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KIITOKSET

Kenttätyö akateemisen tien alkuvaiheessa oli hyvin antoisa oppimisprosessi ja olen kiitollinen
Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle ja pohjoismaiselle Afrikka-instituutille
(Nordiska Afrikainstitutet) sen mahdollistamisesta. Lisäksi haluan kiittää kansallisen pienviljelijäliiton UNAC:n puheenjohtajaa Renaldo Chingore Joãota ja Severino Ngolea korvaamattomasta avusta kenttätyöjärjestelyiden suhteen sekä tutkija Yussuf Adamia johdatuksesta Mosambikissa tehdyn osuuskuntatutkimuksen pariin. Ohjaajaani Jeremy Gouldia kiitän tuesta ja kärsivällisyydestä yrittää saada minut ymmärtämään se, mitä silmieni edessä oli. Suurin kiitos
kuuluu Cabo Delgadon pienviljelijöiden yhdistysten jäsenille, erityisesti Adolfo Simopolle ja
mama Julianalle, jotka avasivat kotinsa ovet ja jaksoivat jatkuvia kysymyksiä.
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1 JOHDANTO
Mecufista tullut jäsen kyseli Suomen maanviljelijöiden tilanteesta. Voiko camponês [pienviljelijä] hankkia auton, käytetäänkö koneita, millaisissa taloissa asuvat. He eivät kehity millään,
ehkä kehitys tulee vuonna 2003 tai 2004. Yksin ei mitään mahdollisuuksia saavuttaa suomalaisten maanviljelijöiden tasoa, ehkä yhdistys on ratkaisu. (KP 1.10.2000.)

Viime vuosina niin tutkijat kuin kehitysyhteistyön ammattilaiset ovat korostaneet paikallisten
organisaatioiden merkitystä Afrikan tulevaisuudelle. Afrikan taloudellisten ja poliittisten kriisien on katsottu ilmentävän sitä, ettei valtio kykene, eikä sillä ole resursseja peruspalveluiden
järjestämiseen. Valtiokeskeisten kehitysstrategioiden hylkäämisen myötä kehitysyhteistyö on
hajautunut ja apuvaroja suunnataan yhä enemmän suoraan paikallistason toimijoille. Paikallisia
organisaatioita korostavan ajattelun mukaisesti ihmiset on saatava auttamaan itse itseään. Siinä
missä aiemmin rakennettiin kaivo, perustetaan nyt vesikomitea päättämään sen käytöstä ja huolehtimaan kunnostuksesta. Kansallisessa politiikassa ja kehitysyhteistyöorganisaatioiden strategioissa korostetaan ”yhteisöllisten instituutioiden ja organisaatioiden merkitystä tuottavien,
luonnollisten ja sosiaalisten systeemien kestävyydelle maaseudun Afrikassa (Thomas-Slayter
1994, 1480)”. Vastaavalla tavalla kehitysmaatutkimuksessa keskustellaan paikallisen yhteistoiminnan vahvistamisesta ratkaisuna maaseudun köyhyyden poistamiseen (Gould 1997, xi).
Taloudellisen ja poliittisen liberalisoinnin ja kehitysyhteistyön hajautumisen myötä on syntynyt
ja aktivoitu paljon välittäviä toimijoita ja organisaatioita kuten tuottajaryhmiä, asukasyhdistyksiä ja osuuskuntia. Paikalliselle tasolle suunnatut kehitysyhteistyövarat ovat näiden sosiaalispoliittisten organisaatioiden kautta muokanneet Afrikan maaseudun poliittisia rakenteita. Keskitetyn valtion jälkeen on muotoutumassa uusi logiikka ulkoisten resurssien mobilisoimiseksi ja
jakamiseksi. Tutkimuksessani olen kiinnostunut tärkeästä, mutta vähän tutkitusta sosiaalisesta
ilmiöstä kehitysapuvarojen ja paikallisyhteisöjen välillä: kehityksen välittäjyydestä. Välittäjyys
on Afrikassa yleistä ja sitä tapahtuu eri aloilla sukulaisuudesta ja uskonnosta taloudellisiin ja
poliittisiin instituutioihin. Kehitysyhteistyön hajautumisen myötä välittäjyys on noussut keskeiseen asemaan kehitysyhteistyössä. Se on muodostunut tärkeäksi sosiaaliseksi ja historialliseksi
tekijäksi nykyisten afrikkalaisten yhteiskuntien rakentumisessa ja sen kautta on mahdollista tarkastella hajautuneen kehitysyhteistyön ja taloudellisen ja poliittisen liberalisoinnin vaikutuksia
Afrikan maaseudulla. (Bierschenk ym. 2000; Bierschenk & Olivier de Sardan 1997.)
Tämä tutkimus käsittelee pohjoismosambikilaisia pienviljelijöiden yhdistyksiä sosiaalisina toimijoina paikallisella poliittisella areenalla. Tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella pienviljelijöiden alueellisen liiton kautta kehityksen välittäjyyttä eli toimintaa paikallisyhteisöjen ja ke-
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hitysyhteistyöorganisaatioiden rajapinnoissa. Pyrin työssäni vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Millaista toimijuutta välittäjyys on? Missä ja miten siitä kiistellään ja neuvotellaan? Millaisia kykyjä se vaatii ja minkä käytäntöjen kautta eri toimijat pyrkivät todistamaan legitimiteettinsä välittäjänä? Millaisia vaikutuksia välittäjyydellä on Afrikan maaseudun poliittisiin areenoihin? Työn alatavoitteena on kertoa Pemba-Metugen paikallisen poliittisen areenan toimijoista, heidän kokemuksiaan muokanneista prosesseista ja yhdistystoiminnan resursseista. Laajemman kontekstin ymmärtäminen on välttämätöntä kehityksen välittäjyyden analysoimiseksi.
Paikallisten organisaatioiden tutkimuksessa ei olla usein nähty metsää puilta: paikallisten käytäntöjen sijasta on tutkittu länsimaisen muodon omaksumista ja onnistumista. Yhdistyksiä ja
osuuskuntia on tutkittu niiden julkilausuttujen tavoitteiden suhteen ja länsimaalaisten käsitteiden
ja mittatikkujen ohjaamina. Tutkimukset ovat kertoneet joko mustan pörssin kaupasta, korruptiosta ja osuuskuntien taloudellisesta tehottomuudesta (ks. esim. Holmén 1990) tai yhdistyksistä
yhteisöllisenä köyhien pelastajana (ks. esim. Thomas-Slayter 1994). Molemmissa suuntauksissa
keskustellaan siitä, onko jokin tietyn muotoinen organisaatio hyvä vai paha kehitykselle, eikä
kiinnitetä huomiota paikallisiin järjestäytymisen käytäntöihin (Nuijten 1992, 189). Jeremy
Gouldin mukaan tämä heijastaa tutkimuksen taustalla vaikuttavaa käsitystä lineaarisesta modernisaatiosta:
Maaseudun yhdistyksiä käsittelevää kirjallisuutta ovat vuosikausia hallinneet normatiiviset mittatikut, jotka perustuvat liberaaleille käsityksille byrokraattisesta tilivelvollisuudesta ja kaupallisesta tehokkuudesta. Se, että nämä ovat yleisimmät maaseudun instituutioiden suoriutumista
mittaavat kriteerit, heijastaa ennakkokäsityksiä siitä, että yhdistysten tulisi Afrikassa omaksua
modernin maailman sosiaalinen teknologia. Sosiaaliset muodot, jotka eivät toteuta näitä ominaisuuksia ovat todiste alkukantaisesta klientilismistä tai esimodernista irrationaalisuudesta: sosiaaliset toimijat ovat epäonnistuneet todellisten intressiensä edistämisessä moderneina toimijoina.
(Gould 1997, xi-xii.)

Työni perustuu ja osallistuu teoreettiseen keskusteluun, joka painottaa toimijuutta, pienviljelijäyhteisöjen monimuotoisuutta ja dynamiikkaa. Teoreettiset lähtökohtani ja keskeiset käsitteeni
kumpuavat konstruktivistisesta kehitystutkimuksesta, jonka lähtökohtana on ajatus siitä, ettei
teoreettinen analyysi voi perustua ulkoiseen määräytymiseen (Long 1977, 1989, 1992; Berry
1993). Kaikki ulkoiset interventiot päätyvät aina yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien elinmaailmoihin, joissa niitä välitetään ja muunnetaan. Ihmiset ovat aktiivisia toimijoita, joilla on kyky
ymmärtää olosuhteitaan ja muuttaa niitä. Yhdistysten jäsenille ja alueellisen liiton johtajille
yhdistykset eivät ole virallisia organisaatioita, vaan tiettyihin resursseihin, ideoihin ja asutukseen liittyviä historiallisia sosiaalisia suhteita. Tutkimuksessani lähestyn pienviljelijöiden yhdistyksiä ja välittäjyyttä hahmottamalla sitä, miten alueellisen liiton johtajat kiistelevät ja neuvottelevat asemasta pienviljelijöiden ja kehitysyhteistyöorganisaatioiden välillä. Yhdistykset
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ovat riippuvaisia apuvaroista ja siksi välittäjyydestä on tullut keskeinen keino saavuttaa auktoriteettia ja legitimoida sitä. Tutkimuksessani osoitan, ettei välittäjyys kuitenkaan pelkisty vain
strategiseksi taloudellisten ja poliittisten intressien edistämiseksi.
Tutkielmani perustuu etnografiseen kenttätyöhön Pemba-Metugen hallintoalueella Pohjois-Mosambikissa. Ymmärrän etnografisen kenttätyön koko tutkimusta ohjaavana tutkimusotteena,
ohjaamassa sitä, miten lähestyn ja tarkastelen tutkimukseni kohdetta, ja miten siitä keskustelen.
Pro gradu –tutkielmani rakentuu kolmeen eri osaan. Ensimmäisessä osassa käyn läpi sitä teoreettista keskustelua, joka on ohjannut huomioni pienviljelijöiden yhdistyksiin vallan ja merkitysten tuottamisen näyttämönä sekä niitä käsitteitä, joiden avulla keskustelen aineistostani (luku
2). Tutkimusaineistostani ja etnografisesta kenttätyöstä tutkimusotteena kerron luvussa 3. Tutkielman toisessa osassa keskustelen tutkimukseni kohteena olevista toimijoista (luku 4) ja resursseista (luku 5). Lukujen tavoitteena on käsitellä niitä laajempia prosesseja ja rakenteita, joihin tutkielman kolmannessa osassa (luvut 6-7) käsittelemäni tapaukset sijoittuvat. Tutkielman
päättävässä kahdeksannessa luvussa liitän empiiriset johtopäätökseni keskusteluun kehitysyhteistyön hajautumisen ja kehityksen välittäjyyden vaikutuksista Afrikan maaseudulla.

2 TOIMIJUUS, VALTA JA NEUVOTTELUT PAIKALLISILLA POLIITTISILLA
AREENOILLA
Aiempaa tutkimusta käsittelevän lukuni tavoitteena on selventää kiinnostukseni ohjautumista
pienviljelijöiden yhdistyksiin sosiaalisina toimijoina. Lyhyttä katsausta (alaluku 2.1) lukuun
ottamatta keskityn siksi aiemman talonpoikais- ja osuuskuntatutkimuksen yhteenvedon sijasta
konstruktivistisiin maaseudun pienviljelijäyhteisöjen tutkimuksiin. Luvun ensimmäisessä osassa
(alaluvut 2.2 – 2.3) selvennän tutkimukseni teoreettis-metodologista taustaa: sitä miten lähestyn
tutkimuskohdettani ja miten ymmärrän toiminnan ja todellisuuden luonteen. Toisessa osassa
(alaluvut 2.4 – 2.6) pureudun keskusteluun poliittisesta toiminnasta pienyhteisöissä, vallasta,
legitimiteetistä ja paikallisten poliittisten areenoiden rakenteesta ja toimijoista. Siinä missä ensimmäisessä osassa käsittelemäni viitekehykset selkeyttävät tutkimukseni lähtökohtia, toisessa
osassa käyn läpi ajatuksia ja käsitteitä, joiden avulla jäsennän aineistoani ja keskustelen siitä.
Monet käsittelemistäni teorioista perustuvat empiiriseen tutkimukseen Saharan etelänpuolei-
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sessa Afrikassa. Tämä ei sisällä oletusta siitä, että kyseiset teoriat ja käsitteet soveltuisivat vain
niin sanottujen kehitysmaiden sosiaalisen dynamiikan ymmärtämiseen (vrt. Lentz 1998, 46).1
2.1 Taustaa
Afrikkalaisten yhteiskuntien sosiaalitieteellistä tutkimusta hallitsi 1960-luvulle asti paikallisyhteisöjen ja sosiaalisen järjestyksen ymmärtäminen sukulaisuuden ja päällikkyyden käsitteiden
kautta. Maiden itsenäistyessä ja modernisoitumispyrkimysten vahvistuessa tutkimuksen painopiste siirtyi korostamaan laajempien rakenteiden määräävyyttä ja vallitseviksi paradigmoiksi
nousivat uusklassinen ja marxilainen teoria. Tutkijoiden huomio kohdistui myös maaseudun
pienviljelijöihin omana yhteiskuntaluokkanaan, talonpoikina, jotka nähtiin siirtymävaiheessa
omavaraisesta heimoyhteiskunnasta moderniin markkinatalouteen. Vuodet kuluivat, mutta talonpojat eivät oletusten mukaisesti ”modernisoituneet” ja integroituneet markkinatuotantoon.
Talonpoikaistutkimus keskittyi selittämään yhteiskuntaluokan pysyvyyden ja modernisaation
epäonnistumisen syitä. (Pietilä 1992, 8.) Karkeasti luokiteltuna Afrikan maaseudun tutkimukset
ovat painottaneet joko toimijoiden (ir)rationaalisuutta tai instituutioiden rakenteita ”epäonnistumisen” syynä (Berry 1993, 43-45). Aiempi tutkimus voidaan myös luokitella sen perusteella,
onko se korostanut arvoja vai intressejä2 toiminnan perustana (Gould 1997, 60-61). Yhteenveto
Afrikan modernisaation epäonnistumisen selitysmalleista kuviossa 1.
Tutkielmani perustuu konstruktivistiseen kehitystutkimukseen, joka pyrkii ylittämään aiemmat
vastakkain asettelut toimijan ja rakenteen ja arvojen ja intressien välillä. Kehitysmaatutkimuksessa julistettiin 1980-luvun lopussa antropologian ja muiden sosiaalitieteiden tavoin ”suurten
teorioiden” kuolemaa kritiikin voimistuessa strukturalistisia ja marxilaisia teorioita kohtaan.
Uudeksi lähtökohdaksi on noussut monimuotoisuus ja ihmisten kyky vaikuttaa olosuhteisiinsa.
Toiminnasta on tullut niin teoreettinen kuin metodologinen lähtökohta sosiaalisen muutoksen
tutkimukselle ja kehitystutkijoiden katse on siirtynyt kansainvälisen talouden rakenteista ihmisten tietoon ja kokemuksiin. Konstruktivistiset tutkijat korostavat todellisuuden neuvoteltua ja
sosiaalisesti tuotettua luonnetta ja ulkoisten ja sisäisten tekijöiden molemmin puolista määräy-

1

Kehitysmaatutkimus on lähtökohtaisesti monitieteinen ala. Opinnäytteen tarkoituksen (tutkimuksen
perustuminen oman tieteenalan käsitteille) huomioiden olen rajannut keskustelua ennen kaikkea
sosiaalisen kehityksen tutkimukseen ja ns. ’kehitykseen” sosiaalitieteiden tutkimusalana. Teoreettinen
keskustelu, johon työni osallistuu, liittyy kuitenkin läheisesti myös politiikan ja talouden tutkimuksen
alaan. (Ks. esim. Booth 1994b, 299.)
2
Intressillä tarkoitan mitä tahansa yksilön hyvinvointiin tai jonkin yksilön tarkoitusten saavuttamiseen
liittyvään etua tai hyötyä. Käsite ei siis viittaa ainoastaan materiaaliseen etuun. (The Concise Oxford
Dictionary of Sociology 1994, 253-254.)
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tymistä.3 Afrikan maaseudun pienviljelijät eivät ole maatalouspolitiikan tai kehitysyhteistyöprojektien passiivisia vastaanottajia, vaan aktiivisia toimijoita, joilla on kyky ymmärtää olosuhteita
ja muuttaa niitä. (Booth 1994; Gould 1997, 9-10.)
Kuvio 1. Afrikan modernisaation epäonnistumisen selitysmallit (Berry 1993, 43-45; Gould
1997, 60-61; Pietilä 1992, 17-18).
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INSTITUUTIOIDEN RAKENTEET

Scott (1976): moraalitalous
Pääväite:
Omavaraistalouteen suuntautuneet talonpojat
pyrkivät voiton maksimointia enemmän
välttämään taloudellista katastrofia. Ruoan
minitason turvaaminen selittää selviytymisen
etiikkaan perustuvan moraalitalouden.

Hydén (1983): tunnetalous
Pääväite:
Politiikalla on hyvin heikko vaikutus maaseudun
taloudelliseen toimintaan. Taloudellista toimintaa
ohjaa oma normijärjestelmä.

