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Alkusanat
Afrikka on pitkään ollut Suomen kehitysyhteistyön pääkohde
alue. Ensimmäinen poikkihallinnollinen Afrikka-strategia julkaistiin kuitenkin vasta maaliskuussa 2021. Tämä strategia painottaa vahvempia poliittisia ja taloudellisia suhteita Suomen ja
Afrikan välillä. Oma läsnäolomme Afrikassa vahvistuu myös
uuden, Senegaliin Dakariin perustettavan suurlähetystön myötä.
Vihreä ja digitaalinen siirtymä tarjoavat uusia mahdollisuuksia taloudelliselle yhteistyölle. Rauhan ja turvallisuuden haasteitakaan ei vielä ole kaikin paikoin ratkaistu. Ilmastonmuutos,
elinympäristöjen tuhoutuminen, huono hallinto ja esimerkiksi
ääriliikkeiden toiminta heikentävät osaltaan mahdollisuuksia
kestävien kehitystulosten ja pysyvän rauhan saavuttamiselle.
Suomen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti kriisinhallintaosallistumisen vahvistaminen Afrikassa sekä Suomen tuen
vahvistaminen Afrikan rauhanprosesseille.
Keväällä 2021 työnsä päätökseen saanut Kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea korosti mietinnössään kriisinhallin8
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nan kokonaisvaltaisen toimintatavan merkitystä. Komitea totesi myös tarpeen parantaa kriisinhallinnan vaikuttavuutta sekä
kehittää kriisinhallinnan tavoitteiden asettamista ja niiden toimeenpanon ja vaikuttavuuden seurantaa hallinnonalojen välisenä yhteistyönä.
Suomen vahvuutena voisi olla toimijoiden ja toimintojen välisten raja-aitojen mataluus sekä toiminnallinen ketteryys. Pienuus ja byrokraattisuus on huono yhdistelmä. Voisimme olla
kokoamme suurempi toimija myös Afrikassa ja afrikkalaisten
haasteiden ratkaisemisessa. Alueelliset haasteet ovat myös globaaleja haasteita - puhuimmepa sitten ilmastonmuutoksen vaikutuksista, turvallisuudesta tai vaikkapa muuttovirroista.
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2020) mukaisesti kriisinhallinnan osallistumista on tarve kasvattaa tavalla,
joka lisää Suomen vaikuttavuutta ja vahvistaa rooliamme vastuullisena kansainvälisenä toimijana. Samalla huomioidaan kriisinhallinnan kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa tarkastelussa ovat mukana konfliktien kehitysvaiheet sekä eri välineiden
ja politiikkojen yhteisvaikutus.
Rauhanvälityksellä tuetaan kestävää rauhaa luomalla pohjaa
poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden
rakentamiselle. Kestävällä tavalla konfliktin voivat ratkaista vain
sen osapuolet. Pysyviä ratkaisuja väkivaltaisiin konflikteihin saadaan vain vastaamalla niiden taustalla vaikuttaviin poliittisiin,
taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Tätä osaamista Suomella on paljon eri aloilla.
Perinteisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan osallistumisen lisäksi Suomella on paljon annettavaa muun muassa yhteiskunnallisten, mukaan lukien kuntatason rakenteiden ja toiminnan kehittämisen osalta. Muun muassa Somaliassa Suomi
on panostanut usean vuoden ajan Kirkon Ulkomaanavun (KUA)
uskonnollisten ja perinteisten rauhantekijöiden verkoston sekä
Suomen Nairobin edustuston yhteistyönä sovinnon rakentamiseen. Suomen Somalian maaohjelmassa vuosille 2021-24 rau9
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han- ja valtionrakennus on yksi päätavoitteista.
Pohjois-Afrikassa Suomi on tukenut viime vuosina naisten
kasvavaa osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja
rauhanprosesseihin. Mosambikissa Suomi tukee vuoden 2019
rauhansopimusta YK:n korirahaston kautta, jotta rauhansopimuksessa sovittu sotilaiden siirtyminen sodasta rauhan ajan
oloihin, aseistariisunta ja sijoittuminen yhtenäiseen armeijaan
tai siviiliyhteisöön voidaan toteuttaa.
Etiopiassa osallistumme kansallisen vuoropuhelun valmistelun tukemiseen rahoittamalla asiantuntijatyötä, jolla tuodaan
kokemuksia muiden maiden kansallisista vuoropuheluista etiopialaisten ratkaisujen taustaksi. Ulkoministerinä olen tukenut ja
edustanut EU:n korkeaa edustajaa Afrikan sarven alueen konfliktien selvittämisessä Etiopiassa Tigrayn tilanteen sekä GERDin
patokiistan ja Etiopian ja Sudanin välisen rajakiistan ratkaisemiseksi. Afrikan unionin rauhanvälityskapasiteetin vahvistamista Suomi on tukenut jo kymmenen vuoden ajan yhteistyössä
CMI:n kanssa. Naisrauhanvälittäjien koulutukseen on viime
vuosina panostettu erityisesti.
Humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen johdonmukaisuuden ja täydentävyyden vahvistaminen
sekä eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön varmistaminen on
välttämätöntä pyrittäessä entistä paremmin vastaamaan kriisien
ja konfliktien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin. Niin kutsuttu
kolmoisneksus on yksi vastaus tähän haasteeseen.
Kolmoisneksus viittaa humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhantyön välisiin yhtymäkohtiin. Neksus-lähestymistapa tarkoittaa toimia, joilla pyritään vahvistamaan eri toimijoiden ja toimintojen välistä yhteistyötä, johdonmukaisuutta
ja täydentävyyttä. Tavoitteena on edistää humanitaarisen avun,
kehitysyhteistyön ja rauhantyön välisiä positiivisia kytköksiä ja
eri toimijoiden kesken yhdessä määriteltyjä kollektiivisia tuloksia, jotka ovat mitattavia.
Tavoitteena on juurruttaa kolmoisneksus-lähestymistapa
10
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kiinteäksi osaksi Suomen humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen työtä siten, että yhteistyömme kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
Aiemmista kokemuksista ja toiminnasta oppiminen on tärkeää. Kuluvan vuoden kehityskulut Afganistanissa ovat tärkeä
muistutus siitä, ettei rauhan tai hyvän hallinnon tuominen ulkopuolelta ole kestävää. Epäonnistumisten kohdatessa kysytään
herkästi, onko kaikki työ ollut turhaa.
Näin ei kuitenkaan ole. Rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen tie on ainoa tie eteenpäin myös Afrikassa. Pitkä läsnäolo vahvistaa rakenteita ja tukee uutta sukupolvea, joka ei enää
suostu elämään vaaran ja kärsimyksen keskellä. Ennen kaikkea
tämä koskee naisten ja tyttöjen asemaa - esimerkiksi koulutus
on jotakin, joka säilyy ihmisen korvien välissä koko elämän ajan.

Pekka Haavisto
Ulkoministeri
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Tasavertaiset
kumppanuudet
ja nuoret Afrikkasuhteemme ytimessä
Afrikka on lähin naapurimme, Euroopan sisarmanner. Sillä on
monet kasvot ja edessään sekä suuria mahdollisuuksia että valtavia haasteita. Mosaiikkimaisella mantereella yksi toimintatapa
ei sovi kaikkiin kumppanimaihin, eikä kukaan pärjää yksin, vaan
yhteistyössä.
Yhteistä tarttumapintaa sisarmantereille on runsaasti. Puhummepa sitten ilmastosta, luonnon monimuotoisuudesta tai
uuden teknologian kestävästä hyödyntämisestä, Afrikan kehitys
on kestävän tulevaisuuden näkökulmasta avainasemassa.
Demografinen muutos näkyy nuorten mantereella. Afrikan
väkiluku

kaksinkertaistuu

muutamassa

vuosikymmenessä.

Nuorelle väestölle tarvitaan säällisiä työpaikkoja ja koulutusta,

12


Jutta Urpilainen • Tasavertaiset kumppanuudet ja nuoret Afrikka-suhteemme ytimessä

joka valmistaa tämän päivän työmarkkinoille. Tarpeiden mittaluokasta kertoo esimerkiksi se, että Afrikka tulee tarvitsemaan
lähes 20 miljoonaa uutta opettajaa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.
Afrikan mantereella tuntee myös geopolitiikan mannerlaattojen liikehdinnän. Tahdoton temmellyskenttä se ei kuitenkaan
ole, vaan Afrikan maat edellyttävät entistä tasavertaisempia
kumppanuuksia ja molemminpuolisia hyötyjä. Tämä istuu hyvin EU:n ajatteluun.
EU on vahva toimija Afrikassa, koska kumppanuutemme on
rikas ja monipuolinen: kehitysyhteistyöstä kauppaan ja kriisinhallinnasta demokraattisten instituutioiden vahvistamiseen,
unohtamatta kulttuurillisia siteitä. Voimme tarjota kokonaisvaltaista kumppanuutta, jossa eri sektorien toimet tukevat toisiaan.
Uusi Afrikka-strategiamme, jonka sain kunnian esitellä keväällä 2020, kaksi päivää ennen koronan julistamista globaaliksi
pandemiaksi, nivoo yhteen yhteistyömme kirjon.
Lähtökohtana strategiassamme toimii paradigman muutos
avunantajasta ja –saajasta tasavertaisiksi kumppaneiksi. Kumppaneiksi, jotka ratkovat yhdessä globaaleja haasteita myös multilateraalilla tasolla ja jotka etsivät ratkaisuja, jotka hyödyttävät
molempia osapuolia.
Määritimme yhteistyön syventämisen avainosa-alueiksi vihreän siirtymän, digitaalisen murroksen, sosiaalisesti kestävän
kasvun, rauhan ja vakauden sekä liikkuvuuden. Näiden viiden kumppanuuden parissa teemme nyt töitä matkalla kohti
EU-AU-huippukokousta, joka toivottavasti voidaan olosuhteiden salliessa järjestää alkuvuonna 2022.
Afrikka-strategian ajankohtaisuus ja tarve syventää tätä kumppanuutta on pandemian aikana vain kasvanut. Strategiasta on
tullut myös kestävän jälleenrakennuksen ja elpymisen tiekartta.
Samalla katsomme jo luonnollisesti huippukokouksen yli, pidemmälle tulevaisuuteen. Näemme, että erityisesti Afrikan nuo-
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ret ovat muutoksen moottori.
Moni toimija kosiskelee Afrikan nuoria omalla yhteiskuntamallillaan. Uskomme, että tässä kilpailussa eurooppalainen yhteiskuntamalli, jossa vapaus, ihmisoikeudet ja perusvapaudet
lyövät kättä turvallisuuden kanssa, ja jossa vapaata kauppaa ja
markkinakilpailua tasapainottavat yhteiskunnan sosiaaliset turvaverkot, on nuoria puhutteleva tarjous.
Nuoret ovat avainkumppanimme. Siksi painotamme koulutusta ja muuttuvilla työmarkkinoilla tarvittavien taitojen kerryttämistä. Siksi pidämme niin tärkeänä, että sekä nuorten että
naisten osallisuutta päätöksenteossa vahvistetaan.
Myös turvallisuuden määritelmä on mietittävä uusiksi. Kestävää kehitystä ei ole ilman vakautta, ja toisaalta pitkän aikavälin vakaus edellyttää kehitystä. Suomalaisella lähestymistavalla
turvallisuuteen on paljon annettavaa. Kestävän, inklusiivisen
yhteiskunnan rakentamiseen tarvitsemme mukaan kaikkien inhimillisen pääoman. Molemmissa päissä kumppanuuttamme.
Tässä WISEllä ja tällä teoksella on merkittävä rooli.

Jutta Urpilainen
EU-komissaari
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Myös turvallisuuden
määritelmä on mietittävä
uusiksi. Kestävää kehitystä
ei ole ilman vakautta, ja
toisaalta pitkän aikavälin
vakaus edellyttää kehitystä.”

– Jutta Urpilainen, EU-komissaari
(Kuva: Euroopan komissio)
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Afrikka – haasteiden
ja mahdollisuuksien
maanosa
Laajan turvallisuuden verkosto WISE on vuonna 2015 perustettu
kansalaisjärjestöjä ja eduskuntapuolueita yhteen tuova verkosto,
jonka toiminnan tarkoituksena on inhimillisen turvallisuuden
näkökulman edistäminen ja vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. WISE edistää kokonaisvaltaista lähestymistä ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin,
jolla tarkoitetaan käytössä olevien keinovalikoimien ja instrumenttien, kuten sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan, rauhanvälityksen, rauhanrakennuksen, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun, strategista ja suunnitelmallista käyttöä.
WISE julkaisee kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan liittyvää
kirjasarjaa. Aiemmin ovat ilmestyneet ’Yhdessä olemme enemmän – kriisien hallintaa kokonaisvaltaisesti’ (2018) ja ’Naiset kriisejä hallitsemassa – YK:n päätöslauselman 1325 kaksi vuosikym16


Anne Palm ja Satu Turpeinen • Afrikka – haasteiden ja mahdollisuuksien maanosa

mentä’ (2020). Olemme halunneet kirjasarjan avulla jakaa tietoa,
herättää keskustelua ja osoittaa, että mielestämme ainoastaan
eri toimijoiden ja instrumenttien keskinäisellä analyysien sovittamisella, suunnittelulla ja yhteistyöllä voimme pyrkiä hallitsemaan kriisejä siten, että kestävä rauha on mahdollista saavuttaa.
Tämä kirja Ääniä Afrikasta - puheenvuoroja rauhasta ja turvallisuudesta keskittyy kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan ja
sen haasteisiin Afrikan maanosassa. Miksi halusimme keskittyä
Afrikkaan? Tähän on oikeastaan kuusi syytä. Ensinnäkin Afrikka
on tärkeä meille kaikille eurooppalaisille. Euroopan unioni pyrkii voimakkaasti kehittämään yhteistyötään ja kumppanuuttaan
Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa. Toiseksi Afrikka on
noussut tärkeään asemaan myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Keväällä 2021 valtioneuvosto hyväksyi Suomen Afrikka-strategian, jonka tavoitteena on kehittää edelleen Suomen
Afrikka-politiikan kokonaisvaltaisuutta ja johdonmukaisuutta.
Kolmanneksi meillä suomalaisilla on paljon eri alojen kokemusta, osaamista ja yhteistyötä eri Afrikan maiden ja kansalaisten
kanssa. Monilla kansalaisjärjestöillä on erilaisia rauhanrakennus-, ihmisoikeus, tasa-arvo- ja demokratiaprojekteja Afrikassa,
joissa paikalliset asukkaat ovat mukana aktiivisina kumppaneina.
Useat Afrikan maat ovat olleet mukana Suomen kehitysyhteistyössä jo vuosikymmenten ajan. Neljänneksi useat maailmanlaajuiset ongelmat, esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen
seuraukset, ovat kurittaneet erityisesti Saharan eteläpuoleisen
Afrikan maita rankalla kädellä. Viidenneksi monissa asiantuntevissa arvioissa uskotaan, että tulevaisuudessa Afrikan mantereella nähdään aiempaa useampia kansainvälisiä kriisinhallintaoperaatioita. Kuudenneksi on muistettava, että Afrikka ei ole
pelkästään sodista ja hädästä kärsivä maanosa, vaan siellä on
paljon positiivista ja hyvää käynnissä, jota on syytä esitellä. Kansalaisyhteiskunta ja sen monet eri tahot, erityisesti naisjärjestöt,
ovat monessa Afrikan maassa voimakkaita ja saavat paljon ai17
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kaan. Muutos parempaan on nähtävillä ja sitä haluamme tukea.
Olen itse matkustanut eri puolilla Afrikkaa noin kolmekymmentä kertaa konfliktinehkäisyn, rauhanrakentamisen ja kriisinhallinnan merkeissä. En ole koskaan lakannut hämmästelemästä sitä uskomatonta intoa, osaamista ja ammattitaitoa, joilla
afrikkalaiset kumppanini asioihin tarttuvat. Olen oppinut heiltä
konfliktinratkaisuista ja rauhanrakentamisesta enemmän kuin
kirjoista tai keneltäkään muulta koko maailmassa.
Haluan tässä yhteydessä kiittää Kriisinhallintakeskus CMC
Finlandia tämän kirjan rahoittamisesta ja ylipäätään saumattomasta yhteistyöstä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan edistämisessä. Lämpimät kiitokset myös Anuliina Savolaiselle ja Anna
Starckmanille tämän kirjan toimittamisesta erittäin ammattitaitoisesti ja hienosti. Kiitos myös Susa Laineelle, joka suunnitteli
jälleen kerran upean kannen ja taittoi kirjan.
Toivon, että tämän kirjan lukeminen syventää lukijan näkemyksiä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta ja avartaa ajattelua
Afrikasta, haasteiden ja mahdollisuuksien maanosasta.
Anne Palm,
WISEn toiminnanjohtaja
ja
Satu Turpeinen,
WISEn rauhan ja turvallisuuden asiantuntija
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Kirjan toimittajilta
Tämä kirja sisältää kolmisenkymmentä ajankohtaista puheenvuoroa Afrikasta, Suomesta, rauhasta ja turvallisuudesta. Kirjassa esitellään kokonaisvaltaista näkemystä eri aloilta, rauhanrakennuksen neuvottelupöydistä syrjäkylän porakaivojen äärelle,
Bamakon poliisikoulusta Etelä-Sudanin pakolaisleireille. Sukellamme konfliktien kulisseihin niin Mogadishun kaduilla kuin
Euroopan unionin kabineteissa. Kuulemme Tšadjärven nuoria
rauhan lähettiläitä ja tutustumme paikallisen ja alueellisen tason
afrikkalaisiin rakenteisiin.
Artikkelit kantavat kaikuja eri puolilta Afrikkaa, mutta ne keskittyvät ennen kaikkea Saharan eteläpuolisiin alueisiin. Koska
kirjan kantava teema on laaja turvallisuus, Itä-Afrikka ja Sahelin alue korostuvat. Näillä alueilla sijaitsevat EU:n – ja näin ollen
myös Suomen – turvallisuuspoliittiset painopistealueet Afrikassa. Niiden tilanteella koetaan olevan suora yhteys eurooppalaiseen turvallisuuteen. Toisaalta asiantuntijat korostavat myös, että
se, mitä missä tahansa Afrikassa tapahtuu esimerkiksi ilmaston-
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muutoksen tai maailmanpoliittisten valtapelien seurauksena,
heijastuu lopulta Suomeenkin. Jos Afrikan suuri, nuori ja toiveikas potentiaali pääsee oikeuksiinsa, heijasteet voivat olla hyvinkin positiivisia. Kirjan maantieteellinen jako on siis enemmän
sivumäärän kuin aiheen pakottama. Paljon arvokkaita ääniä jää
väkisinkin pois.
Puheenvuoroissa painotetaan erityisesti kulttuurin ja taustojen tuntemuksen tärkeyttä ja afrikkalaisen omistajuuden tukemista. Tasa-arvoinen kumppanuus toistuu sekä poliittisen että
ruohonjuuritason kommenteissa. Yksi läpileikkaavista viesteistä on, että yhdelläkään alalla ei onnistuta, jos toimitaan yksin –
vain aidosti yhdessä toimimalla voimme mennä eteenpäin.
Myös kirjan rakenne seuraa kokonaisvaltaisuuden logiikkaa:
tarkoituksena on, että näillä sivuilla eri alat keskustelevat keskenään. Emme voi puhua kehityksestä, humanitaarisesta avusta
tai rauhanprosesseista, jos emme puhu myös turvallisuudesta.
Ja olisiko myös kysyttävä, mitä turvallisuus oikeastaan tarkoittaa? Toiselle se voi merkitä pelon poissaoloa, toiselle ruoan ja
palveluiden saatavuutta, tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuutta tai lastenlasten onnellista tulevaisuutta. Kirjaa värittävät
afrikkalaisten ja suomalaisten sitaatit tukevat osaltaan sanomaa,
että turvallisuus ei tapahdu tyhjiössä. Tärkeää on myös yhteinen
visio tulevasta.
Onnistumisen mahdollisuus kasvaa, kun vakautta, turvallisuutta, rauhaa, kehitystä ja hyvinvointia rakennetaan lähellä
ihmisiä – siellä, missä suuri osa tämänkin kirjan asiantuntijoista on. Asiantuntijat ympäri Afrikkaa painottavat, että työ vaatii
kärsivällisyyttä ja se vie aikaa. Yksi askel onnistumisessa on olla
rehellinen - ominaisuus, joka usein liitetään suomalaisiin. Meillä
ei myöskään ole taakkana siirtomaamenneisyyttä, ja suomalaisten maine Afrikassa on hyvä.
Kiitos tämän kirjan sisällöstä kuuluu ennen kaikkea mukana
oleville asiantuntijoille eli jokaiselle kirjoittajalle ja haastattele-
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mallemme henkilölle Suomessa ja Afrikassa. He ovat osallistuneet ihailtavalla omistautumisella tähän yhteiseen projektiin ja
olleet valmiita jakamaan laajaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan. Toimittajan näkökulmasta on ollut ilo ja kunnia kuunnella heitä ja saada todistaa kaikkea sitä osaamista, mitä Afrikan ja
Suomen väliltä löytyy.
Anuliina Savolainen ja Anna Starckman
Kirjan toimittajat
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“Turvallisuus merkitsee
minulle tilannetta, jossa
ihmisiä suojellaan ja he
ovat turvassa; heidän pe“Turvallisuus on suojelua

rustarpeensa on turvattu

ja ennältäehkäisyä. Tule-

ja heillä on pääsy yhteis-

vaisuuden unelmani on

kunnallisiin palveluihin

nähdä rauhallinen maa-

ilman uhkaa tai pelkoa,

ilma, joka on rakentunut

että joutuu vaaraan tai

inhimillisen luovuuden

hyökkäyksen kohteeksi.“

ympärille.”
- Abdel Aziz Alfa, Pohjois-Kamerunin kansallisen nuorisoneuvoston
alueellinen puheenjohtaja

– Maryam Hassan Gombe, Child Protection and Women Empowernment
Initiative -verkoston varapuheenjohtaja, Nigeria

“Odotan näkeväni täysin rauhanomaisen
Somalian, jossa kaltaiseni kunnianhimoinen nainen voi kampanjoida ja julistaa
poliittista sanomaansa ilman, että joutuu
pelkäämään tulevansa naisen poliittista
asemaa syntinä pitävän ryhmän salamurhaamaksi.”
– Maimun Gafane, naisedustaja ja naisten rauhankomiteoiden puhenainen, Mudug, Somalia
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On fyysinen turvallisuus,
joka tarkoittaa sitä, että minun ei tarvitse pelätä
täällä missä asun, tai kun astun ovesta ulos,
ei tarvitse pelätä kidnappausta, pahoinpitelyä,
ammuntaa tai muuta vastaavaa.
On henkinen turvallisuus:
että pystyn vapaasti nyt kertomaan sinulle omia
ajatuksiani, pelkäämättä, että sen jälkeen tulee
joku tietty poliisi tuohon oven taakse ja joudun
fyysisesti vastuuseen - pahimmillaan henki
menee.
Oikeastaan minulle turvallisuus merkitsee sitä,
että voin katsoa jälkikasvuni turvallista elämää,
että he voivat turvallisesti kasvaa aikuiseksi. Se
kattaa kaiken.”

- Mauri Koskela, Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja
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Ei kehitystä ilman
turvallisuutta,
ei turvallisuutta
ilman kehitystä
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MIHIN SUOMEN TUKI PAINOTTUU AFRIKASSA?

SYYRIAN KRIISI, LÄHI-ITÄ
JA POHJOIS-AFRIKKA

KRIISINHALLINTA
KEHITYSYHTEISTYÖ
Suomen kahdenvälisen kehitys
yhteistyön kumppanimaat.
Lähde: Ulkoministeriö, 2021

HUMANITAARINEN APU
Humanitaarisen avun kohdemaat
Afrikassa, tilannekuva helmikuussa 2021.
Lähde: Ulkoministeriö

SIVIILIKRIISINHALLINTA
SOTILAALLINEN KRIISINHALLINTA
Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan Afrikassa. Tilannekuva marraskuussa 2021.
Lähde: CMC Finland ja Puolustusvoimat

Suomen kehitysyhteistyö Afrikassa
Suomen kansainvälisen kehitysyhteistyön päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen,
eriarvoisuuden vähentäminen sekä
ihmisoikeuksien toteutuminen. Suomen kehitysyhteistyön maantieteellinen painopiste on Afrikka. Apua
suunnataan erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.
Afrikassa Suomen merkittäviä
kahdenvälisen
kehitysyhteistyön
kumppanimaita ovat Etiopia, Kenia, Mosambik, Somalia ja Tansania.
Sambian talous on kasvanut siinä
määrin, että sen kanssa kehitysyhteistyön kahdenvälinen kumppanuus
on päättymässä ja Suomi ja Sambia
keskittyvät enemmän muihin, erityisesti kaupallisiin, yhteistyön muotoihin.

Konfliktinesto, rauhanvälitys ja
-rakennus
Konfliktinesto, rauhanvälitys ja -rakennus ovat Suomen ulkopolitiikan
vahvistuva painopiste.
Suomi tukee rauhanvälitykseen
liittyviä
vuoropuheluprosesseja,
edistää käynnissä olevien konfliktien
ratkaisua sekä vahvistaa rauhanvälitystoimintaa ja rauhanvälityskapasiteettia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Suomi osallistuu kansainvälisiin
siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan
tehtäviin yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Suomen humanitaarinen apu
Afrikassa
Humanitaarinen apu pelastaa ihmishenkiä,
lievittää
inhimillistä
hätää ja ylläpitää ihmisarvoa kriisien aikana. Suomi on sitoutunut
kanavoimaan vuosittain noin 10
prosenttia kehitysyhteistyömäärärahoista humanitaariseen apuun.
Humanitaarista apua kohdennetaan
virallisen kehitysavun (ODA) kohdemaihin.
Suomen apu perustuu avunpyyntöihin ja kohdennetaan maille, joiden humanitaarisesta tilanteesta on
tehty luotettava tarvearviointi sekä
YK:n koordinoima humanitaarisen
avun järjestöjen yhteinen apuvetoomus.
Suomen avustuspäätöksiin vaikuttavat muun muassa se, kuinka laajasti kriisi on levinnyt, kuinka
suurta osaa väestöstä se koskettaa
ja kuinka suuri on kuolleiden, sairastuneiden, hätäapua tarvitsevien
ja akuutisti aliravittujen alle viisivuotiaiden määrä.
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Miksi Afrikka?
Afrikan väestö on nuorta ja se kasvaa. 1,3 miljardin asukkaan
mantereen kehitysnäkymät, demokratiakehitys ja konfliktit
vaikuttavat suoraan myös Eurooppaan, joten selvää on, että
Afrikan kehitys on meidän kaikkien intresseissä.
Jo Afrikasta puhuminen yhtenä kohteena on haasteellista, sillä 54 maan
manner pitää sisällään paljon erilaisia maita. Olisi toivottavaa, että myös Suomessa seurattaisiin Afrikan maiden poliittista kehitystä tarkemmin. Eri tahot
ovat myös jo vuosia vaatineet lisäpanostusta maahanmuuton juurisyihin
puuttumiseen, ja mantereen poliittisen kehityksen ymmärtäminen on tässä
avainasemassa.
Maailmassa on enemmän konflikteja kuin koskaan kylmän sodan päättymisen jälkeen, mutta niiden luonne on muuttunut. Afrikan konflikteilla on
nykyään yhä enemmän vaikutuksia myös yli kansallisrajojen. Afrikan valtioiden rajat ovat heikosti merkittyjä, ihmiset liikkuvat aikoinaan keinotekoisesti
vedettyjen rajojen yli ja kulttuurilliset sekä taloudelliset suhteet eivät seuraa
rajoja. Myös rajakonfliktit ovat yleisiä. Esimerkiksi Afrikan sarvessa lähes kaikilla mailla on meneillään olevia rajakiistoja naapurimaidensa kanssa.
Afrikan konflikteihin vaikuttavat lisäksi monet globaalit ja alueelliset toimijat sekä niiden strategiset intressit. Afrikan mantere voidaan nähdä myös
suurvaltojen ja alueellisen kilpailun areenana, ja tämä puolestaan voi kiihdyttää konflikteja ja estää niiden ratkaisemista. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja
Kiinan välinen kilpailu tai Lähi-idän maiden väliset valtataistelut vaikuttavat
suoraan konfliktien dynamiikkaan Afrikan sarvessa.
On myös tarkasteltava, mitä Talibanin valtaannousu Afganistanissa Yh28
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dysvaltojen vetäytymisen jälkeen syksyllä
2021 merkitsee sotilaallisiin väliintuloihin
perustuvalle lähestymistavalle Afrikan konflikteihin. Tämä on tärkeä kysymys esimerkiksi Sahelin alueella, jossa väkivalta vuonna
2020 aiheutti enemmän kuolonuhreja sitten
Malin konfliktin alkamisen vuonna 2012. On
selvää, että länsimaiden sotilaalliset väliintulot eivät ole onnistuneet ratkaisemaan tilannetta, vaan tarvitaan puuttumista väkivallan
juurisyihin demokraattisen hallinnon vahvistamisen ja vuoropuhelun kautta.
Demokratialle on kysyntää –

TIINA KUKKAMAA-BAH
•

CMI – Martti Ahtisaari
Peace Foundation: Saharan eteläpuolisen Afrikan
yksikön päällikkö vuodesta
2019

•

Ennen nykyistä työtä
toiminut Etyj/ODIHR:n
Demokraattinen hallinto ja
gender –yksikön päällikkönä sekä Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo Finlandin
toiminnanjohtajana

•

Pitkä kokemus demokratiatuki- ja dialogityön sekä
konfliktinesto ja -ratkaisutyön saralla eri tehtävistä

haasteista huolimatta
Myös vaalit ja muu poliittinen liikehdintä,
kuten esimerkiksi sotilaalliset vallankaappaukset, joita on valitettavasti viime aikoina
nähty yhä enemmän, lisäävät väkivaltaisen
konfliktin riskejä. Viime vuosikymmenten
vahva usko demokratian leviämiseen ja vahvistumiseen myös Afrikassa on kohdannut
haasteita, ja näemme monissa maissa demokratiakehityksen hidastumista tai jopa takapakkia. Poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien tila on heikentynyt Afrikassa, ja
muun muassa autoritaarinen hallinto, syvälle juurtunut korruptio, kasvava eriarvoisuus,
populismi ja poliittinen väkivalta aiheuttavat
monissa Afrikan maissa haasteita.
Toisaalta positiivisena voidaan nähdä kasvava kysyntä demokratialle. Afrobarometer-tutkimuslaitoksen mukaan demokratian
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa Afrikassa ja
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monissa maissa kansalaiset eivät ole tyytyväisiä demokratian toimivuuteen1.
Näemmekin aivan uudenlaista liikehdintää niin rauhanomaisten massaprotestien kuin väkivaltaisten mellakoiden muodossa. Demokraattista hallintoa
on aivan viime aikoina vaadittu massaprotestein, ja tutkimusten mukaan
mielenosoitukset ja mellakat ovat kasvaneet moninkertaisesti Afrikassa, lukuun ottamatta koronavuoden 2020 notkahdusta2. Erityisesti kaupunkilaiset
ja nuoret vaativat osallisuutta päätöksenteossa, demokraattista hallintoa sekä
päätöksenteon vastuullisuutta.

CMI:n yhteistyö Afrikan unionin kanssa tähtää Afrikan maiden oman
rauhanvälitysosaamisen ja konfliktinratkaisun vahvistamiseen. Afrikan tulevaisuuden tulee olla afrikkalaisten omissa käsissä.

Tähän liittyy myös keskeisesti kasvava eriarvoisuus. Sudanissa hallinnon
vaihdossa onnistuttiin, oikeuslaitos on ottanut itsenäisen roolin demokratian
puolesta Keniassa ja Malawissa, ja Sambiassa oppositioehdokas voitti, vaikka pelikenttä ei ollut tasapuolinen ja opposition toimintaolosuhteet haastavat. Nämä esimerkit luovat uskoa siihen, että muutos on mahdollista myös
muualla.
Paras pitkän aikavälin keino konfliktinratkaisussa onkin demokraattisen
hallinnon vahvistaminen. Yhteiskuntarauhan säilyttämisen kannalta erityisesti merkittäviä ovat toimivat ja legitiimit instituutiot, jotka tuottavat yhteistä
hyvää eli toimivia palveluita kansalaisille. Sitä kautta ne nauttivat kansalaisten
luottamusta. Keskeistä on myös, että kansalaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon.
Suomen hyvä maine tarjoaa mahdollisuuksia
Olennaista on, miten käytettävissä olevat resurssit jaetaan. Usein kyse ei ole
resurssien puutteesta, vaan niiden hallinnasta. Monet hauraat maat ovat itse
asiassa luonnonvaroiltaan rikkaita. Miten Afrikan maiden kansalaiset voisivat
1 Democracy in Africa: Demand, supply, and the ‘dissatisfied democrat’. By Robert Mattes. Afrobarometer Policy Paper No. 54,
helmikuu 2019. https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Policy%20papers/ab_r7_policypaperno54_africans_
views_of_democracy1.pdf
2 ACLED (https://acleddata.com/#/dashboard)
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itse päättää varojen hallinnasta koko kansan, ei vain pienen eliitin, hyväksi?
Tämä vaatii laaja-alaista osallistumista ja toimivia instituutioita.
Kestävää rauhaa ei voi rakentaa epätasa-arvoisuutta ylläpitäville rakenteille. Naisten ja muiden aliedustettujen ryhmien tasa-arvoinen osallistuminen
poliittiseen päätöksentekoon muodostaa vahvan pohjan. Myös ilmastonmuutoskeskustelussa on hyvä tiedostaa, että ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset koskettavat eniten kaikkein köyhimpiä. Tutkimusten mukaan
tässäkin keskeisenä ratkaisutekijänä on se, miten negatiivisia vaikutuksia hallitaan - eli kyse on jälleen ennen kaikkea toimivasta hallinnosta.
Rauhanvälitys on enenevässä määrin tunnustettu tehokkaaksi ja edulliseksi keinoksi puuttua konflikteihin ja niiden juurisyihin. Suomella on rauhanvälityksessä vahvaa erityisosaamista, jolle on käyttöä tässä maailmantilanteessa, ja Suomen hyvä maine Afrikassa tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Mitä
tulee konfliktinehkäisyyn ja rauhanvälitykseen Afrikassa, esimerkiksi CMI:n
yhteistyö Afrikan unionin kanssa tähtää Afrikan maiden oman rauhanvälitysosaamisen ja konfliktinratkaisun vahvistamiseen. Afrikan tulevaisuuden
tulee olla afrikkalaisten omissa käsissä, ja monet afrikkalaiset toimijat painottavatkin näkemystä, että Afrikan ongelmat tarvitsevat afrikkalaisia ratkaisuja.
Suomessa tarvitsemme uutta, todelliseen kumppanuuteen perustuvaa Afrikka-suhdetta, joka pitää sisällään kehitysyhteistyön lisäksi eri sektoreiden
yhteistyötä, kuitenkaan unohtamatta meille tärkeitä universaaleja perusarvoja, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa
pohjana kestävälle kehitykselle. Näiden tavoitteiden edistämiselle löytyy kyllä
kumppaneita Afrikasta.
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Kirsi Henriksson

Siviilikriisinhallinnan
kuva Afrikasta
EU:n painopistealueet Afrikassa ovat Sahelin alueella ja Afrikan
sarvessa, mikä määrittää myös suomalaisen siviilikriisinhallinnan
osallistumista. Suomi monipuolisine asiantuntijajoukkoineen
on edelläkävijä eurooppalaisessa siviilikriisinhallinnassa,
mutta Brysselin tasolla suunnittelun ja koordinaation
kokonaisvaltaisuudessa on parantamisen varaa. On aika siirtyä
dominoivasta turvallisuuskeskeisestä lähestymistavasta kohti
laajempaa ymmärrystä ja aidosti kokonaisvaltaista toimintaa.

”

On syksy 2017. Ajamme lujaa Pohjois-Nigerin aavikolla Seguédinen keitaalta takaisin Dirkoun keitaalle. Välillä pysähdymme, sillä ajoneuvo toisensa

jälkeen juuttuu hiekkaan. Paluulentomme odottaa Dirkousta Agadezin kautta pääkaupunki Niamey’hen. Saattueessa on Nigerin sisäministeri sekä kaksi eurooppalaista suurlähettilästä. Minä mission päällikkönä edustan EUCAP
Sahel Niger3 -missiota. Ennen paluulentoa tapaamme Dirkoun pormestarin

sekä paikallisia kunnanvaltuutettuja, jotka ovat huolissaan toimeentulostaan.
Ministeri on kieltänyt siirtolaisten kuljetukset Ténérén alueella kohti Libyaa, ja
paikallisten tulolähteet ovat ehtyneet. Eurooppalaiset suurlähettiläät tiedustelevat lisätietoa alueen läpi kulkevan muuttoliikkeen tilanteesta. Ministeri on
kiinnostunut tšadilaisten ja libyalaisten kullankaivajien määrästä Djadon avokaivosalueella, ja Dirkoun pormestari valittelee, ettei pysty (salakuljetuksesta
saatavien) tulojensa alenemisen vuoksi hankkimaan eläintarhaansa uusia eläimiä lastensa huvitukseksi. Kunnanvaltuutetut valittavat myös amerikkalaisten
3 https://www.eucap-sahel.eu/

32

Kirsi Henriksson
Siviilikriisinhallinnan kuva Afrikasta

lennokkilentojen

lisääntyneestä

määrästä

alueella, mikä haittaa muun muassa yöunia.
Pormestarin talon takana muutama libyalainen potkii uusien Toyota Tundra -autojensa
renkaita odottaen malttamattomina illallisen
valmistautumista – salakuljettajia, arvelen.
Olimme jo nähneet Seguédinessä muutamia rekkoja, jotka olivat saapuneet Libyas-

KIRSI HENRIKSSON
•

DCAF (Geneva Centre for
Security Sector Governance) Foundation Councilin
puheenjohtaja vuodesta
2020 alkaen sekä Kriisinhallintakeskuksen (CMC
Finland) johtaja vuodesta
2018

•

Työskennellyt Kriisinhallintakeskuksessa vuodesta
2007 alkaen ja toiminut
lukuisissa siviilikriisinhallintaoperaatioissa Suomen
sekondeeraamana; EUJUST LEX-Iraq 2010-2011,
EUBAM Libya 2013-2014
ja EUCAP Sahel Mali 20142016

•

EUCAP Sahel Niger -operaation päällikkö 20162018

•

Työskennellyt myös lähes
14 vuoden ajan tutkijana ja
luennoitsijana Tampereen
yliopistossa, erityisesti
Tampereen rauhan- ja
konfliktintutkimuskeskuksessa sekä historiatieteen
laitoksella. UM:n nimittämä
pohjoismaisen naisrauhanvälittäjäverkoston jäsen

ta lastinaan muun muassa taulutelevisioita.
Minä rekisteröin paikallisten turvallisuusviranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan tarpeita, tietoa mukana vietäväksi takaisin 1300
kilometrin päähän pääkaupunkiin, jossa kansainvälinen yhteisö pääasiassa majailee. Lisäksi minua kiinnostaa, miten saada yhteys
toubouheimoon, joka pääasiassa huolehtii
Nigerin ja Libyan keskinäisen raja-alueen
kontrollista. EUCAP on suunnittelemassa
erillistä kenttämatkaa vielä pohjoisemmaksi
Madamaan ja aina Libyan rajalle asti.
Yllä esitetty muistikuva omasta kenttäkokemuksesta kuvastaa hyvin, miten erilaiset
asiat askarruttivat nigeriläisiä partnereita sekä
kansainvälisiä toimijoita. Me eurooppalaiset
olimme toteuttamassa Euroopan unionin
Sahel-strategiaa4 ja edistämässä jäsenmaiden tavoitteita vuoden 2015 pakolaiskriisin
jälkimainingeissa. Paikalliset yhteisöt kärsivät toimeentulonsa menettämisestä ja olivat huolissaan kansainvälisten sotilaallisten
joukkojen kasvaneesta läsnäolosta alueella.
4 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3947/
strategy-security-and-development-sahel_en
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Ministeri oli huolissaan siitä, ettei valtion kassaan virrannut kullankaivuusta
saatavia tuloja, vaan ne valuivat naapurimaiden taskuihin. Paikallinen pormestari oli hyvä esimerkki korruptiosta sekä sen kitkemisen vaikeudesta –
pormestari oli loppujen lopuksi ainoa, jolla oli realistisin sekä ajantasaisin tilannekuva koko Sahelin alueen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.
Käsittelen Afrikkaa tässä artikkelissa siviilikriisinhallinnan kautta. Tämä näkökulma on hyvin suppea, sillä se perustuu lähes pelkästään turvallisuuteen
eikä siten tee oikeutta koko Afrikan isolle kuvalle. Mutta tämä suppea turvallisuuspainotteinen kuva on juuri se, joka hallitsee meidän siviilikriisinhallinnan
parissa työskentelevien virkahenkilöiden arjen työtä. Afrikassa eri tehtävissä
työskentelevillä siviilikriisinhallinnan asiantuntijoilla on paras kuva ruohonjuuritason Afrikasta, mutta sekin on usein kaukana todellisuudesta, sillä kansainväliset turvallisuustoimijat asuvat pääosin erillään paikallisesta väestöstä.
Oma kuvani Afrikasta painottuu Sahelin alueelle, puhtaasti henkilökohtaisen
kokemuksen kautta, mikä leimaa vahvasti tämän artikkelin sisältöä.
Suomalaisten osaamisen vientimarkkinat
Kriisinhallintakeskus (CMC) toteuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia
tavoitteita rekrytoimalla ja lähettämällä suomalaisia asiantuntijoita erilaisille
kriisi- ja konfliktialueille. CMC:n tulosohjauksesta vastaavat linjaministeriöt
(ulkoministeriö ja sisäministeriö) painottavat Ukrainan, Länsi-Balkanin ja Lähi-idän rinnalla entistä enemmän Afrikkaa kriisinhallinnan parlamentaarisen
komitean suositusten5 ja Suomen Afrikka-strategian6 tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.
Tällä hetkellä Afrikassa eri tehtävissä toimivat asiantuntijat ovat sijoittuneet
YK:n rauhaturvaoperaatioihin (MINUSMA, UNMISS) ja poliittisiin missioihin
(UNSOM) sekä EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin, joita on tällä hetkellä
kaikkiaan viisi: EUBAM Libya, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUAM
RCA (Keski-Afrikan tasavalta) ja EUCAP Somalia. Presidentti Niinistön antama pysyvä sitoumus YK:lle vuonna 2015 on merkinnyt 20 suomalaispoliisin
lähettämistä vuosittain YK-operaatioihin; suurin osa heistä työskentelee juuri
Afrikan operaatioissa, etenkin Etelä-Sudanissa.
5 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162943
6 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162950
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Suomella on ollut siviilikriisinhallintaan liittyvää osallistumista Afrikassa jo
paljon aiemmin. Vuodesta 2008 alkaen kaikkiaan 129 suomalaista asiantuntijaa, 45 naista ja 84 miestä, on työskennellyt 18 eri operaatiossa tai organisaatiossa Afrikan manterella (ks. Taulukko 1). Moni asiantuntija on työskennellyt useammassa operaatiossa; näitä palvelussuhteita on kaikkiaan 144. Olen
itse hyvä esimerkki tästä, sillä työskentelin EUBAM Libya -operaatiossa sekä
EUCAP Sahel Mali -operaatiossa. Operaation päällikkönä Nigerissä olin sopimussuhteisessa palvelussuhteessa suoraan Euroopan komissioon.

Taulukko 1: Suomalaisten siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden palvelussuhteet Afrikkaan sijoittuvissa tehtävissä 2008-2021

Operaatio/organisaatio 2008-

Määrä

EU Delegation, Mozambique

1

EU Delegation, Somalia

2

EUAM CAR (Keski-Afrikan tasavalta)

2

EUBAM Libya

13

EUCAP Sahel Mali

8

EUCAP Sahel Niger

5

EUCAP Somalia (ml. edeltäjä Nestor)

26

EUPOL RD Congo (päättynyt)

4

EURO RECAMP (päättynyt)

1

EUSEC RD Congo (päättynyt)

1

EUSR Horn of Africa

1

MINURSO (YK, Länsi-Sahara)

1

MINUSMA (YK, Mali)

13

MONUSCO (YK, Kongon demokraattinen tasavalta)

3

UNAMID (YK, Darfur, Sudan)

12

UNMIL (YK, Liberia)

4

UNMISS (YK, Etelä-Sudan)

34

UNSOM (YK, Somalia)

13

Yhteensä

144
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Muihin Suomen painopistealueisiin verrattuna (Länsi-Balkan 177, Afganistan 124, Ukraina ja Moldova 136 asiantuntijaa vuodesta 2008 alkaen) osallistuminen Afrikassa on ollut mantereen suuruutta ajatellen ehkä määrällisesti
pientä, mutta se on kattanut useita Afrikan maita, ja tehtävät ovat liittyneet
mantereen erilaisiin konflikteihin. Lisäksi suomalaisia on toiminut operaatioiden johtotehtävissä (EUBAM Libya, EUCAP Somalia, EUCAP Sahel Mali,
EUCAP Sahel Niger). Suomalaisen osaamisen markkinat ovat laajat ja kattavat
koko tehtävien kirjon missioissa, johto- ja esimiestehtävistä operatiiviselle ja
hallinnolliselle tasolle7.
Markkinoita suomalaiselle osaamisella siis on olemassa, mutta rekrytointiin
vaikuttavat muun muassa seuraavat käytännön haasteet: vaativat olosuhteet
(turvallisuus, terveys), muun kuin englannin kielen vaadittava taito ja pitkät
välimatkat Suomeen. Yksittäiset asiantuntijat on myös sijoitettu toimialueella
useaan toimipaikkaan, joissa turvallisuushaasteiden ohella logistiset haasteet ovat jokapäiväisiä (ruokahuolto, lentoyhteydet). CMC pyrkii kehittämään
toimintaansa voidakseen osaltaan vastata edellä mainittuihin haasteisiin ja
houkutellakseen asiantuntijoita Afrikkaan. Yksi kehityskohde on ranskan kielen kurssien tarjonta ranskankielisten operaatioiden tehtävistä kiinnostuneille asiantuntijoille. Ranskan kielen taito oli ehdoton valttikorttini, kun minut
valittiin EUCAP Sahel Malin apulaispäälliköksi.
Siviilikriisinhallinnan poliittisen osallistumisen nykytasoon ja tulevaisuuteen vaikuttaa kansainvälisen yhteisön mahdollisuus ja motivaatio jatkaa
toimintaa nykyisillä toimialueilla ja laajentaa osallistumista uusilla konfliktialueilla - esimerkkinä Mosambik. Siksi on hyvä analysoida kansainvälisen
yhteisön ja etenkin eurooppalaisten toimijoiden poliittista tahtotilaa Sahelilla
etenkin siirtolaiskysymyksen kautta.
Turvallisuuden ja kehityksen keskinäinen dialogi vai
turvallisuuden monologi?
EU:n painopistealueet Afrikassa määrittävät suomalaisen siviilikriisinhallinnan osallistumista. EU:lla on Afrikassa kaksi erityisedustajaa: Sahelin alueella
ja Afrikan sarvessa. Molempien alueiden turvallisuustilanteella koetaan olevan suora yhteys eurooppalaiseen turvallisuuteen. Libya on osa Sahelin suur7 Liite 2, s. 232: Taulukko 2: Esimerkkejä suomalaisten siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden tehtävänimikkeistä
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EUCAP Sahel Nigerin päällikkö Kirsi Henriksson Agadezin
sulttaanin kanssa, Ingall, Niger, syyskuu 2016.

ta kuvaa, vaikka Libya toisenlaisen poliittis-maantieteellisen jaottelun perusteella kuuluukin MENA-alueeseen (Middle East and North Africa). Afrikan
sarvi (Etelä-Sudan, Etiopia, Somalia) on Suomelle myös sisäpoliittisesti tärkeä,
myös siksi, että Suomessa sijaitsee suuri somalidiaspora.
Vuoden 2015 pakolaiskriisi synnytti keskustelua olemassa olevien EU-operaatioiden kyvystä osallistua muuttoliikkeen juurisyiden sekä hallitsemattoman muuttovirran tukahduttamiseen. Suomen ulkoministeriö tuki vuosina
2018-2019 SIPRIn tekemää selvitystä hallitsemattoman muuttoliikkeen ja
ihmiskaupan vaikutuksesta samalla alueella toimiviin rauhanoperaatioihin8;
miten operaatioiden tulisi niihin suhtautua ja miten operaatioiden toimintaa
tulisi kehittää, jotta uudet haasteet huomioidaan. Julkaisu huomioi kattavasti YK:n ja EU:n operaatioiden lisäksi Etyjin kenttätoimistot, jotka alkoivat jo
2000-luvun alussa huomioida samat haasteet etenkin rajavalvontaan liittyen.
On erityisen tärkeää, että operaatioiden mandaatit keskittyvät paikallisten
viranomaisten kyvykkyyksien tukemiseen, jotta he voivat tuottaa parempia
palveluita kansalaisilleen. Tarkoituksena ei ole löytää afrikkalaisia ratkaisuja
eurooppalaisiin ongelmiin, vaikka koin tämän tavoitteen sanelevan usein
omaa toimintaani EUCAP Sahel Nigerin päällikkönä. Operaatiota vaadittiin
pysäyttämään Nigerin kautta muualta Länsi-Afrikasta kulkeva muuttoliike
8 Multilateral Peace Operations and the Challenges of Irregular Migration and Human Trafficking. SIPRI Background Paper, June
2019.

37

Ääniä Afrikasta • Ei kehitystä ilman turvallisuutta, ei turvallisuutta ilman kehitystä

kohti Libyaa ja siitä eteenpäin yli Välimeren. Afrikassa toimivilla eurooppalaisilla siviilikriisinhallintaoperaatioilla ei ole eksekutiivista eli toiminnallista
mandaattia; ne voivat vain kouluttaa tai neuvoa paikallisia viranomaisia, ei
toimia poliisina tai rajavartijana. Onnistuimme patoamaan Nigerissä muuttovirtaa etenkin Agadezin kaupungin kautta, mutta ansio kuului artikkelin
alussa mainitulle sisäministerille ja hänen käskylleen pysäyttää kaikenlainen
siirtolaisten kuljetus kohti Libyaa Ténérén alueella. Ministerin tahtotilan taustalla oli huoli Nigerin turvallisuustilanteen heikkenemisestä, ja hän tarvitsi
eurooppalaisten voimakasta tukea maan turvallisuustilanteen parantamiseksi. Tämä tarve ei ole vieläkään poistunut. Päätöksen seurauksena näkyvä liikehdintä Agadezin kautta väheni, mutta siirtolaiset valitsivat vaarallisemmat
reitit kohti Välimerta, mikä on aiheuttanut humanitaarisen avun tarvetta aavikolle eksyneiden auttamiseksi.

Agadezissa turvallisuushakuinen juna puski eteenpäin omalla
raiteellaan, mutta paikallisille luvattu kehitysyhteistyöprojektijuna siirtolaisten kuljettamisesta saatujen tulojen korvaamiseksi on
vieläkin lähtöasemalla.

Tahtoa muuttaa ei muuteta mandaatein tai poliittisin porkkanoin ja rahapalkinnoin. Esimerkkinä ovat Libyasta palanneet siirtolaiset, jotka jakoivat
IOM:n leirillä Agadezissa hirvittäviä kokemuksiaan kidutuksista Libyassa. Silti
he halusivat lähteä mieluummin uudelleen aavikon yli kohti Libyaa kuin palata häpeän saattelemana ja epäonnistuneina takaisin kotikyläänsä.
Muuttoliike on hyvä ja paljastava esimerkki kehityksen ja turvallisuuden
keskinäisen yhteyden haasteesta. Kansainvälisten toimijoiden diskurssissa
toistuu usein lause: no security without development and no development
without security. Tässä on myös linkki niin sanottuun neksus-ajatteluun
eli “humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanprosessien välisen
yhteistyön, johdonmukaisuuden ja toisiaan täydentävyyden vahvistamista
yhteisen strategisen tilanne- ja riskiarvion pohjalta”9. Tämä on ihailtava tavoite, mutta käytännössä etenkin Sahelilla perinteinen kehitysyhteistyöapu
9 Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean suosituksia 2021, s.14.
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on korvautunut dominoivalla turvallisuusdiskurssilla ja siihen liittyvällä tukitoiminnalla. Turvallisuussektorin uudistamiseen (Security Sector Reform)
keskittyvät EU-operaatiot tarvitsevat rinnalleen myös kehitysyhteistyön välineitä. Etenkin Agadezissa turvallisuushakuinen juna puski eteenpäin omalla
raiteellaan, mutta paikallisille luvattu kehitysyhteistyöprojektijuna siirtolaisten
kuljettamisesta saatujen tulojen korvaamiseksi on vieläkin lähtöasemalla.
Turvallisuusmonologi ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat siis vallitseva
muutosteoria Sahelin alueella, mutta paikalliset yhteisöt ja etenkin nuoret tarvitsevat koulutusta ja toimeentuloa, jotta radikalisoitumista voitaisiin ennalta
ehkäistä. Sitä ei kansainvälisillä kriisinhallinta- ja siviilikriisinhallintaoperaatioilla pystytä tuottamaan. Sahelin konfliktia edistävät syyt ovat erilaiset kuin
kansainvälisten turvallisuustoimijoiden tarjoamat ratkaisut konfliktin ratkaisemiseen. Tämä johtuu siitä, että isojen rauhanturvaoperaatioiden (MINUSMA) tai jopa pienempien EU-operaatioiden mandaatteja eivät aina määrittele
paikalliset syyt vaan se, miten konfliktia halutaan ulkopuolelta hallita.10
Uskottava siviilikriisinhallinta vai matka yön pimeyteen
Afganistanin tilanne on luonut pitkän varjon kaikenlaiseen kansainväliseen
vakauttamiseen liittyvään toimintaan, ja moni analysoija on pohtinut Malin
tilannetta tarjoamalla sitä seuraavaksi kansainvälisen yhteisön turvallisuuspainotteisen toiminnan joukkohaudaksi11. Tämä olisi liian yksinkertainen
yleistys, sillä kansainvälinen yhteisö on tukenut Malin viimeisimmän tuaregikonfliktin jälkeisen rauhansopimuksen solmimista (Algiers Roadmap 2014
ja sitä seurannut sopimus 2015) ja maassa toimii YK:n turvallisuusneuvoston
hyväksymä YK-operaatio. Malia ei ole miehitetty, vaikkakin maassa toimii
Ranska-johtoinen kansainvälinen ja alueellinen sotilasoperaatio Barkhane edellisen operaatio Servalin jalanjäljillä12. Ranskan presidentti Macron on
uhannut jo pitkään joukkojen vetäytymisellä ja hän on ollut hyvin aloitteellinen edistäessään G5-maiden (Mali, Niger, Burkina-Faso, Mauritania, Tšad)
omien joukkojen vahvistamista sekä joukkojen keskinäistä koordinaatiota.
Myös Ranskan ja Algerian keskinäisestä historiasta kumpuava välienselvit10 Ks. erinomainen analyysi ja pitkä suosituslista Saferworldin julkaisemasta dokumentista: European security assistance: the search
for stability in the Sahel, Olivier Guiryanan, Lucia Montanaro and Tuuli Räty, September 2021.
11 Mm. Le Monde 2.9.2021: “Le Mali sera-t-il le prochain Afghanistan?”
12 Hyvän, mutta kriittisen kuvauksen alkuvaiheen kehityksestä tarjoaa Suivie -yhdistyksen teos: La France en guerre au Mali, Enjeux
et zones d’ombre, Editions Tribord, 2013.
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tely on ulottunut Malin tilanteeseen; Algeria kannattaa nykyistä vallankaappauksella valtaan noussutta sotilasjohtoa presidentti Macronin voimistuvan
kritiikin edessä13. Algeria oli kuitenkin ensisijainen toimija vuoden 2015 rauhansopimuksessa ja täten ohittamaton toimija alueella. Ranskalaisen siirtomaavallan varjo onkin Afganistanin varjoa pitempi koko Sahelin alueella, ja
toivottavaa on, ettei se johda kansainvälistä yhteisöä valitsemaan puoltansa
liian yksipuolisin perustein.
Kun tarkastelen Itä-Pasilassa CMC:n toimistolta käsin suomalaisten siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden arkea ja olen heihin yhteydessä, arjen toimintaa Afrikan operaatioissa leimaa loppujen lopuksi vaalien odottelu. Vallankaappauksista ja terrori-iskuista huolimatta demokratiaa halutaan edistää
ja valtiota vahvistaa saavuttamalla kansalaisten myöntämä mandaatti. Mitä
paremmin siviilikriisinhallinnan kartalle lukeutuvat operaatiot ja organisaatiot sekä muut toimijat pystyvät tukemaan paikallista valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan rakentamista, sitä valoisammalta myös suomalaisen siviilikriisinhallinnan osallistumisen tulevaisuus näyttää. Kun tähän paikalliseen
omistajuuteen lisätään aiemmin mainittu neksus-ajattelu, pystymme myös
haastamaan dominoivan turvallisuuskeskeisen lähestymistavan.
Paikallinen omistajuus edellyttää myös sitä, että kansallisella tasolla ja kansainvälisten organisaatioiden pyöreissä pöydissä valmistellaan koordinoidusti ne toimet, joita kansainvälinen yhteisö haluaa edistää. Kansalliset bilateraalihankkeet voivat pahimmillaan haastaa multilateraalisti sovitun projektin tai
operaation mandaatin toimeenpanoa, tai ainakin aiheuttaa päällekkäistä kilpailevaa toimintaa. Vaikka kansainvälinen yhteisö ei voi päättää, mitä projekteja ja aloitteita paikalliset partnerit valitsevat, haluavat tai pyytävät, koordinoitu lähestymistapa tulee aloittaa vähintään jäsenmaiden pääkaupungeissa. On
ollut hienoa todistaa niin kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean kuin
Afrikka-strategian valmistelua yhteistyössä laaja-alaisen asiantuntijajoukon
sekä viranomaistahojen kesken.
Siviilikriisinhallinnan valoisasta tulevaisuudesta Afrikasta ei voi puhua mainitsematta kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. Siviilikriisinhallinnan, sotilaallisen
kriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyötoimijoiden tulee pystyä toimimaan yhteistyössä samalla konfliktialueella, toistensa mandaatteja kunnioittaen14. EU:n
13 Le Monde 22.10.2021: France-Algérie: les dessous de la crise diplomatique.
14 Kattava katsaus kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan tarjoaa WISE:n toimittama kirja: Yhdessä enemmän - Kriisien hallintaa
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integroitu lähestymistapa voisi toimia hyvänä mallina, sillä EU:lla on vahva
työkalupakki hallussaan: euromääräisesti suurin kehitysyhteistyön tukija Afrikassa, varteenotettava humanitaarisen avun toimija sekä yhteisen turvallisuusja puolustuspolitiikan operaatioiden toimeenpanija. Haasteena on mielestäni
integroidun lähestymistavan ei niin kokonaisvaltainen suunnittelu- ja koordinaatioprosessi Brysselin tasolla, sillä kentän tasolla muuta vaihtoehtoa ei ole
kuin toimia yhteistyössä EU:n globaalistrategian linjaamana monenvälisesti
ja moniulotteisesti. Muuten asiantuntijat voivat vain samaistua ranskalaisen
siirtomaavirkamiehen (Ferdinand Bardamu) tuskaan ja turhautumaan ulkopuolelta johdetun hallinnon tavoitteiden ja paikallisen tilanteen todellisuuden
välillä 1930-luvun ranskalaisessa Länsi-Afrikassa, jota ranskalaiskirjailija Louis
Ferdinand Céline kuvailee teoksessaan Niin kauan kuin yötä riittää15.

