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1i* 1.. Mitä. siirtotyöläisyy s an?

Slirtotyalliiisyyd ellä (migrant Mtaor, ttandexarbeit) 
tassrä tutkimuksessa tarko itetaan sopimustyö j är- 
jestelmäa (.contract labour, Kontraktaxbe.it),
Jonka puitteissa afrikkalaiset työläiset: ajoit- 
tain liikkuivat asuinpaikkansa ja siirtatyökoli- 
teen väiil:Lä* Kielto, eli sykli toistui tietty
jen. taloudellistaa ja. poliittisten pakotteiden 
takia useata, kertoja. Siirtotyöläiseksi määri
tellään henkilö, jo.ka jätti asuinpaikkansa, ja 
maataloustyönsä. Ambomaalla lähteäkseen ansaitse^ 
raaan; rahapalkkaa. Iästä alkoi palkkatyössä käyn
nin kierto, joka loppui vasta, kun ampiainen 
lapullxsesti asettui kotiseudulleen. Kokonaan 
siirtotyökoiiteeseejn lounais-Afrikkaan jäänyt hen
kii®,, joka oli rikkonut. yhteydenpMan perheeseensä 
tai asuinpkikkaansa, ei enää ollut sii^työläinen. 
Siirtotyöläisen vakinainen asuinpaikka oli niin

(vähintään viikon käi
r että «*«&** käsin oli maMo»tonta käyää

~l ]976 11 * Yjrk*' Kiljimeaa.,: 11980 s* 1iQ5~
1i04? Voipio, 198© s. 118. - Lounais—Af rikkaan va&inaijsesti asuma,an jääneiden, axabolaisten määrä otLni hyvin, pieni, vain muutama sata jäi hekin asuivat Out Jan eteläpuolella Otavi Minen— inmd Eisen—

k.)
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Kun sii±rt©työatäisyys organis oitiin, syntyi sopimus- 
työ j är j estelmä. Saksan siirtomaahallinto; liitti 
Amb,omaan Lounais,-Af.rikan yhteyteen juuri sopimus— 
tycxj ärjestelmän organi.saiTnii.sen availe# Sopimustyäi-- 
järjestelmä ©li valkodlseai «Eeibgn kein© rekrytoida 
työvoimaa palve lukseensa; valkoisen työnantajan, 
omavaltaisuuden takia afrikkalaisen, sopimus työläi— 
s;en elinolot eivät saauaestL poikenneet orjan ase
masta.» Orjuus; olikin sopimustyöai aiempi nimitys;: 
orjuuden kieltämisen jälkeen sille ©li vain kek
sitty uusi nimi, ja Sombartin mukaan sopimus työ'

•j;ali vain orjuuden uusi muat©* '

SopiiEUisty© syntyi välittömästi orjuuden kieltämi
sen. jälkeen. liöö-Ĉ liavulla, ja sitä. alettiin soroU- 
taa erityisesti Englannin, siirtomaissa, ja näin 
kävi myös: Etelä-Afrikassa. Koska Etelät.—Afrikka ©li 
eurooppalaisen mittapuun mukaan Afrikan pisimmälle 
kellitty ny t maa» Saksa halusi ottaa mallia sen. ta
vasta ratkaista työvO'imakysymys • Etelä-Afrikalla

lTa.kmgfe»g1 lg»ehfl.#-fci.ir> perustamassa amboreservaatissa* 
lama <aOLi kyseisen, yhtiön. yritys helpottaa ja var̂ -- 
mistäs, työvoimani saanteja. Ynsmna. 1L9ti® siellä, asmi 
noin sata ambolaista.,, ja vuonna. 1 911; heille luovu
tettiin 300 ma-pkan vuosivuokraa, vastaan kaksi tilaa, 
ylacfc. 1 iO 00© ha. Mitsche, 1913 s* 1138*
1i Sombart, 11926 s. 326.
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©li pitkäaikainen kokemis työläisten väar?§ykset3s&. 
SielLä oli jo vuodesta 1809 lähtien toteutettu 
passipakkoa. Sitä paitsi buurien asutuksen laa jen
tuminen. merkitsi orjuuteen potatjautuväa. afrikkalai
sen työvoiman hyväksikäyttöä* Myös väestön veral
lepa n® pakostti afrikkalaisia työläisiä menemään 
valkaisten palvelukseen.^

1.2.

Tutkielman aihe. liittyy Ambomaan nykyisen pää— 
, siirtxsty ©Iäisyyden syntyya*^ Siir-

i historia ©n sasaJils. myös nykyi— / 
sesct S tel a—Afrikan apartheid—politiikan perustan 
histGEKiaa nykyisessä Mamibia ssa t jo Saksan siirto—

f es-
telxnäin avulla halvan, työvoiman reserviaiueî  âimä 
tutkimus keskittyy nimenomaan Ambon.aan siirtotyö:— 
läisyyteen, maatta sillä on. yleisiä kytkaxl^ä. koko 
LoUiZicixs—Af rikan. t y o ! T>jCrny’y>~T syntyyn*
Tutkimuksen. periodina cm ensimmäistä maa-i; iinnnoAfaq 
edeltänyt a.j anjlakso, erityisesti vuosien 1907—11911i 
välinen muarrosvaxhe, jolloin ambasiirtoty©Iäisyyden

t Weinbenger, ti 975 s* S, 15-18, 23.
2 Vuonna 1.980 Amfcomaalta kävi n* 100 000 miestä siirto- 
ty aiasä, eli yli puolet ambamies:työvoiiaasta on siiarto- työiläisdä. Kiljunen., 1980 s* 1,05# Labour and Diseri- miaation in Hamibia, 1977 s. 52.



4

ekspansio tapahtui. Tutkimuksen kohteena an siten 
vielä ennen, vuotta 1,907 harvalukuisen siirtotyö- 

laajeneminen 'kansanliikkeeksi'’,

edellytyksenä oli siirtotyön organi- 
l? ns*. vapaa. siirt®työQ^iisyya loppui ja 

®a®iBS0iffltyöjlrj esteätoEstä. tuli ambotyövoiman vär
väyksen perusta. Suuria, työläis j aukko ja ei olisi 
iiinnii l i i ; voitu '"haukutella " liikkeelle, 
ellei galcaa.1 a.i «i 1 la. Launais:-A f rikassa olisi ollut 
hpinia työtä tar jottavana.* Lounais—Afrikan siirto
maa talouden luomi nen ja nousukausi ajoittui sa
moihin vuosiin, jolloin siirtotyöläisy ys muodostet
tiin sopimustyökssi.

S iirtaty oläisyyden synnyn tarkias telassa Saksan 
w i i T-hnmaata l auAen työvoimantarpe eaa ja Ambomaan 
ty övoimantar j onnan vuorovaikutus ön kestoinen; 
taggä, vuarovaikutukses^sia merkittävinä, välittä— 
jjlnä toimivat Ambomaalla työskennelleet suomal

laan, AmTrnnm«.a:n. kulttuurin muutoksella ja aluetta 
y-rt3n.riflin.rtfi i l l a. nälänhäidini la. oli se yhteisvaikutus 
että Amih<nma.an siirtotyölliisyyden synty tapahtax 
t i maa gixmT?Tia. ristiriitaja, väkivaltaa ja

r
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nhitkaimisaiJae — sairtoty^äisyy&en synty — on osa 
yleista. 1 9QQ-luvun vaihteen Afrikan historiaa; 
Afrikan 'työväenluokan muod.o st uminen. pöh j autui mo
llilla alueilla juuri siirtotyöläisyyte en • Täss-ä tut
kimuksessa. pyritään ongelmaa lähes tymään Amhnmaan 
erityistapauksen avulla. Tällöin keskeiseksi kiin
nostuksen kohteeksi nousee se tapa, jolla Saksan 
siirtomaahallinto toteutti s^pimustyö; jär jestelmän. 
Tältä, kannalta eigityista DiieleBkiintoa. herättää 
myös suomalaisten lähetystyähtekijai&en Moli*

1*3. Aikaisempia tulkintoja

Valkoisten tavallisin tapa. hankkia työläisiä: Afrikas
sa oli panna afrikkalainen väestö verolle. Myöskään 
väkivallan käyttö ei ollut vierasta siirtotyöläisiä 
hankittaessa. Kim valkoiset asutustoimintansa laa
jetessa. valloittivat afrikkalaisten maat ja karjan, 
kapemvat näiden toimeen tu] oma hriol 1 f 7 syntyi
liikaväestöä, ja afrikkalaisten oli mentävä valkoisten 
töihin.. Käillä keinoilla oli 1i 9QC»-luvun vaihteeseen 
»ennessä Etelä-Af rikan kaivoksiin värvätty jo noin 
satatuhatta sopimustyöläistä.1 Sombartin esittämä

1; Sombart, 1328 s. 329.
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klassinen tulkinta, el kuitenkaan sellaisenaan päde 
Amb<!imn.a.hii3.nr koska Saksa ei valloittanut eikä asutta
nut Ambomaata,

• /

Saksan siixtemaa talouden laajentuminen ja työvoiman 
tarve on itsesitäanseivä siirt^tyläläisyyden synnyn 
objektiivinen, tavallaan sen "'ulkoinen1'1 selitys, 
mutta yksin s© on triviaali Ja riittäEBätän. Uudempi 
-hn-hki m̂is! on etsinyt siintotyöläisyyden syitä myös 
ambolaisesta yhte iskunnasta itseltään. Hämä tulkin
nat liikkuvat hyvin monella tasolla: marxilaisesta 
luokka teoriasta » m M  kansantapoihin Ja tradi—
tioibin* Claxrenee-SnoJtli. & Moorsom», ¥.eg© Ja Weinberger 
lähtevät siitä, että ambayhtaiskunta. koki eurooppa
laisen vaikutuksen takia, tietyn alikehitysprosessin, 
Ja siirtotye hon lähtö oli arabolaisille toimeentulon 
heikennyttyä taloudellinen välttämät tcmyys. Eri
tyisesti Mocrsom cm korostanut köyhtymisen rinnalla

p.vajaatyöllisyyttä.

Portugali pani koko Angolan puoleisen Ambomaan 
verolle vuonna 1i907, > voisi olettaa,; että tama olisi 
miilut, siirtotyöläisyyden ieLhieuttaJa* latoa. yleinen

% Glarenee-femitb & Moxaacsom, 11977 s. 97-113* Vege» 
11969 s» 11.92..

2 Mao.rsom,: 1977 s* 35*
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siirtotyöläisyyden synnyn syy ei kuitenkaan gä&e 
Loumais-Afrikan pucElediseeiL Ambomaahan , sillä siellä 
verotus pantiin täytäntöön vasta Etelä-Af rikan hal
lintokaudella • Siirtotyöläisyyden syntyä Saksan 
Lounais.—Af rikassa, ei voida selittää verotuksella*^

Gordon, torjuu sekä köyhtymis- että vajaatyöllisyys— 
teorian liian, mekaanisina ja esittää, että ambosiirtQ— 
työläisten -määrän suuret vaihtelut johtuivat alueen 
muuttuvasta kulttuuriekolagiasta..2 Gordon tulkitsee 
myös, että kuninkaat olisivat olleet siirtotyölai- 
syyden keskeisiä, alullepanijoita*-^

Amhosoir totyöläisyyden selitykseksi on esitetty myös 
mmri joukko tekijöitä^ jotka liittyvät eurooppalaisen 
ja ambolaisen kulttuurin yhteentöirmäykseen. Taloudel
listen syiden (kuten nälänhädän,, vajaatyöllisyyden ja 
köyhtymisen) ohella, on viitattu- myös suomalaisten lä
hetystyöntekijöiden ja kristinuskon mukanaan 
uusiin arvoihin ja. tarpeisiin (vaatteiden hankinta, 
kulutustavat) * Myös. amboiaisten traditiot ( tottumus 
pitkien matkojen kulkemiseen, seikkai 1 unhalu, perinne
kaivoistyöJSBä) on nostettu esiin siilrt^työläisyyden

. .. 4 spna.^

1i Gordon, 1978 s* 261
2 Sama s*. 262 *
3 Sana, ss* 274*
4 Voipio, 11980 

11977 s* 110)6-1
1i1i8, Clarence—Smith &
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1 .4 * Ongelmanasettelu

Eri tutkijat ovat näin. ollen korostaneet jotakin eri
tyistä syytä tai selitystä.: alik.ehitysprose. ssiln p;oh— 
jautavaa. luokka teoreettista näkökulmaa, kulttuurieko— 
lagista näkemystä, tai erilaisia, kansatieteellisiä 
lähe stymistapo* j a.» Tässä tutkimuksessa siirtotyö— 
Iäisyyden syntyä tarkastellaan Ambomaan näkökul
masta, kun taas edellä käsitelty aiempi tutkimus 
käsittää joko. koko Lo.unais-Afrikan ja vain sivuaa 
Ambomaata (Uege) tai keskittyy Portugalin puoleiseen. 
Ambomaahan (Clarence-Smith. & Moorsom) * Gordon tut
kii ensisij aisesti syitä. siirtotyöläisyydjgn. mää
rien suureen vaihteluun* Siten nämä, sinänsä, oi
keansuuntaiset txOJcinnat ovat käyttökelpoisia 
tutkimuksen lähtökohta na.* • '

Mitä. taas; tulee aikaisemmissa; tutkimuksissa esi
tettyihin edellä mai nittiajifoin yksittäisiin seli
tyksiin,, niin ambokuninkaiden merkitystä, siirto— 
työläisyyden synnyssä, käsitellään tarkemmin tämän 
tutkimuksen luvussa 4 a Samassa luvussa tarkastel
laan myös vaj aatyöllisyy stelkinnan merkitystä nimen— 
omaan Ambomaan osaan ty ävoimantarpaen näknfeiaiiniipîHb̂
Tutkimuksen edetessä, myo-skään Ambomaan käytymis—• 
tulkinta ei saa täydellistä, vahvistusta. Euro-oppa— 
laisesta näkökulmasta Ambomaa päinvastoin ainakin
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ulkoisesti rikastui; eurooppalaisia vaatteita, ja 
muita tavaroita, alkoi näkyä, siellä, yhä enemmän* 
Köyhtymisestä tai rikastumisesta on, ambolaisen 
kannalta, ylipäänsä vaikea sanoa, mitään: eMotiaata*
S i irtamaapoliittisten toimenpiteiden takia ambo
laisi käsityöammatte ja ja liikkumisvapautta ni -r 
suuresti ra joitettu, ja myö:s; luonnonkatastrofien 
vuoksi ambolainen oli. todennäköisesti köyhtynyt. 
Mutta myös siirtotyöhön lähtö köyhdytti aluetta 
entisestään; näin ©li, syntymässä hyvin monita-

Tutkimuksen tavoitteena on löytää, ambosiirtotyö- 
läisyyden sosiaalihistorialliset syyt mahdollisia 
m n  kattavasti ja. asettaa ne keskinäiseen suh
teeseen. Tälloxn joukutaan perehtymään ambolaisen 
ja eurooppalaisen kulttuurin yhteentörmäykseen 
(luku 2.) ja Saksan siirtomaatalouden norsuun (lu
ku 3.). Sea jälkeen pyritään siirtotyöläisyyden 
syitä etsimään amboyhteisteinasta itsestään (lu
ku. 4). Tutkimuksen erityisintressi kohdistuu sua~ 
aalaisiin. lätefeystyöntekijoihin (luku 5.). Kuuden- 

l^mssa tarkastella^ Biirtotycaäi^yyden ke-
syntyä.»

Kysymykaa.asetteau voidaan tiivistää tao**.*



10

1*. Mitkä Ambomaan ulkoiset; ja s&sIpLaet teki-at 
aiheiätttim-fc aiirtotyölais^ydBn ja miksi ;'imn 
11907-1,911? • /2 . Miten. Saksaa siirtomaahallinto toteofcti. sopi- 
maatyö) järj e s telmin?

3* Mika oli erityisesti suomalaisten vaikutus?

1. *5* Lähteet

Tutkimuksen pri mää.Ti lähtteistönä on suomalaisten lähetys— 
saamaagien kirjallinen jäämistö vuodesta 1.870 läb— 
tien» Lähetyssaamaaga.t kuvasivat. Ambomaan oloja 
ja. olo>jen muutoksia,. jotka, olivat siirtotyöläi— 
syyden synnyn sosiaalisena perustana, Suomal ai ft,±e>n 
raportit työstään ja saaOateestaan Saksan siirtomaa.—- 
hallintoon valaisevat, paitsi heidän omaa välit— 
tajanrooliaan,, rayöSi siirtotgpDäisyyden yleistä 
syntyprosessia: silrtomRa.ha. 1, ~i; i rm<rm työvoimapoli
tiikan kehitystä.

Sekä. virallinen että yksityinen kirjeenvaihto Am
bomaalta Suomeen oli hyvin vilkasta, Icmyk-a se mi-r 
lähes ainoa yhteys Suomeen^ Huomattava nfta tästä



jäämistöstä kuvaa. Ambomaan hengellistä tilaa ja 
kidiaMnnakogi leviämistä,. eikä se ale tämän tut
kimuksen kannalta, keskeistä , vain sen yksi aspek
ti* Koska lähetys työntekijöiden velvollisuutena 
esOLi laatia, selvitys työstään Suomen Lähetysseu
ralle joka. kuukausi, on ymmärrettävää, ette mini 
kuin työstä kirjoittaminen (Rainion, Rautasen ja 
Savolan kir j oitukset siirtotyös;sä käynnistä, BadLvem. 
muistelmat ja. muistiinpanot) vaati tavallis ta 
suurempaa harrastusta ja aktiivisuutta.

Suomen Lähetysseuralle ja lähetysjohtajalle11 osoi
tetut kirjeet ja Ambomaan Velj elnkokousten pöytä
kirjat kuvaavat suomalaisten yleistä, suhtautumista 
ambokulttuuriiru Hiiden avulla voidaan kronologi
sesti seurata, suomalaisten työtä Ambomaalla. Pöy
täkirjat ova-s suhteellisen laaja lähdemateriaali* 
Päätösten inlormaatioarvoa lisäävät huomattavasti 
P®ytäkirjo jen yhteyteen liitetyt selvitykset. Vei- 
jeinkokousten päytäkirjoissa Ambomaan hengellinen 
elämä korostuu suuresti lähteen tarkoitifeen t»w», 
Edellä, mainitut lähteet sisältävät runsaasti myös 
taloi^ellis—sosiaalisia kuvauksia, joiden todenpe- 
aisyys on tarkistettavissa useiden kirjoittajien 
erx tarkoituksiin laatimista katsauksista* Häitä

1 Suomen Lähetysseuralle ja lähetysjohtaja Mustakal- 
llÄte sittemmin Haahdelle Ambomaalta saapuneet
kirjeet, ovat aadsistoryhmässä Eac 1.8—24. He on jär
jestetty vuojsittain ja lähettäjän nimen mukaisesti#



lähteitä;, täydentävät lähe tys j ohia jän ja lähetyssaar
naajien välinen yksdLtyinen kir j eenvaiihto , useat, käsi—
kirjaitukaet ja Ambomaata, esittelevät teokset. Eri—

• /tyisesti on mainittava Kalle; Kodman kokoelma, joka 
käsittää kirjeenvihdon ohella, käsikirjoituksia, muis
telmia ja, muistiinpanoja Ambomaalta. Toinen merkit— 
tävä kirjoittaja oli Albin Savosia, joka ehkä enemmän 
kuin muut lähetys-saamaa jat, kiinnitti huomion myös 
"imaallisiin"1 asioihin. Juuri Koivun ja Savolan jää
mistöjen avulla tutkija voi huomattavasti, täydentää 
Ambomaan lähetyskentän esimiehen Martti Rautasen 
antamaa virallista kuvaa. Rautasen päiväkirjat ja 
hänen kir jeenvaihtonsa Saksan siirtomaahal li innon 
kanssa ovat tutkimuksen keskeistä aineistoa» Päi
väkirjat on laadittu saksan kielellä, mikä jo itses
sään kuvaa hänen suhdettaan saksalaisuuteen.

Lähetystyöntekijöiden toiminta oli. mitä suurimmassa 
määrin my o® yhteiskunnallista toimintaa* Sen vuoksi 
Suomen Lähetysseuran arkistossa oleva lähetystyön-

tuloksena syntynyt lähteistö 
myös Ambomaan sosiaalihisto

riallista tutkimusta. Suomen Lähetysseuran arkistoa

talous;- ja sosiaalthistoria 11 isessa. tutkimuksessa 
aikaisemmin lainkaan hyödynnetty*
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2. Ambolaisen ja euxo<ppalaisen kulttuurin kohtaaminen

2.1 . Ambomaan sijainti ja luonnonolot

Ambomaan alue käsittää noin 42 000 km2. Se on 1/20 
nykyisen Namibian pinla-alasta ja sijaitsee maan poh
joisosassa. Saksan siirtomaavallan aiiana (1884-1 9 1 5) 
Amboaaan laajuus; oli , öin tOO te x 300 ta» eli aOtape^Si, 
sen Ambomaan eteläosa. Pohjoinen Ambomaa o U  jäänyt 
siirtomaa jaossa vuonna 1884 Portugalin-"hallitseman 
Angolan puolelle. Sakein ja Portugali-, rajasopimuksessa 
30.12.1886 raja lopuitmäärättiin Kunene- ja Okavango- 
jokien väliin. Se halkaisi maantieteellisesti yhtenäisen 
alueen ja samalla Ambo oaan suurimman heimon, «ukuanjama- 
heimon asuma-alueen. Jaksan Lounais-, frikan puolelle 
jäi seitsemän amboheto,,a. Ambomaan raja pohjoiseen on 
ollut mielivaltainen v .iva kartalla; fen sijaan raja ete
lään on luonnollinen: otoshan suolataE-anne ja sen ym
pärillä oleva ruohosav; nni, noin 200 kilometrin levyi
nen asumaton ja vedetön alue,erottaa Ambomaan etelässä 
Hereromaasta, Lounals-ifrikan keskiosasta. •

Ambomaa on Kuvelai-joer deltaa, joka yMessä Staka- 
oshanan virranuoman karssa muodostaa laajan alanko- ja
savannialueen Kalaharin mollaan v ™  -i - •Puo-Liaavikon länsiosassa. Koko 
Ambomaata peittää yli rq mpt-r-jy,

. 7 f  metx“  Paksuinen kalkkipitoinenniekka- ja sorakerros. ̂

1 Elonheimo, 1967 s. 12-1 4, 136
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Kuvelai-joki saa alkunsa Angolan puoleltapa sen cel- 
ta-elue käsittää Ambomaan keskisen osan, joka on ti
hein min asuttua aluetta. Angolan puoleiset sateet saat
tavat aiheuttaa suuria tulvia Amborca&lla. Tällöin vir- 
ram; omat voivat olla kilometrienkin levyisiä, mini ä 
vuoksi kulkuyhteydet myöskin ulkomaailmaan vaikeutuvat. 
Pohjavesi on noin viiden metrin syvyydessä. Sitä sy
vemmällä vesi on liian suolaista jopa eläimille. Vesi 
on flinehto kaikelle, ja siksi asutus on keskittynyt: 
dell a-vyöhykkeelle, mikä puolestaan on aiheuttanut 
sieli lä metsien hävittämistä ja sitä kautta sateiden vä
hene näistä ja aavikoitumisen lisääntymistä. Kivihiiltä 
lukvanottamatta ei muita kaivannairia ole Ambomaan 
alueelta löytynyt. Sen sijaan maaperässä on runsaasti 
suoloja, jotka veden haihtuessa kerääntyvät maan pin
takerrokseen ja ehkäisevät viljelyskasvien normaalin 
kasvun. ''
Ambo m a  sijaitsee tropiikissa, mutta se ei kuulu sa.de- 
mete^vyöhykkeeseen, vaan se on metpä-, pensas- ja euoho- 
savsania. Ambomaa on kahden vuodenajan aluetta: puolet, 
vuodasta (marras-huhtikuu) sataa ja sen jälkeinen aika 
(touto-marraskuu) on kuiva ja samalla kylmin aika. Päi- 
välä ipötilat vaihtelemat tällöin jopa yli 20 astetta.