Toiminnan perusta:
Strategioitaan edistävät yksilölliset toimijat
hyödyntävät kuhunkin tilanteeseen sopivaa
normia tai arvoa (vrt. manchesterilaiset antropologit, Norman Long)

Toiminnan perusta:
Kollektiiviset sosiaaliset arvot ja normit

Bates (1983,1984): poliitikkojen taloudellinen irrationaliteetti
Pääväite:
Poliitikkojen päätöksentekoa ohjaa enemmän
poliittisen kannatuksen ja vallassa pysymisen
takaaminen kuin tehokas ja “järkevä” resurssien käyttö ja allokointi

Neopatrimoniaalinen populistinen politiikka

Toiminnan perusta:
Yksilölliset materiaaliset ja poliittiset intressit

Toiminnan perusta:
Kollektiiviset sosiaaliset arvot ja normit

Pääväite:
Afrikan kriisi on seurausta siirtomaa-ajasta, jonka
perintönä valtaapitävät antavat tavaroita ja palveluksia vastalahjaksi kannatuksesta. Korruptiosta
tullut elintapa.

Suuntaus pohjaa Bergerin ja Luckmannin vuonna 1966 julkaiseman Todellisuuden sosiaalinen
rakentuminen –tutkimukseen (ks. suomennos Berger & Luckmann 1994). Sosiaalinen konstruktionismi
ymmärtää ihmisten tuottavan maailman: ”Todellisuus on sosiaalisesti, kielen kautta konstruoitu ja
kontingentti, se voisi olla toisenlainen. Mitään todellisuutta ei yleisemmässä (universaalissa) mielessä ole.
-- Sosiaalisesti konstruoituneessa maailmassa kaksi ihmistä ei voi havainnoida samaa ilmiötä ja vain
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2.2 Neuvottelut, strategiat ja toimijuus

David Booth nimeää kehitysmaatutkimuksen uusia paradigmoja käsittelevässä teoksessaan
Norman Longin konstruktivistisen kehitystutkimuksen vaikutusvaltaiseksi edustajaksi (Booth
1994a, 13). Lisäksi tarkastelen Afrikan tutkimuksen kannalta keskeistä Sara Berryn viitekehystä. Longin ja Berryn lähtökohtana on ihmisten ja ryhmien toimijuus. He ohjaavat ymmärtämään niin Afrikan maaseudun pitkän aikavälin sosiaalista muutosta kuin kehitystilanteita tässä
ja nyt yksilöiden ja ryhmien strategioiden, neuvotteluiden ja kiistojen tuloksena.
Norman Long (1977, 1989, 1992, 1994) on usean vuosikymmenen ajan kehittänyt teoreettista ja
metodologista lähestymistapaa, joka mahdollistaisi ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vuorovaikutuksen ja molemminpuolisen määräytymisen analysoimisen. Tuloksena on toimijasuuntautunut
lähestymistapa (actor oriented approach), jonka tavoitteena on hahmottaa, miten sosiaaliset
toimijat hallitsevat ja tulkitsevat elinmaailmansa4 uusia elementtejä, miten eri toimijat strategisesti luovat tilaa omille tarkoitusperilleen ja miten nämä järjestävät, strategiset ja tulkinnalliset
prosessit vaikuttavat vallan ja sosiaalisen toiminnan laajempiin konteksteihin. (Long 1992, 5,
33-34.) Long itse on soveltanut malliaan erityisesti ns. kehityksen rajapintojen (development
interface) tutkimiseen. Rajapinnalla Long tarkoittaa suunniteltujen kehitysinterventioiden yhteydessä tapahtuvia kohtaamisia ulkoisten organisaatioiden (valtio, kehitysyhteistyöorganisaatiot) ja paikallisten toimijoiden (yksilöt, ryhmät, verkostot) välillä. Interventiot houkuttavat esiin
erilaisia ja usein keskenään vastakkaisia tarkoitusperiä ja niiden tulkintoja. Siten dynaamiset ja
usein konflikteja sisältävät rajapinnat ovat hedelmällisiä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden välisten
voimasuhteiden analysoimiseksi. (Long 1989, 1-2, 231, 241; Long & Villarreal 1989, 103.)

Sara Berryn (1993) viitekehys rakentuu resurssien käytön ja niiden saatavuuden5 ympärille.
Berry väittää empiirisen analyysinsa kautta, että taloudellinen ja sosiaalinen muutos on seurausta kulttuurin, vallan ja materiaalisten resurssien vuorovaikutuksesta. Materiaalisia resursseja
ei voi tarkastella irrallaan kulttuurista ja vallasta, joita ei voi ymmärtää taloudelle alisteisina.

todeta se todelliseksi: heidän pitää myös konstruoida se. Toisin sanoen, mitään ei ole olemassa ennen kuin
se on konstruoitu. Ja mikään ei pysy ellei sitä konstruoida yhä uudelleen.” (Roos 2001.)
4
Elinmaailman käsite on keskeinen Longille, joka määrittelee sen Schutzin (1973) mukaisesti eletyksi ja
suurimmaksi osaksi itsestäänselvyytenä otetuksi maailmaksi, joka määrittyy enemmän toimijasta itsestään
kuin tarkastelijasta (tutkijasta) käsin. (Long 1989, 247.)
5
Berry tarkoittaa resurssien saatavuudella sitä, kuka ja miten saa käyttöönsä relevantteja voimavaroja
kuten maata, siemeniä, tuotantovälineitä ja työvoimaa. Käytöllä hän viittaa ihmisten ja kotitalouksien
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Seuraavassa tarkastelen Longin ja Berryn mallien kautta konstruktivistisen kehitystutkimuksen
käsityksiä toiminnasta, sen perustasta, vallasta ja rakenteista. Toimijapainotteinen tutkimus ei
ole halunnut unohtaa täysin rakenteita ja altistua aiempaan toimintatutkimukseen kohdistettuun
kritiikkiin metodologisesta individualismista ja yksilön päätöksenteon vapaaehtoisuuden korostamisesta. Teoreettisen ratkaisun löytämiseksi tärkeässä asemassa ovat olleet Giddensin teoretisointi toimijuudesta ja rakenteistumisesta ja Bergerin ja Luckmannin viitoittama sosiaalinen
konstruktionismi.
2.2.1 Toimijuus
Toimijuus merkitsee Giddensin (1984) mukaan sitä, että yksilöllisellä toimijalla on kyky käsitellä sosiaalisia kokemuksia, kehittää tapoja selviytyä ja muuttaa olosuhteita. Siten sen kaksi
keskeistä elementtiä ovat kykenevyys (capability) ja tietävyys (knowledgeability). Toimijuus ei
viittaa vain ihmisten aikomuksiin, koska toiminnalla on paljon tarkoittamattomia seurauksia.
Tärkeintä on ihmisen kyky ylipäänsä valita, tehdä ja muuttaa asioita. Toimijuus on sitä, että ihmiset ja ryhmät olisivat myös voineet tehdä toisin. (Long 1989, 223-224; Long & van der Ploeg
1994, 65-66.)
Longin ja Berryn teksteissä korostuu strateginen toimijuus. Berry on kiinnostunut Afrikan maaseudun viljelijöiden strategioista keskeisten resurssien saatavuuden takaamiseksi. Juuri strategioiden kautta valta ja kulttuuri liittyvät materiaalisten resurssien analyysiin tutkijan kiinnittäessä
huomionsa: ”oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyyn, laillisten ja poliittisten prosessien
historiaan, sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisesti rakentuneisiin ymmärryksiin auktoriteetista ja
velvollisuudesta, työnjaosta ja vaihdon merkityksestä (Berry 1993, 3).”
Long puolestaan kohdistaa huomionsa tapoihin, joilla ihmiset strategisesti käsittelevät ja manipuloivat rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä, ja yrittävät diskursiivisin keinoin saada muita
edistämään omia tarkoitusperiään. Jokainen projekti muotoutuu toisten toimijoiden projektien,
intressien ja odotusten perusteella. Muotoutuminen on strategista, koska toimijat yrittävät ennakoida toisten reaktioita ja mahdollisia strategioita6. Tarkoitusperien edistäminen on jatkuvaa
verkostoitumista, neuvottelua ja kiistelyä tapahtumien, toimijoiden ja ideoiden sosiaalisista
merkityksistä. Tehokas toimijuus edellyttää sosiaalisia verkostoja, jotka muokkaavat osallistujien päämääriä ja ymmärryksiä ja sisältävät valtaresursseja, joita yksilöt voivat hyödyntää luohallussa olevien resurssien kuten tuotannon ylijäämän käyttöön. Lisäksi hän on kiinnostunut resurssien
saatavuuden vaikutuksista niiden käyttöön.
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dakseen ja puolustaakseen sosiaalista ja poliittista tilaansa. (Long 1992, 22-24, 275-276; Long
& van der Ploeg 1994, 80-81.)
Toimijuus (ja valta) riippuvat ratkaisevasti verkostojen kehittymisestä, joissa toimijat liittyvät
osittain, tuskin koskaan kokonaan, jonkun tai joidenkin henkilöiden projekteihin ja käytäntöihin.
Tehokas toimijuus edellyttää sosiaalisten suhteiden verkostojen strategista luomista, manipulointia ja erityisten asioiden kanavoimista vuorovaikutusten solmukohtien kautta. -- Onnistuessaan tässä, toimijoiden täytyy voittaa kiistat, joita käydään eri tapahtumien, toimintojen ja ideoihin liitettävistä sosiaalisista merkityksistä. (Long & van der Ploeg 1994, 66-67.)

Yksilöiden käyttämät strategiat ja kulttuuriset konstruktiot eivät synny tyhjästä. Ne perustuvat
sanallisiin ja sanattomiin diskursseihin, jotka ainakin jossain määrin ovat jaettuja. Kaikissa yhteiskunnissa on erilaisia elämäntapoja, kulttuurisia muotoja ja järkiperäisyyksiä, joita ihmiset
käyttävät etsiessään järjestystä ja merkitystä, ja joita he puolestaan vahvistavat ja muokkaavat.
Tätä kautta toimijasta tulee sosiaalinen toimija, joka on sosiaalisesti rakennettu käsite, ei yksilön tai ihmisen synonyymi. (Long 1989, 225.)

Toimijuuden pääelementit, tietävyys ja kykenevyys, ymmärretään ja muodostetaan eri tavoin eri
kulttuureissa ja niiden sisällä. Se, miten käsitykset muodostetaan, vaikuttaa ihmisten välisiin
suhteisiin ja siihen, millaista kontrollia eri toimijat voivat kohdistaa toisiinsa. Tutkijan tuleekin
kiinnittää huomiota siihen, kenen käsitykset toimijuudesta ovat vallalla. Tätä kautta toimijasuuntautuneeseen analyysiin tulee mukaan vallan, auktoriteetin ja legitimiteetin tarkastelu.
(Long & van der Ploeg 1994, 67-68; Long 1992, 9, 25-26.)
2.2.2 Valta ja tieto
Strategisen toimijuuden keskeisiä elementtejä ovat valta (vrt. kykenevyys) ja tieto (vrt. tietävyys). Konstruktivistinen kehitystutkimus perustuu foucaultlaiseen keskusteluun valta- ja tietosuhteista. Valta ja tieto eivät ole jotain, mikä omistetaan ja mikä kertyy. Ne voidaan parhaiten
ymmärtää vuorovaikutusprosesseissa ilmenevinä neuvotteluiden tuloksina. Valta ei ole rakenteellinen ominaisuus, vaan strategiaa ja toimintaa. Se, että jollakin valtaa, ei tarkoita muiden
olevan ilman sitä. Kaikilla toimijoilla on valtaa ja valtasuhteita voi muuttaa paikallisen tason
toiminnassa.
Tieto koostuu tavoista, joilla ihmiset luokittelevat, koodaavat, käsittelevät ja antavat merkityksiä
kokemuksilleen. Tieto ei ole faktojen kertymistä vaan sirpalemaista, osittaista ja väliaikaista
maailman rakentumista. Se syntyy monimutkaisessa prosessissa, jossa on mukana sosiaalisia,
kulttuurisia ja institutionaalisia tekijöitä. Tiedon muodostuminen tapahtuu olemassa olevien käsitejärjestelmien pohjalta ja siihen vaikuttavat useat sosiaaliset tekijät: taidot, suuntautuneisuus,
6

Strategia viittaa paitsi omien tarkoitusperien strategiseen edistämiseen myös siihen, miten yksilöt ja

16

kokemukset, intressit, resurssit ja sosiaalisen vuorovaikutuksen säännöt ja mallit. (Arce ym.
1994, 166-170; Foucault 2000, 41.)
Valta ja tieto niveltyvät yhteen ja edellyttävät toisiaan. Foucault väittää, ettei ”ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei muodostuisi sitä vastaavaa tietokenttää, eikä tietoa, joka ei edellyttäisi ja samalla muodostaisi valtasuhteita (Foucault 2000, 41-42).” Toimijat harjoittavat valtaa ja muuntavat tai vahvistavat olemassa olevia diskursseja eli sosiaalisia käytäntöjä, joita he välittävät liittääkseen arvoja materiaalisiin resursseihin ja määrittääkseen sosiaalisia identiteettejä. Eri diskursseilla on erilainen kyky luoda sosiaalisia verkostoja, jotka voivat välittää representaatioita
esimerkiksi siitä, millaista maaseudun kehityksen tulisi olla. (Arce ym. 1994, 157, 166-170.)

Kun valta ja tieto ovat suhteellisia ja neuvoteltuja, sosiaalinen todellisuus näyttäytyy jatkuvana
neuvotteluna ja kiistelynä merkityksistä, ideoista, instituutioista ja valtasuhteista. Longin
rajapinnat voi ymmärtää näyttämöinä näille strategisille neuvotteluille, joita käydään eri toimijoiden tarkoitusperien kohdatessa ja asettuessa usein vastakkain.
2.2.3 Neuvoteltavuus

Berryn mukaan neuvoteltavuus on erityisesti afrikkalaisia yhteiskuntia kuvaava piirre. Afrikkalaiset viljelijät ovat koko 1900-luvun ajan saaneet keskeisiä voimavaroja käyttöönsä sekä markkinoiden että sosiaalisten suhteiden kautta. Resursseja saadaan vaihtamalla, neuvottelemalla ja
väittelemällä eri sosiaalisilla areenoilla kotitaloudesta valtioon. Tulokset yhdellä areenalla ovat
riippuneet muista areenoista, valtasuhteista, sosiaalisista identiteeteistä, velvollisuuden ja auktoriteetin kulttuurisesti tuotetuista merkityksistä sekä maan, työvoiman ja pääoman suhteellisesta
niukkuudesta. Saatavuuteen liittyy arvovallan käyttämistä ja jatkuva neuvottelu oikeuksista,
velvollisuuksista ja merkityksistä.
Neuvoteltavuuden juuret ulottuvat esikoloniaalisiin yhteiskuntiin, jotka Berryn mukaan olivat
joustavia. Ihmisten välistä vuorovaikutusta luonnehti neuvottelu ja taloudellisten, poliittisten ja
sosiaalisten verkostojen manipulointi. Vaikka siirtomaa-aika lisäsi markkinatalouden merkitystä, se ei merkinnyt irtautumista sosiaalisista suhteista. Afrikan siirtomaa-aika ei merkinnyt
niinkään perinteisten lakien korvaamista eurooppalaisilla laeilla, sosiaalisen harmonian ja kollektiivisen solidaarisuuden rikkoutumista tai integroitumista maailmantalouteen kuin kiistojen
voimistumista perinteistä, vallasta ja omaisuudesta: Kenellä on oikeus resursseihin ja tuotan-

ryhmät ratkaisevat toimeentulonsa ja organisoivat resurssinsa (Long 1992, 36).
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toon? Kenellä on arvovaltaa? Kenen vaateet ovat legitiimejä? Neuvoteltavuus on muokannut
enemmän valtaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla kuin mikään yksittäinen tulkinta vallasta. Väittelyn institutionalisoituminen on vaikuttanut resurssien saatavuuteen maaseudulla, vallankäyttöön yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja maaseudun sosiaalisiin suhteisiin ja maataloustuotannon
organisoitumiseen. (Berry 1993, 16-20, 195-196; Chaiken 1994.)

Kun pääsy resursseihin ja mahdollisuuksiin riippuu kyvystä neuvotella, ihmiset voivat olla kiinnostuneempia monipuolistamaan mahdollisuuksiaan kuin hankkimaan monopolia resursseihin
tai katkaisemaan sellaiset sosiaaliset suhteet, jotka eivät heti ole tuottavia. Berry viittaa tutkimuksiin, jotka kertovat viljelijöistä, jotka eivät rekisteröi maitaan, työnantajista, jotka eivät irtisano tuottamattomia työntekijöitä, velanottajista, jotka maksavat takaisin enemmän kuin ovat
lainanneet ja työntekijöistä, jotka työskentelevät ilman palkkaa. Nämä eivät ole esimerkkejä
takapajuisuudesta vaan ihmisten pyrkimyksistä ylläpitää mahdollisia liittolaisiaan ja tukijoitaan.
Neuvoteltavuus on myös johtanut siihen, että ihmiset ovat investoineet tuotannon lisäksi neuvottelukeinoihin. Maatalouden ylijäämää on käytetty muodostamaan ja vahvistamaan sosiaalisia
identiteettejä ja suhteita ja asemaa sosiaalisissa verkostoissa. (Berry 1993, 159-160.)