Isojen rauhanturvaoperaatioiden (MINUSMA) tai jopa pienempien
EU-operaatioiden mandaatteja eivät aina määrittele paikalliset syyt
vaan se, miten konfliktia halutaan ulkopuolelta hallita.

Paras tae valoisalle tulevaisuudelle on kuitenkin suomalaisten asiantuntijoiden osaaminen sekä motivaatio toimia tehtävissään. Suomi on monella tavalla edelläkävijä varsinkin eurooppalaisessa siviilikriisinhallinnassa; meillä on
keskitetty järjestelmä, kahden linjaministeriön ohjaus ja operatiivinen toimija
CMC, joka viettää helmikuussa 2022 jo 15 vuotta. Avoin rekrytointiprosessi ja
sen keskittäminen yhteen toimipisteeseen suomalaisen osaamisen ohjaamiseksi siviilikriisinhallinnan käyttöön on ainutlaatuinen Euroopassa. Suomalaisten asiantuntijoiden tausta on moniammatillinen ja heitä hakeutuu tehtäviin
niin valtionhallinnon, kuntahallinnon, yksityisen sektorin kuin kansalaisyhteiskunnan toimialueilta. Naisten osallistumiseen liittyen Suomi on myös edelläkävijä ja kriisinhallinnan komitean suositus naisten osuuden kasvattamisesta
50 prosenttiin on vahva poliittinen signaali. Jo nykyisellään naisten osuus (43
prosenttia) on vahva ja se antaa yhdenvertaisen kuvan suomalaisesta asiantuntijuudesta. Tähän on hyvä päättää ja luottaa, että CMC saa edelleen motivoituneita hakijoita tehtäviin valmentaviin koulutuksiin sekä avoimiin tehtäviin.
kokonaisvaltaisesti, 2018.
15 Louis-Ferdinand Céline: Voyage au bout de la nuit, 1932.
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Haastattelu Anuliina Savolainen

Mauri Koskela:

”Tehdään
kokonaisvaltaisesta
kriisinhallinnasta
vientituote”
Sotilaallisen kriisinhallinnan konkari Mauri Koskela
uskoo, että vain kokonaisvaltaisella asenteella
voidaan estää ja hallita tämän päivän kriisejä.
Pelkkä sotilaallinen läsnäolo ei riitä, vaan alat
siviilikriisinhallinnasta kehitysyhteistyöhön ja
diplomatiaan on otettava mukaan ja toimet kyettävä
koordinoimaan niin hyvin kuin mahdollista. Tätä
osaamista Suomen tulee kehittää edelleen ja viedä
maailmalle. Afrikassakin sille olisi markkinat.
Nykyiset monisyiset konfliktit lukuisine osapuolineen vaativat koordinoitua
vastausta niin paikallistasolla, kansainvälisellä tasolla kuin Suomen päässä,
Mauri Koskela sanoo. “Se on iso haaste. Kaikista suurin ongelma yhteistyölle
on isot varpaat. Pelätään, että joku astuu sinun varpaillesi. Lisäksi pitää pyrkiä
kitkemään pois pelko tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät
ole tuttuja.”
“Aloitetaan siitä, että pistetään täällä kotimaassa asiat kuntoon. Että kyetään
koordinoimaan Suomen osallistuminen ulkomailla niin, että kriisinhallinta,
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diplomatia, kehitysyhteistyö, ja myös esimerkiksi kauppa tukevat toisiaan.
Tehdään tästä vientituote.”
Missä vaikuttaakin, Mauri Koskela puskee läpi kokonaisvaltaisuuden ajatusta.
Hänen johtajakautenaan, vuonna 2008, FINCENT ja Kriisinhallintakeskus
CMC Finland perustivat Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen kehittämään yhteistä kriisinhallintakoulutusta ja edistämään ymmärrystä
kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta.

Koskela toivoo, että tulevaisuudessa siviili- ja sotilaspuolen kriisinhallinta toimisivat entistä enemmän yhteistyössä.

Tämä yhteistyö synnytti myös Integrated Crisis Management (ICM) -kurssit, joilla koulutetaan asiantuntijoita kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan.
“Koulutuksen ja kasvatuksen avulla voidaan lisätä tietoa siitä, mitä kukin tekee
ja millä toimintaperiaatteilla, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä kaikkea voidaan
kytkeä toisiinsa. Tätä osaamista voidaan sitten viedä valmiina operaatioihin.”
Koskela toivoo, että tulevaisuudessa siviili- ja sotilaspuolen kriisinhallinta
toimisivat entistä enemmän yhteistyössä. Varsinkin koulutuksen, tutkimuksen ja kirjoitustyön aloilla yhteistoimintaa voisi tiivistää.
“Olen peräänkuuluttanut kriisinhallinnan koordinointikeskuksen perustamista Suomeen – se voisi olla joko pysyvä rakennelma tai projektiluontoinen
tilaisuus yhteistyölle.”
Keskus voitaisiin “aktivoida” esimerkiksi yhteisen katsauksen laatimiseksi
siitä, kuinka Suomi voi laajentaa kriisinhallinnan osallistumistaan Afrikassa.
“Sitä voisi käyttää kokonaisvaltaiseen kartoitustyöhön. Katsotaan yhdessä,
miten sinne mennään ja mitä siellä tehdään, aina rauhan rakentamisesta sotilas- ja siviilikriisinhallintaan. Otetaan huomioon paikallisen yhteiskunnan
ominaispiirteet.”
Pohjoismaista yhteistyötä Nairobissa
Hyväksi esimerkiksi yhteistyön voimasta Koskela nostaa Suomen 2000-luvulla alulle paneman “Nairobi-operaation”, jossa järjestettiin kokonaisvaltaisia
koulutuksia itäafrikkalaisille: Vuonna 2008 hän sai ulkoministeriöltä tehtävän
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selvittää, minne Suomi suuntaa kriisinhallinnan koulutuksen Afrikan mantereella. Tämä johti yhteispohjoismaisen toimiston perustamiseen Nairobiin,
josta käsin kehitettiin Itä-Afrikan rauhanturvatoimintaa.
Itäafrikkalaisten maiden edustajille järjestettiin Afrikkaan sovellettuja
ICM-kursseja sekä esimerkiksi siviili-sotilasyhteistyökursseja. Lisäksi FINCENT lähetti kursseille erikoistuneita mobiilikoulutustiimejä, joihin osallistui
myös CMC Finlandin edustajia.
Operaatio oli esimerkki hyvästä synergiasta, Koskela sanoo.
“Tämä oli erinomaisen toimiva ratkaisu. Meillä oli Nairobissa edustajat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Se oli pieni toimisto, ja meillä oli vaihtuva johtajuus. Ratkaisu oli kovin kysytty ja afrikkalaiset kokivat sen hyvänä.
Sitäkin arvostettiin, että eri kansallisuudet sekoittuvat koulutuksissa.“
Uudenlaista osaamista pirstaloituneessa maailmassa
Ensimmäiselle kansainväliselle missiolleen Mauri Koskela lähti vuonna 1989.
Kyseessä oli YK:n UNDOF-operaatio, jonka tehtävänä oli valvoa Syyrian ja
Israelin joukkojen välistä aselepoa. Seuraava ulkomaankomennus suuntautui Bosnia-Herzegovinaan NATO-johtoisiin rauhanturvajoukkoihin 90-luvun puolivälissä. Tuolla aikavälillä sotilaallisen kriisinhallinnan alalla tapahtui
suuri muutos.

Yhtäkkiä olikin valtava määrä niin sanottuja osapuolia, joista osa oli
kenties jonkin sopimuksen piirissä, mutta moni toimi alueella kuulumatta minkäänlaisen sopimuksen piiriin.

“Se oli oikeastaan rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan taitekohta. Ennen
Balkanin sotia rauhanturvaoperaatiot olivat yleensä kahden sotivan osapuolen väliin laitettuja joukkoja tai tarkkailijoita, joiden tehtävänä oli valvoa aikaan saatuja sopimuksia, kuten rauhansopimusta, tulitaukoa tai aselepoa. Oli
olemassa jonkinlaiset rakentuneet yhteiskunnat ja tiedettiin, kenen kanssa
toimittiin. 90-luvun puolivälissä tuli maiden sisäisiä konflikteja, kuten Jugoslavian hajoamissota. Yhtäkkiä olikin valtava määrä niin sanottuja osapuolia,
joista osa oli kenties jonkin sopimuksen piirissä, mutta moni toimi alueella
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kuulumatta minkäänlaisen sopimuksen piiriin.”
Kun Bosnia-Herzegovinassa kartoitettiin kansainvälisten toimijoiden
kenttää, löytyi neljäsataa erilaista organisaatiota, Punaisesta Rististä Pelastakaa koirat –järjestöön. “Monta kertaa suurin kriisinhallintaan tai muuhun
kansainvälisen väliintuloon negatiivisesti vaikuttava tekijä on, että paikalla
on tuhoton määrä eri organisaatioita, joilla on eri päämäärä eikä keskinäistä
koordinaatiota. Silloin yhteiskunnan päättäjienkin on vaikea ymmärtää, mitä
yritetään tavoitella. Jos kansainväliset toimijat eivät toimi koordinoidusti, paikalliset myös oppivat fiksuina ihmisinä pelaamaan niin, että rahaa saa kaikista taskuista.”
Kun Koskela palasi vuonna 2016 Lähi-itään UNDOF-operaation apulaiskomentajaksi, vastuualueena oli noin yhdeksänkymmenen kilometrin pituinen
tulitaukolinja Israelin ja Syyrian välillä. Siinä toimi yli viisikymmentä eri kapinallisryhmittymää ja koulutuskeskusta, jotka eivät olleet mukana sopimuksessa, johon operaation mandaatti perustui.
“Tilanne oli valtavan pirstaloitunut. Osa toimijoista oli tukemassa tulitaukoa, mutta moni oli sitä vastaan. Siinä piti tarkkaan miettiä, kenen kanssa oikeasti keskustelet ja millä lailla. Tällaisessa tilanteessa myös sotilasoperaatio
muodostuu pirstaleisemmaksi ja vaatii entistä enemmän osaamista. Siinä
missä ennen pelkkä sotilaallinen osaaminen riitti, nykyään tarvitaan yhteistoimintaa eri suuntiin ja varautumista erilaisiin uhkiin.”
Ebola patisti yhteistoimintaan Liberiassa
Koskelan mukaan kentän pirstaloituminen näkyy kaikkialla, mutta Afrikassa
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siihen liittyy yksi ominaispiirre.
“Siirtomaavallan aikaan on saatettu vetää maiden rajat ihan vaan punakynällä ja näin ollen samaan sukuun, samaan heimoon kuuluvia ihmisiä on
konfliktialueen eri puolilla. Konflikteihin liittyy usein heimojen välinen dynamiikka. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että naapurimaasta puututaan
voimakkaastikin toisen maan konfliktiin, jos kyse on saman valtaheimon
alistamisesta toisessa maassa.”

Olen peräänkuuluttanut kriisinhallinnan koordinointikeskuksen
perustamista Suomeen – se voisi olla joko pysyvä rakennelma tai
projektiluontoinen tilaisuus yhteistyölle.

“Vuosina 2013-2014 olin Liberiassa UNMIL-operaation esikuntapäällikkönä, kun ebola puhkesi. Heimoyhteiskunta heijastui myös taudin leviämisessä: se ylitti helposti viralliset maarajat, sillä ihmisille oli luontevaa mennä
sukuloimaan naapurimaan puolelle. Maarajoja ei siinä mielessä tunnustettu.”
UNMIL oli maassa tukemassa tulitaukosopimuksen toimeenpanoa, avustustyötä, ihmisoikeuksia, turvallisuusektorin reformia ja rauhanprosessia
sekä suojelemassa YK:n kansainvälistä henkilöstöä. Ebolaepidemian puhjetessa painopiste kallistui epidemian ehkäisemiseen.
Mauri Koskela löysi itsensä uuden haasteen edestä: kuinka koordinoida operaation tehtäviin lisätty ebolan vastainen toiminta. Rauhanturvaajille
tämä tarkoitti uusia tehtäviä muun muassa avustuskuljetusten läpimenon
takaamiseksi. Esikuntapäällikkö Koskela sai tehtävän vastata mission sisäisen koordinaation toteuttamisesta. Samalla hän koordinoi YK:n maatiimiä,
johon kuului lukuisia organisaatioita UNICEFistä Maailman Ruokaohjelmaan
ja Maailman terveysjärjestöön. Sen lisäksi paikalle saapui uusi varta vasten
perustettu YK:n ebolan vastainen operaatio UNMEER.
Koskela tarttui tehtävään viipymättä. “Oli mahdollisuus kutoa ne kaikki toimijat yhteen, pyrkiä yhteisen päämäärän määrittämiseen ja jonkinlaiseen
yhteistoimintasuhteeseen.”
Haasteena oli jälleen toimijoiden runsas määrä. Kaikilla omat mandaatit
ja tavoitteet, joiden päälle iski yhteinen taistelu ebolaa vastaan. Kahden YK:n
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Ebolan torjuntaa Liberiassa.

Liberian pääkaupunki Monrovia.
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operaation välillä oli myös pientä mustasukkaisuutta resursseista, Koskela
kertoo.
“Suomalaiselle ebolan torjunta oli tärkein tehtävä. Yritettiin saada kaikki ne
moninaiset toimijat suuntaamaan toimintansa jollain lailla koordinoidusti.
Tuli positiivista palautetta, kun saatiin koordinaatiota aikaiseksi ja voimavaroja yhdistettyä, ja tulos oli sitä kautta parempi.”

Haasteena oli jälleen toimijoiden runsas määrä. Kaikilla omat
mandaatit ja tavoitteet, joiden päälle iski yhteinen taistelu ebolaa
vastaan.

EU:n taisteluosastot – käyttämätön mahdollisuus?
Mauri Koskela korostaa sitä, että myös kansainvälisellä ylätasolla pitää pystyä
tekemään yhteistyötä ja löytää yhteisiä päämääriä. Afrikassa koordinaatiota
tarvitaan esimerkiksi Afrikan unionin, YK:n ja Euroopan unionin välillä.
“Tulevaisuutemme kannalta EU on mielestäni Suomelle aivan oleellinen.
Jos Afrikan konfliktit alkavat heijastua EU:hun, jolla ei ole kysyä vastata haasteeseen, tämä voi heijastua EU:n hajoamisena tai ainakin epäyhtenäisenä
toimintana, joka vaikuttaa Suomeen.“
“Erityisesti ihmettelen, miksi EU:n taisteluosastoja ei ole käytetty. Ne tarjoaisivat mahdollisuuden nopeaan interventioon, eli että päästäisiin heti alkuvaiheessa paikalle”, Koskela toteaa.
EU:n taisteluosastot perustettiin vuonna 2005 toimimaan lyhytkestoisissa,
mutta vaativissa tehtävissä, kuten aloittamaan kriisinhallintatehtävät kohdealueella ennen YK:n rauhanturvaoperaation asettumista paikalle. Mauri Koskela oli perustamassa niihin Suomen ensimmäisiä sotilasosastoja.
EU:n taisteluosastojen tehtäviin voisi kuulua rauhanturvaamista, rauhaan
pakottamista, humanitaarisia operaatioita ja katastrofityötä EU:n lähialueilla.
Toistaiseksi niitä ei kuitenkaan ole käytetty operaatioihin.
Kotiläksyt tehtävä ensin
Miten tiedon saa perille? Kysymys nousi käsinkosketeltavaksi Liberiassa, kun
tietoa ebolan torjunnasta vietiin syrjäseuduille, joilla ei juuri ollut lukutaitoa,
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kirjoitustaitoa, eikä valtakielikään välttämättä tavoittanut. “Piirrosten kanssa
näytettiin, että apinoita ei pidä syödä, lepakoita ei pidä syödä; näytetään kuollutta kroppaa, jota ollaan pesemässä, ja siinä ruksi yllä: ei saa koskea”, Koskela
kuvailee.
“Tässäkin näkyy, kuinka koulutus on yksi tae turvallisuuden kehitykselle.
On löydettävä tapoja katkaista pahan kierre, luoda positiivinen oravanpyörä.“
Koskela pitää tärkeänä tukea sitä, että ihmisillä olisi elinmahdollisuudet
omalla kotiseudullaan: näin vältetään parhaiten sisäiset konfliktit sekä pakolaisuus naapurikansojen alueilla ja siitä syntyvät levottomuudet. “Annetaan
ihmisille mahdollisuus rakentaa omaa tulevaisuuttaan siellä omalla kotiseudullaan, kyläyhteisössään, perheen parissa, oman kulttuurinsa parissa.”
Ja kaikessa toiminnassa on muistettava paikallisen omistajuuden tärkeys.
“Kun lähdetään viemään esimerkiksi koulutusta, painopisteen tulee olla
niissä niin sanotuissa yleisesti hyväksytyissä asioissa, mitä kulttuuri pitää
sisällään. On tehtävä kotiläksyt, tutustuttava kulttuuriin, uskontoon ja tapoihin. Sen takia siviili-sotilasyhteistyöhankkeita kehitettäessä otetaan yhteyttä
paikallisiin hallinnon edustajiin, kunnan päättäjiin, uskonnollisiin johtajiin;
mennään kouluihin ja sairaaloihin. Haetaan ymmärrystä siitä, miten yhdistetty sotilas-siviiliporukka voi toteuttaa toimintaansa niin, että se sopii yhteiskunnan periaatteisiin. Ei kannata lähteä sinne ajatuksella, että muutetaan
yhteiskunta ja kulttuuri meidän haluamallamme tavalla.”
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Kestävä demokratia
ei ole tuontitavaraa,
mutta tukea se tarvitsee
Demokratian aalto on ollut maailmassa laskusuunnassa,
mutta Afrikassa näkyy myös myönteistä kehitystä. Afrikan
maille Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa tehtävä
yhteistyö on edelleen tärkeintä. Tänä päivänä niillä on
kuitenkin myös muita vaihtoehtoja. Herkässä vaiheessa olevalle
demokratiakehitykselle tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.
Kylmän sodan päättymistä seurannut globaali demokratisoitumisen aalto on
ollut laskusuunnassa jo 2010-luvulta lähtien. Takapakkia on otettu niin idässä
kuin lännessäkin – esimerkkinä vaikkapa Unkari, jota politiikan tutkimuksessa yleisesti käytettyjen mittareiden kuten amerikkalaisen Freedom House
-indeksin mukaan ei enää vuonna 2021 voi pitää liberaalina demokratiana.
Afrikka näyttää näiden mittareiden mukaan olevan maailman keskitasoa
alempana, mutta myönteisen kehityksen suunta ei ole taittunut siellä yhtä
dramaattisesti kuin muualla maailmassa.
Köydenveto ideologisesta vaikutusvallasta
Afrikan demokratialla on kasvunvaraa, jota autoritäärisyyden globaali vahvistuminen kuitenkin uhkaa. Autoritäärisesti johdetut Kiina, Venäjä ja Persianlahden maat ovat lisänneet investointejaan ja tiivistäneet kauppasuhteitaan
maanosassa. Samalla on kasvanut niiden ideologinen vaikutusvalta.
Afrikassa toimivista kulttuuri-instituuteista suurin osa on edelleen eu51
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rooppalaisia, kärjessä British Council, Alliance Française ja Goethe-instituutit. Suomen
opetusministeriön rahoittama suomalais-
afrikkalainen kulttuurikeskus Villa Karo toimii Beninissä. Nopeimmin ovat kasvaneet
Turkin Yunus Emre-, Venäjän Russkij Mir- ja
Kiinan Konfutse-instituuttien määrät. VuonLIISA LAAKSO

na 2020 viimeksi mainittuja oli 45 maassa

•

Afrikan poliittisen kehityksen tutkimukseen erikoistunut asiantuntija

yhteensä 61 kappaletta. Toisin kuin muiden

Toiminut vanhempana
tutkijana Pohjoismaisessa
Afrikka-instituutissa Uppsalassa vuodesta 2019

lä missä koulutetaan Afrikan tulevaa eliittiä.

•

•

•

•

Tampereen yliopiston
rehtori 2016-2018, ja sitä
ennen Helsingin yliopiston
valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani ja Jyväskylän
yliopiston kansainvälisen
kehitystyön professori
Suomen tiedeakatemian
ihmisoikeuskomitean
puheenjohtaja ja suomalaisten kehitysjärjestöjen
kattojärjestön Fingo ry:n
hallituksen puheenjohtaja
Laakson kirjoituksia ja puheenvuoroja on julkaistu
laajasti sekä mediassa että
akateemisilla foorumeilla

maiden vastaavat instituutit, Konfutse-instituutit toimivat yliopistokampuksilla, siis sielKiivaimmin nousevien valtojen kulttuurinen
vaikuttaminen näyttää kasvavan muslimienemmistöisissä maissa. Länsi-Afrikassa liberaalin demokratian kanssa perinteisesti
sopusointuinen uskonnollisuus on saanut
kilpailijoikseen iranilaisen shiialaisen teologian ja toisaalta Saudi-Arabian, Qatarin
ja Kuwaitin tukeman salafistisen sunnilaisuuden. Maat ovat perustaneet Afrikkaan
islamilaisia yliopistoja ja koulutuskeskuksia,
jotka ilmaisen opetuksen lisäksi houkuttelevat opiskelijoita ateria- ja asuntoeduilla sekä
mahdollisuuksilla opiskella ulkomailla.
Afrikkalaisen

demokratian

mallimaana

aiemmin tunnetussa Senegalissa on rajoitettu opposition mahdollisuuksia osallistua
vaaleihin. Malin lupaavasti alkanut demokratiakehitys on kaatunut vallankaappauksiin arabikevään epävakauden, islamilaisen radikalismin ja Libyan vallasta syöstyn
Muammar Gaddafin palkkasotilaiden paluun
myötä. Länsimaat – erityisesti Ranska, mutta
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myös muut EU-maat Suomi niiden joukossa – ovat tukeneet heikkoa keskusvaltaa. Apuun on rientänyt myös Venäjä yksityisen turvallisuusalan yrityksen välityksellä, kuten se teki jo aiemmin Keski-Afrikan tasavallassa. Afrikan
maiden tukeutuminen turvallisuusyrityksiin, jotka eivät ole poliittisesti vastuuvelvollisia minkään maan kansalaisille ja joiden kansainvälisoikeudellinen
sääntely on heikkoa, rapauttaa niiden demokratisoitumista entisestään.

Autoritäärisesti johdetut Kiina, Venäjä ja Persianlahden maat ovat
lisänneet investointejaan ja tiivistäneet kauppasuhteitaan maanosassa. Samalla on kasvanut niiden ideologinen vaikutusvalta.

Syvenevät uudet kumppanuudet näkyvät Afrikan ulkomaankaupassa, sinne suuntautuvissa investoinneissa ja lainoituksessa. Vaikka Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa tehtävä yhteistyö on edelleen tärkeintä, Afrikan
maiden hallituksilla on myös muita vaihtoehtoja. Herkässä vaiheessa olevalle
demokratiakehitykselle tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Esimerkiksi
Kiina on julistanut Afrikalle ”joka sään ystävyyttä.” Se ei halua puuttua Afrikan
maiden sisäpolitiikkaan eikä ihmisoikeuksiin. Taloudellista yhteistyötä on
kuitenkin vaikea erottaa politiikasta, vallassa olevan eliitin tukemisesta. Ja jos
tämän eliitin etu on hinnalla millä hyvänsä pysyä vallassa, seurauksena on
korruptiota ja demokratian rapautumista. Tässä asetelmassa kaikki tuki Afrikan demokratian puolustamiseksi on äärimmäisen tärkeää. Kyse ei ole uusien instituutioiden rakentamisesta, vaan olemassa olevien oikeusvaltioiden
vahvistamisesta ja paikallisten demokratialiikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä.
Vaaliväkivalta ja vallan keskittyminen hidastavat
demokratiakehitystä
Kylmän sodan jälkeinen demokratiakehitys Afrikassa merkitsi monipuoluejärjestelmiin siirtymistä. Ennen vuotta 1990 Afrikassa oli vain viisi monipuoluejärjestelmää, vuoden 1995 jälkeen yksipuoluejärjestelmät ovat olleet poikkeuksia. Ensimmäiset vaalit, joihin oppositio on voinut osallistua, ovat usein
luoneet epävakautta. Kaikki puolueet ovat uskoneet voittavansa ja nähneet
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häviämisen vaarallisena. Jos vaalit kuitenkin on pystytty järjestämään säännöllisin väliajoin, oppositiolle on muodostunut mielekäs rooli, jonka myötä
myös kansalaisvapaudet voivat kasvaa.
Perustuslaillisten katkosten eli sotien tai vallankaappausten lisäksi Afrikassa
demokratiakehitystä on hidastanut kaksi ilmiötä: vaaliväkivalta ja vallan keskittyminen. Vaaliväkivalta on maanosassa neljä kertaa yleisempää kuin muualla,
joskin vaihtelut maiden ja jopa vaalien välillä ovat suuria. Valtaa yritetään keskittää laajentamalla istuvan presidentin valtaoikeuksia tai poistamalla tämän
uudelleenvalintaa rajoittavat säännökset. Molempien taustalla vaikuttaa intensiivinen valtataistelu, jota taas selittää heikko oikeusvaltio ja korruptio. Jos valtio
ei kykene tehokkaasti tukemaan ja sääntelemään talouden organisoitumista,
tuotantoa, työolosuhteita ja verotusta, se ylläpitää järjestelmää, jossa johtajaa
kohtaan osoitetusta lojaalisuudesta palkitaan niin yksilöitä kuin yhteisöjäkin ja
vastustajia rangaistaan. Heikossa valtiossa kamppailu vallasta voi olla elämän
ja kuoleman kysymys. Houkuttelevia investointimahdollisuuksia on tarjolla tahoille, joita sääntely tai yhteiskuntavastuu ei paina. Korruptio kukoistaa myös
ulkoisten taloudellisten intressien ansiosta.
Afrikka vaalitarkkailun painopisteenä
Oikeusvaltiota ja hyvää hallintoa ei voi rakentaa ulkoapäin. Demokratiakehitystä tukemalla voidaan kuitenkin vahvistaa niiden edellytyksiä. Afrikassa
tämä tarkoittaa rauhanomaisten, vapaiden ja rehellisten vaalien ja perustuslaillisuuden eteen tehtävää työtä.
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Vaaliväkivalta on maanosassa neljä kertaa yleisempää kuin muualla.

Afrikka on pitkään ollut vaalitarkkailun painopistealue. Suomalaisia on ollut
mukana muun muassa EU:n lähettämissä missioissa. Ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö ja eduskunnan kansainvälinen
osasto koordinoivat toimintaa. Tärkeä rooli oikean tiedon ja osaamisen tukemisessa on myös kansalaisjärjestöillä ja niiden kansainvälisillä verkostoilla.
Vaalitarkkailu ei sinänsä tee vaaleja demokraattisemmiksi, mutta voi tukea
niiden demokraattisuutta. Siksi on tärkeää tuntea olosuhteet ja varmistua rehellisten vaalien perusedellytysten toteutumisesta. Vaaleja edeltävä, niiden
järjestämistä ja sääntelyä koskeva työ ja ohjaus ja puolueiden kampanjointi,
esivaaleineen ja ehdokasetteluineen ovat aivan yhtä tärkeitä kuin itse vaalipäivä. Samoin vaalien tuloksen julkistaminen ja se, että kaikki kamppailuun
osallistuneet osapuolet hyväksyvät tuloksen. Yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa ei voi liikaa korostaa. Vaalit kuuluvat sille yhteisölle,
jossa ne järjestetään, eivät ulkopuolisille. Autoritaariset hallitukset vetoavatkin
yleensä suvereniteettiinsa, jos ne eivät halua nähdä tarkkailijoita vaaleissansa.
Vaalitarkkailun tarkoitus on estää manipulointia ja vaaliväkivaltaa, ei oikeuttaa niitä. Epäreiluihin vaaleihin on silti puututtava ei vähiten siksi, että
niin voidaan tukea demokratialiikkeitä ja opposition roolia vallanpitäjien vastapainona. Käytännössä tämä voi tarkoittaa pakotteita ulkopolitiikan keinona vaikuttaa demokratian periaatteita rikkovaan hallitukseen tai sen toimista
vastuussa oleviin henkilöihin. Rangaistuksia ei kuitenkaan saisi ulottaa kansalaisiin eikä demokratialiikkeisiin. Kansalaisjärjestöjen työ voi tällaisissa tilanteissa olla korvaamattoman arvokasta.
Korruption vastaisessa työssä taas korostuu yritysvastuu. Säällisistä työolosuhteista, ympäristöstä ja asianmukaisesta verojen maksusta huolehtiminen
on yhtä lailla Afrikan kauppakumppaneiden kuin maiden hallitustenkin tehtävä. Viimekädessä kyse on myös kuluttajien vastuusta ja oikeudesta tietää,
miten he voivat valinnoillaan vaikuttaa Afrikan kehitykseen.
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“Asun Mogadishun kaupungissa. Aina
kun kävelen tai liikun kauniissa rannikkokaupungissamme, olen jatkuvassa
pelon tilassa ja mietin, miltä suunnalta
räjähdys tulee ja miten varmaa on,
että pääsen turvassa perheeni luokse.
Kaikesta epävarmuudesta huolimatta,
olen toiveikas siitä, että tämän kauniin
maan turvallisuutta vielä jonain päivänä
arvostetaan.”

– Mohamed Ali, Somalian kansalainen
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Suuntana Somalia
– kokonaisvaltaista
kriisinhallintaa
Afrikan itäkärjessä
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Quo Vadis, Somalia?
– tilannekuvaa ja
tulevaisuudennäkymiä
Somalia pyrkii yhä pitkän sisällissodan fyysisiltä ja henkisiltä
raunioilta kansallisvaltioiden kerhoon. Afrikka, sen uhat
ja mahdollisuudet, on globaalin huomion kohteena.
Mahdollisuuksista käydään kovaa kilpailua, ja suunnitelmiaan
toteuttavat Somaliassakin muiden muassa EU ja Suomi. Kaikilla
mukanaolijoilla eivät Somalian edut ole kuitenkaan etusijalla.
Kehitystoiveiden keskellä räjähdysherkkä ja sisäisesti hajanainen
liittovaltio kamppailee radikaalia ääriliikettään vastaan
sotilaallisesti, sisäisen yhtenäisyyden puuttuessa, ja oikeaa
johtajuutta odottaen.
Somalia sijaitsee itäisen Afrikan rannikolla, Afrikan sarvesta alas, yli päiväntasaajan, Kenian rannikolle saakka. Maalla on yli 3000 kilometriä Intian valtameren rantaa. Sen lähihistoriaan kuuluvat kolonialismi, itsenäisen valtion
synty, diktatuuri ja yli 30 vuotta sisällissotaa, mistä on seurannut inhimillistä kärsimystä, nälänhätää, pakolaisuutta niin maan sisällä, naapurivaltioissa kuin ympäri maailmaa. Somalian väkiluku on arviolta reilu 15 miljoonaa,
mutta maan ulkopuolella asuu yli kaksi miljoonaa somalia, joista ylivoimaisesti valtaosa on paennut sotaa paremman elämän toivossa. Osa heistä on
onnistunut, mutta moni elää pakolaisleireissä tai muuten ankarissa oloissa
Somalian naapurivaltioissa.
Sen jälkeen, kun diktatuuri kaatui vuonna 1991, Somaliaan on yritetty mo58
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neen otteeseen saada vakautta, järjestystä
ja rauhaa. Maan vaiheisiin ovat puuttuneet
toistuvasti niin naapurivaltiot, YK, Afrikan unioni (AU) kuin monet ulkovallatkin.
Sisäisesti jännitteitä ruokkii voimakkaan
yhtenäisen

kansallistunteen

puute,

joka

pohjautuu klaaniyhteiskunnan sisäisiin intressiristiriitoihin, pitkän konfliktin aiheuttamaan luottamuspulaan ja sovintoprosessin
laiminlyöntiin. Ulkoa päin katsoen tilanteeseen vaikuttavat niin naapurivaltioiden kuin
kansainvälisten toimijoiden intressit. YK-vetoisen valtionrakennuksen ohella (jota EU
merkittävästi rahoittaa) somalien huomiosta
kilpailevat monet YK:n jäsenmaat bilate-
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raalisesti, usein itsekkäistä lähtökohdistaan,
maan endeemistä korruptiota vain vahvistaen. Hauraiden valtioiden kanssa toimimiselle ei valitettavasti ole yhteisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä pelisääntöjä.
Minne, mitä tietä ja millä keinoin
– Euroopan ja Suomen Afrikkastrategiat
EU:n tuore Afrikka-strategia vuodelta 2020
katsoo eteläistä naapuriaan kumppanuuden
kautta. Strategia

muotoilee, että kuluvan

vuosisadan taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset, teknologiset, demografiset, ilmastolliset
ja ympäristöhaasteet pitää kohdata yhdessä
Afrikan valtioiden kanssa. Tämän on tarkoitus tapahtua AU:n, Afrikan alueellisten
yhteistyöjärjestöjen ja bilateraalisesti Afrikan mantereen valtioiden kanssa. EU näkee
59
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myös että Afrikan naisten asema on keskeisessä roolissa kestävän kehityksen
ja taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi.
Jotta mainittu kumppanuus onnistuisi ja hyödyttäisi molempia, sen tulee
pohjautua avoimeen ja selkeään yhteiseen näkemykseen yhteisistä intresseistä ja yhteisvastuusta. EU:n näkökulmasta Afrikan haasteet ovat yhtenevät
EU:n haasteiden kanssa: kehitys ympäristön ehdoilla, niin talouden mahdollisuuksien, koulutuksen, tutkimuksen kuin innovaatioidenkin osalta, rauhaa
ja turvallisuutta edistäen. EU:n strategia painottaa hyvän hallintotavan ja kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuvan maailmanjärjestyksen varmistamista,
mikä tarkoittaa myös muuttoliikenteen hallintaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratian ja oikeusvaltion aseman vahvistamista sekä sukupuolien välistä tasa-arvoa.

On varsin nurinkurista, että työtä ei turvallisuussyistä toistaiseksi
juurikaan päästä tekemään siellä, missä sitä pitäisi tehdä: ihmisten
parissa koko Somalian alueella.

Olisiko oikein ja kohtuullista ajatella, että EU:n jäsenvaltioille keskeinen
vaikutin hakea kumppanuutta Afrikassa on lähtökohtaisesti kuitenkin oma
turvallisuus? Yhteistyön ja kehityksen kaupalliset ja yhteiskunnalliset hyödyt
ovat jossain kaukana tulevaisuudessa, mutta turvallisuudesta pitää huolehtia
koko ajan. Tässä mielessä mittavien taloudellisten resurssien käyttöä Afrikassa
on helpompi perustella jäsenvaltioille esimerkiksi konfliktien ja nälänhädän
aiheuttaman hallitsemattoman muuttoliikkeen uhalla tai välittömien taloudellisten intressien turvaamisella. Vuoden 2015 Eurooppaa kohdannut pakolaiskriisi jätti trauman hallitsemattoman muuttoliikkeen uhasta. Hyvä esimerkki puolestaan merkittävien taloudellisten intressien vaarantumisesta on
Somalian rannikon merirosvous, joka pitkään häiritsi vakavasti EU:n ja monen muun maan kaupankäyntiä. Meritietä Adenin lahdelta punaisenmeren
ja Suezin kanavan kautta kulkee 12 prosenttia maailmankaupan volyymista
muun muassa öljyn, kaasun, raaka-aineiden ja kulutustavaroiden muodossa.
Konfliktien riivaamassa yli miljardin ihmisen Afrikassa, jossa 36 valtiota
on maailman hauraimpien joukossa ja yli 390 miljoonaa ihmistä elää köy60
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hyysrajan alapuolella, riittää haasteita vuosikymmeniksi eteenpäin. EU ja sen
jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo tällä hetkellä kaikilla mittareilla Afrikan suurin
kumppani, on sitten kysymys investoinneista, kaupankäynnistä, virallisesta
kehitysavusta tai turvallisuudesta. Niinpä tulevaisuuden myönteisen kehityksen tueksi tarvitaan vahvaa poliittista liittolaisuutta, EU muotoilee strategiassaan.

Olisiko oikein ja kohtuullista ajatella, että EU:n jäsenvaltioille keskeinen vaikutin hakea kumppanuutta Afrikassa on lähtökohtaisesti
kuitenkin oma turvallisuus?

Suomen oma tuore Afrikka-strategia hyväksyttiin maaliskuussa 2021. Se
noudattelee pitkälti EU:n strategian linjauksia ja johtopäätöksiä. Ulkoministeri
Haavisto totesi strategiamme julkistamisen yhteydessä, että ”Monen Afrikan
maan talous on kasvanut, maanosa on yhdentynyt poliittisesti ja taloudellisesti, ja väestö kasvaa voimakkaasti. Afrikan strateginen, geopoliittinen ja
kaupallistaloudellinen merkitys on voimistunut. Esimerkiksi sillä, miten Afrikan maat kykenevät sopeutumaan ilmastonmuutokseen, säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja vastaamaan väestönkasvun haasteisiin on vaikutusta paitsi Afrikan maanosan kehitykseen, myös Eurooppaan ja Suomeen.”
EU:n tavoin myös Suomi näkee, että muutoksen paineessa painopisteen
tulee siirtyä laajemman kuvan kehitysyhteistyöstä Suomen ja Afrikan maiden kahdenvälisten suhteiden kehittämiseen, jossa painotetaan molempia
hyödyttävien poliittisten ja kaupallistaloudellisten suhteiden vahvistamista.
Tähän liittyvät suurina suuntaviivoina kaupan kaksinkertaistamisen ja molemminpuolisten investointien lisäämisen tavoitteet.
Turvallisuus tekemisen ytimessä
Edellä mainitut strategiat tavoitteineen koskevat tietysti myös Somaliaa.
Minkälaisen todellisuuden suomalainen lähetetty asiantuntija kohtaa toimialueella Somaliassa? Välitön havainto on heikko turvallisuustilanne. Ääri-islamistinen, ei kansallismielinen al-Shabaab hallitsee yhä laajoja alueita maassa
ja kykenee soluttautumaan lähes mihin tahansa. Erilaisten pommi- ja kra61

EU lahjoitti kesäkuussa 2021 Somali Police Force:n Federal Daraawish -joukoille poliisiajoneuvoja.
Aaro Suonio kuvassa keskellä, poliisikomentajan ja Somalian turvallisuusministeriön State Minister
Farhanin välissä. Mukana myös EU-suurlähettiläs Nicolas Berlanga-Martinez (3. oikealta) ja EUCAP
Somalian Head of Mission Chris Reynolds (toinen oikealta)..

naatinheitiniskujen vaara on alituinen.
Missään ei voi liikkua vapaasti. Lentokentältä muurien ympäröimiin tukikohtiin siirrytään panssariautoilla, aseistettujen turvamiesten saattamana.
Yhteistyökokoukset paikallisen hallinnon virkamiesten kanssa tapahtuvat
niin ikään joko omien tukikohtien, niin sanottujen compoundien sisällä tai
tarkkaan rajatulla alueella lentokentän ympäristössä, joka toimii rajana turvattoman kaupunkialueen ja compoundien välissä. Somaliaa pyritään YK:n
poliittisen operaation, UNSOMin johdolla kehittämään kaikilla elämänaloilla,
mutta on varsin nurinkurista, että työtä ei turvallisuussyistä toistaiseksi juurikaan päästä tekemään ja sen tuloksia todentamaan siellä, missä sitä pitäisi
tehdä: ihmisten parissa koko Somalian alueella.
Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että työn painopiste Somaliassa
keskittyy turvallisuustilanteen parantamiseen. Afrikan unionin sotilas- ja poliisivoimat (AMISOM) takaavat kansainvälisille työntekijöille mahdollisuuden
ylipäänsä olla Somaliassa. Niiden toiminnan rahoittaa valtaosin EU. AMISOM
pitäisi suunnitelmien mukaan asteittain vetää maasta, Somalian kansallisen
armeijan (SNA) ja omien poliisijoukkojen ottaessa vastuun maan turvallisuudesta. Viimeksi mainittujen kouluttamisesta vastaavat mm. AMISOM, EU,
Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Turkki. Myös Suomi osallistuu puolustusvoimien
ja kriisinhallintakeskuksen lähettämien siviiliasiantuntijoiden voimin: EU:n
sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM), ja poliisien mentorointiin sekä meriturvallisuuskapasiteetin rakentamiseen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa
(EUCAP).
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Muutosteorian toimeenpano takkuaa
Muutosteoria on periaatteessa yksinkertainen ja looginen: AMISOM ja SNA
ottavat sotilaallisesti al-Shabaabin hallinnoiman alueen haltuun, minkä jälkeen alueen vakauttaminen alkaa välittömästi. Puolisotilaalliseen tapaan
koulutettuja poliisijoukkoja siirretään alueelle tekemään normaalia poliisityötä, eri kehitystyöjärjestöt tukevat aluehallinnon, infrastruktuurin ja esimerkiksi koulutuksen kehittämistä, että normaali elämä ja järjestys alueella
voisi palautua mahdollisimman nopeasti. Nämä poliisijoukot on koulutettu
puolustautumaan sotilasyksiköiden tapaan. Tavallisten poliisien vuoro tulee
sitten aikanaan.

AMISOMin mandaattia täytyy jatkaa, sen hyväksyvät kaikki, koska
Somalia ei ole kykenevä ottamaan itse vastuuta turvallisuudestaan.

Kaikki avustustyö tapahtuu Somalian Federaation hallituksen nimissä ja
ainakin nimellisellä johdolla, mikä tarjoaa Somalian liittovaltion ja osavaltioiden hallinnolle mahdollisuuden voittaa väestön tuki, niin kutsutut ”hearts and
minds”, puolelleen. Kirkon Ulkomaanapu (FCA) Suomesta on saanut EU:lta
hyvää palautetta työstään aluehallinnon kehittämiseksi (local governance).
Kun vakaus alueella paranee ja uhkakuva muuttuu, voivat sotilasjoukot siirtyä
ottamaan haltuunsa uusia alueita, joita sitten lähdetään vakauttamaan samoin toimin.
Muutoksen toimeenpanotyössä on edistytty, mutta vain vaatimattomasti,
eikä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Viivästyksestä koituu paineita kaikille paitsi al-Shabaabille, jonka sodankäynnin menetelmät eivät edellytä ehdotonta alueiden hallintaa. Al-Shabaabin vetäytyminen ei tarkoita sen iskukyvyn menetystä. Ääriliike jatkaakin yleensä satunnaisia iskujaan sekä iskee
hallituksen joukkojen ja AMISOMin käyttämillä välttämättömillä huoltoreiteillä.
Muutosteorian suurimmaksi ongelmaksi on osoittautunut, että sotilaita ei
paikallisen uhkakuvan vuoksi voida vapauttaa ottamaan uusia alueita haltuunsa. Al-Shabaab kykenee satunnaisilla iskuillaan sitomaan joukot paikoilleen. Eikö tätä olisi voinut nähdä ennakolta, on lupa kysyä. Samaan ongel63
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maan on törmätty viime vuosikymmeninä useissa konflikteissa eri puolilla
maailmaa. Kutsutaan aseellisia sitten sisseiksi, guerrilloiksi, kapinallisiksi tai
terroristeiksi, jos he toimivat salaisesti yhteiskuntansa sisällä, käyttäen aseinaan erilaisia terrori-iskuja, heitä ei voi perinteisen sodankäynnin keinoin
kukistaa.

Al-Shabaab pitää todennäköisesti mieluummin ennemmin kuin myöhemmin saada neuvotteluihin, pois silmittömän väkivallan uralta,
niin vaikealta kuin se vaikuttaakin.

YK:n turvallisuusneuvoston onkin pitänyt toistuvasti jatkaa AMISOMin
mandaattia. EU valtioliittona tarvitsee jäsenmaidensa tuen jatkaakseen mittavia varoja vaativaa rahoitustaan. AMISOMin mandaattia täytyy jatkaa, sen
hyväksyvät kaikki, koska Somalia ei ole kykenevä ottamaan itse vastuuta turvallisuudestaan. Turvallisuusvastuiden siirtosuunnitelman toimeenpanoon
haettiin YK:n pääsihteerin asettaman työryhmän avulla riippumaton arviointi siitä, miten nykyistä toimintamallia voitaisiin rukata siten, että saavutettu
edistys voitaisiin säilyttää. Samaan aikaan toiminta pitäisi saada kustannustehokkaammaksi: yhtäältä vähentää AMISOMin joukkoja ja toisaalta kiihdyttää
SNA:n ja Somalian poliisivoimien kyvykkyyttä ja valmiuksia käydä kamppailua al-Shabaabia vastaan.
Saada aikaan vähemmällä enemmän ei ole koskaan helppo yhtälö, varsinkaan jos kysymys on sotajoukkojen määrästä ja niiden rahoittamisesta. Myös
AU kantoi kortensa kekoon ja laati oman riippumattoman arvionsa tilanteesta
ja jatkosta. Molemmat riippumattomat arviot tarjosivat ajatuksia, miten tilannetta voitaisiin parantaa, mutta eivät varsinaista ratkaisumallia tai suunnitelmaa, kuinka se tapahtuisi. EU:n johtopäätös on, että nykyisellään tilanne ei
voi jatkua. Somalian ja AMISOMin pitää yhdessä työstää uutta toimintamallia
yhteisymmärryksessä YK:n ja rahoittajien, kuten EU, kanssa. Uusi toimintamalli pitää hyväksyä YK:n turvallisuusneuvostossa, että AMISOMin mandaattia voidaan jatkaa.
Toistaiseksi keskusteluissa arvioinnin johtopäätöksistä on noussut esiin,
että joukkojen pitäisi olla nopeammin liikuteltavissa ja niiden kykyä suojau64
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tua ja ennaltaehkäistä al-Shabaabin sodankäynnin keinoja pitäisi kehittää,
muun muassa tiedustelutoimintaa vahvistamalla. Myös al-Shabaabin varainhankintaan pitää voida puuttua tehokkaammin. AMISOMin ja SNA:n jo
saavuttamat edistysaskeleet pitäisi myös voida suojata ja varmistaa. Riippumattomien arvioiden tulevaisuusvisioista puuttuvat ajatukset solmia neuvotteluyhteys al-Shabaabin kanssa. Oletus lienee, että se on mahdotonta tai että
yhteyden avaamisen pitää tapahtua ”niskan päällä” ollessa.
Muutosteoria ottaa periaatteessa huomioon monista aiemmista konflikteista sen, että kestävää rauhaa ei rakenneta pelkästään sotilaallista voimaa
käyttämällä – tunnettu johtopäätös, joka osaltaan johti esimerkiksi pitkäperjantain rauhansopimuksen synnytysprosessiin Pohjois-Irlannissa. Somalian
tapauksessa ei mahdollisesti kuitenkaan ole pantu tarpeeksi painoa osallistamiselle ja tulevaisuuden neuvotteluille. Tämä tarkoittaa sitä, että al-Shabaab
pitää todennäköisesti mieluummin ennemmin kuin myöhemmin saada
neuvotteluihin, pois silmittömän väkivallan uralta, niin vaikealta kuin se vaikuttaakin. Etnisistä somaleista koostuva liike tai sen ajatusmaailma ei hetkessä katoa minnekään. Kamppailu al-Shabaabia vastaan tai liikkeen osallistaminen ei kuitenkaan voi kantaa hedelmää, jos ei koko muu Somalia toimi
selkeästi yhtenä rintamana.
Tuorein esimerkki osallistamisajatuksen hylkäämisestä on Afganistanista.
Taliban-liikettä ei alusta alkaenkaan yritetty ottaa mukaan keskusteluihin Afganistanin tulevaisuudesta, mikä jälkikäteen tulkittaneen yhdeksi epäonnistumiseen päättyneen pitkän prosessin virheistä, mitä demokratian tai naisten
oikeuksia puolustavan valtion rakentamiseen tulee. Olihan Taliban vahvimmin vallassa kiinni oleva yhteisö kansainvälisen liittoutuman puuttuessa tilanteeseen.
Afganistanin tilanne onkin aivan viime aikoina puhuttanut myös Somaliassa. Al-Shabaabin nähdään inspiroituvan ja saavan uskoa Taliban-liikkeen voitosta. Kansainvälinen yhteisö vetäytyy ennen pitkää, ja silloin koittaa
al-Shabaabin aika, liikkeessä saatetaan nyt pohtia. Kansainvälisille joukoille
lausuttu ”Teillä on kellot, meillä aikaa” -visio, joka Afganistanissa lopulta toteutui, on nyt mielissä myös Somaliassa. Pitäisikö kansainvälisen yhteisön
kyetä sanomaan Somaliassa, että meillä on myös aikaa? Onhan oikeusvaltion
ja kestävän rauhan rakentaminen hauraassa valtiossa pitkän sisäisen konflik65
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tin jälkeen aina väistämättä sukupolvien mittainen työsarka.
Somalian tulevaisuus on Somalien käsissä – löytyykö johtajuutta?
Suurin vastuu Somalian tilanteen kehittymisestä myönteiseen suuntaan
kuuluu kuitenkin aina Somalialle itselleen. Liittovaltion keskushallinnon presidentin ja parlamentin kulunut nelivuotiskausi ei mennyt kovinkaan hyvin.
Väliaikaisesta perustuslaista ei päästy uuteen perustuslakiin, eikä perustuslakituomioistuinta perustettu. Keskushallinnon ja osavaltioiden presidenttien yhdessä muodostama kansallinen turvallisuusneuvosto ei kokoontunut
säännöllisesti, ja johtajat päätyivät usein törmäyskurssille, mikä on vaikeuttanut federaatiokehitystä merkittävästi. Haasteita lisäävät yhden osavaltion,
Somalimaan, itsenäistymispyrkimykset ja täysi haluttomuus osallistua liittovaltioon ja sen kehittämiseen.
Tuoreimmat parlamentti- ja presidentinvaalit ovat myöhästyneet jo yli
puoli vuotta, ja yleisten ja yhtäläisten vaalien tavoitteesta luovuttiin klaanijärjestelmän pohjalta tapahtuvan valinnan hyväksi. Presidentin ja parlamentin
toimikaudet ovat päättyneet aikapäiviä sitten. Presidentti yritti jatkaa toimikauttaan kahdella vuodella ja lykätä vaaleja, mikä johti vakavaan aseelliseen
yhteydenottoon opposition kanssa, ja Somalian nuoren kansallisen armeijan
repeilyyn kysymyksessä lojaaliudesta. Maata johtaa parhaillaan väliaikaishallitus, jonka päätehtävänä on järjestää vaalit, mutta entinen presidentti kykenee yhä istumaan virassaan, koska ei ole voimassaolevaa perustuslakia, joka
selvästi määrittäisi vastuut ja velvollisuudet. Tästä kyseenalaisesta asemastaan entinen presidentti haluaa ponnistaa uudelle kaudelle.
On selvää, että edellä mainittujen tapahtumien synnyttämä ilmapiiri ei ole
otollinen Somalian liittovaltion kansallisen projektin edistämisen ja kansallisen identiteetin vahvistamisen kannalta. Kansainvälinen yhteisö korostaakin
vallitsevassa tilanteessa vaalien merkitystä. Parhaimmassa tapauksessa vaalit
tarjoavat uutta toivoa ja uuden alun paitsi somaleille myös kansainväliselle
yhteisölle Somaliassa.
Poliittinen sopu mahdollistaisi keskittymisen välttämättömien rakenteellisten uudistusten läpivientiin, kuten perustuslaista sopimiseen ja aidosti liittovaltiomallia tukevista rakenteista sopimiseen keskushallinnon ja liittovaltion jäsenvaltioiden välillä. Kansainväliselle yhteisölle tarjoutuisi myös uusi
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tilaisuus hakea puhtaalta pöydältä uutta vauhtia ja katsoa yhdessä Somalian
kanssa, mikä yhteistyössä on toiminut ja mikä ei. Merkittävän osan annettavasta taloudellisesta avusta tulee edelleen olla ehdollistettu, eli kytketty siihen,
että sopimuksia ja sitoumuksia noudatetaan.

