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Johdanto 
 

Pohjois-Ugandassa sijaitseva Adjumanin pakolaisasutus on noin 100 000 Etelä-

Sudanista pakenemaan joutuneen pakolaisen turvapaikka ja tilapäinen koti. 

Joulukuussa 2013 puhjenneen Etelä-Sudanin kriisin, ja sitä seuranneen pakolais-

virran lisäksi Ugandan valtio tarjoaa turvan ja humanitaarista apua muille 

lähivaltioista paenneille, mukaan lukien suurille määrille Kongon demokraattis-

esta tasavallasta pakenemaan joutuneille. 

 

Pakolaisiksi kutsutaan ihmisiä, joiden syystä tai toisesta on ollut pakko jättää ko-

tinsa ja tarvitsevat kansainvälistä suojelua, sillä heidän henkensä, vapautensa ja 

koskemattomuutensa on uhattuna. Pakolaisilla on oikeus hakea turvaa ulkomail-

ta ja saada kansainvälistä suojelua. Maailmassa on yli 45 miljoonaa pakolaista 

(Amnesty International 2015). Nämä miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat 

joutuneet jättämään kotinsa ja kotimaansa monista eri syistä; sodan, levotto-

muuksien, ihmisoikeusloukkauksien tai vainon vuoksi.  

 

Pakolaisuus on globaali ilmiö, mutta pakolaiset ovat sijoittuneet maantieteellis-

esti hyvin epätasaisesti siten, että vain hyvin harva pakenemaan joutuneista 

päätyy pakomatkansa päätteeksi Eurooppaan. Yhä useamman henkensä tai va-

pautensa puolesta pelkäävän on vaikeampaa saada turvapaikkaa länsimaista. 

Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvan palautuskiellon (non re-

foulement -periaate) mukaan henkilöä ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uh-

kaa vakavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi joutuminen.  

 

YK:n pakolaissopimuksen allekirjoittaneet 145 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet 

kantamaan yhdessä vastuun pakolaiskysymyksestä. Yhteisestä, globaalista 

sopimuksesta huolimatta suurin osa maailman pakolaisista oleskelee pohjoisen 

teollisuusmaiden sijaan konfliktien ja köyhyyden vaivaamissa etelän maissa. 

Muun muassa Pakistan ja Iran tarjoavat suojaa suurille määrille pakolaisia (Am-

nesty International 2015). Myös Syyria on tarjonnut turvaa suurelle pakolais-

väestölle, mutta hiljattain sisällissodan seurauksena yli 1,5 miljoonaa ihmistä on 

joutunut jälleen jättämään maan ja monet ovat toistamiseen joutuneet pakomat-
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kalle. Vuonna 2014 EU-maihin saapui yhteensä 435 000 turvapaikanhakijaa 

(Eurostat 2015), kun samaan aikaan esimerkiksi Pakistanissa on yli 1,6 

miljoonaa afgaanipakolaista. Yksinomaan Dadaabin pakolaisleirillä Keniassa 

asuu yli 400 000 pakolaista ja Ugandassa Etelä-Sudanin rajalla sijaitseva Adju-

manin pakolaisasutuksessa yli 100 000 pakolaista. (Amensty International 

2015.) 

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja hypoteesi 
 
Vuonna 2015 maailmassa on eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan 

(Amnesty International 2015). Siitä huolimatta, tai nimenomaan juuri siitä syys-

tä, että pakolaisuus ilmiönä on mittasuhteiltaan ja laajuudeltaan näin valtava kä-

sitellään sitä mediassa yksinkertaistaen. Yksinkertaistava lähestymistapa ei tuo 

oikeutta ilmiön monisyisyydelle ja lähinnä osoittaa länsimaisen median mielen-

kiinnon puutteen paneutua ongelmaan pintaa syvemmälle. Malkin (2012) mu-

kaan pakolaisuutta käsittelevän avustusjärjestöjen ja median ylläpitämän dis-

kurssin syvintä olemusta määrittelee tänä päivänä edelleenkin avun tarvitsemi-

sen ohella monet negatiiviset adjektiivit kuten passiivisuus, avuttomuus ja kult-

tuurittomuus. Pakolaisuuden taustalla vaikuttava globaali epätasa-arvo, kulttuu-

rillinen konteksti sekä sosiaaliset suhteet jäävät valtadiskurssissa marginaaliseen 

asemaan, mikä ilmenee vähäisenä tutkimuksen ja median kiinnostuksena. 

(Malkki 2012: 13.) 

 

Antropologisen pakolaisuustutkimuksen keskeisenä vaikuttajana Malkki painot-

taa, että tutkijoiden tulisi keskittyä tarkastelemaan pakolaisia toimijoina ja histo-

riallisina yksilöinä sen sijaan, että pakolaiset pelkistetään yhdeksi homogeeni-

seksi kategoriseksi käsitteeksi. Tämä tutkimus pyrkii huomioimaan Malkin esit-

tämän kritiikin ja tarkastelemaan Adjumanin pakolaisasutuksissa asuvia pakolai-

sia toimijoina. Tutkimus tarkastelee pakolaisia homogeenisen kategorian sijaan 

joukkona aktiivisia ja historiallisia toimijoita, jotka aktiivisesti omilla valinnoil-

laan vallitsevan diskurssin vastaisesti vaikuttavat omaan ja yhteisönsä tulevai-

suuteen ja rakentavat elämäänsä. Lisäksi tutkimus pyrkii valottamaan alueelli-

sesti, yhteisöllisesti ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä prosesseja, jotka omal-

ta osaltaan vaikuttavat pakolaisten kokemuksiin toimijuudestaan ja vaikutus-
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mahdollisuuksista rakentaessaan elämää pakolaisasutuksissa. Tämän tutkimuk-

sen tutkimustehtävänä on kuvata, tulkita ja analysoida eteläsudanilaisten pako-

laisten kokemuksia omasta toimijuudesta pakolaisasutuksessa asuessaan. Tutki-

muksen teoreettisen viitekehyksen rakentavat aikaisemmat pakolaistutkimukset, 

muun muassa Liisa Malkki (1995; 1996; 2012), Martin Forbes (1992), Lucy Ho-

vil (2010) ja B. E. Harrel-Bond (1989) sekä Sherry Ortnerin (1996; 2006), Ant-

hony Giddenssin (1979), Marilyn Strathernin (1988) ja Charles Piotin (1999) 

kirjoitukset toimijuudesta. 

 

Yksinkertaistava ja luokitteleva lähestyminen pakolaiskysymyksiin on johtanut 

siihen, että pakolaisten oma ääni on vaiennettu eikä heidän ole annettu aktiivi-

sesti analysoida omaa tilannettaan - saati ottaa itse kantaa siihen kuinka heitä tu-

lisi auttaa. Konkreettisesti globaali avustusjärjestöjen ja median ylläpitämä pako-

laisdiskurssi on vaikuttanut avustusjärjestöjen toimintaan kentällä ja kriisiavun 

suunnitteluprosesseihin. (Malkki 2012: 13.) Maailman valtioista ainoina Sambia 

ja Uganda ovat uineet vastavirtaan harjoittanaen perinteisten pakolaisleirien si-

jaan asutuksiin asuttamiseen perustuvaa pakolaispolitiikkaa, joka luo ainakin 

teoriassa erinomaiset puitteet pakolaisten toimijuuden vahvistamiseksi. Asutus-

politiikka tähtää pakolaisten omavaraisuuteen ja heidän vapautensa kunnioitta-

miseen mahdollistaen sen, että pakolaisten oman ääni tulee kuulluksi. 

 

Käsillä oleva pro gradu on pyrkimys lähestyä pakolaisia joukkona aktiivisia yk-

silöitä, jotka tekevät oman ja yhteisönsä tulevaisuuden rakentamiseksi valintoja 

ja päätöksiä niissä olosuhteissa, joissa elävät ja valitsevat niistä vaihtoehdoista, 

jotka heille kriisiolosuhteissa on annettu. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan ky-

symyksiin 1) onko eteläsudanilaisilla pakolaisilla mahdollisuuksia vaikuttaa Ad-

jumanin pakolaisasutuksessa asuessaan omaan, perheensä tai yhteisönsä tulevai-

suuden kehittämiseen, ja mikäli on 2) missä määrin vaikuttaminen on mahdollis-

ta ja 3) minkälaisin keinoin vaikuttaminen tapahtuu?  

 

Pyrin vastaamaan edellä esiteltyihin tutkimuskysymyksiin esittelemällä ja tulkit-

semalla etnografista aineistoa ja analysoimalla aineistoa aiemman tutkimuksen 

ja antropologisen teorian valossa. Tutkimus keskittyy tutkimaan täysi-ikäisten 

kokemuksia toimijuudesta rajaten ulos kokonaan lasten kokemukset, koska 1) 
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niitä on hiljattain tutkittu (Skeels 2012) ja 2) alle 18-vuotiaat eivät yhteisön 

täysvaltaisia jäseniä, eikä heillä siten ole täysvaltaisen jäsenen kaltaisia vaiku-

tusmahdollisuuksia. Anna Skeels1 (2012) tutki Ugandassa pakolaislasten koke-

muksia heidän osallisuudesta viranomaisten organisoimaan lastensuojeluun.  

 

Siitä huolimatta, että Adjumanissa asuvista pakolaisista huomattava osa (65%) 

on alaikäisiä tutkimus rajautuu käsittelemään aikuisten (yli 18-vuotiaiden) mies-

ten ja naisten kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan Tutkimus lähtee 

liikkeelle siitä, että vanhempien päätökset ja heidän kokemukset omista vaiku-

tusmahdollisuuksistaan leirillä heijastuvat ala-ikäisiin lapsiin ja heidän vaiku-

tusmahdollisuuksiin. Alaikäiset ovat vahvasti vanhempiensa vaikutuksen alaisia 

ja seuraavat vanhempiensa päätöksiä. Tutkimusaineisto keskittyy siis kokonaan 

käsittelemään vain ja ainoastaan yli 18-vuotiaiden käsityksiä toimijuudesta ja 

kokemuksia vaikutusmahdollisuuksista. 

 
Tutkimushypoteesi on, että Ugandan valtion harjoittama asutusalueisiin asutta-

miseen perustuva pakolaispolitiikka mahdollistaa pakolaisille aktiivisesti omaan, 

perheensä ja yhteisönsä tulevaisuuteen vaikuttamisen. Siihen, miten pakolaiset 

toteuttavat omaa toimijuuttaan vaikuttavat erilaiset tekijät: muun muassa yksilön 

sukupuoli, sosiaaliset verkostot, koulutus ja henkinen jaksaminen.  

  

                                            
1 Tutkimuksessaan Skeels totesi, että viranomaisilla on olemassa lasten osallistumista tukevia työka-
luja, mutta totesi työkalujen tulevan hyödynnetyksi valikoidusti ja ainoastaan tiettyihin kategorioihin 
kuuluvien lasten kohdalla. Skeels argumentoi, että lapset tulisi huomioida enemmän ja osallistuttaa 
omaa turvallisuuttaan ja suojeluaan koskevaan tiedon keräykseen tiiviimmin. (Skeels 2012: 19.) 
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1.2 Metodologia ja aineisto 

 
Tämä pro  gradu – työ pohjautuu laadulliseen kenttätutkimukseen. Tutkimuksen 

aineistonkeruu on toteutettu marras- ja joulukuun 2014 aikana Pohjois-

Ugandassa Adjumanin pakolaisasutuksessa käyttäen tutkimusmenetelmänä et-

nografista kenttätyötä. Tässä luvussa esittelen lukijalle tutkimusasetelman ja ai-

neiston koonnissa käytetyt muut menetelmät. Aineisto on kerätty pää-osin Ad-

jumanissa sijaitsevassa pienessä Boroli-nimisessä noin 7000 asukkaan kokoises-

sa pakolaisasutuksessa.  Borolin lisäksi aineistoa on kerätty, tosin vähemmissä 

määrin, Adjumanin alueen muilla pakolaisasutuksilla, keskusteluilla avustus-

työntekijöiden, viranomaisten ja paikallisen väestön edustajien kanssa sekä 

Rwamanjan pakolaisasutuksessa.  

 

Etnografinen menetelmä syntyy James L. Peacockin sanoin kolmivaiheisesti: en-

sin eksoottisesta uudesta kokemuksesta, sitä seuravasta uuden roolin omaksumi-

sesta uudessa ympäristössä ja kolmantena vaiheena tutkijalle uuden kulttuurin 

ymmärrykseen pyrkivästä tulkinnasta. Tulkinta syntyy osallistuvasta havainnos-

ta, joka koostuu sopivasta suhteesta subjektiivisuutta ja objektiivisuutta, seikkai-

lua, työntekoa ja pragmaattisuutta.  (Peacock 1979: 69). Nämä Peacockin sanat 

mielessä keräsin tutkimuksen aineiston käyttäen pääasiallisena menetelmänä 

osallistuvaa havainnointia ja puolistrukturoituja haastatteluja. Myöhemmin tut-

kimuksesssa analysoin kentällä tehtyjä havaintoja teoreettisen viitekehyksen va-

lossa.  

 

Ugandassa kentällä ollessa olen kirjannut lehtiöön käsin 32 pakolaisasutuksisa 

käymääni keskustelua, nauhoittanut 4 haastattelua ja lisäksi käynyt lukuisia epä-

virallisia dokumentoimatta jääneitä keskusteluja. Suurin osa aineistosta on kerät-

ty epävirallisen kanssakäymisen yhteydessä Borolin  torilla aikaa viettäen, ih-

misten kotona, mangopuun alla sunnuntaisin kokoontuvassa kirkossa, poliisi-

asemalla, kouluilla, ensiapupisteellä tai ruuanjakeluasemalla. Osallistuvan ha-

vainnoinnin, arkisen kanssakäynnin, virallisten ja epävirallisten puolistrukturoi-

tujen haastattelujen lisäksi aineisto koostuu viranomaisten laatimista raporteista, 

ja itse kameralla kuvatusta kuvamateriaalista.  
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Adjumanissa kerätyn aineiston lisäksi olen käynyt asiantuntijakeskusteluja avus-

tusjärjestöjen (Fida, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Pakolaisapu) ja ulkoasiain-

ministeriön edustajien kanssa sekä Ugandassa että Suomessa koskien Ugandan 

pakolaispolitiikkaa sekä Etelä-Sudanin kriisin kehittymistä. Nämä asiantuntijoi-

den kanssa käydyt keskustelut ovat edesauttaneet erityisesti keräämäni aineiston 

analyysissa. Asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut ovat pääasin käyty suo-

meksi, kun taas suurin osa kentällä käydyistä keskusteluista informanttien kans-

sa on käyty englanniksi. Yhteiden kielen puuttuessa löytyi pakolaisten keskuu-

desta aina tarvittaessa tulkki. Ugandalais-kenialaisen, koko ikänsä Adjumanissa 

asunut bodaboda-kuskini2 oli kuskin roolinsa suhteen varsin joustava - toimien 

tarpeen mukaan aina kyyditsemisen lisäksi milloinkin oppaana, milloin taas 

tulkkina, teknisenä assistenttina tai henkivartijana.  

 
Fida tarjosi minulle mahdollisuuden Adjumanin lisäksi kerätä tutkimusaineistoa 

Kongon rajalla sijaitsevassa Rwamwanjan pakolaisasutuksessa. Päädyin kuiten-

kin keskittymään aineistonkeruussa Adjumaniin: ensisijaisena syynäni mahdolli-

sen kielimuurin välttäminen.  

 

“Kaikki heimot tekevät yhteistyötä käyttäen arabiaa yhteisenä 
kielenä. Minä puhun kuutta kieltä: madia, englantia, arbiaa, kuku-
kieltä, murlea ja dinka-kieltä.” 

-Anami, nainen 29 vuotta 3   
 

Rwamwanjassa pakolaiset ovat pää-asiassa Kongon demokraattisesta tasavallas-

ta ja puhuvat äidinkielenään ranskaa, kun taas Adjumanissa suurin osa ete-

läsudaniaisista puhui englantia. Adjumanin eteläsudanilaiset pakolaiset edustavat 

monia heimoja ja moni informanttini saattoi puhua Etelä-Sudanin virallisen kie-

len englannin lisäksi laajemmin Sudanissa yleisesti käytössä olevaa arabiaa, yhtä 

tai useampia heimokieliä sekä lisäksi Ugandassa puhuttua lugandaa. Yhteinen 

kieli helpotti aineiston keräämistä siten, että pystyin käymään lähes kaikki kes-

kustelut itse suoraan informanttien kanssa ilman välikäsiä.  

                                            
2 Bodaboda on itä-afrikkalainen moottoripyörä tai moottoripyörätaksi. Nimityksellä saatetaan viitata 
myös moottoripyörätaksin kuljettajaan. 
3 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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Olin valmistautunut antropologiseen siirtymäriittiini asianmukaisin varustein, 

mutta kentälle saavuttuani koin virallisten nauhoitettujen haastattelutilanteiden 

järjestämisen katastrofiolosuhteissa hyvin kiusalliseksi, luonnottomaksi ja kes-

kustelua rajoittavaksi. Nauhurin käyttö herätti informanteissa epäluuloja ja teki 

tilanteista erittäin virallisen olosuhteissa, joissa informanttini ovat joutuneet jät-

tämään kaiken ylimääräisen paetessaan kotoa. Pakolaisasutuksissa näkyi kame-

roita ja kännyköitä, mutta suurimmalle osalle elektroniset laitteet ovat luksus-

tuotteita ja nauhuri siten melko harvinainen näky alueella, jossa pienten aurin-

koenergiapaneeleiden ohella sähköä ei ole saatavilla.  

 

Informantit edustavat laajasti koko yhteiskuntaa; joukossa on mm. leskirouvia, 

kauppiaita, saarnaajia, opettajia, opiskelijoita, lastentarhan opettajia, poliiseja, 

kätilöitä ja vaikutusvaltaisia eteläsudanilaisia poliitikkoja. Keskustelut on käyty 

spontaanisti siten, että tilanteet ja keskustelunaiheet ovat luonnollisesti johtaneet 

toiseen. Koska yhteisö oli varsin pieni kiiri sana vaaleasta tutkijasta kylässä no-

peasti. Ensimmäisten keskustelujen jälkeen ihmiset Borolissa olivat itse melko 

aktiivisia kutsuen minua koteihinsa, mukaan kirkkoon ja tulivat ilmoittautumaan 

vapaaehtoisiksi kertomaan omista kokemuksistaan ja elämästään nähdessään 

minut ja lehtiöni.  

 

Suurin osa aineistosta koostuu siis keskustelujen ja havainnoinnin lomassa käsin 

kuulakärkikynällä lehtiöön kirjatuista keskusteluista ja huomioista.  Kirjallisten 

muistiinpanojen lisäksi aineisto koostuu neljästä nauhoitetusta haastattelusta. 

Nauhoitetut haastattelut ovat pituudeltaan 20 minuutista 80 minuuttiin. Haasta-

teltavista pakolaisista kolme on miehiä, jotka toimivat opettajina. Opettajien 

haastattelut nauhoitettiin sovitusti kaikki saman päivän aikana koulun kansliassa, 

kun koulu oli tyhjentynyt joululomansa aloittaneista oppilaista. Neljäs haastatel-

tava on pakolaisnainen, joka toimii vapaaehtoisena terveydenhoitajana (health 

promoter). Haastattelu järjestettiin joulukuussa Adjumanin keskustassa. Haasta-

teltavien ikä vaihtelee 26 ja 40 vuoden välillä. Olen litteroinut neljä nauhoitta-

maani haastattelua ja haastatteluista esiintyy suomennettuja lainauksia läpi tut-

kimuksen. 
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Tutkimuksen teossa auttoi OPM:n (Office of Prime Minister) myöntämä kirjalli-

nen tutkimuslupani, joka takasi vapaan liikkumisen Adjumanin kaikissa asutus-

alueissa sekä Borolin johtajien positiivinen suhtautuminen kentällä olooni ja 

heidän aktiivinen tukensa tutkimukselle. Myös tavallisten yhteisön jäsenten vie-

raanvaraisuus, aito mielenkiinto vierasta antropologia kohtaan ja halukkuus osal-

listua tutkimukseen teki koko aineistokeruuprosessista opettavaisen ja mielek-

kään.  

 

Pakolaistutkimus haastaa antropologin ymmärtämään kaoottista ja hyvin nopea-

tempoista sosiaalista muutosta siinä, missä perinteisesti antropologinen tutkimus 

on kohdistunut melko vakaisiin ja yhteneväisiin kulttuureihin. Kokemuksia pa-

kolaisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista on vähintään niin monta, kuin 

on pakolaisiakin. Henkilökohtaiset kokemukset toimijuudesta ja minuudesta 

ovat alati muutoksessa - molempia rakennetaan elämän läpi ja ne ovat alttiita 

muutoksille olosuhteiden ja elämänkokemusten muuttuessa. Rajoitteista huoli-

matta tutkimus avaa relevantin  ikkunan tarkastella niitä tekiöitä, jotka vaikutta-

vat eteläsudanilaisten pakolaisten toimijuuteen. 

 

Tutkimuksen aineistonkeruu on toteutettu marras- ja joulukuun 2014 aikana 

AAA:n eettistä ohjeistusta kunnioittaen. Tutkimuksen aineisto ei missään tapa-

uksessa ole kattava kenttätyön pituuden ja oman positioni vuoksi. Aineistonke-

ruu tapahtui viiden viikon pituisena ajanjaksona vuoden sisään Etelä-Sudanin 

kriisin puhkeamisesta. Aineistonkeruun ajankohdan vuoksi tutkimus heijastaa 

vahvasti tuoreen kriisin aiheuttamaa kaaottisuutta  sekä Adjumanin alueella, että 

informanttien elämässä. Tiedostan, että  pakolaisasutukset jatkuvasti kehittyvät 

ja kasvavat pakolaisvirran jatkaessa virtaamistaan Etelä-Sudanista rajan yli 

Ugandaan. Vaikka kenttätyö päättyi jo joulukuussa 2014 jatkaa Adjumani edel-

leen kasvamista ja kehittymistä lisäten monin tavoin pakolaisten vaihtoehtoja ja 

mahdollisuuksia jatkaa elämäänsä.4  

 

                                            
4 Helsingissä, kesäkuussa 2015 käyty keskustelu Suomen Pakolaisavun ulkomaantoiminnan johtajan 
Outi Perähuhdan kanssa auttoi näkemään Ugandan pakolaisasutuspolitiikan mahdollisuudet myös 
olosuhteissa, joissa kriisi on ehtinyt jo laantua. Suomen Pakolaisavulla on yli kymmenen vuoden 
kokemus työstä pakolaisten parissa eri puolilla Ugandaa. 
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Tutkimuksessa näkyy sekä hämmentyneen tutkijan että Borolin asukkaiden ääni. 

Ongelmaksi muodostui tutkimuksen alussa pakolaisten tottuneisuus kysyttäessä 

tai kysymättä luetella omat, läheistensä ja kylän tarpeet ulkopuolisen saapuessa 

alueelle. Adjumanin pakolaisasutusta ei voi kutsua turistien lempikohteeksi Itä-

Afrikassa.  Muutamaa lähetyssaarnaajaa lukuun ottamatta kaukana pohjoisessa, 

Etelä-Sudanin rajan liepeillä sijaitseville asutuksille eksyvät lähes ainoastaan 

avustusjärjestöjen edustajat kartoittamaan avuntarvetta tai toimittamaan humani-

taarista apua. Lukuisista yrityksistä huolimatta selventää informateille rooliani 

opiskelijana ja tutkijana en voinut olla leimautumatta valkoisena nuorena naise-

na rikkaiden avustusjärjestöjen edustajien luokkaan, sillä miksi muuten kukaan 

tulisi Adjumaniin.  

 

Käsillä oleva tutkimus on ensimmäinen yksin alusta loppuun saakka toteuttama-

ni laajempi tutkimus. Tutkimus on ollut arvokas oppimisrosessi ja näin jälkikä-

teen katsoen olen huomannut monia asioita, jotka olisi voinut tehdä eri tavoin. 

Haluankin muistuttaa lukijaa siitä, että olosuhteet, joissa aineisto kerättiin ovat 

pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta tulevalle opiskelijalle äärimmäisen haasta-

vat ja tunteita herättävät.  Uuteen ympäristöön ja uuteen kulttuuriin sukeltaminen 

on itsessään haastavaa, saati sitten kriisin keskelle ensikertaa tutkijan roolissa. 

Kenttätyöaika oli silmiä avaavaa, mutta herätti enemmän kysymyksiä kuin oli 

mahdollista saada vastauksia niin rajallisessa ajassa. Kentällä ollessa oli vaikeaa 

nimetä omia tunteitaan, sillä niitä joutui käymään läpi päivittäin liian monia. 

Päällimmäisenä kuitenkin  syyllisyys ja tarve peitellä omaa etuoikeutettua ase-

maani – saatoinhan lentää kotiin milloin vaan jatkamaan rauhallista elämääni 

hyvinvointivaltiossa. Kentältä palattua olen kokeanut haastavammaksi kuin luu-

lin pukea sanoiksi kaikkea näkemääni ja kokemaani, jotta lopputulos kunnioit-

taisi kentällä tapaamiani henkilöitä ja heidän ainutkertaisia elämäntarinoitaan. 

Tunnetilojen vuoristorata näkyy väistämättä tutkimuksessa, vaikka olen pyrkinyt 

läpi koko tutkimusn pitämään tutkijan objektiivisen otteen kirjoittamiseen. Suu-

rimpana haasteena kirjoitusprosessissa koin henkilökohtaisesti tapaamieni ainut-

kertaisten ja valitettavan usein hyvin traagisten ihmiskohtaloiden tarkastelun 

kylmien säännösten ja kasvottoman teorian valossa.  
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1.3 Keskeiset käsitteet, suomennokset ja lyhenteet  
 

Suomessa saatavilla oleva tutkimuskirjallisuus koskien ihmisten liikkuvuutta ja 

pakolaisuutta on pää-asiassa englanninkielistä. Virallisia tai yleisesti käytössä 

olevia suomennoksia kaikille tutkimuksessa käytettäville termeille ei tästä syystä 

ole olemassa. Tässä tutkimuksessa nojaudun Laura Huttusen (Malkki 2012) 

suomennoksiin keskeisen pakolaisuutta tutkivan antropologin, Liisa Malkin, 

käyttämiin suomennoksiin englanninkielisistä termeistä (Malkki 2012: 15-17).  

Transnational, displacement, displaced person, refugee ja internally displaced 

person kääntyvät tässä tutkimusssa transnationaaliksi, pakolaisuudeksi, pakolai-

seksi ja maan sisäiseksi pakolaiseksi.  

 

Yhteiskuntatieteellisesssä tutkimuksessa käytetyt edellä mainitut termit eivät ole 

päteviä esimerkiksi kansainvälisen oikeuden saralla. Kansainvälisen oikeuden 

puolella useiden edellä mainittujen termien suomennokset ovat kiistanalaisia 

esimerkiksi syystä, että maan sisäinen pakolainen ei virallisesti täytä lainsäädän-

nöllisesti pakolaisen määritelmää. Olen myös tietoinen siitä, että rajatutkimuk-

sessa keskeiseksi nousevasta transnationaalin käsitteestä on olemassa myös 

muista suomennoksia, kuten uudissana ylirajainen. Transnationaalinen -

suomennoksen käyttö tässä tutkimusssa on mielestäni kuitenkin perusteltua sen 

huomattavasti paremman ymmärrettävyyden ja tarkemman käännöksen vuoksi 

vähemmän käytettyyn ylirajallinen -termiin nähden.  