1 El^nheimo, 1967 s. 22.
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2.2. Asuttaminei ja väestö

Le unais-Afrikan e isimmäisinä asukkailla pidetään 
Suneja (bushmanneja), joita amboheimot työnsiväl 
ei elään ja alistivat osaksi orjikseen vaeltaessa an
1l. 00- ja 1 600-lu\ uilla idästä Ambomaalle. Ambo h? imot 
mi odo st ivat alue e lie itsenäisiä valtioita. Saks? n 
Lt unais-Afrikassa näitä oli seitsemän: Ondonga,
Ui kuarabi, Ongandjera, Uukualuudhi, Uukolonkandh: ,
Oi balantu ja suuraksi osaksi Portugalin alueellf 
j; änyt Oukuanjams» i
iif rero-heimo vael il 1 700-luvun alussa Ambomaan tä- 
pi olelta ja ase ti ii asumaan Lounais-Afrikan kesi- I- 
oraan. Lounais-Afrikan vanhemman nama- eli hotten- 
tcttiheimon saapuaisajankohtaa ei tarkkaan tiedetä; 
sen sijaan nuorem aan, eli Qrlam-haaran tiedetään aset
ti ne en alueen eteläosaan 1800-luvulla. 'Lounais-/fri
ke n. muita, pienempiä väestöryhmiä ovat damarat, cavongo- 
1- iset, rehobothi .aiset ja Itä-Caprivin useat pi3net 
hv imot. ^oko Itaun iis-Afrikan väestöstä suurimmat hei
mot, ambo- ja her 'roheimot, kuuluvat banturyhmäa i. 
Ainoastaan ambola:.set harjoittavat maanviljelyä Pää
elinkeinonaan,, muut puolestaan karjanhoitoa.
Erillisten valtio.'den synnyn syytä Ambomaalle ei tie
de ia tarkkaan, »e syntyivät- ehkä ''itsestään» slk f±,
k0:?ka Amboniaalle ei tapahtunut yhtäaikaa. Toisen
tu -kinnan mukaan valtiot olisivat toisistaan eri ynei-



tä sukuhaaroja,1

Ambomaa oli >aksan Lounais-Afrikan tiheimmi i asutet
tu alue. Var inaisten, joenuomien varsille s/ntyneiden 
asutus tihent, mi en ulkopuolella asutusta esiintyi ns. 
kulmakuntien muodossa. Kuninkaat eivät itse koskaan 
saaneet- menni. valtakuntansa rajojen ulkopuo lelle; 
muuten he oi sivat menettäneet valtansa. Kuiingas- 
kunnat eivät olleet, suuria, esimerkiksi Ondonga oli 
vuosisadan V: ihteessa noin 60 km x 70 km la; .ja. Val
takuntien rahoina olivat metsävyöhykkeet. Uisi kulma- 
kunta syntyi, kun kuningas antoi luotetulle henki
lölle luvan r uuttaa kauemmaksi asumaan. Tästä tuli 
kulmakunnan jsätä, jolla pian saattoi olla 20-100 
taloa (kraalii eli ruokakuntaa, joka tarkoitti laajen
tunut ta p e rh e fetä,) p iiri s s ään.2
Nämä kulmakur iän isännät eli elengat, muodost ivat sa
malla kuninka tn hallintokoneiston. xle olivat tarvit
taessa sotapailliköitä, rajapoliiseja, neuvolantajia 
tai veronkerä-ljiä. Kuninkaan "hovin'' ja'Virk miehistön»* 
Iisaksi yläluokkaan kuuluivat erinäiset rituaalien joh
tajat ja poppamiehet. Muu väestö oli oikeudetonta kan
saa, jota »ho- in" ylläpito, rasitti. Ambokuninkailla oli 
myös orjia. Hf. olivat sotavankeja» joiden asema ei kui
tenkaan poiker tiut suuresti tavallisen ambolaisen oloista.^

1 Vrt. Pentti, 1959 s, 13, Peltola, 1958 s. 18.
2 Haahtij 1913 3. 93.
3 Koivu Mustakalliolle 23.2.1909.



Ambovaltiot laajenivat asutuksen avulla. Vuonna 1893 

Oniipan lähetysasemalta oli matkaa Ondongan kuningas
kunnan laitaan kaksi kilometriä, mutta vuonna 1916 jo 
40 kilometriä ja, 1920-luvulla vieläkin enenrniä,n.̂  
Ambolaisen uudistalon tuli olla välittömässä yhteydes
sä muuhum asutukseen; uuden talon savun piti näkyä tai 
hätähuudon kuulua naapuriin.^
Ambovaltioiden keskimääräiseksi asukasluvuksi 1870- 
luvulla arvioitiin 5000-20 000.3 Saksan puoleisen 
seitsemän amboiieimon lisäksi Angolan puolella oli neljä 
heimoa. Palgrave määritteli kaikkien amboheimojen vä

kiluvuksi 98 0 0 0 .4 Suurin heimo oli Oukuanjama (30 000) 
ja toiseksi suurimmaksi arvioitiin Ondonga (20 000). Ko
ko Lounais-Afrikan väestö koostui Palgraven mukaan 
1870-luvulla seuraavsti:̂

ambolaiset 98 000
hererot 84 000
bergdamarat 30 000
namat j g 850

Uudemmat tutkimukset esittävät lounais-Afrikan vä
kiluvuksi 1800-luvun lopulla 236 000-286 000, josta 
suurin väestönosa olivat ambolaiset 100 000-150 0 0 0 .6

Erityisen huomion kohteena ovat suomalaisten teke
mät väestöarviot, sillä he olivat asuneet Ambomaalla 
vuodesta 1870 lähtien ja tunsivat alueen olot parhaiten.

1 Savola, 1924 s. 31-33.
2 Koivu, 1925 s. 102-103.
3 Peltola, 1958 s. 1 9 , Schinz, 1891 s. 2 7 3 .
4 Palgrave, 1877 s. 49 .
5 Palgrave, 1877 s. 49, 50, 53, 9 4, 8 3.
6 Dreschler, 1967 s:. 24.
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muksissa esiintyvät arviot, jotka perustuvat suomalais
ten antamiin tietoihin* Suomen lähetystyön keskuspai
kassa Ondongassa oli vuonna 1899 arvioita 15 000 asu
kasta, kymmentä vuotta myöhemmin 45 000 ja vuonna 1913

paa, koska aina ei ole varmuutta siitä,mitkä heimot on 
laskettu mukaan. Esimerkiksi vuonna 1901 Ambomaan väki - 
luvuksi mainitaan 100 000, mutta vuonna 1904 määrä oli

nen johtaja Martti Hautanen esittää vuonna 1909 saksa—

1 Rautasen päiväk. 31.6.1899, Rautanen Richterille- 3.5.1909, 
Haahti, 1913 s. 58-60.

2 lähetyssanomat, 1902 s. 66, Rautasen esitelmä 1904.
3 Rautanen Richterille 3.5.1909. Rautanen arvioi lähetys
kentäksi suunnitellun alueen väestömäärän. Vuonna 1891 
amboheimot jaettiin suomalaisten ja saksalaisten lähetys
kentäksi niin, että suomalaiset saivat Ondongan, Uukuambinj 
Ongandjeran, Uukualuudhin ja Ombarantun, joiden yhteenlas
kettu asukasmäärä oli Rautasen mukaan tOG 000 (1?909). Muut 
heimot kuuluivat Reinin lähetysseuran (Rheinische Missions- 
gesellschaft) työkenttään, jonka piirissä asui Rautasen mu
kaan 1fo3 000 ambolaista (1909), jotka suureksi osaksi eli
vät Portugalin Angolan puolella.

40 000. Koko Ambomaan väkiluvun arviointi on vaikeani’

jo kaksinkertainen.2 Ambomaan lähetyskentän pitkäaikai

aisten kyselyyn seuraavan väestöarvion:^
Ondonga 
Uukuambi 
Ongand j erä 
Uukualuudhi 
Oukuanjama 
Ombalantu 
0mba,nd j a 
E vale 
Okasima

45 000 
20 000 
15 000 
10 000 
80 000 
10 000 
60 000 
15 000 

8 000
263 000
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Lähetysjohtaja Haahden tarkastusmatkan yhteydessä 
vuonna 1913 amboheIinojen väestömäärät arvioitiin uudes- •jtaan:

Ondonga
Uukuambi
Ongandjera
U ukualuudhi
Uukolonkadhi
Oukuanjama
Ombalantu

40 000 
15 000-20 000 
12 000-15 000
12 000
10 000 
60 000-80 000
10 000-15 000 
159 000-192 000

Väestoarviot tuntuvat suurenevan 1900-luvulle tultaes
sa, mutta ne ovat suorassa yhteydessä lähetyskentän laa
jenemisen kanssa, sillä kun päästiin vapaasti liikku
maan uusilla alueilla, niin ennen tuntemattomia kulma
kuntia otettiin väest.öarvioihin mukaan. Tietojen voi
daan. sanoa tarkentuneen, mutta näin epätarkkojen arvi
oiden pohjalla on mahdotonta esittää täsmällistä ku
vausta väestön kehityksestä. Selvään väestönkasvuun 
viittaa ainoastaan asutuksen laajeneminen, mutta tällä
kin saattaa olla muita syitä kuin väestönkasvu: esi
merkiksi kuninkaan verotus- tai asutuspolitiikka. 2

1 Haahti, 1913 s. 58-60.
2 Vrt* Hänninen, 1924 s* 5-6.
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Myös vuonna 1908 Ambomaalle lähetyslääkärxksi mennyt 
Selma Rainio kumoaa väitteen, että väestönkasvu olisi ol
lut erityisen suuri. Hänen mukaansa, lapsikuolleisuus oli 
paikoitellen jopa 80 c/o. Rainio toteaa, että siirtotyö- 
läisyyden mukana Ambomaalle levisi ennen tuntemattomia 
tauteja, kuten esimerkiksi tuberkuloosi ja sukupuolitaute
ja. riänen mukaansa uudet sukupuolitaudit tekivät naisia
hedelmättömiksi ja perityvinä saattoivat aiheuttaa suora-

onaista väestön vähenemistä.^ Sairaudet ja suuri lapsikuol
leisuus pitivät väkiluvun kasvun Ambomaalla vähäisenä. 
Lähetystyötä pidettiin myös väestöä lisäävänä tekijänä: 
olot rauhoittuivat, sodat ja väkivaltaisuudet vähenivät. ' 5 

Tämä väite on kuitenkin kiistanalainen, lähetystyön vai
kutus väestönkasvuun oli todennäköisesti huomattavasti 
Pienempi kuin sairauksien, lapsikuolleisuuden ja miesten 
siirtotyöläisyyden.^ Vaikka Suomen lähetystyöntekijät 
vaikuttivat Ambomaalla muu hygieenisiin oi oi hi-n, ei hei
dän toimintansa koskettanut kuin murto-osaa väestöstä.

On vaikea päätellä, oliko Ambomaa 1900-luvun alussa liika- 
kansoitettu. Esimerkiksi vasta vuonna 1960 Ambomaan väki
luku oli 237 000, ja Elonheimon mielestä alue ei ollut täl
löinkään vielä liikakansoitettu; ainoastaan väestön keskit
tyminen tietyillä alueilla aiheutti ongelmia.** Kiljusen mu-

1 Rainio., 1908 s. 5.
2 Rainio, 1922 s. 5, 41.
3 Lähetyssanomat, 1905 s. 130.
4, Deutsches Koloniallexikon, 1914 I s. 565.
5 Ks.s. 73-74 jäljempänä.
6 Elonheimo, 1967 s. 9, 137.
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kaan Ambomaa alkaa olla jo nykyään yllkansoitetty alue, 
sillä se elättää noin 400 000 ihmistä, eli puolta koko 
Namibian väestöstä. ,

Missä yhteydessä väestökysymys oli siirtotyöläisyyden 
syntyyn? Oliko väestönkasvu syynä siirtotyöläisyyteen? 
£>ekä väestötietojen epätarkkuus että Ambomaan historial
liset olot kuitenkin, osoittavat, ettei väestökysymystä 
voida pitää siirtotyöläisj^yden synnyn historiallisena 
selittäjänä. Pike-. .inkin on todistettavissa, miten suh
teellista liikaväestöä syntyi elinkeinomahdallisuuksien 
kavennettua kolonisaation ja luonnonolojen vuoksi. Jokai
sen työkykyisen ambolaisen tarpeellisuus maanviljelyssä 
osoittaa, etteivät ambolaiset olleet varsinaisesti 
työttömiä". Päinvastoin Ambomaalla kärsittiin siirto— 
^yoläisy yden takia jopa työ voima pulaa. Nämä seikat 
osoittavat väestö-problematiikan suhteen siirtotyöläisyy—
den syntyyn, ja niitä käsitellään tarkemmin kohdissa 
2*5. ja 4.3.

1 Kiljunen, 1980 s* 20, 101.
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2. j)«, Elinkeinot

Ambolaiset olivat Lounais-Afrikan apioa, maanviljelys- 
heimo. Sen vuoksi he myös muodostivat pysyvää, asutusta, 
jonka piirissä syntyivät monimuotoiset hallinto- ja val
tarakenteet sekä eri valtioiden omat kulttuurimuodot. 
Perimätiedon mukaan amhoheimot tunsivat raudan käytön 
jo Ambomaalle tullessaan, mikä on osoitus korkeasta 
kulttuuritasosta.^ Muut Lounais-Äfrikan heimot elivät 
karjataloudesta, eikä niillä ollut pysyvää asutusta. 
Äraholaiset käyttivätkin itsestään nimitystä "aajamba", 
eli rikkaat; tällä he korostivat korkeampaa elintaso-

Oaan verrattuna hereroihin.
Jokaisella ambolaisella ruokakunnalla, talolla eli 
kraalilla, joka tarkoitti laajentunutta perhettä, oli 
paalutaLonsa ympärillä peltomaansa. Kuninkaat kuitenkin 
omistivat kaiken maan ja antoivat siihen ainoastaan 
nautintaoikeuden, joka lunastettiin yleensä härällä, 
mutta nautinta ei kuitenkaan ollut perinnöllinen oikeus. 
Pelloilla viljeltiin pääasiallisesti durraa, hirssiä, 
papuja tai meloneja. dirs-si kuului ambolaisen jokapäi
väiseen ruokavalioon, ja kasvin oljet käytettiin rakennus
materiaalina. Suurempisatöinen durra ei säilynyt seu-

1 Peltola, 1958 s. 20.
2 Schinz, 1891 s. 272.
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raavaan satoon asti; siitä valmistettiin maltaita ia 
kaljaa, ja varret sopivat karjanrehuksi• Viljapellon 
muokkaaminen vaati suuren ihmistyöpanoksen, ja pelto
työt oli saatava valmiiksi ennen sadekautta. Ambolaisten 
ainoa työväline pellon muokkauksessa oli pieni kuokka. 
Viljan kylväminen tapahtui istuttamalla siemenet pie
nille kumpareille noin 60 cm:n päähän toisistaan.”*

perinteisen työnjaon mukaan maanviljely, veden kanto 
ja taloustyöt kuuluivat naiselle. Miehen töihin kuului
vat mm. karjanhoito ja rakennustyöt. Miehen statuksen 
mitta oli, paljonko karjaa hän omisti, mutta myös per
heen varallisuus näkyi majojen ja vaimojen määrässä, 
sillä vaimot merkitsivät työvoimaa ja varallisuutta. 2

Maanviljelyn lisäksi karjanhoidolla oli keskeinen mer
kitys perheen toimeentulossa. Karjatarha sijaitsi ta
lon Keskustassa. Ambotalossa oli ainakin 18 eri käyttö
tarkoitukseen varattua tilaa; viljasäiliöt, myllyt, tu
lisijat jne. kuvastavat ambolaisten päivittäisiä toi- 
mintoja. JS öin kolmen vuoden väliajoin paalutalo siir
rettiin pellon heikkokasvui..seen kohtaan ja entinen talon-

1 Tönjes, 1911 s. 6 3.
2 Savola, 1924 s. 73, Mustakallio, 1904 s. 86-8 7.
3 Savola, 1924,s. 44-46.



24

pohja leviteltiin pellolle, mikä olikin yleisin lannoi- 
tusmuoto. Koska lannoitus tapahtui harvoin ja oli. mene
telmältään tehotonta, ei viljapeltojen tuottavuus ol
lut usein paljonkaan suurempi kuin hakattujen- ketojen. 1 

Viljankorjuun jälkeen ambolaiset. olivat heinäkuusta 
marraskuuhun riippuvaisia varastoimastaan viljasta ja 
pauoamastaan vedestä. % an hedelmällisyys määräytyi 
sateesta, ja sademäärät vaihtelivät Ambomaan eri osis
sa suuresti. Kuivuus ja nälkä rasittivat poikkeuksetta 
aina jotakin amdovaltiota, ja lisäksi karjarutto kavensi 
elintarviketuotantoa.

&arjarutto levisl 1890-luvun lopulla Lounais-Afrikassa 
ja tuhosi ensin hereroheimon ja sitten amboheimon kar
jat lähes; tyystin. Karjarutto tuli tuontikärjän mukana
Ita-Afrikkaan 1889-1890 ja sieltä se levisi kauppiaiden 
ym. härkä\ra,nkkureilla liikkuneiden mukana nopeasti. Vuo
teen 1896 mennessä se oli levinnyt jo Kapkaupunkiin asti.2

Larjaruton takia Ambomaalle meno kiellettiin, ja ainoas
taan lähetystyöntekijät saivat poikkeusluvan. Suomalai
set rokottivat ambo-laisten karjaa ilmeisesti korvauksetta, 
kun taas saksalaiset vaativat korvaukselÄt hereroilta

'Z
laidunmaita. Oniipan alueella Albin Savola rokotti noin

1 Koivu, 1925 s. 6 3, Elonheimo, 1967 s. 87-88, Tönjes, 
1911 , s* 6 1-6 3.

2 van Onselen, 1972 s. 478-481, Bley, 1971 s. 123<
3 Dre&ahXeK, 1966 s. 119,137*
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300 eläintä, kuukaudessa. Karjasta säilyi vain noin 8 fo 
sellaisilla alueilla, joilla ei ollut rokotusta. Savola 
kertoo jopa rikkaiden suurkarjanomistajien köyhtyneen 
ruton takia, ja seurauksena oli yleinen nälänhätä.^ 
luonnollisesti luonnonkatastrofit koskettivat vielä 
enemmän köyhimpiä asukkaita, tavalliselle ambolaiselle 
karja oli merkinnyt kaikkea; esimerkiksi sen nahasta 
Lehtiin ihmisten ainoa vaatekappale, lannevaa,te. 2 Ku
vaavaa on, että yhä yleisemmin kangasvaatteesta tiili «- 
köyhyyden tunnusmerkki.
Kuninkaiden karjanmenetyksen maksoi kansa; he anastivat 
säälimättä karjaa itselleen. Myös valkoisen kauppiaan tul- 
lessa "hoviin" kuningas kävi häikäiiemättä kauppaa ala- 
maistensa kar j alla.̂

Pääelinkeinon, maatalouden, lisäksi Ambomaalla oli käsi
työläisiä: seppiä, saviastiantekijöitä, korinpunojia ja 
puuseppiä. Nämä toiminnat jakautuivat eri valtioihin 
raaka-aineiden saatavuuden mukaisesti. Ambovaltiot oli
vat, keskenään vilkkaassa kanssakäymisessä, sillä kullakin
valtiolla oli oma erityinen käsityöläisammatti hallinnas
saan.

1 Sas-cdLa, 1898 s. 7 , 101 , Rautanen Mustakalliolle 2.3 .
1898 ja 1 8.1 .18 9 9.

2 Kurvinen, 1879 s. 41.
3 Clarence-Smith & Moorsom, 1977- s. 105, Schinz, 1891 

s« 298,



26

Eivät vain ambo valtiot vaari myös her ero-heimo- olivat 
riippuvaisia Ou.kiianja.man seppien taidoista. Sepät hank
kivat kerran vuodessa rautaa Btelä-A'ngolan Kas s Ingasta ja

. . 1valmistivat siitä kuokkia ja kirveitä. Oukuanjaman sep
pien ammattitaito oli arvostettu, mutta taas länsival- 
tioissa ammattia, harjoittivat Otavin alueelta tulleet 
vuoridaraarat. rie eivät pystyneet- tekemään suuria esi- 
neitä, koska heillä ei ollut omaa rautalähdettä.*"

Ambosepät saivat kaksi puntaa painavasta korusta tai 
puolentoista metrin obuisesta rautatangosta H-ereromaalla 
maksuksi härän. Raudasta valmistetut työkalut olivat 
Ambomaalla arvokasta vaihtotavaraa. Oukuanjamassa sul
hanen antoi morsiamen vanhemmille ns. rnorsiusrahana 
(lobolo) rautaisen kuokan, mutta Ondongassa lobolo oli 
a ina härkä.̂

Otavin alueen kuparikaivokset olivat aina olleet Ondon— 
gan hallinnassa, ja sanit toimittivat kuparia Ondongan 
sepille.,, jotka, tako ivat kuparitanko ja tai koruja. Näitä, 
taas vaihdettiin he.rer.og en kanssa härkiin tai muiden am
bolaisten kanssa mm. rautaan, saviastioihin ja tupakkaan. 
Ondongan toinen "monopoli” oli Btoshan suolakeitaan suo—

1 Tönjes, 1911 s» 66, Schinz, 1891 s» 293» Rautanen,
1907 s. 91.

2 Koivun muistiinpanot, 1908,
3 Blittner, 1884 s. 29, 80.
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la, jota haettiin Kuninkaan luvalla, kerran vuodessa. 
U-ukuambi oli puolestaan kuuluisa py ö r e änmuo t ois is ta sa
viastioistaan. 'Korinpunonta oli yleinen taito kaikissa 
valtakunnissa, sillä käyttöastiat ja tärkeät viljasäi
liöt punottiin itse.

Kauppa perustui välttämättömien elin- ja hyödyketarvik
keiden hankkimiseen. .Niinpä jokainen ambolainen saat
toi olla ajoittain kauppias: koko perhe tai muu pieni 
kauppaicaravaani lähti jalkaisin kauppaamaan viljaa, ko
reja jne. tarvitessaan itse esimerkiksi suolaa. Tavoi
tellut vaihtotavarat olivat metallien ohella suola, tu
pakka ja kaikenlaiset eurooppalaiset tehdastuotteet. Ne 
säilyivät hyvin ja niillä sai nälkäaikana vaihdettua vil
jaa. .tamingas omisti maan lisäksi arvokkaimmat raaka- 
aineet, kuten esimerkiksi norsunluun ja strutsin sulat 
ja tiettyjen villieläinten nahat. Hän kontrolloi kauppaa 
ja verotti sitä vaatimalla, lahjoja.