2.2.4 Joustavat rakenteet
Toimijuuden korostaminen ei merkitse kaiken toiminnan palauttamista yksilöön. Monet valinnat
ja strategiat ovat muotoutuneet prosesseissa välittömän vuorovaikutuksen ulkopuolella. Berryn
mukaan maaseutuyhteisöjä ja niiden muutosta voidaan ymmärtää vain huomioimalla alueelliset
taloudellisten ja poliittisten mahdollisuuksien rakenteet ja se, miten ihmiset niissä pyrkivät takaamaan omat taloudelliset pyrkimyksensä ja resurssien saatavuuden. (Berry 1993, 15;182183.)
Berry näkee nämä ”taloudellisten ja poliittisten mahdollisuuksien rakenteet” hyvin joustavina.
Instituutiot ja sosiaaliset verkostot ovat ”joustavia, dynaamisia ja epäselviä (Berry 1993, 6)” ja
”laki sosiaalinen prosessi, liiketoimiin liittyy useita eri merkityksiä ja vaihto on avointa ja moniulotteista (Berry 1993, 13)”. Omistusoikeudet, sosiaalinen identiteetti ja auktoriteetti ovat
neuvoteltuja. Berry on erityisen kiinnostunut sosiaalisista verkostoista, sosiaalisista areenoista,
joilla käydään neuvotteluita eri aiheista. Joustavuus mahdollistaa sen, että ihmiset voivat kuulua
useisiin eri verkostoihin. Olosuhteiden vaihtuessa tiettyyn verkostoon panostaminen voi korostua, samalla kun muihin pidetään jalka oven raossa. Viime vuosien epävarmuudet säästä, maailmantaloudesta ja politiikasta ovat johtaneet siihen, että viljelijät ovat pyrkineet monipuolista-
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maan tulonlähteitään ja resurssikanaviaan ja siten lisänneet jäsenyyksiään myös sosiaalisissa
verkostoissa. Ihmisten aika ja energia ovat kuitenkin rajallisia ja uskollisuus kutakin ryhmää
kohti vaihtelee sen menestyksen suhteen. Investointi sosiaalisiin verkostoihin ei ole uusintanut
perinteisiä instituutioita koskemattomina tai muuntanut niitä korporatiivisiksi resurssien hallinta- ja valvontayksiköiksi. Sosiaalisten verkostoiden rajat ovat säilyneet joustavia ja neuvoteltavina. Suhde valtioon on samanlainen. Taloudellista turvallisuutta ei takaa pääsy eikä itsenäisyys valtiosta, vaan kanavat, jotka voidaan aktivoida, kun niistä on hyötyä, mutta halutessa voi
irtautua. (Berry 1993, 165-166; 179-180; Chaiken 1994.)
Myös Norman Long näkee rakenteet joustavina. Hänen mukaansa ne tulisi ymmärtää toimijoiden tarkoitusperien ja strategioiden yhdistymisessä ja erkaantumisessa kehittyviksi, vahvistuviksi ja muuttuviksi ominaisuuksiksi, jotka määrittävät tulevan toiminnan mahdollisuuksia.
Tällaiset ominaisuudet vaihtelevat ihmisten välisistä verkostoista institutionaalisiin järjestelyihin ja laajempiin poliittisiin ja taloudellisiin järjestelmiin. Toiminnan mahdollistavia ja sitä samalla rajoittavia ominaisuuksia ei voi palauttaa täysin havainnointitilanteeseen. Monet valinnat
ja projektit ovat muodostuneet välittömän vuorovaikutuksen ulkopuolella ja edellyttävät siten
laajempien sosiaalisten ilmiöiden tarkastelua. Mutta vain toiminnassa laajemmat ilmiöt kuten
maailmantalous tulevat todeksi ja uusiutuvat. (Long 1992, 21, 275-276; Long & van der Ploeg
1994, 76-81.)
2.3 Toiminta yksilön intressien strategista edistämistä?
Berryn ja Longin teksteistä välittyy pelimäinen vaikutelma sosiaalisesta toiminnasta. Heille sosiaalinen muutos on seurausta prosesseista, joissa eri toimijat neuvottelevat, kiistelevät ja järjestäytyvät edistääkseen strategisesti omia tarkoitusperiään. Jeremy Gould huomauttaakin, että
nykyiset konstruktivistiset teoriat, Longin ja Berryn viitekehykset mukaan lukien, ovat sisältäneet ajatuksen toiminnasta utilitaristisen yksilön intressien ilmaisuna. Siirtymä toimijasuuntautuneeseen kehitystutkimukseen on tapahtunut metodologisella tasolla ilman vastaavaa teoreettista uudistumista. Toimijuutta, toimijaa ja toiminnan perusteita koskeva teoreettinen keskustelu
on omaksuttu ilman kriittistä pureskelua. Toimijuus on alistettu välineelliselle käsitykselle strategiasta ja havainnoitavat tapahtumat ymmärretään yksilöiden kilpailevien strategioiden kertyvinä vaikutuksina. Utilitaristinen ihmiskäsitys ja teoreettinen individualismi ovat estäneet ymmärtämästä toiminnan sosiaalisia perusteita ja pitkän aikavälin prosesseja.7 Miten ihmiset pääty7

Gould huomauttaa, ettei konstruktionismi ole itsessään utilitaristista. Utilitarismin korostuminen ei
johdu perustavanlaatuisista metodologisista heikkouksista vaan siitä (parsonsilaisesta) teoreettisesta
keskustelusta, johon se on kiinnittynyt. Yksilön intressien painottuminen on Gouldin mukaan seurausta
myös afrikkalaisten yhteiskuntien nykytilasta. Taloudellinen ja poliittinen epävakaus on pakottanut
toimijat kilpailemaan niukoista voimavaroista ja kuva välineellisestä, strategisoivasta yksilöstä on noussut
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vät niihin tarkoitusperiin, joita he edistävät? Voidaanko toiminta pelkistää vain yksilön mieltymysten, välineellisen rationaalisuuden ja materiaalisen hyödyn maksimoinniksi? Vaikka materiaaliset ja välineelliset intressit ovat tärkeitä toiminnan perusteita, millä perusteella voidaan
olettaa, että ne peittävät alleen kaikki sellaiset motiivit kuin empatian, välinpitämättömyyden,
normit ja arvot? (Gould 1997, 11-16, 49-53, 67-69.)

Kuten Gould yhdistystoiminnan perusteiden muutoksia sambialaisen osuuskunnan kautta käsittelevässä väitöskirjassaan osoittaa, välineellinen käytös edustaa vain rajallista aluetta toiminnan
muotoutumisessa. Yksilöiden aikomukset eivät tyhjentävästi selitä toiminnan perusteita eivätkä
strategiat ole toiminnan yleinen malli. Toiminnan sosiaalisen perustan analysoimiseksi, Gould
ehdottaa paluuta sosiologian weberiläisille juurille ja erityisesti Weberin keskusteluun ideaalisista intresseistä.8 Weberin mukaan toiminnalla voi olla merkitystä vain yksilölle. Individualismi Weberin ajattelussa on kuitenkin metodologista, ei teoreettista. Weber ei oleta, että sosiaalisen toiminnan yhteismuotoja voitaisiin selittää yksilöiden aikomusten tuloksena. Sosiaalinen
järjestys on seurausta ihmisen käytöksestä, joka on pääosin toistuvaa ja rutiininomaista riippumatta historiallisista ja kulttuurisista olosuhteista. Ihmisen toiminnassa on kuitenkin pieni alue,
jossa heillä on vapaus edistää omia pyrkimyksiään. Juuri tämä alue on sosiologian tutkimusalaa.
Pyrkimykset voivat perustua yhtä lailla haluille kuin jaloille periaatteille. Ihmisen toiminnassa
on Weberin mukaan sekä materiaalisia että ideaalisia intressejä, joiden muotoutumisessa yhdistyvät sekä normatiiviset että instrumentaaliset elementit.
Weber ei itse selkeästi määrittele ideaalisia intressejä. Risto Heiskala tulkitsee ne siksi, mitä
pidetään pyhänä (Heiskala 2002). Gould ymmärtää ne ideaalisiin resursseihin eli normatiivisesti
hyväksyttyihin keinoihin ja päämääriin liittyviksi intresseiksi. Ihmiset muodostavat, kiistelevät
ja neuvottelevat ideaalisten resurssien kautta pelisäännöt sosiaalisen toiminnan oikeuksista ja
velvollisuuksista. Ideaaliset resurssit ovat sosiaalisten instituutioiden perustana, koska ne liittyvät sellaisiin sosiaalis-institutionaalisiin tekijöihin kuin koheesioon, turvallisuuteen ja kollektiiviseen identiteettiin. Tärkeitä ideaalisia resursseja ovat muun muassa identiteetti ja auktoriteetti.
Ideaaliset resurssit rakentuvat sosiaalisesti jaettuina ja kiisteltyinä merkityksinä ja suuntautuvat
sosiaaliseen toimintaan. Atomisoitu käsitys toimijasta tulee korvata sosiaalisesti rakentuvalla ja
sijoittuvalla itsellä. (Gould 1997, 131-142.)
sosiaalisen analyysin keskiöön. Samanaikaisesti utilitaristiset teoriat ovat omaksuneet konstruktivistisia
elementtejä ja seurauksena on ollut utilitaristinen konstruktionismi. (Gould 1997, 76, 252.)
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Toiminta sisältää itsen sijoittamista jatkuviin neuvotteluihin normatiivisesti hyväksytyistä keinoista ja päämääristä. Tämän prosessin kautta toimijat määrittävät uudelleen merkitykset, joita
he liittävät normatiivisiin käsityksiin ja luokituksiin. Toimijat työstävät, yksilöllisesti, mutta ennen kaikkea sosiaalisesti, ideaalit ja arvot, jotka antavat merkityksen heidän toiminnalleen.
(Gould 1997, 141-142.)

Materiaaliset pyrkimykset ovat itsestään selvä motiivi osuuskuntien ja yhdistysten jäsenten
osallistumiselle. Mutta välineelliset tavoitteet eivät riitä selittämään jäsenten toiminnan sisältöä
ja lopputulosta. Johtajuuteen liittyvien intressien ei tarvitse olla ei-materiaalisia, jotta niillä olisi
myös ideaalinen ulottuvuus. Ideaalisten intressien kautta on mahdollista ymmärtää toimintaa ja
sen sosiaalista perustaa ilman arvojen ja materiaalisten intressien vastakkain asettelua. Materiaaliset ja ideaaliset intressit muodostuvat tietyissä sosiaalisissa suhteissa ja konteksteissa. Tutkijan tulee huomioida myös yksittäisiä toimintoja ja tapahtumia kehystävät instituutiot. (Gould
1997, 233, 238, 252.)
2.4 Paikalliset poliittiset areenat
Luvun ensimmäisessä osassa keskityin tutkielmani laajempien suuntaviivojen hahmottamiseen.
Toisessa osassa käsittelen paikallisten poliittisten areenoiden tutkimukseksi nimeämääni keskustelua poliittisesta toiminnasta Afrikan maaseudun pienyhteisöissä. Tarkastelun tavoitteena
on selventää käsitteitä, joiden avulla jäsennän ja keskustelen aineistostani. Luvun alkuosassa
käsittelemälleni konstruktivistiselle kehitystutkimukselle perustuvien tutkimusten yhdistävä
piirre on toimijuuden ja empiirisen, paikallistason tutkimuksen korostaminen. Monimutkaiset
poliittiset kokoonpanot vaihtelevat paikasta, kulttuurista ja maasta toiseen eikä politiikan tutkimusta tule rajata vain virallisiin instituutioihin. Laajempien prosessien ymmärtämiseksi tarvitaan empiirisempiä ja syvempiä (tapaus)tutkimuksia: poliittisen toiminnan etnografiaa, jonka
lähtökohtana ovat alueiden väliset ja sisäiset erot (Lentz 1998, 47; Sivaramakrishnan 2000).
Paikallisella poliittisella areenalla tarkoitan fyysisiä paikkoja ja sosiaalisia tilanteita, joissa neuvotellaan ja kiistellään yhteisen mielenkiinnon kohteena olevista asioista, resursseista, arvoista,
esitysmuodoista ja niiden merkityksistä. Areenat ovat sosiaalisia kohtaamisia ja tilanteiden sarjoja, joissa eri toimijat kohtaavat toisensa, mobilisoivat sosiaalisia suhteita ja hyödyntävät diskursiivisia ja kulttuurisia keinoja.9 (Long 2000, 192.) Afrikan maaseudun poliittisia areenoita
8

Gould väittää, että Parsonsin tulkinnat ja niiden saama valta-asema sosiologiassa ovat vääristänet
monella tavalla Weberin ajatuksia, jotka voisivat tarjota viitekehyksen arvojen, toimijoiden ja
instituutioiden dynaamisen suhteen sekä normatiivisen intersubjektiivisen neuvottelun hahmottamiseksi.
9
Paikallinen ja paikka voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Perinteisesti paikka on ymmärretty osaksi
maan pinta-alaa (Jess & Massey 1995, 3), mutta nykyisin korostetaan yhä enemmän paikan sosiaalisesti
konstruoitua luonnetta (ks. esim. Harvey 1993, 4-5). Ymmärrän paikan ja paikallisen tiettynä
konkreettisena kontekstina, jossa sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu. Vaikka tutkielmassani samaistan
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luonnehtii pirstoutuneisuus, joustavuus ja suhteellinen autonomia. Valta on hajautunut useille
eri ajalta peräisin oleville instituutioille, joilla on erilaiset legitimiteettiperusteet, säännöt ja toimijat. Kussakin paikassa on useita erilaisia politiikan, auktoriteetin, suvereniteetin ja vallan
esitysmuotoja. Instituutioilla on joustava luonne suhteessa toisiinsa ja paikallistason politiikkaa
luonnehtivat epäviralliset neuvottelut kunkin instituution pätevyydestä ja pelisäännöistä. (Bierschenk ym. 2000, 10.)
Bierschenk ja Olivier de Sardan tunnistavat paikallisen areenoiden toimijat Keski-Afrikan tasavaltaan sijoittuvassa tutkimuksessaan tavalla, joka on yleisemminkin käyttökelpoinen. Heidän
tutkimusalueillaan paikalliset areenat ovat rakentuneet kolmen vallan navan: kyläpäälliköiden,
viljelijäorganisaatioiden ja kirkkojen ympärille. Jokaisella näistä on omalla tasollaan yhteyksiä
kylien ulkopuolelle, muun muassa valtioon, kehitysyhteistyö- ja uskonnollisiin organisaatioihin.
Paikallispolitiikka ei rajaudu vain paikalliseen tilaan. Kiinnostava piirre monin puolin Afrikkaa
on paikallisorganisaatioiden tehokkuuden riippuvuus kyvystä luoda yhteyksiä paikallisen ulkopuolelle paikallista lojaliteettia menettämättä. Esimerkiksi viljelijäorganisaatioiden kyky osallistua paikallispolitiikkaan riippuu merkittävästi niiden kyvystä linkittyä laajempiin rakenteisiin.
Katso kuvio 2. (Bierschenk & Olivier de Sardan 1997, 434-444; Lund 2001, 865.) Jäsennän luvussa 4 paikallisen poliittisen areenan toimijoita omalla tutkimusalueellani, mutta käsittelen
tässä yhteydessä lyhyesti toimijoista käytyä keskustelua.
2.4.1 Paikalliset vallannavat

Lund korostaa perinteisten päälliköiden keskeistä asemaa Afrikan maaseudulla. Hän kuitenkin
huomauttaa, että päälliköillä on moniselitteinen asema. Yhtäältä he ovat perinteisiä päälliköitä,
maan ja perinteen vartijoita, toisaalta useimmissa maissa osa valtiokoneistoa. Päälliköt ovat
historiallisesti olleet se julkinen auktoriteetti, joka liittää maaseudun väestön moderniin valtioon. Kansallisia hallituksia on legitimoitu sekä liittoutumalla että asettumalla vastakkain paikallisten poliittisten instituutioiden kanssa. (Lund 2001, 848.)
Keski-Afrikan tasavallassa kyläpäälliköt on valittu vaaleilla. Useimmat päälliköt kuuluvat
vuosikymmeniä hallinneisiin sukuihin ja päälliköillä on siten sekä demokraattista että perinteistä
legitimiteettiä. Useimmat nykyisistä päälliköistä näkevät itsensä valtion edustajina, vaikkei val-

paikallisen Pemba-Metugen hallintoalueeseen, työni kannalta merkittävät vuorovaikutusprosessit eivät
rajaudu vain tälle maantieteelliselle alueelle.
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tio käytännössä anna heille resursseja eikä heillä ole pääsyä virallisiin kurinpitorakenteisiin.
Päälliköt osallistuvat yhä enemmän epävirallisiin neuvotteluprosesseihin, toisin kuin siirtomaahallinnon aikana, jolloin päällikkövalta oli alistavampaa. He liittoutuvat muiden vallan keskusten kuten viljelijäorganisaatioiden johtajien kanssa, joiden hallussa on merkittäviä taloudellisia
resursseja. (Bierschenk & Olivier de Sardan 1997, 444-446.)
Kuvio 2. Paikallisen poliittisen areenan toimijat (Bierschenk & Olivier de Sardan 1997.)
KEHITYSYHTEISTYÖORGANISAATIOT

VÄLITTÄJÄ
VÄLITTÄJÄ
Kyläpäälliköt

Uskontokunnat

Viljelijäorganisaatiot

VALTIO
VÄLITTÄJÄ

\

USKONNOLLISET
ORGANISAATIOT

Toinen merkittävä valtakeskus Keski-Afrikan tasavallan maaseudulla ovat viljelijäorganisaatiot.
Bierschenk ja de Sardan luokittelevat kolme erilaista viljelijäorganisaatiota: puuvilla- ja kahvintuottajayhdistykset ja tuottajaryhmät. Puuvillatuottajien yhdistysten jäsenyys on pakollista kaikille kasvin tuottajille. Yhdistys ostaa tuotantoresursseja ja myy sadon yhdessä, kerää pakollista
veroa ja hallinnoi korvauksia, joilla rahoitetaan paikallisia infrastruktuuri- ja hyvinvointiprojekteja. Puuvillatuotantoalueilla yhdistykset hallinnoivat todellista paikallista budjettia kyläpäällikön, - neuvoston tai kunnanjohtajan sijaan. Kahvintuottajien yhdistys toimii lähes samalla tavoin, mutta jäsenyys on vapaaehtoista ja koko tuotto maksetaan takaisin jäsenille, eivätkä ne
siten ole poliittisesti yhtä tärkeitä kuin puuvillayhdistykset. Kolmas viljelijäorganisaatiokatego-
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ria ovat erilaiset tuottajaryhmät, jotka Bierschenkin ja de Sardanin mukaan ovat tiettyjen sosiaalisten ryhmien (nuoret, naiset, siirtolaiset) yhdistyksiä, jotka useimmiten ovat syntyneet kehitysyhteistyöprojektien tuloksena ja keskittyvät tuotantoa enemmän tukien etsintään. Kun jokin
ryhmä onnistuu saamaan tukea, samanlaisia ryhmiä perustetaan välittömästi lisää. (Bierschenk
& Olivier de Sardan 1997, 446-449.)
Erilaiset kirkot ja uskontokunnat ovat kolmas merkittävä paikallinen valtakeskittymä. Ne ovat
pitkään olleet tärkeitä sosiaalisen elämän tapahtumapaikkoja ja niissä on harjoitettu myös
moderneja järjestöpätevyyksiä. Niinpä kirkkojen vuosikymmeniä jatkunut läsnäolo kylissä kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että Afrikan maaseudun kansalaisyhteiskuntien kasvu ja viljelijöiden kyky puolustaa omia oikeuksiaan olisi uusi, kehitysyhteistyöorganisaatioiden projektien
tuloksena syntynyt ilmiö. (Bierschenk & Olivier de Sardan 1997, 449-451.)