 

Viimeinen tärkeä huomio termien käyttöä koskien on pakolaisasutuksen ja pako-

laisleirin välinen ero. Pakolaisleiri ja asutusalue ovat kaksi pakolaisongelmassa 

käytettyä kriisihallintakeinoa, joissa on oikeudellisia ja käytännön tason eroavai-

suuksia. (Lisää aiheesta luvussa 2.5.) Näistä kahdesta vaihtoehdosta Uganda har-

joittaa pakolaisasutuksiin perustuvaa pakolaispolitiikkaa. Tässä tutkimusssa pa-

kolaiset siis asuvat suljettujen leirien sijaan pakolaisasutuksissa siitä huolimatta, 

että informantit omissa puheissaan  asuinpaikkaansa viitatessaan käyttävätkin 

usein pakolaisleiri -termiä virallisen pakolaisasutus-termin sijaan. On siis tärkeä 

tehdä ero sen välillä, että itse käytän tässä tutkimusssa pakolaisasutuksista pu-

huttaessa termiä pakolaisasutus ja pakolaisleireistä puhuttaessa pakolaisleiri, 
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vaikka tutkimusssa esiintyvissä informanttien lainauksissa termejä käytetään ris-

tiin. Tutkimusssa esiintyvissä informanttien suorissa lainauksissa termillä ”leiri” 

viitataan siis pakolaisasutukseen eikä pakolaisleiriin. Tutkimusssa esiintyy myös 

monia alan ammatillisia lyhenteitä, jotka on selitetty tutkimusn lopussa. 

 
 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Antropologinen tutkimus syntyy James L. Peacockin (1979) mukaan kenttätyöstä, 

etnografisesta tulkinnasta ja teoreettisesta yleistämisestä, eikä tämä tutkimus ole täs-

sä suhteessa poikkeus. Lisäksi Peacock määrittelee hyvän etnografian piirteiksi, että 

se on sekä tieteellisesti, että kielellisesti erinomaisesti toteutettu, yhdistellen objektii-

vista faktaa ja vieraassa kulttuurissa havaittujen seikkojen tulkintaa lukijalle ymmär-

rettävään muotoon.  (Peacock 1979: 109-111). Tämä tutkimus sisältää Peacockin toi-

vomia objektiivisia faktoja pakolaisuudesta ja etenkin ugandalaisesta pakolaispolitii-

kasta, sekä pyrkii pelkkien faktojen tarjoamisen lisäksi tulkitsemaan hyvän etnogra-

fian tapojen mukaisesti lukijalle näiden faktojen vaikutuksia yksilöiden elämään ja 

kokemuksiin toimijuudesta.  

 

Luvussa kaksi esittellään Ugandan maailmanlaajuisesti ainutlaatuista asutusalueisiin 

perustuvaa pakolaispolitiikkaa ja tutustuttaa lukijan lähemmin Pohjois-Ugandan, ja 

heti pian sen jälkeen luvussa kolme Etelä-Sudanin, historiaan. Luvuissa kaksi ja 

kolme pyritään maalaamaan lukijalle kontekstia, johon Ugandan pakolaispolitiikka ja 

pakolaisaallon syntyyn johtanut Etelä-Sudanin kriisi sijoittuvat - näiden tunteminen 

on välttämätöntä aineiston analyysin ymmärtämisen kannalta.  

 

Luvussa neljä esitellään aikaisempaa pakolaistutkimusta. Luvussa esitellään 

muun muassa Liisa Malkin (1995; 2012) ja Ted Lewellenin (2002) kirjoituksia. 

Monet tutkimuksessa esiintyvät pakolaisuutta käsittelevät tutkimukset edustavat 

sosiaali- ja kulttuuriantropologian ohella laajempaa yhteiskuntatieteellistä tutki-

musperinnettä, johtuen antropologien myöhään heränneestä kiinnostuksesta pa-

kolaisuustutkimukseen. Lisäksi luvussa neljä esitellään toimijuusteoriaa nojau-

tuen antropologien Sherry Ortnerin (1996; 2006), Marilyn Strathernin (1988) ja 

Charles Piotin (1999) sekä sosiologi Anthony Giddensin (1979) kirjoituksiin 



 13 

toimijuuden rakentumista sekä toimijuuden ja  rakenteen välisestä vuorovai-

kutussuhteesta. 

 

Luvussa viisi avataan tutkimusaineistoa lukijalle, sekä analysoidaan aineistoa 

edellisessä luvussa esitellyn teorian valossa. Ennen syväsukellusta etnografisen 

aineiston tulkintaan analyysiluvussa esitellään alkuun muutamien keskeisen in-

formantin elämää ja avataan hieman heidän  henkilökohtaista tarinaa. Toiveeni 

on, että lukijan on helpompi asettaa aineisto ja tulkinta oikeaan kontekstiin, kun-

han on päässyt hieman kurkistamaan inforanttien elämänvaiheisiin. Analyysilu-

ku pohtii pakolaisuutta transnationaalina ilmiönä sekä tarkastelee yhteisön, trib-

alismin ja uskonnon roolia toimijuuden rakentumisessa ja vahvistamisessa. 

Lisäksi luvussa pohditaan olosuhteiden hyväksymisen positiivisia vaikutuksia 

toimijuuden kannalta.  

 

Koulutuksen ja toimeentulon kautta luvussa viisi lähestytään pakolaisasutusten 

asettamia instituutionaalisia rajoitteita toimijuudelle sekä toimijuuden vastavu-

oroista roolia ympäröiviä rajoittavia rakenteita muovaavana. Lopuksi anlyysilu-

vussa pohditaan sukupuoliroolien mahdollisia erityisvaikutuksia toimijuuteen. 

Luvussa kuusi kootaan yhteen tutkimuksen keskeiset tulokset ja loppupäätelmät. 

Tutkimuksen lopussa on liitteenä lista tutkimuksessa esiintyvistä lyhenteistä.  
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Tutkimuskenttänä Uganda 

 

Ugandassa harjoitetaan globaalisti tarkastellen varsin ainutlaatuista pakolaispoli-

tiikkaa, joka perustuu leirien sijaan pakolaisastuksiin ja pyrkii pakolaisten oma-

varaisuuteen. Tässä luvussa asetan keräämäni tutkimusaineiston kontekstiinsa 

avaamalla Itä-Afrikan alueen historiaa pakolaisuustutkimuksen näkökulmasta, 

Etelä-Sudanin kriisiä sekä Ugandan pakolaispolitiikkaa, jotta lukijan olisi hel-

pompi ymmärtää kentältä nousevaa tutkimusaineistoa sekä aineiston tieteellistä 

analyysia.   

 

1.5 Kentän valinta 
 
Jo antropologista pakolaistutkimusta käsittelevää kandidaatintutkimusani palaut-

taessani keväällä 2013 mietin mahdollisuuksia jatkaa pakolaiskysymysten paris-

sa pro gradu –työn tullessa ajankohtaiseksi. Kannoin aihetta maisteriopintojen 

ajan mukanani, ja se ohjasikin opiskelijavaihdossa erinäisten laajempien tut-

kielmien laatimiseen muun muassa Syyrian kriisin aiheuttamasta pakolaisaallos-

ta sekä UNHCR:n toiminnan kehityksestä. Kun sitten tammikuussa 2014 pro 

gradu –työn tutkimussuunnitelmaa laatiessani olin juuri palannut opiskelijavaih-

dosta nousivat uutisotsikoihin joulukuun 15. päivä 2013 Etelä-Sudanissa alka-

neet veriset taistelut. Pienen selvittelyn jälkeen selvisi, että minulle ennestään 

tuttu suomalainen kansalaisjärjestö Fida International oli aloittanut humanitaari-

sen avun viennin Etelä-Sudanin pakolaisille Ugandaan. Aloitin heti mahdolli-

suuksien kartuttamisen, jotta vielä saman vuoden aikana pääsisin keräämään pro 

gradu –tutkimusaineistoni eteläsudanilaisten pakolaisten parissa Ugandassa.  

 

Otin tammikuussa 2014 yhteyttä Fidan Helsingin toimistoon yhteistyön aloitta-

miseksi. Fidalla oltiin alusta saakka positiivisia yhteistyön suhteen ja yhteistyö 

jatkui mutkattomana koko prosessin ajan. Vaatimuksena pakolaisasutuksille 

pääsyyn on alueesta vastaavan OPM:n kirjallinen suostumus. Fidan paikallisen 

yhteistyökumppanin edustajat olivat henkilökohtaisesti puoltaneet tutkimuslupa-

hakemustani pakolaisasutusten johtajille, jonka seurauksena sain keväällä 2014 

virallisen luvan tehdä tutkimusta kahdella Ugandan pakolaisasutuksista; Kongon 
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rajalla sijaitsevassa Rwamwanjassa ja Etelä-Sudanin rajalla sijaitsevassa Adju-

manissa. 

 

Lontoosta matkaan lähtenyt lentokoneeni laskeutui Ugandaan myöhään marras-

kuisena iltana. Vaikka auringon laskusta oli aikaa jo useita tunteja kuuma läm-

pöaalto oli Entebben lentokentällä valmiina vastassa kaapatakseen Suomen syk-

syn keskeltä matkaan lähteneen antropologin syleilyynsä, ikään kuin toivottaen 

ensikertalaisen tervetulleeksi Afrikan mantereen kamaralle. Saavuttuani Ugan-

daan selvisi, että Suomen ulkoasianministeriö oli saapumassa vierailemaan seu-

raavalla viikolla tukemissaan humanitaarisissa avustuskohteissa.5 Fidan kautta 

minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua vierailuihin. Ulkoasiainministeriön vie-

railun osuminen samaan aikaan kenttätyöni kanssa helpotti käytännön järjestely-

jä, mutta ennen kaikkea se oli erittäin hedelmällinen alkusysäys tutkimukselleni. 

Vierailun aikana pääsin käymään lukuisia mielenkiintoisia keskusteluja Ugandan 

pakolaispolitiikasta, Etelä-Sudanin tilanteesta erinäisten viranomaistahojen ja 

alan asiantuntijoiden kanssa. Keskustelut antoivat minulle huomattavasti laa-

jemman ja syvemmän ymmärryksen kuin mitä itse olisin kirjoista ja lehdistä lu-

kemalla voinut saada Ugandan sen hetkisestä pakolaistilanteesta. 

 

Ulkoasiainministeriön kanssa yhdessä toteutettu vierailu suuntautui ensin 

Rwamwanjan pakolaisasutukseen Kongon rajalle, josta myöhemmin jatkoimme 

Kampalan kautta kohti pohjoista ja Etelä-Sudanin rajaa. Vierailu sisälsi kokouk-

sia avustusjärjestöjen työntekijöiden kanssa, tapaamisia Yhdistyneiden kansa-

kuntien pakolaisjärjetön UNHCR:n ja Office of Prime Minister:in (esiintyy jat-

kossa tutkimuksessa lyhenteenä OPM)6 edustajien sekä asutusten johtajien 

(camp commander) kanssa. Lisäksi vierailimme asutuksissa edunsaajien7 luona 

sekä kouluissa tapaamassa opettajia ja oppilaita. Edunsaajatapaamisissa kävin 

muun muassa ensimmäiset keskusteluni nuoren pakolaisnaisen kanssa, Anamin, 

josta myöhemmin tuli avaininformanttini. Anami esitteli minut kylälleen, toimi 

tarvittaessa tulkkinani ja viikkojen kuluessa saatoin jo kutsua häntä ystäväkseni. 
                                            
5 Fida ja Kirkon Ulkomaanapu toimittivat vuonna 2014 Rwamwanjaan ja Adjumaniin Kongon ja 
Etelä-Sudanin pakolaisille humanitaarista apua Suomen ulkoasiainministeriön avustuksella. 
6 Office Of Prime Minister vastaa Ugandassa kansallisella tasolla pakolaisia koskevasta päätöksen-
teosta. 
7 Humanitaarista apua toimittavat järjestöt käyttävät avustuksen piiriin kuuluvista henkilöistä nimi-
tystä ”edunsaaja”. 
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Viikon kestäneen ministeriövierailun päätteeksi muiden pakatessa laukut ja 

suunnatessa kotiin, minä jäin Adjumaniin, kaivoin nauhurini esiin ja olin valmis 

aloittamaan kenttätyöni itsenäisen osuuden.  

 

 

1.6 Historiallinen katsaus pakolaisuuteen Ugandassa 
   

 Kuva1: UNHCR Update on the South Sudanese Influx 12.-18.6.2015 

   

Itä-Afrikassa suurten järvien alueella sijaitseva Uganda on naapuri Kenian, Tan-

sanian, Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan lisäksi hiljattain itsenäis-

tyneelle Etelä-Sudanille. Kyseisten maiden kanssa Ugandalla on yhteisen rajan 

lisäksi puolin ja toisin pitkä yhteinen historia pakolaisuuden saralla johtuen vuo-

sikymmeniä kestäneestä epävakaasta poliittisesta tilanteesta alueella. Pakolais-

uus ilmiönä on Ugandan valtiolle tuttu jo ajalta vuosikymmeniä ennen Ugandan 

itsenäistymistä. Useiden tutkijoiden mukaan (Gingyera-Pinycwa 1998, Lomo & 

co. 2001, Mulumba & Olema 2009) Uganda tarjosi 7000 puolalaiselle naiselle ja 
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lapselle turvapaikan toisen maailmansodan aikana. Euroopasta sotaa paenneet 

asutettiin kahteen syrjäiseen pakolaisasutukseen Kojjaan ja Nyabbyeyaan.  

 

Ensimmäiset afrikkalaiset pakolaiset saapuivat Ugandaan vuonna 1955, kun Su-

danista noin 80 000 henkilöä pakeni rajan yli etelään. Sudanista tullutta ensim-

mäistä pakolaisaaltoa Ugandaan seurasi pian lukuisa joukko itsenäistymispyrki-

myksien rauhattomuuksia pakenevia naapurimaiden kansalaisia: Mau Mau -

konfliktin alta pakenevia kenialaisia, itsenäistymisen jälkeisiä taisteluja pakene-

via sudanilaisia, sisällissotaa pakenevia ruandalaisia ja Lumumban murhaa seu-

rannutta jälkipyykkiä pakenevia kongolaisia (Lomo & co. 2001: 3).   

 

1970-luvulla Ugandan ja naapurivaltioiden roolit kääntyivät päälaelleen Ugan-

dan kansalaisten paetessa vuorostaan naapurivaltioihin Idi Aminin hallinnon ai-

kana hakemaan turvaa. Arviolta noin 80% Pohjois-Ugandan väestöstä ylitti veri-

sen sisällissodan aikana Sudanin ja Ugandan välisen rajan. 1980-luvulla sudani-

laisia pakeni jälleen Ugandan puolelle ja lähestyttäessä 1990-luvun loppua kon-

golaisten pakolaisten määrä Ugandassa oli jälleen kasvamaan päin. 1990- ja 

2000-luvuilla ugandalaisia pakeni pohjoisen rajojen yli, kun Joseph Kony armei-

joineen hallitsi väkivaltaisesti Ugandan pohjoisosia. Ugandan valtio perusti poh-

joisosiin maan sisäisiä pakolaisleirejä turvatakseen kansalaisiaan julmalta väki-

vallalta ja estääkseen lasten kaappaamisen LRA-armeijan (Lord’s Resistance 

Army) sotilaiksi.8 (Hovil 2010: 4.) 

 

1.7 Kansainväliset toimijat  
 

YK:n yleiskokous määräsi vuonna 1949 resoluutiolla 319 UNHCR:n suojele-

maan pakolaisten intressejä ja oikeuksia International Refugee Organisation –

järjestön toiminnan loppumisen jälkeen. UNHCR:n funktiot ja velvollisuudet 

määriteltiin yksityiskohtaisesti resoluutiossa 428 (UNHCR 1950, katso Aorere 

2003: 195-196) ja toiminta alkoi virallisesti 1. tammikuuta 1951. UNHCR:n 

toimintaa ohjaa humanitaarisuus ja poliittisesti sitoutumattomuus. Järjestön 

funktioksi määriteltiin tarjota kansainvälisesti pakolaisille turvaa, etsiä kestäviä 

                                            
8 Katso luku 2.6 
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ratkaisuja pakolaisongelmaan ja tarjota välttämättömiä tarvikkeita hädän keskel-

lä eläville. Pakolaisten suojelu kattaa palauttamisen estämisen alueille, joissa pa-

kolaisilla on aihetta pelätä henkensä puolensa. Kestävien ratkaisujen etsijänä 

UNHCR pyrkii tarjoamaan apua niille, jotka haluavat palata kotiin tai mikäli tä-

mä ei ole mahdollista tarjoamaan apua pakomaassa tai kolmansiin maihin asut-

tamisessa. Välttämättömäksi materiaaliseksi avustukseksi resoluutiossa määritel-

tiin ruoan, suojan, lääkkeiden, koulutuksen ja muiden sosiaalipalveluiden tar-

joaminen pakolaisille. UNHCR operoi YK:n yleiskokouksen määräaikaisella 

mandaatilla ja raportoi vuosittain toiminnastaan ECOSOC:n kautta yleiskokouk-

selle. (Aorere 2003: 195-196). UNHCR:n mukaan pakolainen on henkilö, joka 

täyttää seuraavan määritelmän:  

 

”Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa 
vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunta-
ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen takia, oleskelee koti-
maansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon takia ha-
luton turvautumaan kotimaansa suojaan.” (UNHCR 2011 [1951].) 

 

UNHCR on määritellyt pakolaisen oikeudet ja sillä myös on kansainvälisten so-

pimusten nojalla annetu päävastuu huolehtia maailman pakolaisten oikeuksien 

turvaamisesta. Pakolaisia vastaanottavien maiden hallituksien velvollisuus taas 

on tukea UNHCR:ää tässä vastuussa kunkin valtion omalla maantieteellisellä 

alueella.  

 

1.8 Kansalliset toimijat 
 
Ugandassa valtion vastuulla on pakolaisongelman ratkaisemiseksi kansallisen 

pakolaisia koskevan politiikkaohjelman luonnostelemisen lisäksi laaditun poli-

tiikkaohjelman implementointi, turvapaikanhakijoiden vastaanotto, hakijoiden 

statuksien identifioiminen, kansainvälisten lakien noudattamisen valvominen, 

järjestyksen ylläpitäminen pakolaisasutuksissa, asutettavien maa-alueiden neu-

votteleminen, pakolaisille sekä paikallisväestölle kohdistetun palvelutarjonnan 

organisoiminen sekä avustusohjelmien monitorointi ja koordinointi.9 Uganda 

määrittelee 1995 vuoden perustuslaissaan pakolaisten turvallisuuden takaamisen 
                                            
9 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta OPM:n virkamiehen kanssa marras-
kuussa 2014. 
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keskushallinnon tehtäväksi. Perustuslain mandaatilla pääministerin kanslian (Of-

fice of Prime Minister, OPM) alaisuudessa toimiva pakolaisasiain yksikkö (De-

partment of Refugees) turvaa ja koordinoi kaikki maan pakolaisohjelmat. Pako-

laisohjelmia ruohonjuuritasolla itse asutusalueilla ympäri maata koordinoivat 

yhdessä UNHCR, OPM ja Maailman Ruokaohjelma (World Food Program, 

WFP). Ohjelmat on laissa määrätty palvelemaan sekä pakolaisia, että alueen 

paikallisväestöä siten että 70% avustuksesta suunnataan pakolaisille ja 30% pai-

kallisväestölle. 

 
 
 

Kuva 2: Maailman Ruokaohjelma jakamassa ruokaa Nyimanzin pakolaisastuksessa,  
Adjumanissa. Kuva: Maria Tyrni 
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Pakolaisasiain yksikön tehtävä on huolehtia Ugandan pakolaisasioista takaamal-

la pakolaisten hyvinvointi ja turvallisuus kansallisen politiikkaohjelman mukai-

sesti, kansainvälisiä lakeja ja standardeja noudattaen sekä paikallisia ja kansalli-

sia intressejä suojellen. Pakolaisasiain yksikön missiona on edistää asutuksien 

kehitystä ohjaamalla pakolaisasutuksia kohti täydellistä omavaraisuutta. 

 

UNHCR ja OPM vastaavat yhteistyössä Ugandan valtion alueelle saapuvista pa-

kolaisista ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta valtion alueella. Ugandan pää-

ministerin mandaatilla toimiva OPM on vastuussa pakolaisten asutuskäyttöön 

tarvittavien maa-alueiden neuvottelemisesta maanomistajien kanssa ja avustus-

ohjelmien koordinoinnista. Lisäksi OPM:n vastuulla on taata pakolaisasutusten 

turvallisuus tarjoamalla poliisihenkilökuntaa asutuksiin. Silkkaa riistoa tai hyvää 

hyvyyttään ugandalaiset maanomistajat eivät joudu maa-alueitaan OPM:n edus-

tajille luovuttamaan. Ugandalainen pakolaisia alueelleen vastaanottava paikallis-

väestö hyötyy OPM:n kanssa solmimistaan maanluovutussopimuksista siten, että 

luovuttaessaan maa-alueita pakolaisten käyttöön paikallisväestö saa 30% alueel-

le kohdistuvista avustusvaroista. Alueen väestö saattaa lisäksi hyötyä kansainvä-

lisesti kasvavasta huomiosta alueella, kasvavista paikallismarkkinoista väestö-

määrän kasvun myötä sekä avustusjärjestöjen mukanaan tuomasta infrastruktuu-

rin kehityksestä. Ugandassa valtaosa maan väestöstä asuu Ugandan eteläosassa, 

ja etenkin LRA:n jäljiltä maan pohjoisrajalla on ollut toistaiseksi joutomaata 

luovuttaa pakolaisten käyttöön.  

 

Pakolaisten asuttamien asutusalueiden omistajuus säilyy paikallisilla maanomis-

tajilla eikä pakolaisilla ei ole oikeutta viedä irtaimiston lisäksi käyttöön saamil-

taan maa-alueilta mitään omistamaansa mukanaan palatessaan kotiin. Niinpä ra-

kennetut kaupat, koulut ja kodit, kuten myös sairaalat ja viljelyspalstatkin jäävät 

paikallisväestön käyttöön kriisin hellittäessä ja alueen tyhjentyessä pakolaisista. 

Adjumanissa pakolaisaalto nostanut alueen hintatasoa, mutta samalla luonut pai-

kallisväestölle myös uusia työpaikkoja. Uuden joukukuussa 2013 alkaneen pako-

laisaallon myötä Adjumanin kaupunki on kokenut varsinaisen kasvojen koho-

tuksen. LRA:n taistelujan jälkeinen melko autioksi jääneen pohjoisen kaupungin 

keskustan kadut päällystettiin avustusjärjestöjen suurten nelivetojen saapuessa 
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alueelle asfaltilla, Gulusta Adjumaniin vievä tie kunnostettiin ja kaupungin ainoa 

hotelli oli juuri kenttätyön aikana joulukuussa 2014 perusteellisen remontin ja 

laajennuksen kohteena, jotta voisi vuodenvaihteen jälkeen ottaa vastaan alueelle 

alati kasvavussa olevaa ulkomaisten vierailijoiden määrää. Adjumanin keskus-

tassa reilun vuoden verran asunut ystäväni osasi valistaa, että Adjumanin kes-

kusta oli liitetty hiljattain alkuvuodesta 2014 vihdoin valtakunnallisen sähköver-

kon piiriin. 

 

1.9 Uganda - pakolaispolitiikan mallimaa? 
 

Saharan eteläpuoleisella alueella pakolaisuus on valitettavasti monin paikoin 

pitkittynyttä tai toistuvaa, tai pahimmissa tapauksissa jopa molempia. Ongelman 

pitkittyminen ja toistuvuus tekevät pakolaisleirejä tukevista keskeisistä argumen-

teista ongelmallisia, sillä kriisin pitkittyminen tai toistuminen aina uudelleen ja 

uudelleen johtaa lahjoitusvaroista riippuvaisessa ratkaisumallissa”donoreiden” , 

eli lahjoittajien, kiinnostuksen lopahtamiseen suurimman humanitaarinen hädän 

ehtiessä siirtyä jo uuteen kriisipesäkkeeseen. (Kaiser 2006: 598). Pakolaisleireil-

le asuttamisen rinnalle on etsitty vaihtoehtoisia keinoja vastata kriisin luomaan 

turvallisen asutuksen tarpeeseen. Keskusteluissa vaihtoehdoiksi pakolaisleireille 

onkin noussut integroiminen uuteen yhteiskuntaan yhtenä kestävänä ratkaisuna. 

Pakolaisten omavaraisuuteen tukeminen on kiistatta oikea askel kohti kestävää 

ratkaisua, vaikka Ugandan tapauksessa pakolaisten kotiuttaminen on halki vuo-

sien säilynyt hieman ristiriitaisesti hallinnon ensisijaisena ratkaisuna. Valtioiden 

suurin pulma onkin Kaiserin (2006) mukaan ollut tasapainottelu kontrollin ja 

omavaraisuuteen kannustamisen välillä (Kaiser 2006: 599). Miten pitää pakolai-

set hallituksen kontrolloimilla maa-aleilla, ja kuitenkin samanaikaisesti ohjata 

kohti omavaraisuutta järjestelmässä, joka on täynnä sisäänrakennettuja sosiaali-

sia ja taloudellisia rajoitteita?  

 

Uganda on sitoutunut noudattamaan pakolaisia koskevia kansainvälisiä sopi-

muksia: vuoden 1951 konventio koskien pakolaisten statusta (1951 Convention 

Relating to the Status of Refugees), siihen liittyvä vuoden 1967 protokollasopi-

mus (1967 Protocol) ja alueellinen vuoden 1969 konventio koskien erityisesti 
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pakolaisten hallintaan liittyviä ongelmia Afrikassa (1969 OAU Convention Go-

verning the Specific Aspects of Refugee Problems in Afica).  Lisäksi Ugandan 

valtio on ratifioinut Afrikan unionin konvention maan sisäisesti paenneiden suo-

jelemisesta ja avustamisesta (African Union Convention for the Protection and 

Assistance of the Internally Displaced Persons). (OPM 2015.) 

 

Ugandaan saapuville pakolaisille myönnetään pakolaisstatus Geneven vuoden 

1951 pakolaissopimuksen mukaisesti. Pakolaisasema oikeuttaa  henkilökorttiin, 

maassa oleskeluun pakolaisstatuksen voimassaolon ajan, (perus-) koulutukseen, 

syrjinnästä vapaaseen kohteluun, omistukseen, ammatin harjoittamiseen, liikku-

miseen rajoitteiden määrittämissä rajoissa, vapaaseen liikkumiseen maan sisällä, 

työmahdollisuuksien äärelle pääsemiseen ja matkustusdokumentteihin (lukuun 

ottamatta olosuhteita, joissa kansallinen turvallisuus vaatii toisin). 