Tulvien aikana Ambomaalla pystyi kalastamaan. Useat
hedelmäpuut antoivat myös lisäravintoa ambolaisen ruoka
valioon. Tämän vuo sisadan alkuun tultaessa nälkävuodet 
ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus Ambomaalla. . ,

1 Savola, 1924 s. 98, Schinz, 1891 s. 299
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Amboinaan väestön elinolosuhteita koettelivat 1 900- 
luvun vaihteen tienoilla monet syvälliset murrokset. 
Karjaruton vuoksi tapahtunut köyhtyminen ja- sen jäl
keiset nälänhädät sekä sivuammattien - kuten sepän- 
taidon ja ambolaisten omien tuotteiden kaupan ka
ventuminen - olivat niistä keskeisimpiä. Myös Am- 
bomaata ympäröineiden siirtomaavaltojen taloudelli
nen paine alkoi kasvaa. - Häiden taloudellisten 
tekijöiden suhdetta siirtotyöläisyyden syntyyn kä
sitellään jäljempänä kohdissa 2.5* ja 4.3*

2.4. Eurooppalaisten tulo Ambonan. 11 e

Lounais-Afrikassa ei ollut valkoista asutusta ennen 
1800-lukua. Kapinaan siirtolaismäärä lisääntyi 1820- 
luvulla, ja sieltä paenneiden nanojen sekä metsäs- 
tysretkiään Lounais-Afrikkaan suunnanneiden buurien 
mukana eurooppalaisia tutkimusmatkailijoita, ja sit
temmin myös saksalaisia lähetyssaarnaajia ja kauppi
aita tuli Lounais-Afrikkaan ja aina Ambomaalle asti.

Portugalilaiset olivat kuitenkin oletettavasti ensimmäi
set eurooppalaiset Ambomaalla. Etelä-Angolassa sijainneen 
Portugalin rangaistussiirtolan asukkaat alkoivat käydä 
kauppaa ambokuninkaiden kanssa. He vaihtoivat palovilnaa 
norsunluuhun ja plantaaseilla tarvittaviin orjiin. Portu
galilaiset syyllistyivät petkutuksiin, ja lisäksi he se-
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kaantulvat kuninkaiden keskinäisiin sotiin ia ryöstö- 
retkiin.

Tutkimusmatkailija G-alton ja ruotsalainen G.H. Ander
son kävivät vuonna 1851 ensimmäisinä, eurooppalaisina 
etelästä käsin Ambomaalla. He suosittelivat aluetta 
saksalaiselle lähetysseuralle. Vuonna 1857 lähetystyön
tekijät ii. Hann ja J. Rath. tulivat kauppias Greenin kans
sa Ambomaalle, mutta selviytyivät hädin, tuskin aseit— 
uensa avulla sieltä pois. Green palasi myöhemmin Ambo
maalle stiomala i s t en lähetys työn teki joiden kanssa vuonna. 
1&70, jolloin Ambomaan norsunluurikkaudet olivat jo hä
nen tiedossaan. Hän innosti Andersonin perustamaan kaupan 
Ondongaan. Pian lukuisat etelästä ja pohjoisesta tulleet 
kauppiaat kilpailivat Ambomaan rikkauksista, ©ukuanja- 
masua Kehittyi kaupan keskuspaikka.2

Saksan lähetysseuran esityksestä kahdeksan suomalaista 
lähetyssaarnaajaa matkusti vuonna 1870 Ambomaalle. Suoma
laiset joutuivat kilpailemaan kuninkaiden suosiosta por
tugalilaisia orjakauppiaita vastaan. Pian kuitenkin ku
ninkaat pettyivät suomalaisiin, kun nämä eivät olleet
kaan aseiden ja viinan välittäjiä. Heidän sallittiin jää
dä ainoastaan Ondongan alueelle.^

1 Palgrave, 1877 s. 47-49, Kurvinen, 1878 s. 4 7, 5 1 , 56

2 Kurvinen, 1879 s. 1 9-38.
3 Kurvinen, 1879 s. 47, 51, Savola, 1924 s. 191 .
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Idästä Ambomaalle tuli. buureja, jotka vuodesta 1878 
lähtien kulkivat alueen läpi pohjoiseen, koska. Por
tugali oli antanut heille maata Angolasta oman val
tion perustamista varten. He liikehtivät usein Ambo
maalla ja osa heistä jäi asumaan Hereromaalle, Groot- 
fontainin seudulle, joka oli hede3jxiällinen maa.nvil- 
jelysalue.: Vuonna. 1885 Ondongan kuningas myi osan val
takuntaansa ja Otavin kuparikaivokset buureille, mut
ta katui myöhemmin kauppaansa ja ammutti buurien joh
tajan. Tiettävästi buurit eivät harjoittaneet suu-

1rempaa kauppatoimintaa Ambomaalla*

Pohjoisesta, etelästä ja idästä Ambomaa liitettiin 
kansainväliseen kauppaan, ja samalla se joutui alt
tiiksi sinne tunkeutuneille vieraille vaikutteille, 
kuten esimerkiksi alkoholille .ja asekaupalle. Alko
holilla pohjoisen kauppiaat vaihtoivat orjia, ja or
jakaupan loputtua alkoholia, alettiin tuoda eteläistä. Tu
liaseiden tulon jälkeen Ambomaan norsukanta hävisi 
melkein sukupuuttoon paxissakymmenessä vuodessa 
(1860-1880). Sen jälkeen aseita ja muita eurooppa
laisia tuotteita vaihdettiin karjalla:.;yhdestä tuli-!
aseesta maksettiin vähintään 12-15 eläintä. Tämän ta
kia ambolaisten karjakanta väheni tuntuvasti. Esimer
kiksi tämän vuosisadan alussa ^ukuanjaman arvioitiin 
omistaneen 15 000' tuliasetta. Asekauppa oli yksin
omaan kuninkaiden hallussa, siksi myös valta keskit-

p•fcyi entistä, enemmän heidän käsiinsä*

1 Bttttnex, 1884 s* 100-102, Schinz, 1:891 348-353.
2 Gordon, 1978 s. 274*
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2.5. Kolonisaation vaikutus Ambomaalla • .

Saksa otti Lounais-Afrikan haltuunsa antamalla toimi
lupia siirtomaayhtiöille; myös muiden kuin saksalaisten 
yhtiöiden toiminta sallittiin, jos ne vain lupautuivat 
suosimaan saksalaisia tuotteita ia edistämään siirto
laisuutta. Saksan nopeaa siirtomaavalloitusta edesaut
toi yhteistyö si.ei.la pitkään toimineen Reinin lähetys- 
oeuran kanssa, ^anexyssaarnaajat auttoivat suojelusopi
muksiksi. kutsuttujen sopimusten tekoa heimopäälliköiden 
kanssa. Niiden perusteella maat vähitellen "Viralli
sesti" luovutettiin Saksalle. 1

siirtolaisten muutto Ambomaan läheisyyteen vaikutti 
alueen sisäiseen ja ulkoiseen kauppaan. Buurit ja sak
salaiset ottivat 0 tavi - Ts.uiae b in kaivosalueen haltuunsa, 
mmka jälkeen ondongalaisten kupariesineiden valmistus 
loppui. Oukuanjamalaisten pääsy Angolan kaivoksille myös 
vo.ij£t.utux. kama rajoitukset vähensivät ambolaisten mah
dollisuuksia Hankkia ja valmistaa arvossa pidettyjä vaih
to tavaroita. Samalla tämä merkitsi ambo valtio idea oma
varaisuuden vähenemistä ja entistä suurempaa hätää, kun 
nälkääikä uhkasi. Metallikäsityöt eivät enää 1 900- 
luvun alussa olleet yhtä tuottavia sivuelinkeino:ja kuin 
ennen. 2 Koska kaikki käsityöläiset harjoittivat am

1. Deutsches Koloniallexikon, 1914 I s. 434, Vries,
1971 s. 1 6 9.

2 Savola, 1905 s. 150.
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mattiaan sivuelinkeinon enimmäkseen silloin, kun pel
totöitä ei ©ULut, ei heidän töidensä väheneminen suin
kaan näyttänyt merkitsevän työttömyyttä. lähteet ei
vät viittaa laisinkaan, siihen, että nimenomaan käsi
työläiset olisivat olleet altteimpia siirto työhön 
lähtijöitä.*

Kulta-touhut houkuttelivat saksalaisten lisäksi myös 
englantilaisia siirtomaayhtiöitä lounais-Afrikkaan. 
Bismarckin johdolla saksalaiset rahamiehet saatiin 
yhteen, jotteivät maat olisi joutuneet englantilai
sille, ja vuonna. 1885 .Saksa perusti Deutsche Kolo- 
nialgesellschaftin edustamaan etujaan alueella. Yh
tiöt valtasivat suuria maa-alueita itselleen niin, 
että 1900-luvun- alkuun mennessä koko Lounais-Afrikan 
alue oli jaettu noin kymmenen .eri yhtiön kesken. Vuon
na 1892 saksalais-englantilaisella pääomalla perus
tettiin South West African Company, jolle annettiin 
mm. Ambomaan kaivosoikeudet korvaukseksi radan raken
tamisesta Otavin alueelle. Otavin kuparin hyödyntämis
tä varten muodostettiin Otavi Minen- und Eisenbahnge- 
sellschaft. Alueen asuttamisen edistämiseksi perustet
tiin vuonna 1896 erillinen asutussyndikaatti, koska 
siirtolaisuus ei ollut edistynyt siirtomaayhtiöiden 
avulla toivotulla nopeudella. Siirtolaisten sallittiin

1vuodesta 1897 lähtien asettua suoraan hererojen maille.

1 Zimmermann, 1914 s. 211-213, Dreschler, 1967 s. 142, 
Deutsches Koloniallexikon, 1914 s. 307, 437-438.



heimoja vastaan. Pisin ja tuhoisin näistä oli nama- 
hererosota (1903-1907), jonka seurajoksena noin 
80 000 asukasta käsittäneestä hereroheimosta oli so
dan päätyttyä enää vain noin 16 000 henkeä jäljellä. 
Immaheimon niaarä väheni noin 10 000, eli puoleen.”̂ 
Saksan siirtomaapolitiikalla oli suora vaikutus 
Ambomaalla: se aiheutti suuren työvoimapulan Lou
nais -Afrikassa, siksi huomio kiinnittyikin väkirik
kaaseen pohjoiseen. Yrittäjien ja maanviljelijöiden 
määrä lisääntyi kuitenkin, jatkuvasti; vuodesta 1900 

vuoteen 1908 se kasvoi noin tuhannella hengellä vuo
dessa ja sen jälkeen vielä enemmän. Ensimmäiseen maa
ilmansotaan mennessä siirtolaisten määrä nousi noin.
15 000. Hererot olivat vuonna 1907 lopullisesti me
nettäneet maansa ja karjansa valkoisille. Loput ka
pinalliset hererot jaettiin valkoisille orjiksi, 
mutta afrikkalaisten vähyyden takia saksalaiset maan
viljelijät yhä enenevässä määrin tulivat riippvaisiksi 
ambomaalta saadusta työvoimasta.^

1 Dreschler, 1967 s. 251 •«252.
2 .Deutsches Koloniallexikon, 1 9 1 4 s. 434-4 3 5.
3 Lähetyssanomat, 1905 s. 129, Dreschler, 1967 s. 244, 
Deutsches Koloniallexikon, 1914 s. 540.
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Portugalilaiset alkoivat edetä sisämaata kohti ja 
tivat amboheimo.ja samaan aikaan, kun Saksa kävi so
taa hereroja vastaan, lautanen oli- kuullut jo vuonna 
1896 portugalilaisten aikeista vallata Oukuanjama. 
Oukuanjamalaisia alkoi 1900—luvun alussa paeta kar
joineen Ondongan metsiin portugalilaisten hyökkäyksen, 
■uhatessa. 'Tällöin esimerkiksi Ombandjan kuningas 
halusi lähetyssaarnaajan alueelleen, etteivät por
tugalilaiset uskaltaisi hyökätä.2 Suomalaisten vä-' 
lityksellä hän myös pyysi apua saksalaisilta hyök
kääjiä vastaan ja tarjosi aluettaan saksalaisten suo-
3 eluun.

Portugalin siirtomaakoneis to siirtyi amboheimoihin 
myös läne uysasemien kautta, sillä nämä toimivat myös 
poliisiasemina."Portugalilaiset, paterit olivat hank
kineet itselleen kulmakunnan Isännän oikeudet Ou
kuan jamassa"Ambolaisia värvättiin väkivalloin 
Portugalin ja Angolan työkohteisiin;;ihmisryöstöjä 
tapahtui, ja miehiä saatettiin pitää neljäkin vuotta 
pakkotyössä. Työläisiä värvättiin kulmakunnanisäntlen 
(elengojen) avulla. Portugalilaiset antoivat heille 
käskyn hankkia miehiä. Kristittyjä ambomiehiä käy
tettiin vastoin tahtoaan myös työnjohtotehtävissä 
näissä työkohteissa.

1 Martti Rautasen päiväkirja 27*6.1896.
2 Savola-Mustakalliolle 26.8.1*904, Lii jeblad Musta
kalliolle 2.5.1906.

3 Liijeblad Mustakalliolle 28.6.1906.
4 Koivun muistiinpanot III.
5 Helenius, 1928 s. 16-21. Myös® saksalaiset kaivosjolätagat 
ja maanviljelijät ottivat Mtgääll3raBiiehen toimeen'1' ainoas
taan krisrtittgrjä ambolaisia. Haaiiti, ti91*3 s* 169.
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2.6. Ambomaan erikoisasema

• /
Ambomaalla, ali erikasasema Saksan siirtomaahallin— 
nossa, sillä se ei kuulunut nk. poliisi- eli suoje
lualue ese e n, jolla siirtomaahan, into takasi val
kaisten turvallisuud en. Koska Ambomaalla ei asu
nut saksalaisia, sinne ei myöskään perustettu po
liisiasemia, eikä siir t omaakone is to: näin ollen kos
kaan vaikuttanut siellä samassa laajuu&e ssa kuin 
Lounaiss-Afrikan muissa osissa. Miksi Saksa ei ol
lut vallonit tanut Ambomaata? Luonnollisena syynä 
tähän ali Ambomaan suuri väestömäärä ja keskitetyt, 
suurin sotaj autoin varustetut valtiot*. Myös Ambo
maan periferla.-as.ema ja sen poikkeuksellisen anka
rat i 1 .mastollis et olot hidastivat alueen ottamista 
asutuskahteekai.

Ambomaan hallinnollisen erikoisaseman lisäksi 
alueen, erikoista, j opa po:ikk.e.uksellista piir
rettä vahvisti vuosien 1903 ja. 1907 väii -t ai
kana. kuninkaiden käy ttäy tyminen: he eivät, nous
seet kapinaan Saksaa vastaan. lämäaa käyttäytymisen 
taustalla Oli suomalaisten lah^lypî aarnaji j il An 
välitystoiminta.

1 D^Enbui^, 1909 s * 1.09
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Suomalaisilla, lähetyssaarnaajilla oli erinomaiset 
suhteet Lounais-Afrikan siirtomaaviranomaisiin.
He toimivat tuikkeina, tiedonvälittäjinä ja yhdys- 
miehinä saksalaisen hallinnon ja ambokuninkaiden 
välillä. Vuonna 1895 siirtomaahallitus yritti suo
malaisten välityksellä puuttua hererojen ja am
bolaisten väliseen asekauppaan, sillä Saksaa vas
taan kapinoineet hererot vaihtoivat karjaansa am
bolaisten aseisiin.1 Vuonna 1887 Saksa oli jo 
kieltänyt asekaupan alueellaan*
Saksalaiset saivat arvokkainta tietoa Ambomaan ta
pan tumista ja kuninkaiden aikeista suomalaisilta.2 
Lähetyssaarnaajat pitivät säännöllisesti yhteyttä 
alueensa ambokuninkaisiin ja maan tavan mukaan vei
vät heille lahjoja. Ambomaan rauhalliset olot oli- 
Vab filyös suomalaisten työn edeiiytys, ja siksi he 
yrxotivat tehdä kaikkensa rauhan ylläpitämiseksi. 
Rautanen sai kuvernööri Leutweiniltä vakuutuksen sii
tä, että jos amboheimot pysyvät rauhallisina, niin 
sotatoimia ei vuonna, 1904 uloteta Ambomaalle.5 Saksal- 
la oli täysi syy pelätä amboheimojen yhtymistä so
taan, sillä ne suunnittelivät eräässä vaiheessa liit
toa Saksaa vastaan, mutta suomalaiset saivat sen 
estetyksi. Yksin kukaan ambokuningas ei olisi pys
tynyt sotimaan Saksaa vastaan.^

1 Dreschler, 1967 s. 109-110.
2 Suomalaisten välity srtoiiiiinnasta enemmän luvussa 5»
3 Rautanen Pettiselie 14.2.1904,
4 Savola Mustakalliolle 24.1.1904, Hänninen Musta- 
kalliolle 12.2.1904, Rautanen Mustakalliolle 15.9.
1 904.
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Saksalaiset olivat hyvin kiitollisia suomalaisil
le siitä, että nämä olivat säilyttäneet rauhan 
Ambomaalla ja palkkioksi tästä lähettivät suoma
laisille vaunullisen ruokatarvikkeita ja kyydit
sivät suomalaisia matkustajia,, 1 
Ambomaan erikosasema mitä todennäköisimmin säästi 
sen väestön hereroheimon kaltaiselta tuholta. Ambo
maan rauhanomainen alistuminen Saksan alaiseksi 
vuonna 1908 kuvaa myös tämän erikoisaseman jat- 
Ku/uutta,: lämä !. oli edellytys siirtotyö järjestel
män luomiselle, johon perehdytään enemmän luvus
sa 6.

Lounais-Afrikan ia Angolan kolonisaation yhtey
dessä myös Ambomaa, joutui luopumaan omaehtoisesta, 
kehityksestään. Sen kauppasuhteita hallitsivat 
"sivistyneen maailman" tarpeet: sieltä haettiin 
työvoimaa ia raaka-aineita. Ulkonaisesti "'sivistys'* 
levisi ambokuninkaiden keskuuteen tehdastuotteina 
ja vaatteina; henkisen muutosprosessin alkua mer
kitsi taas suomalaisten lähetyssaarnaajien tulo. 
Taman vuosisadan alkuun tultaessa albolaiset oli
vat olleet pitempään kuin mikään muu Lounais-Afri-

1 Savola Mustakalliolle 25.4., 27.6., 17.7.1
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fcan heimo yhtäjaksoisesti eurooppalaisen vaiku
tuksen alaisina. Suomalaisten kautta he olivat 
saaneet luotettavan, auttavaisen ja»rehellisen 
kuvan valkoisista. Suomalaisten rooli oli välit
tävä, ja tärkeä myös siksi, etteivät kaksi toi
silleen vierasta kulttuurimuotoa törmänneet 
toisiinsa kovinkaan rajusti. Näin myös siirto- 
työläisyys sai Ambomaalla oman erityisen luon
teensa, sillä saksalaisten työvoimanvärväys oli 
Ambomaalla enemmän sovittelevaa! kuin väkival
taista.



3» Saksan siirtomaatalous ja ambo työvoima

Heretäj en joxikkotuiiiosta aih.eutim.ut työvoimapula 
Loainais—Afrikassa. an kaikkein selvin peruste siirto-
tyipo iäisyyden synnylle. Hererosota sysäsi liik- 
leelle Lounais-Afrikan taloudellisen nousukauden: 
rautateitä rakennettiin yli 2000 kilometriä 
sodc-n c^ana. oe oli välttämätöntä kapinallisten 
kukistamisessa, -utta samalla edistettiin myös 
siirtolaisuuden etenemistä sisämaahan, ja ku
parin vienti voitiin aloittaa vuonna 1907. 
Nousukausi oli suuressa, määrin riippuvainen Am
bomaalta saadusta työvoimasta, minkä takia siir
tomaahallitus muutti Arnb omaan- p o li t i ikkaan sa. 
Ambomaan arvo työvoimareservinä havaittiin yhä 
s elvemmin.

Mutta ambolaiset kävivät työssä Eereromaalla jo 
ehkä vuosikymmeniä ennen hererosotaa.1 Tässä lu
vussa oarkastelen tämän vielä organisoimattoman 
siirtotyöläisyyden laajuutta, ambolaisten motii
veja siirtotyöhön menoon ja siirtotyön luonnetta,
ja lopuksi saksalaisten suunnitelmia ambotyövoi- 
masta»

1 Soraonln m k m m  siirtotyössä käynti alkoi vuonna 
9if :nu J-önjesin mukaan ehkä jo aikaisemminkin. 

Gordon, 1978 s. 261, Tönjes, 1911 s. 88.
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3*1 * Kaupungit ja maatalous

• t

Ondo-ngalais e t tyalaiset; siirtyivät Otavin, kaivok
sen sulkemisen jälkeen 1890-luvulla noin 500 kilo
metrin päähän Swakapmundin rfl/rmikVnlrHiipTrnTH -TiYf työ
hön. Houkuttimena olivat huhut "korkeista palkois
ta", Swako,pmundin satamassa ambolaiset löysivät 
kuitenkin, vain väliaikaista työtä, kuten laivan—• 
lastausta,, ja aina työtä ei löytynyt laisinkaan.
Monen täytyi, palata tyhjin käsin takaisin*1

Suomalaisten 1870-luvulla raivaamasta tiesstä eli tul
lut. pääväylä Ambomaalle, ja sillä oli myös; suun— 
taa-antava merkitys ai irtotyöläisyyden kehityksessä. 
Ambolaisten työssä käynnistä Swakopmundissa 1890- 
luvulla kertoo esimerkiksi se, että sieltä palaa
vat. työläiset kuljettivat kaupungissa, oleskellei
den suoma! aisten postia Ambomaalle' •2 Pos t inkan to. 
järjestettiin vuosisadan vaih.teess® «äarmcn 1 is«girpi t 
Siir toty öläisten määrää, kaupungissa kuvaa, että 
vuonna 1 900 lähetyssaamaa j a Röingän pitämään juma— 
lanpalvelukse en osallistui 400' ambolaista.5 Swa- 
kopmundin sataman rakennustyöt olivat -km i öiVt» vie
lä. ambolaisten päätyollistäjä. Hereromaalla. Seuraa—

1; Martti Rautasen päiväkirja 3.9*1896.
2 Martti Rautasen päiväkirja 3*10*1896*
3 Rönkä, 1,900 s* 1 20 *
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vana vuonna Swako pmund i s s a arveltiin työsken
nelleen enää parisataa ambolaista,,, mutta ran
tatie työmaalla, jo paljon enemmän. Savolan ha
vaintojen mukaan erään päivän kuluessa noin 60 
ondcmgalaista kulki Omarurusta Karibibiin. Ambo
maalle palaavien määrän Savola mainitsee paljon 
pienemmäksi. Hänen mukaansa se johtui siitä, 
että. useat olivat, kuolleet vieraassa, ilmastos
sa.̂ '
Siirtotyöhän lähdön syihin ei ole muita viit
tauksia kuin ruuan niukkuus Ambomaalla tai työ
maiden "houkuttelevuus11. ̂ Seuraavassa luvussa 
pohditaan tarkemmin, saivatko amb ola is et siirto- 
työstä apua nälänhätään ja miten miesten poissa
olo; vaikutti maatalouden tuottavuuteen. Tönjes 
kuitenkin korostaa,. että ambolaiset menivät 
vapaaeht o is e s ti s i irtotyöhön ja viipyivät siel
lä vain kuusi kuukautta, eli ajan, jolloin ei 
ollut» peltotöitä. Tämän organisoimattoman siir
totyön tunnusmerkki oli siirtötyon lyhytaikai
suus,, eikä tiedetä, kuinka moni palasi saman 
työnantajan luokse uudelleen.