Paikallisten valtakeskusten hallintamuodot ja toimivaltuudet ovat usein joustavia ja epävirallisia. Yksi joustavuuden ja neuvoteltavuuden tärkeä piirre on paikallisen poliittisen kulttuurin
suullinen luonne. Toimijat ovat osittain päällekkäisiä ja kilpailevat keskenään. Eri instituutioiden kokoonpano ja jäsenten poliittinen legitimiteetti vaihtelee. Kaikissa kylissä on suurmiehiä,
joiden poliittinen vaikutusvalta perustuu virallisten tehtävien sijasta henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja poliittisten areenoiden ulkopuolelle suljettuja henkilöitä ja ryhmiä. (Bierschenk & de
Sardan 1997, 453-456.)

2.4.2 Valtio Afrikan maaseudulla

Afrikkalaisia valtioita käsittelevässä kirjallisuudessa valtio on nähty jyrkästi vastakkaisena maaseudulle, jota valtio joko sortaa (ks. esim. Mamdani 1996) tai ei saa otteeseensa (ks. esim.
Hydén 1980). Maaseutu on nähty yhtenäisenä ja yhteisöjen väliset ja sisäiset erot unohdettu.
Tämä ei ole antanut tilaa maaseudun ja valtion välisten yhteyksien syvyyden, dynamiikan ja
alueellisten erojen tarkastelulle (Boone 1998, 2).

Työni lähtökohtana on ajatus siitä, ettei valtiota ja maaseutua, tai valtiota ja kansalaisyhteiskuntaa, voi ymmärtää selkeärajaisina, toisilleen vastakkaisina kokonaisuuksina. Valtio ei ole
paikallisten poliittisten areenoiden ulko- tai yläpuolella eikä se kykene sanelemaan, mitä paikallisissa sosiaalisissa todellisuuksissa tapahtuu. Ensinnäkin, valtion valta ja politiikka perustuu
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mikrotason tapahtumiin. Toiseksi, julkinen auktoriteetti ei ole valtion yksinoikeus. Kolmanneksi, se minkä tulkitsemme valtioksi tulisi ennakko-oletusten sijasta tutkia kussakin empiirisessä kontekstissa. Valtio ei ole yhtenäinen rakenne ja sitä on etsittävä myös ei-valtiollisista
yhteyksistä10.
Catherine Boone huomauttaa, että maaseudun sisäiset ja sen eliitin ja valtion väliset konfliktit
ovat valtion ja maaseutuyhteiskuntien välisiä suhteita enemmän kuin valtiokeskeisessä politiikantutkimuksessa on tunnustettu. Valtion instituutiot ovat sijoittuneet paikallisiin sosiaalisiin
prosesseihin ja valtasuhteisiin, joita valtio puolestaan rakentaa ja rajoittaa. Boone osoittaa
Länsi-Afrikan vientituotantoalueita käsittelevässä tutkimuksessaan, etteivät erot maaseudun poliittisessa organisaatiossa selity aiempien tutkimusten ehdottamilla erilaisilla ideologioilla tai
siirtomaavaltojen hallintotavoilla. Jo hyvin pian itsenäisyyden jälkeen havaittavissa olevat erot
valtion läsnäolossa vientituotantoalueilla olivat seurausta valtiokoneiston kussakin paikassa
kohtaamista riskeistä, mahdollisuuksista ja paikallisen eliitin neuvottelukyvystä. Valtiokoneiston tavoitteena oli taata poliittinen kontrolli ja maataloustuottajien verottaminen. Hallitukset
kohtasivat erilaisia pienviljelijäyhteisöitä, joilla oli erilainen poliittinen kyky neuvotella integroitumisesta kansalliseen politiikkaa ja talouteen, käyttää valtiovaltaa paikallisiin tarkoituksiin
ja vastustaa valtion hegemonisia - ja verotuspyrkimyksiä. Kussakin paikassa ja tilanteessa kohdatut rajoitteet ja mahdollisuudet määrittivät hallitusten strategiat instituutioiden muodostamiseksi. Valtio on samalla sekä paikallisten prosessien tulos että paikallista toimintaa rajoittava ja
mahdollistava rakenne. (Boone 1998, 16-17, 24-26.) Sivaramakrishnan puhuu Boonen kuvaamista prosessista valtionmuodostuksena (statemaking) eli tapoina, joilla paikalliset toimijat ja
virallisen ideologian kantajat (tai keskushallinnon edustajat) neuvottelevat hallituksen instituutioista, hallinnon ideoista ja legitimiteetistä tietyissä konteksteissa (Sivaramakrishnan 2000, 433,
448-449; ks. myös Scott 1998).
Valtion politiikan juuret ovat siis maaseudun(kin) mikropolitiikan intresseissä ja neuvottelukyvyssä. Mutta mikä valtio on? Lund huomauttaa, että Afrikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa on
ollut usein vaikea määrittää, mikä on valtiota ja mikä ei. Mitä lähempää jotain tiettyä poliittista
maisemaa tarkastelee, sitä vaikeampi se on luokitella valtiolliseksi tai ei-valtiolliseksi. Julkinen
auktoriteetti eli julkisen kiinnostuksen kohteena olevien asioiden kuten oikeuden, turvallisuuden
ja verojen säätäminen ja hallinta ei ole valtion yksinoikeus. Sitä käytetään useissa eri tilanteissa
ja instituutioissa. (Lund 2001, 846-847, 862-867.)
10

Henkilökohtainen keskustelu Jeremy Gouldin kanssa 7.1.2001.
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Useat eri instituutiot pyrkivät esiintymään julkisina auktoriteetteina eli muotoilemaan ja vahvistamaan yhteiskunnan jäseniä kollektiivisesti sitovia päätöksiä yhteisen edun nimissä. Julkinen auktoriteetti ei ole pysyvä ominaisuus, vaan sitä rakennetaan jatkuvasti ihmisten ja heidän
organisaatioidensa mielikuvituksessa, jokapäiväisissä käytännöissä ja konflikteissa. Yksilöiden
ja ryhmien julkiseen auktoriteettiin kohdistuvat toimet muodostavat ja purkavat valtiota. Lund
väittää, että yksilöiden triviaalitkin toimet voivat heikentää valtion politiikkaa ja instituutioiden
legitimiteettiä esimerkiksi olemalla kunnioittamalla niitä.
Useat eri instituutiot edustavat valtiota -- Eivät vain ne itseään valtioksi kutsuvien instituutioiden
monet kerrokset ja haarakonttorit, jotka ovat enemmän tai vähemmän läsnä ja aktiivisia, vaan
myös valtion sanktioiman tunnustuksen tukemat ns. perinteiset instituutiot kilpailevat julkisesta
auktoriteetista. Lisäksi monet ensi silmäyksellä epäpoliittisilta näyttävät yhdistykset ja organisaatiot voivat harjoittaa poliittista valtaa, samalla tavoin kuin näennäisesti ei-poliittisilta näyttävät tilanteet voivat paljastua aktiivisiksi poliittisen neuvottelun ja välittämisen tapahtumapaikoiksi, joissa paikallisia ja alueellisia identiteettejä ja auktoriteettisuhteita muokataan. (Lund
2001, 863.)

Suhde ”huokoiseen” valtioon on moniselitteinen. Organisaatiot voivat esimerkiksi hakea
uskottavuutta korostamalla ei-valtiollista asemaansa, mutta tekevät sen valtion kielellä. Ne,
jotka esittävät valtion kaukaiseksi, voivat todellisuudessa kilpailla julkisesta auktoriteetista. Instituutiot, jotka ovat osa valtiokoneistoa, voivat väittää olevansa sen vastapuolia. Tavat olla osa
valtiota ja vastustaa sitä ovat moninaiset. Edes yksipuoluetilanteessa poliittinen toiminta ja organisoituminen eivät ole hallituksen yksinomaisuutta. Lund esittääkin, että paikallisen politiikan
tutkimuksen tulisi Afrikassa keskittyä siihen, miten instituutioiden julkinen auktoriteetti kasvaa
ja vähenee ja miten yksilöiden ja organisaatioiden välinen poliittinen kilpailu ilmaisee julkista
auktoriteettia ja sitä, minkä olemme käsitteellistäneet valtioksi. (Lund 2001, 846-848, 863-867.)
Valtio on harvoin, tuskin koskaan yhtenäinen rakenne. Le Meurin tutkimassa tapauksessa Beninissä valtion viranomaiset eivät maakiistan yhteydessä edes maininneet virallisia maaoikeuksia, saati yrittäneet toimeenpanna niitä ja luopuivat väkivallan monopolistaan salliessaan nuorten miesten harjoittaa väkivallan auktoriteettia. Le Meurin johtopäätöksenä on, että valtio on
yhtenäisen vahvan koneiston sijasta heterogeeninen, muuttuva ja monimutkainen. Valtion
edustajat noudattavat tilannekohtaista logiikkaa, eivätkä usein edes pyri pitämään väkivallan
monopolia täysin itsellään. (Le Meur, tulossa.) Myös Hans Heijdra huomauttaa, että Afrikan
maaseudun asukkaat kohtaavat harvoin valtavaa, ylivoimaista ja hyvin koordinoitua valtiokoneistoa. Valtion toimia maaseudulla luonnehtii usein virallisten instituutioiden koordinaation
puute ja viranomaisten erilaiset ja keskenään ristiriitaiset intressit. Paikallisten poliittisten areenoiden toimijat ovat tietoisia näistä ristiriidoista ja osaavat strategisesti hyödyntää niitä. (Heijdra
1989, 94.)

26

Myös paikallisten viranomaisten asema on moniselitteinen. Yhtäältä he ovat toimijoita paikallisella sosiaalisella ja poliittisella areenalla ja pyrkivät säilyttämään maineensa ja sukunsa ja liittolaistensa kannatuksen. Toisaalta he ovat valtion edustajia, joilla ei useinkaan ole resursseja
tehtäviensä toteuttamiseksi. Paikallisten viranomaisten vaikutusvalta rajoittuukin usein liikenneja viestintäyhteyksien puutteen seurauksena asuinpaikkaan. Paikalliset suurmiehet eivät voi
kuitenkaan olla huomioimatta kylässään asuvia virkamiehiä, jotka ainakin periaatteessa toimivat
kanavana kansallisiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin elimiin. (Bierschenk & de Sardan 1997,
461-463.)
2.4.3 Kehitysyhteistyöorganisaatiot
Poliittisen ja taloudellisen liberalisoinnin ja kehitysyhteistyössä tapahtuneiden muutosten seurauksena niin valtiolliset kuin yksityiset kehitysyhteistyöorganisaatiot ovat nousseet merkittäviksi
toimijoiksi Afrikan maaseudulla. Valtiokeskeisten kehitysstrategioiden jälkeen apuvaroja suunnataan yhä enemmän erilaisille paikallisille organisaatioille kansalaisjärjestöistä tuottajaryhmiin.
Osallistavan kehityksen nimissä painotetaan ihmisten omaa kykyä auttaa itseään. Paikallistasolla kehitysyhteistyöprojektit kanavoidaan usein paikallisten organisaatioiden kautta, jotka ovat
tärkeitä sisäänkäyntejä paikallistasolle. (Heijdra 1989, 53.)
Kehitysyhteistyöorganisaatiot eivät ole ei-poliittisia. Ne muokkaavat tukensa kautta poliittisia
areenoita, joilla avunantajilta saadut resurssit ovat useimmiten suuremmat kuin valtion paikallinen budjetti tai viljelyskasvien myynnistä saadut tulot. Yhteisöihin kohdistettujen materiaalisten
resurssien lisäksi organisaatiot ovat tarjonneet mahdollisuuden esiintyä yhteisön puolesta puhujana. Apuvaroja käyttöönsä saaneiden ryhmien ja henkilöiden merkitys korostuu entisestään,
kun valtio ei kykene tarjoamaan siltä odotettuja peruspalveluita eikä suuntaamaan varoja paikallistason viranomaisille. (Bierschenk 1988, 146; Bierschenk & Olivier de Sardan 1997, 455.)
Lentz väittää, etteivät kehitysyhteistyöinstituutiot usein halua vain tukea olemassa olevia ryhmiä ja rakenteita, vaan myös nähdä modernisaatioon perustuvien ideoidensa toteutuvan kylien
kehittämiseksi. Useimmiten organisaatiot löytävät liittolaisensa kaupunkien kehitysmallia suosivista tahoista, kuten siirtolaisista. Erityisesti ne maaseudun ryhmät, jotka ovat integroituneet
markkinatuotantoon ovat omaksuneet modernin kehitysideologian ja ovat nousemassa johtavaan
asemaan kyläpolitiikassa. Mielikuvat edistyksestä ja tarpeet muokataan yhä enemmän kaupungin mallien mukaan ja kaupunkien infrastruktuuri nähdään välttämättömän tiellä edistykseen.
Toteuttaminen on lähes täysin riippuvaista ulkoisesta rahoituksesta ja tietotaidosta ja edellyttä-
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vät uudenlaisia kyläpoliitikkoja. Aiemmin kylien auktoriteetteja arvostettiin paikallista, maaseutua koskevilla tiedoillaan, nyt kylien ulkopuoliset kyvyt on nousemassa edellytyksiksi uuden
poliitikon roolin täyttämiseksi. Maaseudun pienviljelijät luokitellaan alikehittyneiksi ja takapajuisiksi ja ongelmien ratkaisemiseksi ajatellaan tarvittavan politiikan sijasta koulutusta, urbaanin
infrastruktuurin rakentamista maaseudulle ja tiiviimpää integroitumista markkinoihin. (Lentz
1988, 208-210.)
2.4.4 Kehityksen välittäjät
Työssäni olen kiinnostunut yhdestä uudenlaisesta kyläpoliitikkojen ryhmästä, paikallisten valtakeskusten ja ulkopuolisten rakenteiden rajapinnoissa toimivista kehityksen välittäjistä, joilla on
keskeinen asema kehitysapuvarojen houkuttelemisessa (afrikkalaisiin) kyliin. 11 Välittäjyys on
Afrikassa yleistä ja sitä tapahtuu eri aloilla sukulaisuudesta ja uskonnosta taloudellisiin ja poliittisiin instituutioihin. Siirtomaavallan epäsuora hallinto perustui kyläpäällikköihin välittävänä
instituutiona. Nykyisin välittäjät ovat nousseet keskeiseen asemaan kehitysyhteistyössä, jossa on
viime vuosina yhä enemmän suunnattu varoja suoraan paikallistason toimijoille. Katso kuvio 2.
Valtiouudistusten (taloudellinen ja poliittinen liberalisointi) ja kehitysavun hajauttamisen myötä
on syntynyt ja aktivoitu paljon välittäviä toimijoita ja organisaatioita kuten tuottajaryhmiä, asukasyhdistyksiä ja osuuskuntia. Keskitetyn valtion jälkeen on muotoutumassa uusi logiikka ulkoisten resurssien mobilisoimiseksi ja jakamiseksi. Tämän seurauksena taloudelliseen toimintaan liittyvä välittäjänä toimiminen on Bierschenkin ja hänen tutkijatovereidensa mukaan yleistynyt ennen näkemättömällä tavalla. Kehitysyhteistyövarojen ollessa suuri osa taloudellisista
resursseista useassa eri maassa, vallan ja resurssien saavuttaminen riippuu merkittävästi pääsystä kansainvälisen avun piiriin.12 (Bierschenk ym. 2000, 5-6, 11-12.)
Kehityksen välittäjät ovat sosiaalisia toimijoita, jotka muodostavat yhteyden kehitysapuvarojen
ja paikallisyhteisöjen välille. Välittäjänä voi toimia yksilö tai ryhmä, niin pääkaupungissa asuva
poliitikko kuin paikallisen viljelijäryhmän puheenjohtaja, eikä välittäjäksi tuleminen ole välttämättä suunniteltu tavoite. Se ei ole pysyvä status tai asema ja harva ajattelee tietoisesti olevansa
välittäjä. Vaikka välittäjyyteen liittyy Bierschenkin ym. mukaan usein henkilökohtaisia talou-