 

Ugandassa oleskelevilla pakolaisilla on oikeuksien lisäksi kirjattu velvollisuuk-

sia; pakolaisilla on velvollisuus noudattaa maassa voimassaolevia lakeja ja  kun-

nioittaa yhteiskunnallisen järjestyksen säilyttämistä edistäviä toimenpiteitä sekä 

palkkatyötä tehtäessä heidän tulee maksaa maan lain mukaisesti veroja ansiois-

taan. Pakolainen ei saa osallistua toimintaan, joka vaarantaa kansallista turvalli-

suutta, vahingoittaa julkisia intressejä tai rikkoo yleistä järjestystä. Hän ei myös-

kään saa osallistua poliittiseen toimintaan – ei paikallis- tai kansallisella tasolla, 

eikä Ugandan rajojen sisällä ollessaan osallistua poliittiseen toimintaan muita 

valtiota vastaan, mukaan lukien kotimaataan vastaan. 10 

 

Uganda pyrkii pakolaispolitiikassaan pakolaisten tukemiseen kohti omavaraista 

elämää. Pakolaisia ei Ugandassa sijoiteta rajalta pakolaisleireille, vaan leirien si-

jaan Ugandassa harjoitetaan pakolaisasutusaluesiin perustuvaa pakolaispolitiik-

kaa. Omavaraisuus määritellään UNHCR:n mukaan olosuhteiksi, joissa pakolai-

selle pyritään mahdollistamaan taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset täyttää 

välttämättömät tarpeensa kestävällä ja arvokkaalla tavalla.11  

 
                                            
10 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta OPM:n virkamiehen kanssa marras-
kuussa 2014. 
11 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta UNHCR:n virkamiehen kanssa mar-
raskuussa 2014 
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Ugandan pakolaispolitiikka on kehittynyt vuosikymmenien aikana sitä mukaan, 

kun pakolaispolitiikan saralla on tunnistettu tarve tarkemmille säännöille ja ta-

voitteille. 1990-luvulla ugandalaisen pakolaisasutuspolitiikan alkuaikoina pako-

laisille annettiin kuukausittain ruokaa, sillä välin kuin pakolaiset kylvivät sie-

meniä saamalleen maa-alueelle ja jäivät odottamaan kypsyvää satoa. Muutaman 

hyvän satokauden jälkeen viranomaispäätöksellä ruoka-apua vähennettiin tai lo-

petettiin, mikäli pakolaiset todettiin riittävän kykeneviksi selviämään omillaan. 

Vain kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien pakolaisten avustamista jat-

kettiin vielä muutaman satokauden jälkeen. Päätökset ruoka-avun suhteen tehtiin 

asutusalueittain asiantuntija-arvioiden perusteella, eivätkä kaikki suinkaan olleet 

aina tyytyväisiä päätökseen. (Kaiser 2006: 603.)  

 

1990-luvun lopulla UNHCR ja Ugandan valtio olivat löytäneet ratkaisun epä-

määräisen ajan kestävään ruoka-apupolitiikkaan ja esittelivät omavaraisuusstra-

tegian (Self Reliance Strategy, SRS) vieden pakolaisasutusalueiden avustusoh-

jelmaa askeleen verran pidemmälle. Strategian myötä pakolaisille aiemmin avus-

tusjärjestöjen tarjoamat välttämättömät palvelut integroitiin alueelliseen Ugan-

dan hallituksen tarjoamiin palveluihin. Tällä tavoin pakolaisilla on yhtäläiset oi-

keudet valtion tarjoamiin palveluihin kuin Ugandan kansallisilla pelkkien avus-

tusjärjestöjen tarjoamien erityispalvelujen sijaan. Omavaraisuusstrategia on tänä 

päivänä osa UNHCR:n laajempaa globaalia pakolaisten auttamiseen keskittynyt-

tä kehitysapustrategiaa  (Development Assistance for Refugees, DAR). UNHCR 

pyrkii ajamaan myös muissa maissa pahimmassa tapauksessa vuosikymmeniksi 

leireille asumiseen perustuvan kriisiavun sijaan pakolaisille vaihtoehtoja omava-

raiseen elämään. (Crisp 2015.)  

 

Maailman Ruokaohjelma on kritisoinut omavaraisuusstrategiaa tiukoin sanan-

kääntein. Maailman Ruokaohjelman mukaan omavaraisuusstrategiaan ole lain-

kaan sisällytetty globaaleja menetelmiä pakolaisten omavaraisuuden arvioimi-

seksi. Strategian heikkous Maailman Ruokaohjelman mukaan on, että siinä on 

jätetty kokonaan määrittelemättä tarkasti ne olosuhteet, joissa omavaraisuuden 

käsite todellisuudessa täyttyy. Tämä taas johtaa siihen, että on varsin epäselvää 

onko omavaraisuusstrategia millään tavalla käytännön tasolla vahvistanut pako-

laisten omavaraisuutta Ugandassa vai ei. (Kaiser 2006: 603.)  
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Saapuessa rajan yli Ugandaan pakolaisten tulee ilmoittautua raja-asemilla maan 

viranomaisille. Pakolaisstatuksen saantiin vaativat viranomaismuodollisuudet 

jatkuvat rajan jälkeen vastaanottokeskuksissa, joissa rekisteröitymisen päätteeksi 

pakolaiset sijoitetaan asumaan pakolaisasutukseen ja heille annetaan viljely- ja 

asuinkäyttöön pala maata. Toinen vaihtoehto asuinalueelle asettumisen sijaan on 

asettua kaupunkiin asumaan, mutta se vaatii työpaikkaa tai varallisuutta – kahta 

asiaa, joita harvalta kriisin yllättämältä pakolaiselta rajaa ylittäessä löytyy. Pako-

laisten asutuspolitiikka perustuu Ugandassa ensisijaisesti kansallisen turvalli-

suuden turvaamiseen ja pakolaisten palauttamiseen kotimaahan niin pian kuin 

mahdollista. Pakolaiset ovat vapaita liikkumaan, mutta tarvitsevat  asutusalueelta 

poistuessaan asutuksen johtajalta (Settlement Commander) kirjallisen matkus-

tusluvan. 12 

 

Toisin kuin leirit, pakolaisasutukset Ugandassa harvemmin ovat suinkaan aidoil-

la eristettyjä alueita. Kolmen tunnin matkan päässä Kampalasta ja vain muuta-

man kilometrin päässä pienemmästä vilkkaasta keskuksesta sijaitsevaa Kiryn-

dongon pakolaisasutusaluetta lukuun ottamatta pakolaisasutukset sijaitsevat rajo-

jen tuntumassa, syrjässä ja usein pitkien ja huonojen kulkuyhteyksien päässä 

kaupungeista ja kaupankäyntimahdollisuuksista. Vaikka kaupunkeihin on mat-

kaa, ovat asialle omistautuneet pakolaiset itse luoneet toreja, joissa myydä vilje-

lyksiään sekä kauppoja, perustaneet kirkkoja ja lukuisia erilaisia palveluja aina 

apteekeista ravintoloihin ja rahanlähetyspalveluihin. Pidempään asutettuja pako-

laisasutuksia tuskin erottaa väkimäärän ja palvelutarjonnan laajuuden perusteella 

ugandalaisesta kylästä. (Kaiser 2006: 601-602.)  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Kenttämuistiinpanot, joulukuu 2014. Borolin pakolaisasutus ja Dzaipi -vastaanottkeskus, Adju-
mani.  
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Ugandan ja Kongon Demokraattisen tasavallan välisen rajan tuntumassa olevat 

pakolaisasutukset ovat vuosikymmeniä vanhoja länsinaapurin pitkään kestänei-

den epävarmojen olosuhteiden vuoksi. Asutukset on vuosien mittaan kasvaneet, 

ja välillä taas kutistuneet tilanteen mukaan.  Adjumanin pakolaisasutuksista yh-

deksän on rauhan aikana lähes tyhjiksi tyhjennettyjä vanhoja asutuksia, jotka on 

avattu uudelleen joulukuussa 2014 Etelä-Sudanin kriisin syttymisen myötä.13 

Uusimman kriisin laajuuden vuoksi vanhat asutukset eivät riittäneet. Borolin 

asutus, jossa tutkimuksen aineisto on kerätty, kuuluu uusiin, vasta perustettuihin 

asutuksiin. 14 Elämä uusissa asutuksissa aiheuttaa erilaisia haasteita kuin van-

hoissa, sillä uusissa asutuksissa elämän rakentaminen alkaa aivan alusta– sekä 

pakolaiset, että avustusjärjestöt aloittavat infrastruktuurin, kotien, kaupankäyn-

nin ja koulujen rakentamaisen tyhjästä.15  

                                            
13 Katso luku 2.6 
14 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta OPM:n virkamiehen kanssa marras-
kuussa 2014. 
15 Keskustelu kesäkuussa Suomen Pakolaisavun ulkomaantoiminnan suunnittelijan Outi Perähuhdan 
kanssa. Suomen Pakolaisavulla on yli kymmenen vuoden kokemus työstä pakolaisten parissa eri 
puolilla Ugandaa vanhemmissa pakolaisasutuksissa, kun itse olin kerännyt tutkimusaineistoni vuo-
den vanhassa Borolin asutuksessa Adjumanissa. Keskustelu valotti kaikkia niitä mahdollisuuksia, 
joita pakolaisasutus kriisiavun muotona voi tarjota pakolaisille pakolaisuuden pitkittyessä. 

Kuva 3: Pakolaisten pitämä kauppa. Boroli, Adjumani. Kuva: Maria Tyrni 
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Ugandassa vallalla oleva pakolaisasutuspolitiikka on kerännyt vuosien varrella 

asiantuntijoiden ja politiikkojen joukosta sekä kannattajia, että vastustajia. Kes-

kustelu on ajoittain ollut jopa hyvin polarisoitunutta. Myös laajemmin on käyty 

keskustelua pakolaisten turvan käytännön organisoimisesta. Etenkin leireille 

asuttamisen sopivuudesta, menettelyn tehokkuudesta ja sen eettisyydestä on käy-

ty 1990-luvun ensimmäisistä vuosista saakka. Aiheesta ovat hiljattain ovat kir-

joittaneet mm. Black (1998), Crisp & Jacobsen (1998), Smith (2004) sekä Van 

Damme (1995) (katso Kaiser 2006: 597). Siitä huolimatta, että pakolaisleirejä 

suoraan kannattavien tutkijoiden määrä on varsin pieni, moni tutkija on joutunut 

toteamaan leirien olevan ainoa käytännöllisesti katsoen järkevä vastaus kriisiti-

lanteesta selviytymiseksi. Ugandassa käytössä olevia avustettuja asutuksia sen 

sijaan on tutkittu huomattavasti pakolaisleirejä vähemmän.  

 

Moni valtio tukeutuu kriisitilanteessa leiriratkaisuun sen näkyvyyden ja monien 

käytännön asioita helpottavien tekijöiden vuoksi. Leirien käytännöllisyyden puo-

lesta on argumentoitu vedoten niiden maantieteelliseltä alueeltaan pienempään 

kokoon, mikä myös mahdollistaa leirien turvallisuuden vaivattomasti kontrol-

Kuva 4: Borolin pakolaisasutus, Adjumani. Kuva: Maria Tyrni 
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loimisen laajalle alueelle levittäytyviin asutuksiin verrattaessa. Leirit myös eh-

käisevät pakolaisten sekoittumista paikallisväestöön, jolloin kotiuttamisen on 

helpompaa heti tilanteen tasoittuessa pakolaisten kotimaassa. UNHCR tuki leiri-

ratkaisua pitkään ensisijaisena ja parhaana pakolaisten asutusmuotona. (Kaiser 

2006: 598).  

 

Tänä päivänä kuitenkin UNHCR ja monet muut humanitaariset avustusjärjestöt 

puhuvat asutuksien puolesta korostaen diskurssissaan asutusten suotuisuutta pa-

kolaisille ja kannustavaa luonnetta instituutiona. Asutukset ovat saaneet myös 

kritiikkiä (Kaiser 2006) lähinnä syrjäisen maantieteellisen sijoittumisensa vuoksi 

vankilamaisina laitoksina, jotka rajoittavat liikkumista, koulutukseen ja työ-

markkinoille pääsyä sekä riistävät pakolaisilta kontrollin kautta mahdollisuuden 

mielekkääseen perhe-elämään ja toimeentuloon. Pakolaisasutuksissa on se huo-

mattava riski, että mikäli pakolaisten tukeminen onnistuu vain vaillinaisesti on 

Kaiserin mukaan helppo kallistua asutusalueisiin kriittisesti suhtautuvien puolel-

le. (Kaiser 2006: 604.)  

 

1970-2000 –luvuilla UNHCR:llä oli pakolaisia vastaanottavien maiden kanssa 

sopimuksia leireille asuttamiseksi. Pakolaisten liikkumisen rajoittamista leireille 

pidettiin eräänlaisena hintana siitä, että pakolaiset saivat suojan ja turvan vas-

taanottavalta maalta. Kaupungistuminen on kuitenkin saanut aikaan sen, että ih-

miset ovat siirtyneet maalta kaupunkeihin ja pakolaiset usein luvattomasti pois-

tuivat syrjäseudun leireiltä kaupunkeihin pyrkimyksenään uuden elämän aloit-

taminen pitkittyneen leiriytymisen sijaan. Humanitaariset järjestöt ovat esittäneet 

kovaäänistä kritiikkiä pakolaisleiripolitiikkaa kohtaan tuomiten leiriasuttamisen 

pakolaisten oikeuksia ja vapauksia rajoittavana. Niinpä Antonio Guterreksen 

siirtyessä UNHCR:n johtoon Irakin ja Syyrian pakolaiskriisien aikaan UNHCR 

vaihtoi aikaisemmilla vuosikymmenillä ajamansa leiripolitiikan pitkäkestoisem-

pien ratkaisujen ajamiseen, kun muun muassa Jordania ja Libanon ilmoittivat 

etteivät enää vaadi pakolaisten asuttamista leireille. (Crisp 2015.) 
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1.10 Tapaus Adjumani 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läntisen Niilin alue, jossa myös Adjumanin pakolaisasutus sijaitsee, on ollut 

rauhallinen vasta 2000-luvun lopusta alkaen. Adjumanin alue kärsi rauhatto-

muudesta ja väkivaltaisista taisteluista Joseph Konyn johtaman sissiliike Lord’s 

Resistance Army:n ja Ugandan hallituksen välisen väkivaltaisen konfliktin aika-

na, jolloin valtaosa alueen väestö eli pakolaisina maan sisällä tai rajojen ulko-

puolella. Adjumanin alue sijaitsee aivan Etelä-Sudanin rajalla Ugandan pohjois-

osassa ja on nimetty alueen suurimman kaupungin Adjumanin mukaan. Adju-

Kuva 5: Kartta Adjumanin piirikunnan alueen pakolaisastuksista,  
LWF Pakelele Office. Kuva: Maria Tyrni 
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manista  maan pääkaupunkiin Kampalaan on matkaa noin 450 kilometria. Ad-

jumani on kriisin puhkeamisen jälkeen muuttunut syrjäkylästä kasvavaksi väes-

tökeskittymäksi. Aluelle on rakennettu paljon infrastruktuuria asutusalueiden si-

säisistä ja välisistä teistä aina 240 porakaivoon ja moottoroituihin vesilaitoksiin 

vastamaan vedensaannista kuivassa Pohjois-Ugandassa.  

        

Adjumanin piirikunnan alueella, jossa tutkimuksen aineisto kerättiin asui mar-

raskuussa 2014 pakolaisuudessa 93 000 eteläsudanilaista. Tässä lukemassa tosin 

on huomioitu vain nykyisen kriisin seurauksena paenneet. Todellisuudessa alu-

eella asuu vuoden 1987 Sudanin kriisin jäljiltä ennestään jo noin 12 000 pako-

laista, jotka eivät ikinä palanneet edellisen kriisin rauhoituttua takaisin kotiin.16 

Yhteensä alueen pakolaismäärä on ylittänyt 100 000 pakolaisen rajan, ja pako-

laisten määrä on alati kasvamaan päin.17  Eteläsudanilaisia pakolaisia on myös 

asettunut itsenäisesti asumaan pakolaisasutusten ulkopuolelle ympäri Ugandan 

kaupunkeja ja kyliä, mutta näiden itsenäisesti asumaan asettuneiden, niin sanot-

tujen urbaanien pakolaisten, määrästä on vaikea antaa tarkempaa tietoa.18  

 

Adjumanissa asuvista pakolaisista 65% on alaikäisiä ja 84% naisia tai lapsia. 

Noin 5% saapuneista pakolaisista on erityishuomiota tarvitsevia, muun muassa 

orpolapsia, vammautuneita tai leskiä. Siitä huolimatta, että pakolaisista 85% on 

dinkoja, Adjumanissa asuvat pakolaiset edustavat yli 20 eri heimoa. Adjumanin 

piirikunnan alueella on Adjumanin kaupungin lisäksi yhdeksän vanhempaa ja 

viisi uutta, suurta pakolaisasutusaluetta.19 Vietin kentällä ollessani aikaa  Borolin 

lisäksi Mirieyssä, Nyumanzi I:ssä, Nyumanzi II:ssa sekä vastaanottokeskus 

Dzaipi Transit Centerissä, jonne marraskuussa 2014 saapui edelleen päivittäin 

60-70 pakolaista. Anami, nuori pakolaisnainen jonka tarinan kerron luvussa nel-

jä tarkemmin, kuvailee matkaansa Etelä-Sudanista vastaanottokeskuksen kautta 

Boroliin asutusalueelle asumaan seuraavin sanoin: 

 

                                            
16 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta LWF:n (Lutheran World Federation) 
tiiminjohtajan kanssa marraskuussa 2014. 
17 Kenttämuistiinpanot. Joulukuu 2014, Adjumani. 
18 Ennen vuotta 2006 itsenäisesti asutusalueiden sijaan kaupunkeihin asettuneita pakolaisia Ugandan 
valtio ei luokittele pakolaisiksi, eikä heitä siten näy tilastoissa. 
19 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta LWF:n (Lutheran World Federation) 
tiiminjohtajan kanssa marraskuussa 2014. 
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“Ensiksi pakenimme Limuleen. Ajattelimme pysyä siellä hetken, 
kunnes tilanne rauhoittuisi. Tilanne ei kuitenkaan rauhoittunut. Joten 
joulukuun loppuun mennessä pakenimme edelleen Eleguun, jossa he 
ottavat ihmisiä vastaan. Elegusta saavuimme Dzaipi Transit Center-
vastaanottokeskukseen. Siellä he keräsivät meidän tietomme; mistä 
tulemme, mihin heimoon kuulemme, miksi pakenemme. Sieltä mei-
dät tuotiin leiriin. Menetimme kaiken Jubassa. Ihmiset luulivat ra-
kentavansa kotimaatamme uudelleen, mutta sodan syttyminen teki 
kaikesta mahdotonta. Siksi me olemme nyt täällä. Paetessamme 
meillä oli ainoastaan päällä olevat vaatteemme, ei mitään muuta. 
Kun saavuimme Dzaipiin siellä oli UNHCR:n auttajia, jotka 
pystyttivät telttoja, jotta sade ei kastelisi meitä. Nukuimme edelleen 
teltassa, kun siirryimme vastaanottokeskuksesta leiriin asumaan. He 
(UNHCR) antoivat meille hätäavustuspaketin, jossa on peittoja, pan-
nuja, mattoja, lautasia, kuppeja ja ruokaa sopivasti perheen kokoon 
nähden. Saimme palan maata. On meidän tehtävämme raivata maa. 
Se mitä saimme oli hyvin vähäistä eikä se riittänyt hätäämme. 
Minulla oli hyvin vaikeaa. Menin metsään ja leikkasin heinää. Tein 
tiilejä ja hain vettä. Yhdessä veljeni kanssa aloitimme rakentamisen. 
Näin me rakensimme meille talot, joissa asua.”   
      -Anami, nainen 29 vuotta20  

 

Vierailin eräänä niistä lukuisista polttavan aurinkoisista päivista matkallani Ny-

amanzista kotiin Adjumanin kaupunkiin alueen pakolaisten vastaanottokeskuk-

sessa (Dzaipi Transit Center). Vastaanottokeskuksen yksi johtajista oli valmis 

esittelemään minulle aluetta, keskuksen toimintaa ja valaisemaan samalla sen 

hetkisestä tilanteesta koskien pakolaisten saapumismääriä. Mies kertoi, että saa-

pumismäärät olivat kuivan kauden alkamisen kynnyksellä päivitäin edelleen lä-

hemmäs 70 henkeä, joista valtaosa edusti Madi-heimoa.21 

 

Pakolaiset käyvät läpi tarkastuksen ylittäessään kansainvälisen rajan ja saapues-

saan Ugandan maaperille. Rajalta heidät kuljetetaan vastaanottokeskukseen 

odottamaan uuteen kotiin sijoittumista. Keskukseen saapumisen jälkeisenä päi-

vänä pakolaisia haastatellaan ja heiltä otetaan  tarvittavat tunnisteet, kuten valo-

kuva ja sormenjäljet, jotta pakolaisuusstatus voidaan käsittelyn jälkeen myö-

hemmin myöntää ehdot täyttäville hajoille. Pakolaisstatuksen myöntäminen kes-

tää noin viikosta kahteen, jonka jälkeen pakolaiset sijoitetaan uuteen kotiinsa.  

 

                                            
20 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
21 Kenttämuistiinpanot, joulukuu 2014. Dzaipi -vastaanottkeskus, Adjumani. 
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Dzaipin vastaanottokeskus koostuu isoista valkoisista UNHCR:N teltoista pysty-

tettynä Ugandalle tunnusomaiselle pölyiselle punaiselle hiekalle, ulkoilmatoi-

mistosta, vartiorakennuksesta, sairaalasta ja moottoroidusta kaivosta. Keskuksen 

alueella työskentelee päivittäin lähes parikymmentä siivoojaa, vartijoita ja 

UNHCR:n työntekijöitä. Lisäksi siellä työskentelee kolmetoista keittäjää, jotka 

valmistavat pakolaisille päivittäin lämpimän ruoan. Aluetta ympäröi turva-aita. 

Aluetta esitelleen johtajan mukaan silmieni eteen avautuvissa teltoissa majoittui 

silläkin hetkellä lähemmäs 1000 pakolaista odottamassa uudelleensijoittamista. 

Pakolaiset asutetaan asutuksiin etnisyyden mukaan. Järjestelyllä pyritään estä-

mään heimojen väliset konfliktit, ja sekä pakolaisten että viranomaisten kanssa 

käymieni keskustelujen mukaan järjestely on ollut menestys: 

 

“…Ensiksi he asuttivat dinkoja ja nuereja samaan kylään, mutta sit-
ten tuli väkivaltaa ja taisteluja. Nyt he saavat mennä eri kyliin asu-
maan. Täällä on nyt paljon rauhallisempaa..”  
      -Titus, mies 33 vuotta22 

 

                                            
22 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Titus, mies 33 vuotta. Boroli, joulukuu 2014. 

Kuva 6: Dzaipin vastaanottokeskus Adjumanissa. Kuva: Maria Tyrni 
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Vastaanottokeskuksessa kartoitetaan uusille pakolaisille Adjumanista asutusalue, 

jossa on vapaata palstatilaa asettua asumaan. Pakolaiset itse saavat perheenä 

kanssa päättää hyväksyvätkö vai hylkäävätkö viranomaisten ehdottaman tarjouk-

sen. Adjumanissa pakolaiset asutetaan asutuksiin heimon mukaan konfliktien 

välttämiseksi. Dinkojen, joihin lukeutuu enemmistö Etelä-Sudanin kansalaisista 

ja Adjumanin pakolaisista,  ja suurimman vähemmistön, nuerien, välillä esiintyy 

herkästi väkivaltaa. Dinkoja pidetään myös syyllisinä Etelä-Sudanissa meneillä 

olevaan konfliktiin mikä synnyttää herkästi etnistä väkivaltaa heimojen kesken 

myös Etelä-Sudanin rajojen ulkopuolella.  

 

Vastaanottokeskuksen johtaja kertoi, että aikaisemmin sinä samaisena aamuna 

200 dinka -heimon edustajaa oli juuri aamulla asutettu erääseen alueen asutuk-

sista, mutta pakolaisstatuksen saanut suuri madeista koostuva ryhmä ei ollut 

suostunut muuttamaan dinkaryhmän kanssa samaan paikkaan asumaan. Madit 

jäivät siten vielä odottelemaan keskukseen uuden asutuspaikan löytymistä. Vas-

taanottokeskuksesta pakolaiset pääsevät uuteen tilapäiseen kotiinsa asutuksessa, 

jossa heille annetaan käyttöön oma maapalsta sekä tarvittavia perustarvikkeita, 

joilla päästä uuden elämän alkuun. Pakolaisten suuren määrän vuoksi pakolaisil-

le annettavien palstojen kokoja on Adjumanissa jouduttu hiljattain pienentämään 

siten, että 30x30 metrisellä palstalla saattaa asua useammassa majassa kokonai-

nen suku, mahdollisine eläimineen ja viljelyksineen.  

 

Adjumanin eduksi on todettava, että kaupungin syrjäisestä sijainnista, sekä sen 

pienuuteen ja palvelujen vähäisyyteen nähden koin sen yllättävänkin eloisaksi. 

Kaupungissa ainoa vakituisesti asustava länsimainen nainen, josta pian tuli ystä-

väni, osasi kertoa että 2013-2014 vuodenvaihteessa alkanut uusi pakolaisaalto on 

tuonut tullessaan paljon positiivista kehitystä alueella. Väkimäärän kasvaessa 

teitä oli kunnostettu ja helmikuussa 2014 kaupunki pääsi sähköverkon piirin. 

Kasvusta kertoi myös se, että kenttätyöni aikana marras- ja joulukuussa 2014 

kaupungin ainoa hotelli oli remontin vuoksi kokonaan suljettu, jotta se olisi val-

mis majoittamaan tammikuussa uudelleenavaamisen jälkeen alati kasvavaa mää-

rää Adjumanissa vierailevia avustusjärjestöjen edustajia.  
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Hotellin remontista huolimatta kaupungista löytyi onnekseni muutama guest 

house –tyylinen majoitusvaihtoehto, mikä mahdollisti asettumiseni Adjumanin 

kaupunkiin. Minulle suositeltiin majapaikaksi katolilaisen kirkon ylläpitämää 

nuorisokeskusta, mikä hotellin remontin aikana oli noussut monien järjestöjen 

suosimaksi tukikohdaksi alueella vieraillessa. Nuorisokeskus sijaitsi muutamia 

satoja metrejä Adjumanin keskustasta ja tarjosi majoitusmahdollisuudet parille 

kymmenelle hengelle. Alue oli rauhallinen ja hyvin hoidettu laaja nurmikkoalue 

kukkaistutuksineen ja puiden varjoihin sijoiteltuine ruokapöytineen. Keskellä 

piha-aluetta oli suurempi sali, jossa järjestöt pitivät koulutuksiaan. Lisäksi nuori-

sokeskuksen pihalla oli oli kaupungin ainoa ravintola.  

 

Nuorisokeskuksella koin oloni kotoisaksi. Niiden viiden viikon aikana, jotka eh-

din nuorikeskuksessa viettää, tapasin lukuisia toimittajia ja eri avustusjärjestöjen 

edustajia, jotka lähinnä olivat saapuneet muutamiksi päiviksi nuorisokeskukseen 

järjestöjen järjestämiin koulutuksiin tai Kampalan toimistolta kentälle suuntau-

tuville lyhyemmille työmatkoille. Aamupalan tai illallisen yhteydessä usein sain 

pöytääni ruokaseuraa ja keskustelu kääntyi arkisten asioiden jälkeen järjestöjen 

ruoka- tai vaateapuun, avustustyöntekijöiden rankkoihin työolosuhteisiin ja päi-

vän kenttäkokemusten jakamiseen. Pienessä huoneessani saatoin tehdä töitä, mi-

käli sähköä sattui olemaan. Useat päivät menivät kuitenkin suurimmaksi osaksi 

sähköpaastossa. Tällöin kirjoittelin muistiinpanoja ulkosalla lehtiöön ja yritin 

pestä epätoivoisesti käsin pyykkiä punaisesta hiekkapölystä.  