Pitäisikö kansainvälisen yhteisön kyetä sanomaan Somaliassa, että
meillä on myös aikaa?

Toisaalta klaanipohjainen valinta, jossa presidenttiehdokkaat käyvät jokseenkin avoimesti kauppaa äänistä valinnan tekevän parlamentin kanssa,
voi johtaa myös tilanteeseen, jossa joku osapuoli ei yksinkertaisesti hyväksy
vaalien tulosta. Aseelliset selkkaukset syventävät epäluottamusta ja kansallista
hajaannusta ja tukevat klaanijärjestelmää, aidon kansallisen projektin kustannuksella. Kaikista haasteista huolimatta Somaliassa on kuitenkin tapahtunut
viime vuosina myönteistä kehitystä lähes kaikilla elämänaloilla. Roomaakaan
ei rakennettu päivässä. Valtionrakennusprojektit vaativat sitoutumista ja kestävät vuosikymmeniä.
Onnistuakseen Somalia tarvitsee kansallista yhtenäisyyttä ja aitoa kansallistunnetta, joka voidaan saavuttaa ainoastaan, jos maan poliitikot osoittavat
asiaan kuuluvaa johtajuutta ja löytävät yhteisen sävelen. Klaanipohjaisista
vaaleista pitää päästä yleisiin ja yhtäläisiin vaaleihin, mikä jo kerran on tavoitteeksi hyväksytty, että kansan ääni kuuluu. Perustuslaki ja sitä tulkitseva riippumaton tuomioistuin pitää saada oikopäätä maaliin, että valtion rakentaminen voi toden teolla alkaa. Kuinka pitkä tie on, riippuu pitkälti johtajuudesta.
Sisäinen hajaannus pelaa vain radikaalien pussiin.
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•

Rauhanrakentamisen, valtiorakenteiden kehittämisen ja
sovittelun asiantuntija.
Paikallisesti omistetun
ja johdetun kansallisen
sovinnon puolestapuhuja

•

Vetää työryhmää, joka
suunnitteli strategiset
suuntaviivat (National
Reconciliation Framework) kansallisen
sovinnon saamiseksi
Somaliaan

•

Toiminut Somalian
rauhanrakennuksen
ohjelmissa vuodesta
2006 ja osallistunut yli
60 eri tason aktiivisen
konfliktin ratkaisuun tai
sovitteluun

•

Muutti Suomesta takaisin Somaliaan vuonna
2008 tukeakseen rauhan- ja valtionrakennusta kotimaassaan

Jama Egal:
”Todellisen sovinnon aika on nyt”

Haastattelu Anuliina Savolainen ja Anna Starckman

Jama Egal:

”Todellisen sovinnon
aika on nyt”
Suomalaissomalialaisella Jama Egalilla on tärkeä
tehtävä. Miten rakentaa pysyvä rauha ja sovinto
Somaliaan? Hän koordinoi maan rauhanrakennusta
ja tukee sovitteluprosessia pääministerin
toimistossa. Somalialaiset tarvitsevat yhteisen
unelman siitä, millaisen maan he haluavat. Ilman
yhteistä visiota pienistäkin asioista voi tulla suuria
ongelmia, Egal sanoo.

H

elsinki, toukokuu 1996. Käpylän kansainvälisen aikuislukion filosofian
opettaja kysyy Jama Egalilta, mitä tämä haluaa opiskella valmistumisen

jälkeen. Nuori mies pohtii hetken ja vastaa: En tiedä, mitä haluan opiskella,
mutta tiedän, mitä haluan tehdä. Haluan ratkaista oman maani ongelman. Pakenin konfliktia, mutta haluan mennä takaisin Somaliaan ja tehdä jotain rauhan hyväksi.
Vuonna 1998 Jama Egal aloittaa opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän keskittyy opinnoissaan Somalian konfliktiin ja rauhan rakentamiseen.
Somaliassa syntynyt Jama Egal tuli Suomeen pakolaisena 19-vuotiaana. Hän
kertoo seuranneensa Somalian konfliktia lapsesta saakka. Sodan syttymistä ja
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asioita, jotka johtivat sotaan: diktatuuri, heikentynyt luottamus hallitukseen,
ihmisten välisen luottamuksen rapistuminen pala palalta.
Teini-ikäisenä 80-luvulla Egal kuuli radiosta diktatuurin haastaneiden
kapinallisryhmittymien sankarilauluja ja runoja. Hän näki myös hallituksen
joukkojen kovaotteisen reaktion kapinallisia vastaan. “Pidätyksiä, katoamisia,
kylien ratsioita. Näitä tarinoita ihmiset kertoivat.”
Kun Somalian siviilisota alkoi pohjoisessa, Jama Egal muutti ensin maaseudulle. “Siellä opin paljon somalikulttuurista, kielestä, runoudesta, ajattelusta ja kontekstista.”
Sieltä hän muutti Venäjälle ja edelleen Suomeen. “En tiennyt minne olin
menossa, pakenin vain.”
“Siihen aikaan oli mahdollista mennä länsieurooppalaisiin maihin helposti
opiskelemaan. Oli sellainen henki, että sen jälkeen palataan takaisin omaan
maahan, tekemään jotain paremmin.”

M

ogadishu, syyskuu 2021. “Anteeksi, että olen ollut huonosti tavoitettavissa. Täällä on ollut vähän tilanne päällä. Presidentti epäsi eilen päämi-

nisteriltä vallan nimetä ja erottaa virkamiehiä. Pääministerin mukaan tämä on
perustuslain vastaista, presidentin mielestä ei.”
Jama Egalin nykyinen työ kansallisena rauhankoordinaattorina tapahtuu aitiopaikalla Somalian liittohallituksen pääministerin toimistossa, joten vaalien
lykkäämiset, vaalitapaan ja -menettelyihin liittyvät riidat ja poliittiset painit
vaikuttavat suoraan hänen tehtäviinsä rauhan ja sovittelun asialla.
“Vaaliprosessista on tullut kaikkien fokus, ei niinkään vaaleista itsessään.
Valitettavasti olen oppinut, että maani ihmiset, poliitikot mukaan lukien, eivät
aina tee oikeiden ongelmien ratkaisemiseksi töitä. Puhutaan vain teknisistä
vaaliasioista. Olemme janoisia, haluamme rakentaa kaivon, keskustelemme
miten kaivaa kaivo, mutta emme kaiva sitä ja kuolemme janoon. Pitäisi muistaa, että vaalit ovat prosessi, joka johtaa johonkin – eivät tavoite sinänsä.”
Rauhan karttaa piirtämässä
Pitkän rauhanrakennusuransa aikana Jama Egal oli jo ehtinyt muun muassa toimia välittäjänä 68 aktiivisessa konfliktissa ympäri maata Kirkon Ulko70

Sovittelutyön tuloksia Somaliassa: kaksi miestä
kättelee. Toinen on vienyt toisen isän hengen.

maanavun kautta ja tukea kahden osavaltion, Galmudugin ja Hirshabellen,
perustamista. Vuonna 2017, kun sana “sovittelu” lisättiin uuden hallituksen
sisäministerin nimeen ja tehtäviin, Egal alkoi tukea Somalian liittovaltion keskushallitusta kansallisen sovittelutoiminnan kehittämisessä.
“He ottivat minuun yhteyttä ja pyysivät apua. Tapasin sisäministerin, joka
sanoi haluavansa järjestää ison sovittelutapahtuman. Sanoin, että tarkoitus on
hyvä, mutta tätä konfliktia ei voi ratkaista yhdellä tapaamisella. Se on isompi
asia. Maa on ollut ilman hallitusta yli 20 vuotta, ja todellisuudessa konflikti alkoi jo paljon ennen valtion romahtamista. Ehdotin, että tekisimme strategian,
tiekartan, raamin, kuinka sitä halutaankaan kutsua. Että saadaan kuva siitä,
kuinka sovitellaan, ennen kuin ryhdytään sovittelemaan.”
Somalia on virallisesti jaettu viiteen osavaltioon. Lisäksi Somaliasta vuonna
1991 irrottautunutta Somalimaata pidetään kansainvälisesti edelleen osana
Somaliaa. “Sanoin, että ennen kuin alkaa rakentaa viisikerroksista taloa, on
tehtävä hyvät piirustukset. Näin sähkömies, putkimies, puuseppä ja maalari voivat rakentaa yhdessä, koska heillä on sama kartta. Sama on sovitteluprosessissa: kaikkien tulee ymmärtää yhteinen kuva, niin kylänvanhimpien,
naisten, nuorten kuin poliitikkojenkin.”
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Johonkin oli kuitenkin käytettävä YK:n kehitysrahastolta sisäministerin tapahtumaan varattu raha, joten sillä rahoitettiin viiden päivän “konsultointikonferenssi”. Sinne saapui kolmisensataa ihmistä ympäri Somaliaa. Oli
tärkeää, että mukaan saatiin naisia, kansalaisyhteiskunnan edustajia, kylänvanhimpia. Klaanien välinen tasapaino on otettava huomioon, ettei kukaan
kokisi epäoikeudenmukaisuutta ja päästäisiin eteenpäin, Jama Egal kertoo.

Sovitteluprosessissa kaikkien tulee ymmärtää yhteinen kuva, niin
kylänvanhimpien, naisten, nuorten kuin poliitikkojenkin.

Tuloksena saatu tieto pakattiin 90-sivuiseen raporttiin. Kansainvälisille
kumppaneille esitetyissä suosituksissa korostui, että on aika aloittaa ensimmäinen somalialaislähtöinen, somalialaisten omistama kansallinen sovitteluprosessi. Tarvitaan hyvä kansallinen sovittelukehys, joka tehdään ministeritasolla ja joka keskittyy ratkaisemaan aktiivisia konflikteja. “Kansainvälisten
kumppaneiden tulee tukea tätä, muuten maahan tuleva raha menee muihin
tarkoituksiin, mikä voi vesittää koko prosessin”, Egal sanoo.
Jama Egal järjesti tapaamisen Somalian Suomen-suurlähettilään ja ensimmäisen lähetystösihteerin kanssa elokuussa 2017, sillä sovitteluhankkeelle
etsittiin rahoittajia. Keskustelun aikana Egal käväisi miestenhuoneessa. Kun
hän palasi sieltä, kaikki nauroivat.
“Kysyin, että mikä teitä naurattaa? He sanoivat: Sinun kaksi maatasi aikovat
kaapata sinut. Olemme tässä päättäneet, että tuemme sinua, ja sinä teet tämän kansallisen sovittelusuunnitelman.”
“Hyväksyin, ja se taisi olla yksi parhaista päätöksistä ikinä.”
Jos kaikki ovat uhreja, kuka on syypää?
Työ kentällä alkoi laajalla kuulemisprosessilla. “Menimme kaikille alueille puhumaan ihmisten kanssa. Konteksti on joka alueella eri, joten oli tärkeää kattaa kaikki seudut. Kysyimme ihmisiltä, mitä ovat somalikonfliktit, mistä ne
tulevat, mikä ne laukaisi, ja kuinka ne voitaisiin ratkaista. Mitä sovittelu tarkoittaa sinulle? Se oli yksi tärkeimmistä kysymyksistä.”
Suurin viisaus tuli naisilta maitoastiasta kertovan vertauksen muodossa,
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Sovittelua kylänvanhimpien kanssa vuonna 2009. Jama Egal
keskellä, selin kameraan.

Egal kertoo. Eräs vanha nainen sanoi, että hänelle sovinto on kuin perinteinen maidonkantoasia, ‘haan’. Siinä on kahdeksan osaa, jokainen omalla tavallaan välttämätön maidon säilymiselle. Kannesta kantoköyteen kaikki osat
korostavat tarinassa omaa tarpeellisuuttaan. Mutta jos yksikin osista puuttuu,
ei astia toimi. “Mitä tiiviimmin toimimme yhdessä, sitä paremmin selviämme
yhdessä.” Tästä vertauksesta nousi kansallisen sovittelun symboli. Naisten viisaus loi tiekarttaa kansalliseen sovintoon.
Kahden vuoden kuulemisprosessin jälkeen kansallinen sovitteluraami oli
valmis, ja pääviesti oli selvä: todellisen sovittelun aika on nyt. Yhtenäisyys on
heikkoa ja pirstaloituminen on jättänyt jälkeensä miljoonia rikkinäisiä suhteita. Hämmennys liittovaltiorakenteita kohtaan on yleistä.
Jokainen kokee itsensä uhriksi. Ihmisten väliselle parantamistyölle on iso
tarve. “Kaikki sanoivat: meiltä on viety oikeutemme. Kaikki klaanit sanoivat
samaa. Kun kysyimme, että miten ratkaisemme ongelman, kaikki vastasivat:
meidän pitää saada oikeutemme. Kysymys onkin, että jos kaikki ovat uhreja,
kuka on syypää. Jos kaikki etsivät oikeuksiaan, kuka ne antaa?”
“Pitää myös osata erottaa ihmiset ja ongelmat. Kuten Gandhi sanoi: Kill the
sin, not the sinner.”
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Näköalapaikalla sovittelun asiantuntijana
Vuoden 2020 heinäkuussa Jama Egal oli turhautunut. Miten tehdä tästä kansallinen sovitteluohjelma? Miten se saataisiin korkeamman tason agendalle?
Konflikteja oli osavaltioiden välillä, osavaltioiden hallitusten välillä ja keskushallinnon sisällä. Vaalit lähestyivät ja kaikilla oli kiire ja muut asiat mielessä.
Sovinto oli prioriteetti, mutta kenelläkään ei ollut aikaa.
YK:n aloitteesta päätettiin, että kansallista sovintotyötä johdettaisiin presidentin ja pääministerin toimistosta. Jama Egalia pyydettiin tähän kansalliseksi rauhanrakennuskoordinaattoriksi. “Ajattelin, että tällä tasolla voisin tehdä vaikuttavampaa työtä.”
Kansallisten rauhanrakennusohjelmien koordinoinnin lisäksi Egal tukee
pääministeriä ja hallitusta ratkaisemaan myös vaaleja varjostavaa kahta pääkonfliktia. Hän tekee töitä kuvernöörien, paikallisten johtajien ja ministeriön
kanssa.
Pitkittyneiden vaalien alla presidentti ja pääministeri ovat ajautuneet valtataisteluun. “Tällaista tämä on, yrität saavuttaa jotain, mutta ongelmat kasautuvat”, Egal toteaa.
Valtiota ei voi rakentaa ilman yhtenäistä kansaa
Jama Egal korostaa, että tärkeää rauhanrakentamistyössä on olla rehellinen ja
kunnioittava. Tarvitaan aikaa ja suhteita luottamuksen saavuttamiseen. “Hauraissa paikoissa ei ole järjestelmää, on ihmisiä.”
Asia numero yksi Somalian konfliktin ratkaisemisessa on Jama Egalin mielestä ymmärtäminen. “Näen, että syy konfliktin pitkittymiseen on, että emme
nosta esiin oikeita ongelmia. Usein me näemme vain ulkokuoren, mutta syyt
ovat kauempana. Kaikki esimerkiksi pyrkivät nyt kamppailemaan al-Shabaabia vastaan, mutta jo ennen al-Shabaabin nousua maassa oltiin oltu 16 vuotta ilman hallitusta. Entä mikä oikeastaan sai hallituksen kaatumaan vuonna
1991? Valtion romahtaminen oli seuraus eikä syy Somalian konfliktiin, syyt
ovat vielä paljon kauempana.”
Pelkkä valtion rakentaminen ei riitä. Todellinen ongelma on se, mikä tuhoaa valtion tai on pitänyt sen poissa.
Monissa afrikkalaisissa maissa on vaikeuksia johtaa modernia valtiota, koska heille alun perin tuodun modernin valtiomuodon tarkoitus oli ensisijaises74
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ti edistää siirtomaavallan intressejä, Egal muistuttaa. “Se ei tullut sisältäpäin,
he eivät sanoneet: tätä me tarvitsemme.”

Suurin viisaus tuli naisilta maitoastiasta kertovan vertauksen muodossa. Tästä vertauksesta nousi kansallisen sovittelun symboli.

Itsenäistymisen jälkeen valtaapitävät käyttivät samanlaista valtion mallia
kuin siirtomaaherrat, mutta ihmisille oli jäänyt viha valtiosysteemiä kohtaan.
Egalin mukaan tämä epäluuloisuus heijastuu yhä tämän päivän konfliktiin.
“Tästä syystä perinteiset järjestelmät ovat yhä vahvoilla. Somaliassa on yli
10 000 kylää, joista ehkä sadassa on valtion järjestelmä käytössä. Perinteisissä
järjestelmissä on paljon heikkouksia, esimerkiksi naisten aseman ja ihmisoikeuksien kohdalla. Jokapäiväisessä elämässä ne tuovat kuitenkin vakautta, koska hallituksen järjestelmää ei ole olemassa. Minun mielestäni Afrikan
isoimpia haasteita on juuri tämä valtiollisen ja perinteisen tapaoikeuden epäsopivuus.”
Visio on tärkein
Monet kansainväliset kumppanit ajattelevat, että Somalian ongelma on toimivan valtion puute. He laittavat paljon resursseja valtion jälleenrakentamiseen.
Rakennetaan kapasiteettia, armeijaa, oikeuslaitosta, järjestelmää, sääntöjä. Ne
ovat hyvin tärkeitä, Egal toteaa. “Tietysti tiet, lentokentät ja niin edelleen luovat taloudellista aktiivisuutta ja työtä. Mutta en usko, että materia voi ratkaista
ongelmaa, jos ihmisillä ei ole yhteistä visiota. Meillä Somaliassa oli 70-luvulla
hieno infrastruktuuri, mutta tuhosimme kaiken.”
Olemme menettäneet tuhansia vuosia sellaiselle ajattelulle, että joku toinen
voi kertoa toiselle, miten asioita tehdään, Jama Egal sanoo.
“Kehittyviin maihin on viety vuosikymmeniä rahaa ja resursseja ja sanottu,
mitä niillä pitää tehdä. Se on mielestäni suurin virhe. On parempi näyttää,
miten asioita tehdään ja antaa heidän tehdä itse. Vertailu on tärkeää, mutta
asioita ei voi kopioida. Jos asiat olisivat toisin päin ja Somalia tukisi Suomea
tuomalla perinteisen ja uskonnollisen järjestelmänsä sinne, ei sekään toimisi.”
Joskus ulkomainen apu on linjassa kansainvälisen kontekstin kanssa, kos75
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ka tukijat ottavat selvää asioista. Esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapu tekee Egalin mukaan hyvän pohjatyön ennen kuin lähtee toteuttamaan hankkeitaan.

Jos kaikki ovat uhreja, kuka on syypää?

“Me somalialaiset olemme velkaa kansainväliselle yhteisölle. Emme esimerkiksi olisi selvinneet ilman humanitaarista apua, ja kansainväliset rauhanturvaajat ovat suojelleet Somaliaa – ja sitä kautta koko maailmaa – terrorismilta. Mutta työtä pitäisi tehdä kestävästi. Kuten Afganistan on näyttänyt,
paikallinen omistajuus ei ole ainoastaan avain, vaan se on ainoa avain.”
Jama Egal toivoo, että somalialaiset itse ottaisivat vastuun omasta tulevaisuudestaan. Heidän tulisi omistaa ongelmansa. “Tärkeää olisi yhteinen visio:
mihin Somaliaa ollaan viemässä, mitä haluamme tulevaisuudelta, tästä 20-30
vuotta eteenpäin. Pienistäkin asioista voi tulla suuria ongelmia ilman yhteistä
visiota.”
Jama Egalin oma visio on toiveikas. “Joskus ajattelen, että Somalia ei saavuta haluamaani tilaa elämäni aikana, mutta olen onnellinen, jos voin tehdä
osani ja maa on paremmassa tilassa elämäni jälkeen. Lapsemme voivat jatkaa
siitä eteenpäin.”
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Aaro Suonio
Kirjan toimittajilta

”Odotan sitä ikimuistoista
hetkeä, kun turvallisuuden
määritelmä toteutuu So“Olen ollut yli 30 vuotta kylän-

maliassa. Somalit janoavat

vanhimpana tekemässä rau-

yhä sitä, mikä on muualla

hanratkaisuja somaliyhteisön

maailmassa normaalia. Mi-

erilaisten klaanien ja alaklaanien

nulle turvallisuus merkitsee

parissa. Olen ollut useammas-

mahdollistavan ympäristön

sa hautajaistilaisuudessa kuin

luomista ja suojelua, jotta

hääjuhlassa. Somalialaisten on

kaikki somalit saavat heille

aika luopua historiallisista epä-

kuuluvat oikeutensa ja

kohdistaan ja vaalia rakkautta.

voivat rauhassa toteuttaa

Meidän on taisteltava liikaa verta

itseään. Rauha on maail-

vuodattanutta yhteistä vihollista

man ihmisten enemmistöl-

vastaan ja otettava itse vastuu

le itsestäänselvyys, mutta

turvallisuudestamme.”

meiltä se puuttuu.”

– Suldan Abdisalam, kylänvanhin, Somalia

– Zahra Kiin, Somalian kansalainen

”Turvallisuus on ennen kaikkea TUNNE, joka koostuu ennakoitavuudesta, jatkuvuudesta ja johdonmukaisuudesta.”
– Pia Horttanainen, oikeudellinen neuvonantaja EUCAP Somaliassa
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MIKÄLI TUOMIOITA EI SAADA
PANTUA TÄYTÄNTÖÖN,
VOIDAAN PERUSTELLUSTI
KYSEENALAISTAA KOKO ASIAN
KÄSITTELYN MIELEKKYYS.
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Pia Horttanainen

Oikeusvaltiokehitys
tulee nähdä
kokonaisuutena
Pia Horttanainen pysähtyy kirjoituksessaan miettimään,
miksi on mielekästä ponnistella valtion rakenteiden
vahvistamiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi
Somaliassa. Miten oma työ heijastuu mogadishulaisen
pikkupojan elämään? ”Jos tuo pieni poika joutuisi
aikuisiällä kääntymään lainvalvonnan, syyttäjälaitoksen
tai tuomioistuimen puoleen saadakseen oikeutta,
tulisi oikeusvaltiossa olla myös riittävät edellytykset
tuomioiden täytäntöönpanoon.”

K

atson ajoneuvon ikkunasta Mogadishun ohikiitävää katukuvaa. Riksat
hortoilevat kaistoilla ja niiden välissä. Ohitamme satunnaiset hevoskär-

ryt, joihin on lastattu rakennusmateriaalia, ja samaan aikaan ohitsemme kiitää suhteellisen uusi pick-up-auto, jonka takaosassa istuvista aseistautuneista
turvallisuussektorin miehistä onnistun näkemään vilauksen. Mogadishun kadut ovat kuivemmat kuin muutama kuukausi sitten. Sadekauden ensimmäinen ja pääsiallinen jakso ”gu” on ohitse.
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Olen ehtinyt vuoden aikana Mogadishussa
liikkuessani tottua siihen, että ehdin tarkkailla ympärillä olevaa todellisuutta vain ohikiitävän hetken ajan, panssaroidun ajoneuvon
kyydissä, tarkkojen turvallisuustoimien saatPIA HORTTANAINEN
•

•

•

telemana. Tällä kertaa huomioni ehtii kiinnittyä liikenteen lisäksi katukivetyksellä istuvaan

Suomen sekondeeraama Senior Legal Reform
Advisor EU:n siviilikriisinhallintamissiossa EUCAP
Somaliassa, Mogadishussa,
lokakuusta 2020 lähtien.
Työskennellyt ulkoministeriössä vuodesta 2014 ja
Puolustusvoimissa 20092013. Aloitti oikeudellisen
uransa yksityisellä sektorilla

pieneen poikaan, joka tarkastelee käsissään

Keskeiset osaamisalueet:
oikeudellinen neuvonanto liittyen kansainvälisiin
sopimuksiin, oikeusvaltiokysymyksiin, kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen
apuun, sekä rauhanvälitys
ja sen prosessisuunnittelu.
Kenttäkokemusta Somalian lisäksi Afganistanista

strategisen tason oikeudellisena neuvonan-

Oikeustieteen maisteri.
Lisäksi Horttanainen on
suorittanut Master of Advanced Studies ETH in Mediation in Peace Processes
-tutkinnon Sveitsissä

tömäärästä on lähes puolet. Somaliaa riivan-

olevaa kirjaa keskittyneesti, omassa maailmassaan, antamatta kaupungin vilinän häiritä. Kuvittelen mielessäni, mitä tämän pienen ihmisen tulevaisuuteen mahtaa kuulua.
Millaisena hän tarkastelee ympärillä olevaa
vilinää, ja pohtiiko hän koskaan, voisivatko
asiat olla toisin? Ajoneuvomme takapenkillä
ehdin tovin pohtia sitä, missä määrin työni
tajana EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa
kontribuoi tämän maan vakauttamiseen ja
kehitykseen, ja ennen kaikkea tuon pienen
pojan elämään.
Tämä kadulla istuva pieni poika kuuluu
Somalian noin 16-miljoonaiseen väestöön
ja sen ikäluokkaan 0-14-vuotiaat, joita väesneen sisällissodan romahdutettua hallintorakenteet yhteiskunnan peruspilareiden
rakentaminen on kestänyt tähän mennessä
jotakuinkin 30 vuotta. Kymmeniä vuosia
jatkunut sisäinen levottomuus ja valtataistelut, valtion tuottamien peruspalveluiden
heikkous ja instituutioiden keskeneräisyys,
al-Shabaab, moninaisten toimijoiden mo-
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ninaiset risteävät intressit ja lukemattomat muut tekijät ovat kietoutuneet
kompleksiseksi kokonaisuudeksi, jonka haasteiden ratkaiseminen edellyttää
yhä edelleen, ja myös tulevaisuudessa, valtavaa ponnistusta. Vuoden 2020
aikana Somalian taloutta runteli ”kolmoisshokki”, joka muodostui koronaepidemiasta, äärimmäisistä tulvista ja heinäsirkkojen invaasioista.16 Vuosille
2020 ja 2021 on ollut tyypillistä myös vaalien jo krooniseksi muodostunut
viivästyminen, mikä on lisännyt turbulenssia jo ennestään epävakaaseen toimintaympäristöön.

Ehdin tarkkailla ympärillä olevaa todellisuutta vain ohikiitävän
hetken ajan, panssaroidun ajoneuvon kyydissä, tarkkojen turvallisuustoimien saattelemana

Palataan takaisin pieneen poikaan kadulla. Mitä hänen kannaltaan merkitsevät ponnistelut päivittäisessä työssäni valtion rakenteiden vahvistamiseksi
ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi? Miten paikallisten viranomaisten
kapasiteetin kehittäminen, oikeusvaltiokehitykseen liittyvien aktiviteettien
koordinaatio ja kansainvälinen yhteistyö vaikuttavat hänen tulevaisuuteensa? Entä millä tavoin siviilikriisihallinta osana kokonaisvaltaista kriisinhallintaa edistää valtion toipumista kohti toimivaa hallintoa ja oikeusjärjestelmää, ja
mitä käytännössä oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan?
Oikeusvaltiossa julkinen valta perustuu lainsäädännön asettamiin rajoihin
ja toimii niiden puitteissa. Oikeusvaltiossa kunnioitetaan demokratiaa, perus- ja ihmisoikeuksia, ja sen riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet ratkaisevat viime kädessä hallinnon toimien lainmukaisuuden. Tavoitteena on siis tukea sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa kukaan ei ole
lain yläpuolella eikä hallinnon toiminta ole mielivaltaista.
Hauraissa yhteiskuntarakenteissa yksilön oikeudet jäävät valitettavan usein
muiden intressien jalkoihin ja pääsy yhteiskunnan peruspalveluiden pariin
on heikkoa – jossain tilanteissa jopa olematonta. Oikeusvaltiokehityksen näkökulmasta haasteet Somaliassa linkittyvät isompiin kokonaisuuksiin, muun
16 Somalia’s Economy Rebounding from ‘Triple Shock’. The World Bank Press Release. September 14th 2021.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/14/somalia-s-economy-rebounding-from-triple-shock
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muassa väliaikaisen perustuslain ratkaisematta oleviin kysymyksiin17, heikkoihin instituutioihin sekä rehottavaan korruptioon. Jälkimmäisen osalta Somalia johtaa kärkeä negatiivisella tavalla. Vuoden 2020 Transparency
Internationalin korruptioindeksissä Somalia on listalla sijalla 179/180. Tämä
tarkoittaa sitä, että Somalia on korruptiotilastojen valossa yksi vaikeimmista
toimintaympäristöistä, jossa korruptio läpileikkaa yhteiskunnan eri tasoja ja
toimintoja.18

Palataan takaisin pieneen poikaan kadulla. Mitä hänen kannaltaan
merkitsevät ponnistelut päivittäisessä työssäni valtion rakenteiden
vahvistamiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi?

Mitä heikompia instituutiot ovat, sitä todennäköisempää on, että luottamus
niiden toimivuuteen ja riippumattomuuteen on vähäistä ja ihmiset kääntyvät parhaaksi katsomiensa ”palveluntuottajatahojen” puoleen. Vaikka Somalian keskushallinnon ja osavaltioiden oikeusjärjestelmäkehityksen välillä on
merkittäviäkin eroja, yleisellä tasolla voi todeta, että instituutioiden ja niiden
välisten toimintojen kehittymättömyys näkyy muun muassa epävirallisten
oikeudellisten mekanismien ensisijaisuutena suhteessa viralliseen tuomioistuinjärjestelmään.
Somaliassa arviolta jopa 80 prosenttia oikeustapauksista (niin rikos- kuin
siviilioikeuden puolella) käsitellään virallisen järjestelmän ulkopuolella perinteisen oikeusmekanismin (Xeer) puitteissa.19 Perinteiset oikeusjärjestelmät tuottavat nopeita ja innovatiivisia ratkaisuja kiistoihin tilanteessa, jossa
valtion kapasiteetti tarjota rikosoikeudellista suojaa ja toimeenpanoa on heikentynyt20. Vaihtoehtoisten oikeudellisten mekanismien toimintaan liittyy
kuitenkin haasteita muun muassa riippumattomuuteen ja ihmisoikeuksiin
liittyen.
Jos siis tuo pieni poika joutuisi aikuisiällä kääntymään lainvalvonnan,
17 Sharma,Natasha; Dillinger,William R...Somalia - Moving the Federalism Agenda Forward (English). Washington, D.C. : World Bank
Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/199431596779832046/Somalia-Moving-the-Federalism-Agenda-Forward
18 Corruption perceptions index 2020. Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/som
19 Rebuilding Somalia’s Broken Justice System, Fixing the Politics, Policies and Procedures. Heritage Institute. January 2021.
20 Justice Delivery in Hybrid Environments, What should donors know about engaging with non-state actors for reform? DCAF,
Geneva Centre for Security Sector Governance. July 2021.
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syyttäjälaitoksen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen oikeutta, tulisi oikeusvaltiossa olla myös riittävät edellytykset tuomioiden täytäntöönpanoon.
Tällä hetkellä tämä ei ole lainkaan itsestäänselvyys. Mikäli tuomioita ei saada
pantua täytäntöön, voidaan perustellusti kyseenalaistaa koko asian käsittelyn
mielekkyys, tarkoituksenmukaisuus ja järjestelmän toimivuus. Tuomioiden
täytäntöönpanoon ja sen tehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi myös muiden viranomaistahojen kuten poliisin toiminta. Niinpä merkittävää kehitystä
vaaditaan paitsi asiaankuuluvien instituutioiden myös niiden välisten yhteyksien ja yhteistyön saralla. Tämä lisää entisestään kerrostumia haasteelliseen
kokonaisuuteen. Oikeusvaltiokehitys tuleekin nähdä kokonaisuutena, johon
liittyy useamman sektorin kehittäminen.
Oikeusvaltiokehitys on hidasta, se edellyttää poliittista tahtoa ja käytännön
sitoutumista. Kehityksen suunnan kykenee havaitsemaan vasta useiden vuosien ellei jopa vuosikymmenten perspektiivillä. Ja tämä tietenkin edellyttää
myös sitä, että yhteiskunta saa kehittyä rauhassa ilman uutta konfliktia. Volatiilista ja alati muuttuvasta ympäristöstä huolimatta yksi asia kuitenkin pysyy
samana. Päiväntasaajan korkeudella päivä kääntyy kellontarkasti iltaan. Istun
huoneeni ulkopuolella odottamassa tähtitaivaan kirkastumista. Pieni poika
lienee jo nukkumassa...
Mogadishu, syyskuun 20. päivänä 2021
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•

Turvallisuuskonsultti

•

Toimi mentorina
AMISOMin (African Union
Mission in Somalia) operaatiossa 2018-2020

•

Palvellut yli 10 vuotta Puolustusvoimissa
laivaston erikoisjoukoissa
ja sen jälkeen yksityisellä
turvapuolella korkean
riskin tehtävissä, pääosin
ympäri Afrikkaa

•

Osallistunut ISAF-operaatioon Afganistanissa
2008-2011

•

Opiskellut yritysturvallisuutta

Kimmo Heinonen:
”Päätarkoituksenamme oli suojata Mogadishua”

Haastattelu Anna Starckman

Kimmo Heinonen:

”Päätarkoituksenamme
oli suojata
Mogadishua”
Afrikan unionilla on Somaliassa 22 000 sotilaan
rauhanturvajoukko vakauttamassa maata ja
tukemassa somalialaisten turvallisuusjoukkojen
kamppailua terrorismia vastaan. Yksi heistä oli
suomalainen Kimmo Heinonen, joka toimi kolme
vuotta AMISOMin mentorina. Konflikteista ja
väkivallasta vuosikymmeniä kärsineessä maassa
on Heinosen mukaan vielä paljon tehtävää
turvallisuuden eteen, mutta edistystäkin tapahtuu.
Mogadishulaisen miehen hotelli räjäytettiin jo neljättä kertaa maan tasalle.
Seuraavana päivänä hän oli jälleen raunioilla rakentamassa uutta taloa pystyyn. Kimmo Heinonen jäi juttelemaan ja kysyi, millä ihmeellä mies jaksaa
aina aloittaa alusta.
-Well, you can´t beat them, you can just outlive them.
Hotellinomistajan vastaus kertoo Heinosen mukaan paljon siitä asenteesta,
joka nostaa rajuja kokeneen maan jaloilleen. ”Se elämänasenne on välillä huikea. Niin kauan kuin hän siinä vielä seisoo, muut ovat hävinneet sen pelin.”
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Mentorina Somaliassa
Kimmo Heinonen tuli vuonna 2018 Mogadishuun Afrikan unionin rauhanturvaoperaation mentoriksi tilanteeseen, jossa koko Somaliaa vallassaan pitäneet al-Shabaabin terroristit oli saatu pakotettua ulos pääkaupungista. Operaatio oli saanut haltuunsa rantakaistaleen Mogadishun ympäriltä
Shabelle-jokeen saakka, mutta joen ylittävät tärkeät sillat olivat yhä terroristijärjestön hallussa.
”Se oli oikeastaan yksi päätehtävistämme, kun saavuin. Askel kerrallaan,
silta kerrallaan otettiin ne pois ja yritettiin vakauttaa aluetta ja tukea paikallisjoukkoja pitämään strategisesti tärkeitä siltoja hallussa.”
AU:n rauhanturvaoperaatio on Somaliassa tukemassa keskushallintoa ja
sitä tukevia turvallisuusjoukkoja maan vakauttamisessa. Mandaattiin kuuluu
myös turvata ympäristö humanitaarisen avun toimittamiselle sekä tukea paikallisten joukkojen kamppailua etenkin al-Shabaabia vastaan.
Vuosikymmeniä maan haurasta tilannetta hyödyntänyt terroristijärjestö
tekee toistuvasti iskuja hallintoa, sitä tukevia turvallisuusjoukkoja ja yhteistyökumppaneita vastaan sekä siviilikohteisiin. YK:n tietojen mukaan iskuja
tehdään kuukaudessa useita kymmeniä.
”Meidän päätarkoituksenamme oli suojata Mogadishua, jotta kaupunkiin ei
pääsisi hirveän paljon niitä vastapuolen pahimpia elementtejä, kuten autopommeja.”
Kimmo Heinonen toimi mentorina AU:n mission operatiivisissa joukoissa yksityisen Bancroft Global Development -yrityksen kautta. Käytännössä
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hän oli osana ugandalaista erikoisyksikköä. Tukea annettiin sekä AMISOMin
sisällä että somalijoukoille muun muassa tiedustelutiedon keräämisellä, sen
analysoinnilla, operaation suunnittelulla ja toteutuksella.

Operaatio oli saanut haltuunsa rantakaistaleen Mogadishun ympäriltä Shabelle-jokeen saakka, mutta joen ylittävät tärkeät sillat olivat
yhä terroristijärjestön hallussa.

Tehtävänä oli tukea paikallisjoukkoja sekä nostaa somalijoukkojen omaa
toimintakapasiteettia. Yhteisoperaatioita tehtiin paljon, Kimmo Heinonen
kertoo. ”AMISOMin tavoitteena oli vetäytyä pikku hiljaa taka-alalle ja antaa
varsinaiset hyökkäysoperaatiot somalijoukkojen tehtäväksi. Välillä se kääntyi
päälaelleen ja meidän piti olla kärjessä puskemassa.”
Nykyään Somalialla on Heinosen mukaan paljon päteviä joukkoja koulutettuna, mutta etenkin alkuvaiheessa taitotaso ja taktiikka oli olematonta.
”Heillä ei ollut omia valmiuksia taistella al-Shabaabia vastaan millään ilveellä. Ei riitä, että huutelet jostain Suomesta ohjeita. Täytyy mennä kentälle näyttämään, tukemaan, valamaan uskoa siihen tekemiseen.”
Suunnitelmat ja realiteetit
Maan epävakaan turvallisuustilanteen ja ainaisen kaluston huoltamiseen tar87
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vittavien varaosien metsästämisen lisäksi haasteita oli Kimmo Heinosen mukaan sekä operaation sisällä että eri toimijoiden kesken.
”Monet olivat tekemässä hienoja suunnitelmia, mutta realiteetit unohtuivat
usein täysin. Myöskään joukkojen todellinen kapasiteetti ei välttämättä vastannut suunnitelmia.”
Länsimaisten ja afrikkalaisten armeijoiden tavoissa toimia on eroja ja se
vaikeutti Heinosen mukaan osaltaan yhteistyötä. Kommunikaatio valtavan
AU-operaation sisällä oli haastavaa. Toisaalta YK:n ja EU:n organisaatioiden
toiminta vaikutti kentältä katsottuna välillä jäykältä ja teoreettiselta. ”On hankalaa sovittaa sellaisia palasia yhteen ilman, että tulee jotain kitkaa ja aukkoja.”
Tiettyjä asioita ei pystynyt mitenkään muuten todistamaan kuin menemällä paikan päälle: ”Voi näyttää dronella ilmasta katsottuna siltä, että ´kyllähän
tuossa pystyy kulkemaan´. Sitten menet sinne ja onkin polveen asti mutaa ja
tie täynnä pommeja”, Heinonen kuvailee.

Piirrettiin aamulla hiekkaan, mitä tehdään, ja lähdettiin suorittamaan tehtävää.

Yhdessäkin operaatiossa menetettiin Heinosen mukaan monta miestä,
kun ei ollut varauduttu evakuoimaan haavoittuneita. Lääkintäputkea ei ollut
suunniteltu. Toisessa vaativassa operaatiossa kaiken piti olla tarkkaan valmisteltuna. ”Todellisuudessa se kääntyikin niin, että paikan päällä vastassa oli
pelkkiä kysymysmerkkejä. Piirrettiin aamulla hiekkaan, mitä tehdään, ja lähdettiin suorittamaan tehtävää.”
Viimeisimmissä isommissa operaatioissa nähtiin hänen mukaansa myös
yhteistyötä. ”Kaikki toimijat alkoivat tulla saman pöydän ääreen ja puhua melko avoimesti asioista, mitä oli suunnitteilla ja mitä tukea tarvittiin. Se oli hienoa nähdä.”
Kimmo Heinonen painottaa, että AMISOMin puolella tehtävänä ei ollut
ensisijaisesti kouluttaa, vaan ennen kaikkea tukea operatiivista toimintaa.
Somalian armeijan koulutuksesta vastaa käytännössä EU:n koulutusmissio
EUTM ja muutamat muut toimijat, kuten Bancroft.
”Koulutus on välttämätöntä, jotta voidaan jostain lähteä liikkeelle. Ongelma
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on vain, että pelkkä koulutus ei kanna yksinään pitkälle.”
Suurimmat käytännön ongelmat johtuvat Heinosen mukaan paljolti siitä,
että toimivia Somalian armeijan yksiköitä ei ole mentoroitu. ”Tarvitaan ammattilaisia, pitkälle koulutettuja ja kokeneita ihmisiä, jotka pystyvät oikeasti
kertomaan heille, miten asioita kannattaa tehdä.”
Hitaasti eteenpäin
Mogadishu on muuttunut Kimmo Heinosen mukaan paljon siitä, kun hän
kävi siellä ensimmäisen kerran vuonna 2014. ”Pelkästään kaupunki näytti
ihan erilaiselta. Se oli käytännössä raunioiksi ammuttu koko paikka, eikä ollut
kunnollista infraa nähtävillä. Nyt kun siellä käy, sehän on ihan oikea kaupunki, joka kehittyy huimaa vauhtia - vastarinnasta huolimatta.”
Heinonen uskoo, että kestää pitkään ennen kuin Somalian tilanne vakiintuu. Vaikka al-Shabaab häviäisikin kuvioista, jäljellä ovat klaanien valtataistelut ja vanhat riidat, hän toteaa.
”Vasta sitten kun sukupolvet muuttuvat, asiat muuttuvat. Mutta vaikka välillä tuntuu, ettei mitään tapahdu, niin aina jotain saavutetaan kyllä.”
Hyviä kokemuksia syntyy Heinosen mukaan silloin, kun on saatu välitön
uhka pois, turvallisuustilanne stabilisoitua, ja kun on pystytty tukemaan paikallisväestöä jaloilleen. Tässä prosessissa jokaisella toimijalla on oma roolinsa:
”Se toimii silloin, kun kaikki hoitavat osansa. Jos esimerkiksi laitetaan sotilaita
tekemään humanitaarisia tehtäviä, menee pieleen.”
Työtä jaksaa Heinosen mukaan tehdä ympärillä olevan tiiviin työyhteisön
ansiosta ja kun nähdään, mitä sillä saadaan aikaiseksi.
”On käsittämättömän upeaa nähdä, kun paikallinen väestö nousee jaloilleen ympärillä. Kun lapset ilmestyvät yhtäkkiä pelaamaan jalkapalloa paikkaan, missä ei ennen uskaltanut liikkua. Ne on niitä juttuja, jotka motivoivat
ja auttavat puskemaan eteenpäin. Että parempaan suuntaan ollaan menossa.”
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Itä-Afrikan valmiusjoukko
EASF on käyttövalmis
työkalu
Itä-Afrikan valmiusjoukko EASF sisältää nykyään toimivat sotilas-,
poliisi- ja siviilikomponentit, ja on näin valmis kokonaisvaltaisiin
kriisinhallintaoperaatioihin. Vaikka EASF:ää ei vielä ole käytetty
sotilaallisissa operaatioissa, Suomen tuki valmiusjoukoille ei
ole mennyt hukkaan. Hyviä tuloksia on saavutettu esimerkiksi
kapasiteettien rakentamisen, naisten osallistamisen ja
konfliktinestotoiminnan saralla.
Itä-Afrikan valmiusjoukko (Eastern Africa Standby Force, EASF) on yksi Afrikan unionin (AU) viidestä alueellisesta valmiusjoukosta. Nämä valmiusjoukot
ovat osa AU:n turvallisuusarkkitehtuuria (African Peace and Security Architecture, APSA).
Suomi on tukenut EASF:ää vuodesta 2009 alkaen, ensin pohjoismaisen
puolustusyhteistyön (NORDEFCO) puitteissa ja sitten kahdenvälisellä sopimuksella. Aluksi Pohjoismaat tukivat EASF:ää sijoittamalla sen yhteyteen
neuvonantaja- ja koordinaatioelimen (Nordic Advisory and Coordination
Staff, NACS). Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi asettivat kukin NACS:iin yhden
upseerin sotilasneuvonantajaksi EASF:lle.
NACS:n toiminta loppui, kun Norja ja Ruotsi vetivät omat neuvonantajansa
pois vuoden 2018 loppuun mennessä ja Tanskan sekä Suomen sotilasneuvonantajat lopettivat työskentelynsä EASF:ssä vuoden 2019 lopulla. Katsottiin,
että EASF on saavuttanut tavoitteensa sotilaskomponentin suorituskykyjen
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osalta. Lisäksi Norja ja Tanska tukivat EASF:n
poliisikomponentin kapasiteettien kehittämistä vuosien varrella.
Samaan aikaan, kun sotilaskomponentin
tukea ajettiin alas, Suomi ja Tanska asettivat siviilineuvonantajat sekä Tanska lisäksi
poliisineuvonantajan EASF:n tukemiseksi.
He aloittivat tehtävissään vuoden 2018 loppupuolella. EASF:n kehittämistä aiemmin
hallinnut sotilaspainotteisuus sai siten rinnalleen entistä vahvemman siviilinäkökulman. Näin EASF on valmis kokonaisvaltaisiin
kriisinhallintaoperaatioihin, jotka sisältävät
kaikki kolme suorituskykyistä komponent-

JOUNI VAINIO
•

Itä-Afrikan valmiusjoukon
sotilasneuvonantaja 20152017 ja siviilineuvonantaja
2018-2021

•

Palvellut uransa aikana
monissa kansainvälisissä
tehtävissä. Suomessa Vainio on työskennellyt muun
muassa Puolustusvoimien
kansainvälisen keskuksen
kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan asiantuntijana ja
opetusryhmän vanhimpana

•

Taustaltaan upseeri

tia (siviili-, poliisi- ja sotilaskomponentit).
EASF:n valmiusjoukon vahvuus on tällä hetkellä 7927 henkilöä.
Vaikka suomalainen siviilineuvonantaja
lopetti tehtävässään elokuun lopussa 2021,
Suomi tukee edelleen EASF:n koulutustoimintaa ainakin toistaiseksi.
EASF:n suorituskykyjen ja valmiuksien
kehittäminen
Konfliktien ennaltaehkäisy
EASF:ssä on viimeisten vuosien aikana panostettu pääasiassa muuhun kuin sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseen. EASF on
kehittynyt erityisesti konfliktinhallinnan alkuvaiheen toiminnoissa eli ennen tilanteen
eskaloitumista täysimittaiseksi kriisiksi.
On panostettu siihen, että EASF kykenee
lukemaan konfliktien varhaisia merkkejä
(Early Warning Mechanism) ja myös tunnis-
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Suomen delegaatio tapasi vuonna 2016 EASF:n johdon. EASF:n sotilasneuvonantaja
Jouni Vainio edessä oikealla. Kuvassa myös Tarja Fernandez, Suomen Kenian suurlähettiläs 2015-2018, Mikko Kinnunen ja Leena Pylvänäinen ulkoministeriöstä ja Ramses
Malaty, Suomen Kenian edustuston kakkonen.

tamaan konfliktin kannalta merkittävät toimijat. Syvällinen konfliktianalyysi
luo pohjan sille, että konflikteihin vastataan oikeilla keinoilla. Tilannekeskuksen on kyettävä luomaan reaaliaikainen tilannekuva ja pitämään sitä yllä
käynnissä olevissa operaatioissa. Näitä valmiuksia on kehitetty hankkimalla
tarkoitukseen sopivaa teknologiaa ja esimerkiksi kouluttamalla tilannekeskuksen henkilöstöä analysointikyvyn parantamiseksi.
Konfliktien ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisupyrkimyksissä keskustelu- ja
neuvotteluprosessien merkitys kasvaa. EASF on lisännyt panostustaan tukeakseen näitä prosesseja. EASF:ssä päätettiin perustaa Itä-Afrikan alueellinen Council of Elders -ryhmä, joka kootaan vuoden 2021 loppuun mennessä
ja joka tulee koostumaan tunnetuista ja tunnustetuista alueen konfliktinhallinnan ammattilaisista. Sen lisäksi on koulutettu EASF:n avainhenkilöitä keskustelu-, neuvottelu- ja rauhanvälitystoimintaan.
Operatiivinen suunnittelu
EASF:ssä on kehitetty omat integroidut (siviili, poliisi, sotilas) niin strategisen tason kuin operatiivisen tason suunnitteluprosessit. Näitä prosesseja on
myös harjoiteltu säännöllisesti. Lisäksi EASF:n operatiiviset esikuntarakenteet
niin mission esikunnassa kuin sotilasesikunnassa ovat integroituja ja moni92
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kansallisia. Tämä takaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan konfliktien ratkaisemiseksi ja tiiviin yhteistyön sekä koordinaation operaation eri toimijoiden
ja kansallisuuksien kesken. AU:lla ei ainakaan toistaiseksi ole minkäänlaisia
valmiusjoukoille vahvistettuja yhtenäisiä operatiivisia suunnitteluprosesseja.
EASF:ää onkin pyydetty esittelemään suunnitteluprosessinsa Afrikan muille
valmiusjoukolle, mikä voisi johtaa koko AU:n yhtenäisiin suunnittelustandardeihin.
EASF:n jäsenmaat sinänsä vastaavat itse joukkokokoonpanoon kuuluvien
omien sotilas- ja poliisiyksiköidensä suorituskyvyistä ja valmiudesta. Toki
EASF:n johto tekee säännöllisiä arviointikäynteijä varmistaakseen, että yksiköiden kyvyt ja valmiudet ovat vaatimusten mukaisia.
Varsinainen integraatio tapahtuu siis suunnittelu- ja johtamisprosessien
sekä esikuntien rakenteiden tasolla.
EASF:n käyttö operaatioissa
EASF on toistaiseksi toteuttanut useita vaalitarkkailuoperaatioita. Hyväksytyn
toimintasuunnitelman mukaan EASF toteuttaa niitä jatkossakin sen kymmenessä jäsenmaassa pidettävissä vaaleissa.
EASF:n kapasiteetteja ja suorituskykyjä on kuitenkin kehitetty sille tasolle,
että sitä voitaisiin käyttää kevyiden pienimuotoisten operaatioiden sijasta tai
lisäksi laajamittaisemmissakin operaatioissa. Vaalitarkkailuoperaatioita kun
tekevät monet muutkin järjestöt.

Syvällinen konfliktianalyysi luo pohjan sille, että konflikteihin vastataan oikeilla keinoilla.

EASF kykenee tällä hetkellä tekemään konflikteja ennaltaehkäisevää työtä
ja strategisia analyysejä ja arvioita, luomaan reaaliaikaisen tilannekuvan operaatioalueellaan, laatimaan tarkkoja operatiivisia suunnitelmia sekä toteuttamaan niitä, johtamaan alayksiköitään integroidusti ja koordinoidusti sekä
seuraamaan niiden liikkeitä operaatioalueella.
On selvää, että olisi melkoista resurssien haaskausta, mikäli EASF:ää ei käytettäisi APSA:aan kuuluvana uskottavana työkaluna operaatioissa.
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Esimerkiksi käy hyvin keskustelu AMISOM-mandaatin (African Union
Mission in Somalia) uudistamisen välttämättömyydestä vuoden 2021 jälkeen.
Mandaatinhan antaa AU, mutta YK:n valtuuttamana. Myös EU on ottanut
kantaa mandaatin muuttamiseksi. EU:n rooli AMISOMin suhteen on sikälikin
merkittävä, että se on ollut operaation yksi päärahoittajista alusta alkaen.
YK:n ja EU:n lausunnoissa painotetaan mandaatin uudistamista kokonaisvaltaisemman kriisinhallintaoperaation suuntaan. AMISOM-operaatio
on toistaiseksi ollut hyvin sotilaspainotteinen ja tosiasiallisesti taktisen tason
operaatio. Joukkoja on johdettu sektoreittain kansallisia putkia pitkin ja koordinaatio toimijoiden kesken on ollut erittäin puutteellista. Yksi keskeinen kysymys on myös, miten ja millaisen strategisen suunnitelman Somalian hallitus aikoo tehdä ottaakseen vastuun alueensa turvallisuudesta.
Merkit viittaavat huolestuttavasti siihen, että Somalian suhteen tehdään samat virheet kuin Afganistanissa.

EASF:ää on pyydetty esittelemään suunnitteluprosessinsa Afrikan
muille valmiusjoukolle, mikä voisi johtaa koko AU:n yhtenäisiin
suunnittelustandardeihin.

Kuten aiemmin on todettu, avaintekijä ylipäätään Afrikan rauhanoperaatioihin liittyen on tietenkin AU. Tällaisissa isoissa asioissa – kuten operaatioiden mandaatit – AU:n kannat muodostetaan ja päätökset tehdään lopulta
AU:n Peace and Security Council:ssa. Käytännössä AU-komission rauhan- ja
turvallisuuden sekä poliittisten asioiden osasto on näissä kysymyksissä keskeinen. Toistaiseksi AU:ssa on operaatioiden suunnittelussa täysin sivuutettu
heidän omaan turvallisuusarkkitehtuuriinsa kuuluvat valmiusjoukot. Operaatioita on valmisteltu lähinnä niin, että kultakin jäsenmaalta kysytään erikseen halukkuutta ja valmiutta asettaa joukkoja.
Yhtenä haasteena EASF:n käytölle on Itä-Afrikan eri organisaatioiden yhteistoiminnan puute, erityisesti IGAD:n ja EASF:n olematon yhteistoiminta.
IGAD:llähän on ensisijainen vastuu Itä-Afrikan turvallisuudesta. Asia pitäisi
kuitenkin mieltää niin, että IGAD johtaisi ja hoitaisi erityisesti poliittisia, taloudellisia ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
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EASF olisi sen sijaan erittäin käyttökelpoinen tekninen työkalu turvallisuuteen ja rauhanrakentamiseen liittyvissä toiminnoissa. Esimerkiksi Somaliassa
EASF kykenisi tuomaan puuttuvan palasen hallituksen instituutioiden vahvistamiseksi ja ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteiden, hyvän hallinnon,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten toteuttamiseksi omalla vahvalla
siviilikomponentillaan.
Suomen tuen vaikuttavuus
On aiheellista kysyä, mikä on ollut Suomen tuen vaikuttavuus EASF:n toiminnalle. Itse asiassa lähes ainoa vaikuttavuuteen liittyvä kysymys on ollut,
miksei EASF:ää lähetetä operaatioon. Ajatellaan pelkistetysti sen olevan ainoa Suomen tuen tuloksellisuuden mittari. Siinä varmasti unohtuu se, että
esimerkiksi NATO toteutti ensimmäisen sotilasoperaationsa 45 vuotta perustamisensa jälkeen eikä EU:n vuonna 2007 perustettuja taisteluosastojakaan
ole tähän päivään mennessä käytetty koskaan. Tästä huolimatta kyseisten
organisaatioiden toiminta on saattanut tuottaa myönteisiä vaikutuksia. Vaikuttavuutta ei siis välttämättä pidäkään mitata pelkästään joukkojen käytöllä
operaatioissa.