1 Savola, 19®: s. 1:84-185.
2 Lähety ssanoma t, 1 901 s;. 28-29, 1 900 s;. 1 20
3 Tönjes, 1911 s. 88.
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Buurien, asuttamalla hedelmällisellä G-rootfon- 
tainin alueella tarvittiin maatyöläisiä. Amhn- 
valtiot möivät sinne karjaansa. Karjakauppi- 
aiden välityksellä buurit ehkä. saivat työläisiä, 
tai mahdollisesti kävivät, itse hakemassa, työ
läis ensä. Ambomaalta. Ambolaisia oi i buurien 
maatiloilla työssä jo ennen here roso taa, mut
ta työvoima ei riittänyt alueen plantaasimai- 
seea viljelyyn. Rohrbach. arvioi mahdollisuudet 
värvätä työläisiä Ambomaalta rajoitetuiksi, 
koska ambolaisten oma. maanviljely oli nî im työ
voima intensiivistä, ettei siellä vallinnut va
jaa työllisyyttä eikä työttömyyttä. Rohrbach 
ennakoi, että tämän vuoksi ambo työvoiman vär
väyksestä voisi, kehkeytyä pöllittinen ongelma. ̂

Kaivostoiminnan käynnistymisen jälkeen maanvil
jelijät eivät kuitenkaan enää pystyneet kilpai
lemaan ambotyövoimasta. Värvääjät ohjasivat suu
rimman osan kaivoksiin ja teollisuuteen, ja maan
viljelijöille. jäi vain rippeet työvoimasta.2

Samaan tapaan kuin kauppaa, pyrkivät, ambokunin- 
kaaifc ” verot tamaan11* myös siirtotyöstä palanneita

1 RoJrcbach, 1907 s. 114, 486,. 501-502.
2 G-ordoaa, 1978 s. 263.
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ambolaisia vaatimalla heiltä lahjoja. Aluksi ku
ninkaat päästivät miehiä siirtotyöhön vain siksi 
ajaksi, vuotta, jolioin ei ollut peltotöitä.
Tämä kontrolli ei. kui-tenkaan ollut absoluutti
nen, silla vuoden 1 904 keväällä, eli sadonkor- 
juuaikaan Swako pmund issa oleskeli satakunta,
Outgossa 72 ja Karibibissa 45 ambolaista sa-

1nankuulij aa.. ' Swakopmundin ambolaisia, j oista 
osa oli ondongalaisia. kristittyjä,, oi ii myös

psiirtomaahallituksen töissä. Vuoteen 1 906 
mennessä Swakopmundista kehittyi noin 3000 
valko is en ja 4000 afrikkalaisen kauppakaupun
ki. Ambolais ten määrä siellä ei todennäköisesi- 
ti ollut kovinkaan vähäinen, sillä heitä var
ten saksalaiset pyysivät kaupunkiin suomalais
ta lähetyssaarnaajaa*^

5*2* Rautatiet

Rauta-teiden rakentaminen oli Lounais^-Afrikan 
taloudellisen hyödyntämiseen edellytys. Ilman

1 Rautanen Mustakalliolle 25*2.1 904, Tuominen Mus
takalliolle 25*3.1904. Vrt. Clarence-Smith & 
Moorsom, 1977 s. 107.

2 Koivu. Mustakalliolle 25.2.1904.
3 Vedder Suomen Lähetysseuralle 21 .2.1 906.
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rautateitä ei myöskään, olisi pystytty siirtä
mään raskasta sotakalustoa kapi nai 1 i a-jia. vas
taan ja kukistamaan heitä* Herera jen kukis
tamisien kannalta o,li Swako;pmund-0 tavi. TOHan 
valmistuminen ratkaiseva t o ime npida,* Tämä, ra
taosuus: oli kapinan puhjettua keväällä 1i904 
kesken* Työmaalla olleet 600 hereroa vangittiin 
ja lähetettiin Kapmaan kaivoksiin. Otavi Mi- 
nen- und Eisenbahngesellschaft tuotti heidän 
sijalleen mm* italialaisia, työläisiä, jotka 
kuitenkin, pienen palkan ja huonon kohtelun 
vuoksi menivät lakkoon. SI kii
rehti kuitenkin radan valmistumista. Seuraa— 
vana vuonna 8040 hererovankia pantiin pakkotyö
hön tälle rautatietyömaallje*11

Suomalaisten ja Otavi Minen- und Eis.enbahnge- 
sellschaftin suhteet olivat hyvät. Perusta 
yh t e is työlle luotain vuonna 1,901 , kun yhtiön 
joibtaja Hartmann kävi Ambomaalla ja lahjoitti 
yhtiön puolesta ti00® markkaa uuden, lähetysase
man. perus tatm, s ta varten Ondongaan*2 Yhtiö ha.-- 
lusm. etukäteen varmistaa työrauhan.,, silla Ambo- 

kautta Otavista. Itä—Afrikkaan  ̂mäa-ro

1 Dreschier, 1967 s* 181 „ 244»
2 Veijeinkokouksem pöytäkirja 3.5.1901 § 4. Lah- 
j aitta ja halusi nimensä, pidettävän salassa.
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rakentaa rautatie. Sittemmin siirtomaahallitus 
luopui tästä ratahankkeesta ja. päätti rakentaa 
radan, ainoastaan Ambomaan rajalle, Qkahakanaan. 
Rautatien t arko.it uks ena oli myös: nopeuttaa työvoi
man kuljetusta. Ambomaalta.

Vuoden 1190-4 aikana Oniipasta käytiin useita, 
kentoja värväämässä työmiehiä rautatietyö- 
maalle. 1 Rautatieyhtiön insinööri Wagner pyy
si suomalais il ta vastapalvelusta tavaroiden 
kulj ottamisesta.,, silla se @11. sota-aikana 
vain poikkeus:järjestelyin mahdollista. Haa 
korosti, että. rautatien edistyminen riip
puisi siitä.,, "miten suomalaiset puhuvat sak-

2salaisten puolesta ambolaisille"'»

Rautatie Otaviin ja Tsumebin kaivoksi lie val
mistui viimein vuonna 1 906, ja kahta vuotta 
myöhemmin se ulottui G-r o otf ontainiin asti. Tä
män rataosuuden jälkeen alettiin rakentaa ete
läistä päärataa. Sen työmaan yhteydessä löytyi 
LMeritzbuchtin läheltä timantte ja. Tällä löy
döllä ali. sa irtotyolä iayyd en organisoi nnin kait— 
naita keskeinen merkitys,, ja sitä käsitellään 
luvussa. 6. Nykyinen rataverko.sta sai perustansa, 
kun vuonna 1915 etelän ja pohjoisen yhdistävä 
keskusrata valmistui.

1 Savola: Hustakalliaaie;l!0^>> 26.8.1904
2 Lähetyssanomat, 1905 s. 127.
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3*3* Kaivokset

• /
0tavi-Tsumebin kuparirikkaudat olivat a iikoin aan 
kuuluneet Ondongalle• Mutta senkin jälkeen, kun 
buurit ja saksalaiset olivat ne vallanneet , am- 
balaisia ali siellä. kaiv:ast?jöissä.o. Ka i vosalue es ta 
kehittyi tietynlainen läpikulkupaikka; fttpI 1 ä 
ty oskennelleet. ambolaiset siirtyivät, 1890-luvulla 
Swakapmundxin, koska kaivokset sul j e ttiin vetohär
kien menehdyttyä kar jaruttQjQn. Tuotanto. pääsi uu- 
delleea alkuuni vuonna 1 906, kun rautatie valmistui 
ja kuljetukset rannikolle- järjestyivät. Tä.mä-n 
kuparilleni TOi on useat, kaivokset vaativat tu©tantonsa 
käyntiin saamiseksi tuhansia, työläisiä. Yksinomaan. 
Ond ongasta kaivoksiin lähti yli tuhat miestä. Sa
moin kuin rauta tietyömaalla,, myös kaivoksilla työs
sä. alle et. hererot korvattiin, ambo laisilla. Tsumebin 
kaivokseen lähteneet työläiset olivat Trok-nanThi>g j_ 
sia,: aukuanjamalaisdia ja ondongalaisia. Timantti- 
löytöjen jälkeen, vuonna 19.08 amtoolaisia siirtyi kai
voksilta. LiMeritsbuchtL in, vaikka olat oäSLlä
Êädt vaikeammalta j a työ raskäaffipaau kuijarkäiflirryiirsrT fafyr.-r 
mutta suurempi palkka haukut teli amfoolaSsäa sinne. ̂

1 Rautanen Mustakalliolle 29.9*1906, Lähetyssanomat,
1 m i  s* 20,7. Rautanen kir jioittaa 29.6.11906:» että

kII!
Moarsom,, 11977 s .  107.
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Kaivo st.o iminta aloitti lounais-Afrikan taloudelli
sen, no;asukauden; siihen asti. siirtomaa, oli ollut 
Saksalle, suuri taloudellinen rasite 4 sillä siirto— 
xaa.ahallln.noni. ja sotaväen- ylläpito oli ollut, gmäimaa-n 
kustannettava\* Otavin kuparikoimion vientiartikkeli, 
kupari, oli Saksan teollisuuden tärkeä raaka-aine: 
Saksan vuosittainen kuparin tarve oli yksinomaan 
elektrotekniikan alalla kasvanut vuodesta 1890 
vuoteen 191 2 yli nelinke r.taiseksi (46 tonnista 
201 tonniin). ' Tsumeh. oäifesnxû  se tuot
ti. yli puolet kuparimalminviennistä. Tsumebin Ii
saksi monessa pienemmässä kaivoksessa louhittiin 
malmia (Asis, Buchab,.. Iso-Qtavi), ja rri i dort 
kokonaistuotanto vuodesta 1907 vuoteen 119)13 yli 
kaksinkertaistui (26: tonnista 54 tonniin).2

On luonnollista.,, että Otavin kaivos— ja. rautatie— 
yhtiö käytti tuttuja kanavia, hyväkseen värvätes- 
saiän ambotyöläisia. kaivoksiin, eli suomalai siä lä
hetystyöntekijöitä.,, jotka, olivat yhtiöin kuljetus
palveluista. riippuvaisia.» Koska kaivostuotantoa 
harjoitutti in. hyvin pitkälle, jömisstyovolman avul
lâ . kupari,malmin louhinta, vaati, tuhansia työläisiä^ 
Raaka-aine iden viennin j atkuvuus oli tärkeää. Euroo—

1! Deutsche® KoloniaĴ Lexikem.,, 1l9?1 4 III s* 635»
2 Deutsche s; Koloniallexikon,, 191 4 1 s . 6:92'--69 3 „
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pan teollisuudelle ja kaivosten kannatta-ruudeJULe, 
ja siksi amb©työvoiman satunnainen saanti ei enää. 
tyydyttynyt työnantajia.. Selvä. osoitus ambotyöffvoi- 
man värväyksen- määrätteluadLses.ta. organisoi misasta 
kaivoksiin oli. se, että vuoden 1i908 toukokuussa 
yhden viikon aikana Tsumebin kaivokseen hankit- 
ti in tuhatkunta. ambo.lais;ta. — Suomalaisten 
osuutta. kaivostyöläisten värväyksessä, kägjteil
lään seuraavassa luvussa.

3.4* Lounais—Afrikan siirtamaahallinnon. organi
soimaton amb©työvo/iman värväys (vuoteen 
1i

Lounais^-Afrikan työvoiman vienti Etelä-Afrikkaan 
kiellettiin vuonna 1891 , ja muualle; s.en vienti teh— 
tiin luvanvaraiseksi vuonna 1 901 . Määräyksistä huo
limatta, työvoiman välitys jatkui, ja saksalaiset 
viranomaiset ansaitsivat vielä 1900^-luvun vaih
teessa. 4,1;Q markkaa j okaisesta Btpi:a-Äfr-iirkafln 
värvätystä työläis©stäi.2

ti Deutsche;® Kaloaoialblatt, 11908 a* 531 -532. 
2: Lotto,, 1 9,67 s* Ilo
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Työvoiman vienti ei enää hererasodan jälkeen ol
lut. mahdollista eikä kannattavaa., sillä saksa
laisten oman talouden elpyminen vaati, yhä enem
män työvoimaa. Saksalaisia huolestuttikin portu
galilaisten ja englantilaisten värvääjien liik
kuminen Ambomaalla, ja kilpaillakseen heidän 
kanssa Saksa lupasi ambolaisille; parempaa koh- 
telua ja. apua nälänhätiin. Tätä on i jo vuonna
1899 Ambomaalla käynyt kapteeni Francke. korosta
nut ► Hän oli vakuuttanut, että. saksalaiset !,i©vat 
aina kohdelleet ambolaisia hyvin kauppa- ja 
työnhakumatkoillaan"’* Francke oli. pyytänyt, että. 
"kuningas olisi ystävällinen kaikille valkoisil- 
le., jotka Ambomaalle tulevat"’*

Hererasodan aikana Ambomaan valloittaminen m. -f 
useaan otteeseen esillä, ja siirtomaalehdistössä 
oli ns*. "Ovambofragejatkuvasti ajankohtainen* 
Tällä termillä tarkoitettiin Ambomaan valtauk
seen liittyviä ongelmia: miten ambolaiset saatai
siin. riisutuksi aseista ja miten heidän veralle— 
panonsa, tapahtuisi* Saksalaiset pelkäsivät,; että. 
he näiden toimenpiteiden takia karkaisivat avoin
na olleen rajan yli Angolaan*^ Tämä ongelma rat—

1i Hitsche.,, 1913 a* 138 .
2 Rautanen Mustakalliolle' 25*11 .1899.
3 Slngelmann, 1904 s. 398» 1905 s* 84, 513*



kesi osittain,. kun Portugali, miehitti vuoteen 
1 907 mennessä Angolan puoleiset ambolie imot. ja pa
ni ne veralle.. Portugali kielsi, saksalaisten 
värväyksen alueeltaan, mutta ei pystynyt kont- 
rollaimaan kieltoa., ja Hereromaalla hankitut 
Saksan markat kepasivat myös portugalilaisille 
veronkerää j ille* Saksalaisten tarjoamat työmah
dollisuudet^ olivat ambolaisi. 11 e. parempi vaihto-
ehta, sillä. -Portugalin puolelta tuli jatkuvasti

1da saksalaisten töihin*

Saksan siIrtomaahallinnon poliittisten toimengir- 
teiden tavoitteeksi Lounai s-Af rikassa. tulikin 
säännöllisen ja varman työvoiman saannin ta
kaaminen Ambomaita* Saksan siintamaaasaston 
johtaja Golinelli piti jo vmasisadan alussa pair— 
haana menetelmänä saada työläisiä Ambomaalta 
sitä, että saksalaiset esiintyisivät siellä mah.— 

äänettömästi. Tällä tavalla hänen mu— 
a ambolaiset saataisiin kiinnostumaan, työs

tä. rautateillä ja kaivoksissa. Golinelli ei 
suostunut Otavi Minen- und, E is enbahng e sei Is chaf tin 
edustajan Hartmannln pyyntöön ryhtyä sataan amfefe 
laisia vastaan, j otta rautatien rakentaminen sinne 
olisi, voitu aloittaa.*. Heicerasodan jälkeen Saksan 
valtiopäivät vastusti

1 Kitsch®,1.913 s:» 1.46.
2 Breschlear, 1.9-67 s» 1130»
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pohjoisessa.,. k as ka. siellä ei. ollut, raaka-aine itä eikä
ilmastokaan, ollut, sopiva valkoisille, siirtolaisille.
Ambomaan käyttöarvoksi määriteltiin sen työvoiman

1

saalta. saksalaiset, eivät, kokonaan luopuneet Ambo
maan vallotussuunnitelmi sta,. koska se kuului osa- 
na Saksan laa jentumispyrkimykseen.:. suuren keski
afrikkalaisien siirtomaavaltion.. perustamiseen,2

\

Ambolaisilla oli näin ollen jo ennen varsi nai gpn 
siirtot y öläisyyden syntymistä,, eli ennen, timanttdU- 
löytöjä,, tietty siirtoxtyössä käynnin t-radii-hfg. 
Saksan Lounais—Af rukan, siir tomaa talous tarjosi työi— 
paikko ja ambolaisille ennen, ka •tiriroo infrastruktuu— 
tin. rakentamisen piirissä: ensin S wakopmundin sata
massa,, sitten rautatien, rakennustyömailla ja. näi
den. rirmal 1 a kulkuyhteyksien huollossa, Ambolais- 
ten määrä näillä, työmailla ei yhtäaikaisesti ol
lut. ennen vuotta 1906 kovin suuri; suomalaisten, 
antamien edellä käsiteltyjen kuvausten perusteella 
se oletettavasti oli selvästi alle, tuhat miestä. 
Vuonna 1 907 ambolaisten. siirtotyöläisten: rrras-̂a Vvi-f 
noin 1 700, mut.ta seuraavana vuonna jo moninkertai
nen: siirtotyöläisyydestä. oli kehittymässä joukko-— 
iindLS,, jota Saksan siirtomaahallinnon, oli ryhdyttä
vä j ollakin tavalla kontrolloimaan ja organisoi
maan (luku 6, jäljempänä) ,

1 Rohrbach, 1907 s, 132, 136,.
2 Loth,.- 1i976 s, 68,



4* S ii rt o työhön lähdön syitä; Ambomaalla

Kim tarkasteilaan vuoden 19Q7; tienoilla tapahtunut-- 
■fca yhtäkkistä siirtatyöläisyyden laa j entumista ka- 
komaisuutena., voidaan tälle monitahoiselle; i iminlie 
esittää, lukuisia sekä ab j ektiivisia, että subj ekfcii- 
visia ‘"selityksiä1" tai "syitä", jotka o.vat hyvin 
monimutkaises.ti täisiinsä, kietoutuneita. Edellä. <m 
jo. käsitelty yleisellä» tasalla, sitä,, millainen an-- 
boyhteiskun ta. oli euroappalaisen vaikutuksen al
kaessa tunkeutua sinne, ja miten Saksan siirtamaa- 
talauden ekspansio» synnytti Ambomaalla. 11900-luvun 
vaihteessa., ns. organisoimattoman työvoiman värväyk
sen* Käsillä olevassa; luvussa pyritään etsimään it
se:. Amboyhteiskuanan näkökulmasta,, aivan 11'ruohon
juuritasolta" siirtotyöhön lähdön syitä* Millaisia 
muutoksia siirtomaavallan taloudellinen ja kulttuu
rinen. paine sai aikaan vanhassa ä mboyhtp>i!. .q;kiinnaaaa.? 
Esille nousemat tällöin euro.oppalaisten tapoj en vai
kutuksen ja ambokuninkaiden asennoitumisien muutoksen 
tarkastelu. Näitä subj ektiivisia muutospaineita, el 
kuitenkaan voida erottaa Ambomaan ~i i]nnno,nnii msta, 
jatka, jatkuvasti aiheuttivat vaikeuksia ambolaisten
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4.1. Kulttuurin murros

Eurao.ppalaisen kulttuuria vaikutus ali alkanut 
tunkeutua perintä iseen amto@ylLteiskun.taan jo» ennen 
suomalais ten lähetyssaarnaajien sinne, saapumista 
vuonna. 1:8-70. Esimerkiksi juhla tavoiss a, pukeutumises
sa. sekä. alkoholin ja tupakan käytössä o il tapahtu- 
nut muutoksia, jatka kuvaavat koko amb okult tuurin 
murrosta. Naima. vaikutukset ulottuivat kaikkialle 
amfaoyhtei s kun taan ja s;en uskannallis—sive eilisiin

LäJaety tyantekij ät vastustivat useita ambolaisia 
juhlia ja pitivät niitä pakarra l li i:ntg t Myös kol
lektiiviset juhlamenot alkoivat menettää merkitys
tään 1 90Q~luvulle tultaessa. Eräs tärkeä juhlatapa 
ali esimerkiksi labolon,. eli morsiusrahan antaminen. 
Tämänkin tavan luonteen muuttuminen kuvaa bavainnal- 
lisesti ambokulttuurin perinteiden murtumista; lmff 
ennen annettiin lobolona härkä tai rautakuokka, 
niin sairtotyössä käynnin vaikutuksesta lobalona 
alettiin vaatia rahaa. Tiettävästi nä-Tn menetel
tiin ensimmäiseksi Oukuanjamassa. 2

* taaton*, ,360 a. 2; -Palovlinan a^botouato-
!0!f'at.C‘P,tl‘eSt EOEtugalUalatLta rajsien 1:862 

Ja ‘ välisenä, aikana. Rautanen,, 1,885 ®. 38
2 lapaj® anteesta te. Sehtoa, 1891: s. 309, ^  
1-91:1 s. 129, leinonen, 1,949 s. 33. - Vuonna H929 
aioicma saatettiin pyytää kolme puntaa. PÄii. 

nen* 1,967 s. 20-25.



54

Rahan arvon tuntemus levisi ambo laisten keskuuteen 
myös lähetystyön välityksellä,, sillä 1;800-luvun lo
pulla suomalaiset lähetystyöntekijät alkoivat kerätä 
kolehtia. Koska rahaa, ei tällöin vielä tunnettu Am— 
bomaalla,, suomalaiset valmistivat läkkipellistä pyö
reitä, rahaa muistuttavia palasia. Mäistä seurakun
talaiset maksoivat puali litraa viljaa kappaleesta. 
Vilja kerättiin seurakunnan kassaan hätäapavarastoksi. 
Kolehdin kerolla haluttiin opettaa ambolaisia "ymmär
tämään kolehdin mekitystä jumalanpalveluksessa ja 
pitämään yllä omaa seurakuntaa'"s. Mutta toisaalta 
sillä katsottiin olevan ka s va tta.va. vaikutus ja toivot
tiin, että rahan yleistyessä kolehti korvattaisiin oi-

1kealla rahalla. Vuonna 1894 Ondongassa sijaitsevalla 
Olukondan as.emalla kerättiin ensimmäinen kolehti.2

Rahan käytön laajuutta Ambomaalla kuvaa vuonna 
1:9Q8 kuolleen Ond ongan kuninkaan Nehalen rahallinen 
omaisuus: parisenkymmentä saksanmarkkaa ja joitakin 
hopearahoja»#. Rahaa ambalainen pystyi käyttämään vain 
kaupanteossa valkoisten kanssa. Myös Joistakin suo
malaisilta,. vaatimistaan palveluista Hiafrflferainri T>lra.q.~fc

3 .maksoivat rahaa» Kaikesta tästä huolimatta pahaa ei 
vielä yleisesti, tunnettu Ambomaalla, ja sekä ambo— 
laisten että suomalaisten. alnm. k Ai nn vaurastua 
olisi, ollut karja. -̂

1i Savola,.. 1917 s. 58». Myös lainaus Savolalta^
2: Peltola.,, 1.958 s. 11 8» Kolehtia ei kuitenkaan kerät
ty aina.