 

Päivät Adjumanissa alkoivat aikaisilla herätyksillä, sillä kahdeksaan mennessä 

nuorisotalon tarjoama vaatimaton aamupala oli jo ehditty raivata pois. Aamupa-

lalta suuntasin vesipullojen ja muistiinpanovälineiden kera pakolaisasutuksiin 

mopokyyditse - tai ainakin se oli ideaali. Asutuksia yhdistävillä hiekkaisilla teil-

lä, joilla näkyi lähinnä avustusjärjestöjen logoin teipattuja suuria nelivetoja, mo-

pon kanssa ajaessa sattui ja tapahtui. Suunnitelmilla oli lähes poikkeuksetta 

muuttua lennossa. Viikkojen aikana ehdimme vaihtamaan kuskini Hakimin 

kanssa mopon renkaita useamman kerran. Välillä taas mopo ei kulkenut lain-

kaan, kun Adjumanista pääsi loppumaan bensa eteläsudanilaisten haaliessa tar-

vikkeita Ugandan puolelta. Adjumanin syrjäisestä sijainnista kertoo ehkä suoma-

laiselle eniten se, ettei alueella ollut olemassa ainuttakaan wifi-verkkoa. Kau-
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pungissa oli kuitenkin bussiasema, kaksi pankkiautomaattia, kaksi bensa-asemaa 

sekä kioski, mistä saattoi ostaa puhelimeen ladattavaa puheaikaa ja muutamia 

megabittejä internetyhteyttä älypuhelimeen yhteydenpitoa varten. 

 

Adjumanin pakolaisasutusalue koostuu kaupungin ympärille kymmenien kilo-

metrien alueella perustetuista l3 pakolaisasutuksesta. Syvemmän tiedon kerää-

miseksi pienten murusten sijaan sieltä täältä keskityin tutkimuksessa pää-osin 

Adjumanissa sijaitsevaan Boroli-nimiseen pieneen n. 7000 hengen kokoiseen 

pakolaisasutukseen. Useille elämä pakolaisena Borolissa ei ollut ensikosketus 

pakolaisuuteen. Näin  Titus kuvailee saapumistaan Boroliin pitkään jatkuneen 

Etelä-Sudanin ja Ugandan välillä tapahtuneen edestakaisin kulkemisen jälkeen: 

 

”Me palasimme Sudaniin. Olimme siellä ehkä nelisen vuotta. Jälleen 
syttyi sota. Palasin Sudaniin vuonna 2010 ja tulin jälleen takaisin 
Ugandaan vuoden 2013 lopussa, kun sota syttyi viime vuoden (2013) 
joulukuun 7. päivä. Muistan edelleen, kun 7. päivä yöllä sota syttyi 
ja ihmiset joutuivat pakenemaan. Me pakenimme Dzaipiin. Siellä he 
ottivat meidät vastaan. Dzaipista he toivat meidät leiriin 20. tammi-
kuuta.  Silloin me saavuimme Boroliin.” 

        -Titus, mies 33 vuotta23 

 

Valkoisena nuorena naisena informanttini mielsivät minut ensisilmäyksellä 

avustusjärjestön edustajaksi. Tuntui parhaalta ajatukselta rakentaa luottamusta 

pienen joukon kanssa pienemmässä yhdessä ja samassa yhteisössä päästäkseni 

keskusteluissa edes hieman syvemmälle tasolle sen sijaan, että yrittäisin siinä ly-

hyessä ajassa mitä minulla oli haukata liian suurta palaa. Siitä huolimatta, että 

Boroli on asukasmäärältään melko pieni se ei kuitenkaan häviä yhteisössä puhut-

tujen kielten tai edustettujen heimojen määrässä muille kylille. Virallisesti Boro-

lin asukkaat edustavat 17 heimoja, mutta kylän poliisin mukaan Borolista löytyy 

yli 20 heimoa – osa on tullessaan rekisteröity ”vähän sinne päin”, kuten keskus-

teluissa ilmeni käynneen myös monen informantin iän tai muiden henkilötietojen 

kohdalla. Madi-heimoon kuuluva asutusalueen johtaja usein puhui huolestunee-

seen sävyyn serkkutytöstään, joka oli saapunut rajan yli Ugandaan dinkojen 

kanssa. Nuori tyttö ei ollut jäädä yksin, kertonut viranomaiselle olevansa dinka 

ja tästä syystä rekisteröity dinkapakolaisena. Tietämättömänä sukulaistensa sel-
                                            
23 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Titus, mies 33 vuotta. Boroli, joulukuu 2014. 
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viytymisestä tyttö oli päässyt turvaan, mutta asettunut asumaan erossa perhees-

tään ja suvustaan dinkojen kanssa toiseen kylään. 

 

”Borolissa ei ole dinkoja tai nuereja, vaan se on muodostunut kaikkien pienem-

pien heimojen sulatusuuniksi.” Jatkoi samainen OPM:n nimittämä poliisi pyytä-

en samalla muistiinpanolehtiötäni ja kynää, johon hän alkoi listata ympäröivien 

ihmisten avustamana Borolissa asuvien heimojen nimiä. Olin kiitollinen, että po-

liisi itse innostui kirjaamaan nimet ylös. Suurin osa heimoista oli minulle täysin 

vieraita ja tehtävään olisi helposti vierähtänyt koko päivä, mikäli olisin joutunut 

pyytämään jokaisen heimon nimen tavutettuna. Poliisin kirjaaman listan mukaan 

Borolissa asuu ihmisiä anuyak-, madi, murule-, bari-, acholi-, kaliko-, topoza-, 

lutuku-, kakwa-, kuku-, mundari-, zande-, lokoya-, shuluk-, nyangmbara-, poju-

lu-, nyepo-, lulubo-, baka-, lokoro- ja nubaheimoista.  

 

 

 

  

Kuva 7: Adjumanin keskusta. Kuva: Maria Tyrni 
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Etelä-Sudanin kriisi 
 

 
 
“Ihmiset eivät (Etelä-Sudanissa) nuku öitään rauhassa, vaan valvovat 
miettien lastensa tulevaisuutta: millainen siitä tuleekaan? Ei heillä ole 
mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Ainoastaan pelkoa. Siksi monet pa-
kenevat Ugandaan – päästäkseen kouluun ja selviytyäkseen.“  

-Titus, 33 vuotta24 
 

Joulukuun 15. päiväna 2013 Etelä-Sudanissa alkaneet taistelut käynnistivät yh-

den suurimmista Ugandaan suuntautuvista pakolaisaalloista maan historiassa. 

Kesäkuussa 2015 Ugandaan oli paennut jo 565 000 eteläsudanilaista (UNHCR 

2015). Etelä-Sudan itsenäistyi hiljattain 9.7.2011. Siitä huolimatta, että Etelä-

Sudan on maailman nuorin valtio, oli joulukuussa 2013 alkanut konflikti harval-

le eteläsudanilaiselle ensimmäinen laatuaan:  

 

“Juuri nyt monet madi-heimoon kuuluvat saapuvat Boroliin, koska 
he pelkäävät tilannetta Etelä-Sudanissa. Minun kotikaupunkini on 
Juba. Pakenin tänne – tämä on toinen kertani – ensimmäisen kerran 
jo vuonna 1991… Kun sota loppui ihmiset palasivat kotimaahamme 
vuonna 2000. Niihin aikoihin kun ihmiset palasivat Etelä-Sudaniin 
opiskelin terveydenhoitoa koulussa Lirassa. Lähdin Lirasta kansani 
kanssa, mutta koska sota oli tuhonnut kotiseutumme Etelä-Sudanissa 
emme voineet asettua sinne asumaan. Asetuimme sen sijaan 
Jubaan.” 

        -Anami, 29 vuotta25 

 

Etelä-Sudan syntyi Sudanin valtiosta, jonka juuret puolestaan ovat aiemmissa 

Nubian, Kushin, Funjin, Furin, Ottomaani-imperiumin ja Mahdiyan valtioissa, 

jotka britit valloittivat siirtomaavalloikseen 1898. Vuoteen 1916 mennessä Britit 

olivat vallanneen Darfurin aluetta myöten koko Etelä-Sudanin ja Sudanin alu-

een. Sudanin ensimmäinen sisällissota syttyi jo ennen kuin maa ehti edes varsi-

naisesti itsenäistyä 1955, jatkuen aina vuoteen 1972 saakka.  (Young 2012: 3-4). 

 

                                            
24 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Titus, mies 33 vuotta. Boroli, joulukuu 2014. 
25 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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Siirtomaavallan purkauduttua Sudanin pohjoisosan valtakeskittymä pyrki luo-

maan valtiolle arabilais-islamilaisen identiteetin ja esitteli sharia-lain käyttöönot-

toa, mikä sai erityisesti valtion poliittisesti heikommassa osassa olevassa etelässä 

vastustusta. (Young 2012: 3-4). Erimielisyydet koskien arabilaistamis- ja islami-

laistamisohjelmia päättivät lyhyen rauhanajan johtaen toisen sisällissodan sytty-

miseen vuonna 1983. Miljoonat ihmiset pakenivat kodeistaan naapurimaihin, 

mukaan lukien Ugandaan. Sudanilaiset ovat toisen sisällissodan jälkeen asuneet 

vuosikymmenien ajan epävarman tilanteen kehittymisen mukaan vuorotellen 

kodeissaan, Ugandan ja Sudanin vastaanottokeskuksissa, pakolaisasutuksissa ja 

konfliktin välttäneissä kaupungeissa.  

 

Vuonna 2005 UNHCR, Sudan ja Uganda solmivat kolmikantasopimuksen 

(Comprehensive Peace Agreement, CPA) pakolaisten palauttamisesta kotimaa-

han Sudanissa allekirjoitetun rauhansopimuksen jälkiseurauksena. Levottomuu-

det Sudanissa jatkuivat kuitenkin rauhansopimuksesta huolimatta, mikä viivästi 

pakolaisten kotiuttamista takaisin Sudaniin.  

 

Itsenäistyminen kesällä 2011 herätti eteläsudanilaisissa toivoa uudenlaisen ajan 

alkamisesta maalle. Toivo mureni pian, kun 16. päivä joulukuuta 2013 Etelä-

Sudanin presidentti Salva Kiir Mayardit astui televisiokameroiden eteen sotilas-

univormussa ilmoittaen kansalle, että  maan pääkaupungissa Jubassa alkanut val-

lankaappausyritys on saatu tukahdutettua. Vallankaappausyrityksestä syytettiin 

presidentin erottamaa varapresidentti Riek Macharia yhdessä aiemmin kabinetis-

sa työskennelleiden hallitsevan puolueen SPLA:n (Sudan People’s Liberation 

Army) ministerien ja virkamiesten kanssa. 11 vallankaappausyrityksen suunnit-

telusta epäiltyä vangittiin, mutta Riek Machar oli ehtinyt pakenemaan Jubasta. 

Machar on kiistänyt osallisuutensa vallankaappausyritykseen, mutta samaan 

hengenvetoon kehotti armeijaa ottamaan vallan ja ilmaisi aikeistaan marssia Ju-

baan. (Johnson 2014: 300.)  

 

Vallankaappausta seurasi Etelä-Sudanin yli pyyhkäissyt nuerejen systemaattinen 

tappamisaalto, jota puolestaan seurasi nuerejen toimesta dinkoihin kohdistuva 

verinen kostoaalto. Vallankaappausta seuraavina kuukausina ryhmittymät kävi-
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vät taisteluja öljykenttien lisäksi Borin, Bentiun ja Malakalin kaupunkien hallin-

nasta.  

 

Siitä huolimatta, että vallankaappausyrityksestä pidätetyt ministerit edustivat 

useita eri heimoja kriisiä pidetään dinkojen ja nurerien välisenä heimokonflikti-

na, jossa vastakkain ovat yhdellä puolella hallitseva dinka-presidentti Salva Kiir 

ja toisaalla nuerit ja heitä edustava maan entinen varapresidentti Riek Machar.  

 

1.11 Etelä-Sudanin tulevaisuus 
 

Konfliktin osapuolet solmivat rauhansopimuksen 23. Tammikuuta 2014  Addis 

Abebassa, mutta sen vaikutukset jäivät pelkiksi nimiksi paperilla. Kesäkuussa 

2015 konflikti on ajanut 565 000 miestä, naista ja lasta pakolaisuuteen (UNHCR 

2015). Väkivaltaiset taistelijat ovat polttaneet koteja ja ihmisiä elävältä sekä tap-

paneet, pahoinpidelleet, ampuneet ja raiskanneet siviilejä, erityisesti naisia. Hu-

man Rights Watch on raportoinut myös naisten ja kidnappauksista pakkotyöhön. 

(HRW 2015). Ennen joulukuussa 2013 alkanutta konfliktia jo  yli 130 00  ete-

läsudanilaista oli pakolaisena maan rajojen ulkopuolella. Vuosikymmeniä kestä-

neet taistelut ovat ajaneet yhteensä noin 700 000 ihmistä pakolaisuuteen 

(UNHCR 2015).  

 

Kysyessäni informanteilta konfliktin syitä vastaukset ovat tukeneet heimojen 

roolia konfliktin aiheuttajana, vaikka Etelä-Sudanin kriisin esittämistä heimo-

konfliktina on sittemmin kriisin alun mediaintressien lopahdettua kritisoitu län-

simaisten luomaksi syy-seuraussuhteita yksinkertaistavaksi selitysmalliksi - lä-

hinnä siksi, että kumpikaan heimoista ei ole oma homogeeninen joukkonsa, joka 

olisi sellaisenaan mobilisoitavissa ja asetettavissa vastakkain toisen heimon yh-

teneväistä rintamaa vastaan. Siitä, mitkä kaikki seikat ovat Etelä-Sudanin kriisin 

taustalla on journalisteilla, politiikoilla, kansalaisilla ja tutkijoilla monia eri mie-

lipiteitä. Douglas Johnson (2014) muistuttaa, ettei yli kaksikymmentä vuotta 

kestänyttä sisällissotaa ja kuusi vuotta kolmikantasopimuksen solmimisesta itse-

näisyyteen johtavaa poliittisen kilpailun täyttämää vuotta ole viisasta edes yrittää 

yksinkertaistaa mustavalkoiseksi narratiiviksi. (Johnson 2014: 300-302.) Ete-
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läsudanilaiset eivät halua elää sodan keskellä, mutta usko pysyvään rauhaan on 

alkanut horjumaan:  

 

”En unelmoi paluusta Etelä-Sudaniin missään olosuhteissa. En voi 
paeta enää kahden kerran jälkeen. Ehkä kolmantena kertana, jos pa-
laisin, he tappaisivat minut. En voi jatkuvasti menettää veljiä ja per-
heenjäseniä. Jos Jumala auttaa minua unelmissani ja antaa toivoa ai-
komukseni on asettautua Ugandaan. Tai jos ei Ugandaan, jonnekin 
muualle.  Mutta en halua palata Etelä-Sudaniin. Tämänlainen sota ei 
ole päättymässä. Vaikka palaisin ja olisi rauha, tulee aina olemaan 
ihmisiä jotka haluavat sotia. Jopa Raamatussa Jumala sanoo, että Su-
dan on karua maata.” 
       -Anami, 29 vuotta26 

 

 

Aineistonkeruuaikana marraskuun kääntyessä joulukuuksi 2014 oli Adjumanissa 

ilmassa monenlaista spekulaatiota siitä, miten Etelä-Sudanin tilanne tulisi jatkos-

sa kehittymään. Parhaillaan käynnissä oleviin rauhanneuvotteluihin loi varjonsa 

muistot aikaisempien vuosikymmenten tapahtumista – jo vuosikymmeniä jatku-

neista taisteluista, joiden välinen pieni rauhanaika on toistaiseksi ollut vain tyyn-

tä seuraavan kriisin nostattaman myrskyn edellä. Yli puoli vuotta myöhemmin, 

rauhanneuvottelut jatkuvat edelleen edeten heinäkuun lopulla 2015 IGAD+ (In-

tergovernmental Authority on Development) uudelle neuvottelukierrokselle, 

jonka ainoana päämääränä olisi viimein elokuussa saada konfliktin osapuolet al-

lekirjoittamaan rauhansopimus ja päättää verinen kriisi. 

  

Niin viranomaiset kuin pakolaiset odottivat pakolaisten määrän kasvua, kun kui-

vakausi oli korvaamassa juuri päättymässä olevan sadekauden. Kuivankauden 

alkaminen tarkoittaa nimittäin Etelä-Sudanin teiden pikaista kuivumista. Kuivat 

ja paremmat tiet mahdollistaisivat sekä konfliktin eskaloitumisen, että maan si-

sällä olevien pakolaisten helpomman liikkumisen kohti kansainvälisiä rajoja. Vi-

ranomaiset odottivat 60 000 uutta pakolaista saapuvaksi rajan yli Adjumaniin 

vuoden 2015 aikana. LWF:n tiimijohtaja kertoi jo marraskuussa 2014, että avus-

tusjärjestöt olivat aloittaneet varustautumisen pakolaisten määrän kasvuun vuo-

denvaihteen jälkeen. Avustusjärjestöjen voimavaroista ainoastaan 80% kohdis-

                                            
26 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014 
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tettiin marraskuussa 2014 jo tulleiden pakolaisten auttamiseen ja 20% voimava-

roista kohdennettiin valmistelutöihin, jotta Adjumanissa olisi toimintavalmius 

ottaa heti kuivankauden alkaessa vastaan entistä suurempi määrä rajan ylittäviä 

eteläsudanilaisia pakolaisia.  

 

18 kuukautta Etelä-Sudanin kriisin alkamisesta kriisi ei ollut ainoastaan ole edel-

leen ratkaisematta rauhanneuvotteluista huolimatta, vaan eskaloitunut sisällisso-

daksi. Refugee Law Project raportoi helmikuussa 2015 Ugandaan saapuneen 160 

000 eteläsudanilaista pakolaista, joista suurin osa  (97 000 tai 61% saapuneista 

pakolaisista) on asutettu asumaan Adjumaniin ja toiseksi eniten Kiryandongoon 

(30 000 tai 22% saapuneista pakolaisista). Loput on sijoitettu kahdeksaan muu-

hun asutukseen ja lisäksi noin 7000 pakolaista asuu maan pääkaupungissa Kam-

palassa. Helmikuussa RLF:n raportin mukaan rajan yli saapuvien määrä päivit-

täin vaihteli vähimmillään 21 hengestä ja korkeimmillaan 100 henkeen. (RLP 

2015: 1-2.)  

 

Kuitenkin, vain muutama päivä ennen tämän tutkimuksen jättöä, keskiviikkona 

26.8.2015, konfiktin osapuolet allekirjoittivat rauhansopimuksen - tosin osittain 

YK:n turvallisuusneuvoston pakottamana. Turvallisuusneuvosto oli uhannut 

aloittavansa välittömät toimet Etelä-Sudanissa mikäli sopimusta ei synny. Rau-

hansopimuksen kestävyydellä on monia epäilijöitä, eikä ihan syyttä. Yhtenä huo-

lenaiheena on presidentti Kiirin ja entisen varapresidentti Macherin osallistumi-

nen  väliaikaishallituksen luomiseen. (Pettersson 2015.) 

 

Etelä-Sudanin kriisi on vaatinut tuhansien siviilien hengen jättäen liian monet 

orvoiksi ja leskiksi sekä hajottanut lukuisia perheitä. Ihmisiä on raiskattu, poltet-

tu elävältä ja satoja poikia on kidnapattu lapsisotilaiksi (BBC 2015). Ruoasta on 

pulaa sekä pakolaisleireillä että erityisesti sodan ja kuivuuden vaivaamassa Ete-

lä-Sudanissa. Aiemman lähes kahden miljoonan kotinsa jättäneen eteläsudanilai-

sen (joista reilu puoli miljoonaa on pakolaisena naapurimaissa) Punaisen Ristin 

kansainvälinen komitea (ICRC) raportoi kesäkuussa 2015 kriisin pakottaneen 

pelkästään viimeisen kuukauden aikana vielä satatuhatta ihmistä pakomatkalle ja 

saman verran olevan vaarassa nälkiintyä. Raportin mukaan osa eteläsudanilaisis-

ta on joutunut turvautumaan lumpeenkukkien syömiseen pysyäkseen hengissä. 
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ICRC:n mukaan konfliktin ja turvallisuusongelmien, kuivuuden, tulvien ja kas-

vitautien vuoksi viljeltävissä oleva maa on vähentynyt viime vuodesta 50 pro-

senttia ja tämän seurauksena esimerkiksi durran tuotanto on laskenut huimat 80 

prosenttia. Vaikka Etelä-Sudanin kriisi ei ole median suosikki, jotain sisällisso-

daksi eskaloituneen kriisin vakavuudesta kertoo, että kesäkuussa 2015 Etelä-

Sudan oli Syyrian jälkeen ICRC:n suurin avustuskohde. (ICRC 2015.) 
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

 

Ensimmäiset yhteiskuntatieteelliset pakolaistutkimukset keskittyivät lähesty-

mään pakolaisia lähinnä juuriltaan revittynä, ja sen vuoksi ikään kuin kulttuurit-

tomana ja paljaana ihmisjoukkona. Kyseinen lähestymistapa heijastui myös sosi-

aali- ja kulttuuriantropologian melko myöhään heränneeseen kiinnostukseen pa-

kolaisuuteen tutkimuskohteena, jättäen pitkään kulttuurittomat ja ”väärässä pai-

kassa olevat” psykologien ja sosiologien tutkittavaksi. (Malkki 2012: 10-11.)  

 

Tämä luku esittelee aikaisempaa pakolaistutkimusta Liisa Malkin (1995; 2012) 

ja Ted Lewellinen (2002) kirjoituksiin perustuen. Monet myöhemmin tässä tut-

kimuksessa esiintyvät pakolaisuutta käsittelevät tutkimukset edustavat sosiaali- 

ja kulttuuriantropologisen tutkimuksen lisäksi laajempaa yhteiskuntatieteellistä 

tutkimusperinnettä, johtuen antropologien myöhään heränneestä kiinnostuksesta 

pakolaisuustutkimukseen. Pakolaistutkimuksen lisäksi haluan nostaa tämän tut-

kimuksen teoreettiseen keskiöön antropologisen keskustelun toimijuudesta ja sen 

rakentumisesta. Luvun jälkimmäinen osa pureutuu toimijuuskeskustelun maail-

maan, jossa pohdin antropologien Sherry Ortnerin (1996; 2006), Marilyn 

Strathernin (1988) ja Charles Piotin (1999) sekä sosiologi Anthony Giddensin 

(1979) kirjoituksia toimijuudesta.  

 

1.12 Katsaus pakolaistutkimukseen 
 

1990-luvun lopusta alkaen antropologit ovat yhä enenevissä määrin tutkineet pa-

kolaisuutta, maahanmuuttoa ja liikkuvuutta etenkin diasporan ja transnationa-

lismin käsitteiden kautta (mm. Clifford 1994, Gupta & Ferguson 1997, Malkki 

2012). Siitä huolimatta, että pakolaisuus on noussut hiljattain monien tieteenalo-

jen ohella myös antropologian tutkimuksen kohteeksi globaalissa pakolaisdis-

kurssissa pakolainen on edelleen tapana mieltää aktiivisen toimijan sijaan ulko-

puolelta tulevaksi pakolaisten joukkoa edustavaksi stereotyyppiseksi hahmoksi. 

Nämä hahmot ovat menettäneet historiansa, toimijuutensa ja sosiaalisen konteks-

tinsa. Tämä tutkimus pyrkii osallistumaan antropologiseen ja pakolaisuutta kos-
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kevaan keskusteluun pohtimalla näkemyksiä pakolaisten toimijuudesta, joka pe-

rinteisesti on jäänyt vähemmälle huomiolle.  

 

Ihmisen minäkuva ja identiteetti ovat 1900-luvun alusta alkaen kansallisvaltioi-

den hallitsemassa maailmassa muun muassa filosofiassa ja yhteiskuntatieteelli-

sessä tutkimuksessa yhdistetty maantieteelliseen paikkaan (Malkki 2012: 25). 

Ihminen kokee tarvetta kokea kuuluvuutta, jota on pyritty kuvaamaan juurien 

vertauskuvan kautta. Juurien ulottuminen syvälle kotimaan multaan on omalta 

osaltaan vahvistanut ajatuksia identiteetin ja maantieteellisen alueen välisestä 

katkeamattomasta suhteesta. Matkustamisen nopeutuminen eri maantieteellisten 

alueiden välillä sekä uudet teknologiakeksinnöt kuten internet ovat omalta osal-

taan olleet rikkomasta perinteistä käsitystä paikkaan kuulumisesta. Nämä muu-

tokset ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia keskusteluja identiteetin muovautumi-

sesta, kuvitelluista yhteisöistä, globalisaatiosta ja muistin antropologiasta.  

 

Omaan etniseen ryhmään, oman ryhmän uskontoon ja ryhmän omaan maantie-

teelliseen paikkaan kuuluminen ei ole suinkaan vanhentunutta ajattelua, vaan 

samanlainen ajattelu elää edelleen 2010-luvullakin purkautuen ajoittain valitet-

tavilla tavoilla. Median kautta jokainen on varmasti kuullut tarinoita siitä, miten 

rasistinen ajattelu purkautuu aika ajoin vähemmistöihin kohdistuvana vihapu-

heena tai vastenmielisinä väkivaltaisuuksina. Antropologia on yksi tieteenalois-

ta, jotka ovat kyseenalaistaneet maantieteelliseen alueeseen perustuvan luokitte-

lun luonnollisuutta ja esittänyt näkemyksiä siitä, että käsitteet kuten identiteetti, 

kotimaa ja alkuperä ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi käsitteiksi. 

(Malkki 2012: 25.) 

 

Malkki on kritisoinut maantieteteelliseen alueeseen perustuvan luokittelujärjes-

telmän lisäksi Gelnerin (1983) koulun kartastoa muistuttavaa maailmankuvaa, 

jossa maailma on jakautunut erivärisiin selkeästi rajattuihin maantieteellisiin 

alueisiin vailla ainuttakaan sumeaa tai harmaata aluetta (Malkki 2012: 28-29). 

Tämän luokittelun ongelma Malkin mukaan on, että todellisuudessa kulttuurien 

ja kansojen väliset rajat ovat alati liikkuvia veteen piirrettyjä viivoja selkeärajai-

sesti lohkottujen alueiden sijaan. Selkeästi rajattu legitiimi alue on tarpeellinen 
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kansallisvaltioiden legitiimin hallintavallan määrittelyssä, mutta kulttuureja tai 

yhteiskunnallisia ilmiöitä on mahdotonta sijoittaa rajatuille alueille. 

 

Globalisaatio ja transnationalismi - rajoja rikkova elämä - rikkovat perinteisiä 

käsityksiä ja uskomuksia kansallisuudesta ja kansallisvaltiosta. Transnationalis-

mi nostaa kompleksiset, transnationaalit sosiaaliset verkostot yksilön sosiaalista 

tilaa määrittäväksi tekijäksi maantieteellisten rajojen ja kotimaan multaan ulot-

tuvien juurien sijaan. Transnationaaliksi Lewellen määrittelee henkilön, joka py-

syy aktiivisena sekä kotimaassaa, että uudessa asuinpaikassaan taloudellisesti, 

sosiaalisesti, kulttuurellisesti, politiittisesti tai kaikilla edellä mainutuilla keinoil-

la. (Lewellen 2002: 151.) On vaikea käsitellä transnationalismia ilman intialai-

sen antropologin Arjan Appadurain mainitsemista. Globalisaatio määritellään 

usein pääoman, tuotteiden ja ihmisten kansallisvaltioiden rajoja ylittävä virtana, 

mutta Appadurai (katso Lewellen 2002: 136) korostaa kirjoituksissaan prosessis-

sa yksilöiden mielikuvituksen kokemusten ensisijaisuutta. Appadurai kuvaa glo-

balisaatiokehitystä epämääräisistä muodoista muodostuvina virtoina, jotka 

muokkaavat ja luovat uudenlaisia kompleksisia kanssakäymisen ja ajatuksen 

muotoja. Perinteisten yhteiskuntien ja maantieteellisten rajojen sijaan Appadurai 

jaottelee maailmamme erilaisiin maisemiin etnisyyteen, teknologiaan, mediaan, 

talouteen ja idoihin (Lewellen 2002: 136).  