11

Keskusteluni välittäjyydestä perustuu hyvin pitkälle Bierschenkin ja Olivier de Sardanin johtamaan
erityisesti länsiafrikkalaiseen kontekstiin sijoittuneeseen tutkimukseen (Bierschenk ym. 2000). Olen
kääntänyt heidän käyttämänsä courtiers- käsitteen välittäjäksi.
12
Mosambikissa apuvarat ovat parhaimmillaan (tai pahimmillaan) muodostaneet yli 100 %
bruttokansantuotteesta (bkt). Nykyisin virallinen kehitysapu on noin 25 prosenttia bkt:sta, jonka lisäksi
kansalaisjärjestöt suuntaavat merkittäviä varoja eri projekteihin ja ryhmille (UNDP 2002).
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dellisia ja poliittisia intressejä ja klientilistisiä suhteita13, välittäjä tulisi ymmärtää analyyttisena
käsitteenä, johon ei liity arvolatauksia negatiivisesta (varojen vedättäjä) tai positiivisesta (köyhien pelastaja) roolista. Käsitteen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään sosiaalisten toimijoiden
ryhmää, joka on tärkeä sosiaalinen ja historiallinen tekijä nykyisten afrikkalaisten yhteiskuntien
rakentumisessa. (Bierschenk ym. 2000, 7-8, 23-25.)
Kehityksen välittäjänä toimiminen edellyttää tiettyjä kykyjä, jotka opitaan itse toiminnassa.
Tärkein taito on kyky luovia eri kulttuurien, kielten ja maailmojen välillä. Lisäksi Bierschenk
tovereineen luokittelee neljä muuta kykyrekisteriä: retoriset, organisatoriset, esittävät ja suhdetoimintakyvyt. Retoriikan kykyrekisteri tarkoittaa kykyä puhua molempien osapuolten kieltä ja
kääntää näitä toisikseen. Kieli viittaa niin eri kieliin kuin kehityksen diskurssiin ja paikallisiin
tapoihin jäsentää asioita. Organisatorinen kykyrekisteri tarkoittaa taitoja luoda ja ylläpitää organisatorista järjestystä. Välittäjän pitää saada projektin toiminnot kuten yhdistys tai toimisto
toimimaan ja koordinoida niitä. Esittävät kyvyt tarkoittavat muun muassa sitä, että kaikki paikalliset projektit tarvitsevat näyteikkunan, jonka avulla voi houkutella kehitysturisteilta eli
kenttä- ja arviointimatkoilla olevilta kehitysyhteistyöorganisaatioiden edustajilta apuvaroja.
Näyteikkuna voi olla näytetila, toimisto tai näytelmänomainen tilaisuus ja se voi olla suunnattu
myös paikallisille. Välittäjä voi esimerkiksi osoittaa kykyään tuomalla tärkeän poliitikon vierailulle kylään. Bierschenk ja de Sardan huomattavat, että ulkoisella avulla rakennetun infrastruktuurin tavoitteena on usein oikeuttaa itse projekti. Neljäs tärkeä kykyrekisteri liittyy suhdetoimintaan. Välittäjien täytyy tulla toimeen niin kehityksen asiantuntijoiden kuin paikallisten
asukkaiden kanssa, neuvotella molempien ryhmien kanssa ja myydä palveluitaan molemmille.
(Bierschenk 2000, 23-28; Bierschenk & Olivier de Sardan 1997, 447-448.)
Bierschenk ja kumppanit väittävät kehitysavun hajautumisen ja välittäjyyden edesauttavan valtion legitimiteetin vähenemistä ja lisäävän paikallisten poliittisten areenoiden autonomiaa. Välittäjä myötävaikuttaa vallan pirstoutumiseen kylissä ja muuttaa paikallisen politiikan voimasuhteita.
Avun hajautuminen ei ole pääsyy valtion vetäytymiseen, mutta se heikentää entisestään valtion
heikkoa kykyä valvoa kylien ja ulkopuolisen maailman välisiä suhteita. Se tosiasiassa rohkaisee
valtion legitimiteetin vähenemistä, lisää paikallisten poliittisten areenoiden autonomiaa, lisää
vallan fragmentoitumista kylissä uusien välittäjien eduksi. (Bierschenk ym. 2000, 41.)
13

Bierschenk et al. liittävät klientelismin nimenomaan kehitysapuun, joka on itsenäisyyden jälkeen ollut
keskeinen elementti afrikkalaisten valtioiden suvereniteetin rakentamisessa. Yleisesti klientilismiä on
selitetty afrikkalaisilla perinteillä, mutta Bierschenk ym. huomauttavat, että juuri kehitysavun avulla
rakennettiin alueellisen hallinnon instituutiot ja organisaatiot jne, joiden kautta valtion toimijoista tuli
tärkeitä toimijoita paikallisilla poliittisilla areenoilla. (Bierschenk ym. 2000, 9-11.)
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2.5 Auktoriteetti ja legitimiteetti
Miten kehityksen välittäjät saavuttavat auktoriteettinsa ja legitimiteettinsä? Paikallisten poliittisten areenoiden tutkimus perustuu jälkistrukturalistiselle keskustelulle, jonka mukaan valta
neuvotellaan jatkuvasti (katso luku 2.2.2). Auktoriteetti ja legitimiteetti edellyttävät jatkuvaa
ylläpitoa ja uusintamista. Legitimiteetillä tarkoitan toiminnan oikeutusta ja sen saamaa hyväksyntää, vallan normatiivista ja moraalista perustaa, auktoriteetilla legitiiminä pidettyä valtaa,
todennäköisyyttä toteuttaa tahtonsa jopa toisen vastustuksesta huolimatta. Auktoriteetti ja legitimiteetti liittyvät läheisesti toisiinsa. Ensinnäkin, harjoittaakseen auktoriteettia, täytyy olla legitimiteettiä. Toiseksi, auktoriteetin harjoittaminen sisältää vaateen legitimiteetistä.
Legitimiteetin käsitettä on Carola Lentzin mukaan käytetty niin kuin se olisi prosenteilla tai
muulla mitta-asteikolla mitattavissa oleva ominaisuus. Konstruktivistiset kehitystutkijat ymmärtävät legitimiteetin neuvoteltuna, avoimena ja konfliktien värittämänä prosessina (vrt. keskustelu vallasta, tiedosta ja julkisesta auktoriteetista). Hyväksyttäviä kanavia statuksen ja vallan
saamiseksi, ylläpitämiseksi ja harjoittamiseksi ei määritellä kerralla ja pysyvästi, vaan niistä
kiistellään ja neuvotellaan jatkuvasti. On mahdotonta esittää yleispätevää hallinnon moraalista
perustaa edes yhdessä yhteiskunnassa, saati koko Afrikassa. Lentz kehottaakin tutkimaan erilaisia legitimointistrategioita ja tarkastelemaan legitimiteettiä prosessina, johon lukuisat eri toimijat ja heidän käsityksensä hyvästä hallinnosta ja legitiimistä omaisuudesta osallistuvat. (Lentz
1998, 46-47, 64.) Lund yhtyy Lentziin toteamalla, että a priori määrittelyjen sijasta tulisi tarkastella niitä prosesseja, joissa eri toimijat ja instituutiot pyrkivät legitimoimaan vaatimuksensa
ja toimintansa. Se, mikä on legitiimiä, vaihtelee kulttuurista toiseen ja on jatkuvan neuvottelun
ja konfliktien tulos. Legitimiteetin pysyvin ominaisuus on ihmisten huoli siitä. (Lund 2001,
864.)
2.5.1 Legitimointistrategiat
Lentz itse tutkii kolmen suurmiehen (big men): päällikön, kaivoskapteenin ja poliitikon strategioita vallan saavuttamiseksi ja legitimoimiseksi Ghanassa. Julkinen hyväksyntä, ja sen vastapuoli
legitimointistrategiat, eivät ole yhtä keskeisiä kaikissa asemissa, mutta se miten ”suureksi” voi
tulla riippuu ainakin jonkin verran tukijoiden, muiden suurmiesten ja laajemman yleisön hyväksynnästä. (Lentz 1998, 52.)
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Päällikkö oikeuttaa asemansa ensisijaisesti perinteellä, kaivoskapteeni kovalla työllä ja johtamistaidoilla ja poliitikko ammatillisella pätevyydellä. Kaikilla on tiettyä karismaa. Legitimointistrategiat muistuttavat siis Weberin herruuden ja legitimiteetin kolmea ideaalityyppiä: perinteistä, karismaattista ja rationaalis-legaalista. Weberin ajatus vaiheittaisesta siirtymisestä perinteisestä rationaalis-legaaliseen valtaan ei Lentzin aineistossa pidä kuitenkaan paikkaansa.
Vaikka suurmiehet korostavat legitimoidessa valtaansa yhtä toiminnan alaa, auktoriteetin ja legitimiteetin eri tyypit ovat olemassa samaan aikaan ja sekoittuvat keskenään. Päällikkö, kaivoskapteeni ja poliitikko yhdistelevät jatkuvasti taloudellisen sekä perinteisen ja modernin poliittisen toiminnan alan valta- ja legitimointirekistereitä. (Mts., 52-59.)
Mitä paremmin he kykenevät yhdistämään panoksiaan eri toiminnan aloilla ja hyödyntämään legitimiteetin eri rekistereitä, sitä enemmän heillä on valtaa. -- Tullakseen todella ’suureksi’, henkilön täytyy kyetä muuntamaan sosiaalinen taloudelliseksi ja poliittiseksi pääomaksi, niin perinteiseksi kuin moderniksi, ja muokata taitavasti julkista kuvaansa korostamalla yhtä toiminnan
alaa kulloisenkin kontekstin mukaan. (Lentz 1998, 59.)

Vallan saavuttamisen tavoin vallan legitimointia luonnehtii eri valtarekisterien yhdistely. Legitimointi täytyy kuitenkin tehdä korostamalla kunkin tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisinta
toiminnan alaa. Vallan saavuttamisen ja sen legitimoimisen välillä on ristiriita. Vallan saavuttamisen tunnustetaan yleisesti edellyttävän eri toiminnan alojen yhdistämistä, mutta legitimointistrategioissa yhdistelyä vähätellään, koska sitä pidetään epämoraalisena. Lund päätyy
tutkimuksessaan samansuuntaiseen johtopäätökseen. Vaikka kaikki tietävät, että lahjukset ovat
osa piirikuntapäällikön vaalikampanjaa ja että valtion ja poliittisten puolueiden neutraalisuus on
vain julkisivu, kilpailijat yrittivät tarttua jokaiseen tilaisuuteen syyttää kilpailijaa virallisen etiketin rikkomisesta. Nämä syytökset ovat yhtä yleisiä kuin itse lahjonta. (Lund 2001, 858. )
Taloudellinen, perinteinen ja moderni poliittinen toiminta näyttävät siis täydentävän toisiaan ja
olevan muunnettavissa toisikseen Bayartin (1993) haarukointi-metaforan (straddling) mukaisesti. Bayart väittää, että nykyiset afrikkalaiset poliitikot ja suurmiehet yhdistelevät tietoisesti
poliittisia, taloudellisia ja muita resursseja, poliittisen legitimiteetin perinteisiä ja moderneja
lähteitä, yksityisen ja julkisen kenttää sekä sosiaalisia roolejaan hankkiakseen ja legitimoidakseen valtaa ja materiaalista omaisuutta (Biershcenk 1993, 241). Bierschenkin ym. mukaan välittäjyys lisää vaikutusvallan lähteiden monipuolistumista. Kehitysapuvarojen kautta muuten
marginaaliset ryhmät kuten siirtolaiset, nuoret ja naiset voivat päästä merkittävään asemaan paikallisilla areenoilla, mutta usein välittäjinä toimivat paikallisen poliittisen eliitin edustajat, jotka
Bayartin ajatuksen mukaisesti yhdistävät toiminnan eri aloja asemansa vahvistamiseksi. Kansalaisyhteiskunnan, valtion ja paikallisen valtapelin väliset suhteet ovat monimutkaiset. Valtion
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hallinnolliseen ja poliittiseen eliittiin kuuluvat virkamiehet ja intellektuellit toimivat välittäjinä,
josta saamaansa legitimiteettiä he käyttävät niin valtiokoneistossa kuin kylä- ja aluetason
poliittisilla areenoilla. (Bierschenk ym. 2000, 31-33, 41.)
Lentz huomauttaa, että ajatus eri alojen haarukoinnista sisältää vaaran toiminnan eri alojen esineellistymisestä. Näkevätkö toimijat itse elämänsä jatkuvana pyrkimyksenä yhdistellä yritystoimintaa ja politiikkaa, julkista ja yksityistä, perinteistä ja modernia? Vai onko luokittelu seurausta eurooppalaisen tutkijan luokittelusta? Lentzin mielestä on parempi puhua eri valtarekisterien yhdistelystä ja muunnettavuudesta kuin eri alojen strategisesta haarukoinnista.1 (Lentz
1998, 61.)
2.5.2 Vallan moraalinen perusta
Keskittyminen vallan saavuttamisen ja legitimointistrategioihin korostaa yksilön toimijuutta.
Kaikki ei kuitenkaan palaudu yksilön laskelmiksi. Lentzin tutkiman kolmen suurmiehen itsestään piirtämiin kuviin ovat vaikuttaneet paikalliset ja kansalliset mielikuvat ”hyvästä” omaisuudesta ja legitiimistä vallasta. Vallan ja omaisuuden diskurssit ovat erilaisista intresseistä ja normatiivisista perusteista johtuen pirstoutuneita, mutta siitä huolimatta on mahdollista hahmottaa
jossain määrin yhteisiä käsityksiä, jotka säätelevät väittelyitä ”suuruudesta”, moraalista ja intresseistä. Tämä yhteinen ”kielioppi” koskee ennen kaikkea muotoja. Lentzin tutkimassa Ghanassa kaiken vallan ja omaisuuden legitimointi edellyttää jonkinasteista vastavuoroisuutta ja
uudelleenjakoa, mutta siitä, kenelle, mitä ja miten paljon tulee jakaa uudelleen kiistellään. Arvioiden esittäminen ja niiden oikeutuksen perustelut nojaavat moraalisiin arvoihin, jotka vaihtelevat tilanteesta toiseen ja arvioitsijan intressien mukaan. Ihmiset ovat tietoisia eri legitimointirekistereistä ja käyttävät niitä kontekstin ja vaateidensa mukaan. Väite suurmiehen moraalittomuudesta voi palvella omia poliittisia strategioita. (Lentz 1998, 61-63.)
Lundin Nigerin maaseudulle sijoittuvassa tutkimuksessa vallan yhteinen kielioppi muodostuu
kahden vastakohdan ympärille: valtio – ei-valtio, paikallinen – ei-paikallinen. Paikallisen korostaminen ei ole ainoastaan maaseudun ja pikkukaupunkien politiikkaa kuvaava piirre, vaan
sen keskeinen aines. Eri organisaatiot, jotka toimivat Afrikan poliittisilla areenoilla, käyttävät
erilaisia tapoja legitimoida itsensä, ovat organisatorisesti erilaisia ja muuttuvat olosuhteiden ja
mahdollisuuksien mukaan. Mutta niille on yhteistä legitimiteetin ilmaiseminen paikan termeillä.
(Lund 2001, 864-865; ks. myös Sivamakrishnan 2000.)
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2.6 Yhteenveto: tutkielmani lähtökohdat ja keskeiset käsitteet
Päätän katsauksen aiempaan tutkimukseen vetämällä yhteen niistä nousevat tutkielmani lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Ensinnäkin, olen kiinnostunut pienviljelijöiden yhdistyksistä sosiaalisina toimijoina paikallisella poliittisella areenalla. Paikallisia organisaatioita on tutkittu pääosin länsimaisen muodon ja käsitteiden kuten tilivelvollisuuden ja korruption ohjaamina
(Nuijten 1992, 189, 201-203). Tutkielmassani olen kiinnostuneempi yhdistystoiminnan puitteissa tapahtuvista paikallisista käytännöistä ja neuvotteluista niiden merkityksistä. PohjoisMosambin pienviljelijät eivät ole passiivisia maaseutupolitiikan ja kehitysavun vastaanottajia,
vaan heillä on kyky ymmärtää olosuhteitaan (tietävyys) ja muuttaa niitä (kykenevyys).
Toiseksi, toimijuuden ja toiminnan korostaminen ei lähtökohtaisesti johda teoreettiseen ja/tai
metodologiseen individualismiin. Pyrin irrottautumaan ajatuksesta etujaan strategisesta toteuttavasta yksilöstä ja huomiomaan Gouldin teoretisoinnin rohkaisemana toiminnan sosiaalisen perustaa. Pohjoisen Mosambikin pienviljelijöiden yhdistysten johtajille yhdistykset ja osuuskunnat
ovat tärkeä kanava kaupalliseen viljelyyn tarvittavien resurssien saamiseksi. Valtion maatalousviranomaiset eivät ole viime vuosina kyenneet lunastamaan lupauksiaan myydä edulliseen hintaan siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita tai korjata ruostuneita traktoreita raivaamaan peltoja. Motorisoitujen vesipumppujen, traktorivuokran ja lannoitteiden hinnat ovat niin korkeita,
ettei pienviljelijöillä ole mitään mahdollisuuksia hankkia niitä. Joitakin resursseja kuten siemeniä ei ole edes myytävänä koko läänissä. Tärkeimmäksi resurssikanavaksi ovat muodostuneet virallisen kehitysyhteistyön ja kansalaisjärjestöjen rahoittamat kehitysyhteistyöprojektit.
Kehitysyhteistyön hajautumisen myötä näiden kautta on suunnattu varoja suoraan erilaisille
maaseudun ryhmille, kuten Pemba-Metugen pienviljelijöiden alueelliselle liitolle. Resurssien
saatavuuden takaamiseen pyrkivä strategisoiva toimijuus tai yksilöiden ja ryhmien tarkoitusperien strateginen edistäminen ei kuitenkaan riitä selittämään ihmisten osallistumista yhdistyksiin
tai joidenkin pyrkimyksiä nousta johtaviin asemiin. Pohjois-Mosambikissa yhdistyksistä ei tähän mennessä ole ollut juurikaan materiaalista hyötyä. Silti kymmenet ihmiset liittyvät jäseniksi, jättävät omat viljelyksensä tullakseen kokouksiin ja asettuvat johtotehtäviin huolimatta
siitä, että todennäköisyys onnistua yhteisön silmissä on pienempi kuin joutua syytetyksi huonosta johtajuudesta tai varojen väärinkäytöstä.
Kolmanneksi, valta ja auktoriteetti, tieto ja legitimiteetti eivät ole pysyviä ominaisuuksia, vaan
jatkuvien neuvotteluiden suhteellisia tuloksia. Se, että jollakin valtaa, ei tarkoita muiden olevan
1 Tämä ajatus ei Lentzin mukaan mitenkään kiellä sitä, että ihmiset itse erottelevat toiminnan eri aloja.
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ilman sitä. Kaikilla toimijoilla on valtaa ja valtasuhteita voi muuttaa paikallisen tason toiminnassa. Legitimiteetti ei ole prosenteilla tai muulla mitta-asteikolla mitattavissa oleva ominaisuus. Hyväksyttäviä kanavia statuksen ja vallan saamiseksi, ylläpitämiseksi ja harjoittamiseksi
ei määritellä kerralla ja pysyvästi, vaan niistä kiistellään ja neuvotellaan jatkuvasti.
Neljänneksi, julkinen auktoriteetti eli julkisen kiinnostuksen kohteena olevien asioiden säätäminen ja hallinta ei ole valtion yksinoikeus. Valtiota ja maaseutua tai valtiota ja kansalaisyhteiskuntaa ei voi ymmärtää selkeärajaisina kokonaisuuksina. En myöskään oleta, että tutkija voi
ennalta määrittää, mikä on valtiota ja mikä ei. Julkista auktoriteettia toteutetaan useissa eri tilanteissa ja useiden eri toimijoiden toimesta. Lundin kuvaama julkinen auktoriteetti voidaan
ymmärtää laajemmin politiikkana. Barker määrittelee politiikan ”keskusteluksi, konflikteiksi ja
päätöksiksi ryhmän tai yhteisön huolenaiheen kohteena olevista asioista (Barker 1989, 35).”
Kuten edellä käsitellyt tutkimukset ovat todistaneet, politiikkaa ei tehdä vain valtion instituutioissa ja koneistoissa. Poliittisia toimijoita löytyy yhtä lailla kylistä ja paikallisyhteisöistä ja politiikkaa tehdään yhteiskunnan kaikilla tasoilla hallituksista perheisiin.(Barker 1989, 35.)
Aineistoni käsittely rakentuu seuraavien edellä määriteltyjen käsitteiden ympärille: sosiaalinen
toimija, toimijuus, paikallinen poliittinen areena, julkinen auktoriteetti, valta ja legitimiteetti.
Ennen siirtymistä seuraavaan lukuun, yksi käsitteellinen selvennys on vielä paikallaan. Käytän
tutkielmassani pienviljelijän käsitettä kuvaamaan sellaista sosiaalista todellisuutta, josta on yleisemmin puhuttu talonpoikaisyhteiskuntana ja –tuotantona (peasant). Ellisin mukaan talonpojalla
on toinen jalka omavaraistuotannossa ja toinen markkinataloudessa. He ovat perheviljelijöitä,
jotka ovat vain osittain integroituneita epätäydellisille markkinoille. Määritelmä sisältää ensinnäkin ajatuksen siitä, että talonpojat ovat vain osittain integroituneita markkinatuotantoon ja
toiseksi siitä, että talonpoikien kohtaamat markkinat ovat vajaat ja epätäydelliset. (Ellis 1993, 310.)
Puhun talonpoikien sijasta pienviljelijöistä, koska olen halunnut irtautua ajatuksesta yhtenäisestä
yhteiskuntaluokasta. Pienviljelijät eivät ole yhtenäinen, homogeeninen ryhmä, eikä pienviljely
viittaa yhdenmukaiseen tuotantoon, vaan useisiin eri tapoihin, joilla pienviljelijät yhdistelevät
palkkatyötä, kaupustelua ja tuotantoa omiin tarpeisiinsa ja markkinoille. Erot maataloustuotannossa eivät selity vain ekologisilla olosuhteilla kuten maan hedelmällisyydellä tai sademäärällä
vaan taloudellisella ja poliittisella dynamiikalla. (Barker 1989, 20, 38-40, 47, 91.)
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3 ETNOGRAFINEN KENTTÄTYÖ JA TUTKIELMANI AINEISTO
Mitä oikean etnografin tulisi todella tehdä on mennä paikkoihin, tulla takaisin tiedon kanssa
siitä, miten ihmiset elävät siellä ja saattaa tämä tieto käytännöllisessä muodossa ammattiyhteisön
saataville (Geertz 1988, 1).