3 Kaapin teosta kuningas tapposi G-ladille, 20 markkaa. 
Glad Suomen, lähetysseuran Johtokunnalle 17.1 .1:905*

4 Koivu Mustakalliolle 4.-3.1910.
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Rahan arvon oppiminen ja jmmtartändinen ei. allmt help
poa amb ola isille., ja siksi. he. lasein joutuivat petku- 
tuksen uhreiksi siirto.tyokah.te.issa. ; Rahan arvoa 
epäiltiin ja hämmäst e Itiin; sitä. osoittaa sieuraava 
lähetyssaarnaaja Koivun ja. jo siirto-työssä käy
neen Aapelin dialogi» Aapeli ali työstään saanut 
rahaa, mutta ei tiennyt, mitä sillä olisi tehtävä* 
"Mihin asiaan se sitten an niin hyvä, kum jokai
nen (s;Q.*, valkoinen - MLK) sitä. niin haluaa., g-tiis 

621 "kiedä mitä sillä tekisin.. Jas mi mii i o 
olisi rahaa eikä. mitään muuta,, niin oi i; prini köyhä"'. 
Koivu, selitti Aapelilla,, että mrahan saa pankissa 
vaihtaa kultarahaksi eli siis; kullaksi,, joka an 
kovin haluttua, metallia, josta valkoiset, rikkaat 
saavat, koristeensa., kalliit asrtiansa ja karunsa"*1

Eurooppalaisuuden vaikutus näkyi selvimmin pukeu-

vaatteesta. ali aiemmin vainut, päätellä, mf.b^ hei- 
moon hän kuului. Aluksi köyhimmät alkoivat käyttää 
kangas.vaatteitä, koska eläinten nahat, alivat 
liian kalliita.,2 Vaatteiden käytön rieis-tyminani on 
suohan verrannollinen lähetystyön laajenemisen^ 
Ambomaalla.,, sillä suomalaiset lähetyssaarnaajat

1. ̂ .u,vua muistiinpanat. III s* 292-
2 Haakana., 1.960 s. 8.
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pitivät vaatteita välttämättömänä ehtona ambo-, 
kristittyjen kastamisella* Lähet.ys työntekijät. ei
vät, työkentän- laajentuessa, enää voineet vaatettaa 
kaikkia- kristittyjä.. Rautanen kir jaittaa,,, että- 
suomalais t en. oli pakko antaa ambolai sille; lupa
mennä työhön,, koska he. itse eivät vo;ineet taata

•iheille, ansioita., j o lila vaatteet ositettaisiin* ' 
Tämä. emraaippalaisien sivistyksen ulkoinen mitta 
muutti amb alaisen, elämän täysin;, oli. jätettävä 
perhe ja lähdettävä siirto>työhön vieraisiin @l.ai- 
hin vähintään puoleksi vuodeksi, jotta vaatteita 
olisi saanut hankituksi.

Vaikka ambalaisen työnjaon mukaan maanviljelys 
kuului naiselle, ei voida tästä päätellä, että am- 
laisen miehen osuus perheen toimeentulossa olisi 
ollut niin vähäinen, että hän pystyi vaikeuksitta 
lähtemään siirtotyohön* Miehen vastuulla olleesta 
karjanhoidosta, perhe sai lisäravintoa, ja sen li
säksi myös miehen muilla töillä maanviljelyksen 
hyväksi, oli merkityksensä (muokkaus, aitaus jne.)* 
Monogamisessa. avioliitossa, miehen- poissaolo apadas 
suureksi rasitteeksi yhdelle naiselle.. Se. saat- 
tai merkitä, suoranaista, hätää, perheelle'* Kristin— 
uskon, edustama yksiavioisuus; rikkoi perinteistä

t Rautanen,, 1,90.7 s* 205-206,, Tylvään vuosikerto
mus 1 90.6*
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työnjakoa; miehet alkoivat tJaskanne 1 lä naisten 
rinnalla pelloilla, sillä. heSdäBL nli pakko tehdä

-jniin tullakseen toimeen. t

Siirtotyöhön lähteneet miehet olivat; kuitp-nlr-i-n 

aluksi perhe e t tömia nuorukaisia-. Vaikka polyga— 
migs. oli Ambomaalla vielä, hallit aava. aviolii t to~ 
muo.to,. ai kuitenkaan voida osoittaa, että nuor
ten naisten suhteellinen vajaus; olisi ollut, syy 
siirto; työhön lähtöön. Kaimat tornien naistasi va~- 
jausta saattoi tosin aiheuttaa sujcujen välinen 
avioliittovalitys ja lapsena k-lhi piam-fnpm,

Ambolainen nuoripari asui. aluksi yleensä, vanhem
piensa. luona, erillään, ja vasta noin 30-vuoti- 
a.a.na- mies oli saanut, kokojen sellaisen karjan,, 
että. oli kykenevä lunastamaan oman pellon ja 
peustamaan perheen. Tytön vanhemmat koettivat 
pitää, tytärtään mahdollisimman kauan kotona, 
sillä, hän merkitsi työvoimaa.2 Vuonna 1:896 al
kanut karjarut-to ja sen jälkeiset, katovuodet 
vaikeuttivat oman karjan hankkimista vielä, il
meisesti paljon enemmän, kuin perinteinen avio- 
liittomuoto.. Nuorten ambomiasten oli. vaikeaa,

1 Poikolainen,, 1,9.67 s. 87,, 99. 
2: Schinz,,, 1891 s. 309-311.
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joskus perä-toi, mahdotonta. saada, rl 1 ttävästl kar
jaa» Kun tämän, statuksen saa~7Txt.ta.m1, n e n vaikeutui, 
lie lähtivät etsimään itsenäistymisen., mahdollisuuk
sia Hereaiomman si irtety okohteis ta . Mutta kuten jo 
edellä on todettu,, tämä o/rgani, m nmat m  Hereromaai- 
la työssäkäynti ali vielä ennen timanttiläytö,ja
1 9OS vähäistä, ja painottui Ondongan alueelle.

Osa. amb.oIa£sista saattoi lähteä si ir toty öhön 
myös ystävien kertomusten houkutt elemina ♦ Tämä
oli kuitenkin hyvin pieni osa siirto työläisistä, 
sillä useimmilla siirtatyössä. käyneillä, tuskin nTFi 
Positiivisia, kokemuksia siirtotyöstä. Mutta esi— 
merkiksi Aapeli kertoi toverein e en palattuaan, 
siirtotyöstä.,. miten suuret, rautaiset: ja elävät ve
turit. hengittivät ja kiljuivat. "Kuulijat ihmet
telivät ja heissä myös kypsyi päältä® käydä itse 
näkemässä ja kokemassa se, mistä, olivat kuulleet 
palaavien kertovan" *1

t Kaivun muistiinpanot III s*. 295-296*
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4.2 • Ambokuninkaat pakkotilanteen edessä

• t
Ambokuninkaat. olivat yksinvaltiaita ja määräsivät 
hyvin pitkälle valtionsa, asioista: kaupasta, valkais
ten tulosta alueelle;, ambolai st en kar j amääris tä ja 
monista aivan jokapäiväisistäkin askareista.. He 
hyväksyivät varsin pian tul iaseen, ai kohon in ja 
tupakan käytän, mutta, sitä vastoin- heidän oli 
vaikeampaa ymmärtää eurooppalai s ten. taemki m  a; ta
voitteita , kuten uskontoa ja koulutus ta*

kuninkaat alivat tattuneet tiettyyn. materiaaliseen 
hyvinvointiin. ja pyrkivät samaan liä—
h.e tyssää maa. jien. kanssa. He alkoivat tht« tii
lestä rakennettuja talo)ja,, härkävaunmja ja kärry
jä suomalaisten esimerkin mukaisesti* S iIrto työ stä 
palaavilta ambolaisilta kuninkaat eivät allikin 
vaatineet rahaa vaan "'lahjoja”’,, erilaisia tavaroi-
ta» Kuninkaat saivat saksalaisilta työläisistä nak

itsun. , mutta tämä käy täntö ei. kuitenkaan- toiminut
D a 3 äl j empänä asoi.te.taan, et/t ei k-nni-nka -tva 0̂  

rooli, ollut aivan, ratkaiseva sopimus;työj ärjesrtel— 
mäEL synnyssä..

1 Rohrbacik,. 1.907 s* 1:52*
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Ambokuninkaat olivat. tunnetusti. viinaan meneviä. 
Viinan avulla englantilaiset, saivat, vuonna 1:904 

Ondangasta 6©Q) miestä. Transvaalin kijltakaivoksiin. 1 

Myös buurit.,, j otka kul j et ti vat myös: attgmaTai stpn 
rahtia.,, toivat. alkoholia.. Ondongan kijmiirtlmi 11 o,
11 On hirveätä vääryyttä,, mitä buurit, ja saksalai
set ym. kauppiaat harjoittavat täällä. Mitä. sa
not siihen,, kun huomaat että he. viinallansa tur
melevat mustat, ja viekottelevat. heiltä heidän 
eläimensä? ,,i2,t kirjoitti, lähetyssaarnaaja Tuttar 
Ambomaalta. Ondongan kuningas Kambonde haetutti 
pari kertaa kuukaudessa viinaa "hallituksien mie.- 
hiltä"1 Okaukue j osta ja Out josta . 5

Ambokuninkaat saivat kokea, että heidän pohjoi
set ja eteläiset naapurinsa, alistettiin, siirto— 
maavalto.jen alaisiksi väkivallo^in. Rajaseudun am— 
bovaltiot pelkäsivät portugalilaisten, interventio
ta. kaikesta huolimatta enemmän, kuin sakaali-j afen f 
sillä. Ongandjeran kuningas pyysi 1I90S saksalaisi 
iESäj?äaiaäai2i: i^jan ©̂ ted̂ ärb. pj0̂ti3gajLjöIa.jl--
set kävisi aluetta, ryöstämässä. Samaa uhkaa, vas
taan myös Uukualuirin, Uukuambin ja Ombarantun ku
ninkaat pyysivät opetizajiät, alu-efiT ~li AP?rj a ̂ Tätä ti—- 
lannetta käyttivät puolestaan saksalaiset hyväk
seen ja tekivät su© j elusopimukset. kuninkaiden. kans
ia Lähetyssanomat, 1 904 s. 53.
2 Tuttar Mustakalliolle 2.6.1:905.
3 Rautanen. Mustakalliolle 25.9.1 906.
4 Vel jeinkokouksen pöytäkirja 1i7.1 .1 908, 5. ja 6. §.



61

sa., Tämä so;pimus, oli kalkista maista Lounais^Afiri- 
kan suo j eluso^pimuksis ta paikkaava,, sillä sen avulla 
ei. haluttu Ambomaan, maata tai karjaa,, vaan työvoimaa» 
Sopimus merkitsi kuninkaiden samastumista siirtotyö— 
Iäisten värväykseen* — (Tästä tarkemmin kohdassa 6.2»)

Kaikki, aab ©kuninkaat eivät kuitenkaan olleet haluk
kaita ottamaan saksalaisia vastaan* Ond ongan toi
sella kuninkaalla Uehalella oli aikomus murhaut
taa, Ambomaalle- suo jelusopimusta tekemään tulevien 
saksalaisten johtaja Erancke»^ Nehale kuoli kui
tenkin kuukautta ennen kuin Francke saapui Ambo— 
maalle toukokuussa 1:908. Myös kahdessa muussa am- 
bovaltiossa oli tapahtunut vallan vaihdos vuosien
1 9Q7 ja 1 908 aikana (Uukualuirin ja Uukuambin ku
ninkaat kuolivat)Useimmat kuninkaat olivat jo 
suopeita, lähetystyölle,, ja Qndongan uusi Tcnrn 
antoi jopa kastaa, itsensä kristinuskoon. 2 Ambo—

S iirtoty ©Iäisyyden hyväksyminen merkitsi yksityis 
s.elle. ambokuninkaalla valt iällisen ammyrATi-ii 
menetystä.*. Kuitenkin monet tekijät — k-nteyn Portu—

1, Reinhold Rautanen imi;ip» 20.3.1 908.
2 Suomalaisten mielestä lähetystyötä oli laajennettava 
valtioihin, jotka pyysivät opettajia,, etteivät kato
liset sinne ehtisi. Saari Mustakalliolle 29.1 .1 908. 
Kaivun mukaan taas. kuninkaat '"sietivät lähetyssaar
naajia sen tähden,, koska näistä oli heille: hyötyä*". 
Koivuin vuosikertomus 1907.
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ga-Xiin uhka - sekä kuninkaiden halu Jjgrfietyä siiirtolgrös— 
tä (eurooppalaisen elintasoja tavoittelu) aiheuttivat 
sen,, että kuminkaat joutuivat hyväk^pään. siirtotyö- 
hän lähdön alueeltaan-. Tämä pakkotilanne; selittää 
kuninkaiden ristiriitaisen käyttäytymisien, murrosvai
heessa..

4.3» Luonnemalal;

Vaikka, luonnonolot vuoden 11896 karjarutosta n äH-tr-i; on 
olivatkin erityisen vaikeat,, ne eivät yksinään selitä 
siirtotyöläisyyden. syntyä Ambomaalla... luonnonolojen 
vaikeus korostuu lisäksi Ondongan katovuosien takia, 
sillä suamäkisten päälähetysaseiaa. ja suurimmat seu
rakunnat. sijaitsivat juuri Ond ongassa. Siksi lähteet 
antavat aivan liian Ondcmga-keskeisen kuvan aloista.

Vuonna 1.901, heinäsirkat tuhosivat, satoa useissa 
valtakunnassa, niin, että. vuoden lapulla, ihm-i gfä 
kuoli. nälkään. Laaj empi katovuosi vaikutti myös seu
raa van vuoden satoon: siemenviljaa o/l 1 vähän,, ja pit- 
kän nälkäajän jälkeen ihmiset olivat heikkoja eivätkä 
Pystyneet suorittamaan raskasta pellon muokkausta. 
Työhön kykenevät pea±teenj äsenet olivat menneet viljan^
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os tomaik.Qill.e- tai kerjäänään# Jaa katovuotena meneh
tyi. myös: kar jaa,, oli vaikutus maatalouden tuottavuu
teen vieläikin. tuhoisampi: paitaa ei- voitu, lannoittaa 
senkään vertaa kuin ennen.

Ondongan maatalouden parasta työvoimaa, nuoria. mie
hiä̂ , oli. sadoittain peltotöiden aikana Swakopunmdissa 
tai muualla Hareromaalla valkaisten t&issä* Ondonga 
menetti suor anaisas ti työvoimaansa, sillä matkoilla
mie s j auko s ta saattoi j opa parikin kymmentä, kirni 1».

1eramaassa janoan*

Savola pitää amhomiessten siirt©työssäkäyntiä yhtenä 
syynä, jatkuviin nälänhätiin# Hänen mukaansa osa mie— 
hi s;tä ali omaksunut, siirtotyalaisen «3i -m ? pa
lattuaan Ambomaalle, viljankorjuun jälkeen miehet 
oleskelivat, siellä, kunnes nälkä, näytti jälleen tu
levan, ja huolimatta kotitöistä, lähtivät nnd <*1 ij <=> en 
valkoisten töihin*2

Savola, 19Q5 s* 85*
2 Savola,, 1 90,5 s*. 130-131: *
3 Läha tysssanama-fe,, 19Q9 s* 1,1 6*
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ottamaa**.. ambolaisia vastaan. - kaivoksiin ja. timantti-
kentille tarvittiin, paljon työvoimaa. - an nälänhätää

1s:nr toityolaxsyy a en alkuxmpam.i ana

Vuoden 1,908 aikana, suomalaiset pyysivät useamman, ker
ran apua. saksalaisilta Ambomaan nälänhätään. Hätäapu-

Oviljaa, saatiin tällöin yhteensä 51 000 kiloa* Vil
jasta oli. suuri apu lähetysasemille',, jotka joutuivat 
ruokkimaan tuhansia nälkäisiä*. Ihmisiä muutti kauem
paa lähetysasemien lähelle jaksaakseen paremmin hakea 
päivittäisen ruoka-annoksensa* Rautanen kirjoitti sak
salaisten. vilja-avusta, että, ilman sitä "tuonet tuhan
net olisivat kuolleet kurjuuteensa ja jäljelle jää
neet olisivat kuolleet' seuraavansa vuonna,, sillä työ
voimien puutteessa olisivat pellot jääneet kuokkimat- 
ta"'* Hutta eivätkö pellot, jääneet kuokkimatta myös 
sen vuoksi, että. tuhannet ondongalaiset olivat siir
to työssä Eereromaal la? S iirtotyön aiheuttaman työ
voimapulan välillinen vaikutus Amibinmfl.fl.fi; toime entu- 
loon näkyi myös seuraa vien tuhoisien katovuosien 
kohdatessa aluetta:, vuonna 191,5 useita kymmeniä tu
hansia, ambalaisia kuoli nälkään, ja kahta vuotta 
myöhemmin nälkään kuolleita arvioitiin 
1,5 Qj0@-5O OQO*4

1; Jo vuonna 1 909.' Saksan valtiosihte eri
että nälänhädät eivät aiheudu siirtotyössä käynnistä,, 
vaan kuivuudesta* Tämän takia siirtotyöläisyys syntyi 
itsestään., Dernburg, 1*2*1909 s* 109*

2 Lähetyssanomat,, 1 909 a. 132.
3 Rautanen,, 1,909 s. 85.
4 Moorsom, 1,977 s* 33 * - Vuonna 19115 arvioitiin Ondongassa 

1iO <f0 ja oukuanjamassa 23 väestöstä kuolleen nälkään,,
i, 1916 s*. 35» 112*
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Eumo.ppalais.teDL kulttuuriarvo, j en omaksuminen syn

n y t t i  amboäväestössä. tarp eita, joita, v o itiin  tyydyt-
• i

tää siirtotyöstä. saadulla palkalla» Tätä. asennemtm- 
to-sta. vahvisti se,., että. ambxaikaa-ninkaat ainakin oasit-- 
tain hyötyivät siirtotyössä kävijöistä ja alkoivat 
suhtautua siilien yhä. suopeammin.» Merkittävä vaiku
tus ali myös. Ambomaan luonnonoloilla; nälänhädät 
vahvistivat, siirtxätyöhön lähtöä, mutta toisaalta, 
siirtaty©Iäisyys työvoimapulan muodassa lisäsi 
nälkäkatastrofeja, entisestään*

Erityisesti ambomaan kristittyjä kohtasivat eurooppa
laisuuden tunnusmerkkien»; vaatteiden ja yksiavioisuu
den vaatimukset* Ke; olivat molemmat- jsSHnreäi -frasi-n 
taloudellis ia kysymyksiä.;, yleensä vain köyhillä oli 
yksi vaima, ja sen lisäksi perheelle, ali hankittava 
kristinuskon edellyttämä vaatetus»
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5 Suomalaisten lähetystyöntekijöiden merki
tys siizrtotySläisyyden synnyssä -

- ennen timanttilöy t o'j ä -

Saksan siirtomaakauden, alusta lähtien lähetyssaar
naajat joutuivat tulkkaus— ja välitys tehtäviin, 
ja, siksi ha olivat mukana, myös siirto työllisyyden 
synnyn keskeisissä ratkaisuvaiheissa* Suomalaiset 
lähetyssaarnaajat olivat työssään riippuvaisia 
saksa! ai S.is ta:, vuotuiset el iiTTita/r̂ji keha-nki nnat ©li 
suoritettava Lounais--Afrikasta. Postinkulku ja. 
muut yhteydet Suomeen ‘olisivat olleet vaarassa katketa, 
jos yhteistyötä saksalaisten kanssa ei olisi 
kyetty ylläpitämään.» Sekä maantie te eli iseaa että 
poliittisen tilanteen takia suomalaiset Ambomaalla 
joutuivat välillisesti valvomaan saksalaisten 
etuja siellä, mutta heidän asemansa poikkesi 
kuitenkin saks alaisten lähetyssaamaa j ien asemas
ta. Viimemainitut, edustivat välittömästi siirto—

1

1 i  Reinin. lähetysseuran vaikutuksesta, ks. Vries, 
1.971 s. 1; 65-1; 81,, latk,. 1977 s. 29, M, 116-117..
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5.1 * Suomalaisten, suhtautuma n en siirtatyShöitt

* /
Vuosisadan vaihteessa suomalaiset lähety sty önt ekijä.t 
kuulivat saksalaisten suunnitelmista. rakentaa rautatie 
Ami)oinaalle. Aluksi he. olivat hyvinkin iil a.htnnpi ta 
ku.1; kuyhtay ksien hei p ot tumis e s. ta , muitta piian kuitenkin 
heidän suhtautumise^nsa muuttui* Suomalaiset ymmärsi
vät, että. rautatie merkitsisi Ambomaan valloitusta. ja v. 
mahdollisesti myös sataa.- ambokuninkaita. vastaan. He 
vastustivat rautatienrakennusta ennen kaikkea siksi, 
että pelkäsivät työrauhansa, menevän.
rantatie työmailta saaman palkan ei katsottu kuin Viäri i-n 
tuskin riittävän vaatteiden ojstaon. ~R ani m a -»Tn* ir-p-f: lähe
tyssaarnaaja Petiinen vastusti ambolaisten menoa rau
tatie työmaalle ,5. "koska parhaan työvoiman menetys pei— 
loiita olisi merkinnyt viljantuotannan vähenemistä"’. *

Vuosisadan alussa suomalaiset, olivat, sitä mieltä, että 
en vaa tteenhankintama tk oista. Hexeromaalle -j;

takia vahinkoa, ja koko asiasta
©li enemmän haittaa kuin hyötyä myös? seurakunnan toi
minnalle. Hereromaalla käyneet olivat. oppineet "’paka-

1 Pettisea. lausunto, vaatekysymyksestä 1:900:,. Veljeinko- 
Saksen 24.-28.7.1i90® pöytäkir jan liite.
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h en ge lliselle  keh itykselle  ...1

Suomalaisia, lähetyssaarnaajia. sitoivat epävirallisesti 
saksalaista lähetystyötä, koskeneet säädökset. Vuoden 
1.902 päätöksen mukaan lähetyssaarnaajien velvollisuus
o,li- tiedottaa kuvernöörille,, jos. alueen asukkaat suun— 
nit.teli.vat kapinaa Saksani siirtomaahallitusta tai - 
yleensä, euro o ppalaisia vastaan., Jos lähetystyöntekijät

5. 2* I«ähetys:työ2i ja siirtxaty ©Iäisyyden synnyn,
■väliset, yhteydet

Suomen gahetyssemra oli harjoittanut lähetystyötä Am
bomaalla yhtäjaksaisesti pi.tempään kuin nrncBsn maa 
vastaava järjestä» Vuonna. 1891 saksalaiset ottivat 
oukuanjaxaaheimon l̂ahe tystyökentäkseen,. ja a 
alue; jaettiin saksala isten ja, suomalaisten kesken la.-

1 lähe.tyssanomat, 1899 sv 67, 71, Rautanen Mustakalli
olle 1,2»12 .1.901, , Pettinen, Veij einkokouksen pöytäkir ja 
31 .1.2.1 901.,. Rautanen,, 1 907 s. 207.