 

Paikkaan sidottujen yhteisöjen rinnalle on Appadurain mukaan syntynyt globali-

saation myötä mielikuvitusyhteisöja (imagined communities.) Esimerkiksi Ap-

padurain mukaan massojen muuttoliikehdintä on historiasta tuttua, mutta uuden 

teknologian myötä se saa aivan uudenlaisia ulottuvuuksia. Paremmat tiet, nope-

ammat autot, internet ja kännykät vaikuttavat suoranaisesti myös Ugandassa ih-

misten kokemuksiin pakolaisuudesta. Ihmisten lisäksi rahalähetykset liikkuvat 

rajan yli puolin ja toisen ja reaaliaikainen yhteydenpito kotimaahan on mahdol-

listunut maapallomme jokaisessa kolkassa.  (Lewellen 2002: 95-96.) Globaali 

muuttoliike ja transantionalismi ovat Lewellenin mukaan tulleet jäädäkseen. Hän 

huomauttaa kuitenkin miten tärkeää on tiedostaa, että globaalista muuttoliikkees-

tä noin 20 prosenttia ei ole vapaaehtoista, vaan sodan tai katastrofien pakotta-

maa. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, alue johon myös Ugandaa sijoittuu, 

muuttoliike on vilkkaampaa kuin missään muualla maailmassa. Arviolta alueella 
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noin 36 miljoonaa asuu oman synnyinmaansa rajojen ulkopulella. (Lewellen 

2002: 124.)  

 

Pakolaisten kokemukset saattavat erota huomattavasti toisistaan, vaikka yksilöi-

den lähtötilannetta ennen pakolaisuutta määrittelisikin sama kansalaisuus, etni-

syys ja kotipaikka. Pakolaisuuden kokemukseen vaikuttavat ennen kaikkea uu-

den isäntämaan olosuhteet ja uusi kulttuuriympäristö omaksuttuina vaikutuksi-

neen. Malkin (1995; 1996) tutkimukset hutu- ja tutsipakolaisten keskuudesta 

osoittavat pakolaisten tarpeen luoda toimijoina pakolaisuudessa oma historiansa 

ja uusi identiteetti pakolaisena. Malkki myös avaa teoksissaan pakolaisidentitee-

tin ja oman historian luomisprosesseja. (Malkki 1995; 1996.)  Pakolaiset joutu-

vat jatkuvasti luomaan ja määrittelemään uudelleen itsensä kulttuurillisesti, oi-

keudellisesti ja materiaalisesti ympäröivien olosuhteiden muuttuessa nopeasti. 

He ovat pakotettuja luomaan nopeasti uusia rakenteita tuntemattomissa olosuh-

teita ja alistumaan uuden maan säännöille ja löytämään tiensä sen byreokra-

tiaviidakossa. (Lewellen 2002: 174.) 

 

 

1.13 Näkemyksiä toimijuudesta 
 

Tässä luvussa esittelen toimijuuden teoriaa Sherry Ortnerin (1996 ja 2006) An-

thony Giddensin (1979) ja Charles Piotin (1999) teoksiin perustuen. Ortner 

lähestyy toimijuutta käytännön teorian kautta. Käytännön teoria perustuu 

ajatukseen, että maailma on sosiaalisesti rakennettu. Käytännön teorialla Ortner 

viittaa sosiaalisten subjektien syntyvän maailmassa käytännön toiminnan kautta 

ja maailman puolestaan syntyvän käytännön toiminnan kautta. Ortnerin mukaan 

struktuurin (maailma) ja agentin (toimija) välillä vallitsee dialogi, jonka mo-

lemmat osapuolet vuorovaikutuksen kautta muovaavat toinen toistaan. Näin ol-

len toimijuutta voidaan pitää prosessina, jossa kulttuuria ja maailmaa ra-

kennetaan ja puretaan. Tämä näkemys toimijuudesta poikkeaa Ortnerin mukaan 

weberiläis-geertziläisestä ajattelusta siten, että weberiläis-geertziläinen toimijuus 

keskittyy toimijuuden syntyyn jättäen huomioimatta toimijan vaikutukset 

ympäröivän maailman muodustumiseen. (Ortner 2006: 16.)  
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Käytännön teorian valossa maailma on muodostunut ja muodostuu jatkuvasti 

tavallisten toimijoiden toiminnan kautta ja jo muodustunutta maailmaa on 

jokaisella mahdollisuus muovata tarkoituksellisesti tai tarkoituksetta. Siitä hu-

olimatta, että käytännön valinnoilla vaikutetaan ympäröivään maailmaan Ortner 

huomauttaa, ettei käytännön teoria missään tapauksessa oleta, että toimija olisi 

välttämättä vapaa tai toimijuus vapaaehtoista (Ortner 1996: 7). Ortnerin mukaan 

toimijuus on aina kulttuurellisesti ja poliittisesti rakennettua, mutta samanai-

kaisesti myös luonnollinen osa ihmisyyttä, jonka olemassaoloa ei tulisi teorian 

tasolla kieltää (Ortner 1996: 10). 

Aikaisemmista yhteiskuntatieteellisistä teorioista, kuten brittiläis-

amerikkalaisesta strukturaalifunktionalismista, deterministisestä ja mekaanisesta 

marxismista sekä ranskalaisesta strukturalismista puuttui intentionaalinen 

subjekti. Teoriat lähestyivät historiaa ja yhteiskuntaa koneina tai organismeina, 

jotka toimivat omien lainalaisuuksiensa mukaisesti eikä niinkään sosiaalisina 

toimijoina, joilla on oma yksilöllinen tahtonsa ja pyrkimyksensä. 1970-luvulla 

luonnosteltiin useita teorioita kumoamaan aikaisemmat yhteiskuntatieteelliset 

teoriat, joista suurin osa on sijoitettavissa post-strukturalismin alle. Siitä hu-

olimatta, että post-strukturalismi syntyi vastustamaan strukturalismin mekaanista 

ja determinististä lähestymistapaa pitivät post-strukturalistiset teoriat edelleen tu-

tun positionsa, jossa intentionaalinen toimija jätettiin teorisoinnin ulkopuolelle – 

toisin kuin käytännön teoriassa. (Ortner 1996: 7.) 

Ortnerin toimijuuden perustana on yksilön subjektiivisuus (Ortner 2006: 110). 

Subjektiivisuuden käsitteen kautta Ortnerin mukaan on ymmärrettävissä miten 

subjektit toimivat maailmassa, jossa heihin kohdistuu jatkuvasti muiden subjek-

tien toimintaa. Subjekteista muodostuu toimijoita kulttuurisen vaikutuksen 

tuloksena halujen ja intentioiden muuttuessa aktiiviseksi toiminnaksi. Toimijuus 

ei siten ole Ortnerin mukaan sisäsyntyistä, vaan tietoisten subjektien kulttuurel-

lisesti omaksuttujen halujen ja pyrkimyksien tulos. (Ortner 2006: 110-11.) Ort-

ner sijoittaa toimijan ns. vakavaan peliin, sillä peli (game) on toimijan 

ympäristöä kuvaavista sanoista monikäyttöisin.27 Pelillä Ortner viittaa siihen, 

                                            
27 Peli pelkästään herättää Ortnerin mukaan ajatuksia kevyestä ja leikkisästä ympäristöstä, joten vir-
heellisten mielleyhtymien välttämiseksi Orter päätyy käyttämään toimijan ympäristöstä ilmaisua 
“vakava peli”. 
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että sosiaalinen elämä on kulttuurillisesti järjestäytynyt ja konstruoitu; pelissä on 

toimijoita, sääntöjä ja päämääriä. Sosiaalinen elämä koostuu Ortnerin mukaan 

vuorovaikutuksesta verkostojen välillä. Verkostojen subjektipositiot ovat 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskenään, eivätkä siten suinkaan  ole auton-

omisia agentteja. Subjektit pelaavat peliä taidolla ja älykkäästi, pyrkien saavut-

tamaan omia päämääriään. “Vakavalla” Ortner haluaa painottaa pelin lu-

onteeseen kuuluvan, että valta ja epäoikeudenmukaisuus ovat monella tasolla 

olennainen osa peliä. (Orner 1996: 12.) Pelit ovat konteksti, joissa toimijat ovat 

sekä subjekteja, että objekteja: toimijat muokkaavat peliä ja tulevat pelin 

muovaamiksi (Ortner 1996: 20). 

Ortner määrittelee toimijuudelle kaksi merkityskenttää: (1) kulttuurillisesti 

määritellyt, intentionaaliset projektit ja (2) valta. Merkityskentät eivät kui-

tenkaan ole toistensa vastakohdat, vaan usein ilmenevät toimijuudessa yhteen-

sulautuneena. Projekteissa toimijuutta käytetään päämäärien saavuttamiseksi. 

Vallan merkityskentässä puolestaan on kyse voimankäytöstä ja epätasa-

arvoisessa vuorovaiktussuhteessa toimimisesta. Lisäksi vallan merkityskenttä on 

itsessään kaksitahoinen: valta voi ilmeta ylhäältä käsin dominoivana valtana tai 

alhaalta käsin hallittujen vastarintana. (Ortner 2006: 139).  

Ortner kirjoittaa paljon elämän kokemisesta merkitykselliseksi marginaalissa: al-

tavastaajan asemassa, esimerkiksi kolonialismin, rasistisen hallinnon, orjuudessa 

– tai pakolaisena.  Vallan toimijuus määräytyy Ortnerin mukaan valtaapitävien 

mukaan. Kulttuurillisesti määritellyt projektit taas järjestävät subjektien so-

siaalista elämää tehden elämästä merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista. 

Kulttuurilliset projektit määrittävät mikä subjektille kussakin yhteiskunnassa on 

hyvää ja tavoittelemisen arvoista vaikuttaen tällä tavoin subjektin toimijuuteen. 

Toimijuuden voidaan siis katsoa syntyvän ympäröivistä olosuhteista; valta-

taistelusta ja projektien synnyttämistä haluista ja  pyrkimyksistä. (Ortner 2006: 

145.) 

Siinä missä vallan toimijuus Ortnerin mukaan määräytyy valtaapitävien mukaan. 

Anthony Giddens (1979) lähestyy valtaa rakenteen duaalisuuden valossa. Gid-

dens (1979) tarkastelee teoksessaan Central Problems in Social Analysis kolmea 

yhteiskuntatieteellistä teoreettista pääsuuntausta: tulkinnallista sosiologiaa, funk-
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tionalismia ja strukturalismia. Giddens esittelee teoreettisten suuntauksien 

kontribuutiota yhteiskuntateiteelle, mutta myös nostaa esille teoriasuuntausten 

ongelmakohtia lähinnä vallan, konfliktin ja sosiaalisen muutoksen osalta. Ra-

kenteen jatkuvuutta tai muutosta määritteleviä olosuhteita Giddens nimittää ra-

kenteistamiseksi. Rakenteistaminen sekä vahvistaa että luo uudelleen toimi-

joiden ja toimijoista koostuvien ryhmien välisiä suhteita - toisin sanoen, ra-

kenteistaminen luo sosiaalisia käyntäntöja. Rakentaistaminen tapahtuu toimijan 

ja rakenteen välissä riippuvuussuhteessa siten, että sosiaalisten käytöntöjen 

uusintamisprosessissa rakenne on sekä väline että tulos. (Giddens 1979: 66-67.)  

Giddensin mukaan valtaa tulisi lähestyä edellä esitellyn rakenteen duaalisuuden 

valossa. Giddens nimittäin väittää, ettei valta itsessään ole resurssi. Ainoastaan 

vallan yhdistyessä toimijuuteen syntyy otolliset olosuhteet ja tarvittava 

muutosvoima rakenteelliselle muutokselle. Giddenssille valta ei siis ole itsessään 

toimintaa, vaan se on sisällytetty enemmän tai vähemmän huomaamattomasti 

yksiöiden toimijuuteen, joka synnyttää rutiinomaisia tekoja. Toimijuus voidaan 

siis katsoa olevan tulosta rakenteesta, mutta rakenne muokkautuu jatkuvasti 

toimijuuden vaikutuksesta.  

Toisin kuin Ortner ja Giddens, Charles Piotin (1999) mukaan ihminen ei ole ob-

jekti tai subjekti. Piotin mukaan ihmisyys ja toimijuus on jossain muaalla – ob-

jektin ja subjektin välisessä suhteessa. Piotin mukaan henkilö on olemassa tämän 

ollessa suhteessa muihin ihmisiin tai laajempaan kosmologiaan. (Piot 1999: 6, 

18. ) Piot seuraa ajattelussaan Marilyn Strathernin (Strathern 1988, katso Piot 

1999: 6) käsitystä toimijuudesta. Piot tukee Strathernia tämän kritikissä lukuis-

ten antropologien holtittomasta käsitteiden käytöstä. Strathern (1988) kiinnittää 

teoksessaan The Gender of the Gift huomiota käsitteiden kuten yhteiskunta, su-

kupuolten tasa-arvo ja toimijuuden heijastavan vahvasti anglo-eurooppaista yksi-

lökeskeistä maailmankuvaa eivätkä ole siten suoraan käytettävissä kuvaamaan 

melanesialaista tai afrikkalaista toimijaa tai sosiaalista kanssakäymistä. Länsi-

maista yksilöä pidetään autonomisena ja omia intressejä ja omaa etuaan tavoitte-

levana itsenäisenä toimijana, jonka toimijuutta mitataan muihin yksilöihin koh-

distuvan kontrollin ja vallan perusteella. Yksilön intressien oletetaan usein ole-

van ristiriidassa muiden yksilöiden ja laajemman sosiaalisen ympäristön intres-
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sien kanssa aiheuttaen eurosentriset pohdinnat ja teorisoinnit yksilön ja yhteis-

kunnan suhteesta. Yksilöiden välinen solidaarisuus ja organisoituminen yhteis-

kunnaksi sekä keinot uusintaa ja muovata kulttuuria ovat Piotin mukaan kaikki 

saman yksilökeskeisen eurosentrisen maailmankuvan luomia kyseenalaistetta-

vissa olevia teoriasuuntauksia.  (Piot 1999: 16.)  

 

Strathernin (Strathern 1988, katso Piot 1999: 6). tutkima melanesialainen yhteis-

kunta ei perustu tavaroiden tai hyödykkeiden vaihtoon vaan lahjojen antoon. 

Esineiden arvo melanesialaisessa yhteiskunnassa perustuu henkilöihin ja heidän 

välisten suhteiden arvoon ja merkitykseen, eikä niinkään tavaroiden arvoon län-

simaiseen tapaan: vaihtokauppaan sopivina hyödykkeinä. Kabre-yhteisöä tutki-

nut Piot puhuukin yksilökeskeistä maailmankuvaa vastaan korostamalla henki-

löiden olevan sosiaalisia suhteita (are relationships), sen sijaan että heillä yksi-

löinä on kesinäisiä sosiaalisia suhteita (to have relationship). Ihmiset eivät 

oman edun tavoittelu mielessä Piotin mukaan solmi ihmissuhteita, vaan ihminen 

on sosiaalisten suhteiden tuotos ja osa sosiaalista verkostoa.  

 

Piot päätyy hylkäämään yksilökeskeiseen lähestymistapaan perustuvan teoreetti-

sen viitekehyksen todettuaan sen mahdottomanksi soveltaa afrikkalaiseen yh-

teiksuntatutkimukseen teoksessaan Remotely Global (1999). Piot ei pyri tarjoa-

maan teoksessaan vastauksia etnosentrisesti aseteltuihin kysymyksiin, vaan lä-

hestymään ilmiöitä paikallisesta luokittelusta käsin. Piotin mukaan kymykset sii-

tä, miten istuttaa yksilö osaksi yhteiskuntaa eivät ole relevantteja, sillä yksilö ei 

ole muuta kuin länsimainen käsite. Myöskään pohdinnat miten lähestyä toimi-

juutta tai subjektin ja objektin välistä suhdetta eivät Piotin mukaan ole millään 

tasolla relevantteja, sillä Piotin mukaan ihminen ei ole objekti tai subjekti, vaan 

ihmisyys ja toimijuus on jossain muussa –näiden kahden välisessä suhteessa. 

Piotin mukaan henkilö on olemassa tämän ollessa suhteessa muihin ihmisiin tai 

laajempaan kosmologiaan. (Piot 1999: 6, 18.) 

 

Piot kritisoi tätä durkheimilaista duaalista  jaottelua yksilö-yhteiskunta ja toimi-

ja-struktuuri -oppostiopareihin, jotka tekevät kulttuurista yksilöiden strategisen 

ajattelun ohjaaman ja omistaman hyödykkeen.  (Piot 1999:16.)  Lisäksi Piot kri-

tisoi aikaisempia tutkijoita niiden sortumisesta tietyn asteiseen orientalismiin. 
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Piot näkee kulttuuriset voimat suurina ja globaaleina siinä missä aikaisemmat 

tutkimukset hänen mukaansa puolestaan sortuvat lähestymään paikallista kult-

tuuria, sukulaisuusjärjestelmää, valta-asetelmia, talousjärjestelmää ja rituaaleja 

puhtaasti yhteisön jäsenten toiminnasta kumpuavina tuotoksina. (Piot 1999: 17.) 
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Tutkimustulokset ja niiden tulkinta 
 

Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin 1) onko pakolaisilla mahdolli-

suuksia vaikuttaa asutuksessa asuessaan omaan, perheensä tai yhteisönsä tule-

vaisuuden kehittämiseen, ja mikäli on, 2) missä määrin vaikuttaminen mahdol-

lista ja 3) minkälaisin keinoin? Tämä luku pyrkii tarjoamaan vastauksia edellä 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin pakolaisten toimijuudesta esittelemällä ja tul-

kitsemalla etnografista aineistoa luvussa neljä esitettyjen Sherry Ortnerin (1996; 

2006) Anthony Giddensin (1979) ja Charles Piotin (1999) teorioden valossa.  

 

1.14 Heidän tarinansa 
 

Pakolaisalueella toimivat avustusjärjestöt esittelevät uutiskirjeissään ja net-

tisivuillaan tukijoilleen varainhankinnan nimissä traagisia henkilötarinoita. Klik-

kauksia kaipaava media myös esittelee mielellään sensaatiohakuisesti kohtalok-

kaita selviytymistarinoita. Adjumanissa on lähes 100 000 pakolaisen tarina, jois-

ta valita. Kuitenkaan yksityiskohtaisten henkilökohtaloiden esittely eivät tuo tie-

teellistä lisäarvoa tälle tutkimukslle, minkä vuoksi en tule esittelemään kaikkien 

tässä tutkimuksessa esiintyvien informanttien pakomatkaa tai elämäntarinoita 

yksityiskohtaisesti. Valitsin esittelyyn kolme tutkimuksen kannalta keskeistä in-

formanttia edustamaan laajempaa informanttien joukkoa. Nämä kolme ovat hen-

kilöitä, joita olen tavannut useampia kertoja ja joiden kanssa olen käynyt lukui-

sia pidempiä keskusteluja enemmän tai vähemmän tutkimukseen liittyen.  

 

Avaan tässä luvussa lukijalle hieman tarkemmin kolmen keskeisen informantin 

taustoja. Tämä siksi, että uskon tutkimuksessa etnografisen aineiston sijoittami-

sen oikeaan kontekstiin olevan lukijalle helpompaa, mikäli  lukija on päässyt 

kurkistamaan hieman verhon taakse  ja syventymään informanttien elämäntari-

noihin. Alunperin epäröin esitellä yksittäisten informanttien luottamuksellisesti 

kertomia tarinoita tutkimuksessa lainkaan sen tarkemmin, sillä usein kriisiolo-

suhteissa dokumentoituja elämänkerrallisia narratiiveja käytetään tarkoituksen-

hakuisesti. Tarjoamalla traagisia elämäntarinoita ja sensaatiomaisia otsikoita 

media hakee lukijoita ja avustusjärjestöt puolestaan pyrkivät tarinoilla vetoa-
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maan lukijan tunteisiin esimerkiksi varojenhankinnan edistämiseksi, mikä ei 

missään tapauksessa ole tieteellisen tutkimuksen tavoite.  

 

Kuitenkin, informanttieni toiveena on, että kertomalla eteenpäin heidän tarinaan-

sa muu maailma ei unohtaisi heitä, vaan ottaisi vakavasti heidän ja muiden pako-

laisten tilanteen. Jokainen heistä on haastattelu- ja keskusteluhetkessä ollut tie-

toinen siitä, että kerrotut asiat tulevat tutkimuskäyttöön. Myös lähestyäkseni täs-

sä tutkimuksessa pakolaisia historiallisina ja aktiivisina toimijoina koen ehdot-

toman tarpeelliseksi avata lyhyesti edes muutamien toimijoiden historiallisia 

taustoja laajemmin ja tarkemmin. Valitsin tähän kolme samalle leirille päätynyt-

tä, eri taustoista tulevaa ja varsin erilaisissa elämäntilanteessa olevaa informant-

tiani. Yhden heistä kanssa olen tehnyt nauhoitetun haastattelun monien keskuste-

lujen lisäksi ja kahden muun tarinat perustuvat lukuisiin asutuksessa käytyihin 

kahdenvälisiin keskusteluihin.  

 

Viimeiseksi, ennen itse tarinoita haluan mainita, että tämä tutkimus on sitoutunut 

informanttien anonymiteetin suojeluun. Jotta tutkimus osoittaisi kunnioitusta in-

formanttien yksityisyyttä kohtaan en lainkaan erittele yksityiskohtia, jotka voisi-

vat mahdollisesti olla identiteetin kannalta paljastavia. Tarinat ovat informanteil-

le erittäin henkilökohtaisia ja sisältävät henkilökohtaisia menetyksiä. Tutkimuk-

sessa esiintyvien informanttien nimet ja etnisyydet on muutettu. Tämä siksi, että 

tutkimukseen osallistuneiden informanttien joukossa on useampia henkilöitä, 

jotka ovat joutuneet pakenemaan Etelä-Sudanista väkivaltaisen kriisin lisäksi 

asemansa tai mielipiteisiin kohdistuvan suoran vainon vuoksi.   

 

1.14.1  Anami, nainen 29 vuotta 
 

Anami, tämä hymyilevä, energinen ja avoin nuori nainen oli ensimmäisten 

ihmisten joukossa jotka tapasin saapuessani Adjumaniin. Murule-heimoon 

kuuluvan naisen ystävällisyys ja nuoruuden intoa hehkuva olemus herätti 

minussa heti ensimmäisten käymiemme keskustelujen aikana syvän luot-

tamuksen. Erilaisista taustoista huolimatta tulimme hyvin juttuun ja 

koimme ymmärtävämme toisiamme. Hän oli aidosti innostunut muukalai-

sesta, joka viipyisi pidempään ja koki etuoikeudekseen varmistaa, että tut-
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kimukseni onnistuisi ja saisin riittävästi vastauksia kaikkiin kysymyksiini. 

Kuluvien viikkojen varrella tutustuimme Anamin kanssa ja ystävystyim-

me. Kysyin häneltä viikkojen varrella monia tarkentavia kysymyksiä, jois-

ta jokaiseen hän vastasi kärsivällisesti. Meillä oli tapana soitella iltaisin 

keskustellaksemme päivän kuulumisista sekä Borolin ja alueen tapahtu-

mista laajemmin, sillä päivisin ollessani Borolissa hän harvoin ehti istah-

tamaankaan kaikkien velvollisuuksiensa keskeltä pidemmäksi aikaa alas: 

 
“Siksi juoksen aina kylää edestakaisin. En koskaan istu aloillani. 
Etsin jatkuvasti keinoja hankkia rahaa, jotta saisimme ruokaa. Jotta 
kotona selviydyttäisiin. Se vähäinen raha mikä tienataan myös ku-
lutetaan. Säästäminen on mahdotonta. Aina pitää käyttää rahaa. Ku-
lut ovat suuremmat, kuin mitä täällä pystyy tienaamaan. Se tekee 
elämästä hyvin vaikeaa.” 
     -Anami, nainen 29 vuotta28 
 
 

Tutustuessamme Anami oli ollut leirillä pian vuoden, läheni kolmeakymmentä 

ikävuotta ja oli Ugandassa jo toista kertaa paossa. Kysyessäni nauhurin kanssa 

hänen tarkempaa ikäänsä hämmästelin, sillä ikä tuntui vaihtuneen ensitapaami-

sessa kerrotusta iästä. Syy selvisi pakolaisstatuksen todistavasta dokumentista, 

johon Ugandan viranomaiset olivat merkinneet eri syntymävuoden kuin synty-

mätodistukseen. Anamilta opin muun muassa, että pakolaistodistuksissa saattaa 

etnisyyden, sukulaisuussuhteiden tai iän kohdalla olla merkitty lähes mitä sattuu, 

joko puhtaasti kielimuurin tai pakolaisten itse viranomaisille ilmoittamia heille 

edullisempaa informaatiota. Tästä syystä vastaukset saattavat vaihdella sen mu-

kaan, kuka tietoja kyselee ja mihin tarkoitukseen.  

 

Anami puhui usein kaihoisasti, mutta päättäväiseen sävyyn suurimmasta unel-

mastaan: paluusta koulun penkille ja tutkinnon suorittamisesta. Hän haluaisi suo-

rittaa opinnot loppuun ja valmistua ammattiin, jotta voisi tarjota pienelle lapsel-

leen paremman tulevaisuuden.  Anamilla koulut olivat jääneet useamman kerran 

kesken - joko kriisin puhkeamisen tai taloudellisten ongelmien vuoksi. Takana 

oli jo useita ammatteja ja pieniä bisneksiä, joista saaduilla tuloilla hän oli pyrki-

nyt kerta toisena jälkeen jatkamaan koulunkäyntiä. Valitettavasi koulumaksuihin 

                                            
28 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, jou-
lukuu 2014. 
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säästäminen oli osoittanut mahdottomaksi urakaksi maassa, jossa kriisit olivat 

nostaneet hintoja niin, että monille oli  täysi työ hankkia edes päivittäinen elanto. 

Suurimman osan peruskoulusta Anami oli onnistunut suorittamaan kirkon kautta 

saadun kummin tuella. Kuitenkin kummin menehdyttyä yllättäen myös taloudel-

linen tuki oli loppunut. 

 

Kysyessäni eräänä iltana Anamin vanhempien kohtalosta, hänelle nousi pala 

kurkkuun eikä hän siitä halunnut puhua asiasta koko kentällä oloaikanani: ”en 

vielä tänäkään päivänä pysty puhumaan siitä…” Myöskään aviomiehensä olin-

paikasta Anami ei ollut kuullut sen joulukuisen yön jälkeen, kun oli ollut pakko 

tehdä nopea päätös paeta ja pelastaa oma ja tulevan lapsen henki. Väkivaltaisuu-

det olivat syttyneet joulussa 2013 yöaikaan Juban lähiössä, jossa Anami oli  

nukkumassa. Hänen aviomiehensä oli sinä yönä kaupungin ulkopuolella maa-

seudulla töissä, eikä Anami ole sittemmin saanut häneen yhteyttä.  