EASF:n kautta jäsenvaltiot saadaan tekemään yhteistyötä ja säilyttämään luonteva keskusteluyhteys ilman suuria poliittisia riitakysymyksiä.

EASF:n jäsenmaiden koheesio
Suomen tuki EASF:lle ei ole ollut hyödytöntä. EASF:n kymmenen jäsenmaan
välinen yhteistoiminta on jo itsessään ollut tärkeää. Se on lisännyt jäsenmaiden koheesiota ja liennyttänyt toisinaan näiden hyvinkin jännitteisiä keskinäisiä välejä.
Vaikka EASF:ltä puuttuukin vankka poliittinen selkänoja, sen tarkoituksessa
olla puhtaasti kriisinhallinnan koordinaatiomekanismi on hyviäkin puolia. Se
mielletään hyvin neutraaliksi ja jäsenmaiden kesken suhteellisen tasapainoiseksi järjestöksi, jota edes alueen voimavaltiot, kuten Kenia, Etiopia tai Sudan, eivät dominoi liikaa eivätkä aja liian vahvasti omia poliittisia tavoittei95
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taan. EASF:n kautta jäsenvaltiot saadaan tekemään yhteistyötä ja säilyttämään
luonteva keskusteluyhteys ilman suuria poliittisia riitakysymyksiä.
Kapasiteettien rakentaminen
Toisekseen EASF:n tukeminen on ollut merkittävä osa Afrikan kriisinhallinnan kapasiteettien rakentamista. Vaikka EASF:ää ei ole yhtenä valmiusjoukkona käytetty laajemmin operaatioissa, on EASF:n kursseilla ja harjoitustoiminnan kautta koulutettu suuri määrä siviili-, poliisi- ja sotilashenkilöstöä,
jotka ovat sittemmin osallistuneet eri YK:n ja AU:n johtamiin operaatioihin tai
rauhanvälitystehtäviin joko jäsenmaidensa lähettäminä joukkoina tai yksittäisinä asiantuntijoina. Neuvonantajatoiminnalla on myös kyetty tehokkaasti
parantamaan kriisinhallintakoulutuksen laatua.

Esimerkiksi Somaliassa EASF kykenisi tuomaan puuttuvan palasen
omalla vahvalla siviilikomponentillaan.

Naisten osallistaminen
Merkittävää, varsinkin Suomen mutta myös muiden Pohjoismaiden tuessa
EASF:lle on ollut myös naisten osallistamisen lisääminen. Neuvonantajatoiminnalla on pystytty vaikuttamaan siihen, että jäsenmaille lähetettäviin
kurssi- tai koulutustilaisuuskutsuihin sisältyy kategorisesti maininta, että
nimetyistä osallistujista puolet on oltava naisia. Tämä on toteutunut erittäin
hyvin siviiliasiantuntijoiden kohdalla. Myös poliisi- ja sotilaskomponenttien
henkilöstössä naisten osuus on ollut kasvussa. Henkilöstön rekrytoinneissa
niin EASF:n sihteeristöön kuin valmiusrostereihin on kiinnitetty huomiota
naisten määrän lisäämiseen, hyvällä tuloksella.
Konfliktien ennaltaehkäisy
EASF:ssä on panostettu merkittävästi konfliktien ennaltaehkäisyyn. Toiminnan kehittämisessä on korostunut kyky muodostaa tarkempi tilannekuva
alueella, kyky lukea konfliktien varhaisia merkkejä, kyky analysoida konfliktien syitä sekä valmius keskustelujen ja rauhanvälitystoiminnan aloittamiseen. Tällainen painotus saattaa itse asiassa olla alueelliselle järjestölle ja toi96
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mijalle aivan oikea.
Ehkä EASF:ää ei pitäisikään nähdä pelkkänä valmiusjoukkona, vaan myös
– tai jopa ensisijaisesti – konfliktianalyysi- ja konfliktinestokeskuksena. Tämä
kehitys avaa myös kansainvälisille neuvonantajille paremman mahdollisuuden muodostaa tilannekuvaa rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä Itä-Afrikan alueella ja mahdollisuuden vaikuttaa suunnittelussa siihen, miten konflikteihin vastataan.
Suhteiden luominen
Myönteistä on, että varsinkin pohjoismaalaisten neuvonantajien tukea arvostetaan Afrikassa ja ohjaukselle sekä aloitteille ollaan erittäin vastaanottavia ja
avoimia. Ovet avautuvat kaikkialla helposti eikä vastakkainasetteluja esiinny
oikeastaan ollenkaan. Pohjoismaalaisten neuvonantajien ammattitaitoon ja
neutraaliuteen luotetaan. Toimintaympäristö on siis erittäin otollinen luoda
luottamuksellisia suhteita ja vaikuttaa asioihin.
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Turvallisuus on ensi sijassa
omista ajatuksista ja teoista
kiinni. Olonsa voi tuntea
turvalliseksi tai turvattomaksi hyvin erilaisissa
tilanteissa, mutta keskeistä
on oma suhtautuminen.
Ensimmäiset 10 vuotta
Malissa tapasin sanoa, että
tunnen oloni turvallisemmaksi Bamakon kaduilla
kävellessäni kuin HelsinTurvallisuus on välttämätön resurssi, joka mahdollistaa sen, että sekä
yksilö että yhteisö voivat
toteuttaa pyrkimyksiään.
– Kaly Diakité, poliisin viestintävastaava, Mali.

gissä. Siitä ovat toki asiat
muuttuneet jonkin verran,
mutta edelleenkin koen
että Malissa oma elinpiirini
on turvallinen.
– Johanna Togola, Mali Folkecenter
Nyetaa -kansalaisjärjestön koulutus- ja
viestintävastaava

Turvallisuus on sitä, että kaikki yhteiskunnalliset perustarpeet ovat kunnossa, jotta voimme
osallistua rauhanomaiseen ja kannustavaan
ympäristöön ja sen kehittämiseen.
– Indira Banga, Local Youth Corner Cameroon:in
ohjelmanjohtaja, Pohjois-Kamerun

98

Jouni Vainio
Kirjan toimittajilta

Turvallisuuden
siemeniä kylvämässä
– puheenvuoroja itärannikolta
Sahelin sydämeen
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MILLA PERUKANGAS
•

Kirkon Ulkomaanavun
yhteydessä toimivan Uskonnollisten ja perinteisten
toimijoiden rauhanverkoston aluepäällikkö Eurooppa,
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
-alueohjelmassa

•

Rauhan ja turvallisuuden
erityisasiantuntija vuodesta 2018 vastuualueenaan
erityisesti radikalisaation ja
väkivaltaisen ekstremismin
ennaltaehkäisy ja ihmisoikeudet

•

Toiminut Ulkomaanavun
Eritrean maatoimiston rauhantyössä 2019, sisäministeriössä erityisasiantuntijana
2018 ja rauhanverkoston
ohjelmakoordinaattorina
vuosina 2014-2018

•

EU:n komission alaisen
Radicalization Awareness
Network – asiantuntijaverkoston (RAN) Families,
communities and social
care working group -työryhmän vetäjä 2020-23

•

Kansallisen väkivaltaisen
ekstremismin ennaltaehkäisyn yhteistyöverkoston
jäsen vuodesta 2016
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Haastattelu Anna Starckman

Milla Perukangas:

”Yhteiskunnan
tulevaisuuden
määrittää sen kyky
rakentaa luottamusta”
Pitkään rauhantyön ja turvallisuuden parissa
toimineen Milla Perukankaan mukaan ilman
kokonaisvaltaista, kehityksen ja turvallisuuden
yhdistävää toimintasuunnitelmaa ei saada aikaan
vaikuttavaa tulosta. Radikalisoitumisen ehkäisyssä
ratkaisua ei voi tuoda ulkopuolelta, vaan täytyy
tehdä aitoa yhteistyötä paikallisten toimijoiden
kanssa, hän sanoo.
Kaikessa radikalisaation ja ekstremismin vastaisessa työssä tärkeää on ymmärtää paikallinen konteksti ja tuottaa siitä tietoa, jotta osataan vastata oikeisiin kysymyksiin, Milla Perukangas sanoo. Hänen mukaansa radikalisoitumiseen ja ääriliikkeisiin liittymisen syihin liittyy paljon ennakko-oletuksia ja
väärinkäsityksiä.
”On haastavaa, jos toimenpiteet, joilla rohkaistaan irtautumaan perustuvat
ennakko-oletuksiin. Jos nämä oletukset eivät ole kohdillaan, kaikki resurssit
ja tehty työ menee tavallaan hukkaan.”
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Sama äärijärjestö – eri syyt liittyä
Esimerkit tiedon roolista turvallisuuden parantamisessa hän nostaa Keniasta
ja Somaliasta. Kirkon Ulkomaanavun ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston tekemä tutkimus21 näissä maissa oli ensimmäisiä,
missä päästiin haastattelemaan ääriliike al-Shabaabissa mukana olleita henkilöitä. Perukangas itse osallistui nuorisodialogin järjestämiseen Kenian rannikolla.
”Se oli pitkä prosessi. Juotiin paljon kahvia ja teetä, ja nuoret saivat sekä
mahdollisuuden kokoontua että motivaation kasaan. Se oli hyvin ruohonjuuritason työtä sen selvittämiseksi, mitkä ovat ne perimmäiset tarpeet siellä.”
Kun kuunneltiin nuoria sekä Somaliassa että Keniassa, huomattiin, että
vaikka ikähaitari liittyneillä oli suunnilleen sama, taustasyyt liittymiseen olivat hyvin erilaiset.
Keniassa al-Shabaabiin liityttiin eniten alueelta, jota koskee historiallinen
marginalisaatio. Nuoret kokivat epäoikeudenmukaisuutta ja näköalattomuutta.
”Radikalisoituneilla nuorilla ei ollut pääsyä koulutukseen muun muassa sen
takia, että heillä oli byrokraattisia ongelmia kansalaisuuden hankkimisessa.
Nuorilla ei ollut työtä ja sosiaalinen tilanne oli pitkään ollut vaikea”, Perukangas kertoo.
Somaliassa syyt liittyä al-Shabaabiin olivat erilaiset. Siellä äärijärjestö on ollut läsnä pidempään ja ongelmina ovat työttömyys ja taloudellinen turvattomuus. Nuorilla syyt liittyivät tutkimuksen mukaan paitsi siihen, että oli pakko
saada ruokaa pöytään, myös statukseen ja turvallisuuteen.
”Somaliassa on pitkään ollut tilanne, jossa valtion rakenteet eivät pysty
takaamaan kansalaisille arjen turvallisuutta ja silloin aika usein etsitään sitä
suojaa jostakin porukasta. Al-Shabaab on pystynyt tarjoamaan sekä toimeentuloa, koulutusta, statusta että suojaa.”
”Yleispätevää ohjelmaa ennaltaehkäisyyn ei ole”
Kun haastateltiin Kenian ja Somalian nuoria ääriliikkeeseen liittymisen ja siitä
eroamisen syistä, pystyttiin tuomaan toimintasuunnitelmien tekijöille viestiä
kentältä siitä, miten rekrytointia pystytään ehkäisemään.
21 Radicalisation and al-Shabaab recruitment in Somalia, 2014
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”Siinä tuli ahaa-elämys siitä, että kansallinen suunnitelma ei yksinään riitä,
vaan täytyy olla paikallinen suunnitelma. Ilman paikallista tietoa paikallisilta
ihmisiltä ei työssä onnistuta.”

Juotiin paljon kahvia ja teetä, ja nuoret saivat sekä mahdollisuuden
kokoontua että motivaation kasaan.

Toinen keskeinen oppi tuli pari vuotta myöhemmin äärijärjestö Boko Haramia koskevasta tutkimuksesta22. Kysely tehtiin sekä henkilöille, jotka olivat
liittyneet että tahoille, jotka suunnittelivat ennaltaehkäisytoimia. Nähtiin, että
toimijat tuntevat melko heikosti paikallisen yhteisön asioita, Perukangas kertoo.
”On vaikea tukea ääriliikkeestä irtautumista tai tehdä ennaltaehkäisevää
työtä, jos käsitys liittymisen syistä on hyvin erilainen toimenpideohjelmia
suunnittelevien tahojen ja liikkeeseen liittyneiden välillä.”
Tämä johtaa Perukankaan mukaan pahimmillaan siihen, että väärin keinoin yritetään ratkaista ongelmaa: silloin ruokitaan niitä juurisyitä, mitä taustalla on.
”Deradikalisaatio-ohjelma voi auttaa ääriliikkeessä olevia irrottautumaan,
mutta rekrytointia ei pystytä estämään, jos yhteisön näkökulmasta arjen polttava ongelma on yhä siellä.”
Usein tehdään suunnitelma siitä, miten yhteiskuntia voidaan tukea esimerkiksi kehitysyhteistyön tai turvallisuussektorin uudistamisen avulla. Perukankaan mukaan ongelmana on, että yleispätevää ennaltaehkäisysuunnitelmaa ei ole olemassa.
”Yleisesti voidaan tutkimuksen perusteella sanoa esimerkiksi, että koululaitosta ja työllisyyttä olisi hyvä kehittää sekä Somaliassa että Keniassa. Mutta
jos tiedetään esimerkiksi, että Keniassa vallitsee laaja epäluottamus valtiota
kohtaan, se täytyy ottaa huomioon suunnitelmassa.”
Luottamuspulasta kohti dialogia
Milla Perukankaan mukaan yhteiskunnan turvallisuuden voi määrittää sen
22 Boko Haram and violent extremism, Perspektives from peacebuilders, 2017.
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kyky rakentaa luottamusta: Pystytäänkö ratkaisemaan paikallistason asioita
niin, että ihmiset luottavat yhteiskunnan laillisiin toimijoihin?
Luottamuksen rakentaminen on usein haastavaa. Syyt ääriliikkeisiin liittymisen taustalla ovat yleensä asioita, joita kehitysyhteistyöllä pyritään ratkaisemaan paikallisten hallintojen ja kumppaneiden kanssa. Toisaalta ihmiset
eivät luota hallintoon tai turvallisuusjoukkoihin ja liittyvät sen takia ääriliikkeisiin, joista kokevat saavansa parempaa suojaa.
Lisäksi väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisaatiota ehkäistään yleensä kovan turvallisuuden keinoin. Monesti paikalle tulevat ensimmäisenä armeija ja
poliisi. Perukankaan mukaan keinot eivät välttämättä lisää yhteisöjen luottamusta tilanteessa, jossa luottamuksen rakentaminen olisi ensisijaisen tärkeää.

Kansallinen suunnitelma ei yksinään riitä, vaan täytyy olla paikallinen suunnitelma.

YK:n laajassa tutkimuksessa23 haastateltiin satoja itä- ja länsiafrikkalaisia
nuoria, jotka olivat liittyneet eri ääriliikkeisiin. Riippumatta siitä, mihin liikkeeseen oli liitytty, vapaaehtoisesti liittyneistä noin 70 prosenttia kertoi, että
ratkaiseva syy oli luottamuspula yhteiskunnan hallintoon ja instituutioihin.
Vain hyvin pienellä vähemmistöllä oli voimakas ideologinen motivaatio.
Ääriliikkeiden kasvun taustalla on Perukankaan mukaan yhä vakavampia
yhteisöjen kohtaamia ongelmia. ”Jos hallinnolla ei ole tuoda ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen, koulutukseen tai terveydenhuoltoon – sehän luo ajatuksen, ettei valtio ole minua varten, mutta jotenkin pitäisi perheen asiat järjestää.”
Tähän väliin ääriliikkeet pääsevät rekrytoimaan. ”Estetäänkö sotilaallisesti
näitä liikkeitä vai tarvitaanko pidemmän aikavälin ymmärrystä juurisyistä?
Kumpaakin varmasti tarvitaan. Tärkeää olisi palauttaa luottamus hallinnon ja
sen palveleman yhteisön välille.”
Eurooppa tekee varsinkin siviilikriisinhallinnan keinoin paljon turvallisuussektorin reformia Afrikassa. ”Pyritään tukemaan oikeuslaitoksen uudistusta, poliisivoimien kehitystä, armeijan käytäntöjä. Tämä tapahtuu aika usein
23 Journey to Extremism in Africa, UNDP 2017
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omassa kuplassa, ilman että välttämättä on dialogia paikallisten yhteisöjen
kanssa.”
Sinänsä hyvä työ voi jäädä Perukankaan mukaan vaikutuksiltaan toivottua
pienemmäksi, jos siitä ei viestitä heille, joita kehitetty palvelu koskee. ”Rauhantyö voi tuoda linkin luottamuksen ja dialogin rakentamiseksi väkivaltaisen radikalismin ja ekstremismin ehkäisytyössä.”
Mistä löytyy vaihtoehtoja?
Kun KUA:n ja rauhanverkoston sekä YK:n tutkimukset tulivat, huomattiin että
ihmisen ymmärrys siitä, miksi on liittynyt ääriliikkeeseen saattaa olla suuressa ristiriidassa muun elämänhistorian ja toiminnan kanssa.
YK:n tutkimuksessa esimerkiksi 57 prosenttia sanoi liittyneensä Boko Haramiin uskonnollisista syistä. Kun kysyttiin, osaavatko he lukea tai onko heillä
tuntemusta islamin uskosta, oli vastaus kumpaankin ei.
”Tutkimusten tultua pystyttiin demystifioimaan sitä, että kaikki eivät olekaan ideologisesti todella motivoituneita. Ja meidän ei ehkä tarvitse valjastaa
kaikkia imaameja vastaviestintään, vaan parasta työtä tehdään tarjoamalla ihmisille vaihtoehtoja.”
Vaihtoehtojen tarjoaminen on Perukankaan mukaan tärkeää, sillä ääriliikkeestä irrottautuminen on huomattavasti pidempi prosessi kuin ennaltaehkäisy.
Vaihtoehdot myös löytyvät usein helposta paikasta: paikan päältä, Milla
Perukangas sanoo. Hän on ollut useamman vuoden teknisenä neuvonantajana AU:n dialogialoitteessa väkivaltaista ekstremismiä vastaan (Interfaith
Dialogue on Violent Extremism, iDove). Nykyään mukana on nuoria ympäri
maailmaa, mutta hanke lähti afrikkalaisista nuorista.
Hanke on samantapainen kuin itäafrikkalaisille tehty nuorisodialogi ääriliikkeeseen liittymisen juurisyiden selvittämiseksi, mutta se on kehittynyt
vertaisosaajien ryhmäksi, joka toteuttaa ekstremismin vastaista työtä eri puolilla Afrikkaa.
KUA:n rauhanverkosto on ollut Suomen ulkoministeriön tuella yksi aloitetta tukeneista asiantuntijoista, mutta tarpeet ja ratkaisut tulevat nuorilta. ”Raha
on todella tärkeä, mutta se ei ole ensimmäinen asia, mitä nuoret ovat pyytäneet. He ovat nimenomaan pyytäneet osaamista, joten olemme järjestäneet
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heille dialogitaitojen kehittämistä ja konfliktianalyysiä.”
Nuorilla on Perukankaan mukaan usein kyky käydä dialogia vanhemman,
valtaa pitävän sukupolven kanssa. He osaavat myös kommunikoida niiden
nuorten kanssa, jotka toivovat, että heitä kuunnellaan.
”Nuoret johtavat dialogia menneen ja tulevan välillä. Heillä on kyky ottaa
huomioon sekä vanhempien osaaminen että nuorempien energia, potentiaali ja oikeus olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa.”
Milla Perukangas kertoo itsekin inspiroituneensa nuorten kyvystä käydä
dialogia. ”Aika usein ajatellaan, että nuoret ovat osa ongelmaa, mutta on ollut hienoa nähdä, millaista vaikutusta he saavat yhteisötasolla aikaan. Nuoret
tekevät rauhantyön näkökulmasta ensiluokkaista työtä pienistä resursseista
huolimatta.”

Jos hallinnolla ei ole tuoda ratkaisuja – sehän luo ajatuksen, ettei
valtio ole minua varten, mutta jotenkin pitäisi perheen asiat järjestää.

Resurssien pitäisi Perukankaan mukaan mennä useammin paikallistoimijoille. ”Tärkeää on osallisuuden lisääminen isoihin kehittämishankkeisiin,
muutenkin kuin että heitä kohdellaan intressiryhmänä. Keskustelua heidän
kanssaan on käytävä aidosti.”
Milla Perukangas uskoo, että dialogi rauhantyössä ja kehitysyhteistyössä
toimivien sekä kovan turvallisuuden kanssa työskentelevien välillä on tässä
ensisijaisen tärkeää. ”On kysyttävä, mitä turvallisuus on ja ketä varten, jos halutaan kehittää kokonaisturvallisuutta.”
Suomesta yhteistyökulttuuria – Afrikasta yhteisönäkökulmaa
Suomessa on kehitetty väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi erityisesti
ymmärrystä kokonaisvaltaisuudesta, Perukangas sanoo. Ääriliikkeisiin liittymisen syitä ei ymmärretä pelkästään poliisin tai pelkästään kansalaisyhteiskunnan voimin.
Kokonaiskuvan saamiseksi on tehtävä yhteistyötä, ja se vaatii kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välistä luottamusta, joka Suomessa on viety pitkälle. ”Poliisilla ei ole moniin juurisyihin toimivaltaa. Ennaltaehkäisevää työtä
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pystyvät aika usein tekemään muut toimijat. Siksi on tärkeä ymmärtää, että
yhdessä tehdään ja meillä on eri roolit.”
Suomessa on Perukankaan mukaan tapana, että kansalaisyhteiskunta osallistuu paitsi ongelman määrittelyyn, myös tapoihin, millä he haluavat olla
mukana ratkomassa niitä. Ja sitä tehdään yhteistyössä ja kumppanuudessa.
Tämä on asia, jonka suomalaiset voivat tuoda myös Afrikkaan, hän pohtii. ”Vaikka heillä on tieto siitä, mitkä ongelmat ovat ja millaisia ratkaisuja halutaan, me voimme tehdä näkyväksi toimintatapoja. Tietenkin yhteistyössä
heidän kanssaan.”
Suomalaiset voivat tuoda pöytiin mukanaan myös kokemuksen matalasta
hierarkiasta. ”Rauhantyön näkökulmasta meillä on ehkä kyky tuoda ihmisiä
yhteen ja ymmärrys siitä, miten voidaan saada lisää näkökulmia mukaan keskusteluun ja lisätä luottamusta.”
Mitä Suomessa voidaan oppia afrikkalaisilta? Euroopassa haasteena Perukankaan mielestä on, että radikalisaation ennaltaehkäisemiseksi tehtävä työ
on hyvin yksilökeskeistä. Ajatellaan, että pääosa ongelmista ratkeaa yksilöä
tukemalla. Afrikassa taas nousee automaattisesti esiin kysymys, miten tämä
vaikuttaa yhteisöön ja millaisia seurauksia sillä on.
”Jos esimerkiksi afrikkalaiseen kylään tulee deradikalisaatio-ohjelmasta takaisin kylän kasvatti, kylä tekee päätöksen, että he tukevat häntä kiinnittymään.”
”Yhteiskuntaan palaaminen ja elämänmuutos on asia, mitä ei pysty yksin
tekemään. Siihen tarvitaan tukiverkko ja muiden halu osallistua prosessiin.
Tämä on ehdottomasti asia, jossa meillä olisi paljon opittavaa Afrikasta.”
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Tšadjärven nuoret toivot:

“Me voimme olla
vastaus pysyvään
rauhaan”
WhatsApp-viestit Afrikasta sinkoilevat Ellen Renmanin
puhelimen näytöllä englanniksi ja ranskaksi. CMI – Martti
Ahtisaari Peace Foundationin hankevastaava kertoo,
että välillä keskusteluja käydään hausaksi, kanuriksi
tai arabiaksikin. Tšadjärven alueen nuorisoverkoston
jäsenet asuvat Boko Haram –ääriliikkeen vaikutusalueilla
Nigeriassa, Kamerunissa, Tšadissa ja Nigerissä.
Mobiililaitteiden välityksellä he suunnittelevat yhteistä
sanomaa ja keinoja viedä sitä ylemmälle tasolle.
“Nuoret, joiden kanssa työskentelemme, ovat toiveikkaita ja hyvin sitoutuneita
taistelemaan sen puolesta, että heillä ja heidän perheellään ja ystävillään olisi
parempi tulevaisuus. He ovat myös varsin tekniikkataitoisia”, Renman kertoo.
Konfliktinratkaisujärjestö CMI on tukenut “Youth Network of the Lake Chad
Basin Region” –verkostoa sen perustamisvuodesta 2019 saakka. Nykyään
verkostoon kuuluu kuutisenkymmentä 18-35-vuotiasta naista ja miestä.
Verkoston päätavoite on vahvistaa paikallista rauhanrakentamista tarjoamalla nuorille ylikansallinen toimintafoorumi. Sen kautta he voivat osallistua
alueen vakauttamiseen, vahvistaa yhteistyötä hallituksen edustajien ja muiden toimijoiden kanssa ja jakaa hyviä käytäntöjä.
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Alueellinen vastaus alueelliseen kriisiin
Boko Haramin kriisin käynnistämä pitkäaikainen aseellinen konflikti Tšadjärven alueella Koillis-Nigeriassa on vaikuttanut tuhoisasti järveä ympäröiviin
yhteisöihin: YK:n tietojen mukaan noin 2,8 miljoonaa ihmistä on joutunut
siirtymään kotiseudultaan ja 10,6 miljoonaa ihmistä tarvitsi humanitaarista
apua syksyllä 2021.
Tärkeä askel kohti tiiviimpää alueellista yhteistyötä otettiin toukokuussa
2018, jolloin ensimmäinen Tšadjärven alueen kuvernöörien foorumi kokosi kuvernöörit Kamerunista, Tšadista, Nigeriasta ja Nigeristä keskustelemaan
kriisistä. Seurauksena syntyi alueellinen strategia Boko Haramin vaikutusalueella olevien Tšadjärven alueiden vakauttamiseen ja elvyttämiseen.
Alueellinen strategia korostaa osallistavaa lähestymistapaa, joka ottaa aktiivisesti mukaan kaikki kansalaisyhteiskunnan osat. Siinä painotetaan naisten
ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä.
Syystäkin, sanoo Ellen Renman. Alueella alle 25-vuotiaat muodostavat
noin kaksi kolmasosaa alueen 20-miljoonaisesta väestöstä. Erityisesti nuoret naiset altistuvat yhteiskunnan erilaisille väärinkäytöksille ja syrjäytymiselle
sekä aseellisten ääriliikkeiden tekemälle väkivallalle. He ovat myös aliedustettuina päätöksenteossa ja heillä on huono pääsy koulutukseen ja taloudellisiin
mahdollisuuksiin.
“Jos halutaan inklusiivinen yhteiskunta, nuoret on otettava mukaan. Muuten se ei toteudu. Jos heitä ei oteta mukaan nyt, mitä tapahtuu tulevaisuudessa?”, Ellen Renman pohtii.
Kuinka kuvernöörit saadaan kuuntelemaan?
Tšadjärven nuorisoverkoston jäsenistä moni toimii omassa maassaan aktiivisesti esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, joten ei ihme, että juuri CMI:n tukeman
kansalaisjärjestötapaamisen yhteydessä syntyi siemen nuorisojärjestön perustamiseen. Tapaaminen oli osa Niameyssä, Nigerissä järjestettyä alueellista
kuvernöörifoorumia. Pari nuorta osallistujaa tuli sen aikana vetämään CMI:n
edustajia hihasta: meillä olisi tällainen ajatus, voisitteko tukea.
“Meidän mielestämme se oli hyvä idea. Varsinkin, kun se tuli heiltä itseltään.”
Seuraavaksi Ellen Renman matkusti projektitiimin kanssa Nigerian pääkaupunkiin Abujaan, jossa verkoston toimintaperiaatteista päätettiin. Sääntöihin
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kirjattiin kahden vuoden välein valittava koordinaattori ja edustus kaikista
neljästä maasta. “Pohdittiin yhdessä, mikä on verkoston ja voittoa tavoittelemattoman järjestön ero ja minkälaisen roolin ja fokuksen he haluavat.”
Tämän artikkelin kirjoittamishetkellä nuoret valmistautuivat Kamerunissa
pidettävään alueelliseen kuvernöörien foorumiin. Kyseessä oli lokakuussa
pidettävä korkean tason tapaaminen, jonka Kamerunin pääministeri avaa ja
johon osallistuu myös Afrikan unionin ja YK:n edustajia. Nuorten WhatsAppryhmässä luonnosteltiin yhdessä sanomaa, jonka avulla varmistetaan, että
kaikkien ääni tulee kuuluviin; ajatuksena oli, että viesti menee poliitikoille ja
kuvernööreille.
“Koronarajoitusten takia paikalle pääsee vain pari nuorisoverkoston edustajaa. Eilen he kyselivät ryhmältä ehdotuksia kysymyksistä, joita heidän tulisi
esittää. Ryhmässä kommentoitiin ja osallistuttiin keskusteluun aktiivisesti”,
Ellen Renman kertoo.
Haasteita kidnappauksista salametsästykseen
Tšadjärven seutua Kamerunin, Tšadin, Nigerin ja Nigerian välissä leimaavat
aavikoitumisen haasteet, köyhyys ja heikko hallinto sekä ääriliikkeiden, varsinkin Boko Haramin ja nykyään myös Länsi-Afrikan ISISin, vaikutusvalta.
Epäluottamus kansalaisten ja valtaapitävien sekä armeijan edustajien välillä
on yleistä.
Turvattomuus, huumeet, työttömyys, toivottomuus, köyhyys, kidnappausten pelko. Ellen Renman listaa esimerkkejä ongelmista, joita alueen nuoret
kohtaavat. “Nämä eivät edes ylitä meillä Euroopassa uutiskynnystä.”
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Järjestön Nigerian-edustaja Maryam Hassan Gambo on 27-vuotias nainen
maan koillisosasta. Hän taistelee naisten koulutuksen ja voimaannuttamisen
puolesta ja seksuaalista väkivaltaa vastaan Child Protection and Women Empowernment Initiative -verkoston varapuheenjohtajana.

Ihmiset pelkäävät kidnappausta, jos lähettävät tytöt kouluun.

“Olemme eläneet yli kymmenen vuotta kapinallisten uhan alla, mikä on
näkynyt varsinkin tyttöjen koulutuksen tason äärimmäisenä laskuna. Ihmiset
pelkäävät kidnappausta, jos lähettävät tytöt kouluun”, hän kertoo.
Hänen mukaansa jo ennen Boko Haramia oli havaittavissa naisten koulutustason laskua perinteiden ja vanhojen toimintatapojen painostuksen alla.
“Me valistamme yhteisötasolla tyttöjen koulutuksen merkityksestä sekä naisten osallistumisen tärkeydestä päätöksentekoon sekä paikallisella että valtion
tasolla, politiikassa, hallinnossa, liike-elämässä ja taloudessa.”
Boko Haramia ovat heikentäneet armeijoiden ja monikansallisen sotilasliittouman operaatiot sekä sisäiset kiistat. Pelko on silti läsnä. “Emme vieläkään
ole varmoja turvallisuudestamme. Mitä tahansa saattaa tapahtua minä hetkenä tahansa”, Gambo sanoo.
“Monet nuoret kokevat vaikeaksi vapaan liikkumisen ja toimimisen, koska
sotilaat ovat kaikkialla, ja pienikin teko saatetaan tulkita epäilyttävänä, vaikkei
se sitä olisikaan. Lisäksi koronapandemia toi kokoontumisrajoituksia, joiden
seurauksena moni on menettänyt työpaikkansa. Taloudellinen kehitys on
huonontunut. Toisaalta monet työt ovat muuttuneet analogisista digitaalisiksi, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokoneita tai muuta tekniikkaa”, Gambo lisää.
“Todella moni nuori istuu toimettomana vailla työtä. Nuoret ovat ketteriä ja
aktiivisia. Jos heitä ei sitouteta positiiviseen toimintaan, jotka toisivat kehitystä yhteisöön, silloin he saattavat ryhtyä johonkin tuhoavaan, väkivaltaiseen
toimintaan.”
Rajan toisella puolella, Kamerunissa, vaikuttaa Ibrahim Djagra, nuori aktivisti Pohjois-Kamerunista. Hän työskentelee Lasting Peace and Development
–nuorisokeskuksessa, joka pyrkii löytämään paikallisia ratkaisuja esimerkiksi
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entisten Boko Haram –taistelijoiden uudelleenintegraatioon ja kriisin traumatisoimien paikallisten tukemiseen.
“Kun yli 1000 entistä taistelijaa palaa takaisin yhteisöön puskista, se on iso
haaste. Kun tapat äitini tai isäni, minun ei ole helppoa antaa tätä anteeksi. Ihmisten on vaikea hyväksyä. Meidän nuorten johtajien on rakennettava siltaa
entisten Boko Haram -taistelijoiden paluun ja yhteisön hyväksymisen välillä”,
hän sanoo.
Djagra kertoo, että ennen kriisiä alue oli ekobisneksen luvattua maata: turistit tulivat tarkkailemaan villieläimiä kansallispuistoihin. Boko Haramin myötä turistit kaikkosivat, ja tärkeä tulonlähde samalla. Sen sijaan salametsästäjät
uhkaavat nyt puistoissa kirahveja ja seeproja, joita viedään rajan yli Nigeriaan.
Mobiili vastaus globaaleihin haasteisiin
Ellen Renman pohtii, että globaalit vaikutteet näkyvät nykyään selvästi myös
alueen konflikteissa.
“Salakuljetusverkostot kulkevat Latinalaisesta Amerikasta Sahelin kautta,
kansainväliset terroristiryhmät saavat varoja huumeiden, aseiden tai vaikkapa
vessapaperin salakuljetuksesta. Ja ihmiset kulkevat maasta toiseen ja heillä on
pääsy tiedon lähteille älypuhelimilla. He voivat saada näin helpommin tietoa
epäkohdista, mutta myös väärän tiedon liikkuminen helpottuu.”

Koronapandemia oli sysäys virtuaalisen viestinnän käytölle hankkeessa.

Virtuaalinen verkostoituminen on nuorille luonteva tapa toimia, ja se auttaa ylittämään rajoja – sekä kulttuurirajoja että maantieteellisiä rajoja. Mobiiliteknologian mahdollistamaa viestien salamannopeaa siirtoa eivät kuitenkaan
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hyödynnä ainoastaan rauhanrakentajat. Renman muistuttaa, että myös ISIS
ja Boko Haram ovat hyviä käyttämään sosiaalista mediaa hyväkseen. “He olivat siellä ennen meitä.”
Oikeastaan koronapandemia oli sysäys virtuaalisen viestinnän käytölle
hankkeessa. Nuorisoverkosto oli juuri aloittanut toimintansa, kun korona iski.
Kasvokkain ei voinut enää tavata, eikä Suomesta voinut lentää konferensseihin Afrikkaan. Oli etsittävä muita keinoja pitää verkosto elossa. Muodostui
hyvin tiivis noin 35 henkilön WhatsApp-ryhmä, joka pitää Ellen Renmanin
puhelimen aktiivisena.
Verkostoituminen on toteutunut myös ryhmän ulkopuolella: nuorilla on
nykyään suora yhteys esimerkiksi Afrikan unionin edustajiin. Lisäksi CMI
pystyy auttamaan nuoria “pienellä siemenrahalla” sekä koulutuksilla ja neuvomalla esimerkiksi, kuinka apurahahakemuksia kannattaa tehdä.
Koronan aikana CMI on järjestänyt nuorille online-koulutuksia. Mobiilidata
on kuitenkin kallista afrikkalaisille osallistujille. Tähän löytyi ratkaisu suomalaisen startup-yrityksen Zippie-ohjelmasta, joka mahdollistaa mobiilidatan lähettämisen osallistujille. “Se, että voimme lähettää datapaketteja on tärkeä apu,
heidän ei tarvitse maksaa päästäkseen osallistumaan”, Ellen Renman sanoo.
Ibrahim Djagra uskoo, että CMI:n tukema verkosto tarjoaa ison tilaisuuden
puuttua todellisiin ongelmiin.
“Ensinnäkin siksi, että kaikki me jäsenet olemme aktiivisia paikallisella ja ruohonjuuritasolla. Me kaikki asumme Tšadjärven alueella, tunnemme sen yhteisöt ja todelliset ongelmat. Lisäksi me edustamme yhdessä isoa aluetta: jos haluan järjestää jotain Nigeriassa, voin soittaa kollegalleni Mariamille, mikä tekee
asiat helpoksi. Tällainen rajat ylittävä verkosto pystyy paremmin puuttumaan
haasteisiin, jotka ovat samantyyppisiä rajojen eri puolilla”, hän sanoo.
“Me voimme olla ratkaisu pysyvään rauhaan Tšadjärven alueella.”
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Suomen tuki afrikkalaisille
instituutioille rauhan
ja turvallisuuden
edistämiseksi
Suomella on pitkä perinne Afrikan rauhan ja turvallisuuden
edistämisessä monella eri saralla. Myös hiljattain laaditussa
Afrikka-strategiassa rauhan ja turvallisuuden osuus on
merkittävä. Afrikan unionin sekä Afrikan alueellisten järjestöjen
toimijuus sekä Suomen yhteistyö näiden kanssa ovat strategiassa
tärkeässä osassa. Tämä vastaa myös Afrikan unionin omaa
lähestymistapaa: tarvitaan afrikkalaisia ratkaisuja afrikkalaisiin
ongelmiin.

Läheisyys on valttia kriisinratkaisussa
Rauha ja vakaus Afrikassa on monin tavoin Suomen etujen mukaista. Afrikkalaisilla toimijoilla on konfliktinehkäisyssä ja rauhanvälityksessä roolinsa, joita
ulkopuoliset eivät voi korvata. Läheisyysperiaatteen mukaisesti konfliktin
ehkäisy on tehokkainta silloin, kun sitä johtavat toimijat ovat kulttuurillisesti,
geopoliittisesti tai strategisesti lähellä ratkaistavaa kriisiä24. Usein paikalliset
toimijat ovat prosesseissa uskottavampia kuin ulkopuoliset ja myös ymmärtävät paremmin paikallisesta kontekstista juontuvat sensitiivisyydet.
Puhuttaessa Afrikan unionin (AU) tai afrikkalaisten alueellisten järjestöjen
24 The Principle of Subsidiarity The Example of ECCAS in the Central African Crisis: CMI & ECCAS. 2017
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(Regional Economic Communities ja Regional Mechanisms) roolista konfliktinehkäisyssä ja rauhanvälityksessä on helppo kiinnittää
huomiota erityisesti epäonnistumisiin: pitkittyneisiin konflikteihin, jotka jatkuvat vuodesta
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toiseen, tai viime aikoina tapahtuneisiin moniin sotilasvallankaappauksiin muun muassa
Malissa, Tšadissa tai Guineassa sekä toisaalta
AU:n ja alueellisten järjestöjen kykenemättömyyteen puuttua tai vaikuttaa niihin.
Sen sijaan onnistumiset jäävät usein noteeraamatta. Tämä johtunee osittain siitä,
että usein konflikti ylittää uutiskynnyksen
vasta sitten, kun osapuolten ristiriidat ovat
edenneet väkivallaksi. Näkymättömiin jää,
että AU:lla ja alueellisilla järjestöillä on usein
rakentava rooli kriisitilanteiden sovittelussa
sekä poliittisissa transitioissa, kuten vaalien yhteydessä, jolloin dialogia ja sovittelua
osapuolten välillä on käyty diskreetisti suljettujen ovien takana ja estetty konfliktin
puhkeaminen väkivaltaiseksi. Voidaan myös
mainita poliittisia transitioita tai konflikteja, joiden rauhanomaisessa ratkaisussa
AU:lla tai alueellisilla järjestöillä on julkisesti
todettu olleen merkittävä rooli. Muun muassa Sudanissa AU oli merkittävässä asemassa
varmistamassa rauhanomaista siirtymää sotilasvallankaappaukseen jälkeen, kun Omar
al-Bashir syöstiin vallasta vuonna 2019.25
Afrikan rauhan ja turvallisuuden aloitteita määrittää African Peace and Security
Architecture (APSA), jonka puitteissa Afrikan
25 https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/the-au-should-do-more-tosupport-sudans-political-transition 2021
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unioni sekä alueelliset järjestöt toimivat. AU tunnustaa virallisesti osaksi APSA:a kahdeksan alueellista järjestöä, joiden toimialueet jakautuvat maantieteellisesti26. Läheisyysperiaatteen mukaisesti kriisiin vastaa ensin alueellinen
järjestö, seuraavaksi AU ja vasta sitten YK. Todellisuus on kuitenkin usein
huomattavasti monimutkaisempi eikä työnjako ja koordinaatio toteudu periaatteen mukaisesti läheskään aina, monestakaan syystä.
Alueelliset järjestöt, AU ja YK toimivat usein toisiaan täydentäen, mutta toisinaan myös kilpaillen. Yksi merkittävistä syistä läheisyysperiaatteen toimimattomuuteen on kapasiteetin ja resurssien puute sekä epäsuhta toimijoiden välillä27. Muun muassa Läntisen Afrikan alueellisella järjestöllä (Economic
Community of West Africa States, ECOWAS) on hyvin kehittynyttä rauhanvälitysosaamista sekä vakiintuneet menettelymekanismit, ja se toimiikin
aktiivisesti alueellaan. Usean alueellisen järjestön merkityksellistä toimintaa
haittaa kuitenkin resurssien puute.
Vaikka AU on monessa suhteessa vahvempi toimija kuin moni alueellinen
järjestö, myös AU:n konfliktinehkäisyn ja rauhanvälityksen toimintakykyä
heikentää vakava kapasiteetti- ja resurssivaje. Huolimatta AU:n pyrkimyksistä
tehostaa varainkeruuta ja lisätä taloudellista itsenäisyyttään järjestön kokonaisrahoituksesta noin 75 prosenttia saadaan edelleen ulkoisilta kumppaneilta – EU ja EU-maat ovat suurimmat rahoittajat28. Rauhanturvaoperaatioissa ulkopuolisen tuen riippuvuus on vieläkin suurempi: kumppanit kattavat
noin 90 prosenttia kustannuksista.29
Taloudellinen riippuvuus sekä niukat resurssit aiheuttavat suoraan myös
henkilöstövajetta, mikä vaikuttaa merkittävästi AU:n kykyyn olla varteenotettava toimija Afrikan mantereella. Käynnissä olevan institutionaalisen reformin myötä AU:n poliittisten asioiden osasto (Department of Political Affairs)
sekä rauhan ja turvallisuuden osasto (Department of Peace and Security) yhdistettiin Poliittisten asioiden ja rauhan ja turvallisuuden osastoksi (Political
Affairs, Peace and Security, PAPS). Yhdistymisellä pyritään puuttumaan konfliktinehkäisyn ja konfliktinratkaisun väliseen siiloutuneisuuteen sekä ennen
kaikkea huomioimaan paremmin maiden hallinnosta johtuvien juurisyiden
26 https://au.int/sites/default/files/documents/37721-doc-2015-en-apsa-roadmap-final.pdf 2015
27 The Principle of Subsidiarity The Example of ECCAS in the Central African Crisis: CMI & ECCAS. 2017
28 https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/au-financial-independence-still-a-long-way-to-go 2021
29 https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Merging-Peace-Politics-Drivers-Dilemmas-Options-AU-New-Governance-Setup-ECDPM-Discussion-Paper-303-2021.pdf 2021
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yhteys konfliktinratkaisussa. Uuden osaston henkilöstömäärä on yhdistymisen myötä vähentynyt lähes puoleen verrattuna kahden alkuperäisen osaston yhteenlaskettuun henkilöstömäärään. Tämä saattaa vaikeuttaa osaston
kykyä suoriutua mandaatistaan.30

Näkymättömiin jää, että AU:lla ja alueellisilla järjestöillä on usein
rakentava rooli kriisitilanteiden sovittelussa sekä poliittisissa transitioissa.

Jotta voidaan varmistaa, että afrikkalaiset toimijat pystyvät puuttumaan tehokkaasti konflikteihin omilla tasoillaan APSA:n rakenteen mukaisesti, tulee
niiden kapasiteettia tukea ja kehittää. Usein konfliktinehkäisyssä ja rauhanvälityksessä käsitellään poliittisesti sensitiivisiä asioita, ja ulkopuolisen tuen
vastaanottaminen ei ole mutkatonta. Näkyvän ulkopuolisen tuen saatetaan
jossain tilanteissa katsoa heikentävän tuetun osapuolen uskottavuutta tai
legitimiteettiä jäsenvaltioiden silmissä. Perinteisten kumppanien lisäksi afrikkalaisille toimijoille on tullut vaihtoehdoksi myös uusia toimijoita, joten
kilpailu kumppanuudesta, jonka taustalla on usein pyrkimys päästä käsiksi
mantereen luonnonvaroihin ja vaikutusvallan kasvattaminen, on lisääntynyt31. Käynnissä olevan institutionaalisen reforminsa myötä Afrikan unioni
pyrkii järjestelemään uusiksi kumppanuuskuvionsa – tukijoiden joukosta pyritään valitsemaan strategiset kumppanuudet, jotka perustuvat muun muassa tasa-arvoisuuteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen, omistajuuteen
sekä yhteistyöhön, jossa kaikki voittavat32.
Suomella pitkä kokemus konfliktinehkäisyn ja rauhanvälityksen
tukijana
Moniin muihin maihin verrattuna Suomi nähdään Afrikassa puolueettomana toimijana, joka ei korosta vahvasti omaa agendaansa. Suomen menneisyys, josta puuttuu siirtomaaisännän rooli, on usein kiistaton etu. Presidentti
30 ECDPM 2021
31 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87673/why-does-africa-matter-and-why-should-eu-invest-euafrica-partnership_en
32 https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/how-to-rationalise-africas-many-partnerships
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CMI on tukenut Suomen ulkoministeriön rahoituksella Afrikan unionin korkean tason rauhanvälittäjien vuosittaisia retriittejä vuodesta 2010. Vuoden 2020 retriitti pidettiin pandemiasta johtuen
virtuaalisesti. Sen koollekutsuja, rauhan ja turvallisuuden komissaari Smaïl Chergui (neljäs vasemmalta), sekä retriitin moderaattori, Panel of the Wise/ FemWise-Africa sihteeristön koordinaattori
Mukondeleli Mpeiwa (kolmas oikealta), toteuttivat retriitin CMI:n tuella Helsingistä käsin. Kuva on
otettu studiossa Helsingissä joulukuussa 2020. Projektipäällikkö Juhana Lehtinen toinen oikealta.

Martti Ahtisaari ja hänen ponnistelunsa rauhan eteen Afrikassa tunnetaan
erinomaisesti myös Namibian ulkopuolella. Lisäksi Suomi on tunnettu osaamisestaan muun muassa vesidiplomatian saralla. Tämä kaikki yhdessä on
luonut pohjaa suomalaisen osaamisen kysynnälle ja arvostukselle. Suomella
ja suomalaisilla rauhanvälitystoimijoilla on Afrikassa pääsy moniin prosesseihin, jotka ovat avoinna vain harvoille ei-afrikkalaisille toimijoille.
Suomi on tukenut Afrikan unionin konfliktinehkäisy- ja rauhanvälityskapasiteetin kasvattamista vuodesta 2009 yhteistyössä CMI:n kanssa. AU:n
rauhanvälitystukihanke on myötävaikuttanut muun muassa naisten osallisuuden kasvattamiseen rauhanvälityksessä tukemalla afrikkalaisten naisrauhanvälittäjien verkoston, FemWise-African, perustamista sekä verkoston toimintaa. Perustamisvuodestaan 2017 FemWise-Africa on kasvanut noin 500
jäsenen ja koko mantereen kattavaksi verkostoksi, joka hiljalleen lisää osallisuuttaan rauhaan ja turvallisuuteen liittyvissä aloitteissa, edelleen Suomen ja
CMI:n tukemana.
Hankkeen kautta on autettu myös AU:n rauhanvälitystä tukevan yksikön
(Mediation Support Unit, MSU) perustamista sekä keskeisten rauhanvälityksen toimintatapoja määrittävien ohjeistusten laadintaa sekä AU:ssa että alueellisissa järjestöissä. Hankkeessa on koulutettu vuosien aikana suuri määrä
eritasoisia rauhanvälityksen ammattilaisia, teknisistä virkamiehistä Afrikan
unionin erityislähettiläisiin ja korkeisiin edustajiin.
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CMI ja Suomi ovat tukeneet myös AU:n ja alueellisten järjestöjen yhteistyön
sekä alueellisten järjestöjen oman rauhanvälityskapasiteetin kehittämistä. Kapasiteetin kehittämisen lisäksi on tuettu konkreettisia rauhanvälitystoimia,
joissa on vahvistettu alueellisten toimijoiden kykyä toteuttaa rauhanvälitysprosessi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita CMI:n yhteistyö Keski-Afrikan
maiden talousyhteisön (ECCAS) kanssa Keski-Afrikan tasavallan pitkään jatkuneen ja monimutkaisen konfliktin sovittelussa 2014–2015. ECCAS:in johtama rauhanvälitysprosessi johti parlamentti- ja presidentinvaalien järjestämiseen kolmivuotisen transitiovaiheen päätteeksi vuosina 2015–2016. CMI
tuki prosessia Suomen rahoituksella muun muassa koulutuksilla, asiantuntija-avulla sekä logistiikalla.33

Sudanissa AU oli merkittävässä asemassa varmistamassa rauhanomaista siirtymää sotilasvallankaappaukseen jälkeen, kun Omar
al-Bashir syöstiin vallasta vuonna 2019.

Pohdintoja tulevasta
Covid-19-pandemia on syventänyt entisestään konflikteja aiheuttavia juurisyitä sekä lisännyt epävakautta Afrikan mantereella.34 Maiden hallitusten toimeenpanemat paikoin autoritääriset rajoitustoimet ovat johtaneet lisääntyneisiin
mielenosoituksiin ja mellakointiin sekä ruokkineet kansalaisten ja hallitusten
välistä luottamuspulaa monissa maissa. Pandemian isku mantereen talouksille
on ollut merkittävä, ja lisääntyneet sosioekonomiset ongelmat ovat vaikuttamassa

maiden yhteiskuntarauhaan pitkään pandemian jälkeenkin. Saman-

aikaisesti iso osa Afrikan unionin ja muiden afrikkalaisten ja ei-afrikkalaisten
toimijoiden resursseista ja huomiosta on kohdistunut pandemian hoitoon.
Toisaalta myös konfliktinesto ja rauhanvälitystoimet ovat hankaloituneet liikkumis- ja tapaamisrajoitusten vuoksi35. On myös huomattavaa, että pandemia
on kaikkea muuta kuin ohi Afrikassa: samanaikaisesti, kun Euroopan maiden
33 https://cmi.fi/wp-content/uploads/2017/03/Principle_of_Subsidiarity_ECCAS_CMI_English.pdf
34 https://news.un.org/en/story/2021/05/1092222
35 https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Simmering-Tensions-Long-Term-Impact-COVID-19-Fagility-Conflict-Africa-ECDPM-Briefing-Note-127-January-2021.pdf
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väestöstä suurin osa on jo saanut täyden rokotesarjan Covid-19:ää vastaan, on
Afrikassa vielä maita, joissa rokotuksia vasta aloitellaan.
Covid-19:n ohella myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat omiaan lisäämään epävarmuutta sekä kärjistämään jännitteitä Afrikan mantereella. On
siis odotettavissa, että ulkopuolisen tuen tarve Afrikan rauhan ja turvallisuuden edistämiseen lisääntyy entisestään.
Alkuvuodesta 2021 Euroopan unioni lakkautti African Peace Facility -instrumentin. Uudistuksen myötä otettiin käyttöön laajempi European Peace Facility, jonka kautta EU:n rahoitus Afrikan rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi
ei kanavoidu enää automaattisesti Afrikan unionin kautta. Uudessa järjestelyssä EU:lla on enemmän joustavuutta päättää, miten tuki kohdennetaan36.
On toivottavaa, että AU:n johtajuutta rauhan ja turvallisuuden edistämisessä
ei uudesta mekanismista huolimatta sivuuteta.
Samoin on tärkeää, että Suomen tuki Afrikan vakauden ja turvallisuuden
edistämiseksi keskittyy jatkossakin Afrikan oman rauhan ja turvallisuuden
arkkitehtuurin lujittamiseen, jossa toimijuus on vahvasti Afrikan unionilla
sekä alueellisilla järjestöillä, ulkopuolisten kumppanien tukemana.

36 https://www.crisisgroup.org/africa/african-union-regional-bodies/297-how-spend-it-new-eu-funding-african-peace-and-security
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Marko Muhonen

Siviilipoliisina Malissa
Pääkalloja syrjäkylän kaivossa, kuolemanvakava
hetki tuuhealehtisen puun alla, terrorismin uhkaa
aavikon yössä. Marko Muhonen kuvailee kolmen
rikostutkimuksen kautta työtään YK:n siviilipoliisina
Malissa. Kaksivuotiseen pestiin kuului myös ilon
välähdyksiä, kuten sunnuntaiaterioita Bamakon
hiekkakujalla korttelin väen kanssa ja tiivis
kansainvälinen ystäväpiiri.

V

uonna 2019 minut hyväksyttiin Malin MINUSMA-operaatioon YK:n pitkän valinta- ja haastatteluprosessin jälkeen. Saavuimme pääkaupunkiin

Bamakoon perille puolenyön aikaan, ja lentokentän lämpömittarin näyttämä
+34 astetta sekä oma hikinen selkä antoivat mielikuvan siitä, mitkä olosuhteet
meitä odottaisivat. Terminaalista ulos tultaessa vastassa oli tummien ihmisten meri; laukunkantajat, myyjät sekä rahanvaihtajat saivat minut puristamaan
matkalaukun kahvaa entistä tiukemmin. Täytyy myöntää, että minulla oli joi-

tain ennakkoluuloja saapuessani Maliin. Tulevat vuodet osoittivat tämän ja
monia muita ennakkoluulojani täysin vääräksi. Täällä asui valtaosaltaan ystävällinen kansa, joka ei kohdistanut minuun pitkän kolonialismikauden traumojaan.
Perehdytyskoulutuksen päätyttyä sain nimityksen ranskalaisten johtamaan
123
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teknisen tukinnan yksikköön. Tehtävä vastasi
kotimaassa saamaani koulutusta. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, että Malin olosuhteet
ja tapahtumien mittakaavat tulisivat olemaan
täysin poikkeavat siitä, mitä olin kotimaassa
omassa työssäni tottunut näkemään ja tekemään. Olin hädin tuskin päässyt yksikköön
sisään, kun sain komennuksen osallistua
kolmihenkisen tutkintaryhmän tehtävälle Soban’dan kylään Keski-Maliin.