2 Saksan s>iirtomaakongre.ss'ln päätös 1902 § 8* Site.era.ttut 
Vries,. 1971 s& 137-138, sifc. 75.
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lie tyaty Qkentäksdt, mutta saks alainen, lähe ,ty s;t y ö n li i; 

mittaauh te iltä ä n  vaatamat on t a • Näiden. kahden lähe'tys;s:en— 

i*an käytännön työssä ali lisäk si, sompia eoroavmtkBia,.
kuten, jäi j emjgsainä käy ilnaoi» Suomalaisten ja saksalaisten 
asuus slixtjort̂ ä̂alsŷ yten ? synnystä il^ välittömästi
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Suomalainen. lähetystyö ei. ollwfc samassa määrin riippu
vaista. Lounais-Afrikan siirtomaahan ituksen omaksumista, 
tai. hy väksymistä. to iminta tavoista kuin saksalainen lä
hetystyö- Esimerkiksi vain harhat, saksalaiset lähetys
saarnaajat. ki.elsi.vat ruoskima s;en.r joka oli siirt©maissa 
yleinen kuritusmuato. 1 Suomalaiset, tekivät tästä asias
ta» itsenäisen päätöksen,, jonka mukaan fyysistä rangais
tusta, ai. hyväksytty. Myöskään verotusta he eivät pitä
neet lähetystyön piiriin kuuluvana.»2

Suomalaisella ja saksalaisella lähetystyöllä, oli suuria, 
eroja.,, jos tarkasdieiemma koko Lounais>-Af rikan aluetta. 
Reinin lähetysseura vaikutti ratkaisevasti T .rmma t a -f-Pii - 
kan historian kulkuun vuodesta. 1842 lähtien. Sen työn

tQ.ojainnallis.uus näin ollen suuressa, määrin perustui myös 
taloudelliseen vaikutusvaltaan.^ Suomen Lähetysseuralla 
puole staan ei ollut r e s ur ss e j a tru i TT. -h -h ä m H -h± nmä äv> ta—
loudeiliseen toiminfaian,

1 Mmierr,. H9fi2 s. 156,-1,63.
2: Martti Rautasen päiväkirja 1 3.4*1.896*
3 ¥iren,.. 196.9 s* 30, BKfetnear 1884 a. 104.
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Vuosisadan alkuun asti suomalaiset etsivät. r*a tka i sna 
vaatekysymykseen; jopa puuvillanviljelyä kokeiltiin 
1890-luvulla ja perustettiin käsityökoulu* Kuto»ohank>~ 
ke.es.ta. (^.kuitenkin luovuttava vuonna. 1903,. loska toi
mintaa. olisi. pitänyt ylläpitää lähetysseuran varoin, 
eikä siirtxamaahallitusi itsekään ollut kiinnostunut Am-

ali kallista.,, ja jopa kastamisia täytyi lykätä
1

Vaatekysymys aikai kuitulisin ratketa., sillä vuosisadan 
alku merkitsi käännekohtaa. Ambomaan "taloudelliselle 
nousulle?. Ansiotyöhön meno lounais-Afrikkaan, ja myöhemmin 
Etelä-Afrikkaan zuodoatui ratkaiaevakai tekijäkö vaate- 
^ W k a e ^ :  » Ä m b o l a i s e *  l t e e  t o a t  h e i ä n a e e t

- » M M * .  ja ansiotyö olivat luonnollinen ratkai
si. Siirtotyähen lähti jäiden .ioukoinna oli paljon 
kristittyjä^ "'joissa oli herännyt uusia, tarpeita ja 
j otka muuten olivat ennakkoluulottomampia kuin pakana],-
lise/t lie iinolais eiisalf # ̂

Siirto^yaMistan määrä ennen vuotta 1» ?  ei
li- kuin 1I70Q; miestä, J

SBSHt Sij.jii..u»j, i<.\/() I ai, emrAon „ n _ j. j.-ies. alettua, vuonna, 1908 suurin @sa

on
pakanamailla? Veljeinkokouksen poytäk. 5/ l Y 1;905.

2 Haakana.,r 1 >963 s* 34. Myös, edellinen lainaus Haakanan.
3 Peltola , 19^8 s . 88-89.
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amtoalaisista. siirtotyöhön lähtijöistä ©li kastamat- 
tuomia*

• /

Myös siic toty ökohteissa pyrittiIn levi ttMmägn kristin
uskoa, ja sea tähden saafignaladi get ehdottivat ns».* siir—
10.0 yölähetin palkkaamista j o; vuosisadan vaihteessa .
Amb alaisille, halattiin opastajaa, koska ke kokematto
mina. usein menettivät; rakansa» mutta myös siirtotyässä 
sairastuneille ambolaisille kaluttiin huoltajaa. Siir- 
to,ty ökoht eis iin tuli miekiä myö.s alueilta,,, joilla ei 
tekty vielä lähetystyötä (Uukuambista, Uukuakiisdista.). 
Kaikkia, ambosiirto työläisiä pyrittiin opettamaan siir- 
tatyokohteissa. Siirtat,yöläketin alueeseen kuului vuo
den 1.907 suunnitelman mukaan myös LtMeritzbuckt,. koska 
sanne tällöin tiedettiin olevaa menossa, lukuisia ambo— 
laisia, rautatietyöhön. Saksalainen Vedder otti vuonna
1 908 ensimmäinen lähetystyöapulaisen. ambolaisia varten, 
Swako:,pmundiin, ja. seuraavana. vuonna, ambolaisille catiin ji- 
säksi siirtotyölähetti.

Martti Rautanen kiteytti vuonna 1 902 pitämässään esi
telmässä. ne. seikat,, jotka lähetystyö' Amtenroaaiia ti©- 
dostamattaan sai aikaan siirtotyöläisyyden kehityksen 
hyväksi:. Suomalaisten ansiosta. Ambomaa, tuli -hron -no-faiirg-f

1i Forsberg Mustakalliolle 2»1#.1i907*- SlirtoÄyöOiahetykseEL 
kfih,-! tyksestä. Lounais—Afrika ssa ka, Voipalo, 11976 s* 255-
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alueena, suomalaiset, olivat raivanneet tien ja kalva
neet kaivoja, sen varrelle,.» ja sitä pitkin kauppiaat, tu
livat. ja toivat, Ambomaalle, aivan uusia tavaroita.* Nii
den sub.teen ambolaiset aluksi olivat epäluuloisia, mut— 
ta oppivat, hyväksymään ne* Lähetyssaamaaj ien maahan
tulon jälkeen alkoi varsinainen, lähestyminen ja. tutus
tuminen eurooppalaisti in* Suomalaiset voittivat amba— 
laisten luot tamuks en auttavaisuud ellaan,. elintarvike.— 
avustuksia 1,1 aan sekä lääkintät o.~i. mii n na 1 laan : ( vuonna 1 i 90.0 

lähetysasemista, jaettiin 9500 lääkeannosta). Ambolai
sia tuli. myös kouluihin ja alkoi työskennellä, lähetys
asemilla* Heidän tutus tut tuaan suoma.! prf aii j n • luottamus 
myös muihin eurooppalaisiin kasvoi» Suomalaisilta am- 
bolaiset oppivat myös rakennustaitoa,, työvälineiden 
käyttöä. ja vaunujen ajaa* Häitä tai to; ja opittuaan monet 
ambolaiset. menivät Hereromaallekin palvelukseen. On- 
dongalaiset kristityt olivat haluttuja työläisiä, sillä 
he olivat hyvin ahkeria,, rehellisiä ja kuuliaisia •
Siksi Saksan hallitus on "monesti pyytänyt lähetys
saarnaajia lähettämään työmiehiä Herenomaalle. esimex— 
kiksi rautaiientekooii"'. ̂

Suomalaisten työ oli tunnustettua,, ja. heidän vaikutuk
sensa. ennen kaikkea ©opetus- ja. lääkintätyön. kautta <*t -f 
laajaa* lähetysseuran vuosikejztjomuksien 119X266 ja 11907 mu—

1 Rautanen,;. 1902 s. 1-1,4.
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ka an kahden heimon alueella suomalaisten kuudella lä
hetysasemalla oli jo yli 20 000 potilaskäyn t iä. Vuo
teen 1911. mennessä lähetystyö laajensi kahteen uuteen 
heimoon ja kristittyjen, määrä, oli 2138, koululaisia 
oli 28 koulussa yhteensä. 1 927.,, ja yhden lääkärin 
j ahtamassa, sairaalassa hoidettiin paria, sataa pati-

•jlasta kerralla© Suomalaisten työ oli vuosisadan ensi 
kymmenluvun aikana sekä alueeltaan että. toimi n-nai taa rt 
kaksinkertaistunut.

Suomalaisien työalue laajentui samanaikaisesti, knrr 
siirtotyöläisyys syntyi. Suomalaisten lähetyssaarnaa- 
jiieo. tärkein, rooli, siirt©työllisyyden, synnyssä ©li 
heidän välitystoimintansa,, sekä edustamansa kTalittiriarrip 
että. siirtomaahallituksen toivomusten valittajina, 
"Kiillä, tie d onanneilia, joilla, muutamat suomala is et 
ovat hallitusta, palvelle e tl,: luotiin luotettavat suh
teet siirtomaahall fnlaaCT» 12-

1; Savola,, 1924 su 222*
2 Saari Mustakalliolle 25-U1 905*
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5*3* Suomalaisten välitystoiminnan merkitys

Saksalaisten jatkuvat pyynnöt, lähettää, työläisiä H.e:- 
nerömaalle osoittavat, ettei ambolaisia mennyt sinno 
riittävästi* Toisena ongelmana ali amhatyävaiman saan
noin kaus ittaisuus. Ondongan kuningas Kambondeen s iin- 
tomaahallitus yritti vaitattaa vaarna 1905,. kun. tämän 
vankkurit oli takavarikot», nmtta kairaus (3000 mk) 
luvattiin maksaa «In. Jos haa lähettiäsi työläisiä:
SMakapmadiitt ja LMeritataiohtin rautatietyötaille.1

imatta eivät saaamalaisst läi-.otystyMn- 
sen enemEaä kuinaÄctaminkaattaaa olleet, halukkaita

saksalaisilla* Koska saksalaisten töissä, käyneet aMm- 
laiset. viipyivät tyäjjaikalasa vain Boto tausi ̂  
kautta, ali saksalaisten ongeUnana », «liea saada

uusia* Suo-
»■alaisilta, pyydattilnkln. egitgista b uumH^T»», ^

1 S i M « ^ t a t a i L k l räe Savolalle 211.1 0 .,,
2 Saariâ;? -\ -

mainitsee vastanneensa pyyntöön i;5*2*1i90:6, 
nuartta kirjekopiota ei ole löytynyt.
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Portugalilais ten suorittamat, amboheimo j en val
taukset, olivat, syynä siihen» että! saksalaiset, lu- 
pasivat, oman alueensa heimoille suojelua. Saksalai
set ilmoittivat kahdesti suomalaisten välityksellä 
ambolaisille., että joa: nämä. pyytävät suo j elua 
portugalilaisia vastaan., saksalaiset takaavat sen* 
Tämän tar jouksen ottivat Ongandjera ja Uukuamhx 
vastaan,, ja Rautanen valitti niiden su®j eluanomuk— 
set siirtomaahallituksella. 1 TOuitta-; y
joissa ei ollut, lähetysasemia*», saksalaisten tuloa, 
pelättiin eiaityisesti, sillä fta-xm-e.Tkiik.<=n Ong^ndj-yr 
kuningas tiesi,, että saksalaiset olivat käyneet5 uh— 
kaarnassa Uukualuirin pää.l li ii kkffiäi r Suo j elua anovat 
kuninkaat, toivoivat samalla.,, että lähetystyö laa
jentuisi myös; heidän alueelleen.^

Saksalaiset halusivat laajentaa siictotyöläisteii 
värväyksen koka Ambomaalle;; suo j elusapimuksen teke
minen oli vain tekosyy , sillä sen pääkohtana ku
ninkaat ve Ivoite ttiin lähentämään työläisiä. Myö
hemmin,. kun portugalilaiset ahdistivat näitä amTao— 
valtiaita, ja. saksalais ten. apua pyydettiin* ei «ii tä 
tullutkaan*

1i Rautanen Out j cm. aluepäällikölle 2&.1:*1i9$B.
2 Sama.
3 Rautanen Mustakalliolle 15.3*19077, 26*1*11908*
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Suomalaisten väli tystoimintaa ty ö voimakysymyks e s sä 
tarvittuiin o Oj ennen timanttilöytö j ä, kun sopimus työ— 
j är j e s t elmää vas ta kehit e t tiin . Rautänen sai kor
vauksen matkapassien kir j aittajnisetsta. työmieiiiile 
Otavin kaivoksille, (1iOO mk;).1 Ilmeisesti saksalai- 
seit. eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä suomalais
ten toimintaan ja välitykseent koska Rautanen, puo
lustelee taimiaan kir jeissään. Hän vakuuttaa, hoi
tane ensa kaikki, tehtävänsä siirtomaani: f .Qîn
tavoin ja tQi-.rm Ma, T, Tia, näin hän on samai i n vahvis
tanut ja. varmistanut Saksan siirtomaa valtaa* Kir
jeissään Rautanen samaistuu täysin saksalaiseen, 
virkamieskuntaan ja korostaa, yhteenkuuluvuuttaan 
saksalaisten kanssa» Tämän hän tuo i imi käyttäen 
sään mm» ma—muotoa:, "ttnsere Kolonia"”'*.. di a 
Ovambohäuptlinge rufen unseren Schutz gegen die 
Tfbergriffe. der Portugiesen an'"»2

Suomalaiset lähetystyöntekijät toivoivat tilanteen 
aelkiavän, ja. saksalaisten tulon Ambomaalle uskot-

1 Rautanen Mustakalliolle 3*2*1* 908.
2 Rautanen Outjon aluetoimistolle: 5*3.19X28,.
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Suomalaisilla lähetystyön teki j öillä oli sopimus— 
ty ö j är j e stelmän läpimuirtovalhe es sa myös suuri 
vaikutus siihen, että erityisesti Ondongan vai— 
tion kristityt olivat tiennäy ttä j iä siirtotyö©*-■
sä käynnissä... Heidän on tulkitta käyttäytyneen en— 
nakkaluulo-ttomammin kuin muiden amboOiaisten. Heil
le myös: vaatteiden hankkiminen oli tärkeä motiivi 
siiirtot yöhön lähtöön.^ Kaiken kaikkiaan amhokris- 
tityt muodostivat kuitenkin suhteellisen jp ̂ ^  
osan siirtotyöläisistä,* sillä siirtotyohön li äh ti 
nuoria, miehiä kaikista suurimmista heimoista., ja 
heidän joukossaan oli paljon ei^kristittyjä. ̂
S iirto-tyalaisten ikärakenne alkoi vuodesta 1 908 
lähtien muuttua; työvoimaa, tarvittiin m- -fr» paljon, 
että työläisten joukossa, oli yhä enemmän myös 
perhe el li i; g™ ai.

1 Poikolainen, 1966 s. 140, Peltola, 11958 s.
2 Rautanen, 1 9Q7 s. 208.



Hexe.rosodam j älkeen saj£salais.e.t tulivat riip—- 
puvaisiksi ambotyö,voima s "ta.L@»m a 1 a— a -f-rl b  w 
maanvilj eli jät ja. kaivosyritykset kilpailivat 
ambo työläisten. saannista* Eloko Lno-rrai a-PtH >cm 
f^rikkalainen työvoima, jakaantui vuoteen 1 915 

mennessä näiden kahden työnantajaryhmän vä
lille, niin, että. maanvilje.lijöillä <*11 ti2 523 

työläistä ja teollisilla yrityksillä 11, 764, 
Jalkimmäiset- olivat kaikki ambolaisia . ̂
- Seuraa vasaa. tarkastellaan vuonna 1,908 tapah
tunutta. yhtäkkistä työvoimantarpeen kasvua, 
saksalaisten, menettelytapoja ambotyövoiman 
värväämis.eksi sekä värväyksen kehitystä, orga
nisoiduksi sopirausty öiksi.

19-78 s, 270* Lounais-Af rikassa oli jatkuvasti
12 000-15 000 työläisen vajaus. Wege, 1.969 s. 186-
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tehtiin Deutsche Kolonialges ellschaftin (I 
alueella, ja. vielä, samana vuonna se sai yksinoikeuden 
timanttien etsintään ja tuotantoon* Timanttituotantaa 
varten DX perusti timanttiyhtiän,, Deutsche. Diamantan.— 
gesallsehaftin. Timantt eja. löytyi m»lmi 40© km pitkäl
tä ja. 115 km. leveältä. kaistaleelta Lounais—Afrikan 
HanöJa—nimi s eitä. hlekkaer^maa â-nri i koil: ta. Suurimmat 
löydönt tehtiin Ittdaritzbuchtin e t̂ .liäpuinH el ta r Eo— 
monan alueelta.. Timanttien tuotanto vaati runsaasti 
■iihirn. styävQimaa , siiliä, timantit ©li kasin eroteltava 
hiekasta, pestävä ja. siivilöitävä.*1

Tifflanttiteô tannon- määrä oflll vtsonna, 1:908 (eOLokuu— 
j oulukuu) noin 38 OGQ karaattia,, seuraavan vuoden 
aikana, se kolhosi jee pja&aleen mäijKMsasiaaji. karaattiin, 
ja vuoteen 1i91i3 mennessä, tuotant© ©li kasvanut peräti 
puoleen tois ta|n.ii 1 j ©onaan karaa-ifcLin. 2 Tuotanto ©li 
volyymiltään hyvin huomattava, g-HTä nykyisinkään 
timantti tuotanto ei ©le. kuin haukan vuoden 1:91:3 tulos
ta suurempi. Esimerkiksi vuonna 1 972 Hamibian timantti- 
tuotant® oili yhteensä. 1116 miXj oonaa karaattia. ̂

1i. Deutsches Kolari ii«.T1 pyi irt̂n f 1,914 B#. 449—453.,
2 Säma.
3 Murreyt 1,974 s. 80.
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Timant-tdLtaaatanto kasvoi alkuvaihe es saan niin paljon, 
että. siirtomaahallitus; aikai säännöstellä sitä. ja 
määräisi vuotuinen tuotannon eraimroäi/ii Fymäiäräik̂ l miljoona 
karaattia. Toimenpide ©li hintapoAiittitten; timantin 
h.intä. haluttiin pitää korkeana * Siirtama.a.hfl.1 1 -r-faikstAT̂, 
timanttien myyntitulot kasvoivatkin vuo.des.ta 1 909 

vuoteen 1 91 3 yli kolminkertaisiksi, eli 17 miljoonas
ta, markasta. 54 miljoonaan markkaan* ̂

Timanttituatannon myötä LiMeritzbuehtista kehittyi 
vxentaissatama,, kun taas tuonti keskittyi S^akapmundiin. 
Kaka taannia arvo kasvai vuateen 1.913 mennessä monin- 
kerta-Lseksir vuonna 1901. se ali 1.0 miljoonaa markkaa, 
unitta vuonna 1,313 ja yii 43 miljoonaa naittaa. Tuonti 
ali suurta erkoisesti hererosodan takia vuonna 1906 
(lähes 70 miljoonaa markkaa),. ■ sillä armeijan yllä- 
Pit° Ja sii^talaismäärän kasvu lisäsivät eurooppa
laisten tahdastuotteiden kysyntää huomattavasti. 2

lounais-Af rikan vienti ©li hererosodan aikana puoles
taan lähes lamassa.,, ja vasta vuonna 1,907 Otavin ku- 
parialuaelta alkanut vienti elvytti sen. Viennin 
arvo o)li tällöin kuitenkin vain t,,6 miljoonaa 
markkaa.,, mutta vuonna 1908 jo 7,8 ja vuonna 1,909 

i© yli 22 miljaonaa markkaa. Vuoteen 191.3 mennessä

^hescKoliaiiiallexikon, 19,1:4 s. 4 5 1

2 Sama, s. 436.
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viennin arvo oli ylitttSnyt; taoaanin. arvroa, limant— 
tituotannon ansiosta L ouna is-A frikasta, ali näin ollen 
tullut voittoa tuottava alue ;, aiemminhan siirtomaan 
yllätit© oli ollu.ii Saksalle, kalliimpaa kudin siel- 
ta. saatu taloudellinen, hyöty*

Vieraillessaan, vuonna 1905 Ambomaalla. saksalaiset 
siirtomaavi rka mi e het pyrkivät n>ew@tt©leaaaii ku
ninkaiden kanssa työvoiman saamiseksi. yh
teydessä myös suomalaisilta, pyydettiin apua työvoi
man. organisoimisen suunnittelussa. ja järjestämisessä. 
Säiden vierailujen ja. yhteydenpitojen seurauksena 
si irtoma a ha. 11; n tus. antosi useita gMMdö?k-?=ö "vuosien 
19Q-& ja 1 908 välisenä aikana ambotyalaisten su© j e— 
lemi seksi. Samalla oli tarkoitus estää, mmn̂ A-n val
koisten koin lähetyssaaroaaj ien tulo Ajahramagii t«* ja 
pitää alue tai 1 ä. tavalla r a ^ h a i  Ti i i  a a r i i n . .  Työvoiman 
värväys si j,oitettiin kahteen kohtaan Ambomaan; ra jal.-

1 Deutsche.® Kolonian rexlifcian1i91i4. s. 436.
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le. Säädöksien tarkoituksena. ali houkutella ambo- 
laisia siirto työhön,, ja niis-sä. lie i j a s tuivat myös; 
malaisten ohjeet saksalaisin©. Biidep. mukaa/n saksa
laisten oli saadakseen työläisiä, kohdeltava, ambalaisia 
paremmin ja. maksattava. heille parempaa paikkaa. ̂

Vuonna 1 908 tehdyt timanttilöydöt olivat ratkaiseva 
käänne ambolaisten värväyksen tehostamisessa. Mutta 
jo ennen timanttien, löytymistä saksalaiset suunnit
elivat siirtotyöläisten värväyksen- or^a-nTan-f -n-hi a « 

kapteeni Prancken matkaa Ambomaalle "alistamaan am
bokansat Saksan herruuteen"' suunniteltiin jo vuoden 
1908 alusta. Timanttilöydöt tehtiin toukokuussa 1; 908,, 
eli samaan aikaan kun Franeke oleskeli Ambomaalla. 
Franeke tuli "Ongandjeran ja Urakuambia pyynnöstä’*,, 
ja hänen Ambomaalle tulonsa ehtgta. oli se,, et;m ̂  
nen seurueensa, olisi pieni, jotta sotaisilta tmmenpi^ 

katalaan vältettäisi™. 2

Ennen Francken tuloa Ambomaalle suomalaiset oi
aseinaan saJksa- 

laiseen hallitukseen aätaiea-v3 Eiaacta saajjojL -
maalle l3.5.1')0a, ja Santanen tatmi. hänen, tnttkt- 
naan, Hakuamhässa,, Qngandjarassa Ja. Uotaaloixissa..

1f Peltola., 1956 s*. 166..
2 keisarillisen aluetoimiston kirje Hautaselle 11 
myös; sitaatit kirjeestä.

3 Lähetyssanomat,. 1,909 s. 135. Päätös tehtiin 51 .3*1
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Tästä, ~taa.ltkkaustyöstä Rautanen kertoa seuraavan vuo,- 
r.opuh.el:tm kapteeni. Franckeja ja kuningas Kambonden 
välillä.: "Tunnus.ta.tko.' Saksan keisarin ylivallan? 
Oletko; itse. ja. kansa sen alamainen, rtii in että edel
leen. olet maan ja kansan hallitsija.?.11' "Kyllä’", vas
tasi Kambondei. "Tahdotko antaa, ihmisilles;i täyden, 
vapauden käydä Bexeromaalla. kaivoisityöissaS"'. "Tsthdoai1",. 
vastasi. Kambonde. "Oletko ystävällinen valkoisille 
sekä. saksalaisille.?"!* "Olen."1, vastasi jälleen Kam- 
bomde* Vastapalvelukseksi Francke. lupasi kunin
kaalle Saksan keisarin suojelua, vihollista vastaan*1

Rautanen kexrtoo; Francken ja Kambon&en tapaamisesta 
edelleen seuraavaa: "Saksan keisari oli hänet (so* 
Franckien - MLK) lähettänyt Ambomaalle.* Hän. 
Bereramaan ottamisen.,, miten, saksalaiset olivat jo 
monia vuohia sitten tulleet, Hereromaalle ja tehneet 
siellä hererojen kansaa, yatävyysso^pimuksen, vaan mi
ten hererot olivat tuon ystävyyssopimuksen rikko
neet, tehneet kapinan saksalaisia vastaan, murhaten, 
paljoa saksala isperheitä. jne* Tämä. pakotti. Saksan 
keisarin lähettämään. sotaväkeä. hereroita rankaise^- 
maas*. Jo® hererot eivät olisi sotaa aloittaneet, 
he olisivat vielä, nytkin kansana,, kar joineen,- vaan 
nyt he.- ovat luopuneet kansana, ©leuasta* TSima sana 
mahtava - vaan rauhaa rakastava Saksan kgT.oa-rH: qu

1, .-Bagartemen L^ie^saa^flmllle 17.5 .1908, Lähetyssanomat, 
1.909 s» 136»
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. . .  1minut, tänne, lähettänyt, niin kuin pyysitke’".