Tutkielmani perustuu noin neljä kuukautta kestäneeseen etnografiseen kenttätyöhön Mosambikin pohjoisimmassa läänissä Cabo Delgadossa2. Lisäksi kartutin kielitaitoani ja keräsin kirjallista aineistoa yhteensä noin kuukauden ajan maan pääkaupungissa Maputossa3. Aika PohjoisMosambikissa jakautui kahteen eri vaiheeseen vuosina 2000-2001. Tämä mahdollisti yhdistyselämän seuraamisen eri viljelyskausina ja pidempänä ajanjaksona.
Tutkielmani juuret juontavat vuoden 1999 kesäkuuhun, jolloin olin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) edustajana tutustumassa KEPA:n ja sen jäsenjärjestöjen tukemiin kehitysyhteistyöprojekteihin Mosambikissa. Matkan aikana tapasin kansallisen pienviljelijöiden liiton
(União Nacional de Camponeses, UNAC) silloisen toiminnanjohtajan ja vierailin UNAC:n jäsenyhdistyksissä Nampulassa ja Cabo Delgadossa. Palattuani Suomeen alkoi mielessäni pyöriä
ajatus tehdä pro gradu -tutkielmani pienviljelijöiden osuuskunnista valtion ja paikallisyhteisöjen
kosketuspinnassa maassa, jonka ihmiset olivat läpikäyneet suuria yhteiskunnallisia muutoksia
viime vuosikymmenten aikana. Syyskuussa 2001 suuntasin kohti Cabo Delgadoa UNAC:n varapuheenjohtajan suosituskirje taskussani.
Tutkimukseni sijoittumista Pohjois-Mosambikiin ohjasivat useat eri tekijät. Ensinnäkin, taloudellinen ja poliittinen elämä on Mosambikissa keskittynyt Etelä-Afrikan kupeessa sijaitsevalle
pääkaupunkiseudulle. Koska alkuperäinen tutkimusongelmani käsitteli osuuskuntien asemaa
valtion ja maaseutuyhteisöjen välimaastossa, olin erityisen kiinnostunut valitsemaan paikan,
jossa valtion läsnäolo oli oletetusti heikompi. Toiseksi, aiempi yhteiskuntatieteellinen tutkimus
on painottunut maan eteläosiin ja UNAC:n kannalta oli kiinnostavaa saada tietoa maan pohjoisosista (Pitcher 1998, 117). Kolmanneksi, aiemmasta tutkimuksesta selvisi kaksi kiinnostavaa
asiaa Pohjois-Mosambikista: siirtomaavuosien pakotettu puuvillatuotanto (Isaacman 1996) ja
makuoiden matrilineaalinen sukulaisuusjärjestelmä4 (Pitcher 1996, Sopa 1997). Neljänneksi,
KEPA:n pohjoisen työntekijä kykeni auttamaan kenttätyöjärjestelyissä. Viidenneksi, Cabo Del2

13.9. – 1.12.2000; 15.1. – 23.2.2001, yhteensä 17 viikkoa.
19.8. – 13.9.2000; 23. – 28.2.2001, yhteensä 4 viikkoa.
4
Matrilineaalisessa sukulaisuusjärjestelmässä lapset kuuluvat äidin sukuun. Auktoriteettiasemassa on
yleensä äidin veli, eno. Pohjois-Mosambikin makuat ovat noudattaneet viime vuosiin asti matrilokaalista
asumismuotoa, jossa perhe asettuu asumaan vaimon perheeltä peritylle maalle. (Pitcher 1996, 82; Sarmela
1984, 96-98.)
3
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gadon lääni ei kärsinyt pahasti vuoden 2000 tulvista. Siten liikkuminen paikasta toiseen oli
mahdollista eivätkä ihmisten elämän perustat olleet tuhoutuneet vain kuukausia ennen kenttätyötäni niin kuin monilla muilla alueilla.
3.1 Etnografinen kenttätyö
Etnografinen kenttätyö tarkoittaa tutkijan pitkäaikaista5 fyysistä läsnäoloa tutkittavassa kulttuurissa, henkilökohtaista uppoutumista jonkin yksilön tai ryhmän sosiaalisiin toimintoihin tutkimusta varten (Wolcott 1995, 12). Kuten luvun alussa lainaamani Clifford Geertz toteaa, etnografisen kenttätyön kannalta on keskeistä sen tavoite: tutkimus ja hankitun tiedon jakaminen.
Kenttätyötä tekevä tutkija ei vain ”hengaile” tutkittavassa ilmiössä, vaan pyrkii systemaattisesti
teoreettisen keskustelun ohjaamana koostamaan raportoitavaa aineistoa6 ja esittämään tuloksensa (tiedeyhteisössä).
Kenttätyö voidaan ymmärtää joko suppeasti vain siksi tutkimuksen vaiheeksi, jonka aina tutkija
on kentällä tai laajemmin etnografisena tutkimusotteena, joka ohjaa tutkimuksen kaikkia vaiheita ideasta tutkimusraportin kirjoittamiseen asti. Työssäni ymmärrän etnografisen kenttätyön
aineistonkeruumenetelmien tai kenttävaiheen sijasta koko tutkielmaani muokkaavana lähestymistapana, ohjaamassa sitä, miten lähestyn ja tarkastelen tutkimusaihettani ja miten siitä keskustelen. (Mt., 30, 63.)
Päätymistäni etnografisen tutkimuksen toteuttamiseen ohjasi tutkimusongelmani luonne. Perinteisesti antropologian alaan kuuluvan metodologian valinta ei ollut automaattinen seuraus tutkielmani sijoittumisesta vieraaseen ja monessa mielessä kaukaiseen kulttuuriin, vaikka vieras
ympäristö edellyttikin pidempiaikaista sukellusta tutkittavien maailmaan. Valintaa ohjasi pikemminkin halu lähestyä pienviljelijöiden osuuskuntia ja yhdistyksiä uudesta näkökulmasta ja
paikallisten käytäntöjen kautta (ks. luku 1) sekä se teoreettinen keskustelu, johon työni perustuu
(ks. luku 2). Toimijapainotteinen tutkimus edellyttää kiinnostusta ihmisten tietoon ja kokemuksiin.

5

“Pitkäaikainen” voidaan tietysti ymmärtää eri tavoin. Wolcottin mukaan vie vähintään kolme kuukautta,
ennen kuin tutkijaa ymmärtää “what is going on” tutkittavassa ilmiössä tai kulttuurissa.
6
Raportoitavalla aineistolla tarkoitan sitä, että kentällä tallennettu aineisto tulee tallentaa
mahdollisimman sanatarkasti. Muuten aineisto on jo lähtökohtaisesti tutkijan omia sanoja ja tulkintoja tai
vaihtoehtoisesti tutkittavien antamia raportteja. (Wolcott 1995, 98.) Siikala muistuttaakin, että mitä
kauemmaksi etäännymme sanatarkasta toistosta, sitä kauemmas etäännymme siitä, mitä on tapahtunut
(Siikala 2000).
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Kvantitatiivisen aineiston tai otoksen suuruuden sijasta oli kiinnostavampaa pureutua teemoihin,
joita ei ollut mielekästä selvittää kyselytutkimuksella eikä usein edes mahdollista kysyä. Jukka
Siikala huomauttaakin, että usein tutkijan mielenkiinto kohdistuu asioihin, joita ei ole sopiva
kysyä. Usein havainnoitava aineisto käsittelee juuri tällaisia asioita. Monesti vastaukset tutkijan
mielessä oleviin kysymyksiin tulevat ajan myötä ilmi toiminnassa. Siksi tutkija osallistuu siihen,
mitä tutkittavat tekevät ja kerää tietoa jatkuvasti matkan varrella. (Siikala 2000.) Kenttätyö vie
paljon aikaa ja energiaa ja se soveltuu parhaiten tutkimukseen, joka tähtää laajuuden sijasta syvyyteen. Edustavuutta enemmän olen tavoitellut ymmärrystä monimutkaisista mekanismeista,
eri tavoista ja todellisuuksista.
3.2 Kenttätyön paikka
Tutkielmani empiirinen aineisto on kerätty pääosin Pemba-Metugen hallintoalueella, Cabo Delgadon läänin pääkaupungin Pemban kupeessa.7 Seutu on perinteisesti ollut makuoiden etnisen
ryhmän asuttamaa, mutta erityisesti sisällissodan aikana alueelle muutti paljon ihmisiä muilta
seuduilta. Vuoden 1997 väestölaskennan mukaan alueella on yli 40 000 jäsentä ja se on Cabo
Delgadon tiheimpään asuttuja alueita (INE 1997). Suurin osa ihmisistä elää maanviljelystä.
Muita tulonlähteitä ovat hedelmien, polttopuun ja hiilen myynti, juomien valmistus ja käytettyjen vaatteiden, kankaiden, keittiötarvikkeiden ja muiden kulutustavaroiden kaupustelu sekä rannikkoseudulla kalastus. Osa pienviljelijöistä hankkii lisätuloja myös käsityöläisinä kuten puuseppinä, tinanvalajina ja ompelijoina tai valmistaa kaislatuoleja ja – mattoja. Alueen suurimmat
asutuskeskukset ovat Metugen hallinnollinen keskus, Miezen hallinnollinen asema ja Nanlian
kylä. Mieze sijaitsee Pohjois-Mosambikin tärkeimpään kaupunkiin Nampulaan vievän päätien
varrella, noin 20 kilometrin etäisyydellä Pembasta. Metugeen johtaa päätieltä pian Miezen jälkeen noin 10 kilometrin hiekkatie. Hallintoalueen kartta liitteenä 1.
3.3 Mitä toin mukanani?
Tutkimukseni perustuu etnografisen kenttätyön kahteen tukipilariin: osallistuvaan havainnointiin ja haastatteluihin. Osallistuin mahdollisimman laajasti tutkimukseni kohteena olevien pienviljelijöiden yhdistysten ja osuuskuntien ja niiden muodostaman alueellisen liiton toimintaan.
Vierailin jäsenten pelloilla ja osallistuin kokouksiin ja alueellisen liiton johtajien työskentelyyn.
Tavoitteenani oli tallentaa aineistoa ”sosiaalisesta ilmiöstä tilanteessa” (Silverman 2000, 294)