MARKO MUHONEN

Tutkimus Soban’dan kylässä

•

Rikosylikonstaapeli

Alkutietojen mukaan heimoyhteisöjen pit-

•

Tutkintatehtävissä YK:n
MINUSMA-missiolla
2019–2021

•

•

Muu kansainvälinen
kokemus: Libanonissa
YK sotilaspoliisina 2001,
kriisinhallintatehtävissä Afganistanissa vuosina 2006,
2009 ja 2013
Koulutus ja tausta: Muukalaislegioona 1988 – 1993;
Poliisikoulu 1996-1997;
Tekninen rikostutkinta
2007-2021

käaikaiset vihat toisiaan kohtaan olivat saavuttaneet huippunsa, ja noin kolmenkymmenen hengen aseistautunut ryhmä oli
moottoripyörillä kylään saavuttuaan alkanut
ampua kaikkea elävää. Kyläläiset olivat tulleet
täysin yllätetyksi, paikalla olleista vain muutamat ehtivät pakoon. Miesjoukko tappoi
kaikki eteen tulleet eläimiä myöten ja poltti
suurimman osan kylästä, myös viljasadon.
Alkutietojen mukaan yli neljäkymmentä ihmistä oli kuollut. Kuten useasti näissä tilanteissa, uhreina ei ollut sotilaita vaan aseettomia siviilejä.
Valmistauduimme

tiedon

saatuamme

nopeasti lähtöön. Seuraavana aamuna siirryimme lentokoneella kohti Keski-Malia,
ja samana iltapäivänä jatkoimme edelleen
helikopterilla tapahtumapaikalle, jossa ryhdyimme tekemään yhteistä työtämme Malin
viranomaisten kanssa. Alkuperäinen suun124
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nitelma oli suorittaa tutkintaa paikalla kolmen tunnin ajan, jonka jälkeen
meidät haettaisiin samalla helikopterilla pois ennen pimeän tuloa. Mutta työn
ollessa vielä kesken saimme tietää, että meidän tulisikin paluulentomme jälkeen liittyä leirissä valmisteilla olevaan ajoneuvokolonnaan. Siirtyisimme yön
aikana takaisin Soban’dan kylän seutuville. Nyt tehtävään olikin varattu aikaa
kolme vuorokautta. Tietoa sulatellessa mietin, mitä kaikkea olin ehtinyt pakata mukaan ennen lähtöä asunnoltani, olinhan valmistautunut lyhyempään
tehtävään.

Tutkimusryhmä saapui helikopterilla Soban’dan kylään.

Olimme lähteneet liikkeelle noin neljänkymmenen auton kolonnassa. Ehdimme lastata panssaroituun autoon takatilan täydeltä juomavettä. Meillä ei
olisi tiedossa minkäänlaista huoltoa tulevien päivien aikana, joten kaikki ruoka, juoma ja muu tarpeellinen tuli kuljettaa mukana. Ajoimme yhtäjaksoisesti
yhteensä 18 tuntia, kuljettajaa välillä vaihtaen. Loppukesän helle piti yölämpötilat yli +35 asteessa, ja alkanut sadekausi hidasti entisestään kolonnamme
etenemistä. Vanhojen loppuun ajettujen partioautojen ilmastoinnit hönkivät
yön kuumuudessa epätoivoisesti haaleaa ilmaa, joka antoi ennemminkin
mielikuvan viilentävästä tunteesta kuin oikeasti helpotti oloa raskaiden liivien
ja kypärän alla. Kuumuus verotti voimia meiltä kaikilta, mutta lopulta pääsim125
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me perille kylään ja aloitimme työmme.
Seisoin Saharan eteläreunalla silmänkantamattomiin jatkuvien hiekkakumpareiden keskellä. Ympärillä näkyi harvakseltaan kapearunkoisia puita ja
kuivana kituvia pensaita. Lämpö pakotti minut kuumuuteen tottumattomana
juomaan vettä lähes katkeamattomasti, vaatteissa näkyi polttavan auringon
kuivattamia, hiestä kieliviä vaaleita suolalaikkuja. Vaalea iho palaisi hetkessä,
ellei koko keho olisi peitettynä pitkien vaatteiden lisäksi hatulla, käsineillä, aurinkolaseilla ja huivilla.

Olin hädin tuskin päässyt yksikköön sisään, kun sain komennuksen
osallistua kolmihenkisen tutkintaryhmän tehtävälle Soban’dan
kylään Keski-Maliin.

Paikalle saapuneet jakoivat kylän keskellä sijaitsevan ainoan tuuhealehtisen
puun tarjoaman viilentävän, mutta rajallisen varjon yksimielisesti. Kyläläisiä,
ainoastaan miehiä istumassa monikansallisen viranomaisjoukon kanssa.
Samaa kieltä puhuvat keskustelivat hiljaa, kukaan ei nauranut. Olin yhdessä Länsi-Afrikan köyhimmistä valtioista. Sen keskiosasta alkava aavikko piti
sisällään useita pieniä kyliä, jotka olivat aikojen saatossa jakautuneet omien
uskontojen sekä heimojen ryhmittymiksi, ja jossa äärimmäisen niukoissa
olosuhteissa elävät tukivat toisiaan selvitäkseen luonnon sekä ihmisten asettamista haasteista. Haasteista viimeisimpiä olivat kuivuus, kasvillisuuden katoaminen, heimosodat sekä terrorismi.
Soban’dan kylän alle sata asukasta olivat eläneet koko ikänsä vaikeissa olosuhteissa, keskellä ei-mitään, ja heidän kylänsä oli juuri kokenut valtavan tragedian. Suurin osa veriteon kohteeksi joutuneista oli naisia ja lapsia. Tekoon
oli saattanut olla riita karjan ja aasien tarvitsemasta laidunmaasta naapurikylän kanssa tai asukkaiden valtavirrasta poikkeava uskonto. Länsimaisen kulttuurin kasvattina minun oli mahdotonta kuvitella, miltä kylän asukkaista tuntui. Nämä eivät olleet iltauutisten videoita toiselta puolelta maailmaa, nämä
ihmiset olivat tässä edessäni ja näin heille elintärkeän yhteisön kohtaaman
tuhon. Muutama päivä lähtömme jälkeen he olisivat omillaan, vailla yhteiskunnallista turvaverkkoa. Kukaan heistä ei pyytänyt meiltä mitään, heidän
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vakavilta kasvoiltaan ei pystynyt lukemaan mitään tunteita. Olin etuoikeutetun kansakunnan edustaja heidän keskellään. Istuimme kylän keskellä tuuhealehtisen puun alla hiljaa vierekkäin, silti ero välillämme oli valtava ja tunne
siitä oli murskaava.
Poistuimme kylästä ennen pimeän laskeutumista. Tavoitteena oli siirtyä
tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan sotilasleiriin, yöpyä siellä ja palata seuraavana päivänä jatkamaan tutkintaa. Noin kymmenen kilometrin päässä
kylästä toinen panssaroiduista maastoautoistamme jäi kuitenkin kiinni Saharan hiekkaan ja rikkoutui lopullisesti. Suojaryhmänä toimivien togolaisten
nuorten miesten aktiiviset ponnistelut sekä kaksi panssaroitua miehistökuljetusvaunua eivät pystyneet irrottamaan tätä möhkälettä hiekasta. Auton korjaaminen ei tulisi onnistumaan tässä maastossa, eikä sitä voitaisi myöskään
hylätä aavikolle. Ainoa vaihtoehto olisi jäädä paikalle ja pyytää pääleiriä lähettämään meille hinausauto, mutta sen saapuminen saattaisi kestää muutaman päivän.
Olimme nyt jo toista vuorokautta tehtävällä Keski-Malissa, olimme joutuneet eroon pääjoukostamme, pimeys oli laskeutumassa päälle eikä meillä ollut näköpiirissä mitään kunnollista suojaa alueella liikkuvia terroristeja
vastaan, ainoastaan dyyniksi muotoutunutta pehmeää hiekkaa silmänkantamattomiin. Neuvottelut johdon kanssa seuraavien tuntien toimenpiteistä
kävivät kuumana. Viimeisten auringonsäteiden laskeutuessa aavikolle togolaiset alkoivat valmistaa ruokaa ryhmälleen, muut aukoivat telttasänkyjään ja
asettelivat niitä ympyräksi muodostetun autoryhmän keskelle. Pimeä tulisi
nopeasti. Ei ollut aihetta käyttää taskulamppuja turhaan, koska se ilmaisisi
lopullisesti olinpaikkamme vihamieliselle ympäristölle. Istuin hiekkakumpareen päällä, katselin ympärilleni ja mietin, miten ihmeessä olin päätynyt
tällaiseen paikkaan. Vielä alle kuukausi sitten olin ollut kotona Suomessa ja
nauttinut puhtaasta kevätsäästä ulkoillen koiriemme kanssa.
Päivittäiset rutiinitehtävät varsinaisessa työssäni sisälsivät koulutusten pitämistä, raporttien kirjausta, yhteistyötä sotilasyksiköiden kanssa sekä tutkintatehtäviä. Paikallinen poliisikoulu tuli tutuksi useiden käyntiemme johdosta, ja
saimme hiottua koulutuspakettiamme yhä paremmaksi. Työvuorot oli suunniteltu ranskalaiseen malliin, joka tarkoitti keskellä päivää pidettävää kahden
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tunnin taukoa. Olimme viikon jokainen päivä töissä, mutta sunnuntaina vain
puoli päivää.
Tutuksi tulleiden, kansainväliseen yhteisöön kuuluvien ihmisten kanssa
aikaa vietettäessä sai hetkellisen tunteen omasta kodista ja perheestä, mikä
meiltä kaikilta Malissa työskenteleviltä oikeasti puuttui. Nämä yhteiset hetket
auttoivat pitämään yllä ryhmähenkeä ja jaksamaan aina seuraavaan lomaan
tai palveluksen päättymiseen saakka.

Tutkimus meneillään Malemanan kylän aavikolla.

Tutkinta Malemanan kylän alueella
Malemanan kylä oli joutunut Malin armeijan silmätikuksi. Eräänä joulukuisena päivänä kylään saapuneet sotilaat olivat ottaneet mukaansa 25 miestä ja
suunnanneet aavikolle. Kun kylän miehiä alettiin muutaman päivän jälkeen
etsiä, jäljet johtivat lähellä sijaitsevan, kuivaksi jääneen kaivon luokse. Kyläläisillä oli vahvat epäilykset tapahtuneesta, ja lopulta virallinen tutkintapyyntö saavutti kansainvälisen yhteisön. Asialle pitäisi saada varmistus ja tekijät
vastuuseen teostaan. Ryhmämme liitettiin osaksi paikalle lähtevää osastoa.
Tekisimme jälleen yhteistyötä Malin viranomaisten kanssa.
Valmistelut kestivät kaksi viikkoa. Meillä ei ollut tarkkaa tietoa kaivon syvyydestä ja pystyimme vain käymään mielessämme läpi, mitä kaikkea paikalla
tarvittaisi. Olisimme keskellä terroristien hallitsemaa aluetta, eikä paikalle laskeutuva helikopteri pystyisi toimittamaan meitä kohteeseen huomaamattomasti. Meillä olisi laskeuduttuamme kaksi tuntia aikaa hoitaa tehtävämme,
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tämän jälkeen osasto noudettaisiin pois riippumatta siitä, olimmeko saaneet
kaiken valmiiksi vai emme. Kaikki tarvittava materiaali tuli saada paikalle kerralla, kaikki toiminta paikalla tuli olla valmiiksi mietittynä, ja todisteeksi huhuja ja epäilyksiä vastaan tulisi saada hankittua tutkintakelpoista materiaalia.
Kävimme läpi kaikki ne skenaariot, jotka saattaisivat vaikuttaa tehtäväämme
paikan päällä.
YK:n oma materiaalien hankinta- ja tilauskanava nettisivuineen osoittautui
liian hitaaksi ja byrokraattiseksi, joten päätimme käyttää oma-aloitteisuutta
tarvikkeiden hankkimiseksi: ostamalla ne itse, tilaamalla vuokraisännältämme, ottamalla omasta toimistosta tai noutamalla huomaamattomasti leirin
alueella sijaitsevilta rakennustarvikkeiden jätekasoilta. Saimme lopulta kaiken
tarvittavan kasaan ja kokosimme niistä mielestämme parhaat mahdolliset välineet. Lopulta järjestimme kenraaliharjoituksen oman toimistomme pihalla.
Luottavaisin mielin pakkasimme tutkintatarvikkeet laatikoihin ja olimme valmiina lentämään alueelle.

Kukaan heistä ei pyytänyt meiltä mitään, heidän vakavilta kasvoiltaan ei pystynyt lukemaan mitään tunteita.

Helikopteri oli lähdettyään jättänyt aavikolle hiljaisuuden. Paikka näytti autiolta ja rauhalliselta. Suojaryhmä oli varmistanut kaivon lähialueen olevan miinoitteista vapaa. Siirsimme varusteemme kaivon luokse ja ryhdyimme määrittämään sen syvyyttä. Saimme tekemällämme mittausnarulla tulokseksi tasan
60 metriä, joka oli helpotukseksemme huomattavasti vähemmän kuin ennakkoon saamamme arviot. Seuraavaksi kasasin muoviputkista valmiiksi tehdyn
kehikon, jonka sisälle kiinnitimme pienikokoisen kuvauskopterin. Kehikon jalkoihin oli lisätty taskulamput, jotka sytytettiin ennen laitteen laskemista köyden
varassa pimeään kaivoon. Kuvayhteys toimi maan pinnalla moitteettomasti,
mutta kenelläkään ei ollut tietoa miten se toimisi kaivon pohjalta.
Kaivon puoliväliin asti laskeuduttuaan ohjaimen kuvaruudulla näkyvät lepakot muistuttivat minua juuri alkaneen pandemian siirtymisestä elämistä
ihmisiin. Alas lasketun kuvauskopterin yhteys oli edelleen hyvä ja kyhäämämme kehikko toimi suunnitellulla tavalla seisoen kaivon pohjalla omilla
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jaloillaan. Näimme kuvayhteyden kautta tilan olevan pallomainen, halkaisijaltaan noin viiden metrin kokoinen ja sen pohjalla oli repeentyneitä vaatteita,
jonka keskellä näkyi kasoittain luita sekä pääkalloja. Muutamissa kalloissa näkyi myös reikä, joka saattoi olla luodin aiheuttama. Tallensimme näkymästä
valokuvia ja videoita myöhempiä tutkintatoimia, palavereja ja raportteja varten. Vainajien nosto suunniteltaisi erikseen nyt kun tapahtuman epäilyksille
oli saatu tältä osin varmistus.

Uusi taistelu alkoi virtuaalisena väittelynä, kun iskun kerrottiin osuneen kyläläisten hääjuhlaan.

Helikopteri noutaisi meidät hetken kuluttua. Dyynien keskeltä meitä lähestyi yksinäinen moottoripyörä. Sen kuljettaja seurasi kiinnostuneena toimiamme ennen katoamistaan hiekkakumpareiden taakse. Meidän oli sopiva
aika poistua paikalta.
Ensimmäisen vuoden jälkeen elämä Bamakossa oli asettunut jo tuttuihin
uomiinsa. Talomme vartijat auttoivat meitä päivittäisten asioiden hoidossa,
ja vuokraisäntä suhtautui aina asemansa vaatimalla vakavuudella asunnossa
tapahtuviin korjaustarpeisiin kuten kylpyhuoneen vesiputken katkeamiseen
tai heikon internetyhteyden korjaukseen.
Olimme muodostaneet paikallisten asukkaiden kanssa pienyhteisön, jossa
olimme osa kaupungin katukuvaa ja korttelin elämää. Pidin usein sunnuntaisin ruokailuhetkiä lasten kanssa. Yksi äideistä valmisti iltapäivällä ruuan parillekymmenelle hengelle. Kaikki tarvikkeet ostettiin läheiseltä torilta tai kadulla
sijaitsevasta peltikojusta, joka toimi korttelin ruokakauppana. Näin kohdennettu apu meni suoraan niille ihmisille, jotka asuivat ympärillämme. Näin
he saivat myös jotain hyötyä läsnäolostamme. Hiekkaisen kujan reunoilla
ruokaileva lapsilauma oli tyytyväinen, ja koin myös itse jonkinlaista onnistumista, koska pystyin auttamaan näitä perheitä edes tällä tavalla. Omassa työssäni, suuren organisaation pienenä osana, ei aina pystynyt työnsä tuloksia
huomaamaan.
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Syrjäinen Bounti-kylä sijaitsee Keski-Malissa.

Tutkinta Bounti-kylän alueella
Ranskalainen sotilasoperaatio oli tehnyt ilmaiskun terroristeja vastaan, ohjus
oli löytänyt maalinsa tarkasti ja 22 ihmistä oli kuollut, useita oli loukkaantunut vakavasti. Paikka on keskellä ei mitään, lähes kilometrin korkean vuorenseinämän vierellä Saharan eteläpuoleisella laidalla, Bounti-nimisen kylän
alueella. Mutta tämäkään paikka ei ollut niin syrjässä, etteikö sosiaalinen media olisi tavoittanut sitä. Uusi taistelu alkoi virtuaalisena väittelynä, kun iskun
kerrottiin osuneen kyläläisten hääjuhlaan. Saimme käskyn valmistautua lähtemään paikalle kolmeksi päiväksi, mutta kukaan meistä ei ollut niin kokematon, että olisimme uskoneet tämän arvion pitävän paikkansa. Pakkasimme
viikon varusteet mukaan, operaatioon kului lopulta lähes kaksi.
Tehtävän turvajärjestelyt olivat massiiviset, sillä alue sijaitsi täysin terroristien hallitsemilla alueilla. Henkilöstön siirto maateitse ei tullut kysymykseen
turvallisuustilanteesta johtuen. Kaikkiaan paikalle lähtisi lähes yhdeksänkymmentä henkilöä, ja kuljetukset tulisi suorittaa ilmateitse. Sotilaspuolen
suunnitteluyksikön henkilöstön hiukset harmaantuivat silmissä heidän hakiessaan sopivia aikatauluja kaikille tehtävään osallistuville yksiköille. Valtaosa osallistuvista oli raskasta suojaryhmää. Meidän tehtävämme oli vastata
iskupaikan tutkintatoimista ja hakea mahdollisimman paljon puolueetonta
näyttöä. Ihmisoikeusyksikkö vastasi kyläläisten haastattelusta, ja kokonai131
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saika tehtävän suorittamiselle oli rajattu tarkasti neljään tuntiin. Meillä olisi
tehtävän aikana ilmatuki, mahdollinen evakuointi olisi järjestetty, mikäli joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi. Uhka oli ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ylemmillä tahoilla oli vahva tahto saada osastot paikalle ja selvyys
tapahtuneesta.
Siirryimme helikopterilla tapahtumapaikkaa lähellä sijaitsevaan YK:n leiriin.
Kävisimme läheisessä siviilisairaalassa haastattelemassa iskussa loukkaantuneita ja kuvaamassa heidän vammojaan. Samalla kävisimme myös puhuttamassa heitä hoitaneita lääkäreitä. Sairaala oli ilmeisesti ainoa satojen kilometrien säteellä, sillä paikalle oli kerääntynyt pihan täydeltä ihmisiä odottamaan
omaa tai sukulaisensa vuoroa lääkärin puheille. He odottivat auringossa, ilman varjoa, naiset lastensa kanssa. Joku oli tuonut mukanaan syötävää, jota
he säästeliäästi käyttivät tietämättä, kuinka kauan odotus kestäisi.

Kolme vaikeammin vammoja saanutta oli vielä paikalla ja saimme
mahdollisuuden haastatella heitä.

Johtava lääkäri otti meidät ystävällisesti vastaan. Hän kertoi avoimesti loukkaantuneiden hoitotoimenpiteistä ja vammoista, saimme tietää osan
loukkaantuneista lähteneen jo sairaalasta kohti kyläänsä. Kolme vaikeammin
vammoja saanutta oli vielä paikalla ja saimme mahdollisuuden haastatella
heitä. Odottaessamme vuoroamme miesten puheille huomasimme kolmipyöräisen lavamopon tulevan paikalle. Lavalla oli neljä naista, muutama lapsi
ja yksi mies. Yksi naisista makasi lavan pohjalla liikkumattomana, peittojen
alla. Lavalta noussut mies nosti pihamaalla hoippuen kävelevän alastoman
ja itkevän lapsen syliinsä. Kyydissä olleet naiset lähtivät kävelyttämään lavalla
maannutta naista kohti sairaalan sisäänkäyntiä. Naisen ja lapsen kädet sekä
kasvot olivat täynnä pilkkuja. Heidän mahdollisuutensa selvitä eivät vaikuttaneet mitenkään hyviltä. Tämä hetki ja tämä perhe jäi mieleeni pysyvästi.
Oma tehtävämme jatkui, menimme sisään sairaalarakennukseen, jonka
pienet ilmastoimattomat huoneet olivat kuumia sekä likaisia, täynnä sänkyjä
ja potilaita. Menimme tapaamaan kolmea henkilöä, joista kaksi vanhaa miestä oli saanut sirpaleosumat reiteensä. Kolmannelta, nuorelta mieheltä, räjäh132
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dyksen sinkoama sirpale oli vienyt kaksi oikean käden keskimmäistä sormea
kämmenen pohjaa myöten. Kaikki heistä katsoivat toimiamme epäillen, enkä
voinut millään tapaa syyttää heitä siitä.
Operaatio Bounti suoritettiin onnistuneesti seuraavana viikonloppuna.
Riskinotto oli ilmeisesti kannattanut, ja ylin johto sai tarvitsemansa tiedon.
Kahden vuoden aikana ehdin tottua tähän maahan ja kansalaisiin siinä
määrin, että kaikki se mikä aluksi oli ollut hämmentävää ja outoa oli nyt
muuttunut normaaliksi. Se mikä oli aluksi ollut painostavaa kuumuutta, oli
nyt Afrikan lämpöä. Olin tottunut elämään tässä yhteisössä työkavereideni
kanssa. Malin kansalaiset olivat hämmentävällä tavalla osoittaneet loputtoman vieraanvaraisuutensa ja ystävällisyytensä, mitä uutisotsikoiden perusteella olisi ollut vaikea arvata. Nyt oli kuitenkin tullut aika sanoa hyvästit tälle
maalle ja palata takaisin sinne, mistä aikoinaan lähdinkin liikkeelle. Perhe ja
koti omine askareineen odottavat, samoin kuin pahvilaatikoihin pakkaamani tavarat työpaikalla. Tämä elämänvaihe jättäisi rikkaan muiston ja vahvan
kokemuksen. Entä palaisinko tänne muutaman vuoden jälkeen uudelleen?
En. En varmasti.
Tai ehkä.
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NINA PELKONEN

Nina Pelkonen Etelä-Sudanissa
everstiluutnantti Bak Bolin kanssa.
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Ylikonstaapeli,
valmistunut poliisiksi
vuonna 1999

•

Kansainvälinen
kokemus: EULEX
Kosovo, sotarikostutkija ja ryhmänjohtaja (2011-2014);
UNMISS Etelä-Sudan, poliisineuvonantaja (2017-2018),
EUAM Ukraine,
ennalta estävän
toiminnan neuvonantaja ja kouluttaja
(helmikuusta 2020)

•

Ylempi AMK-tutkinto
turvallisuuden alalta,
Laurea, 2011

Nina Pelkonen:
”Halusin löytää ne todelliset naispoliisit ja auttaa heitä verkottumaan”

Haastattelu Anuliina Savolainen

Nina Pelkonen:

”Halusin löytää ne
todelliset naispoliisit
ja auttaa heitä
verkottumaan”
Etelä-Sudanin kriisioloissa työskennellyt poliisi Nina
Pelkonen uskoo, että arkipäivän voimaannuttavilla
teoilla on paljon väliä. Hän kuului YK:n mission
UNMISSin poliisitiimiin, jonka työ keskittyi erityisesti
naisiin ja lapsiin kohdistuvaan konfliktiin liittyvään
väkivaltaan.
Yli kuusikymmentä heimoa, joista kaksi vahvinta ovat taistelleet vallasta vuosikymmeniä. Huhupuheet ruokkivat kostotoimia, jotka kiteytyvät esimerkiksi
karjan tappamiseen ja naisten raiskaamiseen. Epäilykset ja kuulopuheet leviävät puskaradion ja sosiaalisen median välityksellä salamannopeasti.
Tässä ylikonstaapeli Nina Peltosen kuvailemassa eteläsudanilaisessa maisemassa toimii YK:n missio UNMISS, jonka mandaattiin kuuluu tukea pakolaisleirien sisällä rauhaa ja turvallisuus- ja oikeustoimijoita sekä suojella
siviilejä.
Sinne Pelkonen lähti siviilikriisinhallintatehtäviin vuoden 2017 helmikuussa.
UNMISSin poliisitiimi, johon hän kuului, tuki paikallista poliisia neuvonannon keinoin. Työ liittyi erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan
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ja seksuaaliseen väkivallan ehkäisyyn.
Maailman nuorin valtio Etelä-Sudan on kärsinyt jatkuvista konflikteista sen
jälkeen, kun sisällissota puhkesi joulukuussa 2013, vain kaksi vuotta maan itsenäistymisen jälkeen. Lähes neljä ja puoli miljoonaa asukasta on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan jättänyt kotinsa ja elää pakolaisleirillä joko
Etelä-Sudanissa tai lähivaltioissa.
YK:n mission mandaatti keskittyi rauhanturvaamiseen pakolaisleireillä, mutta Pelkosen yksikössä vuorovaikutustyö poliisin kanssa kattoi myös leirien ulkopuolisen todellisuuden. Tämä perustui kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen.
YK:n mandaatti, niin kuin mandaatit usein, oli niin sanotusti neuvoa antava,
ja kansalaisia voitiin varsinaisesti suojella vain pakolaisleirien sisällä. Pelkosen
mukaan olosuhteet maassa olivat niin raadolliset, että ulkopuolella oltiin jopa
kateellisia telttaleirien oloista, jonne saapui ruokasäkkejä ja joissa oli jonkinlaisia terveyskeskuksia ja kansainvälisiä järjestöjä tukemassa leirin toimintaa.
Voimanaisia etsimässä
“Etelä-Sudaniin saapuessani tiesin jo, että poliisiorganisaatio siellä oli hyvin
patriarkaalinen ja korruptoitunut. Naispoliisien tilanne oli melko toivoton.
Naisilla oli organisaatiossa usein kahvinkeittäjän tai palvelijan rooli.”
Komennuksen alkutaipaleella erään afrikkalaisen YK-kollegan koulutustilaisuudessa Nina Pelkonen ensin ihasteli paikalle saatua isoa joukkoa eteläsudanilaisia naisia poliisin univormussa ja ihmetteli, että mistä nämä ovat löytyneet.
Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että joukosta vain muutama teki varsinaista poliisin työtä. Suuri osa osallistujista ei osannut kunnolla lukea eikä kirjoittaa.
“Siellä he istuivat koko päivän kuuntelemassa power point –esityksiä YK:n
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käyttämistä tietoteknisistä datankeräys- ja analysointisysteemeistä!” Pelkonen tuskailee. “Suomessa saatetaan kuvitella, että on onnistuttu kouluttamaan naisia, jos naispoliiseja on ollut läsnä koulutuksissa. Ei se välttämättä
tarkoita mitään. Nyt kolmen mission kokemuksella uskallan sanoa, että vaikka
ei koskaan pidä aliarvioida kumppaneitaan, on yhtä väärin ja tehotonta leijailla sfääreissä.
Hän antoi itselleen tavoitteen: etsiä niitä poliisinaisia, jotka toimivat muina
kuin kahvinkeittäjinä tai tilastojen kaunistajina. Heidän voimaannuttamisensa ja heidän verkottumisensa tukeminen tulisi olemaan hänen prioriteettinsa
Etelä-Sudanissa.
Sitkeydellä ja suhteita luomalla hän löysi tusinan “oikeita” naispoliiseja, joille
hän alkoi järjestää yhteistapaamisia. Syntyi tiivis naispoliisiryhmä, joka tapasi
useamman kerran. Kokoontumistilassa järjestettiin tapaamisia ja ’fasilitointeja’ - mandaatista johtuen koulutus–sanaa ei voitu käyttää. “Fantastisia, motivoituneita, vahvoja naisia. Ei sitä kestävyyttä voi kuin ihailla”, Pelkonen sanoo.
Toimistotarvikkeita ja vertaistukea
Kyniä ja paperia. Näitä työvälineitä naiset ilmoittivat tarvitsevansa. Aivan kaikesta oli puutetta. Palkkaa ei välttämättä maksettu puoleen vuoteen, ja poliisiasemat eivät juuri savimajoista poikenneet.
“Usein raiskatut naiset pidätetään suojelun sijaan. Jotkut näistä naispoliiseista kulkivat pitkiä matkoja ilman autoa uhreja auttamassa. Omilla rahoillaan tarjosivat heille ruokaa”, Peltonen kuvailee.
YK:n tilastojen mukaan 70 prosenttia eteläsudanilaisista naisista on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Raiskauksista on tullut epävakaassa valtiossa arkipäivää, eivätkä naiset ole turvassa edes pakolaisleireillä. Seksuaalisen väkivallan muotoja on käytetty järjestelmällisesti sota-aseena.
Tällaisten rikosten uhrit ovat etupäässä naisia ja lapsia, ja Pelkosen mukaan
kokemus on osoittanut uhrien uskaltavan luottaa enemmän naispoliisiin –
silloin, kun sellainen löytyy. Myös siksi naispoliisien määrän, aseman sekä
koulutuksen kasvattaminen on tärkeää.
Etelä-Sudanissa naispoliisien kokoontumiset olivat askel kohti voimaantumista ja verkottumista. Ryhmässä voitiin puida haasteita ja ratkaisuja yhdessä.
Tiimi, johon Pelkonen kuului, pyrki myös auttamaan laajempien verkostojen
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luomisessa ja järjesti myöhemmin laajempia ”fasilitointitilaisuuksia.”
Sukupuoli uralla etenemisen esteenä
Paikalliset poliisinaiset avautuivat kokoontumisissa myös poliisiorganisaation sisäisistä ongelmista. Naispuolinen poliisi etenee uralla huonosti, ja
seksuaalinen häirintä on yleistä. Eräskin naispoliisiryhmän jäsenistä paljasti
tapaamisessa, että ei ollut edennyt urallaan ollenkaan, koska ei ollut koskaan
suostunut tarjoamaan seksuaalisia palveluita.
Pelkonen osallistui myös tapaamisiin kansalaisyhteiskunnan ja eri järjestöjen kanssa. Yhdessä pyrittiin esimerkiksi löytämään rahoitusta turvataloon
seksuaalisen väkivallan uhreille, mutta resursseja ei löytynyt. Turhautumisen
aihe oli myös, kun Suomen-opintomatka pienelle ryhmälle naispoliiseja jäi
haaveeksi. Muut maat järjestävät samantyyppisiä matkoja, mutta aluksi Suomesta rahaa ei ensin löytynyt, ja kun sitä saatiin kaiveltua, kiitos sisäministeriön eräiden henkilöiden aktiivisuuden, olisi lisäksi vaadittu todistuksia muun
muassa eteläsudanilaisten poliisien palkkakuiteista ja tuloista viisumin saamiseksi. Siihen homma sitten tyssäsikin, Pelkonen kertoo.
Tämä tuntui kohtuuttomalta: “Silloin, kun heille maksetaan palkkaa, ei se
tule pankkitilille. Minulta kysyttiin, kuinka voin olla varma, etteivät he hae turvapaikkaa. Ja samaan aikaan meillä oli juuri ollut rajat täynnä turvapaikanhakijoita, joista ei tiedetä mitään!”
Miten voi vaikuttaa?
“Mission sisäiset organisaatiot ovat isoja ja hallinnollinen koneisto on todella
byrokraattinen. Kallista touhua se on. Mutta kun katsoo, mitä nyt Afganistanissa tapahtuu, tajuaa, että kauhun tasapaino on sittenkin tärkeä, jo läsnäolo
voi auttaa. Ilman hyvää poistumisstrategiaa seuraukset voivat toki olla katastrofaalisia.”
“Kun kysytään, että mitä te siellä Suomen rahaa tuhlaatte, tekee mieli kärjistäen vastata, että jos onnistutaan varmistamaan, että kaikkien henki ei ole
uhattuna, ei heidän kaikkien tarvitse tulla Eurooppaan.”
Hän painottaa myös seurannan tärkeyttä, kun kansainväliset toimijat toimittavat paikallisille viranomaisille varusteita. Etelä-Sudanissa kansainvälisten organisaatioiden lahjoittamia poliisiautoja ei partiokäytössä näkynyt:
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“Poliisipäällikölle meni heti ne autot. Käsittämätöntä! Vääriin käsiin joutuneet
autot pitäisi voida hakea pois, niitä on pystyttävä jotenkin seuraamaan.”
Nina Pelkonen tuntee vaikuttavansa pienien askelten kautta. Kun hän lähti
vuoden pestin jälkeen takaisin Suomeen, hänen alulle panemansa naispoliisiverkosto jäi elämään. Operaatiossa rakennettiin toimintaa eteenpäin ja
laajemmaksi. “Aluksi olin sellainen yksinäinen ratsastaja. Mutta uskon, että
jossain määrin aloitteestani tuli esimerkki, josta muutkin operaation yksiköt
kiinnostuivat. Siinä koen onnistuneeni.”
Vaikuttamista on sekin, että esimerkillään näyttää, että nainen tässä kävelee ja juttelee tasavertaisena miespoliisien kanssa, ihan normaalisti. “Naiset
ovat puolet yhteiskunnasta. Naisten pitää olla mukana politiikassa, kaikkialla. Muuten palapelistä puuttuu puolet. Tämä pätee niin Suomessa kuin Etelä-Sudanissa.”
Rehellinen suomalainen huomataan
Ennen Etelä-Sudania Pelkonen on toiminut sotarikostutkijana ja ryhmänjohtajana siviilikriisinhallintaorganisaatio EULEXissa Kosovossa. Nykyään hän
työskentelee EU:n siviilikriisinhallintamissiolla Ukrainassa poliisineuvonantajana ja –kouluttajana.
Suomessa hänet tunnetaan myös työstään vastaanottokeskuksissa, joissa
hän on poliisina käynyt luennoimassa turvapaikanhakijoille muun muassa
seksuaaliseen kanssakäymiseen, häirintään, lasten suojaikärajoihin ja perheväkivaltaan liittyvistä laeista. Poliisipukuisen lettipään kuvaan on saattanut
törmätä myös mediassa: Suomen liike- ja virkamiesten liitto valitsi Nina Pelkosen “Vuoden naiseksi” vuonna 2016.
Itse kokemaansa mediajulkisuuteen Pelkonen suhtautuu hymähdellen,
mutta suomalaisten osaamisesta maailmalla hän on ylpeä. “Maailmalla meihin suhtaudutaan tosi hyvin. Suomalaisissa arvostetaan täsmällisyyttä ja rehellisyyttä ja korkeaa työmoraalia.”
“Tapaamissani afrikkalaisissa ihailen heidän sitkeyttään, kykyä sopeutua
aika epätoivoisiin olosuhteisiin ja jaksaa iloita hetkestä.”
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•

DCAF-järjestön Sahelin
maiden genderyhteishenkilö vuodesta 2020

•

EUCAP Sahel Mali
–siviilikriisinhallintamission
paikallinen ihmisoikeus- ja
genderneuvonantaja (20152020)

•

Amnesty Internationalin
maajohtaja 2013-2015

•

Vastannut lisäksi mm. desentralisaatio- ja koulutushankkeiden toimeenpanosta ja arvioinnista Malissa

•

Kauppatieteiden maisteri,
University of Tunis

Mariam Touré-Keita (vas.) Malin santarmilaitoksen luutnantti Fatoumata Marikon kanssa
EUCAP Sahel Malin koulutuksessa. (Kuva:
Anuliina Savolainen)
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Haastattelu Anuliina Savolainen

Mariam Touré-Keita:

”Taistelu
turvallisemman
tulevaisuuden puolesta
jatkuu”
“Unelmani on sellainen Mali, jossa kaikki lapset,
tytöt ja pojat, käyvät koulua. Koulu on lähellä
heidän kotiaan, eikä koulumatkalla tarvitse pelätä.
Luonnonvarojen tuoma rikkaus jaetaan reilusti
kansalaisten kesken.” Malilainen ihmisoikeus- ja
genderasiantuntija Mariam Touré-Keita on taistellut
tavoitettaan läpi pitkään, kansalaisjärjestötasolla
ja kansainvälisten organisaatioiden kautta. Vaikka
takapakkia tulee, asiat myös etenevät.
“Hei! Oletpas lihonut!” Näin Mariam Touré-Keita saattoi tervehtiä eurooppalaista naiskollegaa EUCAP Sahel Malin päämajan käytävällä Bamakossa, ja
siinä poskisuudellessa madame oikein hytkyi, kun hänestä oli niin hauska
tarkkailla kollegan reaktiota. Hän tiesi hyvin, että tuo kommentti oli meille
lievästi kiusallinen. Malilaisnaisille se kävi kohteliaisuudesta.
Samanlainen hyväntahtoinen suorasukaisuus leimasi hänen koulutuksiaan, jotka olivat pakollinen osa EU:n siviilikriisinhallintamission peruskoulutuksia malilaisille poliiseille, santarmeille ja kansalliskaartilaisille.
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Mariam Touré-Keita EUCAP Sahel Malin työpajassa vuonna 2016 santarmilaitoksen, kansalliskaartin ja poliisin edustajien kanssa. Oikealla silloinen
mission varapäällikkö Kirsi Henriksson. (Kuva: Anuliina Savolainen)

Touré-Keita toimi yli kuusi vuotta EUCAPin paikalta palkattuna ihmisoikeusja genderneuvonantajana.
Käytännön esimerkkejä teorian sijaan
Univormupukuiset malilaiset, miehiä valtaosa, istuivat EUCAP Sahel Malin
koulutuksissa kuuntelemassa, mikä on gender, miksi tarvitaan naispoliiseja,
miksi pitää tuntea kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säännöt. Miksi ei
saa kiduttaa?
Mariam Touré-Keitan ilmestyessä saliin kirjavine vahakangasmekkoineen
keskustelun tahti vaihtui usein tiiviimmäksi. Paikallinen Grande Dame pyrki
haastamaan pinttyneitä käsityksiä tosielämän esimerkein. “Olen havainnut,
että pelkkä teoria ei toimi, eivätkä esimerkit muualta. Heille pitää esittää tapauksia heidän omasta elämästään. Silloin he myös osallistuvat keskusteluun
ihan eri tavalla”, Touré-Keita sanoo.
Hän kertoo tapauksen santarmista, joka osallistui tasa-arvokeskusteluun
sanomalla, että vaimon tehtävä on olla kotona kuljettamassa perheen kolmea
lasta kouluun santarmin itsensä ollessa töissä. Vaimolla oli tietotekniikan alan
koulutus. Yksi lapsista oli tyttö, yhdeksänvuotias.
“Minä sanoin hänelle: Kymmenen vuoden päästä tyttärenne menee naimisiin. Hänen aviomiehensä sanoo silloin, ettei koulutettu vaimo saa mennä
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töihin, koska hänen tulee taata lasten koulutus. Tyttärenne, jonka koulunkäynnin takia oma vaimonne ei voinut mennä töihin, ei nyt puolestaan saa
harjoittaa ammattia.”
Santarmi mykistyi. Koulutuspäivän jälkeen hän tuli jatkamaan keskustelua.
“Hän ei ollut koskaan ajatellut asiaa siltä kantilta!”, Touré-Keita sanoo.
Keski-Sahelin konfliktin ytimessä
Nykyisessä työssään geneveläisen turvallisuusalan hallinnoinnin keskuksen
DCAF:in Sahelin genderneuvonantajanana Touré-Keita keskittyy varsinkin
tulenarkaan Liptako-Gourman alueeseen Malin, Nigerin ja Burkina Fason rajaseuduilla Keski-Sahelissa. Aluetta leimaa kuivuus, köyhyys ja turvattomuus.
Julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto ja koululaitos, loistavat usein poissaolollaan.

Pelkkä teoria ei toimi, eivätkä esimerkit muualta. Heille pitää esittää
tapauksia heidän omasta elämästään.

Niukkenevista luonnonvaroista kahinoidaan maanviljelijöiden ja karjankasvattajien välillä, mikä tulehduttaa heimojen välisiä pitkälle historiaan ulottuvia jännitteitä. Tämä puolestaan tarjoaa hedelmällisen maaperän alueella
vaikuttaville islamistisille terroristiryhmille ja muille aseellisille ryhmille, joilla
on monenlaisia yhteyksiä sekä toisiinsa että paikalliseen väestöön.
Alueelliset ja kansainväliset keinot tilanteen ratkaisemiseksi ovat olleet toistaiseksi lähinnä sotilaallisia, mutta myös muita viranomaisia, kuten poliisivoimia, on pyritty tuomaan takaisin alueelle. Heidän varustamisensa, koulutuksensa ja yhteistyönsä oikeusalan toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta
rikosprosessit esitutkinnasta rangaistusten täytäntöönpanoon sujuvat lain
mukaisesti.
Touré-Keitan osallistuu näiden prosessien arviointiin sukupuolinäkökulmasta. Lakitekstien arviointi ja kansalaisten kokemuksien kuuleminen on osa
hänen työtään. Ongelmat tulee ensin tunnistaa, jotta niihin voi puuttua.
Touré-Keita on desentralisaation eli hajautuspolitiikan puolestapuhuja.
“Pääkaupunkiin maakunnista muuttaneille poliiseille sanon aina: menkää ta143
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kaisin! Jos kaikki valtion viranomaiset lähtevät pois paikkakunnalta, voitte olla
varmoja, että joku muu tulee tilalle. Luonto vihaa tyhjyyttä.”
Naisten integraatio avainasemassa
Mariam Touré-Keitan mukaan naisten integraatio turvallisuusvoimiin - ja
yhteiskuntaan ylipäätään - on avainasemassa. “Jopa jihadistit ovat tajunneet
naisten integraation tärkeyden: ilman naisia ei tule uutta taistelijasukupolvea.
Osa naitetaan joukkoon väkisin. Osa liittyy ideologisista syistä. Osa liittyy siksi, että kokevat sen tarjolla olevista vaihtoehdoista turvallisimmaksi.”
Liptako-Gourman rajoilla risteävät ase- ja huumekaupan reitit ja turvallisuuden ja paremman elämän toivossa muualle pyrkivät ihmiset – ja ihmiskaupan verkostot.

Jos kaikki valtion viranomaiset lähtevät pois paikkakunnalta, voitte
olla varmoja, että joku muu tulee tilalle.

“Naispoliiseita pitää saada lisää. Rajojen ylittäjissä esimerkiksi on paljon
naisia ja lapsia, jotka tarvitsevat suojelua. Siis myös rajaviranomaisissa pitää
olla edustettuna molemmat sukupuolet, sillä naisten, miesten ja lasten tarpeet ja tilanteet ovat erilaisia. Rajojen yli kulkee paljon nuoria. On tärkeää, että
heitä kohdellaan lapsina,” Touré-Keita sanoo.
Taistelua lakiviidakossa
Mariam Touré-Keitan mukaan ranskankielisen Sahelin maat ovat pääsääntöisesti ratifioineet tärkeimmät kansainväliset sopimukset, mutta niiden sitoumuksia ei aina ole jalkautettu kansallisiin lakiteksteihin, saati tapoihin.
Lait ovat Ranskan siirtomaavallan peruja ja siksi keskenään samantyyppisiä.
Ongelmatkin ovat samanlaisia. “Sukupuoleen perustuva väkivalta ei ole tarpeeksi esillä.”
Hän nostaa esimerkin Malista, joka on ratifioinut Afrikan unionin vuonna
2003 laatiman, naisten oikeuksia edistävän Maputo-protokollan. Protokolla
muun muassa asettaa naimisiinmenon alarajaksi 18 vuotta ja vastustaa tyttöjen sukuelinten silpomista. Mutta Malin perhelaki sallii avioliitot 16-vuotiaille
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tytöille. Touré-Keitan mukaan noin 70 prosenttia tytöistä ja naisista on siellä
yhä silpomisen uhreja.

Naispoliiseita pitää saada lisää. Rajojen ylittäjissä on paljon naisia ja
lapsia, jotka tarvitsevat suojelua.

Hän kertoo nais- ja ihmisoikeusjärjestöjen sinnikkäästä taistelusta lakien ja
asetusten muuttamiseksi. Sukuelinten silpomisen kriminalisoimisen saaminen uudistettuun rikoslakiin kaatui islamistien vastustukseen. “Se oli meille
kuin lekanisku päähän. Taistelu oli pitkä ja kaiken piti olla varmaa. Jouduttiin
takaisin lähtökuoppiin.”, Touré-Keita sanoo. Hän vetoaa kansainväliseen yhteisön rooliin: “Silpomiskysymys pitäisi tuoda diplomaattiseksi painostuskeinoksi.”
Toivoa tuo vuoden 2018 iso erävoitto. Vuonna 2018 Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien tuomioistuin langetti historiallisen tuomion Malia vastaan. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Malin perhelaki loukkaa
muun muassa oikeutta tasa-arvoiseen avioliittoon eikä kunnioita Maputo-protokollan asettamaa naimisiinmenon ikärajaa.
“Täytyy vain jatkaa taistelua”, Mariam Touré-Keita sanoo.
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“Turvallisuus tarkoittaa
minulle rauhaa, elämän
turvaamista ja hyvinvointia, ruokaturvaa, hyvää
hallintoa ja sosiaalista
hyvinvointia.”

–Dauda Muhammed Gombe,
YoNeLCR-nuorisoverkoston puheenjohtaja, Nigeria
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Marko Muhonen
Kirjan toimittajilta

Yhteiset haasteet,
yhteiset ratkaisut
– ruokaturvasta kestäviin
energialähteisiin
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JOUKO ALA-OUTINEN
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•

Suomen Punaisen
Ristin (SPR) vanhempi
alueellinen katastrofiavun neuvonantaja,
asemapaikkana Kenian
Nairobi ja työkenttänä
Saharan eteläpuolinen
Afrikka (vuodesta 2015)

•

Mukana myös kansainvälisen Punaisen Ristin
valmiusjoukoissa

•

SPR:llä alueellisena ohjelmakoordinaattorina,
Latinalainen Amerikka ja
Karibia (2013-2015)

•

Mukana useissa isoissa
katastrofeissa logistiikkatiimin ja hätäapusairaalan tiiminvetäjänä

•

Kansainvälisiä tehtäviä
2009-2013: UNMISS,
Etelä-Sudan; IFRC,
Senegal; UNDP, Haiti

•

YK:n WFP:llä lähes 20
vuotta asiantuntijatehtävissä

•

Bachelor of Arts (French & Political Science),
USA; Masters in Intercultural Administration,
USA
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Haastattelu Anna Starckman

Jouko Ala-Outinen:

”Väliinputoajien määrä
kasvaa, ja putouksen
korkeus on valtava”
Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun
neuvonantaja Jouko Ala-Outinen kohtaa työssään
akuutin tuen varassa olevat ihmiset, Afrikan
yhä moninaisimmissa kriiseissä. Yli 30 vuotta
kansainvälisissä tehtävissä on vahvistanut hänen
näkemystään siitä, että olemme kaikki yhtä ja samaa
ihmiskuntaa: jotta meillä olisi asiat hyvin, kaikilla
pitää olla asiat hyvin.
”Afrikan mantereelta on hyvin vaikea löytää sellaista maata, missä ei olisi meneillään jonkinlainen konflikti tai kriisi. Avuntarvitsijoiden määrä on käsittämätön. Tuollakin on taas puolitoista miljoonaa ja tuolla kaksi miljoonaa, jotka
tarvitsevat apua”, Jouko Ala-Outinen kuvailee.
Vuosikymmeniä Afrikkaa seuranneen Ala-Outisen huomio kiinnittyy
etenkin kiihtyvään kriisisykliin. Mantereella on myös yhä enemmän maita,
joissa erilaiset kriisit kohtaavat samanaikaisesti.
Haavoittuvimmat kriisien jaloissa
Kun vielä 1980- ja 90-luvuilla luonnonkatastrofeita tapahtui kerran kymmenessä vuodessa, nykyään Afrikassa on alueita, joilla on vuosittainen pitkä
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luonnonkatastrofi ja samaan aikaan aseellinen konflikti tai poliittinen kriisi.
Kun tähän vielä lisätään yhtäkkiset luonnonkatastrofit, kuten tulvat, epidemiat
tai heinäsirkkaparvet, ongelmavyyhti on vaikea. Ala-Outinen nostaa Somalian, Nigerian, Nigerin ja Burkina Fason esimerkeiksi maista, joissa tilanne on
menossa tähän suuntaan. Eteläisessä Afrikassa ilmastonmuutos on muuttanut koko luonnon kierron. Esimerkiksi Eswatinia on useita vuosia koetellut
lähes jatkuva kuivuus.
”Kongossa on vaikea turvallisuustilanne, aseellisia ryhmiä ja samaan aikaan
ebolaepidemia, joka pitää saada hallintaan. Maan itäisessä osassa on tulivuorenpurkauksia, maan sisäisiä pakolaisia ja niin edelleen”, Ala-Outinen jatkaa.
Ala-Outisen mukaan väliinputoajien määrä ja putouksen korkeus on valtava moniaiheisten ja -vaiheisten kriisien jaloissa. ”Joudut lähtemään kodistasi
luonnonkatastrofin tai jonkun äärijärjestön takia, sen jälkeen päädyt johonkin
leiriin, johon hyökätään. Taas lähdet. Lapsesi kasvavat kroonisesti aliravittuina.”
Tämä väliinputoajien määrä kasvaa ja he ovat hyvin usein yhteiskunnan
kaikkein haavoittuvimpia; naisia, lapsia, vanhuksia ja vammaisia.
Ala-Outinen pohtii tilannetta Suomen näkökulmasta. Voisi kuvitella, ettei
se Suomea heilauta, mutta kriisi on lähempänä kuin uskommekaan.
”Jos vaikka vain yksi prosentti Etiopian väestöstä ja yksi prosentti Nigerian
väestöstä päättää lähteä kohti Eurooppaa, siitä tulee kaksi miljoonaa pakolaista. Kerrotaan se yli viidelläkymmenellä Saharan eteläpuolisella maalla. Siinä
on vähän pähkinää purtavaksi, miten ja missä ja ketä sitten loppujen lopuksi
autetaan.”
Mitä he tarvitsevat?
Jouko Ala-Outisella on laaja näkökulma humanitaarisen avun kentälle. Makrosuunnittelussa, hankinta- ja logistiikkaketjuissa YK:lla hankitun pitkän kokemuksen jälkeen hän siirtyi vuonna 2013 Suomen Punaisen Ristin palvelukseen tekemään työtä yhteisötasolla.
Yksi hänen aiemmista työtehtävistään oli esimerkiksi seurata koko maailman ruokalaivauksia Maailman ruokaohjelmassa (WFP).
”Jossakin valtamerellä meni laiva, joka piti yhtäkkiä kääntää toiseen suuntaan, jossa apua tarvittiin vielä enemmän. Sellaisessa ei pysty itse näkemään,
mitä siellä paikan päällä tapahtuu.”
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Farchanan pakolaisleiri itäisessä Tšadissa. Leiri Sudanin rajan lähellä on lähtöisin Darfurin kriisistä 2000-luvun alkupuolelta. Siellä asuu yli 400 000 ihmistä.

Tiedostustilaisuus Keniassa. Kokouksessa kerrottiin, millä kriteereillä avunsaajat
valitaan, kun apu ei riitä kaikille.
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”SPR:llä hyppäsin toiseen ääripäähän – eli nyt lähdetään yhteisön tarpeista.” Jouko Ala-Outinen kanavoi
SPR:n apua Afrikan kriisialueille ja on
mukana rahoitushakemusten valmistelussa, operaatioiden suunnittelussa
ja hankkeiden aloituksessa.
”Nykyään kohtaan työssäni ne tuhannet ihmiset, jotka ovat akuutin
tuen tarpeessa, en niitä tuhansia ja
miljoonia dollareita tai satoja avustuslaivoja, jotka seilaavat ympäri maailSUOMEN PUNAINEN RISTI
työskentelee Afrikassa aktiivisesti
yli kymmenessä maassa (Etiopia,
Somalia, Etelä-Sudan, Kenia, Burundi,
Malawi, Eswatini, Mosambik, Sierra
Leone, Niger, Burkina Faso, Zimbabwe). Kumppanimaiden lisäksi
SPR avustaa myös muissa maanosan
kriiseissä tarpeen mukaan. Viime vuosien aikana se on esimerkiksi tukenut
ebolaoperaatiota sekä Kongossa että
Ugandassa.

maa.”
Tämä kuvaa hänen mukaansa isoa
muutosta kaikessa. Oli kyse sitten kehitysyhteistyön

suunnittelusta,

pit-

kittyneistä luonnonkriiseistä tai hätäavun suunnittelusta, painopiste on
siirtynyt yhä lähemmäksi ihmisiä: “Ei
katsota sitä, mitä meillä on annettavana, vaan sitä, mitä he tarvitsevat.”
Jotta apu voidaan suunnitella avuntarvitsijan näkökulmasta ja mahdollisimman kattavasti, yhteisöissä pyritään olemaan jo ennen kriisiä.
Humanitaarinen apu
kännykkään
Jouko Ala-Outinen on mukana kehittämässä SPR:llä myös erilaisia käytännön prosesseja niin kutsuttuihin käteisohjelmiin. Uusi avustusmuoto on
muuttanut viime vuosina radikaalisti
humanitaarisen avun periaatteita mo-
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Lapsia Farchanan pakolaisleirillä Tšadissa.

nimuotoisissa kriiseissä.
Aikaisemmin kaikki ulkoinen apu oli fyysistä hankinta-, kuljetus, ja jakeluketjuineen, mutta nyt etenkin hitaasti etenevissä kriiseissä apu pyritään
antamaan rahana suoraan vastaanottajan puhelimeen. Käteisavustus toimii
myös nopeasti kehittyvissä kriiseissä, kuten maanjäristyksien uhrien avustamisessa.
Ala-Outinen painottaa, että käteisavustus on ihmisarvoa kunnioittava
muoto auttaa, sillä avunsaajat voivat itse päättää, mitä avustuksella tehdään.
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Ihmiset eivät joudu odottamaan päiväkausia jonoissa, vaan saavat avun tekstiviestinä. Sen voi vaihtaa käteiseksi tai suoraan hyödykkeeksi. ”Kuka minä
olen kertomaan, mitä he tarvitsevat. Vain he itse tietävät, mikä on tärkeintä
heille itselleen ja perheelleen.”

Kun tähän vielä lisätään yhtäkkiset luonnonkatastrofit, kuten tulvat,
epidemiat tai heinäsirkkaparvet, ongelmavyyhti on vaikea.

Käteisavun onnistumista tutkitaan ja seurataan jatkuvasti. Ruokaturvaohjelmissa noin 90 prosenttia käteisestä käytetään Ala-Outisen mukaan suoraan perusruoan ostamiseen, loput kymmenen esimerkiksi lääkkeisiin ja
koulumaksuihin. Käteinen voidaan myös sitoa erilaisten hyödykkeiden, kuten siementen tai työkalujen hankintaan.
”Todellisuus on se, että kun on ruokakriisi menossa ja ei mitään laitettavaa
pöytään, niin kyllä perheen äiti ostaa saamallaan avustuksella ruokaa.”
Avun digitalisointi säästää myös resursseja. Kun fyysisen kuljetusketjun
ylläpitokuluissa säästetty raha annetaan suoraan tarvitseville, apua riittää
Ala-Outisen mukaan huomattavasti useammalle. Käteisjakeluilla saavutetaan
arviolta noin 20-30 prosenttia suurempi määrä ihmisiä. Myös korruption
mahdollisuus pienenee merkittävästi, kun ei ole välikäsiä.
Avustusoperaatiossa tehdään järjestelmällistä työtä sen eteen, että apu menee perheessä ja yhteisössä oikeaan osoitteeseen. Ala-Outinen oli aikanaan
aloittamassa ensimmäistä käteisohjelmaa patriarkaalisessa Eswatinissa. Kun
hän aloitteli tilaisuutta, miehet ja heimopäälliköt istuivat kokouksen eturivissä.
”Kysyin heiltä: Kuka perheessänne oikein laittaa ruokaa? Äidit ja isoäidit
nousivat takarivistä ylös ja tulivat istumaan eteen. Sen jälkeen kaikki hyväksyivät, kenelle käteisavustus annetaan.”
Riittääkö apu?
Ympäri Afrikkaa on unohdettuja kriisejä, joista ei kuulla mitään, Ala-Outinen
muistuttaa. Esimerkiksi toistakymmentä vuotta jatkunut Darfurin kriisi tuli
vastaan, kun hän pari vuotta sitten kävi Tšadissa. ”Törmäsinkin siellä Darfu154
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rista tulleisiin pakolaisiin. Pakolaisleirillä oli edelleen 400 000 ihmistä oman
onnensa nojassa, vain Punainen Risti ja UNHCR olivat enää paikalla.”
Kun kriisien moninaisuus ja määrä kasvavat, on tehtävä valinta, ketkä ovat
kaikista heikoimpia ja kenelle apu kanavoidaan. Ala-Outinen toteaa, että jo
nyt monessa Afrikan maassa elinolosuhteet ovat ilmastonmuutoksen seurauksena sellaiset, ettei enää ole jatkuvan elämän mahdollisuutta.
”Se määrä, mitä apua on saatavilla - oli se sitten euroina, huopina tai keittiö
setteinä - ei todellakaan riitä.”