Fisancken. visĵ ailjasta. klrjGEdute-ltitiiln. myönteisesti, 
jopa ylis, tävasti Saksan lelid istossä., ja matkan saa
vutuksia. pidettiin koko “OTEaabBEfragen111 ratkaisuna*

^ ©li se;,, että s® oli tyytyväi
nen tehtyyn ratkaisuunj. Ambomaata ei avattu kauppi-> 
aille, vaan siitä tehtiin. työläisten rekrytöintialue* 
tyytyväisyyttä lisäsi vielä tiet© to/ukokuussa. 1 908 
Usumebiin saapuneista tuhannesta työläisestä* Francken 
käynti Ambomaa! l a oli tärkeä,, sillä, koko- Windhaukin 
pöh,j o:is:puo£Linen. alue. oli taloudellisissa, toiminnois
saan riippuvainen ambotyövoimasta,

atsiin Francken vierai
lusta lisäksi seuraava uutinen:.

JK5 ?t se, jota jo vuoaikausia ©metta Saksan hallituksen puolesta on käyty ottamassa eteläinen Ambomaa tädeillä Sak-m a i M a a k a  jota se tähän asti on ollut vain 
• • T?uk?ln̂  lopulla ja heinäkuun alku- s:L?flilia kapteeni Franck©. Deutsche ^Jlonial2.extungin mukaan ovat kaikki viisi Saksan

S ^ S i  L ^ S ?  Ambomaan osan kuningasta ehdot- romastx tunnustaneet Saksan ylikerruuden ja an-
hallituksen siuajeluksen alasiksi, Kaikki päälliköt ovat sitautameet kaikin ta-
työjoiesteai hankkimista Hereas»-

naioi alaeejasa saksalaiselle kau-Saksalaist^i on onnistunut sovittaa ku.-
s S S T  1? Heiia]L̂  P-Man vallanperiiiyk̂♦ LeirfcL inacmaitBee T̂rrTririnfiri ir:̂ <?*■****,

11.Rautanen Lähetyssanomille 1:7.5.1908, Lähetyssanomat,
1 909 s. 1i36.

2 Deutsche Kolonialzeitung, 1:908 s. 531-532* Lopullisena 
"Ovambofragen»' ratkaisuna yktiö piti kuitenkin Ambo
maalle rakennettavaa rautatietä, jotta alue saataisiin 
kokonaan riisutuksi aseista*
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malaisille lähetyssaarnaa j ille., var sinkin esi— mi.es M. Rautaselle , että. hekin osaltaan ovat my o. tävaikuttanee t siihen, et täi näin suotuisa tulos; aa saavutettu. Epäilemättä verta olisi

Rautanen kir jaltti kuitenkin Suomeen, ettei. ToittIinka.i 1 -
p;le asetettu mitääin erikoisia, ehta ja.* Hän ilmeisesti 

joko aliarvioi tai piti työläisten lahettämisvaati— 
musta sivuasiana,.

Siirtotyöläisiä. värvättiin. vuosittain Ambomaalta 
ennen vuotta 1 91* 1< seuraavat määjrta&t?

vuoteen. 1.90,7 saakka alle 1,700

1 908/09 yli 4000
1=31.0 9255 
191,0/1! 1

Francken matkan tarkoitus oli tehdä ambot yöläis ten 
saanti säännö.1 liseksi ja. luotettavaksi* Kuninkaider 
lupauksia. kontr.ollQ j.maan perustettiin Ambomaan ra
jalle sotilasaseina *

H Lähetyssanomat, 1,908 s* 170*
2 Rautanen Mustakalliolle 21 *6*1:908. Rautanen, sai tulk
kauksesta tuhannes markan palkkion. Rautanen Mustakal
liolle. 31 * 7*1.908*

3 Streiwoi£, 1,911 s. 976,, Nitsche, 1913 a* 131-135*
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Heinäkuusta 1.910 kesäkuuhun 1911 aaabolaiseai siirtotyö-
iväen rakenne ali s e.uraava:

Oukuanjama.. 

Ongandj exa

Ombandja
Humbe
Ombaran-feu

väe stöirtäärä

25 000 
80! 000 
1,2 000 
1,0 OOO 
8 QQÖ 
6 0 00

15 Q QÖ

laisia.

20 
<► •
348
12

156 00©

Mexkl11 epantavaa si ir tx> ty ö väen. rakenneessa ali,, et̂ feä 
melkein puo-Let siitä, ali peräisin Partngal in Asfb®— 
maaita. ja vuoden loppuun menne-ssa. sesa. osuus ssuureni

smiri vaihtuvuus ja lyhytaikai
suus; ©li vakava ©ingelmâ . Ambatyaläis;ten Tnääi-rst to iMp! t 
Otavin kaivos— ja. rauitatieybiiöissä.. 1 907!/OH (frnrfotrrfTn mp-fcq 
toukokuuhun.) 250:.s;tä 750:een enLaimmäisstjen. kymmenien: kuur- 
kuukauden. aikana ja kaiiasi sen. jälkeen 1150:e)en* Tuasiäau

li SficeätemLt,. 1i91,1. s* 9/
2 Sama* Portugalin puolelta tuli
348 ombamdj alaista ja 1.2 humbe laista, yhteensä 3360*
ElläBte ©*x •u-ä.-r-u-äy.ctâgjTTia.l la. - t.yö^keTmelleen pxjliisigääl-
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11908/09 ambotyöläisiä ©li keskimäärin 900 (luku väit
teli 600 ja 1.500 välillä.) *. 11909/10 määrä, liikkui 401 ja 
1:014 välillä, ja, oli keskimäärin 636• työläistä kuukau
dessa. Vuosina 1 910/11 ambolasten liiku vaihteli 722 ja 
964 välillä» Qbuaanttilöy t© jen. jälkeen yhtiön oli tuottava 
Kapmaaita 250 työläistä., koska runsaasti ambolaisia 
lähti LiMeritzbuchtiin* ̂'

Sadeaikana (marras- helmikuussa) siirtotyöläisten mäs-r». 
vaihteli suuresti,, koska tiet olivat, lähes k-n.ik-nirAi 
tomia.» Mutta työläisten määrä v a ilrte li myös siksi, että 
valtiiSEfe olivat» laidoissa keskenään eivätkä, antaneet vi- 
hollisheimon jäsenten. kulkea aiueitt>ensa läpi. Esimeats- 
kaksi toukokuusta. elokuuhun 1191 IL aaateuajrt. jfl:ireani ai .q-.-i; a, ©1 

laskettu Ondongan läpi* ja siirtotyöläisten määrä väheni 
huomattavas ti* Lähetyssaarnaajien: avulla riita s©vittiin.2

Tammikuun 25. päivaina 1 906 kuvernööri Lindequist rajoit- 
ti ambolaisten ja kauppiaiden liikkumista, ns. Ambomaan 
kulkemissäannoksellä. Se kielsi aseiden,, ammusten, ja al
koholin viennin sekä. luvattoman Ambomaalle memrm. Okau— 
kue j© ja. Jfamutoni julistettiin raja^asemiksi,, joiden 
kautta jokaisen amb©laisen oli kuljettava meTm.ftsaaaay» Am— 
boaaalle. tai tulle ssaan sieltä*. Säädöksen tarkoitus

1 Fitsche,, 1 9,13 s. 1i3&*
2 K©lanialblat-fc, 1.911 s* 972-973.
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Eekistearöida. ambolaiset* ̂ Vuonna 1 9110 näiden kahden 
värväiyspaikan Iisaksi myö® Out jossa ambolaiset saivat 
työpas:se,ja., Ambolaiset pääsivät enää.' äihoasstaan työ— 
passin avulla. Hereromaalle; vapaan tai organi
soima tteman siirtotyössä käynnin kausi ©li näin n,i i 
loppunut, lyöpassi määräsi ambolaisen tiettyyn työkoli— 
teaseen,, mutta siirtymisiä koitteesta toiseen tapahtui. 
Ambo/työväen, vaihtuvuuden takia Igröpassien sisältöä 
ryhdyttiin tark entämään j: työsuhde maar-f -kiire tar
kemmin ja vähitellen siirtotyöpassista kehittyi mo
nitahoinen työnantajan ja ambotyöläisen välinen sopi
mus, (— Tästä tarkemmin kohdassa 6,3.).

Ambo. työläisten värväys keskitettiin, kahdella asemalle, 
joilla lähtevien ja palaavien määrät kirjattiin; mää- 
rät vaihtelxvat kuukausittain suuresti:: joulukuussa 1,909 
Ambomaalle palaavia oli enemmän kuin siirtotyöhön läh
teviä (7t5 palannutta,. 563 lähtenyttä)*. Seuraa?an kuukau
den aikana palanneiden määrä oli huomattavasti p^rmmpi 
kuin siirtotyöhön lähtevien (palanneita 443, lähtenyttä 
1436) . Namutonan kautta siirtotyöhön pyrki vät lähetettiin 
suureksi osaksi timanttikentille, minkä, l iiagir.cn myös 
Sx̂ akojpnondista. vietiin, "inyvin- paljxsäii ambolaisia laivalla

1 Kolonialbla tt, 1(906 s , 39s»t
2 Nx.tsche, 1913 sw 133, Streitw.olf, 1,911: sr, 978.
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Lttd.eritzbuch.tin timanttikentille'r.1 Vuoden 1=911.. maalis
kuusta lähtien Otavin kaivos- ja rautatieyhtiön työläi
set värvättiin vain Namutonissa; Okaukue-j osta puolestaan 
kaikki lähetettiin suoraan Ltbde3Lit2bu.ch.tiin.̂

On ymmarret t ä vää, että saksalaiset, suunnittelivat ambo- 
työvoiman värväämiaen tehostamista — parempien sopimus
ten tekemistä ambolaistani. kanssa - estääkseen n  ia™ suu
ret työvoiman saannin vaihtelut. Saksalaiset kävivät 
yhä uudestaan, ja. uudestaan neuvottelemassa irramiinVa-f 
kanssa työvoiman lähettääiiseKtä, mutta, kuninkaat eiviifc 
aina. olleet kovinkaan myöntyväisiä,. Esimerkiksi vuonna
1 910 maanmittausinsinööxi (Masgensdin rajan tarkastus
matka Ambomaalle herätti epäluuloja, kuninkaissa. Huoli
matta hänen oleskelustaan ambavaltiot tekivät ryöstö- 
retkiaän, ja etenkin Ondongan ja 1 Oukuanjaman välit oli
vat hyvin kireät. Näiden kahden valtion liiaäfeai myös 
Uukuambi ja Ongandj e-ca vastustivat saksalaisten t-ni psy
alueelleen ja s.uunnittelivat jopa kapinaa Saksaa, vas—

3.taan.

Ilo
2.

5

MuäEteakal! l  i rv,li 9 , 6.1i9Q9.

e®, 1 i91 ö s. 133, Wege> 196,9 s* 1
2:»2*1i91i O* Gtörgens kundirtkail Ie ja vakuutti i gTSUöaim vaata valtaan tullut Ondongan" md© K angula pyysi G-örgensia --- JioLtanisa •ftn olro -f -r̂ —____
Ja

_  - _________-iil£. ........................ ............. ............kan. myöhemmin Kambomde halimi

alueel— salaista. 
e ajettiin oli hyvin pois:
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Stozeitw.©lfia. virkamatka. Ambomaalle 117*7 • —1 6*9*1-911 
kohdistui erityisesti niihin helmoihin, jäistä, ei 
vielä tullut työläisiä, saksalaisille.' 1 Str.eitwol£in 
tulkkina, toimi aluksi entinen. Oukuanjaman saksalainen 
lähetyssaarnaaja lönjes* ja, loppumatkasta Humalainen 
Kaivu* OZänjes tunsi useimmat, kuninkaat j© vanhastaan 
ja. joutui siksi, aisaksi selostamaan heille muuttunutta 
asemaansa* Sitten, hän selvitti matkan tâ ktani -hiak-jgem ;• 
työmiesten värväyksen* löhjes painatti etenkin, työipai— 
koolla tapahtuvaa huolenpitoa., mutta Uukuamhin inminga p 
lipumbua (1,907—1,932) tämä ei kiinnostanut* Iipumbu sa
noi, ettei häntä kiinnostanut,, miten hänen aiama-faiagn 
Her.eromaalla. kohdeltiin,, sillä he olivat menneet sinne 
kysymättä, häneltä lupaa, ja siis Ilman, että hän itse hei
tä oli ) lähettänyt,* Loppujen lopuksi alkoholi kiinnos— 
ti Iipumhua enemmän kuin työläisten 1.ähe>ttäimf-npn,, Saa
tuaan alkoholia hän suostui yhteis.työhö.n värväyksessä*^'

Varmistaakseen Iipumhun puheet, poliisipäällikkö, Streit— 
wolf meni. käymään hänen luonaan uudelleen* Koivu, toimi 
tällöin hänen tulkkinaan ja kertoo tästä keskustelusta 
seuraavaa.:; Iipumbu kysyi S tr eitvralfilta: "Mitä sinä oi
kein etsit? "V johon tämä. vastasi, että voisi surmata hä
net. (‘"leh kann dich tot SGhlagent11 ’) *. Koivu ei suostunut

1, Streitwo]ije, 1911! s* 976*
2 Tönjes, 1-911 s* 978—980,. -Iipumbu j uopott eli sekä. 
portugalilais-ten. että saksalaisten kanssa* Koivu
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kääntämään. Streitr^olfin uhkausta, vaikka tämä. Koivua 
siihen useamman, kerran kehotti. Streitwo:lf selo-sti 
edelleen matkansa tarkoitusta: "Me tao? vit semme siel
lä paljon työmiehiä» Niille maksetaan siellä, kyllä 
palkka työstään* lähetä sinäkin miehiä sinne- n 1 Tn 
paljon kuin sinulla niitä on* Miehet saavat; rahaa, jä 
tavaraa työstään, jota täällä tarvitset te11 * Iipumbu 
lupasi tällöin antaa miehiä Her.eromaalle työhön*.̂

Uukuambissa levisi tieto, että laumais-Afrikan val
koiset. olivat työvoiman puutteessa, jä Iipumbu ko
mensi "jonkun mieh-en'" Hereromaalle*2 Sitä ennen sak
salaiset olivat luvanneet hänelle bä.T/kä̂ a.nkkn.-ri f-t J jos 
hän saisi kiskoon miehiä., jotka lähtisivät Streiij— 
wo£Lfin orakaan* Iipumbu keräsi yhteensä- 43 miestä, 
mutta, määrä oli liian pieni, eirkai hän saanut härkä- 
vankkureita * Kuitenkin lipumbun miehiä lähti siir— 
torbyöhön,, ja he kävivät palattuaan "'oma^aloitteisesti 
viemässä lahjuksia Iipumbulle ollakseen hyvissä vä
leissä"** Iipumbu alkoi vaatia lahj at rahassa opit— 
tuaan kaupanteossa tuntemaan sen arvan* ̂

11 Kaivun muistiinpanoin ITT s* 282-288*
2 Sama,, s. 290.
3 Streitvrali, 1 911. s* 974-975*
4- Koivun muistiinpanot IIX s. 290*



93

Streitwolf kävi vuoden 1 911 matkallaan AirhnmafliiP 
Ond ongassa.,, Oukuan j amas sa, Uukuambissa , Euandanssa 
ja. Uukolonkadhissa. Kaikissa näissä, yaltioissa hän 
vakuutti,, ettei halunnut mitään., muuta, kuin: työ.—
läxsiä ja salosti samalla uutta, ambolaisia. koskevaa

Saksalaisten vierailujen tihentyessä Ambomaalle 
yhteistyöaloja,. myös suomalaistan kanssa, etsittiin. 
Vuonna 1909 poliisipäällikkönä toiminut G-örgens 
pyysin lähetyslääkäri Selma Rainioita tekemään sairaan- 
Mtc^o^imuksen hallituksen kanssa.5 Tämä yhteis
työmuoto laajeni myöhemmin siten, että siirtotyöhön 
lähtevät, ambolaiset oli tarkastettava ja vain ter
veille annettiin lupa. lähtea. Vuonna 11911i Saksan 
siirtomaahallitus sopi Suomen Lähetysseuran kanssa,
että s:e. luovuttaavakiosumman Ambomaan sairaanhoitoa

4.

ti Sopimusta, käsitellään tarkemmin seuraavasi, luvussa.
2 1911 a->. 969-97:9*
3 Rainiot Mustakalliolle 5.1;2.1;9Ö9.
4. Hannu Haahd.en vuosikertomus:; Af-rikka 11911 s# 1i1!.
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Suomalaiset yrittivät luoda yhteistyötä saksalaisten 
viranomaisten kanssa myös luonnonkatastrofien aiheut
tamien nälänhätien helpot tasaiseksi, mp.tta turhaan. 
Rautanen kirjoitti vuonna. 1:911 useamman kerran Ambo—
maan nälänhädästä, saksalaisille:: , ensin Out.jän polii—

1 2sipäällikalle " ja. sen jälkeen kapteeni. Franckelle.»
Ensin mainitun ehdat olivat sellaiset, etteivät suo
malaiset lahety ssaarnaa. j at voineet niihin suostua. 
Suomalaiset, kieltäytyivät ambotyöläisten värväysavus— 
ta myös vuonna 1,914 nim. torjumalla. elintä rvikeavus- 
tukset* Samoin he. kieltäytyivät Saksan tarjoamasta 
avusta lähetysseuran koulutyölle. Suomen Lähetysseura 
ei halunnut, että sen koulutyötä pidettiin "valtiol- 
listen pyyteitten kätyrim 'v  Suomalaiset lähetystyön
tekijät eivät missään tapauksessa halunneet sitoa 
apua. velvoitteeseeni lähettää työvoimaa.

1, Rautanen Schiultzille 1:3*3*1911* Schuifcst 3teag±a.saa-l 1 tiQUl,
(Okaukuejosta) :: SchaaJLfczia avustus <a>~li i sidottu neljään
ehtoon: 1i. Saajien ©n annettava apu. takaisin seuraavasta sadasta viljana tai 2* Saajien ©n itse mentävä saksalaisiin e; yrit.täj il Ie työhön tai lähetettävä maita,. 3* Saksan alueen ulkopuoliisi 11 e. ei saa antaa apua. 4*- Apu on haettava Okaukuejosta.. Apu. tulisi imks emiksi,, kun tarpeellinen määrä, työläisiä. olisi saatu.

2 Lähetyssanomat, 1:912 s. 1i9* Francke lähetti 1i© 000 kg 
elintarvikkeita, ilman ehtoja., mutta ne olivat sotaväen 
muonan, pilaantune itä tähteitä.,, eikä viljaa.

3 lähetyssanomat, 1 91 4 s* 484*



6*3* Vuoden 1911 säädökset

Edellä kuuratut, ra ja—asemii 1. la työakftrmfti 1 piiri en 
poliisien ja virkami.este.ii matkat Ambomaalle te
kivät 15*3*1911. säädetyn värväyssääiin_öin tunnetuksi 
Ambomaalla » Tämän säännön- unikaan ambnH; a ji esi 11& iu~

ylöspito siellä* Propagandatyöllä pyrittiin herät
tämään mie leâ Jdi Intoa uusilla värväysalueilla, sel
laisissa valtiaissa , j ad en väkeä ei vielä käynyt 
siirt ©työssä tai joissa ei tehty lähetystyötä*^

Iimanttikentillä työskenteli 1191 O—luvun ainagg 
jatkuvasti kolmisen tuhatta ambolaista* "Kun täi
set päästettiin kotiin* toiset tulivat tilalle.
Heitä. Oilisi haluttu enempi", kirjoittaa Koivu.2 
Saksalaaisten siirtomaaviranomaistein prapagandatoi— 
minnasta huilimatta tilanne eijmrantumcfc* saksalaiset 
yritykset eivät olleet tyytyväisiä ambalaisten 
kausittaiseen- työssäkäyntiin*. He tulivat sillain 

peltotyöt sen sallivat, sillain krm Vî n-TingQ̂  
heidät lähettî , silloin kun heidät haettiin^ tai

t Nitsehe;, 1,91<3 s. 137» Streitvrolf, 1,911 s. 969—979. 
Ambotyavaaman värvääjien ali saatava aili Ttoma a ha i — 
lituikseita toimilupa , joka annetiin vain luotetta
ville henkilöille , jotka olivat todistaneet työvoi— 
mantarpeensa ja maksane et tuhat markkaa vakuudeksi 
värväyssopimuksen naudat tautisesta. KtSlz, 191,1 s. 282.

2 Koivun muistiirraarvo/fc TTT ». 07n_c>7i otk



96

kun nälkä ajoi heidät pois. kotiseudultaan. Timantti-
yhtiöiden työvo.imansaantivaikeudet olivat vakavia,
sillä työkohde oli yli tuhannen, kilome trin päässä
Amboiaaassta ja työvoiman- tarve, oli jatkuvasti suurem-

•ipi. kuin mi täi. saatiin. värvätyksi;:

vuq.s1  tarve värvätyt ambolaiset puute. %
1i91© 2826 1i877 33
1911 5607 3696 35

11912 4332 2346 45

Työvoimapulaa Lounais-Af rikas sa kaavaavat seka hallituk
sen että. yksityisten yritysten pyrkimykset aaartfl 
liikelaista työvaimaa.* Vuonna 1910 yritettiin Sak
san. ulkoministeriön kautta, saada1 3QCSEI sopimus työ
läistä Angolasta* Portugali ei kuitenkaan suistu
nut tekemään minkäänlaisia sopimuksia Saksan kans—

2sa. Etelästä,, erityisesti Transskelsta tuli tu
hansia työläisiä ItQunais—Af-riikteaam? jatka solmi
vat pitempiä, sopimuksia kmi-n amtolaiset*
vuateen 1 91 © mennessä Ambomaasta. mi.i tullut

3

t Mege, I.969 s*. 201* Lähteenä:: Deutsahes Zentral— 
archiv Potsdam, Reichskolonialamt nr 1458/t,
KL 75» 87, 94.