7

Tutustuin myös moniin Montepuezin ja Mecufin hallintoalueiden alueen yhdistyksiin. Olen rajannut
tutkimukseni paikaksi kuitenkin Pemba-Metugen hallintoalueen.
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tai “puhetta toiminnassa” (Siikala 2000). Viimeisen kuukauden aikana haastattelin yhdeksää eri
yhdistysjäsentä.
3.3.1 Kenttätyön reflektointia
Mitä toin sitten Mosambikista mukanani? Neljä Pemba-Metugessa viettämääni kuukautta oli
hyvin lyhyt aika etnografisen tutkimuksen toteuttamiseksi8. En puhunut paikallista kieltä emakhuwaa, alueelta ei ole muutamaa selvitystä lukuun ottamatta aiempia tutkimuksia ja jo pelkkä
kylässä asuminen oli haastavaa. Kenttätyön lyhyyden vuoksi pyrin mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa rajaamaan tutkimukseni aihetta ja kohdetta. Kolme tekijää saivat minut keskittämään
tutkimukseni yhdistysten rivijäsenten sijasta Pemba-Metugen alueellisen liiton johtajiin: sijoittumiseni yhteisöön, kieli ja välien luominen (rapport). Tutkimukseni kohteen siirtyminen johtajiin tapahtui käsi kädessä teoreettisen mielenkiintoni ohjautuessa johtajuuteen, valtaan ja välittäjyyteen kehitysyhteistyöorganisaatioiden ja paikallisyhteisöjen rajapinnoissa.
Asuin kenttätyöni aikana alueellisen liiton puheenjohtajan vanhemman vaimon luona Miezessä,
jossa alueellisen liiton toimisto sijaitsee. Liiton johtajan kotona asuminen sekä helpotti että vaikeutti työtäni. Ajan ollessa tiukilla se auttoi asettamalla minut suoraan ja usein tekemisiin puheenjohtajan kanssa, jonka panos työlleni onkin korvaamaton. Perheessä asuminen auttoi myös
ymmärtämään sellaisia asioita kuin noituussyytöksiä, joiden merkitystä en ehkä muuten olisi
tullut ajatelleeksi. Toisaalta sijoittumiseni yhteisöön puheenjohtajan perheen kautta, vaikeutti
yhteyksien solmimista yhdistysten ulkopuolisiin henkilöihin.
Alusta asti oli selvää, etten pysty kenttätyöni aikana oppimaan riittävästi paikallista kieltä. Tämä
rajoitti etenkin mahdollisuuksiani keskustella naisten kanssa. Toisaalta kielitaidottomuuteni
auttoi keskittämään huomioni liiton vallankäytön kannalta keskeiseen kysymykseen eli virallisen kielen hallintaan: kuka käytti sitä, missä yhteyksissä ja kenen kanssa. Alueellisen liiton
johtajista kaikki puhuvat portugalia, joten heidän kanssaan kykenin toimimaan ilman tulkkausta.
Antropologisessa tutkimuksessa on korostettu paljon suhteiden luomista tutkittaviin eikä sen
merkitystä voi väheksyä. Yhdistysten jäsenet suhtautuivat myönteisesti läsnäolooni, koska kokivat, että välitän tietoa Suomeen siitä, miten vaikeaa heidän elämänsä on. Vietin alusta asti
eniten aikaa yhdistysten johtajien kanssa, ja suurin osa aineistostani käsittelee heidän toimin8

Kahden kenttätyöjakson välissä vietin 1,5 kuukautta Tansaniassa. Aineiston työstäminen
kenttätyöjaksojen välissä auttoi huomattavasti selkeyttämään ajatuksia.
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taansa. Mielenkiintoista on se, että asetuin itse pitkälti siihen asemaan, joka lopulta nousi pro
gradu -työni punaiseksi langaksi: kehityksen välittäjäksi. Ihmiset suhtautuivat minuun yleensä
ulkomaisen kehitysyhteistyöorganisaation työntekijänä tai ulkomaalaisena maatalousteknikkona. He toivoivat minun auttavan heitä solmimaan yhteyksiä avunantajiin ja perustelemaan
heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Toisinaan myös aktiivisesti otin välittäjän roolin auttamalla yhteydenotoissa Pembaan ja Maputoon ja hankkimalla kyytejä paikasta toiseen. Vaikka asumiseni
Miezessä herätti hämmästystä, minulla oli ikään kuin valmis paikka, johon asetuin. Olen pyrkinyt tiedostamaan roolini vaikutuksen aineistooni.
3.3.2 Kenkälaatikollinen aineistoa
Aineistoni muodostuu kolmesta osasta:
1) Kenttämuistiinpanot (pikamuistiinpanot, kenttäpäiväkirja, gradupäiväkirja, valokuvat)
2) Haastattelut (9 nauhoitettua, 11 nauhoittamatonta)
3) UNAC:n, alueellisen liiton ja KEPA:n tuottama kirjallinen materiaali
Kenttämuistiinpanoni koostuvat päivän mittaan kirjatuista ranskalaisista viivoista ja niistä jälkikäteen koostamastani kenttäpäiväkirjasta. Lisäksi pidin erillistä gradupäiväkirjaa, johon kirjasin
henkilökohtaisempia ajatuksia ja tuntoja.
Tekemäni haastattelut jakautuvat kahteen eri ryhmään: nauhoitettuihin ja nauhoittamattomiin.
Nauhalle tallensin yhdeksän jäsenen avoimet haastattelut, jotka olivat vapaamuotoisia tilanteita,
joissa ohjasin haastateltavaa kertomaan yhdistystoiminnasta. Haastattelut kestivät 45 minuutista
kahteen tuntiin ja ne tehtiin haastateltavan kotona tai yhdistysten kokoontumispaikassa. Tein
kaksi haastattelua tulkin avulla makuaksi, muut portugaliksi. Yksi haastatteluista oli ryhmähaastattelu. Litteroin haastattelut jälkikäteen pääpiirteissään aineiston tulkinnan helpottamiseksi.
Nauhoittamattomat

haastattelut

olivat

ns.

avainhenkilöhaastatteluita

eli

keskusteluita

yhdistystoimintaa ja aluetta tuntevien henkilöiden kanssa. Kirjasin keskustelut mahdollisimman
tarkasti talteen haastattelujen yhteydessä tai heti niiden jälkeen. Tällaisia keskusteluja kävin
muun muassa UNAC:n edustajien, virkamiesten ja alueella toimivien kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.
Aineistoni kolmannen tärkeän osan muodostavat UNAC:n, KEPA:n ja alueellisen liiton tuottama yhdistysten toimintaan liittyvä kirjallinen materiaali: toimintasuunnitelmat, tiedot yhdis-
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tysten lukumäärästä ja jäsenistä, kokousmuistiinpanot ja kirjeet. Kirjallisen aineiston koostamiseksi kävin läpi alueellisen liiton ja KEPA:n Pemban toimiston arkistot. Lisäksi sain pyynnöstä
UNAC:lta joitakin asiakirjoja. Tarkemmat tiedot aineistostani liitteenä 2.
3.3.3 Aineiston käsittely
Aineiston käsittelyni rakentuu kahteen eri osaan. Kuvailevassa osassa, luvuissa 4 ja 5, kerron
aineistoni ja Mosambik-kirjallisuuden avulla Pemba-Metugen paikallisen poliittisen areenan
historiallisista prosesseista, toimijoista ja resursseista, joiden ympärille kehityksen välittäjyys
kietoutuu. Luvuissa 6 ja 7 pureudun tutkimukseni aiheeseen analysoimalla neljä eri tapausta.
Olen koodannut aineistoni viitatakseni siihen selkeämmin. Tunnisteet aineistoluettelossa (ks.
liite 2).

4 PIENVILJELIJÖIDEN YHDISTYKSET JA PEMBA-METUGEN PAIKALLINEN
POLIITTINEN AREENA
RENAMO:n sodan aikana meidän piti hylätä peltomme. Käsin emme kykene kyntämään sitä
aluetta. Koneella se kestäisi kaksi viikkoa, käsin emme saa ikinä tehtyä. Pienviljelijä on vahva,
voi kyntää yhden, kaksi hehtaaria käsin. Se on rankkaa työtä. -- Pienviljelijöiden ongelma on se,
ettei ole traktoreita apuna. Aiemmin täällä oli traktoreita. Nyt vain yksityisiä ja hinta on noussut,
kukaan ei kykene vuokraamaan. Hinta on 210.000 mt [14 mk] tunti, alunperin 180.000 mt [12
mk] tunti, mutta koska olemme pienviljelijöitä, nostivat hintaa. (H15.)
Yhdistykseen kuuluva pienviljelijä on sama kuin tavallinen pienviljelijä. Haluaisimme nähdä
jotain eroa, mutta tähän asti ei ole mitään eroa. -- Kun meillä on rahaa, ostamme kanoja, lääkkeitä, kuokkia. Haluamme kehitystä. Mutta vielä [yhdistys] ei ole tuottanut hedelmää. (KO6.)

Tutkimukseni kohteena on Pemba-Metugen hallintoalueen pienviljelijöiden liitto ja erityisesti
sen johtajat. Tämän luvun ensimmäisessä osassa tarkastelen niitä kansallisia ja alueellisia
prosesseja, jotka ovat muokanneet heidän kokemuksiaan: alueen historiaa, Portugalin siirtomaavaltaa, itsenäisyyden jälkeistä sosialismia, sisällissotaa, siirtymistä markkinatalouteen ja poliittista vapautumista. Sen jälkeen sijoitan pienviljelijöiden alueellisen liiton paikalliselle poliittiselle areenalle tarkastelemalla areenan muita toimijoita. Luvun viimeisessä osassa kerron siitä,
keitä pienviljelijöiden liiton johtajat edustavat ja keitä he ovat. Luvun tavoitteena on kuvata sitä
laajempaa kontekstia, johon seuraavien lukujen tapaukset sijoittuvat.
4.1 Mosambik: sosialismia, sisällissotaa ja siirtymä markkinatalouteen
Portugalin entinen siirtomaa Mosambik on läpikäynyt viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana suuria muutoksia. Vuonna 1975 Portugalin neilikkavallankumouksen seurauksena itsenäis-
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tyneen valtion johtoon nousi itsenäisyystaistelua johtanut vapautusliike FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique). Itsenäisen valtion tavoitteena oli rakentaa yhtenäinen kansakunta.
FRELIMO nojasi keskitettyyn, täysin puolueen hallussa olevaan hallintoon, yhtenäisti koulutusja terveydenhuoltojärjestelmät ja kuluttaja- ja tuottajahinnat, asetti portugalin viralliseksi
kieleksi, kansallisti maan ja sosialisoi tuotannon. Puoluevaltion iskulauseeksi muodostui:
Rovumalta Maputoon, pohjoisen rajajoesta eteläisimpään pisteeseen. (O’Laughlin 1996, 15-16;
katso myös Cravinho 1998, 96-97.) Itsenäisen valtion taivalta alkoivat pian varjostamaan
vastarintaliike RENAMO:n (Resistência Nacional Moçambicana) iskut. Aina 1990-luvun alkuvuosiin asti kestäneen sisällissodan9 seurauksena miljoonat ihmiset pakenivat maan sisällä
turvallisemmille seuduille ja naapurimaihin. Sota nieli yhä enemmän valtion varoja ja poliittisia
ratkaisuja ohjasi taloudellisesti ja poliittisesti tärkeiden alueiden puolustaminen.10 Sosialistinen
kausi jäi lyhyeksi ja maa ryhtyi siirtymään kohti markkinataloutta jo 1980-luvun puolivälissä.
Vuonna 1992 solmitun rauhan jälkeen politiikkaa ovat ohjanneet taloudellinen ja poliittinen liberalisointi: siirtymä monipuoluejärjestelmään ja vapaisiin vaaleihin, hallinnon hajauttaminen ja
valtion sääntelyn purkaminen. RENAMO:sta muodostui poliittinen puolue. FRELIMO on voittanut kaikki tähän mennessä järjestetyt vaalit täpärästi RENAMO:n saadessa lähes puolet äänistä11. (Abrahamsson & Nilsson 1995; Hall & Young 1997.)
Mosambik jaetaan usein kolmeen sosioekonomiseen alueeseen: Pohjois-, Keski- ja Etelä-Mosambikiin ja alueilla on hyvin erilainen poliittis-taloudellinen historia. Valtakeskus on viimeisen
150 vuoden aikana siirtynyt Zanzibarin kaupan vaikutuspiiriin kuuluneesta Pohjois-Mosambikista pääkaupunkiseudulle Etelä-Afrikan kupeeseen. Nykyisin pohjoismosambikilaiset elävät
kaukana taloudellisista ja poliittisista keskuksista. Cabo Delgadosta pääsee pääkaupunkiin Maputoon ainoastaan lentämällä tai naapurimaiden kautta monen päivän matkan jälkeen. Vuoden
2000 tulvat heikensivät entisestään kansallisia liikenneyhteyksiä. Cabo Delgado on maan köy-

9

Mosambik-tutkimuksessa puhutaan yleensä sisällissodan sijasta Etelä-Afrikan horjuttamispolitiikasta
(destabilisaatio), joka RENAMO:n iskujen lisäksi sisälsi mm. työvoiman rekrytoinnin vähentämisen
Etelä-Afrikan kaivoksille ja Mosambikin satamien boikotoinnin. Käytän silti sisällissodan käsitettä, koska
nykyisin korostetaan yhä enemmän RENAMO:n saamaa sisäistä kannatusta. (Abrahamsson & Nilsson
1995, 65.)
10
YK arvioi RENAMO:n iskujen kustannuksiksi vuoteen 1989 mennessä vähintään 15 miljardia dollaria.
Summa vastaa ulkomaisen avun määrää 20 vuodessa tai 100 vuoden vientituloja. Maaseudun
infrastruktuuri tuhottiin joillakin alueilla sodan aikana täysin. (Abrahamsson & Nilsson 1995, 66.)
11
Monipuoluejärjestelmään siirtymisen myötä puolueeksi muodostunut RENAMO ei ole hyväksynyt
edellisten vuoden 1999 eduskuntavaalien tuloksia. Kenttätyöni aikana, vuoden 2000 marraskuussa
RENAMO:n mielenosoitukset muuttuivat verisiksi yhteenotoiksi, joista pahimmat tapahtuivat
Montepuezissa, Cabo Delgadon läänissä.
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himpiä alueita12. Seuraavassa tarkastelen tiivistettynä prosesseja, jotka ovat muokanneet Pohjois-Mosambikin pienviljelijöiden kokemuksia. Painopiste on pienviljelijöiden kannalta tärkeässä maaseutupolitiikassa ja sen konkreettisissa ilmentymissä Pemba-Metugessa.13 Tilastotietoa
Mosambikista liitteenä 3.
4.1.1 Historiaa
Ulkopuolinen maailma ja markkinatalous eivät saapuneet nykyisen Cabo Delgadon alueelle
portugalilaisten mukana. Pohjois-Mosambik kuului Zanzibarin johtaman itäisen Afrikan kaupan
vaikutuspiiriin ja nykyinen Pemba-Metugen alue oli portugalilaisten saapuessa integroitunut
orja- ja norsunluukaupan kautta laajempiin taloudellis-poliittisiin ja kulttuurisiin järjestelmiin.
Tämä näkyy nykyisin muun muassa islaminuskon vahvana vaikutuksena rannikkoseuduilla.
Vaikka Vasco de Gama oli purjehtinut Mosambikin rannikolla jo 1400-luvun lopussa, Portugalin hallinta alueesta muuttui todelliseksi vasta 1900-luvulla. Vasta saavutettuaan kauppavallan
rannikon sheikeiltä ja sulttaaneilta 1920-luvulle tultaessa, portugalilaiset ryhtyivät valloittamaan
maan sisäosia. (Medeiros 1997, 22, 29.)
Pemba-Metugen hallintorakenne perustui portugalilaisten saapuessa 1800-luvun lopulla makuapäälliköiden (mwene) hallitsemiin alueisiin. Hallintojärjestelmän perusyksikkö oli matrilineaaliseen linjasukuun perustuva kotitalous (itthoko), jotka muodostivat edelleen matrilineaalisen linjasuvun perusteella laajemman yksikön (nloko), jolla oli päätösvalta asioista, jotka eivät vaikuttaneet sen ulkopuolisiin ihmisiin tai resursseihin. Nloko ei ollut alueellinen yksikkö, vaan se
saattoi vaihtaa paikkaa. Yksiköllä oli johtaja, humu, jonka vastuulla yhtenäisyyden säilyttäminen ja riiteistä vastaaminen.
Nlokot kuuluivat alueellisen päällikön, mwenen, alueeseen, joka oli tarkoin maantieteellisesti
rajattu. Päällikkö, mwene, oli yleensä alueelle ensimmäisenä saapunut henkilö ja päällikön tär12