Siinä on vähän pähkinää purtavaksi, miten ja missä ja ketä sitten loppujen lopuksi autetaan.

Miten aloittaa elämä, kun pelkästään yhdessä maakunnassa puun juurella
istuu 5,6 miljoonaa ihmistä huopien kanssa, Ala-Outinen kysyy. Koko Suomen väkiluku. Mistä saa sen määrän rahaa, että pystyy auttamaan kaikkia?
Kolmenkymmenen vuoden kokemus erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä on vahvistanut Jouko Ala-Outisen näkemystä siitä, että meidän jokaisen
tehtävä on auttaa muita selviytymään. Työtä yhteisen ihmiskunnan eteen
hän on tehnyt koko elämänsä, jo lapsena paikallisessa 4H-kerhossa. Silloin
Suomen Elimäellä, nyt Afrikassa: ”Yksi ihminen kerrallaan, yksi lapsi, yksi äiti
kerrallaan.”
Hän kokee onnistuneensa silloin, kun hädässä olevat saavat tarvitsemaansa
apua siinä muodossa, mikä auttaa heitä parhaiten.
”Kun näkee, että yhteisö alkaa valmistautua tulivuorenpurkaukseen tai
muuhun kriisiin. Tai kun äiti tajuaa, mitkä ovat hyvän ravitsemuksen tarpeet
aliravitulle lapselle.”
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Pekka Reinikainen

Afrikan asia on meidän?
Ilmastonmuutosten vaikutukset yhdistettynä rajuun
väestönkasvuun on vaikea yhtälö, joka ravistelee jo nyt
vakautta Afrikassa. Pääuhkina nähdään epävakauden lisäksi
terrorismin kehdoksi muodostuminen ja kansainvaellusten
mahdollisuus. On tärkeää, että Suomi ja EU luottavat positiivisen
kehityksen työkaluihin kehittäessään vastauksia uhkakuviinsa.
Piikkilanka-aitojen sijaan pitää rakentaa koulutusta ja kattavaa
terveydenhuoltoa.
”Finlands sak är vår” oli tuttu lause Ruotsissa jouluna 1939. 170-miljoonainen
Neuvostoliitto oli marraskuun 30 päivänä hyökännyt nelimiljoonaisen Suomen kimppuun. Ruotsalaiset halusivat auttaa.
Apua tulikin, lukemattomissa eri muodoissa. Pyyteetön auttaminen oli
monin tavoin päällimmäisenä, mutta pohjavirrasta löytyi myös muuta, ihan
itsekästäkin.
Ruotsissa muun muassa keskusteltiin kiivaasti pitäisikö maata puolustaa
suomalaisten kanssa Karjalan kannaksella vai vasta, kun venäläiset ovat Tornionjoen itärannalla. Virallinen Ruotsi ei lopulta lähettänyt rykmenttejään
Suomen avuksi, mutta epävirallinen vapaaehtoisten muodostama ruotsalaisprikaati otti sodan lopulla rintamavastuun Sallan suunnalla.
Naapuria voi auttaa monella tavalla. Itsekkäistäkin syistä.
Me Suomessa ja laajemminkin Euroopassa voimme tänään lainata vanhan
ruotsalaissanonnan ja muuntaa sen ajankohtaiseen muotoon: ”Afrikan asia
on meidän.”
Afrikan manner on Euroopan lähinaapuri, eikä ole sieltä minnekään läh156
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dössä. On molempien etujen mukaista, että
Afrikalla menee mahdollisimman hyvin.
Ei toki ole olemassa yhtä monoliittia nimeltä Afrikka. Afrikan mannerrajojen sisältä
löytyy monenlaista. Kirjattakoon se tosiasia
tähän, ja jatkettakoon silkan yksinkertaisuuden vuoksi käsitteen Afrikka väärinkäyttöä.
YK:n pessimistisimmän väestöennusteen
mukaan Afrikan mantereen väestö saat-
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taa kuluvan vuosisadan loppuun mennessä
moninkertaistua: nykyisestä noin 1,3 miljardista yli neljään miljardiin. Kun afrikkalaisten
osuus ihmiskunnasta oli vuonna 2017 vajaat
17 prosenttia, ennusteen mukaan se saattaisi
vuonna 2100 olla yli 40 prosenttia, yhtä suuri
kuin perinteisesti väkirikkaan Aasian osuus.
Ennusteen toteutuessa väkimäärä lisääntyisi kaikkialla Afrikassa. Nigerian väestömääräksi vuonna 2100 ennustetaan noin
800 miljoonaa. Se olisi 150 miljoonaa enemmän kuin saman ajankohdan kaikki eurooppalaiset yhteen ynnättyinä.
Väestönkasvu kohdistuu kaupunkeihin:
Nigerian Lagosiin ennustetaan sataa miljoonaa asukasta, DR Kongon Kinshasaan lähes
84 miljoonaa, Tansanian Dar es Salaamiin
vajaata 75 miljoonaa, Sudanin Khartoumiin
ja Nigerin Niameyhin molempiin yli 50 miljoonaa. Vision toteutuessa afrikkalaiset megapolikset syrjäyttävät Aasian ja Amerikkojen
suurkaupungit suurimpien listoilta. Tokiossa,
vuoden 2010 väkirikkaimmassa kaupungissa
kirjattiin 36,1 miljoonaa asukasta, kakkossijan jakaneissa Meksiko Cityssä ja Mumbaissa
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20,1 kummassakin.
Edessä saattaa siis olla ihmiskunnan viimeinen väestöräjähdys, ja nimenomaan yhdellä mantereella: Afrikassa.
Toinen ennuste kertoo, että ilmastonmuutos seurauksineen tulee kurittamaan erityisesti Afrikkaa. Osa maapallon asutuista alueista saattaa pessimistisimpien ilmastoennusteiden valossa muuttua jopa elinkelvottomiksi. Ruoantuotanto tulee muun muassa lämpötilojen, kuivuuden, tulvien ja kalenterinsa
kadottaneiden monsuunien ansiosta häiriintymään vakavasti. Merkittävä osa
uhanalaisista alueista sijaitsee Afrikan mantereella.
Ennustaminen on vaikeaa. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennuste ulottuu, sitä epävarmemmaksi se muuttuu. Onkin perusteltua kysyä voiko edellä
kuvatuista ennusteista ensimmäinen ylipäätään toteutua, jos jälkimmäinen
osoittautuu todeksi? Voiko väestömäärä räjähtää, jos luonto menee samaan
aikaan sijoiltaan, kaikkine seurauksineen?
Maailmassa on lukemattomia tahoja, jotka mittaavat edistystä tai sen puutetta erilaisilla mittareilla. Ilmastoalttiutta mitataan, valtioiden haurautta, terveysriskejä, inhimillisen kehityksen tasoa, kansantalouksien iskunkestävyyttä,
kansalaisten onnellisuutta, koulujärjestelmien tuloksia kirjataan, liiketoimintaympäristöjen vakautta, pääkaupunkien kiinnostavuutta asuinpaikkana tai
valtioita investointikohteina tutkitaan, korruption yleisyyttä…
Afrikan mantereella olevat valtiot sijoittuvat aivan liian usein kärkisijoille
mittauksissa, joissa mitataan negatiivisia asioita, ja aivan liian usein häntäpäähän silloin kun mitataan jotakin positiivista.
Joidenkin määritteiden mukaan jopa yli puolet afrikkalaisista valtioista on
syvästi ja vakavasti moniongelmaisia. Riskit keskittyvät. Mahdollisuus, että
useampikin riski saattaa toteutua samanaikaisesti on merkittävä.
1800-luvulla eurooppalaiset valtiot alistivat afrikkalaisia kilvan siirtomaaisännyytensä alle. Ajankohtaa luonnehditaan termillä ”Scramble for Africa”,
ryntäys Afrikkaan. Samaan aikaan kun saksalainen kauppamies meloi Togossa Mono-jokea ylävirtaan ja julisti rannat keisarinsa omaisuudeksi, souti britti
kuningattarensa nimissä Gambia-joella omat kansalliset metkut mielessään.
Afrikka oli 1800-luvulla huippukiihottava mahdollisuuksien aarrearkku.
Sen resursseja hyödynnettiin armottomasti.
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Nigerian väestömääräksi vuonna 2100 ennustetaan noin 800 miljoonaa. Se olisi 150 miljoonaa enemmän kuin saman ajankohdan kaikki
eurooppalaiset yhteen ynnättyinä.

Muun muassa erilaisten vapautusliikkeiden ansiosta isännyyden rasitteet
ja kustannukset kasvoivat toisen maailmansodan jälkeen niin korkeiksi, että
siirtomaa toisensa jälkeen pääsi itsenäistymään. Tämän voi sanoa olevan
1900-luvun lopullinen perintö Euroopan ja Afrikan välisissä suhteissa.
2000-luvulla suhde hakee vielä uomaansa. Sekä Euroopan unioni että Suomi oman tuoreen Afrikka-strategiansa mukaisesti tähtäävät syvään kumppanuuteen afrikkalaisten valtioiden kanssa.
Sanoitusten savuverhon takana näyttää valitettavasti kuitenkin siltä, että
perinteisen hyväksikäytön ohella Euroopan kanssakäyminen Afrikan kanssa
tulee perustumaan todellisten tai kuviteltujen uhkien estämiseen tai niiden
vaikutuksen lieventämiseen. Mitä pidemmälle tällä vuosisadalla mennään,
sitä näkyvämmäksi tämä tullee nousemaan.
Päällimmäiset uhat ovat selviä: hallitsematon yhteiskunnallinen epävakaus, terrorismin kehdoksi muodostuminen ja kansainvaellusten mahdollisuus.
Kaiken yllä leijuu ilmastonmuutos suorine vaikutuksineen ja lukemattomine
heijasteineen.
On äärimmäisen tärkeää, että Suomi, EU ja muutkin kynnelle kykenevät,
luodessaan vastauksia uhkakuviinsa, luottaisivat positiivisen kehityksen työkaluihin sen sijaan, että Välimeren rannoille rakennettaisiin piikkilankaesteitä
tai tanskalaisten tapaan Afrikan maaperälle perustettaisiin keskitysleirejä epätoivotuille siirtolaisille.
Pitkän tähtäimen uhkakuvista suurin, ja useiden riskien yhteisvaikutuksen
selkeimmin kokoava on muuttoliikkeiden mahdollisuus. Siis se, että jokin yksittäinen voima tai monien toteutuvien riskien summa heijasteineen jakaa
Välimeren kahtia, ja vesimassojen väliin avautuu raamatulliset mittasuhteet
tavoittava kulkureitti inhimillisen elämän edellytyksiä pohjoisesta etsiville sadoille miljoonille epätoivoisille ihmisille.
Yli puolet mantereen väestöstä on alle 18-vuotiaita. Väestöennusteiden toteutuessa ikäpyramidit vääristyvät entuudestaan. Miljardeilla kasvava nuori
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Kuvia työstä lasten ja nuorten parissa
Malawissa. (Kuvat: Ville Palonen, SPR)

väestö on toimettomuusriskin sisältävä painekattila. Ellei Afrikka pysty globaalissa työnjaossa ja taloutensa sekä yhteiskuntiensa valikoissa tarjoamaan väestölleen mielekästä, elämän tarkoituksen tarjoavaa tulevaisuuskuvaa, edessä voi
olla arabikevään mittasuhteet mitätöivä afrikkalainen syksy tai talvi.
Pakon sanelemien reaktiivisten hätäratkaisujen sijaan täytyy tietoisesti etsiä
ja luoda ennakoivia, pysyväisluonteisia ratkaisuja. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n teltoilla ei mahdollisista kansainvaelluksista selvitä.
Todennäköisimmin toteutuviin riskeihin tulee varautua hyvällä marginaalilla. Jälkiviisauden kirkastamat johtopäätökset Afganistanista kertovat, ettei
kannettu vesi todellakaan pysy kaivossa. Syvä, vaikuttava, kestävä kehitys voi
perustua vain kohdemaiden todellisuuteen, ei innokkaiden ulkoisten kehittäjien kiireeseen. Aikaa tulee varata paljon, kymmeniä vuosia.
Niin erikoiselta kuin se saattaakin kuulostaa, olennaisinta on aloittaa oikeita
asioita. Yhtä tärkeää on ymmärtää malttaa asettaa tavoitteet kauaksi, joskus
jopa kauemmaksi kuin aloittajien elinikä.
Humanitaarisen hädän hoitamiseksi tarvittava rahasumma kasvoi YK:n
laskelmien mukaan vuodesta 2019 vuoteen 2020 noin kolmanneksella. Vaikka hädän määrä kasvoi voimakkaasti, tarkoitukseen saatujen varojen määrä
väheni 700 miljoonalla dollarilla. Kattamattoman humanitaarisen hädän mitta dollareissa kasvoi tämän seurauksena edelliseen vuoteen verrattuna kaksinkertaiseksi.
Mitä vuonna 2020 tapahtui? No, koronahan se.
OECD:n jäsenvaltiot ja muut humanitaarisen avustustyön rahoittajat joutuivat käyttämään ennennäkemättömän määrän resurssejaan hoitaakseen
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omia akuutteja tarpeitaan. Tähän nähden on lopulta yllättävää, ettei muiden
auttamiseen käytettyjen varojen määrä laskenut jopa toteutunutta enemmän.
Vuosi 2020 on tietyllä tavalla kaivoskuilun kanarialintu. Kovasta kyydistä
huolimatta lintu ei kellistynyt hapenpuutteessa ja jaksoi jopa varoittaa tulevasta.

Vision toteutuessa afrikkalaiset megapolikset syrjäyttävät Aasian ja
Amerikkojen suurkaupungit suurimpien listoilta.

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät lukemattomat heijasteet tulevat iskemään kaikkialle maailmaan. Syvimmät kuluvan vuosisadan vaikutukset koetaan päiväntasaajalla ja sen lähistöllä. Euroopan etelää uhkaa pahimmillaan
aavikoituminen. Pohjoisessa vuodenajat horjuvat, sademäärät kasvavat rajusti, samoin myrskyjen voima. Myrskytuhojen hintalaput ovat kalliin infran
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maissa jo nykyisin tähtitieteellisiä.
Kaivoskuilun kanarialinnun välittämä tärkeä heikko signaali on: olemme
matkalla tulevaisuuteen, jossa rajusti kasvava humanitaarinen hätä kohtaa
vähenevät resurssit. Jossakin tässä rajapinnassa on kohta, jossa humanitaarinen hätä saattaa muuttua hallitsemattomaksi. Se olisi kyettävä estämään.
Mennyt track recordimme ei ole kehuttava. Emme ole Euroopassa vieläkään toipuneet kaikki yllättäneestä miljoonan pakolaisen läpikävelystä vuonna 2015.
Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien heijasteiden aiheuttamassa pakolaisuudessa on eräs tärkeä aiemmasta poikkeava ominaisuus. Nykyisistä runsaasta 80 miljoonasta maailman pakolaisesta suurin osa on paennut kotoaan
oman maansa rajojen sisällä. Lopuistakin valtaosa on paennut aiemman kotimaansa naapuriin. Ihmiset tekevät näin, koska heidän päätavoitteensa on
palata takaisin kotiin. Toivo paluusta kotiin elää tosin vain niin kauan kuin
kotiin voi ylipäätään palata.
Ilmastonmuutos tulee muuttamaan jonkin osan maapallosta äärimmäisen
ongelmalliseksi asua ja elää, jopa elinkelvottomaksi. Tällaisia alueita oletetaan
muodostuvan muun muassa Afrikkaan, Intian niemimaalle, Kaakkois-Asiaan.
Ilmastonmuutoksen vastaisten toimenpiteiden laajuudesta ja menestyksestä
riippuu, miten suuria nämä alueet tulevat olemaan.
Ihmiset, joiden kodit jäävät elinkelvottomille alueille eivät jää maiden sisäisiksi pakolaisiksi tai odota kotiinpaluuta lähimmässä naapurimaassa. He
lähtevät etsimään paikkaa, jonne rakentaa aivan uusi elämä.
On Suomen ja Euroopan kannalta viisasta ennakoida todennäköisintä tulevaa. Vuosikymmenten mittaiseksi suunnitellut yhteiset kehitysponnistelut
afrikkalaisten valtioiden ja toimijoiden kanssa mahdollistavat sen, ettei tulevia
haasteita tarvitse kohdata housut kintuissa, pahimmillaan Covid-19:n tapaan.
Mitä tehdä?
Katsotaan rinnakkain kahden maan kehityspolkua, Nigerin ja Bangladeshin.
YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä Niger on viimeisenä kaikista tilastoiduista sijalla 189. Nigeriläisten lukutaito on maailman kehnoin. Vain 19,1
prosenttia osaa lukea. Nigeriläiset naiset ovat hedelmällisimpiä maailmassa.
Vuoden 2020 tietojen mukaan nainen Nigerissä synnyttää elämänsä aikana
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keskimäärin 6,7 lasta. Väestönkasvu on hurjaa.
Pikakelataan maailmankartalla 1970-luvun alkuun. Päädymme Bangladeshiin. Hedelmällisyysluku vuonna 1970 on 6,9 synnytystä naista kohti. Lukutaitoprosentti vuonna 1971 on 16,7. Bangladeshin 1970-luvun luvut vastaavat 2020-luvun Nigerin lukuja.

Voiko väestömäärä räjähtää, jos luonto menee samaan aikaan sijoiltaan, kaikkine seurauksineen?

Bangladeshissa on panostettu moneen asiaan, muun muassa koulutukseen ja äiti-lapsiterveyteen. Vuoden 2020 tilastojen mukaan bangladeshilainen nainen synnytti enää keskimäärin kaksi lasta. Koko väestön lukutaitoprosentti on 72,8, nuorilla 15-24-vuotiailla se on jo 92,2.
Entä väestökehitys? Nigerissä kehitys on nousevaa: 4,6 miljoonaa (1971),
25,2 miljoonaa (2021), ja 100 miljoonaa (YK:n ennusteen yläraja vuonna 2100).
Bangladeshin vastaavat luvut: 65,5 miljoonaa (1971), 166,6 miljoonaa (2021), 81
miljoonaa (vuoteen 2100 mennessä).
Alhaisesta lukutaidosta, maailman huippua edustavasta hedelmällisyydestä ja huonosta terveydenhoidosta kärsivän Nigerin väestön ennustetaan
enimmillään 20-kertaistuvan vuodesta 1971 vuoteen 2100. Samaan aikaan
koulutukseen ja terveydenhoitoon panostanut, väestönkasvun käytännössä
jo pysäyttänyt Bangladesh onnistuu puolittamaan väestömääränsä vuoden
2021 huippuluvuista vuoteen 2100 mennessä.

Kaiken yllä leijuu ilmastonmuutos suorine vaikutuksineen ja lukemattomine heijasteineen.

Bangladesh on tehnyt paljon asioita oikein. Panostusten ansiosta nuorten
lukutaito kilpailee jo kehittyneiden maiden lukujen kanssa. Väestöräjähdys on
pysäytetty.
Sitten rohkea, mutkia suoristava väite: Nigerillä on kaikki mahdollisuudet
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astua Bangladeshin polulle. Voimakas panostus koulutukseen ja terveyteen
tuottaa tulosta. Jos uskomme lauseeseen ”Afrikan asia on meidän”, Suomen ja
Euroopan unionin olisi, ihan omien etujensakin vuoksi, syytä huolehtia siitä
että Nigerillä on halutessaan eväät ottaa tarvittavat askeleet, ja aloittaa palkitseva kehitysmaratoninsa.
Koulutus ja terveys ovat alueita joiden vaikutus heijastuu laajalle. Koulutus,
eritoten tyttöjen ja naisten koulutus kohentaa kaikkien elämää monin tavoin.
Vähäisin näistä ei ole väestönkasvun ohjautuminen kohti kestävää uraa.
Kun mahdollisista väestöräjähdyksistä puhutaan, puheenvuoroa pyytävät
aina myös ne, joiden mielestä ongelmat ratkaistaan kondomeja jakamalla,
sterilointipakolla tai -palkkioilla, tai Kiinan entisen mallin mukaisilla yhden
lapsen kiintiöillä.
Yhteisön elinvoiman säilyttävä tasapainoinen syntyvyys on seuraus monipolvisesta kehitystarinasta. Lapsikuolleisuuden väheneminen, sosiaalisten
turvaverkkojen laajeneminen välittömän ydinperheen ulkopuolelle, koulutustason koheneminen, vähimmäistasot tavoittava kattava julkinen terveydenhoito ja yleinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys laskevat syntyvyyslukuja luontaisesti ilman että käytössä on pakottavia tai todellisuudessa
ihmisarvoa loukkaavia toimintatapoja.
Kestävä kehitys edellyttää, että kehittyjät haluavat kehittyä. Afganistanin katastrofi näyttää konkreettisesti, miksi väkivaltakoneiston avulla pakotettu tai
maksajien tarpeita palvelevilla projektirahoilla ostettu kehitys ei ole kestävää.
Heti kun kiväärinpiippu katoaa tai rahahana sulkeutuu, teennäisen kehityksen tulokset murenevat. Virheiden määrä tulisi Afrikassa kyetä minimoimaan, kun selkeimmät niistä nyt ovat Kabulin kuvien siivittäminä tuoreessa
muistissa.
Afrikka on muun ohella toisinaan myös majakka merellä, sitä ei pidä unohtaa. Kenia oli aikanaan mobiilin maksuliikenteen eturivissä. Länsiafrikkalainen Gambia on syksyllä 2021 ainoa maa maailmassa, jonka toimenpiteet ja
päätökset vastaavat Pariisin sopimuksen tavoitetta rajoittaa lämpötilan nousu
enimmillään tasolle 1,5°C.
Mitä Suomi voi tehdä?
Niin kauan kuin suomalaisella Pisa-valuutalla on maailmalla tunnustettua arvoa, voisi oman kansallisen kehityspolitiikkamme ja EU:nkin kehitys164
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resurssien Afrikkaan suuntautuva panos suurelta osin ohjautua koulutuksen
kohentamiseen.
Sen ohella Suomen ja EU:n tulisi investoida globaalin terveyskattavuuden
toteutumiseen, eritoten Afrikassa, eikä vähiten koronakokemusten vuoksi.
Julkisen terveydenhuollon tulisi saavuttaa kaikkialla tietty vähimmäiskyvykkyys. Tähän liittyen olisi sikäläisten terveydenhoidon ammattilaisten
saalistaminen kehittyneiden maiden terveydenhuollon henkilöstövajeiden
paikkaajiksi kyettävä tulppaamaan. Kattavuuden saavuttamiseksi olisi terveystyötä ruohonjuuritasolla tekevät kansainväliset, kansalliset ja paikalliset
kansalaisjärjestöt ja julkinen terveydenhuolto paritettava pitävään liittoon.
Syyskuussa 2021, samaan aikaan kun eräissä maissa jo valmistellaan kolmansien koronarokotusten antamista, Maailman terveysjärjestö WHO ennustaa, että Afrikassa kyetään joulukuun loppuun mennessä antamaan
ensimmäinen rokotus vain 17 prosentille väestöstä. Eikä tämäkään jakaudu
tasaisesti: rokotettujen osuus väestöstä oli Etiopiassa syyskuussa 2021 alle
puolet Kenian vastaavasta luvusta.
WHO on huolissaan mahdollisuudesta, että onnettoman alhainen rokotekattavuus Afrikassa luo kasvualustan olemassa olevien rokotteiden suojamuurit murtaville uusille virusmuunnoksille.
Globaali keskinäisriippuvuus on todellisuutta. Afrikan asia on meidän.
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Mia Rahunen

Ilmastonmuutos on
uhka turvallisuudelle
Ilmastonmuutos on uhka, jolla on vakavia vaikutuksia
kansainväliseen vakauteen ja turvallisuuteen. Tämä tunnistetaan
myös EU:ssa, joka on päättänyt sisällyttää ilmastonmuutosja ympäristönäkökohdat siviilikriisinhallintaoperaatioidensa
toimintaan. Listaukset meneillään olevista aseellisista
konflikteista ja ilmastonmuutokselle altteimmista maista ovat
pitkälti samankaltaisia: niissä korostuvat Afrikka ja varsinkin
Saharan eteläpuoliset valtiot.
Malia riepottelevat ilmastonmuutos ja konfliktit, mutta ulkomaalaisena
työntekijänä täällä pääkaupungissa niiden vaikutukset saattavat hetkellisesti unohtua. EU:n siviilikriisinhallintaoperaation tiukkojen turvasäädösten
takia minulla ei ole juurikaan asiaa kaupungin rajojen ulkopuolelle. Päivittäisten sähkökatkojen ajaksi dieselillä toimiva generaattori hurahtaa käyntiin
automaattisesti, vettä on käytössä rajattomasti, piikkilangalla ympäröidyn ja
kaltereilla varustellun kodin suojassa on turvallista olla, aasit kuljettavat lajittelemattomat roskat kaatopaikalle, eikä tukahduttavasta kuumuudesta ole tietoakaan tehokkaasti ilmastoidussa toimistossa. Olen kerännyt mukaani parasiitteja ja sairastanut sekä lavantaudin että malarian, mutta saanut kaikkiin
asianmukaisen lääkityksen ja parantunut nopeasti. En elä malilaista arkea,
vaan elän räikeässä kuplassa, jossa ympäristöjalanjälkeni on moninkertaistunut. Aikamoinen ristiriita entiselle ilmastoasiantuntijalle.
Bamakon expat-kuplan ulkopuolella todellisuus on karu. Lähes neljä ker166
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taa Suomen kokoinen Mali on ilmastollisesti
monimuotoinen, pohjoisen kuivasta Saharasta eteläosien kosteampiin savanneihin.
Noin kaksi kolmasosaa Malista on autiomaata. Täällä sisämaavaltiossa ei merenpinta
nouse, mutta pääkaupungin Bamakon läpi
kulkeva Niger-joki tulvii sadekaudella. Ilmastonmuutoksen seurauksena sekä tulvat
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Työskentelee tällä hetkellä
Suomen lähettämänä
asiantuntijana Euroopan
unionin EUCAP Sahel Mali
-kriisinhallintaoperaatiossa
suunnittelujohtajan tehtävässä (Head of Planning,
Evaluation and Reporting).
EUCAP Sahel Mali tukee
Malin turvallisuussektorin
uudistamista ja poliisin,
santarmilaitoksen ja kansalliskaartin valmiuksien
parantamista tarjoamalla
koulutuksia ja strategista
neuvontaa

•

Kriisinhallintakeskus
CMC Finlandin kestävän
kehityksen ohjausryhmän
puheenjohtaja. Kouluttaja
CMC Finlandin ja Puolustusvoimien kansainvälisen
keskuksen FINCENTin
kriisinhallintakursseilla

•

Työskennellyt aiemmin
mm. ilmastoasiantuntijana
WWF:llä, kestävän kehityksen asiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvostossa sekä eri tehtävissä
EU:n kriisinhallintaoperaatiossa Georgiassa

että kuivuus toistuvat useammin, viljelysadot
ovat pienentyneet merkittävästi, lämpötilanvaihtelut kasvavat ja kausittaisia vaihteluita
on vaikeampi ennustaa. Tänä vuonna sadekausi alkoi yli kuukausi normaalia aiemmin.
Terroristihyökkäykset ja väkivaltaiset yhteenotot ovat arkipäivää Malin pohjois- ja
keskiosien autiomaa-alueilla, joissa ilmastonmuutoksen vaikutus on suurin. Paikallisyhteisöillä ei ole yhtäläistä pääsyä luonnonvaroihin ja vesivarat ovat niukat, mikä
luo jännitteitä paimentolaisten, metsästäjien,
maanviljelijöiden ja kalastajien välille.
Luonnonvarojen perässä liikkuminen on
välttämätöntä monille, esimerkiksi karjasta
elantonsa saaville, mutta aseellisten ryhmien
hyökkäykset tekevät siirtymisistä riskialttiita
tai jopa mahdottomia. Väkivallan seurauksena valtion palvelut ja turvallisuussektorin
toimijat puuttuvat.
Ilmastonmuutoksen

heijastevaikutuk-

silla on sukupuolisidonnaisia seurauksia.
Toimeentulon epävarmuus lisää erityisesti
nuorten miesten rekrytointia aseellisiin ryhmiin. Maataloudesta riippuvaisten perheiden
on raportoitu lähettäneen niihin myös lapsia
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huonoina satovuosina lisätuloja saadakseen. Juomaveden haku ja polttopuiden
kerääminen on usein naisten ja tyttöjen
tehtävä. Väkivallan riski kasvaa, kun hakumatkat on ulotettava kauemmaksi kuivuuden takia.
Ilmastonmuutokseen
edellyttää

malilaisilta

sopeutuminen
paikallisyhteisöiltä

jatkuvaa valtasuhteiden uudelleenneuvottelua. Se voi sysätä liikkeelle uusia väkivaltaisia yhteenottoja, kun aseelliset
ryhmittymät sekaantuvat enenevässä määrin perinteisiin konfliktien ratkaisumekanismeihin eikä valtio kykene luomaan oikeusvaltioperustaisia, kaikki
osapuolet huomioivia ratkaisuja. Hallituksen toiminnan seurauksena yhteisöjen välinen dynamiikka on Malissa paikoin jopa pahentunut ja maankäytön konfliktit ovat jääneet ratkaisematta.
Tasainen muuttovirta etelään on alkanut syrjäyttää perinteisiä kausittaisia
muuttoliikkeitä, ja väestö kaupungeissa kasvaa jyrkästi. Ilman uusia infrastruktuurihankkeita kaupungeilla ei kuitenkaan ole valmiuksia huolehtia kasvavan asukasmäärän perustarpeista.
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Ilmastomuutoksen vaikutuksia Malissa.
Yllä vasemmalla: Karjankasvatusta
Bamakossa Niger-joen varrella. Joki
on hyvin saastunut, ja sinne kaadetaan
suruttomasti jätteitä, myös myrkyllisiä
kemikaaleja. Yllä oikealla: Kuivan kauden
aikana Bamakossa Niger-joen alta
paljastuu vanha tie, jota pitkin joen voi
ylittää muutamien kuukausien ajan. Alla:
kuivunut järvi Pohjois-Malissa. (Kuva:
Mohamed Ahmad El Ansari)

Ilmastonmuutoksen torjunta auttaa ehkäisemään
konflikteja
Ilmastonmuutos on ulko- ja turvallisuuspoliittinen huolenaihe. Ilmastonmuutos ei yksinään aiheuta konflikteja, mutta se lisää väkivaltaisten
aseellisten konfliktien riskiä kärjistämällä jo olemassa olevia jännitteitä.
Kontekstista riippuen konfliktin syntyyn tarvitaan muutakin: köyhyyttä, niukkuutta, epätasaisesti jakautuneita luonnonvaroja ja heikentyneitä elinkeinomahdollisuuksia. Usein ratkaisevaa on, miten hyvin
valtioiden hallintorakenteet toimivat ja kuinka sopeutumiskykyisiä
yhteiskunnat ovat. Ilmastonmuutoksen seurauksilla on ollut vaikutusta esimerkiksi Syyrian, Irakin, Libyan ja Etelä-Sudanin konfliktien kehittymiseen.
Ilmasto- ja ympäristökysymysten rooli konflikteissa ei ole uusi ilmiö, sillä
sisällissotien taustalta ja juurisyistä on usein löytynyt kiistoja luonnonvaroista. Eri ryhmittymät myös käyttävät luonnonvarojen hallintaa aseena, esimerkiksi Syyriassa vedenjakelua on tarkoituksella rajoitettu konfliktiosapuoliin
vaikuttamiseksi.
Yli 80 prosenttia konflikteista tapahtuu luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla. Konflikteilla itsessään on useimmiten negatiivinen
vaikutus ympäristöön ja ilmastoon. Ilmastopäästöjen lisäksi aseelliset hyök169

Ääniä Afrikasta • Yhteiset haasteet, yhteiset ratkaisut

käykset voivat johtaa veden tai maaperän saastumiseen, vahingoittaa luontoa
ja johtaa ainutlaatuisten kasvi- ja eläinlajien katoamiseen. Ympäristön tilan
heikkeneminen vuorostaan huonontaa elinolosuhteita ja vähentää kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.
Lisäksi ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvillä
toimenpiteillä on turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Esimerkiksi fossiilisista
polttoaineista luopuminen voi muuttaa merkittävästi geopoliittisia riippuvuuksia ja lisätä valtioiden välisiä jännitteitä.
Listaukset meneillään olevista aseellisista konflikteista ja ilmastonmuutokselle altteimmista maista ovat pieniä saarivaltioita lukuun ottamatta pitkälti
samankaltaisia: niissä korostuvat Afrikka ja varsinkin Saharan eteläpuoliset
valtiot. Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimet ovat usein rajallisia konflikteista ja sodista kärsivissä maissa, joissa jo valmiiksi heikot instituutiot joutuvat painimaan ensisijaisesti turvallisuuskysymysten kanssa ja sopeutumiskyky heikkenee entisestään.
Toisaalta sellaiset maat, jotka joutuvat ohjaamaan merkittävästi sotilaallisia
tai sisäisen turvallisuuden resursseja ilmastonmuutoksesta johtuvien katastrofien tai ympäristökriisien hoitamiseen, eivät pysty välttämättä riittävällä kapasiteetilla käsittelemään muita turvallisuusuhkia.
Ilmastonmuutoksen torjunnan ja konfliktien ehkäisyn suhde on toisiaan
tukeva: tehokas ilmastopolitiikka auttaa ehkäisemään konflikteja samalla, kun
konfliktien ehkäisy edistää ilmastopolitiikan toimeenpanoa mahdollistamalla
hillitsemis- ja sopeutumistoimet.
Ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittely yhdessä tai luonnonvarojen kestävästä hallinnasta sopiminen paikallisten ratkaisumekanismien avulla voi
rakentaa luottamusta ja tukea yhteisöjä konfliktinratkaisuun ja rauhanrakentamiseen. Kestävä rauhanrakennus vaatii myös ilmasto- ja ympäristötekijöiden tulevan kehityksen huomiointia ja ennakointia. Kyse on esimerkiksi
luonnonvarojen jakamisesta, pääsystä vesivaroihin tai käytettävissä olevasta
viljelysmaasta.
Paikalliset kriisit johtavat globaaleihin uhkiin
Lyhytaikaisella paikallisella kriisillä voi olla pitkäkestoiset maailmanlaajuiset seuraukset, mikä toimii usein motivaationa kansainvälisten toimijoiden
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aktiivisuudelle, myös täällä Malissa. Paikalliset tapahtumat, oli sitten kyse
konflikteista tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista, heijastuvat globaalien rahoitus-, tuotanto- ja vaikutusketjujen välityksellä pitkälle. Esimerkiksi yksi
normaalia kuivempi kasvukausi jossain ruoantuotannon solmukohdassa voi
vaikuttaa globaalien toimitusketjujen takia nopeasti ruoan hintaan ja saatavuuteen muualla maailmassa.
Sahelin alueella on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa pakolaista. Voimistuvat
sään ääri-ilmiöt lisäävät väestönsiirtoja: viime vuoden rankkasateet aiheuttivat paljon vahinkoja ja pakottivat esimerkiksi Nigerissä yli 200 000 ihmistä
siirtymään. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei kaikkialla maailmassa ole
enää mahdollista, vaan elinympäristöt tuhoutuvat elinkelvottomiksi. Tähän
asti suurin osa pakolaisista on jäänyt koti- tai naapurimaahansa, mutta pakolaisvirtojen odotetaan suuntautuvan kauemmaksi, kun ei ole enää paikkaa,
johon palata. Jos ilmastonmuutos etenee nykytahdilla, ennustettu satojen
miljoonien ihmisten tarve siirtyä seuraavina vuosikymmeninä lisäisi epävakautta ja konfliktiriskiä.

Terroristihyökkäykset ja väkivaltaiset yhteenotot ovat arkipäivää
Malin pohjois- ja keskiosien autiomaa-alueilla, joissa ilmastonmuutoksen vaikutus on suurin.

Suomen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko toteaa
suurimmiksi globaaleiksi haasteiksi ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, elinympäristöjen tuhoutumisen ja pirstoutumisen sekä luonnonvarojen ylikulutuksen. Selonteon mukaan ympäristökysymykset ja ilmastonmuutoksen merkitys on huomioitava turvallisuus- ja
puolustussektorien työssä sekä kriisinhallinnan tarpeiden ja toimintamuotojen arvioinnissa. Lisäksi Suomen tulee osallistua aloitteellisesti EU:ssa käytävään keskusteluun ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välisistä yhteyksistä
ja edistää EU:n keskustelua YK:n, Naton ja Afrikan unionin kanssa.
Kuten Suomen Afrikka-strategiassa todetaan, se miten Afrikan maat kykenevät sopeutumaan ilmastonmuutokseen, säilyttämään luonnon monimuotoisuuden ja vastaamaan väestönkasvun haasteisiin, vaikuttaa myös Euroo171
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pan ja Suomen turvallisuuteen. Strategian mukaan Suomi edistää konfliktien
ennaltaehkäisyä ja ratkaisua tukemalla rauhanomaisten ja demokraattisten
yhteiskuntien kehitystä ja kriisikestävyyden vahvistamista. Yksi työkalu tämän tavoitteen edistämiseksi on EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiot.
EU siirtymässä retoriikasta tekoihin
Ilmastokysymysten painoarvo on lisääntynyt EU:n yhteisessä turvallisuus- ja
puolustuspolitiikassa, mutta retoriikasta tekoihin on siirrytty vaihtelevasti. Tähän asti merkittävin askel on ollut vuonna 2020 julkaistu tiekartta ilmastonmuutoksesta ja puolustuksesta, jonka tarkoitus on valmistaa EU-toimijoita
kohtaamaan paremmin muuttuvan ilmaston aiheuttamat turvallisuushaasteet.
Toimenpidepaletti, jonka toteutuksen etenemistä tarkastellaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2022, sisältää ehdotuksia tietoisuuden lisäämisestä
asevoimien valmiuksien kehittämiseen. Operatiivisesti EU haluaa lisätä tilannetietoisuutta ja parantaa ennakkovaroitustoimintaa ja strategista ennakointia. Odotetusti ilmastonmuutos ja ympäristönäkökohdat halutaan sisällyttää
kriisinhallintaoperaatioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Tiekartan jatkoksi Euroopan ulkosuhdehallinnossa työstetään konseptia ilmastonmuutosta ja turvallisuutta koskevalle integroidulle lähestymistavalle.
Samalla kun me siviilikriisinhallintaoperaatioissa vielä odotamme tarkempia linjauksia ja operatiivisia toimintaohjeita Brysselistä, puolustushallinnot
ja sotilasoperaatiot ovat pohtineet ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidempään. Ensimmäinen ympäristönsuojelua ja energiatehokkuutta koskeva ohjeistus EU-johtoisille sotilasoperaatioille luotiin vuonna 2012 ja päivitettiin
toukokuussa 2021.
EU:n tiekartan myötä joidenkin operaatioiden suunnitelmiin on jo lisätty
tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristönsuojelun edistämisen
osalta. EUCAP Sahel Mali -missiossa se on edessä ensi vuonna strategisen arvioinnin ja mahdollisen mandaatin uusimisen yhteydessä. Koordinoin meillä
tuota operaatiosuunnitelman tarkistamisprosessia.
Kriisinhallintaoperaatioiden tulisi aina perustua paikalliseen omistajuuteen,
eivätkä ilmastoturvallisuuteen1 tai ympäristöasioihin liittyvät kysymykset tee
poikkeusta. Ne eivät kuitenkaan välttämättä ole automaattisesti kohdemaiden
1 Usein puhutaan ilmastoturvallisuudesta, kun tarkastellaan uhkia, joita ilmastonmuutos joko suoraan tai välillisesti aiheuttaa.
Ilmastoturvallisuuteen viitataan myös, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen liittyvien toimien
turvallisuusvaikutuksista.
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hallitusten prioriteettilistalla. Malissa on edelleen sotilasjohtoinen transitiohallitus vallankaappauksen jäljiltä, eikä vaaleja näytä olevan näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Meidän pitäisi kuitenkin jo muutaman kuukauden päästä
keskustella paikallisten kumppanien kanssa operaation jatkosta ja mahdollisista aktiviteeteista seuraavalle mandaattikaudelle.
On hyvä, että jokaisen operaation vastuulla on itse identifioida yksityiskohtaisemmin kohdemaahan ja mandaattiin parhaiten soveltuvat toimintaehdotukset. Toivoisin kuitenkin, että operaatioille asetettaisiin jonkunlainen
minimivaatimus operaation toiminnasta johtuvien ympäristöhaittojen vähentämisen osalta, ettei työ jäisi liikaa operaatioiden johdon hyvän tahdon
varaan.
Ilmasto- ja ympäristönäkökulmien valtavirtaistaminen kriisinhallintaoperaatioissa ei nimittäin tule olemaan läpihuutojuttu. Kollektiivisen ymmärtämyksen saavuttaminen ilmasto- ja ympäristönäkökohtien huomioimisen
tarpeellisuudesta vaatii johdon vankkumatonta tukea. Veikkaan, että tarvitaan
myös paljon sisua, kärsivällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja, jotta henkilöstö
saadaan aidosti motivoitua ja inspiroitua aktiivisiksi toimijoiksi.
Kriisinhallintaoperaatioiden kannattaisi tarkastella potentiaalisia ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtääviä toimia ja investointeja operaatioiden kestävyyden kannalta: ne voivat tehostaa toimintaa, vähentää riskejä ja
haavoittuvuutta sekä tuoda kustannussäästöjä pitkällä tähtäimellä, mainehyötyjen ja hyvien käytäntöjen lisäksi.
Operaatioiden tulisi myös varautua ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan
heikkenemisen suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin ennakoivasti huolenpitovelvoitteen näkökulmasta. Toimintaympäristö muuttuu ja voi vaikuttaa esimerkiksi varusteille asetettaviin vaatimuksiin, logistiikan toimivuuteen, tiettyjen sairauksien yleistymiseen, tai energian ja veden saantiin. Täällä Malissa
esimerkiksi jo nyt korkeat lämpötilat aiheuttavat haasteita teknisten laitteiden
toimivuudelle ja sään ääri-ilmiöt helikopterin käytölle.
Ympäristöosaamisen tarve operaatioissa lisääntyy
Lähes kaikkiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin ollaan rekrytoimassa ympäristöasiantuntija. Me onnistuimme ilokseni rekrytoimaan asiantuntijan heti
ensimmäisellä yrityksellä ja uusi tanskalainen kollegamme on jo saapunut
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Bamakoon. Kriisinhallintakeskus CMC Finland avasi kriisinhallinnan peruskurssille erillishaun ympäristöasiantuntijoiden rekrytoimiseksi. Toivottavasti
siis jatkossa näemme operaatioissa myös suomalaisia asiantuntijoita kehittämässä tätä uutta tehtäväkenttää.
Ympäristöasiantuntijamme ensimmäinen tehtävä on ympäristövaikutusten lähtötason selvittäminen ja sen pohjalta tarkoituksenmukaisten parannustoimien suunnittelu. Mahdollisuuksia on paljon, jos vain jäsenmaiden
tahtotaso on kohdallaan ja myös tarvittava lisärahoitus löytyy. Käytännön esimerkkejä ja inspiraation lähteitä on lähellä, sillä Malissa toimii YK:n yli 15 000
hengen MINUSMA-operaatio, joka on seurannut systemaattisesti ympäristövaikutustaan jo useamman vuoden ajan. MINUSMAlla on esimerkiksi kiintiöt
vedenkulutukselle, jätevesi- ja vedenpuhdistusjärjestelmät, jätteiden erottelua ja kierrätystä, jätteenpolttolaitos ja uusiutuvan energian pilottihankkeita.
Omalla toivelistallani olisi aurinkopaneelien käyttöönotto!

Kestävä rauhanrakennus vaatii myös ilmasto- ja ympäristötekijöiden
tulevan kehityksen huomiointia ja ennakointia.

Ilmasto- ja ympäristötyö ei ole yhden erityisasiantuntijan harteilla, vaan
muiltakin työntekijöiltä vaaditaan uusia taitoja. Ilmastoriskien tunnistaminen
operaatiokontekstissa ja ymmärrys niiden vaikutuksista sisäisen turvallisuuden joukkojen toimintaan on olennaista. Operaatioiden odotetaan tarkastelevan enemmän sisäisen turvallisuuden, ilmastonmuutoksen, ympäristön ja
luonnonvarojen yhtymäkohtia sekä analysoivan niiden vaikutuksia mandaatin toteuttamiseen. Olenkin luvannut, että operaatiomme toimittaa jäsenmaille ensimmäisen erityisraportin huhtikuussa 2022.
Tähän mennessä yhteen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon on rekrytoitu ympäristörikosten tutkintaan erikoistunut asiantuntija. Aseelliset ryhmät käyttävät usein luonnonvarojen hallintaa toimintansa rahoittamiseksi, ja
joidenkin arvioiden mukaan ympäristörikokset ovat nousseet huume- ja ihmiskaupan ohi järjestäytyneen rikollisuuden tulonlähteenä. Ympäristörikokset, kuten laiton puukauppa ja kaivostoiminta, ryöstökalastus, uhanalaisten
eläinten ja kasvien myynti ja vaarallisten jätteiden kauppa, kulkevat usein käsi
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kädessä korruption ja rahanpesun kanssa.
Mahdollisia yhtymäkohtia operaatioiden mandaatteihin voi olla kontekstista riippuen muitakin, esimerkiksi ympäristölainsäädännön noudattamisen
vahvistaminen, sisäisen turvallisuuden joukkojen erilaisten ilmasto- ja ympäristövalmiuksien parantaminen sekä hyvään hallintoon ja maankäyttöön
liittyvien lakien ja käytäntöjen kehittäminen. Toimet, joilla edesautetaan instituutioiden kykyä hallita konflikteja, edesauttavat myös ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa.

Kriisinhallintaoperaatioiden tulisi aina perustua paikalliseen omistajuuteen, eivätkä ilmastoturvallisuuteen tai ympäristöasioihin
liittyvät kysymykset tee poikkeusta.

Olisi myös tärkeää tuoda ympäristöajattelua vahvemmin mukaan operaatioiden projektitoimintaan. EUCAP Sahel Malin yli 10 miljoonan euron projektibudjetista rahoitetaan esimerkiksi useita rakennusprojekteja. Operaatiot
tietenkin noudattavat vaadittavaa ympäristölainsäädäntöä, mutta voisivat olla
ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan teknologian osalta edelläkävijöitä.
Jos operaatioiden tehtävät laajenevat uusiin teemoihin, tarvitaan myös
uusia työntekijöitä koulutus- ja neuvonantotehtäviin. Meillä on ollut rekrytoinnissa haasteita perinteisempienkin työnkuvien kanssa, joten toivottavasti
jäsenmaista löytyy tarvittavan kokemuksen ja kielitaidon omaavia asiantuntijoita.
Jättimäisestä ympäristöjalanjäljestä ja ristiriitaisuuksista huolimatta koen,
että olen oikeassa paikassa. Työni tuntuu edelleen merkitykselliseltä, ja katse
on tiukasti vaikutusmahdollisuuksissa: uskon, että EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioille ja suomalaiselle osaamiselle on vielä tilausta. Parannuspotentiaali ympäristönäkökohtien suhteen on suuri, ja aion omalta osaltani edesauttaa kaikin mahdollisin tavoin työn menestyksekästä käynnistämistä.
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MALILAISEN YHTEISKUNNAN,
KUTEN VARMASTI MINKÄ TAHANSA
YHTEISKUNNAN YMMÄRTÄMINEN VAATII
USEAMMAN VUODEN ELÄMISEN MAASSA.
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Paikallisia
ilmastoratkaisuja
kehittämässä
– tiedotusta, koulutusta ja kestävää
viljelyä
”Meitä kahden kulttuurin kansalaisia sekä Afrikassa että
Suomessa voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän”,
uskoo Bamakossa 20 vuotta asunut ympäristöalan
asiantuntija Johanna Togola. Hänen työpaikkansa Mali
Folkecenter Nyetaa on tänä aikana kehittynyt pienestä
ruohonjuuritason organisaatiosta yhdeksi Länsi-Afrikan
johtavista ilmastoalan järjestöistä.

T

ulin Maliin alun perin harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön opintojeni jälkeen. Mieheni Ibrahimin tavattuani päätin jäädä asumaan tänne. Ibrahim

oli noin 10 vuoden ulkomailla opiskelun ja työskentelyn jälkeen päättänyt palata Maliin osallistuakseen oman maansa kehittämiseen.
Pian saimme rahoitusta ensimmäiselle yhteiselle kehitysyhteistyöhankkeel177
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lemme Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista, Dodo ry:n Sinsibere-hankkeelle, joka jatkuikin sitten yhtäkestoisesti 15
vuotta. Hankkeen päätavoitteena oli aavikoitumisen hidastaminen pääkaupunki Bamakoa ympäröivällä maaseudulla kehittämällä
kestäviä tulonlähteitä maaseudun naisille
polttopuun myynnin sijaan. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa perustettiin osuuskunta, joka on viimeiset kuusi vuotta toiminut
JOHANNA TOGOLA
•

•

•

•

Malissa 20 vuotta asunut
47-vuotias ympäristösosiologi
Mali Folkecenter Nyetaa
–kansalaisjärjestön koulutus- ja viestintävastaava
Opiskellut Jyväskylän
yliopistossa ja Bergenin
yliopistossa Norjassa
sosiologiaa, ympäristötieteitä, ympäristökasvatusta
ja viestintää
Naimisissa malilaisen
Ibrahim Togolan kanssa.
Viiden lapsen äiti

itsenäisesti ja tuottaa edelleen laadukasta karitevoita, jota myydään Japaniin asti.
Lähes koko Malissa asumiseni ajan olen
työskennellyt Mali Folkecenter Nyetaa -nimisessä

malilaisessa

kansalaisjärjestössä.

Järjestö toimii ilmastonmuutos- ja ympäristökysymyksissä sekä ruohonjuuritason kenttätyötä että tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistyötä tehden. Toimialaamme kuuluvat
lisäksi energiakysymykset, erityisesti uusiutuva energia.
Ennen nykyistä tehtävääni järjestön viestintä- ja koulutusvastaavana olen toiminut
eri tehtävissä hankekoordinaatiosta laadunvarmistukseen ja hallinnollisiin tehtäviin.
Tänä aikana järjestö on kasvanut ja kehittynyt pienestä ruohonjuuritason organisaatiosta yhdeksi Länsi-Afrikan johtavia järjestöjä. Sen vuotuinen hankebudjetti on useita
miljoonia euroja. Oman kenttätyön lisäksi
koulutamme ja rahoitamme muita malilaisia
ilmastoasioiden parissa toimivia järjestöjä.
Teimme myös pitkään yhteistyötä suomalaisen Siemenpuu-säätiön kanssa erilaisis-
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sa ympäristönsuojeluhankkeissa. Tällä hetkellä olemme akkreditoitumassa
Green Climat Fundin kansalliseksi yhteistyökumppaniksi, ensimmäisten afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen joukossa.
Ilmastonmuutos ruokkii epävakautta
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat olleet näkyvissä Malissa jo pitkään. Viimeisten kymmenen vuoden aikana ne ovat tulleet entistä selvemmiksi. Sadekaudet epävakaistuvat, sateiden alku- ja loppuajankohta vaihtelee entistä
enemmän, kuivat kaudet sadekauden aikana lisääntyvät ja pitenevät, rankkasateet ja tulvat ovat lisääntyneet. Jopa 80 prosenttia Malin väestöstä saa elantonsa maataloudesta, ja elanto on hyvin riippuvainen sateista.

Hankkeeseen kuuluu myös aurinkovoimalla tai käsipumpulla toimiva porakaivo ja erilaiset vedenjakelusysteemit kasvimaan koosta
riippuen.

Ilmaston epävakaistuessa yhä useammat nuoret jättävät maatalouden
ja lähtevät etsimään elantoa muualta: kaupungeista, naapurimaista, muilta
mantereilta asti. Viimeisten vuosikymmenten aikana myös kokonaiset kyläyhteisöt ovat siirtyneet maan keskiosista etelään parempien viljelymahdollisuuksien perässä. Viljelyn lisäksi karjankasvatus vaikeutuu. Aiemmin se
perustui paljolti liikkuvaan laiduntamiseen, jossa karjankasvattajat ja paimenet liikkuvat vuodenaikojen mukaan sopivien laidunmaiden perässä. Tämä
muuttoliike oli sadekauden sääntelemää: maan pohjois- ja keskiosista etelämmäksi, ja sitten taas takaisin. Mutta muun muassa pohjoisen ja keskiosien
vähentyneiden sateiden vuoksi satatuhatpäiset karjalaumat ovat tänä päivänä jääneet pysyvästi laiduntamaan maan eteläosiin ja jopa naapurimaiden
puolelle. Rajalliset resurssit aiheuttavat kuitenkin yhä useammin konflikteja
alkuperäisen paikallisväestön ja muualta siirtyneiden välillä.
Ilmastonmuutosta ei toki yksin voi syyttää kaikesta, osansa on kasvavalla
väestöllä, luonnonvarojen kestämättömällä käytöllä ja kansainvälisellä geo- ja
kauppapolitiikalla. Selvää on kuitenkin, että ilmastonmuutos vaikeuttaa entisestään vakauden saavuttamista niin Malissa kuin muuallakin Sahelin alueella.
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Kestävää kehitystä porakaivoilla ja mikrolainoilla
Mali-Folkecenter Nyetaan toiminnan keskiössä ovat kestävien toimeentulomuotojen kehittäminen, koulutus, kapasiteetin vahvistus ja kestävät investoinnit. Tuemme sellaisia toimeentulomuotoja, joista ei tule liiallista painetta
ympäristölle ja joiden harjoittaminen on mahdollista myös vähentyneiden tai
epävakaistuneiden sadekausien myötä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan
parantamaan energiansaantia ja mahdollisuutta mikrolainoihin.
Hankkeet suunnitellaan paikallisten kanssa omistajuuden vahvistamiseksi. Autamme esimerkiksi naisryhmiä ja osuuskuntia perustamaan kasvimaita. Vihannesviljely on ennestään tuttua monille, mutta ilmastonmuutoksen
myötä pintavesikaivot kuivuvat yhä nopeammin, ja usein näkeekin kesken
kasvukauden pystyyn kuivuneita viljelmiä. Puutarhaviljelyn kehittäminen
liittyy yleensä laajempiin hankkeisiin, joissa samalla järjestetään koulutusta ja
kapasiteetin vahvistusta esimerkiksi metsien suojeluun, demokratiaan, lainsäädäntöön tai naisten aseman- ja elinkeinojen parantamiseen liittyen.