 

Pian leirille saavuttuaan Anami synnytti pienen Sarah-nimisen tytön, joka kent-

tätyöni aikana usein konttasi tyytyväisenä hiekan pöllytessä, nautti sylissä istu-

misesta ja nauroi paljon. Oman pienen tyttönsä lisäksi hän huolehti orvoksi jää-

neistä sukulaislapsistaan yhdessä Borolissa asuvien kahden veljensä kanssa. 

Anami oli masentunut tullessaan leirille ja kärsi post-traumaattisista stres-

sioireista. Yhdessä veljensä kanssa he rakensivat omat pyöreät talot, joissa per-

heenjäsenet mahtuvat asumaan. Anami sai Boroliin asetuttuaan avustusjärjestö-

jen järjestämää keskusteluapua, jonka avulla hän saattoi hyväksyä kokemansa 

rankan pakomatkan tapahtumat ja elämän hänelle määräämät olosuhteet. Siitä 

saakka kun Anami on saanut elämänsä Borolissa mallilleen hän on omistanut 

päivänsä yhteisön auttamiseksi kaikin mahdollisin keinoin. 

 

1.14.2 Thomas, mies 46 vuotta 
 

Thomas kuuluu madi-heimoon ja on yksi Boroli-yhteisön vaikutusvaltaisimmista 

ja arvostetuimmista henkilöistä. Hän oli heti kriisin puhjettua joutunut jättämään 

kotimaansa ja uransa näkyvällä paikalla Etelä-Sudanin politiikassa paetakseen 

perheineen Ugandaan. Thomas lähetti vaimonsa ja kuusi lastaan kuorma-auton 

kyydissa edeltä rajan yli ja saapui itse pian perässä Boroliin. Ennen uraansa po-
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liittisena vaikuttajana Etelä-Sudanissa Thomas toimi sotilaana armeijan leivissä 

ja kouluttautui opettajaksi. Viittä kieltä sujuvasti puhuva mies usein puhui innol-

la pitämistään koulutuksista ja urastaan opettajana Etelä-Sudanin maaseudulla.  

 

Kysyessäni mieheltä hänen tunnelmiaan elämästä pakolaisleirillä Thomas totesi 

päällimmäisen tunteensa olevan monien kokeman turhautumisen sijaan alati läs-

nä oleva pelko ja epäluottamus. Pakolaisasutus ei tarjoa Thomasille samanlaista 

aseellista turvaa kuin aseman myötä tullut suuri piha ja aseistetut vartijat koti-

maassa olivat tarjonneet. Thomas on aktiivinen ja avainasemassa Borolin pako-

laisasutuksessa – tosin vasten tahtoaan. Omien sanojensa mukaan hän ei pidä sii-

tä, että pitää työskennellä yhdessä sillä ”osa kannattaa (Etelä-Sudanin) hallitus-

ta, osa ei. Silti pitäisi tulla toimeen keskenään.” Lisäksi Thomaksen on vaikea 

tehdä yhteistyötä OPM:n kanssa - ”heihin ei ole luottamista.”  

 

Ongelmalliseksi elämän tekee se, ettei palaaminen ole Thomakselle mahdollista 

niin kauan kuin Etelä-Sudanissa on vallassa sama hallitus. Samanaikaisesti 

Uganda ei tarjoa hänelle pakolaisena monia mahdollisuuksia. Thomas unelmoi 

lähinnä siitä, että voisi tarjota lapsilleen koulutuksen lisäksi sukulaisten muodos-

taman tukiverkoston ja kotitalon, jonka he eräänä päivänä perisivät. Thomasin ja 

hänen perheensä koti on pieni pyöreä savimaja jonkun muun omistamalla maal-

la, ja sukulaiset asuvat tällä hetkellä hajallaan ripoteltuna ympäri Adjumanin 

asutusalueita ja kaupungin keskustaa, Etelä-Sudania ja Etiopiaa. Sotilaana työs-

kentelyn myötä, Etiopiassa kolme vuotta pakolaisleirillä eläneenä ja Keniassakin 

asuneena Thomaksella oli aina esittää kommentteja ja parannusehdotuksia siitä, 

miten pakolaisten asiat voisi Adjumanissa paremmin järjestää tai miten järjestö-

jen tekemät implementoinnit ja evaluoinnit voisi tehokkaammin suorittaa. 

 

Thomaksen päivien huippuhetki on Borolin presbyteerisen seurakunnan toimin-

nassa mukana olo, jossa hän saarnaa. Muutoin Thomaksen päivät kuluvat melko 

samalla kaavalla ”sillä täällä ei voi oikein suunnitella mitään… Ja sotakin tulee 

jatkumaan vielä pitkään…”. Sotilaana ollessaan Thomas on saanut erityishoitoa 

vaativia ampumavammoja ja ruhjeita. Adjumanissa tarvittavaa hoitoa ei valitet-

tavasti ole tarjolla, vaan vammat vaatisivat matkustamisen Kampalaan saakka 

sairaalaan, mikä ei taloudellisesti ole mahdollista. Myös Thomasin nuorimmilla 
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lapsilla on erilaisia sairaalahoitoa vaativia ongelmia terveyden kanssa. Thomasin 

päivä käynnistyy aamurukouksella ja hampaidenpesulla. Aamurutiinien jälkeen 

on hyvin aikaa syventyä lukemaan Raamattua. Toisinaan on saatavilla aamutee-

tä, toisinaan taas ei - kuten eräänä aamuna keskustellessani Thomasin kanssa 

teekupin äärellä: ”Mutta silloin kun itsellä ei ole varaa teehen Jumala kyllä siu-

naa ystävillä, jotka tarjoavat teetä.” Iltaisin tehdään illallista siitä mitä milloin-

kin on, ja syödään yhdessä perheenä. 

 

1.14.3 Joseph, mies 24 vuotta 
 

Sodan syttyessä joulukuussa 2014 Joseph pakeni juosten mukanaan ainoastaan 

kaksi vaatekertaa yhdessä velipuolensa kanssa, kunnes pääsivät hyppäämään 

mukaan rajalle matkalla olevan kuorma-auton kyytiin. Jubassa sijaitsevaan ko-

tiin  jäi silloin Josephille erittäin tärkeä esine: passi. Passin lisäksi Josephin van-

hemmat jäivät konfliktin alkaessa Etelä-Sudaniin. Pian konfliktin alkamisesta 

Josephin isä sai väkivaltaisesti surmansa eikä Joseph ole sittemmin saanut yhte-

yttä äitiinsä. Viiden Dzaipi-vastaanottokeskuksessa vietetyn päivän jälkeen an-

juak-heimoon kuuluva Jospeh sijoitettiin asumaan Boroliin, josta hän ei mielel-

lään enää koskaan palaisi takaisin Etelä-Sudaniin.  

 

Josephin päivät Borolissa kuluvat hygienia- ja terveysasioiden edistämisen pa-

rissa, valmistaessa papuja ruuaksi ja torilla pyörien - sillä hänen kovasti kaipaa-

maa mahdollisuutta toisen asteen koulunkäyntiin ei ole tarjolla Borolista koh-

tuullisen välimatkan sisällä. Lääkäriksi opiskelun lisäksi Joseph toivoisi mahdol-

lisuuksia työllistyä Adjumanissa. Palkkatyössä ansaituilla rahoilla hän voisi os-

taa puheaikaa ja soittaa äidilleen ja kenties jopa kustantaa äidilleen turvallisen 

matkan Etelä-Sudanista Ugandaan, tai vaihtoehtoisesti itselleen mopomatkan 

Adjumanin kaupungissa sijaitsevaan sairaalaan saamaan sairastamaansa b-tyypin 

hepatiittiin hoitoa.  

 

Thomasin lailla Joseph on innokas presbyteeriseurakunnassa kävijä. Monena 

sunnuntaina Joseph tulkkasi minulle kokouksen pitkiä saarnoja, joita yhden ko-

kouksen aikana oli lukuisia, lauloi seurakunnan kuorossa ja nousi välillä myös 

itse saarnaamaan seurakunnan eteen. Joseph kertoi unelmoivansa mahdollisuu-
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desta ostaa lihaa, sillä joulukuussa keskustellessamme asiasta hän kertoi syö-

neensä helmikuusta saakka lähinnä Maailman Ruokaohjelman tarjoamia kuu-

kausittaisia papuja. Vielä kentällä ollessani Joseph laittoi viimeiset varansa sti-

pendihakemuksen toimittamiseen asutuksessa koulutusasioita edistävälle Windle 

Trustille toisen asteen koulutukseen pääsemiseksi ja jäi kärsimättömänä odotta-

maan joulun yli mahdollisia elämää positiiviseen suuntaan mullistavia uutisia 

koulupaikasta. 

 

Kulttuurillisesti määritellyt projektit vaikuttavat Ortnerin (2006) mukaan subjek-

tin kokemuksiin merkityksellisestä elämästä. Kulttuurilliset projektit määrittävät 

mikä subjektille kussakin yhteiskunnassa on hyvää ja tavoittelemisen arvoista 

vaikuttaen tällä tavoin suoraan subjektin toimijuuteen ja kokemukseen tarkoi-

tuksellisesta ja merkityksellisestä elämästä. Toimijuuden voidaan siis katsoa 

syntyvän ympäröivistä olosuhteista; valtataistelusta ja projektien synnyttämistä 

haluista ja pyrkimyksistä. (Ortner 2006: 145.) Anamin, Josephin ja Thomaksen 

tarinoista näkyy halu täyttää kriisiolosuhteissa ja sen asettamissa rajoissa kulttu-

urilliset ja uskonnolliset odotukset miehen, naisen ja perheen rooleista 

kokeakseen merkityksellisyyttä.  Kokemukset ja mahdollisuudet huolehtia jälki-

kasvun ja perhekunnan hyvinvoinnista ja tieto Jumalan huolenpidosta tekevät 

heidän elämästä tarkoituksellista ja merkityksellistä.  Vaikka Ortnerille toimija 

on kiistatta keskeinen, Ortnerin käytönnön teoria ei ole toimija-lähtöinen. Ort-

nerin mukaan Anami, Joseph ja Thomas ovat yksi osa jotain suurempaa: juonta, 

tarinaa, jatkumoa tai sosiaalista peliä. 

 

Piot kritisoi Ortnerin (1996; 2006) tässä luvussa aiemmin esiteltyä käytännön 

teoriaa sen yksilö- ja eurosentrisyydestä. Piot päätyy kuitenkin antamaan tunnus-

tusta käytännönteorian siirtymisestä pois staattisesta strukturalismista kohti his-

toriallisempaa lähestymistapaa. Sosiaalinen elämä nähdään käytännön teoriassa 

vallan ja intressien taistelukenttänä, jonka takana Piotin mukaan on sama eu-

rosentrinen ajattelutapa kuin monissa muissakin yhteiskuntatieteiden keskeisissä 

teoriasuuntauksissa. Eurosentristmi saa aikaan sen, että myös kulttuuri nähdään 

alueena, jota doiminoivassa ja marginaalissa asemassa olevat yksilöt ja  ryhmit-

tyvät hallitsevat ja muokkaavat – toiset enemmän, toiset vähemmän. (Piot 

1999:16.)   
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Piotin (1999) mukaan ihminen on olemassa vasta tämän ollessa suhteessa mui-

hin ihmisiin tai laajempaan kosmologiaan – mitä jos Anamin, Josephin ja Tho-

maksen ihmis- ja jumalasuhdekeskeiset tarinat puhuvatkin juuri Piotin kuvaa-

masta vuorovaikutuksellisuuteen perustuvasta ihmisyydestä ja toimijuudesta? 

Mitä jos asutuksessa asuva pakolainen on sosiaalisten suhteiden tuotos, eikä 

niinkään paikallisen kulttuurin, sukulaisuusjärjestelmän, valta-asetelman tai ta-

lousjärjestelmän tuote? Tarkastelen seuraavaksi asutuksissa vallitsevia olosuhtei-

ta ja pakolaisten sosiaalisia verkostoja sekä näiden mahdollisia vaikutuksia toi-

mijuuteen pitäen samalla nämä edelliset Ortnerin (1996; 2006) ja Piotin (1999) 

teorioista kumpuavat kysymykset mielessä. 
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1.15 Sinne ja takaisin: pakolaisuus transnationaalina ilmiönä 
 

Transnationalismi on laaja ilmiö kolonialismin jälkeisessä Afrikassa, eikä siten 

puhtaasti pakolaisuuteen ainoastaan liitettävä ilmiö. Adjumanin pakolaisuudessa 

on on transnationaalinen ulottovuutensa, jonka keinoin pakolaiset - etenkin mie-

het – pyrkivät jatkamaan aikaisempaa rooliaan perheen elättäjänä: 

 

“Monet miehet lähettävät perheensä tänne turvaan, jotta lapset 
pääsevät kouluun. Moni jättää leirin palatakseen Etelä-Sudaniin 
tienaamaan rahaa. Tienatut rahat lähetetään Niymanziin, josta täällä 
olevat ihmiset sitten hakevat rahat.”       
            -Titus, mies 33 vuotta29 

 

Ensimmäisenä päivänä saapuessani yksin Boroliin tapasin kolme nuorta tyttöä, 

jotka pyysivät minut kylään majaansa. Savimajan lattialla risti-istunnassa istus-

kellessani ja tyttöjen istuessa kaikki kolme rivissä sängyllä kävi ilmi, että tytöt 

olivat vanhempiensa lähettäminä tulleet yksin Ugandaan. Tämä järjestely mah-

dollisti sen, että tytöt pystyvät käymään koulua (siinä määrin, kun nuoremmista 

sisaruksista huolehtimiselta ehtivät) sillä välin, kun vanhemmat olivat Etelä-

Sudanissa hankkimassa perheelle elantoa. Keskustelun lomassa otimme kuvia 

yhden tytöistä kamerapuhelimella, jonka jälkeen jutustelu jatkui majan hämä-

ryydessä.  

 

Liikenne Adjumanin ja Etelä-Sudanin pääkaupungin Juban välillä on vilkasta. 

Päivittäin kaupunkien välillä liikkuu rahalähetyksiä ja kuorma-autot, jotka tuovat 

isiä perheidensä luo ja kuljettavat jälleen rajan yli töihin. Tytöt kertoivat, että 

molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista matkaa ajoittain tuomaan rahaa 

lapsille koulumaksuihin, mutta muuten tytöt elävät ruoka-avun varassa. Nuo-

remmat sisarukset tulevat hoidetuksi yhteistyössä ja koulun jälkeen tulella val-

mistuu illallinen kokkausvuoroja vuorotellen. Perjantaisin ja lauantaisin tytöt 

unohtavat velvollisuutensa ja tanssivat muiden nuorten kanssa.  

 

Jutustelun päätteeksi kävelimme tyttöjen kanssa yhdessä Borolin torille, jossa 

pienen asutuksen johtaja (Camp Commander) oli jo minua vastassa todeten tiuk-

                                            
29 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Titus, mies 33 vuotta. Boroli, joulukuu 2014. 
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kaan sävyyn, että yleensä käytäntönä on, että ulkopuoliset tulevat esittäytymään 

kylään tullessaan johtajalle millä asialla ovat. Valkoisen naisen saapuminen yk-

sin noin tuntia aiemmin ei suinkaan ollut jäänyt pienessä yhteisössä huomaamat-

ta ja oli ehtinyt herättää jo paljon mielenkiintoa ja arvailuja. Pahoittelin johtajal-

le epäkunnioittavaa käytöstäni, kaivoin repusta kirjallisen OPM:n myöntämän 

tutkimuslupani ja esittelin itseni johtajalle ja muille torilla paikalla oleville.  Joh-

taja ilmoittautui heti ensimmäiseksi vapaaehtoiseksi informantikseni ja aloitti 

kertomaan elämäntarinaansa ja vastailemaan kysymyksiini. Myöhemmin, kun 

seikkaperäisen tarinan tullessa päätökseen pyysin vielä yhteisön johtajan virallis-

ta lupaa kuvata Borolin alueella nousi johtaja tuoliltaan arvovaltaisesti, puki ta-

kin päälleen ja totesi, että voisin aloittaa virallisen kuvaamisen heti hänestä, nos-

taen suunpielet edustukselliseen hymyyn. Ensitapaamisen jälkeen aina tavates-

samme kylässä johtaja tuli kysymään oliko minulle noussut mitään lisäkysymyk-

siä esittää hänelle.  

 

Silmäänpistävää päivittäisessä arkielämässä oli, että kylänjohtajan lisäksi torilla, 

kirkossa tai missään asutusalueilla liikkuessani miehet loistivat poissaolollaan. 

Ajaessa päiväsaikaan Adjumanin pyöreistä majaryppäistä koostuvien asutusten  

halki tien reunoilla näkyi ainoastaan tusinoittain lapsia ja eläimiä sekä naisia as-

kareissaan kantamassa päälaellaan vettä, polttopuita tai pyykejä. 

 

Myöhemmin päivien kuluessa huomasin, miten päivittäistä vierailuani Boroliin 

osattiin jo odottaa. Myöhemmin muodostui tavaksi suunnata saapuessani en-

simmäiseksi kylän torille tarkistamaan, oliko paikalla ennestään tuttuja kasvoja. 

Elämänpiiri leirillä oli varsin pieni ja asukkailla oli aikaa pysähtyä aina vaihta-

maan muutama sana vierailijan kanssa. Etenkin ne eteläsudanilaiset, jotka pu-

huivat englantia lähestyivät minua oma-aloitteisesti ja olivat valmiita tulkkaa-

maan ja ottamaan osaa keskusteluihin, mikä helpotti aineistonkeruuta. Suurin 

osa aineistosta on kerätty spontaaneissa keskusteluissa kylän julkisissa tiloissa. 
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Pakolaisuus on yhdeltä ulottuvuudeltaan laillillinen status, joka perustuu kansal-

lisvaltion rajan ylittämiseen ja siirtymisen toiseen valtioon vainon kohteena ole-

misen vuoksi. Itä-Afrikan rajojen huokoisuuden juuret ovat 1884-1885 vuosien 

Berliinin konferenssissa, jossa eurooppalaisten suurvaltojen agendalla oli Afri-

kan mantereen jako. Valtioiden välisistä rajoista sovittiin siirtomaavaltojen in-

tressien mukaisesti ottamatta lainkaan huomioon rajoilla asuvien ihmisryhmien 

etnisyyttä. Ugandan pohjoisrajalla keinotekoinen raja jakoi muun muassa madi-, 

lugbara-, kakwa-, kuku- ja acholiheimoihin kuuluvat asumaan eri valtioihin. 

(Mulumba & Olema 2009: 8-9.) Itä-Afrikan aluetta ovat kuohuttaneet laajalti ko-

lonialismin purkautumisen jälkiseurauksena monenlaiset ongelmat.  Poliittisten 

aggressioiden lisäksi valtioille ovat tulleet tutuiksi etnisten ryhmien väliset levot-

tomuudet (kuten hutut ja tutsit) Etiopiassa ja Sudanissa tapahtuneet väkivaltaiset 

ihmisoikeusrikkomukset, kansanmurhien kostoyritysten synnyttämät väkivalta-

Kuva 8: Naiset kantamassa risuja Adjumanin kaupunkiin vievällä tiellä. 
Kuva: Maria Tyrni 
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aallot Burundissa ja Ruandassa sekä militarismi, erilaiset diktatuurihallinnot ja 

demokratian puute.  

 

Pakolaisuuden laillinen status liittyy erottamattomasti rajoihin. Ilman kansallis-

valtion rajojen ylitystä ei olisi pakolaisuutta laillisena käsitteenä ja globaalina 

ilmiönä, millaisena sitä tässä tutkimuksessa käsitellään. Adjumanin kaltaisia ra-

ja-alueita ei missään tapauksessa tule käsitellä maantieteellisen sijaintinsa valos-

sa marginaalisina tai hankalina poikkeuksina keskipisteen valtakulttuuriin näh-

den, vaan pikemminkin tutkimuksen kannalta erittäin keskeisinä ja relevantteina. 

Ihmiset ovat alati liikkuvia, minkä vuoksi raja-alueiden tutkimuksella on paljon 

annettavaa laajempaan antropologiseen kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimukseen. 

Kolonialismin purkamisen yhteydessä Afrikassa vedetyt kansallisvaltioiden rajat 

ovat keinotekoisia modernin byrokratian solmukohtia, mikä tekee kyseisistä 

maantieteellisistä alueista kiinnostavia tutkimuskohteita toimijuuden näkökul-

masta niiden moniulotteisen ja kirjavan kulttuurin vuoksi.  

 

Haluan edellisellä hyvin lyhyellä katsauksella siirtomaavalta-aikaiseen histori-

aan muistuttaa lukijaa Ugandan ja Etelä-Sudanin välisen rajan keinotekoisuudes-

ta. Tällä tarkoitan, että suuri osa alueen asukkaista on elämänsä aikana asunut ra-

jan kummallakin puolella, raja-alueen molemmin puolin puhutut kielet ovat se-

koittuneet ja monet alueen heimoista asuvat rajan molemmin puolin. Lähes jo-

kainen Ugandan pohjoisosassa asuva on elämänsä aikana ollut pakolaisena, otta-

nut vastaan pakolaisia tai mahdollisesti molempia - ja osa väestöstä useamman 

kerran. Etelä-Sudanin ja Ugandan välinen raja on olemassaolonsa aikana todis-

tanut liikehdintää suuntaan jos toiseen. Pakolaisuus ja asettuminen Adjumaniin 

turvaan ei ole kaikille yksiselitteinen tai pysyvä päätös – etenkään monille mie-

hille. Siitä huolimatta, että työn löytäminen viljelyn tai rakentamisen parissa on 

miehille helpompaa Adjumanissa asuvista pakolaisista 65% on alaikäisiä ja 84% 

naisia tai lapsia.30  

 

                                            
30 Kirjalliset muistiinpanot Pakelelessa käydystä keskustelusta LWF:n (Lutheran World Federation) 
tiiminjohtajan kanssa marraskuussa 2014. 
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Syrjäisestä sijainnista johtuen ja pakolaisten kohtaamat byrokraattiset vaikeudet 

työllistyä ajavat monet miehet valinnan eteen; joko palata takaisin Etelä-

Sudaniin rajan yli tai elättää perhe lähes olemattomalla toimeentulolla: 

 

”Jos istutukseni tuottavat satoa syömme osan kotona ja osan myyn 
torilla. Näin voin ostaa sokeria ja muita juttuja. Toisinaan, jos kaup-
pa käy hyvin voin jopa ostaa lapsille lihaa, mutta se riippuu ihan siitä 
miten kauppa käy. Täällä Ugandassa ihmiset saattavat ostaa 4000 tai 
5000 shillingillä (4000 shillinkiä = noin 1 euro), koska ei täällä lei-
rissä asuvilla ole rahaa. Joskus menen heti aamusta torille ja myyn 
koko päivän. Saatan tienata päivän aikana suunnilleen 2000, joskus 
3000 shillinkiä, jotain sinne päin. Kuljetusongelman vuoksi joudun 
myymään täällä leirillä. Matka kaupunkiin maksaa 10 000, ja jos tie-
naa 5000 päivän myynnillä joutuu palaamaan kotiin ilman rahaa. 
Siksi myyn ainoastaan täällä leirillä.”     
     -Anami, nainen 29 vuotta31 

 

Adjuamanin pakolaisasutus, joka avattiin heti kriisin puhjettu joulukuussa 2013 

oli aineistonkeruun aikana toiminut turvapaikkana vasta lyhyen aikaa, mikä il-

meni lähes olemattomana työllistymismahdollisuuksina ja työllisyyttä tukevien 

instituutioiden puutteena. Suurin osa avustusvaroista ja käytettävistä resursseista 

oli jouduttu ensimmäisen vuoden aikana sijoittamaan sinne, missä niitä eniten 

tarvittiin: hätäapuun, sairaanhoitoon ja infrastruktuurin rakentamiseen. Hankki-

akseen elinkeinon perheelleen valtaosa miehistä kulkee pitkän matkan kotimaa-

han Etelä-Sudaniin ja takaisin. Ugandan raja-alueilla sijaitsevilla muilla, van-

hemmilla pakolaisasutusalueilla ilmiö on vähenemään päin, sillä asutusalueet 

ovat kasvaneet eloisiksi ja vilkkaiksi monikulttuurisiksi keskuksiksi, joissa pai-

kallisväestö ja pakolaisväestö ovat keskinäisriippuvaisia kaupankäynnistä ja 

toimeentulosta.32 

 

Monet Borolin asukkaista matkasivat säännöllisesti Etelä-Sudanin ja Adjumanin 

väliä – etsimässtä perheenjäseniä, kuulemassa tietoja maan tilanteen kehittymi-

sestä tai töissä: 

 
                                            
31 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
32 Helsingissä, kesäkuussa 2015 käyty keskustelu Suomen Pakolaisavun ulkomaantoiminnan johta-
jan Outi Perähuhdan kanssa auttoi näkemään Ugandan pakolaisasutuspolitiikan mahdollisuudet 
myös olosuhteissa, joissa kriisi on ehtinyt jo laantua. Suomen Pakolaisavulla on yli kymmenen vuo-
den kokemus työstä pakolaisten parissa eri puolilla Ugandaa. 
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”Vaimoni, perheeni  ja osa sukuani asuu kanssani Borolissa. Jouluksi 
matkustan Etelä-Sudaniin tapaamaan siellä asuvia serkkujani ja se-
tiäni, mutta vain viikoksi.”      

             -Titus, mies 33 vuotta33 
 

 Ne, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa Etelä-Sudaniin, mutta on varaa ja 

toimivat yhteystiedot, saattoivat pitää yhteyttä Etelä-Sudaniin jääneisiin per-

heenjäseniin puhelimitse, ja näin kuulla tietoja maan tilanteen kehityksestä ja 

perheenjäsenten voinnista. Osalla informanteistani ei ollut minkäänlaista tietoa 

perheenjäsentensä olinpaikasta lukemattomista yhteydenottoyrityksistä huoli-

matta. Osalla taas ei ollut varaa ostaa puheaikaa tai pääsyä internet-yhteyksien 

äärelle. Rohkeimmat kiersivät vihjeiden perässä etsimässä hajalleen joutuneita 

perheenjäseniään – toiset omia lapsiaan - raja-alueiden pakolaisasutuksista, lei-

reiltä ja Etelä-Sudanista. Sunnuntaisin osallistuin mangopuiden katveessa paikal-

lisen presbyteeriseurakunnan kokoukseen, jossa jumalanpalvelusohjelmaan kuu-

lui myös Etelä-Sudanista palanneen viimeisten kuulumisten kertominen koti-

maasta. Viestintuoja muisti joka kerta rohkaista Borolin naisia tehtävästään tur-

vapaikassa kasvattaa lapsia ja kannustaa heitä koulunkäyntiin paremman tulevai-

suuden vuoksi. 

 

Asutuspolitiikka on kiistatta leireihin nähden pakolaisten vapautta ja toimijuutta 

paremmin edistävää kriisinhallintaa, mutta kritiikiltä sekään ei ole välttynyt. 