2 Ulkomaisen työvoiman värväysyrityksistä - ja 
—suunnite! mi. s ta ks;* Wege, 1969 s* 200-209*

3 Hitsche, 1i913 s» 132*
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Työ vo imatilant e en parantamiseksi Lotmais-Af rikassa 
Saksan siirtomaahani1 i taa antoi ■uuden ambolaisten työliöii.— 
as©ifeu.sas®tuks:ea I6i,1,2i.1 911. Sen. tar̂ oit-uksena. oli 
ambotyövoiman värväyksien, tehastaminen.» Ambomaan ra?- 
jalle perus t ettiin,. valtion värväyskeskus, jossa viran- 
omaiiŝ fc työnantajan nimissä tekivät työläisten ka-reâ a 
työsopimuksia* Ambomaalle mena oli edelleezL kiellettyä 
poliittisten selkkausten vältt ämi saksi» Uusi asetus 
talitäsi maMolli simman pitkiin työsopimuksiin ambo- 
laistan kanssa, ja, työnantajia, velvoitattiin antama a-n 
värvätyllä vaatteet» ja lääka.T̂ rita.î ±̂3.Tte=!.fiyT ennen kati— 
matkaa. Sairaat, oli kuljetettava vankku-rcn gspn. Ambo— 
työläisi11 a luvattiin työkohteissa ilmaista lääkärin
hoitoa kuuteen viikkoon asti, edestakainen matka ja il
mainen ylöspito sekä kot n,matka, sairaustapauksissa. myös 
ennen - sopimuksan. päättymistä» Sopimuksan. päätyttyä 
ambolaiaen oli joko palattava kotiin tai. pidennettävä

Tönjesiltä., joka myös valvoi rangaistuksien (ninmi il li— 
saa kurituksen, vankeuden, ja sakkoj;en) täytäntöönpa
noa ja. työsopimusten noudattamista. Palkka määrät
tiin maksattavaksi saksalaisena, rahana.*

1 Dau.ts.chie® KatonialXe^xikon, 1;914 s» 77, Bley, 1,971 
s* 1.72.-173, Wege, 1,969 s. 193.
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Amb oinaalla, lähetyssaarnaaj ana tolm-irmt. Tonjes
siirtyi. Saksan siirtomaahaJJ-ituksen palvelukseen Ltt-
dexitzbuchtiin vuanna 1911.. Hänet asetettiin ambokieltä
taitavana- ambalaisten ©ikeusasioita hoitamaan. Härmi im
©li laajat, valtuudet. ratkais/ta. ambola is ten asi ni ta;
hän taimx nm* heidän puolustusasiana j a janaan valkaisia

1vastaan* ' Eingeborenenkcmissaarina Tönj essin tehtäviin 
kuului myös; saada ambolaiset pidentämään alunperin vain
puoleksi vuodeksi tehtyä so.pim.usta • 2

Ambomaan täisestä

ennen kaikkea.

värväyspaikastaOkaukue.josta, tuli 
viral,,"!1nen värväy ©asema.. S e edustzL 

ön Deutsche

mutta, sotaväki ©li sieltä siirretty pais.^

litus 
ten

kulkeminen edelleen sii 
siten, että Outj©sta 

miehen ryhmissä. Mäin haluttiin 
viltä saneilta 

kustannuksellaan palaavien 
asti,,, ja. sairaat

ieisiin

1i Kaivun muistiinpanat III s* 270.-271.,.
2. Streitw©l£^ 1i91it s* 977.
3 Lähatysaartamat,, 1914 s» 23 4*
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varakuormien päällä»^
• /

Kaakilla edellä käitellyillä tniimp-npn -hp-f T~tM ei kuiten
kaan ollut toivottua. vaikutusta ambo iäisiin». Lupauk— 
seit eivät houkutellee t heitä tar^peeksij anibotyöläis— 
ten virta. Hereromaalle ei muodostunut 1 ffVi-t ma;-s nk-a g^ 
j atkuvaksi. Saksalaisten oli ponnisteltava saadakseen 
riittävästi työläisiä Ambomaalta, ja e.-räärrä kftinnno 
saada lisätyksi ambolaisten kiinnostusta lähteä 
siirtotyoJxcm ma» Streitwolf näki uusien tarpeiden 
opettamisien heille*2

1. Lähetyssanomat, 1 911 a* 39-40.
2 Streitwolf, 1 911 s» 977»
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6.4* Sopiranstyö» luonne ja. olxasohteet; työkohteissa

• i

Työsopimuksen solmimisen jälkeen- agbotyäläinen oli 
työnantajansa täydel li.se saa määräysvallassa* Hänen 
oli työskenneltävä valkoiselle sopimuksessa kirjattu 
aika* Työnantajalla oli oikeus työsuhteen alkaessa ot
taa ambolaisen työpässi haltuunsa ja säilyttää sitä m  iin 
kauan kun sopimus; päättyi. Ambolaisten oli mahdotonta 
ke skeyt tää työsuhde ennen määräaikaaj= i Tman työpassia 
hän ei päässyt, takaisin Ambomaalle , tai kotimatkalla 
passit on siirtotyöläinen voitiin pidättää ai aeria .
Erityisesti maa taloud en palvelukseen mennest ambolaiset 
olivat huonossa asemassa, sillä, maatalouden työvoima
pulan takia, saattoi usein käydä niin, että sopimuksen 
päätyttyä ambolainen ei saanutkaan työpassiaan takai
sin, ja näin ollen hänen oli pakko jäädä työhön siihen 
saakka kunnes, työnantaja katsoi tarpeelliseksi sen hä— 
neli© antaa*

Ambomaalla ei ollut työpakkoa. ni;im kiliin «manila Lou
nais:—Afrikassa. Tämä. johtui eetellä käsitmHlystä 
Ambomaan erikoisasema s, ta. Kuitenkin ambolainen joutui 
mennessään siirtotyöhön työipakfcaaäännrän aJlaiseicsiL 
Lounais-Afrikkaan ambolaisella ei ollut asiaa, ellei

t Selma Rainio, 191i4. s* 2.34.*
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haa omistanut, työ passia, ja mennyt valkoiselle työ
hön*

• /

Siirtotyön. vaikeus- tai raskausastetta ©n hankalaa 
vertailla» Kaivoksien, timant tikent tien, maatalouden, 
ja kaupunkien palveiusalO'j en työpaikka j ezi csCLosuhteet 
olivat hyvin erilaiset* Yleisenä ongelmana katTcli 
työkohteissa olivat ambalaisiten ki pv.71 jmil konci pj: ja. 
heidän heikko, sop eutumisensa Ambomaasta poikkeavaan 
ilmastoon, ravintoon ja elintapaan. S i irto työn ra
situkset altistivat, ambalaisten sairastuvuutta• 
Esimerkiksi Swakopmundissa. ambolaiset sairastuivat 
yleensä beriberiin. ̂

Työolot» olivat kuitenkin vaikeimmat Liideri .q-ctq ,
Hiekkaerämaas sa sij aitse villa timanttiken tiliä 
ambolaisten oli kärsittävä janoa; vettä työläiset 
saivat, ainoastaan yhden litran, ja senkin vasta 
illalla» Työläisten yhteismaj aitukset olivat al- 
Ite eilisiä., eikä heillä esimerkiksi ollut minkään
laisia peseytym.i' smahdoll isuuksxa> Ambo-la.is.et itse 
kuvasivatkin Selma Rainioille timanttikemttien. sai—

1 Selma. Rainio, 1914 s* 200, 235. Swakopmundin sai
raalassa Rainio laski 3® beriberiä sairastavaa

2 Sama,



Maataloustyö oli hyvin raskasta,: mutta sen lisäksi 
myös huonosti palkattua* Vaikka ambolaiset olivat 
ainakin osittain tietoisia timantt ikenttien vielä 
huonommista työoloista, menivät he sinne, mieluimmin 
kuin maataloud.en palvelukseen,, koska, palkka timant- 
tikentillä. oli parempi*1 Ambolaisen palkka @11 
hyvin pieni verrattuna, valkoisen työläisen ansioi
hin* Jälkimmäinen sai työstään 10-20 kertaa suurem
paa palkkaa kuin ambolainen • Työpaikoilla, erottelu 
valkaisten, ja mustien välillä tuli myös sosiaali
sesti esille:, valkoisille: rakennettiin kivi— tai 
puutaloja ja heidät oli. liitetty myös: tapa turma— 
vakuutuksen piiriin» lyeihantajan oli pyrittävä kai
kin. tavoin tarjoamaan valkoiselle työläiselle sel
laiset työolot, joihin tämä. oli Euroopassa, tottu—

2nut* ' ••

Siirtoty ©kohteissa ambolaiset kohtasivat pakkotyön 
ja kovan ruumiillisen kurituksen. Vaikka Lounais- 
Af n kan siirtomaahallitus oli antanut ambotyo— 
voimaa suojelevia säädöksiä, ja. » ,  ttH g-fea
kur itusmuotjDna oli raj oitettu, jotta, amrfaŝia il «cHb pa
laisivat samoihin, siirto;työkohteisiin takaisin, 
sattui siitä huolimat ,ia jopa knfTil i a a k m  Tmrvjglr-* Tnri: ai a t ̂

1. Selma Rainio, 1914 s» 200, 234» Ambolainen an
saitsi timanttikentillä punnan kuukaudessa (nain 
25 Suomen, markkaa) *

2 Wege, 19/69 s* 218*
3- Dreschler;, 1960 s. 266-268.



Ambolaisdia kuritetti i.n myös siksi, että he vaati
vat sunnuntain vapaapäiväksi, kuten Ambomaalla oli 
tapana.. LiSderitzbuchtissa, oli. kuitenkin seitsenpäi— 
vainen työviikko; , ja. eräs amb olainen kertoi Selma 
Rainiolle., että ,l!j os et tahdo tehdä Rimminfairra 
työtä, niin saat jo lauantaina selkääsi™J

Perb.eellis.t-en miesten lähtö siirtotyöhön merkitsi 
suurta, rasitusta kotiin jääville naisille, mutta 
perheestä, erossa olo toi myös vaikeita sosiaalisia on
gelmia miehille• lodennäköises ti valtaosa, siirtotyö
läisistä Saksan siirtomaakaudella oli kuitenkin pex— 
heettömiä nuoria, ambomiehiä. Perheellisten siirto- 
työssä. käynti alkoi yleistyä 1:91iQ-luvun alussa, jol
lakin esimerkiksi Ondongan väestöstä noin 10 % «ali 
siirtotyössä» Suhdeluku, olisi luonnollisesti vielä
suurempi, jos sitä vertaisi työikäisien miesväestä®-imäa—

.... 2 raaa.

Kuten edellä, (luku 4*3*) on os oitettu, siirtotyössä 
käynti haittasi ennen muuta maanviljelyä* Vaikka. suuri 
osa,- siiarteotyoläisistä palasi takaisin Ambomaalle,, n i - i  

työvoiman puutteen takia peltoja, jäänyt viljelemättä* ̂ 
Lähetysjohtaja. Haahden mukaan erity isesti teollisuus—

1i Selma Rainio, 1,914 s* 2QQ. —  Sunnuntain, vietto aloi
tettiin enslmmäsenä Ondongassa 2*11 *1911.*

2 Peltola, 1 958 s*. t67, Streitwolf, 1911 sv 976*.
3 Haahti, 1 913 ©* 86,*
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työssä olleet ambo-laiset eivät. enää. olleet halukkai
takaan maanviljeiystyöhön. Heistä tulikin huomattava

•l.rasite, varsinkin nälkäaikana.. . ,

Haahti kirjoitti siirtotyön. poOLii ttisista, moraalisis*-- 
ta ja taloudeilisistä seurauksista Lounais-Af rikan 
kuvernööri Seiteille, vuonna 119111. Hän kielsi väitteet, 
j oiden mukaan siirtotyöläisten. ansiot koituisivat ko
tona olevien näkäänäkevien ambolaisten hyväksi ja 
si irtotyalaisten kotoa poissa olo vähentäisi väestöä 
ja näin lievittäisi Ambomaan hätää. Haahti kuvasi 
kuvernöörille, miten ambola is ten. pallot jiäävät vilje
lemättä, kuinka pellot pienenevät ja sadot vähenevät, 
koska naiset eivät yksin jaksa peit©töitä tehdä.
Kuusi kuukautta etelässä tyoissä olleet miehet eivät 
tuoneet yleensä mitään tullessaan kotiin, ja nekin., 
jotka olivat pidennetyn ajan eli kymmenien kuukautta, 
toivat rn.T3ka.naan vain arvotomta. rihkamaa. Haahden tie
toon oli tullut myös joukko tapauksia, joissa siir—

p>to työläis ten perheitä, oli haj onnut.

Sopimus työ. j ärj estelmä siihen liittyvine: passi 1 akeine en 
takasi Lounais,-Afrikan työnantajille työvoimaa «ilina.

1i Haahti, 1913' s*- 8&«
2 Wege, 1i969 s. 193-194*• Läihteeaäs: Haahti kuvernööri 
Seiteillä 1911*. Deutsches Zentraiarohiv Potsdam,
EKA,, Hor. 1,231 , KL*. 174. f * — Haahti teki v. 1911
usean kuukauden pituisen tarkastusmatkan Ambomaalle. 
Sen a-ikpma hän tutustui perusteellisesti Ambomaan 
fani h-in ja huolestui tilanteesta.
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imaäa&assa ja niin kauan kuin. lie silta tervi.fei.vato 
Ambomaasta t-uli tyypillinen halvan työvoiman reservi.— 
alue* Työnantajat päästivät affibolaiset välillä., ko
tiin viljelemään maata., sillä palkka oli tarkoitettu 
vain miehen elämiseen, ja. kotana ©levän perheen oli 
tarkoitus edelleen elää. ©mavaraisestx» Siirtotyöläisten 
palkka jäi näin ollen todellisuudessa. Ambomaan itsensä 
korvattavaksi, koska perlieen elatus siirtyi yhä suu— 
remmassa. määrin vaimon harteille*

1. Clarence^-SmitiL & Maorssom, 1,977 s* 414, W@g©, 1969 
s. 1.91 ♦



7• Yhteenveto

Ambomaan siirtotyöläisyyden syntyä ori 'isässä, tut
kimuksessa lähestytty kolmella tasolla. Ensinnäkin 
©n pyritty hahmottamaan ilmiön. "Ulkoiset1'’ ja ^si
säiset'" syyt (kolonisaation ja amboyhteiskunnan 
yhteentörmäys), toiseksi on selvitetty saksalais
ten. sdiirtomaaviEamMaisten toimenpiteitä työvoima- 
kysymyksen ratkaisemiseksi ja kolmanneksi an tar
kasteltu alueella. ©ll&Lden suomalaisten lähetys työn
tekijöiden osuutta s©pimustyö)järjestelmän syntyyn..

S iirtoty ölaisyyden kehittyminen j paikkani 1 »f ffikgri vuok
sien 1i9Q?I— välisenä aikana oli. monni pm  Br! te
kijöiden yhteisvaikutuksien tul©sta. Aikaip̂ Trrrrn' 
tutkimuksissa ©li yleensä korostettu jotakin tiet
tyä tekijää, tai vain sivuttu Ambomaata.

Ambolaiset olivat Lounais—Afrikan ainoa, maataloutta 
harjoittava kansa, mutta vaikeat 1Tjrnrmoirtpniot syn
nyttivät Usein nälänhätää*. A;1 kirgtterräni faggfc fltmlhimiyh -fc<* tT— 
SÖit j®atuivat 1'BIIICMJBfUB.- Topia! Ia. Bme?nita. tajÄPlta 
euro oppalais en vaikutuksen puristukseen* J© ennen

englantilais,ia ja buureja @li eri suunnilta saapu-



nut kauppamatkoinaan Ambomaalle. Suomalaiset 
aloittivat lähe ty s työnsä. vuonna 1.87Q*

Ambomaan alue jaettiin vuoden 1,884 Berliinin kong
ressissa Portugalin ja Saksan kesken* Potij öisessä 
Portugali pyrki miehittämään alueensa ja inankHTnaan 
sieltä, orjia, plantaaseilleen. Saksa, taas antoi Ir©u—

ikään kuin epäsuorasti;; se jäi kahden siirtomaako—
neiston valliin, eikä Saksa sitä. varsinaisesti vai— 
laittanut. Tällä. Ambomaan erikra-t i a <̂1 -i
vin suuri vaikutus siilien tapaan, jolla saksalai
set viranomaiset, toteuttivat sopiiiMstyö järjestelmän*

Saksalaisten si irtomaatalouden laa j ertemi im <yp aälieut— 
ti ensinnäkin sen, että ambolaisten omat perinteiset 
käsityötaidot ja kaupankäynti tukahtuivat. Toisaalta 
hererojen joukkotuhion jälkeen rautateiden. rakentami
nen, kaivos toiminta ja timanttilöiydät loivat suuren 
työvoimantarpeen* Saksalaisten työvoimapula, ja ambo;— 
laisten omien elinkeinojen joutuminen Tcnfli amni ssaa tii cm 
ja luoTmontubojeax takia ovat «t~ f •Hnnrfy ari^—
syyden synnyn. "'selitys***, mutta ykanirtkÂ tajirtPiri! ja, 
ri 1 ttämaton» Erityisesti, tänä., pubtaass-fc-f tai miri oi ij x— 
nen lähtökohta ei. kykene tekemään ei*—
tä.,; mi! la tavalla si irtoty aläisyys syntyi*
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Taloudellisen näkökulman ohella tärkeäksi nousi 
amboyhteiskunnan ©ma sisäinen kehitys. Ensinnäkin 
voitiin osoittaa, ettei Ambomaan väestöä piiriin 
syntynyt ns, liikaväestöä eikä varsinaista työttö
myyttä, Pikemminkin siirtotyöhön lähteminen aiheut
ti työ,vo imapulaa, kaska Juuri paras työvoima., nuo
ret miehet olivat, poissa.

Hyvin suuri tekijä siirtotyöhön lähdössä, oli eu
rooppalaisten arvo j en omaksuminen. (raha, kulutus
tavarat.) sekä erityis esti kristityn elämään kuulu
neet uudet vaatimukset ( vaatteiden. hanVTrimi-ngrt} 
kolehtiraha), Ambokuninkaat Jautuivat tässä, tilan
teessa. pakon eteen,, hyväksymään si irtcttyöiäisyyden. 
Toisaalta osa kuninkaista teki sen lahjoijen ja. vä
kijuomien saannin toivossa, Huo.iaionarvoisena, syynä 
voidaan vielä, tuoda esiin se, että. amb^stytOäisillä 
ali jo) vuô ikymmexLieni- traditi© valkaisten toissäo.

Saksalais ten työ voimantarve ja ambolaisten omien 
elinkeinaj en kriisi sekä ambokulttuurin murros yhdes
sä. tekevät ymmärret tavaksi si irtatyöläisyyden syn
nyn, Sen sijaan sitä- taciaaa. tirin na se toteutui ne 
eivät selitä,. Mikään, ei nimittäin osoita, että. am— 
bolaisten olisi ollut väilttämatöin pakk© lähteä ve
dettömän autiomaan yli vähintään viikon



vaellukselle. Sitä paitsi saksalaisten keinot oli
vat suhteellisen vähäiset; Ambomaan sotilaallinen 
alistaminen oli lilan kallista*

• /
Saksalaisten alkuvaihe essa toteuttama työvoiman 
värväys oli haparoivaa ja melko; tehotontakin. 
Oleellista kuitenkin an se, ettei väkivaltaan tur
vauduttu. Tämä oli poikkeuks ellista koifco eteläi
sessä Afrikassa. Saksalaiset toteuttivat työvoima— 
politiikkansa siis rauhanomaisesti: Ambomaa säilyt
ti erikoisasemansa, sitä ei valloitettu, ei pantu 
veralle eikä väestöä alistettu pakkotyöhön.

Toisena keskeisenä tutkimustuloksena — tarkastel
taessa juuri sitä tapaa, jolla saksalaiset työvoima— 
ky symyksen, ratkaisivat — on suomalais ten lähetys— 
työnteki j öiden vaikutus siirtotyöläisyyden syn
tyyn. Suomen Lähetysseuran toiminta Ambomaalla oli 
monin tavoin saksalaisista riippuvaista. Toisaalta 
suomalaiset pyrkivät ehkäisemään väkivaltaisuuk
sien. puhkeamisen säilyttääkseen ty ©.rauhansa..
Paljolti juuri tähän, perustui se, että suomalai
set lähetystyöntekijät joutuivat toimimaan välit
täjinä (jopa tulkkeina ja työpassien kirjoittajina} 
sopimustyöi j: ärj estelmääl luotaessa . He olivat sekit 
ambolaisten että saksalaisten, uskottuja ja jou— 
tulvat mm. Ambomaan erikoisaseman vuoksi toteut
tamaan monia tehtäviä, jotka muuten olisivat kuu-
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iuneet siirtomaahallinnolle•

To;isellakin tavalla suomalaiset vaikuttivat siir-

saan he levittivät amboyhteiskuntaan niitä tai
peita, jotka olivat syynä siirtotyöhön. lähtöön. 
'Eutklmuksen, käske 1 simpiä tuloksia on se, että

syntyi rauhanomaisesti, ilman väkivaltaa* Tätä 
ei ©£Le aikaisemmissa tutkimuksissa lainkaan esi
tetty.

Keskeisellä metodisena havaintona voidaan koros
taa sitä, etteivät johonkin yksittäiseen syyhyn 
tai näkökulmaan pohjautuvat selitykset ole. riit
täviä, Siirtoty aläisyy den syntyä ei voida selit
tää. yksin työvoimantarpeella, väestöhkasvul la. tai 
kuXttuuriekologisilla syillä; siirtotyäläisyydeai 
synty oli hyvin mQnl.taho;inen sosIaalihlstarialJLl- 
nen prosessi, joka ei lähtenyt liikkeelle ,rit- 
sjestääHi,li vaan se oli organisoitava.

• /

suomalaiset lähetystyöntekijät vaikuttivat to;i-
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Kouvalainen Marja Liisa
Ambomaan siirtotyöläisyyaen synty. Talous- ja sosiaalihistorian 
pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, marraskuu 1980. 119 s.
2 karttaliitettä.

Tutkielmassa käsitellään Ambomaan siitotyöläisyyaen syntyä, sen 
laajentumista joukkoilmioksi ja siirtöiyöläisyyaen organisoin
tia. Joukkoilmiön synty ajoittui vuosiin 1907-1911» jolloin Sak
san siir tomaaiiali. into lukuisin säädöksin icehitti ambo työvoiman 
värväystä. Keskeiseksi tutkimuskohteeksi nouseekin se tapa, jol
la saksalaiset ratkaisivat työvoimaongelman ja loivat ns. sopi
mus työ järjestelmän. Tässä organisointivaiheessa Ambomaalla toi
mineiden suomalaisten lähetystyöntekijoiden yhteistyö saksalais
ten kanssa oli saksalaisille hyvin tärkeää; suomalaisten avulla 
he pitivät yhteyttä ambokuninkaisiin, Heidän apuaan saksalaiset 
tarvitsivat myös alkuvaiheen organisoimistentävissä, kuten tulk
keina ja työpassien Kirjoittajina.
Tutkielman lähtökohdat ja menetelmät ovat sosiaalihistoriallisia 
Ambomaata tarkastellaan ensin sen omasta perspektiivistä; olivat 
ko väestönkasvu, kulttuuriset tai ekologiset tekijät syynä siir- 
totyöläisyyteen ? Toisaalta tarkastellaan Saksan Lounais-Afrikan 
siirtomaatalouden ekspansion luomia edellytyksiä työllistää am
bolaisia. Näiden objektiivisten tekijöiden vaikutus oli voimak
kaampi kuin amboyhteiskunnan sisäisten muutosprosessien, saksa
laisten oli monin tavoin houkuteltava ja taivuteltava ambolaisia 
lähtemään työkohteisiin ja lopulta kehitettävä erityinen sopimus 
työjärjestelmä työvoimansaannin turvaamiseksi, sen avulla taat
tiin ambotyöläisten pysyminen kuuden kuukauden ajan työkohteessa 
Saksalaiset eivät vallanneet Ambomaata eivätkä turvautuneet työ
voimakysymyksen ratkaisussa väkivaltaan. Juuri ratkaisun rauhan- 
omaisuuteen suomalaisilla lähetystyöntekijöillä oli suuri vaiku
tus.
Keskeisinä lähteinä on käytetty Suomen liähetysseuran arkistossa 
olevaa lähetysjohtajan ja lähetystyöntekijöiden valista kirjeen
vaihtoa, raportteja, muistiinpanoja ja päiväkirjoja. Lisäksi on 
tutustuttu Lähetyssanomien, Leutsche Kolonialzeitungih., ja Kolo- 
nialblattin vuosikertoihin sekä aihepiiriä koskevaan koti- ja 
ulkomaiseen kirjallisuuteen.