Tulot eivät suomalaisittain ole päätähuimaavia, mutta niillä saadaan
kustannettua tärkeitä menoja kuten lääkkeitä, lasten koulumaksuja
ja vaatteita.

Kasvimaa perustetaan kylän lahjoittamalle maa-alueelle. Verkkoaidat pystytetään paikallisten kanssa. Hankkeeseen kuuluu myös aurinkovoimalla tai
käsipumpulla toimiva porakaivo ja erilaiset vedenjakelusysteemit kasvimaan
koosta riippuen. Lisäksi annetaan koulutusta yhdistyksen tai osuuskunnan
toiminnasta, sopivista viljelykasveista ja niiden viljelystä, myynnistä ja kustannuslaskelmista. Kasveista menee yleensä osa omaan käyttöön rikastaen
muuten usein melko vitamiiniköyhää ravintoa, ja osa myyntiin. Tulot eivät
suomalaisittain ole päätähuimaavia, mutta niillä saadaan kustannettua tärkeitä menoja kuten lääkkeitä, lasten koulumaksuja ja vaatteita.
Vihannesviljely on ennestään tuttua monille, mutta vasta kestävä vesilähde,
porakaivo, mahdollistaa ympärivuotisen viljelyn ja antaa varmuuden siitä, että
vettä riittää. Usein näihin hankkeisiin liittyy myös koulutusta mikrolainoituksesta, jossa neuvotaan, kuinka mikrolainapankkeihin saa yhteyden. Tämä on
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hankkeiden kestävyyden kannalta todella keskeisessä osassa: esimerkiksi siementen ja työkalujen hankinta on hankkeen loputtua hankalaa, mikäli tietoa
ja uskallusta ei ole toimeentulokeinojen rahoittamiseen mikrolainojen avulla.
Lobbausta uusiutuvien energianlähteiden puolesta
Vaikka ilmastonmuutoksen pahenemisen pääsyylliset löytyvät muualta kuin
Afrikan mantereelta, myös Afrikassa tehdään paljon työtä sen hillitsemiseksi.
Vähäisestä teollistumisesta ja energiantuotannosta johtuen Mali on edelleen
hiilinielu eli se sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa. Metsät, pääasialliset
hiilen sitojat, katoavat kuitenkin huolestuttavaa vauhtia. Syynä tähän on ennen kaikkea metsien hakkaaminen polttopuuksi. Jopa pääkaupungissa Bamakossa suuri osa kotitalouksien energiankulutuksesta on polttopuuta. Valistus ja tiedotus ruohonjuuritasolla on tärkeää kestävämmän metsänkäytön
edistämiseksi ja metsien suojelemiseksi. Hankkeemme, joissa perustetaan
kasvimaita tai muita kestäviä elinkeinoja korvaamaan polttopuun myynnistä
saatuja tuloja, pyrkivät myös tähän.
Teemme myös työtä uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen puolesta, erityisesti poliittisen lobbauksen keinoin. Toimeentulon parantuessa
yhä useammat investoivat joko kaasukeittimiin tai modernimpiin puuliesiin,
jotka käyttävät puolet tai vähemmän perinteisten kolmen kiven lieden puumäärästä. Vaikka aurinkoenergia ei ole lyönyt itseään läpi malilaisissa keittiöissä, sillä voidaan monipuolistaa maaseudun toimeentulomahdollisuuksia
luomalla uusia, aurinkosähkön avulla kehittyviä elinkeinoja. Mieheni toimii
nykyään tällä saralla, ja on yrityksensä puitteissa sähköistänyt kymmenittäin
maalaiskyliä aurinkovoimaloiden avulla, mahdollistaen sähkön saannin lähes
sadalletuhannelle ihmiselle.
Radio-ohjelmilla metsälainsäädäntöä tutuksi
Iso osa toimintaamme liittyy nykyään valistukseen ja tiedotukseen. Tässä
paikallisradiot ovat keskeisessä osassa. Maaseudulla radiot ovat ylivoimaisesti
tärkein tiedotusväline. Käytännössä kaikki kuuntelevat radiota. Meillä on yhteistyösopimuksia useiden paikallisradioiden kanssa kaikilla hankealueillamme. Radioiden kanssa yhteistyössä tehdään ohjelmia muun muassa ympäristö- ja ilmastoaiheisiin liittyvistä teemoista, yleensä paikallisten osallistujien
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kanssa.
Olemme tehneet myös podcasteja esimerkiksi metsälainsäädäntöön liittyen. Ensin käännätimme lait ranskasta paikalliskielille yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja sen jälkeen niiden ympäriltä tehtiin radio-ohjelmia. Näitä
lähetetään alueilla, joilla erilaiset konfliktit metsänkäyttäjien, kuten paikallisten ja karjankasvattajanomadeiden välillä ovat tavallisia. Usein konfliktit johtuvat siitä että lainsäädäntöä ei tunneta - edes paikallisviranomaistasolla.
Ilmastoresilienssiä kasvatetaan kaikilla edellä mainituilla tavoilla. Se on yhdistelmä tiedotusta, koulutusta, lobbausta eri tasoilla sekä käytännön työtä investointien ja mikrolainoituksen avulla.
Kieli ja kulttuuri avaimet yhteiskuntaan
Malilaiset suhtautuvat ulkomaalaisiin hyvin ystävällisesti ja vieraanvaraisesti.
Se kuuluu tärkeänä osana kulttuuriin ja on varmasti omalta osaltaan luonut
lisää ongelmia koska vieraanvaraisuus ulotetaan perinteisesti myös heihin,
joiden ensisijainen tarkoitus on hyötyä, jopa riistää.
Jo Malissa oloni alkuvuosina sain kokea tätä ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta kaikkialla. Sinänsä suomalaisenahan minua ei Malissa ole otettu
vastaan, kukaan ei edes tiedä missä Suomi sijaitsee. Meidät kaikki otetaan
vastaan ’tubabuina’, valkoihoisina, jotka suurin osa ihmisistä käsittää ranskalaisiksi tai amerikkalaisiksi.
Mutta oikeastaan vasta bambaran kielen ja kulttuurin oppimisen myötä
olen todella päässyt sisälle yhteiskuntaan. Taaksepäin katsoessani näen selvästi kuinka alkuvuosien ystävällisyys oli hyvin pinnallista ja tietyllä tavalla
kulttuurisesti pakotettua, vaikka se ei toki siltä silloin tuntunut. Malilaisen
yhteiskunnan, kuten varmasti minkä tahansa yhteiskunnan ymmärtäminen
vaatii useamman vuoden elämisen maassa. Sen vuoksi onkin vaikea ymmärtää erilaisia ulkomaiden missioita ja lähetystöjä joissa ihmiset vaihtuvat
muutaman vuoden välein, jopa useammin. Tällainen toimintatapa vaikuttaa
hyvin pinnalliselta, eikä mielestäni anna mahdollisuutta todelliseen pitkäjänteiseen yhteistyöhön vaan ylläpitää pohjoinen-etelä / rahoittaja-avunsaaja
-rakenteita joista nykypäivänä olisi hyvä pyrkiä pois.
Ruohonjuuritasolta katsottuna isot kansainväliset toimijat vaikeuttavat
paikallisten vakavasti otettavien toimijoiden työtä jo pelkästään sillä, että ne
182

Johanna Togola
Paikallisia ilmastoratkaisuja kehittämässä

palkkaavat Malin palkkatasoon nähden paremmalla palkalla päteviä paikallisia
työntekijöitä, erityisesti nuoria hyvin koulutettuja osaajia, erilaisiin, organisaatiorakenteessa melko alhaisiin tehtäviin. Viimeisten viiden vuoden aikana
Malissa on ollut todellinen YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen buumi:
projekteja, hankkeita ja ohjelmia on perustettu kuin sieniä sateella. Ottamatta kantaa siihen, kuinka hyödyllistä tämä ylipäätään on Malin tai malilaisten
kannalta, nämä henkilöresurssit ovat pois malilaisilta toimijoita, kuten järjestöiltä, mediasta ja hallinnosta. Sen vuoksi paikallisten organisaatioiden on
yhä vaikeampi kehittää toimintaansa paikallisin voimin. Eli kyseessä on sama
kuvio kuin maanosien välisessä aivovuodossa. Tässä tapauksessa vain maan
sisällä.
Suomen sauma tasa-arvoiseksi kauppakumppaniksi
Afrikassa on nopeasti kasvavat markkinat ja suuri osa maailman luonnonvaroista, ja vain pientä osaa niistä hyödynnetään tällä hetkellä. Pääasiassa tätä
tekevät kansainväliset toimijat, suurvallat ja entiset siirtomaaisännät. Afrikan
uusi sukupolvi on kuitenkin heräämässä, eikä suvaitse enää samanlaista neokolonialismia. Suomi, kuten muutkin ’neutraalit’ maat, voisivat saada todella
paljon etua tasa-arvoisempien kauppasuhteiden kehittämisestä. Suomella on
paljon muun muassa energia-alan ja digitaalisten ratkaisujen osaamista, joiden markkinat ovat Afrikassa valtavat.
Toki asialla on toinenkin puoli. Mikäli mikään ei muutu Euroopan ja Afrikan suhteissa, Afrikasta tuleva muuttoliike tulee kasvamaan vuosi vuodelta, ja
pakolaisvirta ja muu muuttoliike löytävät yhä enenevissä määrin tiensä myös
Suomeen.
Tulevaisuuden toiveeni on, että Afrikan maat nähtäisiin yhä enenevässä
määrin tasavertaisina kumppaneina ja niiden ihmiset tasavertaisina yhteistyökumppaneina. Meitä kahden kulttuurin kansalaisia sekä Afrikassa että
Suomessa voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän laajemman kosketuspohjan aikaansaamiseksi.
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”Tulevaisuuden unelmani on
tulla maailmanluokan johtajaksi,
joka pyrkii naisten ja nuorten
voimaannuttamiseen ja tukee
heidän mielekästä osallistumistaan päätöksentekoprosesseihin. Haluan nähdä maailman,
jossa värilliset tytöt voivat
käyttää mitä tahansa palvelua ja
osallistua vapaasti ilman sukupuoleen, rotuun tai uskontoon
perustuvaa syrjintää.”

– Maryam Hassan Gombe, Child Protection
and Women Empowernment Initiative -verkoston varapuheenjohtaja, Nigeria
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YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttaminen
Afrikassa
Afrikassa ollaan vielä keskimäärin kaukana YK:n Agenda 2030:n
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta, mutta
ilmastotekojen ja vastuullisen kuluttamisen tavoitteiden osalta
ollaan hyvässä vauhdissa. Yleisimmät haasteet tavoitteiden
toteutumiselle ovat koronaviruspandemia, kuivuus, huono
hallinto ja konfliktit.

Kestävän kehityksen tavoitteet37
Kestävästä kehityksestä on puhuttu jo vuosikymmeniä. Vuonna 2015 käynnistetyn Agenda 2030:n erityisyytenä on sen kokonaisvaltaisuus kestävän kehityksen suuntaamisessa. Kasvua ja hyvinvointia lisätään ympäristön
ehdoilla. Jotta tämä voi toteutua, kestävän kehityksen tavoitteita täytyy edistää yhtä aikaa.
2020-luku on nimetty YK:ssa kestävän kehityksen toiminnan vuosikymmeneksi. Jo ennen koronapandemiaa oltiin jäljessä tavoitteiden saavuttamisen aikataulusta ja pandemia on aiheuttanut sen, että monessa tavoitteessa
on menty takapakkia.
Koronapandemia onkin karvas esimerkki siitä, kuinka monimutkaiset ongelmat kietoutuvat yhteen. Vaikeudet terveyden ylläpitämisessä ovat johta37 Tämä artikkelin osuus on Suomen YK-liiton Kestävä kehitys haltuun sekä Kestävän kehityksen Agenda 2030 ja kunnat -verkkokursseilta. Tekstin ovat kirjoittaneet Elina Multanen, Helena Tolkki ja Jenni Kauppila.
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neet tavoitteiden edistymisen hidastumiseen
tai suoranaiseen taantumiseen. Köyhyys
on lisääntynyt, työllisyys ja ruokaturva ovat
heikentyneet ja sukupuolten tasa-arvo sekä
naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen
ovat menneet taaksepäin. Koska globaalia
eriarvoisuutta ei ole riittävästi ehkäisty, miljoonat ihmiset ovat jääneet vain yhden kriisin päähän köyhyydestä. Lisäksi maailma

FINLANDS FN-FÖRBUND

UNA FINLAND

ottaa edelleen järkyttäviä riskejä ilmastonmuutoksen suhteen samalla, kun kansainvälistä yhteistyötä ei arvosteta riittävästi. Siksi
nyt tarvitaan kipeästi uusia toimia.
Agenda 2030 on kaikkien maailman mai-

Helena Laukko on Suomen
YK-liiton toiminnanjohtaja.
Nanna Hallikainen toimii liiton
järjestösihteerinä.

den hyväksymä kartta, joka viitoittaa reittejä
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koronapandemiasta toipumiseen sekä aut-

on vuonna 1954 perustettu
kansalaisjärjestö, joka tekee
tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.

taa ratkaisemaan ja torjumaan monia muita
uhkia. Alla oleva kuva kertoo kahden kestävän kehityksen ulottuvuuden - sosiaalisen
ja ekologisen kestävyyden - suhteesta. On
maita, jotka elävät planeetan rajojen sisällä
ja maita, jotka ovat pystyneet luomaan asukkailleen vakaat sosiaaliset puitteet. Näitä ei
ole kuitenkaan pystytty yhdistämään vielä
missään.
Sanapari kestävä kehitys on peräisin vuodelta 1987, kun YK:n niin sanottu Brundtlandin komissio määritteli kestävän kehityksen
sosiaaliseksi,

taloudelliseksi,

ympäristölli-

seksi ja kulttuuriseksi kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat
tarpeensa.
Kestävän kehityksen 17 tavoitetta ja niiden
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Kuva 1. Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden suhdetta ei olla pystytty yhdistämään vielä missään. O’Neill ym. 2018
© SYKE & SITRA. https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/pb_maapallolle-mahtuva-tulevaisuus

169 alatavoitetta vahvistettiin kaikkien YK-maiden kesken YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015. Agenda 2030 astui voimaan vuoden 2016 alusta, ja
nimensä mukaisesti se on voimassa vuoteen 2030 saakka.
Agenda 2030:ssa uutta on tavoitteiden universaalisuus: kestävän kehityksen tavoitteet koskettavat kaikkia maita. Tämä tarkoittaa sitä, että myös rikkailta ja keskituloisilta mailta vaaditaan esimerkiksi päästöjen vähentämistä,
luonnonsuojelua ja tuloerojen kaventamista. Kestävän kehityksen saavuttaminen edellyttää yhteisiä maailmanlaajuisia toimia ja ratkaisuja myös Suomelta ja meiltä kansalaisilta. Uutta on myös se, että tavoitteiden välisiä yhteyksiä korostetaan paljon enemmän kuin vaikkapa vuosituhattavoitteissa.
Tavoitteiden toteutumisen seuranta perustuu valtioiden vapaaehtoiseen
raportointiin. Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa käsittelevät
vapaaehtoiset kansalliset raportit (Voluntary National Reviews, VNRs) esitellään YK:n vuosittain heinäkuussa järjestettävällä korkean tason poliittisella
foorumilla (HLPF), missä muut maat ja YK:n päätoimijaryhmät voivat kommentoida raportteja ja esittää kysymyksiä.
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Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Afrikassa
Afrikassa ollaan vielä keskimäärin varsin kaukana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Ainoastaan tavoitteiden 13 (ilmastotekoja) ja 12 (vastuullista kuluttamista) osalta ollaan hyvässä vauhdissa koko maanosaa tarkasteltaessa. Tavoitteiden 3 (terveyttä ja hyvinvointia), 9 (kestävää teollisuutta,
innovaatioita ja infrastruktuureja) ja 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä
hallinto) saavuttamisessa taas on suurimpia haasteita.38
Yleisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ollaan kaukana kaikista tavoitteista.39 Joidenkin alatavoitteiden osalta ollaan kuitenkin pidemmällä, kuten
koulutetun henkilöstön läsnäolo synnytyksissä nousee; naisten täyden osallistumisen takaaminen ja tasavertaiset mahdollisuudet maiden parlamenteissa; pääsy mobiiliverkkoon; suojelualueiden lisääminen tärkeimmissä
meribiodiversiteettialueissa; maaekosysteemien suojelu, palauttaminen ja
kestävä käyttö; uhanalaisten lajien suojelu ja sukupuuton estäminen sekä itsenäisten kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden määrän kasvu.
Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa tavoitteiden saavuttamisessa liikutaan
jo taaksepäin tavoitteen 2 (ei nälkää) osalta, sillä kaikilla ei ole pääsyä turvalliseen, ravinteikkaaseen ja riittävään määrään ruokaa vuoden ympäri. Tavoitteen 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) saavuttaminen vaikuttaa yhtä
huonolta, sillä kaikkia koskevaa talouskasvua ei kyetä ylläpitämään. Taaksepäin mennään myös muun muassa maiden sisäisen eriarvoisuuden vähentämisessä (tavoite 10) sekä tuomitsemattomien vankien määrän vähentämisessä (tavoite 16).
Kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyy oleellisesti ketään ei jätetä -periaate,
jonka avulla huomioidaan erityisesti marginalisoidut ihmiset ja ryhmät keskiarvoihin keskittymisen sijaan. Näin myös varmistetaan syrjimättömyys ja
kaikkien mahdollisuus tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan elämäänsä ja elää arvostettuna yhteisön jäsenenä. Afrikan kestävän kehityksen tavoitteiden keskus (the Sustainable Development Goals Center for Africa) ja Kestävän kehityksen ratkaisujen verkosto (the Sustainable Development Solutions Network)
julkaisivat vuoden 2021 alussa Africa SDG Index and dashboards -raportin,
38 SDG Knowledge Hub. Africa SDG Report Adds Index on Leaving No One Behind. 8.2.2021.
https://sdg.iisd.org/news/africa-sdg-report-adds-index-on-leaving-no-one-behind/
39 United Nations (2021). Sustainable Development Goals Progress Chart 2021.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021.pdf
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jossa on ensimmäistä kertaa otettu huomioon ketään ei jätetä -periaate.40
Näin tilastoissa on pyritty ottamaan huomioon myös eriarvoisuus. Raportin
mukaan ne Afrikan maat, jotka yltävät korkeampiin lukuihin tavoitteiden saavuttamisen osalta, ovat keskimäärin myös parempia ketään ei jätetä -periaatteen noudattamisessa. Suuri eriarvoisuus väestössä tarkoittaa siis usein sitä,
että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on haasteita.
Haasteet tavoitteiden toteutumiselle
Agenda 2030 pyrkii vastaamaan monisyisiin globaaleihin haasteisiin, mutta
osa niistä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on niin haastavia, että ne ovat
esteinä tavoitteiden toteutumiselle. Yleisimmät haasteet kestävän kehityksen
tavoitteiden toteutumiselle ovat koronaviruspandemia, kuivuus, huono hallinto ja konfliktit.
Koronaviruspandemia
Kuten muuallakin maailmassa, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa koronaviruspandemia on vaikeuttanut ja hidastanut tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti se on vienyt talouskasvua ja työllisyyttä jopa taaksepäin, samoin kun
ruokaturvaa ja maidensisäistä epätasa-arvoa.41 Myös tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen on hankaloitunut, kun maiden huomio on ollut pandemiassa.42
Monet Saharan eteläpuoleisen Afrikan maat vastasivat epidemioihin nopeasti, mikä auttoi viruksen leviämisen estämisessä. Monet maat ovatkin säästyneet räjähdysmäiseltä tautitapausten kasvulta sekä korkeilta kuolintilastoilta.40 Tilastot eivät kuitenkaan ole luotettavia, mikä tekee yleisen raportoinnin
koronatautitapauksista vaikeaksi. Tähän on syynä yleinen testauskapasiteetin
sekä aineiston määrän ja laadun puute. Esimerkiksi tartuntoja saaneiden ikää
tai sukupuolta ei usein ole raportoitu lainkaan.42 Joissain maissa myös maan
johto on kieltänyt koko pandemian olemassaolon, kuten Tansaniassa maan
entinen presidentti John Magufuli.
40 SDG Knowledge Hub. Africa SDG Report Adds Index on Leaving No One Behind. 8.2.2021.
https://sdg.iisd.org/news/africa-sdg-report-adds-index-on-leaving-no-one-behind/
41 United Nations (2021). Sustainable Development Goals Progress Chart 2021.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021.pdf
42 United Nations (2021). The Sustainable Development Goals Report 2021.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
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Vaikka terveydenhuollon kattavuus Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on
matala globaaliin tasoon verrattuna, terveyden kestävän kehityksen tavoitteen osalta on edistytty terveydenhuollon kattavuudessa vuodesta 2000 vuoteen 2017. Lääkäri- ja hoitajapula alueella on silti yksi maailman pahimmista,
mikä tekee pandemiasta selviytymisen vaikeaksi.

Yleisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ollaan kaukana kaikista
tavoitteista.

Hankalaa selviytymisestä tekee myös koronavirusrokotteiden epätasainen
jakautuminen globaalisti. Kesäkuussa 2021 Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa rokotteen oli saanut alle 2 prosenttia maiden asukkaista, kun Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa luku oli lähes 70 prosenttia.41 Kansainvälisen rokoteyhteistyömekanismi Covaxin kautta Suomi on päättänyt lahjoittaa kolme miljoonaa Astra Zenecan ja 650 000 Johnson & Johnsonin rokoteannosta. Covaxin kautta rokotteita tarjotaan matalan ja keskitulotason valtioille, joilla on
ollut ongelmia niiden saatavuudessa.43 Rokoteyhteistyömekanismin tavoite
taata rokotteiden saatavuus vähintään 20 prosentille maailman maista44 on
pieni, mutta muiden maiden solidaarisuus auttaa silti kaikkein eniten rokotteita tarvitsevia.
Ilmastonmuutos ja kuivuus
Kohoavat lämpötilat ja sään ääri-ilmiöiden yleistyneisyys aiheuttavat huomattavan uhan niin ihmisille kuin ekologisille järjestelmille. Näin ne vaikuttavat lähes jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen niitä hidastavasti.45
Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n mukaan vuonna 2019 jatkuva lämpötilan nousu, merenpinnan nousu sekä sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden aiheuttamat tapahtumat olivat yleisiä Afrikassa.46 Vuotuiset sademäärät olivat
keskiarvon alapuolella eteläisessä Afrikassa ja sen yläpuolella keskisessä ja
43 Valtioneuvosto (2021). Valtion varallisuuden luovuttaminen UM/2021/135.
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80754eb1
44 World Health Organization (2021). COVAX. https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
45 World Meteorological Organization (2021). Climate Indicators and Sustainable Development - Demonstrating the Interconnections. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10804
46 World Meteorological Organization (2020). State of the Climate in Africa 2019.
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10914
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itäisessä Afrikassa. Siten kuivuus on ollut hyvin yleistä eteläisessä Afrikassa
kuten myös Afrikan sarven alueella. Erittäin huolestuttava tilanne on tällä hetkellä Madagaskarin eteläosissa, Nigerian keskiosissa, Keniassa ja Somalia rannikkoalueilla sekä Sambian pohjoisosissa.47 Kuivuuden jälkeiset rankkasateet
taas ovat muodostaneet tulvia niin Afrikan sarven kuin Sahelin alueella.
Erityisesti kuivuus on aiheuttanut nälkää Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja vaikuttanut eniten köyhiin väestönosiin. Afrikan kuivat alueet ovat yhä
alttiimpia ilmastonmuutokselle, ja niiden ennallistaminen on ensisijainen tavoite sopeutumisessa ja kestävien ruokajärjestelmien rakentamisessa. Reilusti yli puolet afrikkalaisista on riippuvaisia maastaan ja metsistään.
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julkaiseman tuoreen raportin
arvioinnin mukaan Afrikan tuottavasta maasta jopa 65 prosenttia on huonontunut ja aavikoituminen vaikuttaa 45 prosenttiin maa-alasta.48 Kolme
miljoonaa hehtaaria metsää katoaa vuosittain, vaikka yleinen suuntaus onkin
laskeva. Tämä johtaa maaperän köyhtymiseen ja arviolta kolmen prosentin
laskuun BKT:ssa.
Madagaskarilla 1.3 miljoonaa ihmistä kärsii kahden peräkkäisen äärimmäisen kuivuuden seurauksista.47 Aiemmin kuivuus vaivasi maata muutaman
kuukauden ajan vuosittain. Viime vuosina asukkaat ovat kärsineet lukuisista
hiekkamyrskyistä eivätkä viljelymaat ole tuottaneet ruokaa tai siemeniä seuraavia satokausia varten. Tämän seurauksena ihmiset, jotka ovat kestäneet
pitkään jatkunutta kuivuutta, aloittavat uuden vuoden ilman ruokaa ja sen
tuotannon tuomaa rahaa terveyspalvelujen tai lasten koulumaksujen maksamiseen.
Mikäli tilanteeseen ei löydetä pitkäkestoisesti yhteisöjen resilienssiä vahvistavia ratkaisuja, on humanitaarinen kriisi edessä useissa Afrikan maissa.
Afrikan johtajien tavoitteena on puuttua tilanteeseen osana Afrikan unionin
Agenda 2063 -kehitysohjelmaa, jossa on sitouduttu ekosysteemien palauttamiseen.48

47 JRC Global Drought Observatory (GDO) of the Copernicus Emergency Management Service (2021). Drought in Sub-Saharan
and Southern Africa – August 2021.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GDODroughtNews202108_Sub-Saharan_and_Southern_Africa.pdf
48 The Food and Agriculture Organization of the United Nations and the African Union Development Agency-NEPAD (2021).
Review of Forest and Landscape Restoration in Africa 2021. www.fao.org/3/cb6111en/cb6111en.pdf
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Huono hallinto
Monessa Afrikan maassa huono hallinto on haasteena kestävän kehityksen
tavoitteiden toteutumiselle. Muun muassa rauhaan, konflikteihin ja kehitykseen liittyviin ongelmiin voitaisiin vaikuttaa hyvällä hallinnolla.49 Hallinto vaikuttaa moniin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten ihmisarvoiseen
työhön ja talouskasvuun; köyhyyteen; eriarvoisuuden vähentämiseen sekä
rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja hyvän hallinnon saavuttamiseen.
Osallistumismahdollisuuksien turvaaminen sekä tehokkaiden ja laillisten
instituutioiden rakentaminen on välttämätöntä väkivaltaisten konfliktien
ehkäisemiseksi.50 Instituutioiden vahvistaminen ja käyttäytymistä ohjaavien normien muuttaminen ovat kuitenkin pitkiä prosesseja. Kansainvälisessä kontekstissa globaali hallinto edellyttää yhteistyötä valtioiden, valtiosta
riippumattomien toimijoiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen
välillä yhteisten vastausten löytämiseksi rajat ylittäviin yhteisiin haasteisiin.
Molemmilla tasoilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti on pohdittava, miten voimme taata julkisten perushyödykkeiden tasapuolisen saatavuuden ja
miten turvata globaalien julkishyödykkeiden kuten puhtaan ilman ja veden
saatavuus.
Vuoden 2021 yleiskokouksen puheenvuoroissaan YK:n pääsihteeri António Guterres painotti sekä alueellisen yhteistyön tiivistämistä että kansalaisjärjestöjen, yritysten ja tutkijoiden ottamista vahvemmin mukaan yhteisiin
ponnisteluihin kaikilla tasoilla. Tiedonsaatavuus ja osallisuus lisäävät luottamusta sekä edistävät rauhanomaista kehitystä yhteiskunnissa.
Toimiva verojärjestelmä ja verohal
linto ovat edellytyksiä kehitysmai
den
yhteiskuntien kaiken toiminnan kehittämiselle ja rahoittamiselle. Suomen
hallitus on laatinut verotus ja kehitys -toimintaohjelman vuosille 2020-2023,
jonka painopiste on Afrikassa.51 Ohjelman tavoitteena on tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä vahvistaa omia verojärjestelmiään ja saada äänensä kuuluviin myös globaalin veropolitiikan neuvotteluissa. Lisäksi sen tavoitteena on
kehitysyhteistyövaroin tuettavien yritysten verovastuullisuuden ja avoimuu49 African Peer Review Mechanismin (APRM) toimitusjohtaja Professori Eddy Malokan haastattelusta. Zipporah Musau (2018). Good
governance is the solution to Africa’s problems (Africa Renewal).
https://www.un.org/africarenewal/magazine/august-november-2018/good-governance-solution-africa%E2%80%99s-problems.
50 Sipri (2021). Governance and society. https://www.sipri.org/research/peace-and-development/governance-and-society
51 Ulkoministeriö (2020). Verotus ja kehitys. Suomen toimintaohjelma 2020–2023. https://um.fi/documents/35732/0/Verotus+ja+kehitys+-toimintaohjelma+080620.pdf/a82aad6c-f57d-fe05-4a78-99f2bf441ec9?t=1591618810453
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den varmistaminen.
Verotus ja hyvä hallinto kulkevat aina käsi kädessä. Verovelvollisuutta voidaan myös pitää kansalais- ja ihmisoikeutena, joka takaa samalla kansalaisille oikeuden osallistua päätöksentekoon ja vaatia päättäjiltä vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa. Veroilla rahoitetaan kestävää kehitystä: koulutusta,
infrastruktuuria, oikeudellisia instituutioita, sosiaaliturvajärjestelmiä ja muita
julkisia palveluita, joihin kasvu sekä ihmisoikeudet turvaava yhteiskunta
järjestelmä nojaavat. Verotuksella ja sillä rahoitetuilla etuuksilla sekä pal
veluilla voidaan vähentää taloudellista eriarvoisuutta ja edistää sukupuolten
tasa-arvoa ja kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja.
Konfliktit
Konfliktit ovat myös haasteena tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Vaikka maailmanlaajuisesti siviilien kuolemat konflikteissa ovat vähentyneet 61
prosenttia vuosien 2015 ja 2020 välillä, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ne
nousivat 66 prosenttia.42 Konfliktien määrästä mantereella kertoo jo se, että
puolet YK:n nykyisestä 12 rauhanturvaoperaatiosta sijaitsee Afrikassa.52
YK:n pääsihteeri Guterres on varoittanut, kuinka koronaviruspandemia
ruokkii entisestään konflikteja Afrikan maissa. Epätasa-arvoisuus, köyhyys,
ruokaturvattomuus ja ilmaston arvaamattomuus olivat jo ennen pandemiaa
konflikteja ruokkivia tekijöitä. Siksi pääsihteeri on useasti Covid-19-pandemian aikana kehottanut konfliktien osapuolia maailmanlaajuiseen tulitaukoon.53

52 United Nations Peacekeeping (2021). Where We Operate. https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
53 Peace and Security (2021). COVID-19 pandemic ‘feeding’ drivers of conflict and instability in Africa: Guterres.

194

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET:
ESIMERKKINÄ TANSANIA
Vuonna 2019 Tansania laati oman vapaaehtoisen kansallisen raporttinsa
tavoitteiden edistymisestä.54 Raportin
mukaan maa on edistynyt varsin hyvin
kahdeksan tavoitteen (2, 3, 4, 5, 6, 8,
10 ja 16) saavuttamisessa. Kansallisten
ja kansainvälisten kumppanien tuella
Tansania voi yltää myös tavoitteisiin
7, 9, 11 ja 12 vuoteen 2030 mennessä. Viiden tavoitteen (1, 13, 14, 15 ja
17) saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin
vielä paljon työtä.
Tavoitteessa 3 (terveyttä ja hyvinvointia) Tansania on edistynyt varsin
hyvin. Esimerkiksi niin äitiys- kuin lapsikuolleisuusluvut ovat pienentyneet

vuosi vuodelta viimeisen 20 vuoden
ajan.55 Muutenkin alenneita kuolleisuuslukuja selittää Tansanian raportin
mukaan
terveydenhuoltopalveluiden saatavuus kylätasolla. Toisaalta,
2000-luvun alusta lähtien niin sydänja verisuonisairauksien yleisyys kuin
alkoholin käyttö ovat nousseet maassa.56 Terveydenhuoltopalveluiden saatavuus ei siten kuitenkaan aina vastaa
kansalaisten terveyden tasoon, kun
elämäntavat vaikuttavat negatiivisesti
kansalaisten terveydentilaan.
Tavoitteen 5 kohdalla hyvänä esimerkkinä sukupuolten tasa-arvon
edistymisestä on naisten määrän li-

54 United Republic of Tanzania (2019). Voluntary National Review (VNR) 2019.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23429VNR_Report_Tanzania_2019_FINAL.pdf
55 United Nations (2021). SDG Country Profile, United Republic of Tanzania. https://country-profiles.unstatshub.org/tza#
56 (emt.)
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sääntyminen Tansanian parlamentissa. Naisten osuus nousi vuoden 2000
22 prosentista 37 prosenttiin vuonna
2020. 57 Vuonna 2021 valtaan nousi
myös maan ensimmäinen naispresidentti.
Oman raporttinsa mukaan Tansanialla on vahva institutionaalinen
kehys vahvistaa maan rauhaa, turvallisuutta ja oikeutta tavoitteen 16 mukaisesti.58 Tansania on esimerkiksi mukana Dar es Salaamin Suurten järvien
alueen rauhan, turvallisuuden, demokratian ja kehityksen julistuksessa ja
panee sitä toimeen. Tansania onkin
raporttinsa mukaan alueen vakain maa
rauhan ja turvallisuuden osalta. Tansania tekee myös töitä hyvän hallinnon
sekä demokratian edistämiseksi ja on
erityisesti keskittynyt taistelemaan
korruptiota vastaan. Edistyminen on
kuitenkin ollut hidasta ja Tansanian
korruptioluvut ovat keskiarvon alapuolella.59
Tansanian raporttiin on suhtauduttava varauksella, sillä myös Tansanian
kansalaisjärjestöt laativat oman raporttinsa tavoitteiden edistymisestä
ja mainitsevat huomattavat puutteet
aineiston saatavuudessa.60 Aineiston
puute vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden toimeenpanoon ja seurantaan.
Kuten monessa muussakin maassa,
Tansania on raporttinsa mukaan osal-

listanut kaikki yhteiskunnan toimijat
mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kriittisen median
ja kansalaisyhteiskunnan vapaudessa
on maassa kuitenkin edelleen vakavia
haasteita, mikä ei mahdollista kaikkien
osallistumista.61
Tansania on tietoinen siitä, että se
ei yksin pysty saavuttamaan kaikkia
tavoitteita rahoituksellisten sekä teknisten haasteiden vuoksi. Siihen se on
muun muassa raportissaan pyytänyt
apua kansainväliseltä yhteisöltä. Sama
tilanne on myös monilla muilla Afrikan
mailla, kuten tavoitteiden saavuttamisen tilanteesta on nähtävillä.

57 (emt.)
58 United Nations (2021). The Sustainable Development Goals Report 2021.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
59 Mo Ibrahim Foundation Data Portal (2021). Tanzania. https://iiag.online/data.html?meas=ANTICORR&loc=TZ&view=overview
60 Sustainable Development Platform (2019). Tanzania Civil Society Report on the Sustainable Development Goals.
61 Human Rights Council (2021). National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council
resolution 16/21* United Republic of Tanzania.https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/39/TZA/1
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Kuinka tehostaa Suomen
kriisinhallintatukea
– näkökulmia Itä-Afrikasta
Suomen vaikuttavuuden lisääminen kriisinhallinnassa tapahtuu
monipuolistamalla ja syventämällä Suomen suhteita Afrikan
maihin, Afrikan unioniin ja AU:n alueellisiin järjestöihin.
Kriisinhallinnassa Afrikassa tarvitaan jokaisen suomalaisen
diplomaatin, kansainvälisessä järjestössä työskentelevän
asiantuntijan ja toimijan panosta niin, että kaikki ajavat samoja
strategisia tavoitteita.
Suomen tärkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen viiteryhmä on Euroopan
unioni. Myös kriisinhallinnassa ja erityisesti siviilikriisinhallinnassa Suomi
tietysti tukee toiminnallaan EU:n tavoitteita ja osallistuu useihin EU-operaatioihin. Toisaalta Suomi kykenee myös vaikuttamaan EU:n linjauksiin ja päätöksentekoon.
EU:n lisäksi Suomi osallistuu myös osana YK:n, NATOn, Etyjin ja maaryhmien toteuttamaa kriisinhallintaa. Tähän on syytä lisätä myös Afrikan unioni,
sillä mitä muutakaan on esimerkiksi Suomen kahdenvälinen neuvonanto- ja
koulutustuki Itä-Afrikan valmiusjoukolle (EASF).
Pääpaino tässä artikkelissa on siinä, miten Suomi voisi tehokkaammin
tukea Afrikan kriisinhallintaa ja millä konkreettisilla toimilla Suomi voisi
toteuttaa Itä-Afrikan tukensa tehostamiseksi. Esittelemäni toimet on ymmärrettävä lähinnä esimerkkeinä eikä missään nimessä kattavina malleina.
Vaikka käsittelenkin kirjoituksessani erityisesti Itä-Afrikan ja sen alueellisten
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organisaatioiden toimintoja, toivottavasti osa
havainnoista ja johtopäätöksistä pätee laajemminkin Afrikan kriisinhallinnan tukemisen kehittämisessä.
JOUNI VAINIO
•

•

•

Itä-Afrikan valmiusjoukon
sotilasneuvonantaja 20152017 ja siviilineuvonantaja
2018-2021

Toimeenpanosuunnitelma
Suomen maaliskuussa 2021 julkaisema Afrikka-strategia sisältää selkeästi esitetyt strategisen tason tavoitteet. Niiden pohjalta olisi
tärkeää laatia tarkempi ’operatiivisen tason’

Palvellut uransa aikana
monissa kansainvälisissä
tehtävissä. Suomessa Vainio on työskennellyt muun
muassa Puolustusvoimien
kansainvälisen keskuksen
kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan asiantuntijana ja
opetusryhmän vanhimpana

toimeenpanosuunnitelma,

Taustaltaan upseeri

alueellisesti hyvin koordinoitua. Säännölli-

joka

sisältäisi

toiminta-/operaatiolinjat, tarkemmat konkreettiset tavoitteet ja osatavoitteet sekä tavat,
joilla edetä kohti strategisen tason tavoitteita
eri organisaatioissa, järjestöissä ja yhteisöissä
toimittaessa.
Eri tasoilla toimivien suomalaisten diplomaattien ja asiantuntijoiden työn pitäisi olla
selle tietojenvaihdolle ja yhteydenpidolle pitää olla luotuna selkeä muoto ja mekanismit.
On itsestään selvää, että kansallisen toimeenpanosuunnitelman pitää vastata kohdealueen tarpeita ja olla yhteensopiva operaatioiden mandaattien ja niiden kansainvälisten
järjestöjen tavoitteiden kanssa, joiden osana
Suomi toimii.
Kriisinhallinta on nimenomaan vaikuttavuuteen perustuvaa toimintaa. Siksi toimeenpanosuunnitelman tavoitteet on asetettava sen mukaisesti, mitä vaikutuksia
halutaan saada aikaiseksi eri aloilla, kuten
ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteiden,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten
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tai turvallisuuden edistämisessä. Tavoitteiden asettelussa olisi huomioitava,
miten vaikuttavuutta kyetään mittaamaan. Muuten vaikuttavuuden arviointi
jää puutteelliseksi ja sen myötä kriisinhallintatyön parantamiselta ja kehittämiseltä puuttuu perusteita.

Eri tasoilla toimivien suomalaisten diplomaattien ja asiantuntijoiden
työn pitäisi olla alueellisesti hyvin koordinoitua.

Vaikuttavuuden mittaaminen on tietysti joissain asioissa äärimmäisen
haastavaa. Kokonaisvaltainen kriisinhallinta on kaikkea muuta kuin suoraviivaista toimintaa. Tavoitteita ja niiden mittaamista on myös kyettävä tarkistamaan sen mukaan, mikä tuottaa tuloksia. Mittaamisen toteuttajana pitäisi olla
itse toimintaan liittymätön ja tuloksista vastaamaton ulkopuolinen taho. On
hyvin inhimillistä, että toiminnasta ja tuloksista vastuussa olevat henkilöt raportoivat asioiden edistymisestä mieluummin myönteisesti kuin kielteisesti.
Suhteet Afrikan unioniin
Avaintekijä Afrikan kriisinhallinnassa on Afrikan unioni. Suomen tuen tehostamiseksi olisi merkittävää syventää suhteita AU:n päämajaan. Tämä tapahtuisi niin, että Suomella olisi asiantuntija tai neuvonantaja AU:n päämajassa, mieluiten AU-komission poliittisten asioiden, rauhan- ja turvallisuuden
osastolla (Political Affairs, Peace and Security department). Tämä riippuu tietenkin Suomen tahdon lisäksi siitä, miten AU suhtautuisi kyseiseen järjestelyyn.
Suhteet AU:n alueellisiin järjestöihin
Taatakseen vaikuttavuuden Itä-Afrikan kriisinhallinnan tukemisessa Suomella olisi oltava edustajat myös AU:n alueellisissa järjestöissä. Suomi voisi asettaa kumpaankin organisaatioon neuvonantajan. Suomihan tukee jo
muutenkin IGAD:ia (the Inter-Governmental Authority on Development).
EASF:n tukemisesta Suomella on kokemusta jo vuodesta 2009 alkaen ja Suomella on siinä luotettavan kumppanin maine. Suomalaisten edellytykset
työskennellä näissä ympäristöissä ovat siis jo lähtökohtaisesti hyvät. Tehok199
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kaalla neuvonantajatyöskentelyllä kyettäisiin lähentämään kyseisiä järjestöjä,
parantamaan niiden välistä koordinaatiota ja yhteistyötä sekä kannustaa niitä
täydentämään toisiaan keskinäisen kilpailun sijaan.
Tutkimus ja kehittäminen
Suomen kannattaisi harkita myös tutkijan, tai toissijaisesti koulutusasiantuntijan, sijoittamista Nairobissa EASF:n vieressä sijaitsevaan rauhan sekä turvallisuuden tutkimus- ja koulutuskeskukseen IPSTC:hen, joka on yksi Afrikan
laadukkaimmista alan keskuksista. Tarkoituksena olisi tukea Afrikan kriisinhallinnan kehittämistä tutkimukseen perustuvalla tiedolla, mutta myös auttaa
suomalaisia neuvonantajia hankkimaan laajempaa ja syvällisempää kuvaa
Afrikan turvallisuustilanteesta ja konflikteista. Tämä auttaisi samalla Suomen
kriisinhallinnan kehittämistä ylipäätään ja Afrikka-tietämyksen parantamista. Varsinkin nuorten tutkijoiden lähettämisellä katsottaisiin hieman kauemmaksi eteenpäin ja kasvatettaisiin Suomen Afrikka-asiantuntijoiden sukupolvea tulevaisuutta varten. Afrikka-tutkimusta olisi kaiketi suotavaa tehdä
pikemminkin Afrikassa kuin Suomessa.
Toinen vaihtoehto olisi sijoittaa IPSTC:hen suomalainen kriisinhallintakoulutuksen asiantuntija. IPSTC:n edustajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa
erityisesti koulutuksen laatutoiminnan, kuten sertifiointijärjestelmän, kehittämisestä. Toki myös tiettyihin kriisinhallintakoulutuksen temaattisiin aiheisiin liittyvä tuki olisi toivottua. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijoille olisi tarvetta.
Edellä kuvatulla järjestelyllä muodostettaisiin suomalaisten siviilikriisinhallinta-asiantuntijoiden verkosto, jolla kyettäisiin tehokkaasti vaikuttamaan
tukemalla Itä-Afrikan turvallisuusarkkitehtuurin rakenteiden sisällä tehtävää
suunnittelua, valmisteluita ja päätöksiä. Asiantuntijoiden keskinäisellä yhteydenpidolla taattaisiin se, että kyettäisiin reagoimaan riittävän ajoissa käsiteltäväksi tuleviin asioihin ja vaikuttamaan niihin.
Pohjoismainen yhteistyö
Selvittämisen arvoista olisi myös tutkia pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Itä-Afrikassa toimivien pohjoismaisten kriisinhallinta-asiantuntijoiden ja lähetystöjen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
200
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maaperä vaikuttaisi myönteiseltä pohjoismaiselle yhteistyölle. Pohjoismaiden toiminta perustuu hyvin samankaltaiseen arvopohjaan ja yhteneväisiin
tavoitteisiin. Yhteistyö mahdollistaisi sen, ettei Suomen tai minkään muunkaan Pohjoismaan olisi välttämätöntä sijoittaa omaa kansallista asiantuntijaansa kaikkiin AU:n alueellisiin järjestöihin, vaan muodostettaisiin kansallisten asiantuntijaverkostojen sijaan pohjoismainen verkosto.
Henkilökohtaisten suhteiden luominen
Kriisinhallintatehtävissä luodaan myös tärkeitä kontakteja Afrikan kriisinhallinnan keskeisiin toimijoihin ja päättäjiin henkilötasolla. Hyvien suhteiden
rakentamiseksi Suomen kannattaa hyödyntää myös henkilökohtaisia kontaktiverkostoja. Syvien kontaktien luomiseksi Suomen kannattaa paitsi toteuttaa vierailukäyntejä Afrikassa myös kutsua avainhenkilöitä Suomeen.

Tavoitteiden asettelussa olisi huomioitava, miten vaikuttavuutta
kyetään mittaamaan.

Henkilökohtaisten suhteiden rakentamiseen kannattaa määrätietoisesti
panostaa erityisesti Afrikassa. Afrikkalaiset arvostavat ystävyyttä ja kunnioittavaa käyttäytymistä, mitä osoittaa muun muassa se, että he myös löytävät
mukavasti aikaa tapaamisille. Toisekseen käy helposti niin, että länsimaalaiset
diplomaatit ja muut kansainväliset asiantuntijat keskustelevat enimmäkseen
toistensa kanssa ja vahvistavat länsimaisia stereotyppisiä käsityksiään Afrikasta. Tarvetta olisikin vahvistaa suhteita paikallisten toimijoiden ja vaikuttajien kanssa, kun luodaan kuvaa siitä, mitkä ovat kohdealueiden todelliset
tarpeet ja mitkä ovat heidän näkökulmansa yhteiskuntiensa kehittämiseen.
Tämä ei tapahdu pelkästään muutamissa virallisissa tapaamisissa, vaan pikemminkin henkilökohtaisissa, luottamuksellisissa keskusteluissa. Virallisluonteisissa tapaamisissa on tyypillistä, että paikalliset päätöksentekijät ja vaikuttajat kertovat asioita, joita he ajattelevat rahoittajien haluavan kuulla.
Suomen hyvien ja luottamuksellisten suhteiden luomisessa kannattaa siis
kutsua afrikkalaisia päättäjiä ja muita merkittäviä toimijoita Suomeen. Esimerkiksi kriisinhallinta-asiantuntijamme toimivat tehtävissään sihteeristöis201
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EASF:n järjesti vuoden 2021 heinäkuussa seminaarin ”Nuoret rauhan ja ympäristönsuojelun
puolesta’ Addis Abebassa Etiopiassa.

sä tai operaatioissa tavallisesti 2-4 vuotta, jolloin edellytykset henkilökohtaisten suhteiden luomiselle paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
ovat otolliset. Näiden suhteiden kautta kyetään parantamaan merkittävästi
vaikuttavuutta, ja monissa tapauksissa suhteita kyetään hyödyntämään myöhemmin kotimaan tehtävissäkin. On myös huolehdittava, että eri tehtävissä
solmitut tärkeät kontaktit siirtyvät eri toimialueilla seuraaville suomalaisille
asiantuntijoille sekä laajemminkin kansainvälisiä asioita hoitavien suomalaisten hyödynnettäväksi.
Sotilaallinen kriisinhallinta
Vaikuttavuuden kannalta melko tavalla samat periaatteet pätevät sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa että siviilikriisinhallinnassa. Suomen ei välttämättä
kannata lähettää tavanomaisia rauhanturvajoukkoja Afrikkaan. Afrikan mailla
on aivan riittävästi joukkoja itselläänkin tekemään sotilaallisen kriisinhallinnan perustehtäviä. Joukkojen lähettäminen olisi myös erittäin kallista, logistisesti haastavaa ja riskialtista. Saavutettava hyöty ei vastaisi kustannuksia.
Mikäli Suomi kuitenkin päättäisi lähettää joukkoja Afrikan rauhanoperaa202

Jouni Vainio
Kuinka tehostaa Suomen kriisinhallintatukea – näkökulmia Itä-Afrikasta

tioihin, lisäarvoa operaatioihin toisi osallistuminen lähinnä erikoishenkilöstöllä ja
-kalustolla, kuten esimerkiksi helikoptereilla
tai tarjoamalla ylipäätään ilmakuljetuskapasiteetteja, joille toki on Afrikan operaatioissa
kysyntää. Tällaisen kaluston käyttö- ja huoltokustannukset olisivat kuitenkin erittäin
korkeat ja Suomen saattaisi olla haasteellista
edes irrottaa kyseistä kalustoa saati sen vaatimaa erikois- ja tukihenkilöstöä kotimaan
tehtävistä.
Suomen kansallisen puolustuksen kehittämisen kannalta on tietysti tärkeää käyttää
sotilaalliseen

kriisinhallintaan

kokonaisia

joukkokokoonpanoja, mutta Afrikka ei välttämättä ole otollisin toimintaympäristö siihen.
Suomen kannattaa Afrikassa panostaa ensisijaisesti sotilaallisessakin kriisinhallinnassa neuvonantaja- ja koulutustoimintaan sekä esikuntaupseerien
sijoittamiseen avaintehtäviin EU- ja YK-operaatioissa. Siinäkin on harkittava, millä sektorilla halutaan olla vahvoja, mihin löytyy osaamista ja miten
se palvelee Suomen osaamisen sekä koulutuksen kehittämistä. Mikäli tietty
toimiala katsotaan tärkeäksi, pitäisi suomalaisia sijoittaa tehtäviin niin, että
toimialan koko johtosuhteiden eri tasoilla työskentelee suomalaisia, jotka
muodostavat oman tiiviin kansallisen verkoston. Vaikuttavuutta ei saavuteta
hajasijoittamalla satunnaisesti yksittäisiä suomalaisia eri toimialoille laajoissa
operaatioissa ja isoissa organisaatioissa.
Sinänsä on tarkoituksenmukaista, että Suomi vahvistaa osallistumistaan
sotilaalliseen kriisinhallintaan Afrikassa. Suomella on jo nykyisellään muutamia esikuntaupseereita Länsi- ja Itä-Afrikassa YK- ja EU-operaatioissa (EUTM
Mali ja Somalia sekä MINUSMA). Suomi on myös päättänyt vahvistaa osallistumistaan EU:n koulutusoperaatioon Malissa.
Lisäksi EU:n neuvosto on juuri päättänyt toteuttaa sotilaskoulutusoperaation Mosambikissa eteläisessä Afrikassa. Niin ikään AU:n alueellisista jär203
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jestöistä Southern African Development Community (SADC) on päättänyt
tukea Mosambikin hallitusta ja käynnistää terrorismin vastaisen operaation
valmiusjoukollaan Mosambikissa Gabo Delgadon provinssissa. Myös Suomi
valmistautuu osallistumaan EU:n koulutusoperaatioon Mosambikissa.
Merkillepantavaa on, ettei Suomella ole toistaiseksi yhtään akkreditoitua
puolustusasiamiestä Afrikassa. Suomen kannattaisi vähintään sijoittaa edustustoonsa puolustusasiamies joko Addis Abebaan tai Nairobiin. Etiopiassa ja
Keniassa ovat eri maat ja järjestöt kattavasti edustettuna, jolloin Afrikan kontaktien lisäksi kansainvälinen puolustusasiamiesverkosto olisi laajasti hyödynnettävissä esimerkiksi tilannekuvan luomiseksi ja sekä paikallisten että
kansainvälisten toimijoiden intressien selvittämiseksi.
Päätelmiä Suomen osallistumisesta kriisinhallintaan Afrikassa
Sotilaallisessa toiminnassa erikoisjoukkojen käyttöperiaatetta voidaan kuvata pelkistetysti niin, että suhteellisen pienen joukon taktisen tason operaatiolla olisi merkitystä strategisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisesta käy
esimerkiksi strategisesti merkittävän lentokentän tai sataman haltuunotto.
Parhaimmillaan kriisinhallinta-asiantuntijoitamme voidaan pitää kriisinhallinnan erikoisjoukkona. Muutamien asiantuntijoiden työllä saattaa olla
merkittävä strategisen tason vaikutus. Tämä edellyttää selkeästi asetettuja tavoitteita, onnistuneita rekrytointeja, toimintaympäristön tuntemusta, hyvää
verkostoitumista ja toimivia kontakteja sekä vahvaa oman erikoisalan osaamista.
Kriisinhallinta varsinkin Afrikassa on alueellistunut. Sen vuoksi Suomen
verkostojen luomista pitää niin ikään katsoa alueellisesti niin, että suomalaiset kriisinhallinnan toimijat ja edustustot ovat linkittyneenä tiiviisti toisiinsa.
Esimerkiksi Itä-Afrikassa Nairobin ja Addis Abeban edustustojen sekä jokaisen alueella toimivan kriisinhallinta-asiantuntijan tai eri järjestöissä työskentelevän henkilön työskentelyn pitää palvella Suomen Afrikka-strategian
tavoitteita. Vaikka eri järjestöjen toiminnot ovat erillisiä, ne voivat palvella yhteisiä tavoitteita ja olla toisiaan täydentäviä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan
näkökulmasta.
Samat periaatteet pätevät Suomen Afrikka-strategian toimeenpanossa kaikilla alueilla, joissa Suomi on edustettuna. Esimerkiksi Länsi-Afrikassa vai204
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kuttavuuden lisäämiseksi siviilikriisinhallinnassa Suomen kannattaisi sijoittaa asiantuntijoita ainakin ECOWAS:n rakenteisiin ja ehkäpä eteläisen Afrikan
osalta SADC:iin. Kummassakin tapauksessa AU:n alueelliset valmiusjoukot
ovat osa ko. järjestöjä. Nämä kaksi alueellista järjestöä ovat olleet myös aktiivisia kriisinhallinnassa. Toistaiseksi ei ole nähtävissä, että suomalaisten asiantuntijoiden sijoittaminen Keski-Afrikan (ECCAS) tai Pohjois-Afrikan (NARC)
järjestöihin toisi suurta lisäarvoa. Suomen edustautuminen Keski-Afrikassa
on muutenkin vaatimatonta ja toisaalta NARC:n toiminta alueellisena kriisinhallintamekanismina on lähes olematonta. EU:lla ja sen osana myös Suomella on toki turvallisuusintressejä Pohjois-Afrikassa, mutta tehokkaampaa
on työskennellä muiden järjestöjen ja operaatioiden puitteissa kuin osallistua
NARC:n toimintaan.

Suomen tuen tehostamiseksi olisi merkittävää syventää suhteita
AU:n päämajaan.