Asutusalueilla asuttaminen on saanut kritiikkiä lähinnä sen monista rajoituksista 

pakolaisten mahdollisuuksista talouskasvuun - ja täten uuden mielekkään elämän 

rakentamiseen. Rajoitukset kaupaunkäynti-, koulutus-ja työllistymismahdolli-

suuksissa ovat paikoittain johtanut siihen, että mahdollisuuksien salliessa pako-

laiset ovat asettuneet asutuksien sijaan kaupunkeihin asumaan. Asutuksien ulko-

puolella eläviä pakolaisia Ugandan valtio ei kuitenkaan hyväksy avunsaajaksi. 

Osa pakolaisista on tästä syystä valinnut parhaat puolet molemmista vaihtoeh-

doista siten, että osa perheestä elää asutuksessa hyötyen siihen liittyvistä eduista, 

kun osa on asettunut asumaan urbaaniin ympäristöön työn ja paremman toi-

meentulon perässä. (Hovil 2010: 7.) Toinen suosittu keino välttää köyhyyden 

loukko etenkin miesten keskuudessa on Ugandan kaupunkeihin suuntaamisen si-

jaan naisten jättäminen asutusten turvaan. Tämä järjestely mahdollistaa sekä las-
                                            
33 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Titus, mies 33 vuotta. Boroli, joulukuu 2014. 
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ten koulunkäynnin, että itse riskeistä huolimatta kotimaahan palaamisen toi-

meentulon hankkimiseksi. Ortnerin kuvaamaa toimijuutta ja tiedostettua 

vastarintaa rakennetta kohtaan ilmenee pakolaisasutuksissa rakenteen 

hyödyntämisenä ja sen vastustamisena. Vai sorrutaanko tälläisessä tulkinnassa 

juuri siihen, mistä Piot (1999) varoittaa: näkemään eurosentristä yksilöiden 

taistelua intresseistä olosuhteissa, joissa sitä ei olemassa? Onko transnationaali 

pakolaisliike pikemminkin luonnollinen jatkumo hajalleen joutuneelle su-

hdekeskeiseselle toimijuudelle, kuin sen syy? 

 

Mikäli toimijuuden katsotaan Ortnerin ajatusten mukaisesti syntyvän 

ympäröivistä olosuhteista; valtataistelusta ja projektien synnyttämistä haluista ja 

pyrkimyksistä (Ortner 2006: 145) Adjumanin maantieteellinen sijainnin, trans-

nationalismin ja globalisaation voidaan katsoa heijastuvan pakolaisten toimijuu-

den muodostumisprosesseihin. Tällöin myös asutuspolitiikassa on erilaisia pako-

laisten toimijuuteen, kuin muilla kriisiavun muodoilla, kuten leiriasutuksilla. 

Tämänkaltainen transnationaali pakolaisten toimijuus mikä Adjumanissa on 

havaittavissa ei välttämättä ole vapaata tai vapaaehtoista, vaan pikemminkin 

marginaalissa elävien valitsemia selvitymiskeinoja olosuhteiden rajoittamista 

vaihtoehdoista.  

 

Pakolaiset rikkovat pakolaisuuden luokittelua toimimalla rakenteen asettamissa 

rajoissa, mutta samanaikaisesti käyttävät vaikutusvaltaansa rikkomalla tietoisesti 

heihin kohdistuvia sääntöjä ja normeja.  Ortnerin (1996; 2006) mukaan struktu-

urin ja agentin välillä vallitsee dialogi, jossa molemmat osapuolet vuorovai-

kutuksen kautta muovaavat toinen toistaan. Rakenteen luokittelelun kohdistuessa 

ihmiseen ihminen muovaa rakennetta – kapinoimalla, kiertämällä tai vahvista-

malla sitä.  
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1.16 Yhteisö, tribalismi ja uskonto:  

”Koska yhdessä olemme vahvempia” 
 

Heimojen suuresta määrästä ja kotipaikkojen kirjosta huolimatta Borolissa val-

litsi yleisessä diskurssissa vahva tunne yhteisöllisyydestä. Nekin, jotka kulkivat 

Etelä-Sudaniin ja takaisin puhuivat Borolista kotinaan. Ennen tuntemattomista 

ihmisistä oli kriisin syttymisen myötä tullut naapureita ja selviytymisen kannalta 

elintärkeitä tukijoita: 

 

“Keskustelen mielelläni ihmisten kanssa, sillä se on elämää vah-
vistavaa. Minulla voi olla erilainen ongelma, kuin jollain toisella. Jos 
molemmat jaamme ongelmamme voimme kenties auttaa toinen to-
istamme ja päivän päätteeksi olla sittenkin onnellisia.”    

          -Anami, nainen 29 vuotta34 
 

 
Eräs iäkkäämpi pariskunta omisti Borolin laitamilla majan, vaikka Australiassa 

asuvien sukulaisten tuella pystyivätkin välttämään asutuselämän ja asumaan 

mukavammin paikallisväestön keskuudessa Adjumanin kaupungin keskustassa.  

Pariskunta oli päättänyt antaa olevan majansa ympäröivän viljelymaan ilmaisek-

si naapurilleen Anamille, joka oli yksinhuoltaja, viljelykäyttöön. Naapureiden 

avustamana ja vanhempien kyläläisten ja järjestöjen opastamana Anami alkoi vi-

lelemään palstaa. Kuokkaa tai muita työkaluja hänellä ei ollut, se ei estänyt hän-

tä tarttumasta mahdollisuuteen, jolla pääsisi ruokkimaan  oman tyttärensä lisäksi 

siskonsa orvoiksi jääneet lapset sekä ansaita hieman rahaa perheelle myymällä 

osan sadosta asutuksen torilla. Saamastaan tuesta nuori nainen kertoo seuraavin 

sanoin: 

 

”Kun on mukana monissa jutuissa ja pysyy kiireisenä saattaa unoh-
taa kaikki pahat asiat, kuten meneillään olevan sodan. Voi myös saa-
da paljon hyviä ideoita yhteisön jäseniltä, etenkin yhteisön vanhem-
milta mikä saattaa auttaa ratkaisemaan ongelmia. He auttavat oman 
yhteisön  jäseniä hyväksymään tilanteen joissa olemme ja opettavat, 
että tule syyttää ketään eikä varsinkaan itseä. Joskus elämä on help-
poa, joskus se on vaikeaa. Kun elämä on helppoa se pitää ottaa sel-

                                            
34 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 



 67 

laisenaan vastaan. Kun elämä on vaikeaa se pitää ottaa sellaisenaan 
vastaan.  
 
Vaikka ne (avustusjärjestöt) eivät maksa minulle palkkaa, he ovat 
antaneet minulle paljon tietoa. Kaikki tällä oppimani tieto on autta-
nut minua elämässä. Tällä hetkellä leirissä on paljon organisaatioita, 
jotka jakavat ihmisille siemeniä, kuten DRC ja LWF. He antavat ih-
misille siemeniä, mutta sitten jotkut valittavat etteivät pysty kaiva-
maan maata. Mutta silti joku auttaa antamalla ruokaa, sillä (Maail-
man Ruokohjelmalta) saamamme ruoka ei riitä. Saamamme ruoan li-
säksi kaivan käsin maata ja hoidan puutarhaa. Istutan vihanneksia, 
jotta voin tarjota lapsille tasapainoisen ruokavalion. Jonkun tullessa 
leiriin sanoen, että tarvitsee apuani jollain tavalla en kieltäydy. En 
ikinä sano, että sinun pitää maksaa minule. Minä autan heitä. Jos 
henkilö sanoo, että olin hyvin avuksi hän saattaa antaa minulle jon-
kinlaisen rahallisen arvostuksen. Jotkut antavat 5000, jotkut 2000 
shillinkiä. Minä kiitän silloin. Vaikka joku antaisi vain 100 shillinkiä 
henkilöä kuuluu kiittää, sillä et ikinä voi tietää kuinka paljon hän on 
joutunut tekemään töitä, jotta hänellä on niin paljon rahaa että pystyy 
antamaan siitä pienen summan sinulle. Minä toimin vapaaehtoisena, 
autan ja jos joku kysyy minä aina kerron että unelmani on palata 
kouluun. Unelmani on että olisi joku voisi auttaa minua palaamaan 
kouluun.” 
      -Anami, nainen 29 vuotta35 

 

Kentällä ollessani tapasin pakolaisia, jotka olivat yhdessä tai yksin perustaneet 

toreja, ravintoloita, seurakuntia, kauppoja ja korjaamoja. Ne, joilla oli varaa kul-

kea kotiin Etelä-Sudaniin toimivat mennessään kuriireina ja toivat tullessaan uu-

tisia. Koulujen joululomien alkaessa eräs Borolin peruskoulun opettaja kertoi 

lähtevänsä Etelä-Sudanissa käymään, mutta vain noin viikon matkalle, jotta ehti-

si piakkoin takaisin pitämään kylän aikuisille suunnattua päivittäistä luku- ja kir-

joitusopetusta ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Opettajalle oli erittäin tärke-

ää, etteivät pelkästään yhteisön lapset saisi koulutusta: ”koko yhteisö voi pa-

remmin, mikäli vanhemmat ovat myös opiskelleet”.  

 

Borolissa pitkin viikkoa näkyi todisteita myös siitä, miten uskonto yhdisti ihmi-

siä heimo- ja kielirajojen yli. Vuoden aikana Boroliin oli perustettu useita seura-

kuntia, joissa kyläläiset kokoontuivat yli heimo- ja kielirajojen yhteen kunnioit-

taen heimojen erilaisuutta, mutta juhlien samalla uutta yhteistä kotia. Kentällä 

ollessani minulla oli tapana osallistua paikallisen presbyteeriseurakunnan tilai-
                                            
35 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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suuksiin sunnuntaisin. Seurakunta kokoontui päivittäin mangopuiden alle aukiol-

le raamatunopetuksien ja kuoroharjoitusten merkeissä, mutta sunnuntaisin kaikki 

olivat pukeutuneet parhaimpiinsa lukuisia tunteja kestävään jumalanpalveluk-

seen. Naiset olivat peittäneet päänsä ja kietoneet vartalon ympärille huiveja kau-

niiksi ja värikkäiksi juhlamekoiksi ja miehet olivat pukeutuneet tyylikkäisiin 

kauluspaitoihin. Kokous sisälsi yhteislauluja, lukuisten eri kuorojen musiikkiesi-

tyksiä tanssin kera useammalla eri kielellä, kuulumisia Etelä-Sudanista sekä mo-

nia saarnoja. Kieli vaihtui sujuvasti heimokieleltä toiselle. Jotta kaikki ymmär-

täisivät puheet ja rukoukset tulkattiin ohjelma kaikkien ymmärtämälle arabian 

kielelle. Puiden alle pakolaiset olivat rakentaneet penkit istumista varten ja kuo-

rot olivat ommelleet esiintymisasuiksi yhteneväiset toiselta olalta kylkeen kier-

tävät violetit koristenauhat ristin kuvalla kirjailtuna. 

 

 

Uskontojen yhdistävästä voimasta huolimatta Borolin johtaja totesi tiukkaan sä-

vyyn, että ”pakolaisten keskuudessa etnisyys ratkaisee.” Yhteistyö ja avunanto 

tapahtuvat perinteisesti suvun tai yhteisön lisäksi heimoittain samaa etnisyyttä 

edustavien kesken. Etnisyyden merkitys yhteisön järjestäytymiseen näkyy Ad-

Kuva 9: Sunnuntaijumalanpalvelus mangopuiden suojassa. Kuva: Maria Tyrni 
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jumanissa muun muassa siten, että niissä asutuksissa, joissa asuu pää-asiassa 

dinkoja tai nuereja on järjestäytynyttä kaupankäyntiä huomattavasti enemmän 

kuin esimerkiksi Borolissa, jossa yhteisön jäsenet edustavat yli 20 eri heimoa. 

Dinkojen tai nuerejen asuttamat asutukset muistuttavat ugandalaisia kyliä 

enemmän kuin pakolaisasutusta. Ne myös ovat toki myös kooltaan Borolia suu-

rempia ja vanhempia. Borolin johtajan mukaan asutuksissa, joissa väestö koos-

tuu joko enimmikseen dinkoista tai nuereista on enemmän yritystoimintaa, sillä 

saman heimon jäsenet perustavat helpommin yhdessä oman heimon edustajien 

kanssa pieniä yrityksiä. Pakolaisasutuksissa toistuu Etelä-Sudanissa vallitseva 

vahva heimokulttuuri, jossa jo ennestään vaikeasti työllistyvissä olosuhteista 

väärään heimoon kuuluminen saattaa estää täydellisesti työnsaannin tai jopa ai-

heuttaa väkivaltaa. Pakolaiset myös toistuvasti nimesivät tribalismin suurim-

maksi esteeksi pysyvälle rauhalle Etelä-Sudanissa. 

 

Victor Turner (2007 [1969]) esittää Rituaali teoksessaan väitteen, jonka mukaan 

kommunitas ilmenee parhaiten siellä, missä pysyvää yhteiskuntarakennetta ei 

ole. Käyttäessään käsitettä kommunitas Turner tarkoittaa yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, joka syntyy liminaalitilassa olevien yksilöiden välille.  Liminaalitila on 

osa jostain mystisestä suuremmasta kokonaisuudesta, olennainen osa siirtymä-

riittiä sekä osa yhteiskuntajärjestystä ja sen jatkumoa. Yksilön sosiaalinen sitou-

tuminen alkutilanteen yhteisöön katkeaa rituaalin ajaksi. Tällöin kommunitak-

sesta tulee elämää ohjaava väliaikainen järjestys. Liminaalitilassa yksilöitä erot-

tavat ominaisuudet hälvenevät ja esiin nousee kiinnostavia yksilöitä yhdistäviä 

ominaisuuksia, kuten alhaisuus, pyhyys, yhdenmukaisuus ja toveruus.  

 

Rituaaleissa ilmenee kaksi rinnakkaista, lähes vastakkaista yhteiskunnan järjes-

täytymisen mallia. Ensimmäistä leimaavat roolit, hierarkiat, statukset ja normit. 

Alkutilanteessa yhteiskuntajärjestys koostuu poliittisista, oikeudellisista ja talou-

dellisista asemista ja normeista. Liminaalitilassa tulee esille toinen, lähes päin-

vastainen järjestys. Kommunitaksen ajan yhteiskunnan järjestys perustuu tasa-

arvoon, rakenteettomuuteen, yhdenmukaisuuteen ja yhdessä rituaaliasiantunti-

joiden valtaan alistumiseen. Liminaalitilassa yhteiskunnan ykseyttä myös pyri-

tään mystifioimaan erinäisin narratiivisin keinoin, esimerkiksi liittäen narratii-

veihin uskomuksia jumalten tai muiden yli-inhimillisiä voimia omaavien olento-
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jen vallasta suojella sekä rangaista yhteisöä. (Turner 2007 [1969]: 108–109.) 

Antropologinen pakolaistutkimus on löytänyt yhtymäkohtia liminaalitilan ja pa-

kolaisuuden välillä ja siten myös pakolaisuudessa ilmenevän yhteisöllisyyden ja 

liminaalitilan kommunitaksen välillä.  

 

Pakolaisuuteen perehtyneet tutkijat ovat havainneet, että leireillä ryhmän yh-

teneväisyyttä korostava diskurssi voimistuu usein pakolaisten keskuudessa 

(Malkki 1995: 2–4, Knudsen & Hanafi 2011: 2). Aikaisempien antropologisten  

pakolaisuutta käsittelvien tutkimusten mukaan pakolaisille tärkeäksi nousee li-

minaalin kaltaisessa tilassa oman yhteisön sisäisen ryhmäidentiteetin varjelemi-

nen sekä tiukan erottelun tekeminen leirin ulkopuoliseen maailmaan. Tämän teo-

rian mukaan pakolaisista tulee yksi suuri, tasa-arvoinen, ulkopuolisesta avusta 

riippuvainen tiivis ryhmä muuttaessaan leirille. Väkivalta, vaino ja pelko tekevät 

vanhoista yksilöllisistä rooleista vähemmän tärkeitä tai lähes merkityksettömiä 

korvaten leirille astumisen hetkenä aikaisemman roolien kirjon yhteenkuuluvuu-

den tunteella.  Pakolaiset luovat yhteenkuuluvuutta erilaisten narratiivien ja pa-

kolaisuutta korostavien diskurssien kautta. Narratiivit kotiinpaluusta takaisin 

omaan kylään tai kotikaupunkiin symboloivat monille pakolaisille pakolaisuu-

den ja siihen liittyvän liminaalisen yhteiskuntaelämän päättymistä sekä toivoa 

pakolaisuuden jättämien haavojen paranemisesta. (Malkki 1996: 380). 

 
Wiebke Hoeing (2004) tutki Sudanista Ugandan luoteisosiin paenneiden Rhino 

Campissa asuvien pakolaisten minäkuvaa, minäkuvan merkitessä tutkimuksessa 

yksilön kokemuksia omasta persoonasta, saavutuksista ja yhteiskunnallisesta ar-

vosta. Hoeing käsitteli tutkimuksessaan minäkuvan ohella muita teemoja kuten 

valtaa, kontrollia ja itsenäisyyttä. Hoeing vastaa tutkimuksessaan kysymyksiin 

siitä miten pakolaiset määrittelevät prioriteettinsa sekä käsittelevät ongelmansa 

ja saavutuksensa. Tutkimuksen tavoitteena oli avata holistisesti yleistävän määri-

telmän pakolainen takaa löytyvien yksilöiden elämän moninaisuutta. Tutkimus 

tuli johtopäätökseen, että yksilön minäkuva ja kokemus omasta hyvinvoinnista 

ovat keskinäisriippuvaisia. Sekä minäkuvan rakentumiseen että hyvinvoinnin 

kokemuksen muotoutumiseen vaikuttavat pakolaiselämän positiiviset ja negatii-

viset asiat. Pakolaisten minäkuva ja hyvinvoinnin kokemus vaikuttavat tutki-

muksen mukaan suoraan yksilön ongelmanratkaisutaitoon. Hoeingin tutkimuk-
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sessa pakolaiset mainitsivat suurimmaksi hyvinvoinnin esteenä oleviksi huolen-

aiheeksi ruoan ja koulutuksen, jotka myös omassa tutkimuksessani nousivat päi-

vittäin keskeisimmiksi puheenaiheiksi. (Hoeing 2004: 1-28.) Sain seuraavanlai-

sen vastauksen, kun kysyin Anamilta mistä tämä oli löytänyt innon vaikuttaa yh-

teisönsä parhaaksi:  

 

“Saapuessani leirille olin stressaantunut ja traumatisoitunut. En tien-
nyt mitä tehdä. Yksi kolleegoistani auttoi minua yhdessä IOM-
järjestön kanssa. He tarjosivat terapiaa ja kertoivat monia kertomuk-
sia. Ne rohkaisivat minua jatkamaan elämää…Yksikin keskusteli 
kanssani ja kertoi, että minulla on suuria asioita saavutattavana 
elämässä enkä siksi saisi antaa periksi, vaikka olosuhteet joissa  olen 
ovatkin vaikeat. Yksi asia mitä hän kertoi oli, että minun tulee 
hyväksyä tilanteeni. Hän kertoi minulle myös Jobista Raamatussa, 
mikä sai minut vakuuttuneeksi. Terapia on muuttanut elämäni niin, 
että nyt voin auttaa minun kanssa samassa tilanteessa olevia 
tarjoamalla keskusteluapua ja ymmärtämällä heitä.” 
     -Anami, nainen 29 vuotta36 

 

Yksi tärkeimmästä asioista oli sosiaalisten verkostojen ja yhteisön tarjoama apu 

hyväksyä olosuhteet ja saada tukea, joko sukulaisilta, naapureilta tai järjestöiltä. 

Adjumanin ja Borolin tapauksessa yhteisön luoman turvan tärkeyttä ei voi kiis-

tää, mutta Malkin kuvailemaa leirillä asuvien pakolaisten muutosta ”suureksi, 

tasa-arvoiseksi, ulkopuolisesta avusta riippuvaiseksi tiiviiksi ryhmäksi, jossa vä-

kivalta, vaino ja pelko tekevät vanhoista yksilöllisistä rooleista merkityksettö-

miä” ei aineiston mukaan Borolissa ilmennyt. Aikaisemmat elämänkokemukset, 

koulutustausta ja varallisuus kulkevat mukana rajaa ylittäessä ja vaikuttavat pa-

kolaisuudessa edelleen vahvasti minkälaiseksi yksilöiden elämä pakolaisuudessa 

muodostuu. Oman yhteisön merkitys yksilöille näkyi Borolissa muun muassa 

pakolaisten huimassa määrässä osallistua vapaaehtoisesti avustusjärjestöjen pro-

jekteihin organisoida yhteisön elämää, kuten turvallisuus-, mielenterveys-, kou-

lutus- ja terveydenhuoltopalveluja. Avustusjärjestöjen erilaisten projektien ta-

voitteena on Borolin asukkaisen hyvinvoinnin lisääminen ja yhteisön kehittämi-

nen. Avustusjärjestöjen koordinoimien projektien lisäksi yhteisön jäsenet ovat it-

se luoneet yhteisöstä oman näköisensä omine instituutioineen ja kulttureineen. 

Anami oli saanut järjestöitä ja uudelta yhteisöltään Borolissa valtavasti tukea tul-

                                            
36 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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lessaan raskaana ollessa ja yksin rajan yli ja halusi toimia siksi myös järjestöjen 

kanssa yhteisönsä hyväksi:  

 

” Arvostan yhteisössä toimivia järjestöjä. He asettivat minut asemaan 
(terveysvastaava), jota en ollut osannut odottaa. Olen oppinut monia 
taitoja ja tulemaan toimeen monien erilaisten ihmisten kanssa. He 
(avustusjärjestöt) ovat opettaneet minulle hygieniasta ja miten olla 
hygieeninen kotona ja siellä missä elän. He myös opettivat minulle 
miten huolehtia nuorista lapsista ja vanhuksista. He kertoivat, että 
ihmisen vanhenetessa ihmisen mieli alkaa muuttumaan samanlaisek-
si kuin pienten lasten mieli. Siksi myös vanhukset tarvitsevat erityis-
tä huolenpitoa. Olen saanut paljon tietoa, ja siksi hyväksyn monia 
huonosti olevia asioita. Minusta tuntuu, että olen heräämässä jälleen 
eloon.”   
         -Anami, nainen 29 vuotta37 

 

Kommunitas, jossa väliaikainen yhteiskuntajärjestys on korvaa alkuperäisen yh-

teiskuntajärjestyksen hierarkiat, roolit ja identiteetit eroaa pakolaisuudessa ta-

pahtuvasta hierarkioiden, roolien ja identiteettien uudelleenmuotoilulta. Suunni-

telmallisen rituaalin sijaan yllättäen tapahtuvassa pakolaisuudessa pakolaiset 

tuovat pienempiä ja suurempia osia identiteetistään ja minuudestaan mukanaan 

myös pakolaisuuden väliaikaiseen yhteisöön, jossa sitä rakennetaan uudelleen 

niillä edellytyksillä, mitä uudet olosuhteet heille tarjoavat vaikuttaen itse saman-

aikaisesti pakolaisuuden olosuhteisiin.  

 

Borolin ja Adjumanin tapauksessa yhteisö on merkityksellinen, mutta kysymys 

kuuluukin mikä tekee sosiaalisesta verkostosta on merkityksellisen? Syntyykö 

yhteisön merkityksellisyys siitä, että sosiaalinen elämä Ortnerin ajatusten muk-

aan koostuu yksilöiden vuorovaikutuksesta verkostojen sisällä ja välillä? Ortner-

in mukaan kukaan ei ole autonominen agentti, vaan on aina suhteessa muihin 

toimijoihin. Subjektit pelaavat “vakavaa peliä” taidolla ja älykkäästi, pyrkien 

saavuttamaan omia päämääriään samalla, kun peli muokkaa heitä. (Ortner 1996: 

20). Muokkaavatko historia ja kulttuurilliset normit, etnisyys ja uskonto pakolai-

sia ”vakavassa pelissä”, jota he käyttävät omien kultturien määrittämien intressi-

ensä ajamiseen? Vai onko toimijuus sittenkin Piotin (1999) näkemyksen mukai-

                                            
37 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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sesti ensisijaisesti nimenoaan yhteisöllistä, vuorovaikutusta, subjektien pelaaman 

pelin sijaan, jolloin se luonnollisesti ilmenee yhteisössä? 

 

 

 
Kuva 10: Sunnuntai Borolin pakolaisasutuksissa. Presbyteeriseurakunta kokoontuu tun- 
tikausiksi mangopuiden alle.. Kuva Maria Tyrni 
 

 

1.17 Toimeentulo ja koulutus: ”En koskaan istu aloillani” 
 
 

“Kun pakenimme Dzaipiin ostin kanan, yhden, 5000 shillingil-
lä. Asuimme silloin vielä vastaanottokeskuksessa. Toin osta-
mani kanan leiriin ja nyt niitä on yli 30! Se yksi kana tuotti ni-
in monta. Kenties tämän vuoden jälkeen myyn kanat ja saan 
tuloja.” 
     -Titus, mies 33 vuotta38 

 
 

Adjumanissa ruoka-avun ohella pakolaiset voivat viljellä asuttamaksi saa-

maansa maapalstaa sen hedelmällisyyden, vuodenajan ja viljelytaitojen 

asettamissa rajoissa. Haasteita luovat Pohjois-Ugandan maaperän soveltu-

mattomuus viljelylle sekä tarvittavien välineiden ja taidon puute. Kaupun-
                                            
38 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Titus, mies 33 vuotta. Boroli, joulukuu 2014. 
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geissa kasvaneet pakolaiset eivät ole tottuneita viljelyyn ja kasvisruokava-

lioon totuttautuminen saattaa etenkin paimentolaisille tuottaa haasteita. 

Maanviljelyn ohella muita mahdollisuuksia toimeentulon hankintaan ovat 

koulutuksesta ja taidoista riippuen työllistyminen paikallisesti tai avustus-

järjestöjen kautta sekä kaupankäynti torilla. Siitä huolimatta, työllistymistä 

saattavat vaikeuttaa oikeudelliset, maantieteelliset tai taloudelliset esteet 

pakolaisten innokkuus osallistua toimeentulon hankintaa tukevia projekteja 

ja pyrkiä omavaraisuuteen on selvä (Forbes Martin 1990: 63). 

 

Forbes Martinin (1990) mukaan köyhyydessä elävät valitsevaan selviyty-

äkseen kahden erilaisen strategian väliltä: he joko turvautuvat toimeentu-

lon hankinnassaan täysin yhden toimeentulolähteen varaan, esimerkiksi 

pakolaisten tapauksessa avustusjärjestöjen apuun.  Toinen selviytymisstra-

tegia on hankkia elanto keräämällä varoja sieltä täältä kaikista mahdollisis-

ta saatavilla olevista kanavista. (Forbes Martin 1990: 51.) Etenkin mitä 

köyhemmästä perheestä on kyse, sen välttämättömämmäksi selviytymisel-

le on mahdollisuus hankkia elanto useammasta pienestä lähteestä: ruoka-

avusta, viljelystä, vapaaehtoistyöstä ja kaupankäynnistä. Tällöin jokaisella 

perheenjäsenellä on tärkeä rooli huolehtia omalta osaltaan elannon hankin-

nasta. Tärkein elannon lähde asutuksissa asuville pakolaisille asutukseen 

muutettaessa on kuukausittain jaettava ruoka-apu. Mikäli vaihtoehtoisia 

tapoja ruokkia perhe ei ole saatavilla pakolaiset jäävät helposti avusta riip-

puvaisiksi ja tekevät töitä öisinkin – tosin palkatta:     

 

“ Voin opettaa nuorempia miten olla hygieninen, kuten opettaa heitä 
pesemään kädet käydessään vessassa. Ennen syömistä tulee pestä 
kädet. Ruokailun jälkeen tulee pestä kädet. Olen myös oppinut tun-
nistamaan lasten iholla esiintyviä  sairauksia ja raportoimaan niistä 
terveyskeskukseen. Olen myös oppinut miten auttaa selviämään 
aamuun saakka, mikäli joku sairastuu vakavasti keskellä yötä. Olen 
myös oppinut raskauksista ja miten auttaa äitiä, jos pitäisikin 
synnyttää nyt. Borolissa olen auttanut neljässä synnytyksessä: kolme 
tyttöä ja yksi poikavauva. Äidit tulevat luokseni ja herättävät minut 
yöllä, enkä kieltäydy auttamasta heitä.” 