Suomen vaikuttavuuden lisääminen kriisinhallinnassakin tapahtuu monipuolistamalla ja syventämällä Suomen suhteita Afrikan maihin, Afrikan
unioniin ja AU:n alueellisiin järjestöihin. Suomen uuden Afrikka-strategian
mukaan Suomen Afrikka-politiikan tulee olla kokonaisvaltaista ja johdonmukaista. Suomen kriisinhallinnassa Afrikassa tarvitaan jokaisen suomalaisen
diplomaatin, kansainvälisissä järjestöissä eri tasoilla työskentelevän asiantuntijan ja toimijan panosta niin, että kaikki työskentelevät samojen strategisten
tavoitteiden hyväksi. Suomi voi myös hyötyä paljon afrikkalaisesta osaamisesta tekemällä yhteistyötä eri kriisinhallintatoimijoiden ja tutkimuslaitosten
kanssa, kun kasvatetaan suomalaista Afrikka-osaamista ja kehitetään suomalaista kriisinhallintaosaamista Afrikassa.
Kaiken kaikkiaan Afrikan kriisinhallinnan tukeminen erityisesti rauhanvälityksellä sekä asiantuntija-, neuvonantaja- ja koulutustoiminnalla sopivat
hyvin Suomen profiiliin niin ulkopoliittisten painopisteiden kuin Suomen
kansainvälisesti tunnustetun osaamisen kannalta.
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Kestävä muuttoliike
Afrikan ja Euroopan
välillä EU:n suurimpia
lähitulevaisuuden haasteita
Siirtolaisuus Afrikan maista on moninainen kokonaisuus.
Pelkän muuttoliikkeen hillitsemisen sijaan EU:ssa on alettu
enemmän painottaa laillisen siirtolaisuuden mahdollisuuksia
ja muuttoliikkeen näkemistä osana normaalia maanosien
välistä kanssakäymistä. Myös Suomen uusi linja korostaa
sääntelemättömän muuttoliikkeen hallinnan ohella muun
muassa työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton
helpottamista.
Siirtolaisuuspaine Afrikasta Eurooppaan kasvoi merkittävästi kautta 2010-luvun
ja on jatkunut 2020-luvulla entisestään. Työikäisen väestön kasvu, elintasoerot,
alueelliset konfliktit ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten elinkeinoihin
Afrikassa ovat pakottaneet entistä useammat jättämään kotinsa. Vaikka 80 prosenttia tästä siirtolaisuudesta tapahtuu Afrikan maiden välillä, on myös monen
etenkin nuoren, afrikkalaisen siirtolaisen tavoitteena päästä Eurooppaan.
Asiantuntijaennusteiden62 mukaan vuoteen 2050 mennessä Saharan eteläpuolisen Afrikan työikäinen väestö tulee lisääntymään yli 800 miljoonalla.
Kotimaiset työmarkkinat eivät pysty tarjoamaan työtä kaikille, joten maasta62 esim. Masood Ahmed and Kate Gough, Centre for Global Development, 2018: African Migration to Europe, Not a Crisis but an
Opportunity.
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muutto tulee olemaan ainoa ratkaisu monelle. Samaan aikaan Eurooppa on jatkanut
ikääntymistään, ja työvoiman kysyntä varsinkin hoiva-aloilla on kasvanut. Vuonna
2050 Euroopan väestöstä on 34 prosenttia
arvioitu olevan yli 60-vuotiaita.
Samalla kun paine Välimerellä Euroopan
etelärajoilla on kasvanut, ovat EU-maat kipuilleet sen kanssa, miten siirtolaisuuteen
Afrikasta tulisi suhtautua. Yhteistä säveltä
kaikenkattavasta

maahanmuuttopolitiikasta

on yritetty löytää jo vuosia, mutta tilanne on
hiertänyt jäsenmaiden välisiä neuvotteluja.
Välimeren maat siirtolaisuuden eturintamassa ovat peräänkuuluttaneet solidaarisuutta
muilta jäsenmailta siirtolaisuustilanteen ratkaisussa ja ovat siten olleet törmäyskurssilla esimerkiksi ns. Visegrád-maiden kanssa
(Puola, Unkari, Slovakia, Tšekki), jotka ovat
katsoneet EU:n vaatimusten vastuunjaosta
nakertavan kansallista itsemääräämisoikeutta.
Toukokuussa 2015 EU-komissio julkaisi
kuitenkin kokonaisvaltaisen maahanmuuttopoliittisen strategiansa ”Euroopan Maa-

Tuukka Lampi on Euroopan
Muuttoliikeverkoston (European Migration Network,
EMN) Suomen kansallisen yhteyspisteen erityisasiantuntija.

EMN
on EU-jäsenmaissa sekä Norjassa toimivista kansallisista
yhteyspisteistä sekä kansallisten verkostojen jäsenistä
muodostuva tutkimus- ja
tiedonvaihtoverkosto. Euroopan muuttoliikeverkoston
toimintaa koordinoi EU-komissio. Suomen yhteyspiste
toimii Maahanmuuttoviraston
yhteydessä.

hanmuuttoagendan63.” Kunnianhimoisessa
paketissa alleviivattiin, että yksittäiset maat
eivät kykene yksin vastaamaan muuttoliikkeiden haasteisiin, vaan tarvitaan ”eurooppalaisempi lähestymistapa”. Ydinajatuksena oli
muuttoliikkeen juurisyihin pureutuminen,
jota varten perustettiin EU:n Afrikka-hätärahasto, josta rahoitettiin vuosina 2015-2021
63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN
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yli 250 eri muuttoliikeprojektia yli 26 Afrikan maassa. Säännösten vastainen
muuttoliike tulkittiin tuolloin eräänlaiseksi köyhyyden, heikon hallinnon ja
yleisen turvattomuuden oireeksi, jota tulisi hoitaa kehitysapuvaroin. Käytännössä suuri osa rahaston hankkeista liittyi tosin suoraan säännösten vastaisen muuttoliikkeen hallintaan, enneminkin kuin lähtömaiden kehityksen
tukemiseen. Koska EU-maat eivät ole löytäneet yksimielisyyttä siitä, miten
siirtolaisuutta tulisi hallita Euroopan rajoilla, on ratkaisuna ollut siirtää siirtolaisuuden hallintaa lähtö- ja kauttakulkumaihin. Hätärahastosta on tuettu
muun muassa Itä-Afrikan ja Afrikan sarven maiden yhteistä rajavalvonnan
kehitysoperaatiota.
Symbolinen suunnanmuutos tapahtui 2020, kun maaliskuussa julkaistussa EU:n Afrikka-strategiassa64 sekä saman vuoden syksyllä julkaistussa
Euroopan komission odotetussa uudessa muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksessa65 alleviivattiin Euroopan ja Afrikan välisen muuttoliikkeen hallinnan saattamista kestävämmälle pohjalle. Komission mukaan vaaditaan ”uutta
ajattelutapaa”, jolla ”nykyiset ja uudet kumppanuudet halutaan nostaa uudelle
tasolle” jonka ”keskiössä ovat molemmille osapuolille koituvat hyödyt”.
Käytännössä pääfokus EU:n Afrikka-suhteessa on tähän asti ollut siirtolaisuuden hillitsemisessä lähtömaissa erilaisin kannustimin ja sanktioin, kuten
esimerkiksi viisumipolitiikalla. EU-instituutioiden tasolla on ilmeisesti kuitenkin vähitellen alettu ajatella, että vaikka humanitaarinen tai kehitysapu
saattaa lievittää ihmisten lähtöpaineita lyhyellä aikavälillä, ne eivät poista
siirtolaisuuden taustalla olevia varsinaisia syitä, joten muuttoliike maanosien
välillä tulisi olla osa normaalia kanssakäymistä ja säännönmukaisempaa. Euroopan sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson totesikin EU:n uutta maahanmuuttosopimusta koskevassa puheessaan syyskuussa 2020, että
muuttoliike on normaalia – aina ollut ja tulee aina olemaan.
Kestävä muuttoliike
Muuttoliikeasiantuntijoiden keskuudessa on vallinnut konsensus, että muuttoliikettä tulisi aina tarkastella ”koko reitin” näkökulmasta ottamalla huomioon
sekä lähtömaat, itse siirtolaiset, että kohdemaat. Oxfordin yliopiston profes64 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690516/EPRS_ATA(2021)690516_EN.pdf
65 Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus: Kysymyksiä ja vastauksia:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_20_1707#deepen-coordination
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sorit Alexander Betts ja Paul Collier66 ovat määritelleet, että maahanmuuton
voidaan katsoa olevan kestävällä pohjalla, kun sillä on väestön kannatus lähtö- ja kohdemaissa, se palvelee kaikkien osapuolten pitkän aikavälin tavoitteita ja on eettisellä pohjalla.
Kestävän muuttoliikepolitiikan pohjana on pidetty laajaa kirjoa laillisia siirtolaisuuden muotoja67. Esimerkiksi Afrikan unioni on yrittänyt promotoida
kiertomuuttoa osana normaalia Afrikan ja Euroopan välistä kanssakäymistä.
Kiertomuuton kautta voitaisiin linkittää työmarkkinoiden kehitys sekä lähtöettä kohdemaissa ja jopa vastata haasteisiin lähtömaissa. Olennainen osa tätä
on Afrikan maiden sitominen työperäiseen kiertomuuttoon siten, että lähtömaat ovat aktiivisesti mukana huolehtimassa siitä, että työntekijät palaavat
kotimaihinsa työn päätyttyä.
Afrikan maille positiivisia vaikutuksia siirtolaisuudesta ovat olleet muun
muassa tietotaidon siirtyminen takaisin lähtömaihin diasporan kautta ja rahalähetykset. Toisaalta moni Afrikan maa kärsii samalla aivovuodosta, missä
korkeasti koulutettu väestö muuttaa pysyvästi ulkomaille, mikä haittaa lähtömaiden kehitystä etenkin kriittisillä aloilla, kuten infrastruktuuri ja terveydenhuolto. Lisäksi rahalähetysten riskinä on, että ne saattavat syventää taloudellista epätasa-arvoa lähtömaissa kotitalouksien välillä ja kotitaloudet saattavat
tulla niistä jopa riippuvaisiksi. Niinpä kiertomuuton kaltaiset ohjelmat mahdollistaisivat aivovuodon sijasta eräänlaisen ”aivokierron”.
Eurooppalaisissa medioissa on paljon keskitytty nimenomaan tarinoihin
ihmissalakuljetuksesta ja maalailtu kauhukuvia Eurooppaa uhkaavasta hallitsemattomasta kouluttamattomien siirtolaisten aallosta. On totta, että säännösten vastainen siirtolaisuus Afrikasta Eurooppaan on 2010-luvulta alkaen
lisääntynyt samalla kun siirtolaisuus laillisia väyliä pitkin on merkittävästi
vähentynyt. Näin arvioi muun muassa EU-komission vuoden 2018 raportti
Many more to come?68 Säännösten vastainen siirtolaisuus on kuitenkin lähtökohtaisesti seurausta laillisten vaihtoehtojen niukkuudesta. Ilman laillista
statusta afrikkalaiset siirtolaiset joutuvat usein työskentelemään harmaan talouden piirissä ja ovat siten vaarassa joutua hyväksikäytetyksi. Samalla heidän
66 EMN Norway Occasional Papers: Sustainable Migration Framework. Alexander Betts & Paul Collier. University of Oxford, 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/59c035d6145c48a59d834ce1969f33cb/emn-norway-occasional-papers-sustainable-migration-framework-oxford-uni.pdf
67 Promoting New Kinds of Legal Labour Migration Pathways Between Europe and Africa. Michael Clemens, Helen Dempster &
Kate Gough. Center for Global Development (DDG), October 24, 2019
68 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110703
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potentiaalinsa työmarkkinoilla valuu hukkaan. Säännösten vastainen siirtolaisuus on myös monelle EU-maalle sisäpoliittinen ongelma.
Pelkkä perinteinen kehitysapu ei myöskään vähennä maastamuuttopainetta. YK:n kehitysohjelma UNDP julkaisi 2019 raportin Scaling Fences69, joka
käsitteli säännösten vastaista siirtolaisuutta Afrikasta Eurooppaan. Raportti
osoitti, että päätös lähteä Eurooppaan ei yleensä johtunut välttämättä työttömyydestä, palkan pienuudesta tai koulutuksen puutteesta, vaan pettymyksestä oman maan kehitykseen ja instituutioihin ja etenkin nuorten vähäisiin
mahdollisuuksiin vaikuttaa ja edetä elämässään.
Muuttoliikkeiden ja taloudellisen kehityksen välistä suhdetta on kuvattu eräänlaisena käänteisenä U-käyränä: Siirtolaisuus lisääntyy maan taloudellisen kasvun myötä, kunnes bruttokansantuote henkeä kohti on noin
$6,000–8,000 (Yhdysvaltain dollarein ostovoimapariteetilla, PPP-korjattuna),
eli kunnes maa on niin sanottu ylemmän keskitulon maa, jonka jälkeen se
alkaa laskea. Sekä UNDP:n että komission raportti arvioi, että monet Afrikan
maat ovat vasta lähiaikoina saavuttamassa taloudellisen kehitysasteen, missä
maastamuutto alkaa kiihtyä, ennen kuin se alkaa laskea. Taloudellinen kehitys voi hillitä väestönkasvua, mutta samalla se lisää nuorten mahdollisuuksia
lähteä maasta. Siirtolaisuutta Afrikan maista onkin tarkasteltava moninaisena kokonaisuutena, johon ei ole yhtä ratkaisua. Kunkin maan tilanne on erilainen. EU-maiden tulisikin huomioida tämä ja pyrkiä näkemään Afrikasta
suuntautuva muuttoliike osana globaalien työmarkkinoiden kehitystä.
Suomi vahvuuksillaan kokoaan suurempi Afrikassa
Suomi on muuttuvan EU:n muuttoliikepolitiikan vanavedessä alkanut tehdä
uusia avauksia Afrikkaan. Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma vuodelta
2019 nosti muuttoliikkeen kiinteämmäksi osaksi kehityspolitiikkaa. Ohjelman
mukaan Suomi ohjaa kehitysyhteistyörahoitusta muuttoliikkeen juurisyihin,
mutta samalla hallitus alleviivaa Afrikan kasvavaa merkitystä EU:n naapurina
ja strategisena kumppanina.
Ohjelmaan perustuen hallitus julkaisi vuonna 2021 Afrikka-strategian, missä todettiin, että ennakoimattoman ja sääntelemättömän muuttoliikkeen hallinnan ohella olennaista on pakolaisten uudelleensijoittamisen lisäksi tehdä
erityisesti työhön ja opiskeluun perustuvista väylistä paremmin saavutettavia.
69 Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe. UNDP, 2019.
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Suomi on näin alkanut pyrkiä pois avun antaja – avun vastaanottaja -asetelmasta ja siirtänyt fokusta poliittisten ja taloudellisten suhteiden tiivistämiseen
Afrikan maihin ja niiden järjestöihin.
Kun yksi olennaisimpia haasteita Afrikassa on ollut sen nuoren väestön integroiminen täkäläisille työmarkkinoille, on Suomen panos liittynyt nimenomaan koulutusosaamisen viemiseen ja siten työmarkkinoiden kehittämiseen
lähtömaissa. Jo ennen Afrikka-strategiaa Suomi on tehnyt monenlaista nimenomaan muuttoliikkeisiin linkittyvää kehitysyhteistyötä Afrikan maiden kanssa.
Suomen ulkoministeriö rahoitti vuodesta 2008 alkaen kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Suomen toimiston MIDA FINNSOM -projektia70,
missä kehitettiin Somalian ja Somalimaan terveyssektoria Suomessa asuvien
somalitaustaisten terveydenhoitoalan asiantuntijoiden voimin. Asiantuntijat
kouluttivat paikallisia lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, terveysviranomaisia
sekä terveysalan kouluttajia. Yli 10 vuotta menestyksekkäästi jatkunut projekti
on ollut erinomainen esimerkki siitä, miten siirtolaisten muualla saatu osaaminen voi hyödyttää heidän lähtömaitaan.
Suomi on myös kehittänyt Itä-Afrikassa kestävämpää toimeentulopohjaa esimerkiksi tukemalla Eritrean koulutussektoria71; Neljän suomalaisen
yliopiston sekä Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa 2016 alkaen on kehitetty
eritrealaisten korkeakoulujen tutkimusta, opetusta ja opettajankoulutusta. Tavoitteena oli kehittää maailman köyhimpiin kuuluvan maan työmarkkinoita,
mutta yhteistyön taustalla oli myös pyrkimys vaikuttaa Eritreasta lähtevien
pakolaisten määrään.
Lisäksi ulkoministeriö on vuodesta 2016 toteuttanut Irakissa, Afganistanissa
ja Somaliassa muuttoliikeviestintäkampanjoita, joiden tarkoituksena on ollut
vaikuttaa säännösten vastaisen muuttoliikkeen ja terrorismin perimmäisiin
syihin, kuten nuorten kokemaan näköalattomuuteen, syrjäytymiseen ja radikalisoitumiseen. Somaliassa on hankkeen viestinä ollut rauha, anteeksianto
ja kostokierteiden murtaminen. Nuoria kannustettiin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edistämään maan rauhankehitystä ja esimerkiksi toimittajia
koulutettiin. Osaamisen viennin ohella Suomi on näin ollen myös pyrkinyt
panostamaan Afrikan nuorisoon positiivisena muutosvoimana.
70 https://finland.iom.int/fi/mida
71 Teija Laakso: Suomi raivaa kehitysyhteistyölle tietä sulkeutuneessa Eritreassa. Julkaistu: maailma.net, 26.5.2016
https://www.maailma.net/uutiset/suomi-raivaa-kehitysyhteistyolle-tieta-sulkeutuneessa-eritreassa
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Anssi Grekula

Koodibussi kuljetti
digitaitoja pitkin poikin
Afrikkaa
Aalto-yliopiston ja afrikkalaisten suurlähetystöjen
kevään 2017 suurprojekti CodeBus Africa
juhli 100-vuotiaan Suomen teknologia- ja
koulutusosaamista. Kevään aikana koodibussi
kiersi kymmenessä Afrikan maassa tarjoamassa
ohjelmointityöpajoja paikallisille nuorille. Työpajoissa
koodattiin musiikkia. Kokemuksiaan bussin kyydistä
kertoo vapaaehtoisena kouluttajana Keniassa ja
Ugandassa mukana ollut Anssi Grekula.

K

eskittyneet sormet hapuilevat näppäimistön yllä. Vieruskaverin käsi tarttuu hellästi mutta määrätietoisesti toisen etusormeen vieden sen p-kir-

jaimelle. Painallus. Seuraavaksi löytyy l, a, y, välilyönti, 6 ja 0. Senttimetri kerrallaan hiiren kursori hivuttautuu kohti Run-painiketta. Epävarma painallus ja
kaksi silmäparia syttyvät. Kuulokkeista kuului ääni, ja me saimme sen aikaan!
Näin syntyvät nuorten ensimmäiset koodirivit CodeBus Africa -projektin
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työpajassa keväällä 2017. Länsi-Afrikan Ghanasta alkanut kiertue jatkui viikko
viikolta kohti itää ja etelää. Jokaisessa maassa Aalto-yliopiston opiskelijoista
ja alumneista rekrytoidut vapaaehtoiset kouluttivat ensitöikseen joukon paikallisia kollegoja yhteistä tehtävää varten: alueen lapsille ja nuorille, etenkin
tytöille, on järjestettävä positiivinen ensikosketus ohjelmoinnin maailmaan.
Kun tietokone päästää ensimmäisen piippauksen, afrikkalaisnuoret ovat
avanneet oven taitoihin, joilla kiihtyvästi digitalisoituvaa tulevaisuutta muovataan.

Nuoret oppivat parityöskentelyä, tietokoneen peruskäyttöä sekä
ohjelmoinnin peruskäsitteitä, kuten funktio, arvo, koodilohko sekä
silmukka.

Suurlähetystöjen yhteinen unelma: uuden sukupolven taidot
Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlien alla useat Suomen suurlähetystöt Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa miettivät, miten osallistua juhlavuoteen Välimeren sillä puolen. Ideoinnin tuloksena syntynyttä CodeBus Africa -hanketta
lähti luotsaamaan Aalto Global Impact -koordinointiyksikkö. Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoululla Helsingissä päämajaansa pitävä AGI keskittyy aaltolaisten tutkimuksen, koulutuksen ja yrittäjyyden kansainvälisiin vaikutuksiin
kehitysnäkökulmasta. Koodibussityöpajan opetussisältö perustuu koulutusalan sosiaalisen start-upin, Mehackitin laatimaan materiaaliin, jota kulloinkin
tien päällä oleva tiimi päivittää jatkuvasti vastaamaan paremmin nuorten tilanteeseen. Työpajoissa käytetään Sonic Pi -ohjelmointiympäristöä, jolla voi
koodata helposti yksinkertaista musiikkia. Nuoret oppivat parityöskentelyä,
tietokoneen peruskäyttöä sekä ohjelmoinnin peruskäsitteitä, kuten funktio,
arvo, koodilohko sekä silmukka. Päivän päätteeksi osallistujien tekemät biisit
soitetaan koko porukalle – ja tietysti tanssitaan!
Käytännössä koodibussi ei ollut yksittäinen tietokoneilla varustettu bussi,
vaan mielentila tai metafora: sanoma ohjelmoinnin ilosta matkaa pysäkiltä
toiselle bussin tavoin. Matkat taitettiin enimmäkseen lentokoneilla, ja työpajat pidettiin paikallisten kumppaneiden opetustiloissa. Kuhunkin maahan
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vaihtuva ohjaajatiimi kokosi ja purki pari-

KOODIBUSSI

kymmentä tietokonetta päivässä matkalau-

HANKKEESSA

kuista luokkatiloihin ja takaisin. Toki bussi

järjestettiin koodaustyöpajoja
kevään 2017 aikana Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa.
Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen suurlähetystöt, Aalto-yliopisto ja paikalliset kumppanit. Erityisesti
tyttöjen voimaannuttaminen
ja kannustaminen teknologian maailmaan oli hankkeen
tavoite.

on hyödyllinen kulkuneuvo kunkin maan
sisällä liikkumiseen, ja niinpä koodibussiksi pääsi vuorollaan useampi ajoneuvo. Koko
kymmenen maan kiertueen pääsi kokemaan
vain yksi ihminen, projektin vetäjä Irena Bakić.
Marmoritornista megaslummiin
– vastakohtien Kenia
Keniassa koodibussi oli osa Nairobi Innovation Week -tapahtuman ohjelmaa. Tapahtuman järjesti Nairobin yliopiston C4DLab
yhteistyössä Kenian kauppa, ICT- ja koulutusministeriöiden, UNICEFin sekä Suomen
Nairobin-suurlähetystön kanssa. Istumapaikat ja läppärit kävivät vähiin työpajoille varatussa huoneessa, kun nuorten lisäksi monet
muutkin osallistujat halusivat päästä seuraamaan opetusta ja kokeilemaan itse. Riehakas
tanssi ja nauru työpajan päätteeksi sekoittui
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iloisesti verkostoituvaan ja messuilla kiertelevään yritys-, järjestö- ja julkissektorin väkeen, joskin seminaarikeskusteluja se saattoi hetken verran hieman häiritä.

Seremonian päätteeksi oppilaat kulkivat jonossa luokkahuoneeseen
nyrkkejään puiden ja iskulauseita huudellen: “Education is power!
Education is the key!”

Yliopiston uutuuttaan kiiltelevien kiinalaisrakenteisten tornitalojen katveesta koodibussi jatkoi kahdeksi päiväksi Afrikan suurimpaan slummiin,
Kiberaan. Sadat tuhannet aaltopeltien suojissa asuvat ihmiset elävät Kiberassa äärimmäisessä köyhyydessä. Paikallisten Tunapanda-instituutin kouluttamien vapaaehtoisten johdolla koodibussilaiset opettivat noin 80 lapselle
ohjelmoinnin perusteita kahdessa päivässä. Viikko huipentui Kibera Town
Centren edustalle rakennetulla esiintymislavalla, kun yleisölle soitettiin radiohittien ja paikallisten artistien lisäksi myös työpajoissa lasten itse tekemiä
kappaleita. Tiimin ryhmähenki oli käsinkosketeltava, ja kenialaisista yleensä
jäi hyvin innokas, ulospäinsuuntautunut ja eteenpäin pyrkivä tuntuma. Lausuma “giving back to community” kuultiin useammin kuin kerran.
Ihanan ujo Uganda
Kenian jälkeen koodibussi suuntasi viikoksi Ugandaan, jossa työpajoja pidettiin kahdessa kaupungissa. Pääkaupunki Kampalan järjestelyistä vastasi Plan
Internationalin Smartup Factory, joka valmentaa ja voimauttaa syrjäytyneitä nuoria muun muassa yrittäjyys- ja IT-asioissa. Kampalasta tiimi matkusti
bussilla kuusi tuntia Niilin ylitse pohjoiseen Gulun kaupunkiin. Gulussa työpajat pidettiin TAKS-keskuksessa (Through Art Keep Smiling) Smartup Factoryn nuorille sekä katolisella St. Mauritzin koululla kaupungin ulkopuolella.
Erityisen puhutteleva kokemus oli päivä St. Mauritzin koululla. Oppilaat olivat nimittäin edellisvuonna suorittaneet kolmen vuoden oppimäärän kymmenessä kuukaudessa voidakseen siirtyä koulujärjestelmään, josta olivat
aikaisemmin tippuneet – tai jonka kyytiin he eivät olleet alun perin päässeetkään. Uuden mahdollisuuden heille tarjosi Geneva Global -järjestön Speed
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School -hanke. Aamu alkoi koulun oman soittokunnan marssiesityksellä,
joka tempaisi meidät kaikki mukaansa. Seremonian päätteeksi oppilaat kulkivat jonossa luokkahuoneeseen nyrkkejään puiden ja iskulauseita huudellen:
“Education is power! Education is the key!” Sähkötkin saatiin toimimaan ja diesel-generaattorin pörinän säestämänä lapset saivat ensikosketuksensa tietokoneisiin. Lasten innostunut ja motivoitunut suhtautuminen oppimiseen
ja kouluun sai meidät suomalaiset muistelemaan omia ala-asteaikojamme
ja varhaisteiniajan naurettavia koulukapinoita. Oppivelvollisuutta oli vaikea
nähdä oppimahdollisuutena.
Paikallisten ohjaajien kielitaito tuli tarpeeseen köyhempien, nuorempien, ja kauempana kaupungeista asuvien lasten kohdalla. Sekä Keniassa että
Ugandassa paikalliset ottivat vetovastuun heti toisesta työpajasta alkaen, ja
me mzungut saimme siirtyä taka-alalle, tukemaan yksittäisiä apua tarvitsevia
nuoria.
Digikipinä oli syttynyt.
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Digitaalinen kuilu on
erittäin suuri, kun
tarkastellaan tyttöjen ja
naisten osuutta teknologian kehittäjinä.

IRENA BAKIĆ:
CODEBUS ANTOI MONELLE
ENSIMMÄISEN KOKEMUKSEN
TIETOKONEEN KÄYTÖSTÄ
Maailma digitalisoituu, mutta teknologisen kehityksen tuomat hyödyt eivät
ole jakautuneet tasaisesti. Tämä näkyy
teknologiakuiluna, joka käsittää muun
muassa maantieteellisen, ekonomisen
ja sukupuolten välisen epätasa-arvoisuuden teknologian käytössä, kehittämisessä ja siitä hyötymisestä. Globaali
sukupuolten välinen kuilu internetin
käytössä kasvoi 11 prosentista 17 prosenttiin vuosien 2013 ja 2019 välillä72. Naiset omistavat keskimäärin 26
prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä älypuhelimen kuin miehet.
OECD:n mukaan Afrikassa vastaavat
luku on 34 prosenttia73.
Älypuhelin on maailman yleisin tapa
käyttää internetiä. Usein naisilla ja tytöillä ei kuitenkaan ole varaa hankkia

älypuhelinta tai sen käyttäminen on
heille liian kallista. Digitaalinen kuilu
on erittäin suuri, kun tarkastellaan tyttöjen ja naisten osuutta teknologian
kehittäjinä. Esimerkiksi tietotekniikan
alalta valmistuneista vain 25 prosenttia
on naisia.72 Teknologiayrityksiä johtavat enimmäkseen miehet, ja he myös
kehittävät sovelluksia ja teknologisia
ratkaisuja, jotka eivät huomioi riittävästi tyttöjen ja naisten tarpeita.
Teknologiakuilun umpeen kurominen ei ole tietenkään mahdollista
yhden projektin avulla, mutta suunnittelimme projektiimme erilaisia tapoja
rikkoa stereotypioita, jotka osaltaan ylläpitävät teknologiakuilua. Stereotyyppinen koodari on mies, ja monotonista
työtä tehdään yksin. Koodibussin työ-

72 (ITU, 2019) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
73 https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
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pajoissa koodaaminen tehtiin yhteistyössä parin kanssa, enemmistö koodauksen opettajista oli naisia, koodaus
yhdistettiin luovuuteen ja koodinpätkillä luotiin musiikkia. Vajaasta 2400
työpajaan osallistuneista nuorista ja
lapsista 61 prosenttia oli tyttöjä. On
tietenkin rajallista, mitä yhden koulupäivän pituisen työpajan aikana voi
oppia koodauksesta, mutta ainakin
oppimisesta tehtiin hauskaa ja monelle oppilaalle tämä oli ensimmäinen
kokemus tietokoneen käytöstä.
Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen ei rajoittunut vain oppilaisiin.
Projektin keskiössä olivat paikalliset
kumppanit, jotka koostuivat yliopistoista, teknologiahubeista ja teknologiaorganisaatioista. Lyhyen projektin
vaikuttavuus syntyikin kumppaneiden
käsissä. Moni paikallisista kumppa-

neista koki sukupuolten välisen teknologiakuilun isona esteenä uusien
innovaatioiden syntymiselle, nuorten
työllistymiselle, yritysten menestykselle ja taloudelliselle kasvulle. Vaikka
koodibussin visiitti kussakin maassa oli
lyhyt, useimmat kumppaneista jatkoivat yhdessä kehitettyjen opetusmateriaalien ja opetusmetodien käyttöä
vielä pitkään sen jälkeen, kun koodibussi oli palannut Suomeen.
Irena Bakić toimi Codebus Finland –
hankkeen koordinaattorina. Nykyään
hän on Plan International Finlandin
ohjelmapäällikkö vastuualueenaan innovaatiot ja digitaalinen kehitys.
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IINA SOIRI
•

Ulkoministeriön opetuksen
ja tieteen erityisasiantuntija
Etelä-Afrikassa, Pretoriassa
vuodesta 2019

•

Pohjoismaisen Afrikka-instituutin johtaja 2013-2019

•

Suomen ulkoministeriössä
eri kehityspoliittisissa tehtävissä 2011-2013, erityisasiantuntijana Tansaniassa
2006-2010 ja Angolassa
2004-2006

•

Työskennellyt eteläisessä
Afrikassa vuodesta 1991

•

VTM, tutkija, kansalaisjärjestöaktivisti ja äiti

Iina Soiri (vas.) Etelä-Afrikan johtavan hiv/
aids-tutkijan Quarraisha Abdol Salimin kanssa
Etelä-Afrikan tiedefoorumissa 2019.
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Iina Soiri:

”Tulevaisuuden nerot
syntyvät Afrikassa”
Yli 20 vuotta Afrikassa asunut ja työskennellyt Iina
Soiri haluaa, että Afrikka nähdään potentiaalina
eikä pelkästään haasteena. Monisatavuotisen
kolonialismin jälkeen olisi asetettava agenda
Afrikasta käsin, tarkasteltava afrikkalaisten
elämää afrikkalaisten silmin - heidän oman
maailmankatsomuksensa ja kehityskäsityksiensä
mukaan, Soiri sanoo.
Iina Soirin mukaan Afrikan kasvava väestö voidaan nähdä kahdella eri tavalla: joko niin, että kadut ovat täynnä toimettomia ja vihaisia nuoria - tai siten,
että ne ovat täynnä toivorikkaita nuoria, jotka toimivat oman ja yhteisönsä
paremman elämän puolesta.
Etelä-Afrikan Pretoriassa työskentelevä Soiri näkee, että Afrikassa on kaikista
kriiseistä huolimatta meneillään toivon aalto. Afrikkalaisten tarve parantaa omaa
arkeaan ja pureutua globaaleihin ongelmiin on konkreettinen. Yhteyksien lisääntymisen ja digitalisoitumisen ansiosta etenkin nuoret huomaavat, mitä eri
puolilla maailmaa tapahtuu. ”Afrikan nuorilla on kasvanut ymmärrys jostain paremmasta ja siitä, että yhteiskunnat voidaan järjestää niin monilla eri tavoilla. Nyt
täällä ajatellaan, että mekin voidaan saada aikaan toimiva yhteiskunta.”
Iina Soirille tärkeintä Afrikkaa tarkasteltaessa on, että väestönkasvua ei nähtäisi pelkästään uhkakuvana, vaan nimenomaan potentiaalina.
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”On pystyttävä tarjoamaan järkevää tekemistä ihmisille, jotta he eivät joudu
käyttämään arveluttavia ja ehkä väkivaltaisiakin keinoja oman elämänsä tarpeiden tyydyttämiseen. Kysymyshän on ihmisen elämän perusasioista, jotka
määrittävät suunnan. Jokaisella on valtavasti potentiaalia, jos sitä vain voi jotenkin käyttää.”
Eteläisen Afrikan potentiaalia tutuksi
Ennen nykyistä tehtäväänsä Etelä-Afrikan erityisasiantuntijana Iina Soiri ehti
olla muutaman vuoden Pohjolassa, muun muassa Pohjoismaisen Afrikka-instituutin ensimmäisenä suomalaisena johtajana. Takana oli jo 20 vuotta
työuraa Afrikassa, ja halu palata takaisin sinne oli valtava.
”Tosiasiassa täällä on tulevaisuus. Olen parhaassa seurassa, sillä täällä tulevaisuuden kyvyt syntyvät.”

Jokaisella on valtavasti potentiaalia, jos sitä vain voi jotenkin käyttää.

Iina Soiri on toiminut koko elämänsä Afrikka-asioiden parissa. Nuorena
opiskelija-aktiivina hän vastusti Etelä-Afrikan apartheidia sekä ajoi kolmannen maailman näkökulmaa ja rauhantutkimusta osaksi kansainvälisen politiikan aineopintoja Helsingin yliopistossa. Ensimmäisen kerran Soiri saapui
Afrikkaan Mandelan vapauttamisen aikoihin vuonna 1990. Sen jälkeen hän
on asunut viidessä mantereen maassa (Namibia, Mosambik, Angola, Tansania, Etelä-Afrikka) ja työskennellyt kahdessakymmenessä.
Soirin nykyinen työpaikka on Pretoriassa Suomen Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijana, vastuualueena eteläisen Afrikan
korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö. Tehtävänä on kartoittaa eteläisen Afrikan potentiaalia ja tarpeita sekä viestiä Suomen opiskelu- ja tutkijayhteisön mahdollisuuksista, niin että kaikki hyötyvät.
”Haluan tehdä eteläisen Afrikan potentiaalia tutuksi: tuoda esiin sitä, että
sieltä löytyy kumppaneita ja yhteistyöjärjestelyitä.”
Soirin mukaan Suomessa korkeakouluyhteistyötä on perinteisesti tehty
eniten Euroopan tai Yhdysvaltojen kanssa. Hänen tarkoituksenaan on tehdä
uudet, avautuvat maat ja markkinat tutuiksi.
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Agenda Afrikasta käsin
”Miten oppisimme näkemään, että kaikki niin sanottu kehitys ei lähde ja johdu Euroopasta ja pohjoiselta pallonpuoliskolta”, Iina Soiri pohtii. ”Jotta olisimme aidosti globaaleja, on maailma nähtävä myös Afrikasta käsin ja tarkasteltava afrikkalaisten elämää heidän kehityskäsityksensä mukaan.”
Ratkaisujen täytyy lähteä siitä, että yhteisöjä voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti. Vaikka todellisuus kaikissa 54 maassa on erilainen, voidaan Soirin mukaan puhua afrikkalaisesta identiteetistä. Afrikassa puhutaan paljon
”ubuntusta”, yhteisöllisyydestä vastapainona länsimaiselle individualismille.
”Ehkä jossain vaiheessa ajateltiin niin, että demokratia ja markkinaliberalismi
tuovat jokaiselle yksilölle amerikkalaisen unelman, mutta se ei välttämättä ole
edes tavoite täällä. Ihmiset eivät näe itseään keskipisteenä, kuten meikäläisessä ajattelussa. Vapauksien rinnalla puhutaan paljon ihmisten oikeuksista
ja velvollisuuksista koko perheelle ja yhteisölle. ”
”Mitä tehdään, kun se tänne osin väkisin tarjottu, eurooppalaiseen malliin
perustuva yhteiskuntajärjestelmä ei vastaakaan niihin tarpeisiin ja toiveisiin,
joita ihmisillä on täällä? Ihmiset hakevat tukea ja vastauksia muualta: asuinympäristöstä, heimosta, etnisestä ryhmästä, kieliryhmästä tai muista ryhmistä. Erilaiset lojaliteetit ja tavat toimia joutuvat vastakkain, ja siitä konfliktit
usein kumpuavat.”
Iina Soiri muistuttaa, että vaikka kolonialismi on purettu virallisesti ja jossain määrin myös taloudellisesti, henkinen kolonialismi elää yhä. ”Miten
päästään siitä alemmuuskompleksista, jota globaalin pohjoisen hegemonia
edelleen tuottaa?”
Lähtökohtaisesti ajatellaan, että jokaisen ei-eurooppalaisen olisi tultava
eurooppalaisen kaltaiseksi ja yhteiskunnat rakennettava saman länsimaisen
mallin mukaan - sen sijaan, että arvostettaisiin ja kuunneltaisiin toista. Instituutiot, jotka on luotu pohjoisessa eivät välttämättä istu niihin kulttuureihin ja
olosuhteisiin, joissa suurin osa maailman ihmisistä elää, hän sanoo.
Soirin mukaan afrikkalaiset lahjakkuudet kiinnostavat meitä nyt aivan samalla tavalla kuin meitä ovat kiinnostaneet afrikkalaiset luonnonrikkaudet.
”Tiedemaailmassa vallitsee valitettavasti edelleen länsimainen tiedekäsitys – käsitteet, teoriat ja metodologiat. Amerikkalaisten ja brittien tiedelehdet
päättävät, kenen tieteellistä tuotantoa julkaistaan. Tämä johtaa siihen, että Af223
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Pretorian edustuston ensimmäinen
virkistyspäivä pitkän koronasulun
jälkeen. (Kuva: Meshack Shoka)

rikasta lähtee lahjakasta väkeä amerikkalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen
riveihin, ja he kontribuoivat amerikkalaiseen tieteeseen, eivät kamerunilaiseen tai eteläafrikkalaiseen.”
Soirin mukaan olisi annettava tilaa ja tukea erilaiselle ajattelulle, joka monissa Afrikan kulttuureissa vallitsee, ja nostettava keskustelu toiselle tasolle.
”Afrikan maat ja kansalaiset sekä aito globaali yhteisö kehittyvät ainoastaan
niin, että annetaan kaikille heille kuuluva arvostus ja lopetetaan tietynlaisiin
stereotypioihin perustuva väheksyntä.”
”Minulle tärkein oppi näiden vuosien aikana on ollut sen näkeminen, että
pohjoismainen tapa elää ei ole todellakaan mikään normi, vaan täydellinen
poikkeus. Suurin osa ihmisistä kamppailee päivittäisen toimeentulon kanssa,
ja on siinä valtavan kekseliäitä ja luovia”
Maailmankauppa ja Euroopan rajat
Afrikan kohtalo keikkuu myös maailmankaupan epätasa-arvoisten rakenteiden varassa, Soiri sanoo. ”Valtaepätasapaino estää monien Afrikan hallitusten
kykyä johtaa omaa maataan. Et voi yhtäkään maata johtaa tässä maailmassa, jollei ole voimavaroja, kuten taloudellista itsemääräämisoikeutta ja hyvin
koulutettuja kansalaisia ja heidän luottamustaan.”
”Suomi on omalta osaltaan yrittänyt nostaa esimerkiksi EU:n ja Afrikan kauppasuhteiden ongelmia esiin, ja ajanut reilumpaa maailmankauppaa. Mutta
mitä Suomi tai Eurooppa voivat tehdä, jos esimerkiksi kansainvälisten yritysten
ei tarvitse maksaa veroja Tansaniaan nykyisten kansainvälisen kaupan sääntöjen mukaisesti?” Ongelmana on Soirin mukaan myös, että Afrikasta ei pääse
EU:n rajojen sisälle jalostettuja tuotteita, vaikka ne tehtäisiin siellä paremmin ja
halvemmalla. ”Afrikka on useimmiten se ensimmäinen pätkä tuotantoketjussa,
eikä toimivia vientimarkkinoita tai logistiikkaketjuja ole.”
Ratkaisu onkin rakentaa Afrikan omaa vapaakauppa-aluetta, kuten nyt
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Apartheidia vastustaneet naiset Robben Islandilla, jossa
Iina Soirin (kesk.) kirja ’Finland and National Liberation in
Southern Africa’ julkaistiin 1999. Seurana Suomen kehityspoliittinen alivaltiosihteeri Kirsti Lintonen ja Islannin kiertävä
Afrikan-suurlähettiläs Sigridur Snaever. (Kuva: Pekka Peltola)

on tapahtumassa. Näin vaikkapa kenialainen mehu vietäisiin ilman tulleja
Tansaniaan, jotta saataisiin kenialaisille tuottajille lisää volyymiä, Soiri toteaa. Tansaniassa puolestaan voitaisiin keskittyä tuotteisiin, jotka siellä tehdään paremmin. ”Ennen kaikkea Afrikan tuottajien on saatava tuotteidensa
jalostusastetta korkeammaksi. Jalostettujen tuotteiden tariffeja ja tulleja pitää
myös purkaa, jotta saadaan tavara maailmalle. Pitää kehittää markkinoiden
infrastruktuuria. Jos Afrikka onnistuu purkamaan pelkästään omat sisäiset
kaupan esteensä, volyymi kasvaa valtavasti. Afrikassahan tulee lähivuosina
olemaan väkeä, joka tarvitsee kaikenlaista.”
Mantereen maiden tulee järjestäytyä niin, että tuottajat ja työntekijät voisivat saada omalle työlleen ja maat omille resursseilleen paremman hinnan.
”On olemassa erilaisia instrumentteja, joilla esimerkiksi jalostusasteen nostamista tuetaan. Vapaakaupan mantrasta huolimatta Eurooppa ja globaali
pohjoinen suojaavat omia markkinoitaan eivätkä päästä kilpailevia tuotteita
helposti markkinoille.”
Yksilötasolla, yhteiskuntien tasolla ja myös järjestelmätasolla pitää Iina Soirin mukaan purkaa myyttejä siitä, etteikö asialle voisi tehdä mitään. ”Esimerkiksi Suomessa voisi ehkä maksaa parikymmentä senttiä enemmän kaukaa
tuodusta banaanikilosta, jotta ihminen siellä 10 000 kilometrin päässä saisi
vähän paremmat elinehdot.”
”Kaikelle voi tehdä jotain, vaikka se joskus viekin aikaa. Afrikka on se manner, jossa koko globaali tulevaisuus ratkaistaan.”
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”Työni tuntuu edelleen
merkitykselliseltä, ja katse
on tiukasti vaikutusmahdollisuuksissa: uskon,
että EU:n siviilikriisin”Unelmani on sellainen
Mali, jossa kaikki lapset,
tytöt ja pojat, käyvät
koulua. Koulu on lähellä
heidän kotiaan, eikä koulumatkalla tarvitse pelätä.
Luonnonvarojen tuoma
rikkaus jaetaan reilusti
kansalaisten kesken.”
– Mariam Touré-Keita, DCAF-järjestön Sahelin maiden genderyhteyshenkilö

hallintaoperaatioille ja
suomalaiselle osaamiselle
on vielä tilausta. Parannuspotentiaali ympäristönäkökohtien suhteen
on suuri, ja aion omalta
osaltani edesauttaa kaikin
mahdollisin tavoin työn
menestyksekästä käynnistämistä.
– Mia Rahunen, suunnittelujohtaja,
EUCAP Sahel Mali

“Unelmani on sellainen Tšadjärven alue, jolla ihmiset elävät rauhanomaisesti rinnakkain riippumatta siitä, mihin ryhmään tai luokkaan he kuuluvat tai mikä heidän taloudellinen asemansa on. Alue täynnä menestyviä
nuoria. Alue, jossa yhdistyy koulutus, terveys, sosiaalinen hyvinvointi,
turvallisuus, hyvä hallinto, talouskasvu ja kehitys.”
-Dauda Muhammad Gombe, Nigeria
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Anssi Grekula
Kirjan toimittajilta
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LYHENTEET
AMISOM

African Union Mission in Somalia

APSA

African Peace and Security Architecture
Afrikan unionin turvallisuusarkkitehtuuri

AU

Afrikan unioni

CMC

Kriisinhallintakeskus
- Crisis Management Centre Finland.
Siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus.

CMI

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation
Suomalainen konfliktinratkaisujärjestö

DCAF

Geneva Centre for Security Sector Governance
Geneveläinen turvallisuusalan hallinnoinnin keskus

EASF

Eastern Africa Standby Force
Itä-Afrikan valmiusjoukko

ECOWAS

Economic Community of West Africa States
Läntisen Afrikan alueellinen talousjärjestö

EU

Euroopan unioni

EEAS

European Union External Action
Euroopan unionin ulkosuhdehallinto

EMN

European Migration Network
Euroopan muuttoliikeverkosto

EUTM Mali

European Union Training Mission in Mali
EU:n koulutusmissio Malissa (sotilaallinen kriisinhallinta)

EUTM Somalia

European Union Training Mission in Somalia
EU:n koulutusmissio Somaliassa (sotilaallinen kriisinhallinta)
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EUAM CAR

European Union Advisory Mission in the Central African
Republic
EU:n siviilikriisinhallintamissio Keski-Afrikan tasavallassa

EUBAM Libya

EU Integrated Border Management Assistance Mission
in Libya
EU:n siviilikriisinhallintamissio Libyassa

EUCAP Sahel Mali

European Union Capacity Building Mission in Mali
EU:n siviilikriisinhallintamissio Malissa

EUCAP Sahel Niger

European Union Capacity Building Mission in Niger
EU:n siviilikriisinhallintamissio Nigerissä

EUCAP Somalia

European Union Capacity Building Mission in Somalia
(ex. Nestor)
EU:n siviilikriisinhallintamissio Somaliassa

ECCAS

The Economic Community of Central African States
Keski-Afrikan valtioiden talousyhteisö

EUSR

EU Special Representative
EU:n erityisedustaja

FAO

Food and Agriculture Organisation
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

FINCENT

Finnish Defence Forces International Centre
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus

ICM

Integrated Crisis Management
Kokonaisvaltainen kriisinhallinta

IGAD

Inter-Governmental Authority on Development in
Eastern Africa

IPSTC

International Peace Support Training Centre (IPSTC)
Kansaivälinen rauhan ja turvallisuuden tutkimus- ja
koulutuskeskus Nairobissa
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ISAF

International Security Assistance Force
Monikansallinen rauhanturvaoperaatio Afganistanissa
2001-2014

IOM

International Organisation for Migration
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

MINUSMA

La mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
YK:n rauhanturvaoperaatio Malissa

MONUSCO

Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la
stabilisation en RD Congo
YK:n rauhanturvaoperaatio Kongossa

NARC

North African Regional Capacity
Pohjois-Afrikan alueellinen järjestö

NATO

North Atlantic Treaty Organization
Pohjois-Atlantin liitto

NORDEFCO

Nordic Defence Cooperation
Pohjoismainen puolustusyhteistyö

OSCE

Organization for Security and Co-operation in Europe
Etyj, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö

SADC

Southern African Development Community
Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

UNAMID

United Nations and African Union Hybrid Operation in
Darfur
YK:n ja AU:n yhteinen rauhanturvaoperaatio Darfurissa

UNDP

United Nations Development Programme
YK:n kehitysohjelma

UNICEF

United Nation’s Children’s Fund
YK:n lastenrahasto
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UNMISS

United Nations Mission in South Sudan
YK:n rauhanturvaoperaatio Etelä-Sudanissa

UNMIL

United Nations Mission in Liberia
YK:n rauhanturvaoperaatio Etelä-Sudanissa

UNSOM

United Nations Assistance Mission in Somalia
YK:n Somalian avustusoperaatio
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Taulukko 2

ESIMERKKEJÄ SUOMALAISTEN
SIVIILIKRIISINHALLINNAN ASIAN
TUNTIJOIDEN TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
EUROOPAN UNIONI
(delegaatiot, EU:n erityisedustajan toimisto, siviilikriisinhallintaoperaatiot)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrated Border Management Staff Officer
Operations Officer
Gender Expert
Mission Security Officer
Operations Assessment Adviser - Projects
Deputy Head of Mission/ Chief of Staff
Head of Planning and Evaluation
Press and Public Information Officer
Security/Counterterrorism Expert
Coordinator - Land Border Crossing Points Pilot
Project
Political Advisor
Mission Analytical Capability MAC Analyst
Human Resources Officer
Executive Officer to Deputy Head of Mission
Chief General Support Services
Operations and Reporting Officer
Senior Legal Adviser
Press and Public Information Officer (PPIO)
Human Rights and Children in Armed Conflicts
Expert
Head of Mission Support Department
Gender Expert Bukavu and Kinshasa
Senior Police Adviser/Chief of Unit
Chain of Prosecution Adviser
Chief of Staff
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civil Society Adviser
Counter-Terrorism Adviser
Customs Adviser
Deputy Senior Mission Security Officer
Engineer
FO Human Rights Adviser
Head of Field Office
Deputy Head of Operations
Head of Planning, Evaluation, Reporting and
Analysis Unit
Head of Project and Coordination Cell
Legal Advisor
Legal Refom Adviser
Operations Assessment Adviser - Training
Planning and Reporting Officer
Planning Officer
Police Adviser
Project Cell Coordinator
Reporting Officer
Senior Legal Reform Adviser
Senior Police Adviser
Senior Press and Public Information Officer/Chief
of Unit
Senior Risk Analysis Adviser
Strategic Adviser
Trainer on Human Rights and Gender

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT
(rauhanturvaoperaatiot, poliittiset missiot)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individual Police Officer
Chief of Personnel and Personnel Officer
Community Police Advisor
Corrections Mentor
Corrections Mentor (Prison Security and Treatment
of Prisoners)
Corrections Officer
Deputy Incident Commander for Integrated
Operations Center
Deputy Regional Commander/Chief of Operations
Early Warning and Liaison Officer
Executive Officer/Assistant to the Chief of Staff
Justice Expert
Justice Expert (Judge/Prosecutor)
Liaison Officer
OIC Criminal Investigation
Operational Prison Security Officer
Police Adviser
Police Adviser (Strategic Advice and Coordination)
Police Information Analysis Officer
Police Officer
Prosecution Adviser
Rotation Officer
Sexual and Gender Based Violence Team Member
Team Leader of Sexual and Gender Based Violence
Team
Team Site Commander
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LINKKEJÄ
Suomen Afrikka-strategia (2021):
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162950
Euroopan unionin Afrikka-strategia:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690516/
EPRS_ATA(2021)690516_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0004&from=EN
Afrikan unionin Agenda 2063:
https://au.int/agenda2063
Euroopan muuttoliikeagenda:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030:
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet
***
EUROOPAN UNIONI (EU)
www.europa.eu
EU
EU:n kriisinhallintaoperaatiot
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/
military-and-civilian-missions-and-operations_en
EUROOPAN TURVALLISUUS- JA YHTEISTYÖJÄRJESTÖ (ETYJ)
OSCE		
www.osce.org
Etyjin kenttätoimistot
https://www.osce.org/where-we-are
YHDISTYNEET KANSAKUNNAT (YK)
United Nations
United Nations Security Council
YK:n rauhanturvaoperaatiot
UNDP		
UNEP		
UNICEF
UN Women
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www.un.org
www.un.org/securitycouncil
https://peacekeeping.un.org/en
www.undp.org
www.unep.org
www.unicef.org
www.unwomen.org

KOTIMAISIA TOIMIJOITA
CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation www.cmi.fi
Demo Finland
www.demofinland.org
Fingo		
www.fingo.fi
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
www.kirkonulkomaanapu.fi
Kriisinhallintakeskus (CMC)
www.cmcfinland.fi
Laajan turvallisuuden verkosto WISE
www.widersecurity.fi
Pelastakaa Lapset
www.pelastakaalapset.fi
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus
https://puolustusvoimat.fi/en/web/fincent/frontpage
SaferGlobe
www.saferglobe.fi
Suomen 1325-verkosto
www.1325.fi
Suomen Lähetysseura (FELM)
https://felm.suomenlahetysseura.fi/
Suomen Pakolaisapu
www.pakolaisapu.fi
Suomen Punainen Risti (SPR)
www.punainenristi.fi
Suomen Rauhanliitto
www.rauhanliitto.fi
Suomen Sovittelufoorumi
www.sovittelu.com
Suomen Unicef
www.unicef.fi
UN Women Suomi
www.unwomen.fi
Ulkoministeriö
www.formin.fi
KANSAINVÄLISIÄ TOIMIJOITA
Afrikan Unioni
www.au.int
Amnesty International
www.amnesty.org
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)
http://eplo.org/
Folke Bernadotte Academy
www.fba.se
Georgetown Institute for Women, Peace and Security
https://giwps.georgetown.edu/
International Committee of the Red Cross
www.icrc.org
International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding
www.pbsbdialogue.org
Justice Rapid Response (JRR)
www.justicerapidresponse.org
LSE Centre for Women, Peace and Security
http://www.lse.ac.uk/women-peace-security
Nordic Centre for Gender in Military Operations NCGM
https://www.forsvarsmakten.se/en/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/
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North Atlantic Treaty Organization NATO
www.nato.int
Peace Research Institute Oslo (PRIO)
www.prio.org
Plan International
www.plan-international.org
Pohjoismaiden naisrauhanvälittäjäverkosto
www.nordicwomenmediators.org
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
www.sipri.org
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Anuliina Savolainen ja Anna Starckman (toim.)

Afrikka on noussut tärkeään asemaan Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikassa. Sekä Suomen että Euroopan
unionin tuoreet Afrikka-strategiat korostavat tarvetta syvälle
kumppanuudelle Afrikan maiden kanssa. Yhteistyö eri
toimijoiden ja alojen kesken on edellytys kestäville ratkaisuille.

ÄÄNIÄ AFRIKASTA – puheenvuoroja rauhasta ja turvallisuudesta

Afrikan maiden turvallinen kehitys on globaalin tulevaisuuden
näkökulmasta avainasemassa. Monikasvoisella mantereella on
edessään sekä suuria mahdollisuuksia että valtavia haasteita.
Miksi vakaa Afrikka on Suomelle tärkeä? Minkälaisia ratkaisuja
Afrikassa rakennetaan, ja miten voimme mennä yhdessä
eteenpäin? Ääniä Afrikasta – puheenvuoroja rauhasta ja
turvallisuudesta sisältää ajankohtaisia näkökulmia muun
muassa siviilikriisinhallinnan, sotilaallisen kriisinhallinnan,
rauhanvälityksen, humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön
ja ilmastoturvallisuuden aloilta. Kirja keskittyy Saharan
eteläpuolisiin alueisiin ja antaa äänen asiantuntijoille sekä
Suomessa että Afrikassa.

Anuliina Savolainen ja Anna Starckman (toim.)

Ääniä Afrikasta
– puheenvuoroja rauhasta ja turvallisuudesta