      -Anami, nainen 29 vuotta39 
 

                                            
39 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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Kuva 11: Borolin ambulanssi toimintavalmiudessa. Kuva: Maria Tyrni 

 

 

Adjumanin alueelle eri avustusjärjestöt ovat rakentaneet 20 koulua ja yhteensä 

27 luokkaa. Alueen työskentelee n. 240 opettajaa, joista valta-osa eteläsudanilai-

sia.40 Kenttätyöni aikana vierailin yhteensä viidessä alueen koulussa. Osassa ei 

ollut valmistunut vielä ainuttakaan luokkahuonetta, eikä opettajilla ollut käytössä 

opetussuunnitelmia saatikka minkäänlaisia opetusmateriaaleja. Luokkakoot, 

etenkin alemmilla luokilla, olivat päätähuimaavia - satoja oppilaita yhtä opetta-

jaa kohden. Suurin osa pakolaislapsista, etenkin tytöistä, keskeyttää koulun. 

Koulujen ylimmillä luokilla on jäljellä enää vain murto-osa koulun aloittaneista, 

joista vain kourallinen on tyttöjä. Koulumaksut ja lähes olemattomat jatkokoulu-

tus- ja työmahdollisuudet alueella ovat yksi keskeisimmistä syistä, miksi oppi-

laat eivät koe koulunkäyntiä mielekkäänä vaihtoehtona tai joutuu tyytymään 

koulunkäynnistä haaveiluun: 

 

“Minulla ei ole rahaa suorittaa koulu loppuun… Tiedän, että jos 
opiskelen voin auttaa nuorempia. Siksi en haaveile rahasta vaan kou-
lunkäynnistä. Jos joku auttaa sinut kouluun hän samalla avaa silmäsi 
näkemään mahdollisuuksia. Jos joku vain antaa rahaa tulee aina aika, 

                                            
40 Kirjalliset kenttämuistiinpanot. Keskustelut Adjumanin alueen koulujen rehtoreiden ja opettajien 
kanssa. Marras- joulukuu 2014. 
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jolloin se henkilö ei enää ole täällä. Mutta jos käy koulua voi saada 
tietoa ja oppia miten auttaa henkilöä, joka on samassa tilanteessa 
kuin sinä itse. Siihen minä keskityn. Jos en itse suorita koulua lop-
puun, miten voin ikinä hankkia koulutuksen lapselleni ja luonani 
asuville orvoille?” 
     -Anami, nainen 29 vuotta41 

 

 

Pitkittynyt pakolaisuus, toistuvat konfliktit ja koulutuksen keskenjääminen hei-

jastuu alueen aikuisten lukutaidottomien määrään, mikä tarkoittaa Adjumanin 

tapauksessa 80% väestöstä.   

 

Kaiser (2006) on kyseenalaistanut  UNHCR:n  tukeman asutuspolitiikan ongel-

mattomuuden Ugandassa väittäen, että pakolaisten liikkumisvapauden rajoitteet 

heikentävät pakolaisten sosio-ekonomisten ja muiden oikeuksien toteutumista. 

Kaupunkeihin asettuneet tai leireillä asuvat pakolaiset voivat välttää syrjäisissä 

pakolaisasutuksissa asuvien pakolaisten kohtaamat ratkaisumalliin sisäänraken-

netut haasteet, kuten epäsuotuisan viljelyilmaston ja maaperän sekä vaikeat kul-

kuyhteydet markkinoille. Nämä haasteet tehdä asutuksissa asuvista pakolaisista 

yhtä lailla kansainvälisestä avusta riippuvaisia sekä lyhyellä, että erityisesti pi-

demmällä aikavälillä.  

 

Sillä välin, kun keskustelu oikeasta tavasta organisoida hätäapu pakolaisille Lu-

cy Hovil (2010) kirjoittaa realiteeteista, jotka koskevat sudanilaisten paluumuut-

tomahdollisuuksia kotimaahan, joka on pitkään ollut poliittisen myllerryksen, 

epävakaan turvallisuustilanteen ja kiristyvän taloustilanteen keskellä. Pakolais-

asutuspolitiikasta ja pakolaisten integroituminen ugandalaiseen yhteiskuntaan on 

ollut erittäin vähäistä. Syyksi vähäiseen integratioon Hovil esittää pakolaissta-

tuksen ja avustuksen riippuvuussuhdetta pakolaisasutuksessa asumiseen. Asumi-

sessa kontrolloiduilla ja syrjäisillä asutuksilla on Hovilin mukaan pakolaisten 

liikkuvuutta rajoittavia vaikutuksia. Hovil kirjoittaa Ugandan pohjoisosissa asu-

vista pakolaisista, jotka epävarmuuksista huolimatta ovat päättäneet jättäytyä 

pakolaisasutuksen ulkopuolelle. (Hovil 2010: 1.) Pakolaisasutuksen ulkopuolelle 

muuttaneet ovat vaihtaneet avun vastaanottamisen osittaisen integraatioon ugan-

                                            
41 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014. 
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dalaiseen yhteiskuntaan ja matkustamiseen Sudanin ja Ugandan välillä. Matkus-

taminen maiden välillä  transnationaaliseen tyyliin on seurausta pakolaisten vai-

keuksista saada töitä Ugandan puolella, mikä ajaa etenkin miehiä rajan yli koti-

maahan pätkätöihin. Näistä asutusten ulkopuolele elämää rakentamaan lähteneis-

tä pakolaisista tulee ugandalaisen pakolaispolitiikassa väliinputoajia - henkilöitä 

vailla oman kotimaansa turvaa tai Ugandan kansalaisuutta. Elämä ilman kum-

mankaan valtion virallista tunnustusta jättää kyseisen pakolaisryhmän hyvin on-

gelmalliseen ja haavoittuvaiseen asemaan. 

 

Pakolaisista muodostuu toimijoita kulttuurisen vaikutuksen tuloksena halujen ja 

intentioiden muuttuessa aktiiviseksi toiminnaksi (Ortner 2006: 110-11). 

Toimijuus ei ole sisäsyntyistä, vaan kulttuurellisesti omaksuttujen halujen ja 

pyrkimyksten tulos. Myös kehitysmaatutkija ja pakolaisuustutkimuksen emeriit-

tusprofessori Roger Zetter (1995) kirjoittaa pakolaisasutusten teknisistä ja insti-

tutionaalisista rajoitteista, jotka vaikuttavat omavaraisuuden kehittymiselle ja 

elinkeinon harjoittamiselle. Zetter nostaa esille kaksi vaiettua ongelmaa toimi-

juuden kannalta; asutusten usein syrjäisen sijainnin ja väestömäärän äkillisen 

nousun kuormittavuuden pakolaisia vastaanottavan maan luonnonvaroille. Zetter 

viittaa UNHCR:n (UNHCR PTSS 89/39:19, katso Baker & Zetter 1995: 49-58) 

myöntämään tarpeeseen ottaa heti kriisin puhjetessa ongelman pitkäaikaisuus 

huomioon asutussuunnittelun suunnittelussa ja toteutuksessa. (Baker & Zetter 

1995: 49-58.) Tämä kansainvälisesti tunnustettu tarve on ristiriidassa sen kanssa, 

että käytännön pakolaispolitiikka keskittyy lähes puhtaasti väliaikaisten hätärat-

kaisujen tarjoamiseen pakolaisille. Zetter tulee tutkimuksessaan siihen loppupää-

telmään, että nopean aikavälin säästöt usein aiheuttavat pitkäaikaisia kuluja.  

 
 

1.18 Toimijuus ja sukupuoli:  

”En vielä tänäkään päivänä pysty puhumaan siitä”  
 
 
Etelä-Sudanin alueella asuvista 28 heimosta kaikissa mies on perinteisesti per-
heen pää. Pakolaisasutuksissa perinteisten sukupuoliroolien ylläpitäminen ei ole 
välttämättä mahdollista miesten puuttuessa asutuksista lähes kokonaan. Adju-
manissa naisten lukumäärä suhteessa miehiin on 7:1 (RLP 2015: 7). Osa miehis-
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tä on saanut surmansa tai loukkaantunut vakavasti konfliktissa,  tai  paetessa jou-
tunut eroon perheestään. Suuri osa miehistä on myös jäänyt Etelä-Sudaniin soti-
maan, hankkimaan toimeentuloa pakolaisasutuksessa turvassa olevalle perheel-
leen tai kadoksissa:  
 

“En ole yhteydessä perheeseeni Etelä-Sudanissa. Olen kuullut, että 
yksi veljistäni on mahdollisesti Barakasalissa. Olen yrittänyt etsiä han-
ta Facebookista, mutta ilman tuloksia. En tiedä onko hän elossa vai 
kuollut. En tiedä missä isäni on. Viimeksi, kun sain tietoa hänestä hän 
oli pienessä kylässä lähellä Jubaa, jossa mina asuin. Mutta siitä on nyt 
vuosi kun viimeksi näin hänet. Ikävöin heitä. Kun he ovat paikalla he 
auttavat minua perhejutuissa. Heidän poissaolonsa aiheuttaa paljon 
suuria haasteita. Jos he olisivat täälä he huolehtisivat orvoista, koska 
mina olen tyttö. Meidän kulttuurissamme orvoiksi jääneistä hu-
olehtiminen on veljen tai isän velvollisuus, ei naisen.” 

       -Anami, nainen 29 vuotta42 
 
 
Niin päivittäinen ja arkinen asia kuin ruoka nousi keskusteluissa informanttien 

kanssa lähes poikkeuksetta esille, sillä olosuhteissa joissa resurssit ovat niukat 

perustarpeiden täyttäminen (veden hakeminen, ruoan valmistaminen ja hygieni-

asta huolehtiminen) vievät suurimman osan päivästä. Keskustelut kentällä nais-

ten kanssa sisälsivät usein pohdintaa siitä, miten järjestää päivittäinen ruokailu 

itselle ja perheelle. Nämä ruokailujen järjestämistä koskevat keskustelut ker-

toivat paljon naisten rajallisista keinoista toteuttaa yhtä äidin rooliin liittyvistä 

velvollisuuksista: ruokkia lapsia pakolaisasuuden rajoittamissa keinoja, olosu-

hteissa joissa WFP:n jakama kuukausittainen ruoka (maissi, jauho, pavut, öljy ja 

suola) on yksipuolista ja riittämätöntä. Huolehtiakseen ruoasta naiset, joilla ei 

ole miestä huolehtimassa elanosta, ovat joutuneet sopeutumaan uudenlaiseen 

naisen rooliin tai luomaan kaupankäynnin keinoja perheen elättämämiseksi: 

 

“Mieheni kävi koulua, mutta ei ikinä valmistunut koulusta. Hän viljeli 
maata. Olen kuullut, että hän saattaa olla edelleen elossa, mutta en 
tiedä missä. Hän tietää, että olen Ugandassa ja Adjumanissa. 
Rukoilen, että eräänä päivänä hän voisi tulla leiriin meidän luokse 
asumaan. Hän ei ollut kotona sinä yönä, kun sota syttyi ja jouduimme 
pakenemaan yksin. Hän pakeni yksin. Jos hän tai isäni olisi täällä he 
huolehtisivat orvoista.” 
      -Anami, nainen 29 vuotta43 

                                            
42 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014 
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Giddens (1979) käsittelee teoksessaan toiminnan teoriaa, jossa pohtii 

toimijuuden ja rakenteen välistä suhdetta. Giddenssin mukaan toiminta ja ra-

kenne ovat toinen toistensa edellytys. Giddens määrittelee rakenteen ideaalia il-

maisevaksi; ideaaliksi mielikuviksi siitä miten asiat tulisi tehdä. Sosiaaliset 

käytänteet taas pohjautuvat Giddenssin mukaan rakenteelle ja toimivat rakenteen 

kanssa vuorovaikutuksellisessa suhteessa. (Giddens 1979: 53-55.) Resurssien ol-

lessa rajalliset naisten joutuvat tinkimään ideaalista ja muovaavat tinkiessään 

samalla ideaalia. Monien naisten haasteena on hyppääminen perheen elättäjän 

saappaisiin ja mahdollisimman riittävän ja monipuolisen ruokavalion jär-

jestäminen perheelle samalla, kun vähäiset rahat pitää saada riittämään lääkkeisi-

in ja lasten koulumaksuihin.  

 

Mikäli ulkopuolelta ei tule taloudellista apua naisten on hankittava perheelle 

tuloja asutuksen sisältä käsin, esimerkiksi myymällä oman palstan tuottamaa 

vaatimatonta satoa asutuksen torilla alhaiseen hintaan tai myymällä eteenpäin 

WFP:n jakamia ruokatarvikkeita. Vanhempi leskeksi jäänyt nainen ilmoitti ra-

hoittaneensa luonaan asuvien useamman orpolapsen koulunkäynnin myymällä 

osan saamastaan tuesta; lapset myyvät asutuksen torilla osan WFP:n kuukausit-

tain jakamasta ruuasta ja lisäksi perheelle malarian ehkäisemiseksi jaetut hyttys-

verkot oli onnistuttu muuttamaan rahaksi myymällä ne kylässä morsiushuntu-

kankaiksi. 

 

 

                                                                                                                          
43 Nauhoitettu haastattelu. Haastateltava: Anami, pakolaisnainen 29 vuotta. Adjumani, joulukuu 
2014 
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Refugee Law Projektin raportin (2015) mukaan miesten loistaessa pakolaisasu-

tuksissa poissaolollaan naiset ovat joutuneet omaksumaan uuden roolin perheen 

päänä – rooli, joka perinteisesti on kuulunut miehelle.  RLP:n mukaan moni pa-

kolaisasutuksessa asuva nainen onkin ryhtynyt avioliiton ulkopuolisiin seksuaa-

lisiin suhteisiin. Tähän on monia eri syitä, kuten pyrkimys perheenomaisen yksi-

kön uudelleenluomiseksi, jotta lapsilla olisi isähahmo opettamassa perinteisiä 

taitoja ja tapoja, keino saada korvaava elättäjä, turva tai vahva mies rakentamaan 

esimerkiksi koti pakolaisuuden ajaksi, tyydyttämään naisen seksuaaliset tarpeet 

tai välttämään sosiaalisen leimautumisen. (RLF 2015: 3.) 

 

Kuva 12: Naiset myymässä tuotteitaan Borolin torila. Kuva: Maria Tyrni 
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Susan Forbes Martin (1992) perustaa kirjansa Refugee Women yleisen arvion 

varaan siitä, että maailman pakolaisista noin 80 prosenttia on naisia ja lapsia. 

Naisten ja lasten huomattavasta määrästä huolimatta Forbes Martin huomauttaa, 

että tarkkaa tietoa tilastojen takana olevien yksilöiden resursseista, tilanteista tai 

tarpeista. Forbes Martinin mukaan kokemus pakolaisuudesta tarkoittaa miljoo-

nille naisille jatkuvaa vastaamista muutokseen: traumaattisissa olosuhteissa sel-

viytymistä, uuteen ympäristöön, yhteisöön ja sosiaalisekonomisiin rooleihin so-

peutumista sekä uusien kielten oppimista. Valitettavan usein lisäksi naiset joutu-

vat sopeutumaan tämän kaiken muutoksen keskellä perheiden hajoamisen, me-

netyksien tai katoamisien seurauksena myös uudenlaisiin perhesiteisiin tai otta-

maan vastuulleen perheen pään roolin, mikäli pakolaisuudessa ei ole miestä tai 

vanhempia lapsia auttamassa huolehtimaan perheestä.  

 

Päätös paeta syntyy usein syntyy vasta, kun kaikki muut oljenkorret on käytetty 

tai niitä lähimmäisiä joiden vuoksi jäädä ei enää ole. Muutoksen keskellä elävät 

naiset omaksuvat perinteiden kanssa ristiriidassa olevien roolien lisäksi keske-

nään ristiriitaisia rooleja. Samanaikaisesti kun naiset sopeutuvat ympäröivään 

myllerrykseen he pyrkivät ylläpitämään tuttuja tapoja ja perinteitä ollen saman-

aikaisesti aktiivisia muutosta ajavia agentteja sekä jatkuvuuden ja perinteiden 

vaalijoita. (Forbes Martin 1992: 7.) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet (Forbes Martin 1992: 8), että maantieteellisestä si-

jainnista huolimatta pakolaisnaisten rooli on vastata kodin piiristä, mikä usein ei 

poikkea paljonkaan pakolaisuutta edeltävästä tilanteesta – toisin kuin muutokset 

monien miesten rooleissa, jotka puolestaan saattavat olla huomattavia. Kaupun-

geissa asuvista kauppiaista ja virkailijoista saattaa kriisin puhjetessa tulla kapi-

nallissotilaita tai kuten Etelä-Sudanin tapauksessa maaviljelijöitä Ugandan pako-

laisasutuksessa vailla aiempaa viljelykokemusta. Siinä missä naisilla on mahdol-

lisuus jatkaa rooliaan yhteisen hyvän puolesta, on miesten vaikeampi sopeutua 

uuteen rooliinsa. Sopeutumisvaikeudet saattavat purkautua kuten Adjumanissa-

kin monissa perheissä erilaisina ongelmina: alkoholismina, väkivaltana tai ma-

sennuksena.  
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Naisten rooliin kuuluvat tehtävät, kuten polttopuiden keruu ja veden hakeminen, 

saattavat altistaa epävarmoissa olosuhteissa naisiin kohdistuvalle väkivallalle. 

Äidin ja lasten väliset suhteet muuttuvat myös pakolaisuudessa. Nuorempien las-

ten on aikuisia helpompi sopeutua uuteen ympäristöönsä, mikä johtaa usein ti-

lanteisiin joissa lapsi on se joka on kielitaitonsa tai muun osaamisensa vuoksi se, 

joka on kykeneväinen hankkimaan elannon perheelle, opettaa vanhempiaan sekä 

toimii tiedonvälittäjänä tai tulkkina vanhemmilleen. Tällöin lapsi joutuu otta-

maan vanhemmalle kuuluvan roolin yksilön sosialisoitumisprosessissa uuteen 

kulttuuriin, mikä saattaa aiheuttaa riitatilanteita tai häpeää (Forbes Martin 1992: 

9). 

 

Vaikuttamismahdollisuuksien luominen pakolaisnaisille ovat Forbes Martinin 

mukaan avainasemassa heidän auttamisessa, sillä osallistumismahdollisuudet 

edesauttavat selviytymisprosessia, vahvistavat itsetuntoa, rakentaa uudelleen 

murentunutta itseluottamusta sekä vähentää syrjäytymis- ja masennusriskiä. An-

nettaessa mahdollisuus Forbes Martinin mukaan pakolaisnaiset ovat olosuhtei-

den rajoitteista huolimatta sitoutuneita ja innovatiivisia luodessaan uusia keinoja 

perheestä huolehtimiseen (Forbes Martin 1992: 10). Tämä on nähtävissä monis-

sa naisten aloittamissa projekteissa ympäri maailmaa: Pechawarissa afgaanipa-

kolaisten naisten keskuksessa, Somaliassa pakolaisnaisten viljely-yhdistyksissä, 

Ranskassa naisten self-help –ryhmissä ja Yhdysvalloissa naisten molemmanpuo-

leisissa avunantoyhdistyksissä. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tar-

joaminen pakolaisnaisille eivät ole ainoastaan naisille itselleen hyödyllistä, mut-

ta se on myös kustannustehokkaita ja tukevat naisten ja kokonaisten perheiden 

omavaraistumista (Forbes Martin 1992: 11).  
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Johtopäätökset 
 
 

Lähdin toteuttamaan tätä pro gradu –tutkimusta pyrkimyksenäni ymmärtää niitä 

olosuhteita ja intressejä, joissa pakolaiset tekevät päätöksiä koskien omaa ja yh-

teisönsä tulevaisuutta. Tavoitteenani oli rikkoa omia ennakkoluulojani ja päästä 

näkemään median esittämän uhriutuneen ja homogeenisen pakolaisvirran taakse.  

Median luoman kuvan sijaan odotin näkeväni toimijuutta, jota universaalisti jo-

kainen oman kulttuurinsa arvojen ja motivaatioiden ajamana läpi elämän raken-

taa. Lähdin liikkeelle sillä ajatuksella, että toimijuus on universaalia, olosuhteet 

vain eroavat. Olettamukseni oli, että Ugandan pakolaispolitiikka ja pakolaisasu-

tus instituutiona antavat tilaa vaikuttaa aktiivisesti oman ja yhteisön elämän ra-

kentamiseksi ja mahdollistavat rakenteita, kulttuureja ja tulevaisuuskuvia muu-

tavaa toimijuutta – kunnes pysähdyin pohtimaan heijastaako tutkimukseni tut-

kimuskysymyksenasettelua myöten omaa eurosentristä maailmankuvaani.  

 

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä oli lähestyä pakolaisia joukkona aktiivisia 

yksilöitä, jotka tekevät oman ja yhteisönsä tulevaisuuden rakentamiseksi valinto-

ja ja päätöksiä niissä olosuhteissa, joissa elävät ja valitsevat niistä vaihtoehdois-

ta, jotka heille kriisiolosuhteissa on annettu. Tutkimus pyrki vastaamaan kysy-

myksiin 1) onko eteläsudanilaisilla pakolaisilla mahdollisuuksia vaikuttaa 

Adjumanin pakolaisasutuksessa asuessaan omaan, perheensä tai yhteisönsä 

tulevaisuuden kehittämiseen, ja mikäli on 2) missä määrin vaikuttaminen on 

mahdollista ja 3) minkälaisin keinoin vaikuttaminen tapahtuu?  

 

Tutkimusaineiston perusteella totean tutkimushypoteesin mukaisesti ensimmäi-

sen tutkimuskysymyksen todeksi. Tutkimusaineisto osoittaa, että Ugandan valti-

on harjoittama pakolaisasutuksiin perustuva pakolaispolitiikka tarjoaa hyödylli-

siä työkaluja ja otolliset olosuhteet pakolaisille vaikuttaa omaan ja yhteisön elä-

mään ja tulevaisuuteen.  

 

Analyysiosiossa valoitettiin tutkimuskysymyksen toiseen osaan, mahdolliseen 

vaikuttamisen määrään ja keinoihin, vaikuttavia seikkoja. Adjumanissa, ja eten-



 84 

kin pienessä Borolin 7000 hengen asutuksessa, vaikutusmahdollisuuksia pienen-

si (ainakin toistaiseksi) asutuksen syrjäinen sijainti työmarkkinoiden ja koulu-

tusmahdollisuuksien kannalta, asutusalueen uutuus sekä kriisin tuoreuden tuoma 

valtava haaste vastata jatkuvasti kasvavaan pakolaisten määrään alueella. Myös 

Etelä-Sudania ja Pohjois-Ugandaa vaivaava köyhyys loi lisähaasteita erityisesti 

alueen heikoimmassa asemassa oleville - eli pakolaisille. Toisaalta, Adjumanin 

sijainti Etelä-Sudanin rajan tuntumassa mahdollisti transnationaalin pakolaisuu-

den, jossa kotimaan verkostoja ja tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettiin ris-

keistä huolimatta.  

 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että pakolaiset tekevät aktiivisesti niin pie-

niä, kuin suuria valintoja – alkaen siitä, asettuakko lainkaan asumaan asutusalu-

eelle. Tutkimuksen informantit tekivät valintoja vastaanotetun avun hyödyntä-

misen, elinkeinon hankinnan sekä koulutuksen suhteen. Lisäksi moni joutui 

muutoksen keskellä hyväksymään uudet olosuhteet sekä sen luomat rajoitteet, 

säädökset ja uudet sukupuoliroolit. Sosiaalisten verkostojen merkitys toimijuu-

delle ja halulle vaikuttaa oman elämän ja yhteisön hyväksi nousi aineistossa 

esiin: oman etnisen ryhmän, järjestöjen ja muiden ihmisten tuki sekä uskonto ja 

turvautuminen yliluonnolliseen voimaan auttoivat hyväksymään vallitsevat olo-

suhteet vaikuttaen positiivisesti yksilön toimijuuteen ja minäkuvaan. Pakolaisten 

vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat kuitenkin oman asutusalueiden rajojen sisä-

puolelle: heillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa Etelä-Sudanin kriisin kehittymi-

seen, mikä lisäsi pakolaisten epävarmuutta omasta ja kotimaansa tulevaisuudes-

ta.  

 

Tutkimuksessa tullaan siihen lopputulokseen, että pakolaiset pyrkivät vaikutt-

maan aktiivisesti niissä rajoissa, jotka heille on olosuhteiden myötä asetettu. He 

myös rikkovat rajoja ja muovaavat jatkuvasti uudelleen heihin kohdistuvia luo-

kitteluja omalla toiminnallaan. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että pakolaisilla 

on halua vaikuttaa enemmän, kuin mitä on tarjolla mahdollisuuksia. Pakolaisilla 

on halu rakentaa itse aktiivisesti omaa ja yhteisönsä tulevaisuutta, mikäli heille 

annetaan mahdollisuus siihen.  
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Tällä tutkimuksella haluankin muistuttaa lukijaa siitä, että ottamalla oman kult-

tuurinsa asiantuntijat, pakolaiset, mukaan heidän tulevaisuutta koskevaan suun-

nitteluun ja päätöksentekoon olisi mahdollista välttää monia kalliita virheitä ja 

luoda tehokkaampia avustusohjelmia. Tavoite pakolaisten omavaraisuudesta ja 

kestävistä ratkaisuista pakolaisongelman saralla on mahdollista saavuttaa ainoas-

taan osallistuttamalla pakolaiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätök-

sentekoon, jotta riippuvuutta ei pääse syntymään. Ikoku (1980), Arvostettu af-

rikkalainen kirjailija, kiteyti ajatuksen kaikessa yksinkertaisuudessaan paremmin 

jo vuosikymmeniä sitten: 

 

”Omavaraisuus on ideologioista vanhin –  
se on tarina tavallisen ihmisen olemassaolosta.” 

 
-Emman U. Ikoku- 

 

 

  

Kuva 13: Ilo siitä, että itse maahan kylvetyt siemenet ovat tuottaneet satoa.  
Kuva: Maria Tyrni 
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Liite 1: Tutkimuksessa esiintyvät lyhenteet 
 
CPA  Comprehensive Peace Agreement 

ECOSOC  Economic and Social Council 

DAR  Development Assistance for Refugees 

ICRC  International Committee of the Red Cross 

IGAD  Intergovernmental Authority on Development 

IRO   International Refugee Organisation 

LRA  Lord’s Resistance Army 

LWF  Lutheran World Federation 

OPM  Office of Prime Minister 

PCY  Pentecostal Churches Uganda 

RLP  Refugee Law Project 

SPLA  Sudan People’s Liberation Army 

SPLM  South Sudan Liberation Movement 

SRS   Self Reliance Strategy 

UNHCR  United Nations High Commision for Refugees 

WFP  World Food Program 

 

 

 
 
 
 
 

 