YK:n käyttämä inhimillisen kehityksen indeksi vastaa Maputon osalta Egyptin, Algerian tai Swazimaan
tasoa. Kansallisella keskiarvolla maa on maailman 5. köyhin maa eli erot Maputon ja muiden alueiden
välillä ovat hyvin suuret. Lukutaito kuvastaa hyvin alueellisia eroja. Maputossa 93 % miehistä ja 77%
naisista osaa lukea. Pohjois-Mosambikissa 44 % miehistä ja 14 % naisista on lukutaito. (UNDP 1999.)
Tilastojen perusteella näyttää siltä, että mitä kauempana alue on maan pääkaupungista Maputosta, sitä
köyhempi se on.
13
En ole löytänyt aiempia etnografioita Pemba-Metugen alueelta. Aiemmat tietoni alueesta perustuvat
ihmisten kanssa käytyjen keskustelun lisäksi kahteen ulkomaisten kansalaisjärjestöjen teettämään
selvitykseen. Reassentamento (1994) on DANIDA:n ja maatalousviranomaisten teettämä selvitys
yhteisöjen kokemuksista uudelleenasutuksesta. Levantamento Básico (1986) on hollantilaisen HIVOS:n
teettämä sosioekonominen selvitys yhteisökylistä.
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keimpiä tehtäviä oli päättää maankäytöstä. Sekä humun että mwenen rinnalla toimi naisauktoriteetti, puia mwene, joka usein oli mwenen linjasuvun vanhempi nainen. (Medeiros 1997; Reassentamento 1994; Sopa 1997.)
Portugalin siirtomaahallinto integroi paikallistason poliittiset instituutiot osittain epäsuoraan
hallintojärjestelmään nimittämällä joistakin mweneistä ”perinteisiä” päälliköitä (regulo), jotka
muodostivat yhteyden kylien ja siirtomaavallan välille. Medeiros mainitsee, että Pemba-Metugen alueella oli useita merkittäviä mwenejä, joiden kanssa siirtomaahallinto solmi sopimuksia.
Päälliköiden tehtävänä oli hallinnoida maanomistusta, mobilisoida pakkotyövoimaa, sovittaa
kotitalouksien riitoja, rangaista pikkurikoksista, kerätä verot, huolehtia teiden kunnostuksesta ja
toimia tiedonvälittäjänä portugalilaiselle, viralliselle hallinnolle. Kaikki mustat ihmiset olivat
laillisesti perinteisen päällikön alaisia. Vaikka siirtomaahallinto integroi perinteiset päälliköt
hallintojärjestelmään, ei prosessia voida ymmärtää aiempien hallintojärjestelmien säilymisenä.
Päälliköiden tehtävät olivat siirtomaahallintoon liittyviä ja virallinen hallinto ohjasi aktiivisesti
päälliköiden valintaa. Aiemmin hajautuneempi valta muodostettiin yhden päällikön järjestelmäksi. Siirtomaavalta sekä säilytti että muokkasi olemassa olevia poliittisia rakenteita. ”Perinteinen” tuotettiin uudelleen ja on sen jälkeen tuotettu moneen kertaan kohtaamisissa eri hallintojen kanssa. (O’Laughlin 1996, 8; Pitcher 1998, 122; West 1998, 141.)
Eri alueet integroituivat Portugalin siirtomaatalouteen eri tavoin. Etelä-Mosambik toimi työvoimareservinä Etelä-Afrikan kaivoksille ja pienviljelijäperheet liittyivät rahatalouteen siirtotyöläisyyden kautta. Keski-Mosambikissa pienviljelijät tulivat osaksi siirtomaataloutta pääosin
portugalilaisten omistamien plantaasien työvoimana. Pohjoisessa pienviljelijät pakotettiin
viljelemään myyntikasveja, erityisesti puuvillaa. (Wenzel & Weyl 1992, 8-11; Medeiros 1997,
61-62, 131.) Kuten Isaacman osoittaa, puuvillalla oli merkittävä rooli Cabo Delgadon yhdentymisessä siirtomaatalouteen. Pohjoisessa puuvillasta tuli aluetta taloudellisesti ja poliittisesti hallinneiden toimilupayhtiöiden14 pääasiallinen ja usein ainoa tuote. Yhtiöiden tavoitteena oli saada
mahdollisimman moni viljelijä ja laaja alue puuvillatuotantoon minimikustannuksilla. Pakotettu
puuvillatuotanto perustui perheviljelyyn, jossa kunkin kotitalouden tuli tuottaa vaadittavat kiintiöt. Tuotannon, kuljetuksen ja markkinoiden riskit vieritettiin talonpoikaistuottajien harteille.
(Isaacman 1996, 38, 74-82.)

14

Toimilupayhtiöt olivat ulkomaisia yhtiöitä, joiden haltuun Portugali antoi laajoja alueita. Yhtiöillä oli
liiketoimintansa lisäksi oikeus hallita alueita ja kerätä veroja. Vastapalveluna niiden tuli valloittaa ja
hallita Portugalin kruunun nimissä. Nykyisen Cabo Delgadon alueen merkittävin toimilupayhteiö oli
Companhia do Nyassa (ks. Medeiros 1997).
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4.1.2 Valtiontiloista pienviljelijöihin: maatalouspolitiikka ja osuuskunnat
FRELIMO:n sosialistisen projektin ytimenä oli maatalouden modernisointi ja maaseudun
sosiaalinen muuntaminen valtiontilojen, osuuskuntien ja yhteisökylien kautta. Teollistuminen
edellytti maatalouden ylijäämää ja suuret valtiontilat nähtiin tehokkaimmaksi keinoksi tuottaa
sitä. Valtaosa portugalilaisista pakeni maasta heti itsenäisyyden jälkeen ja FRELIMO:n päätösten taustalla oli myös hyödyntää heidän hylkäämiä maatilojaan. Laajempi maaseudun muutos
oli tarkoitus saavuttaa valtiontilojen teknologiasta ja tietotaidosta hyötyä saavien tuottaja- ja
kuluttajaosuuskuntien kautta. Pienviljelijät tuli integroida perinteisestä ja takapajuisesta perheviljelystä moderniin tuotantoon. Valtion tuki keskitettiin valtiontiloille, joiden avustukset nielivät jopa yli 90 prosenttia maatalouteen suunnatuista varoista (Wenzel & Weyl 1992, 14).
Osuuskuntien ei ajateltu tarvitsevan ulkoista tukea, koska tuottavuuden ja hyvinvoinnin ajateltiin kasvavan automaattisesti uuden teknologian myötä ja riistävien kauppa- ja hintarakenteiden
poistuttua.15 (Wardman 1985, 295; O’Laughlin 1996, 17.)
Monet tutkimukseni kohteena olevista pienviljelijäyhdistysten jäsenistä osallistuivat sosialismin
aikaiseen osuustoimintaan. Miezen yhteisökylässä vuonna 1986 tehdyn selvityksen mukaan
Miezen kuluttajaosuuskunnassa oli yli 500 jäsentä. Haastatteluissa yhdistysten jäsenet kertoivat
kaikissa alueen tärkeimmissä kylissä olleen kuluttajaosuuskuntia, joiden tehtävänä oli kanavoida
valtiolta saatavia kulutushyödykkeitä.16 (Levantamento 1986; H1-2; H4; H7.) Sosialismin aikaiset osuuskunnat olivat puolivaltiollisia ja keskusjohtoisia yhteistuotantoon perustuvia yksiköitä,
jotka olivat harvoin ihmisten itsensä perustamia (ks. esim. Holmén 1990, 37, 39).
Huolimatta portugalilaisten pyrkimyksistä keskittää väestöä virallisiin kyliin (aldeamento),
maaseudun asutus oli itsenäisyyden koittaessa hyvin hajanaista. Työvoiman keskittämiseksi
valtiontilojen ja osuuskuntien läheisyyteen, poliittisen kontrollin tiivistämiseksi (ks. esim. West
& Myers 1996) ja koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja infrastruktuurin saatavuuden parantamiseksi (ks. esim. Munslow 1980) FRELIMO:n tavoitteena oli keskittää väestö yhteisökyliin (aldeais comunais). Monet FRELIMO:n yhteisökylistä perustettiin siirtomaakaudella muo15

Cravinho huomauttaa, ettei valtion pyrkimys kontrolloida maataloustuotantoa ja – markkinoita ollut
uusi keksintö. Siirtomaahallinto sääteli aktiivisesti tuotantoa ja markkinoita poliittisten tavoitteidensa
saavuttamiseksi. Itsenäinen valtio oikeutti maatalouden säätelyn marxilaisella retoriikalla, mutta samalla
se jatkoi siirtomaahallinnon tavoin keskushallinnon puuttumista maatalouteen vallan ja suvereniteetin
vahvistamiseksi. Tavoitteet ja menetelmät olivat erilaiset, mutta periaate sama: valtiokoneisto puuttui
ihmisten arkipäivään poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi määräten mitä, miten ja mihin hintaan
tuottaa. (Cravinho 1998, 93-94.)
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dostettujen kylien paikalle ja toimivat nykyisin hallinnollisina keskuksina. Näin tapahtui myös
Pemba-Metugessa, jossa portugalilaiset perustivat kylät vanhoihin asutuskeskuksiin kuten Metugeen ja Miezeen. Myöhemmin FRELIMO muutti samat asutuskeskukset yhteisökyliksi.
(Reassentamento 1994; H12; H17.)
O’Laughlin väittää, että heti itsenäisyyden jälkeen vallitsi konsensus tuotannon ja asumisen nopeasta sosialisoinnista ja RENAMO:n alkaneet iskut vain vahvistivat kansallisen yhtenäisyyden
tunnetta (O’Laughlin 1996, 3, 18). Jo 1980-luvulle tultaessa konsensus alkoi murentua (jos
sellainen hajanaisessa valtiossa oli ylipäänsä voitu muutamassa vuodessa saavuttaa).17 Tuotannon ja asutuksen kollektivisointi ei toteutunut lähellekään suunnitellussa nopeudessa tai laajuudessa. Vaikka valtiontiloille ohjattiin valtaosa resursseista, tuotanto oli alhaista. Maaseudulla ei
ollut saatavilla odotettuja kulutustavaroita eivätkä lupaukset yhteisökylien infrastruktuurin rakentamisesta toteutuneet. Ihmiset odottivat itsenäiseltä valtiolta tuntuvia tuloksia, mutta maaseudulla levisivät lähinnä RENAMO:n iskut ja mustan pörssin markkinat.
RENAMO:n taktiikkana oli tuhota FRELIMO:n johtaman valtion symboleja kuten maaseudun
kouluja ja terveysasemia ja valtiontiloja. Sisällissodan aikana jopa kolmanneksen väestöstä on
arvioitu paenneen kotiseudultaan kaupunkien läheisyyteen tai naapurimaihin. Maataloustuotanto
keskittyi armeijan valvomille alueille ja kaupunkien läheisyyteen. (O’Laughlin 1996, 3; Wenzel
& Weyl 1992, 5; West & Myers 1996, 34-35.) Pemban kupeessa sijaitsevalle Pemba-Metugen
hallintoalueelle saapui sotavuosien aikana tuhansia sisäisiä pakolaisia (H12; H17). Miezen yksi
lähiö on kokonaan Chiuresta lähteneiden pakolaisten asuttama. Monet yhdistyksen jäsenet, alueellisen liiton puheenjohtaja mukaan lukien, ovat tulleet alueelle pakolaisina.
Sodan aikana pakenimme, koska he [RENAMO] valtasi terveysaseman, jolla työskentelin. He
veivät kaiken, tulin tänne ilman mitään, shortsit ja paita päällä. Kun tulin tänne, ei ollut mitään
työtä. (H2.)

Maaseudun tuotannon ja asutuksen sosialisoinnin epäonnistuminen ja RENAMO:n hyökkäykset
johtivat vetäytymiseen vallankumouksellisesta sosiaalisen ja poliittisen muutoksen projektista
puolustustoimenpiteisiin (O’Laughlin 1996, 29). Jo vuonna 1983 FRELIMO:n neljännessä
täysistunnossa todettiin valtiontilojen epäonnistuneen ja ryhdyttiin korostamaan yksityistä kaupallista tuotantoa ja markkinasosialismia. Samalla luovuttiin voimakeinoihin perustuvasta kyliin
asuttamisesta. Vuonna 1986 maa liittyi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailman16

Osuuskuntia perustettiin Cabo Delgadossa jo siirtomaavallan aikana (ks. esim. Adam 1986; Isaacman
1996). Minulla ei ole tietoa siitä, ulottuiko toiminta Pemba-Metugeen.
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pankin jäseneksi ja ryhtyi rakennesopeutusohjelmien mukaisesti yksityistämään valtiontiloja ja yrityksiä, vapauttamaan markkinoita ja myöntämään maa-alueita ulkomaalaisten sijoittajien
käyttöön. Retoriikan tasolla katse suunnattiin yrityssektorin lisäksi unohdettuihin pienviljelijöihin ja perhetuotantoon. Westin ja Myersin mukaan julistuksista ei kuitenkaan ikinä tullut todellisuutta. Valtiontilojen maat jaettiin niille, joilla oli poliittisia yhteyksiä tai pääomaa. Konkreettiset toimenpiteet pienviljelijöiden tukemiseksi olivat vähäiset. (West & Myers 1996, 38.)
Osana uutta maatalouspolitiikkaa ryhdyttiin toteuttamaan kansallista vihreiden alueiden ohjelmaa (Zonas Verdes), jonka keskukseksi Cabo Delgadossa valittiin Mieze. Ohjelman tavoitteena
oli lisätä maataloustuotantoa kaupunkien läheisyydessä kannustamalla maattomia ja työttömiä
kaupunkilaisia maanviljelyyn. Miezessä maatalousviranomaisten johtaman ohjelman puitteissa
tarjottiin maatalouden neuvontapalveluita ja tuotannossa tarvittavia panoksia kuten siemeniä ja
työkaluja. Osallistujat saivat lainata traktoria peltojensa kyntämiseen ja niin ihmisten kun tuotteiden kuljetusta tuettiin. Sisällissodan aikana alueista tuli tärkeitä tuotantoalueita myös turvallisuuden takia. Nyt ohjelma on päättynyt ja toimintakelvottomat traktorit ja puimurit ruostuvat
hylätyissä toimitiloissa. (Marshall & Roesch 1993, 245; H13, KP 17.11.2000.)
Osana vihreiden alueiden ohjelmaa kehitysyhteistyöorganisaatiot kannustivat pienviljelijöitä
muodostamaan yhdistyksiä tuotantopanosten jakelun helpottamiseksi (H9). Vihreiden alueiden
ohjelma on toinen merkittävä vaihe Pemba-Metugen pienviljelijöiden yhdistysten syntyhistoriassa ja monet nykyisistä ryhmistä muodostettiin tänä aikana.18 Vihreiden alueiden yhdistykset
toimivat maanlaajuisesti kansallisen liiton UNAC:n järjestäytymispohjana (ks. esim. Marshall &
Roesch 1993; West & Myers 1996). Maputon vihreiden alueiden osuuskunnat alkoivat 1980luvun lopussa kutsua alueen edustajia kokouksiin ja kursseille. Vuosien myötä toiminta on järjestetty UNAC:n kansallisen organisaation ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. (H4; H15.)
Vuoden 1992 rauhansopimuksen jälkeen yhteiskunnallisia tapahtumia on ohjannut taloudellinen
ja poliittinen liberalisoituminen. Maaseutupolitiikan tavoitteeksi on muodostunut maataloustuotannon elvyttäminen: omavaraisuuden ja ruokaturvan vahvistaminen ja vientikasvien myynnin lisääminen pienviljelijöiden ja yrityssektorin voimin. Perhesektorin arvioidaan viljelevät 90

17

Sisällissodan alkuvuodesta kiistellään, mutta ainakin vuoteen 1980 mennessä RENAMO:n iskuista oli
tullut todellinen uhka sisäiselle turvallisuudelle (Brüeck 2001, 52.)
18
Yhdistysten nimet kertovat niiden yhteyksistä aiempaan osuustoimintaan. Suuri osa yhdistyksistä on
nimetty FRELIMO:lle tärkeiden päivämäärien ja vapautustaistelun sankareiden mukaan. Katso liite 4.
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prosenttia viljellystä pinta-alasta ja tuottavan 80 prosenttia kaikesta maataloustuotannosta.
(Política Agrária 1995; Mazive 2001, 13.)
Itsenäisen Mosambikin maatalouspolitiikan voi tiivistää viiteen eri vaiheeseen (vrt. O’Laughlin
1996). Katso taulukko 1. Maaseutupolitiikkaa tarkastellessa kaksi asiaa kiinnittävät huomiota:
sosialistisen projektin lyhytkestoisuus ja suunnitelmien vähäinen toteutuminen käytännössä.
Sosialistista maatalouspolitiikkaa on Mosambikia käsittelevässä kirjallisuudessa korostettu paljon, mutta käytännössä sitä toteutettiin vain kymmenkunta vuotta19. Suurinta osaa maaseudun
asukkaista ei koskaan integroitu yhteistuotantoon. Valtiontilat, osuuskunnat ja yhteisökylät eivät
koskaan toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. Abrahamsson ja Nilsson väittävät että suunnitellusta 15 000 osuuskunnasta perustettiin vain 350 ja yhteisökylissä asui tavoitellun 6 miljoonan sijasta 1,4 miljoonaa ihmistä (Abrahamsson & Nilsson 1995, 30, 49-54.)
Taulukko 1. Itsenäisen Mosambikin maatalouspolitiikan vaiheet
Vuodet
1975 – 1980

Vaihe
Sosialismin nousu

1980 – 1983

Petetyt lupaukset

1983 – 1986

Markkinasosialismi

1986- 1992

Avautuminen markkinoille

1992 -

Taloudellinen ja poliittinen liberalisointi

Tärkeimmät tapahtumat ja tavoitteet
Maatalouden modernisointi ja maaseudun sosialisointi yhteisökylien, valtiontilojen ja osuuskuntien avulla
Ohjelmat eivät toteudu suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Ihmiset odottavat itsenäiseltä valtiolta tuntuvia tuloksia,
mutta maaseudulla leviävät lähinnä RENAMO:n iskut ja mustan pörssin markkinat. Vetäytyminen vallankumouksellisesta
projektista puolustustoimenpiteisiin.
FRELIMO:n neljäs täysistunto toteaa valtiontilojen epäonnistuneen ja ryhtyy korostamaan yksityistä kaupallista tuotantoa ja
markkinasosialismia.
Mosambik liittyy 1986 Kansainvälisen valuuttarahaston ja
Maailmanpankin jäseneksi, ryhtyy rakenne-sopeutusohjelmien
mukaisesti yksityistämään valtiontiloja ja vapauttamaan markkinoita. Maataloudessa huomio yksityisiin pienviljelijöihin ja
yrityksiin.
Taloudellinen ja poliittinen liberalisoituminen. Maatalouden
painopiste yrityksissä, pienviljelijöissä ja yhdistyksissä.

4.1.3 Imperialistinen länsi vai kulttuuriaan puolustava pienviljelijä?
Mosambik-tutkimuksessa näkyy selkeästi luvussa 2 toteamani yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tapahtunut siirtymä rakenteista toiminnan korostamiseen. Ennen 1990-lukua ilmestyneet tutkimukset korostivat ulkoisia tekijöitä syynä sosialistisen projektin epäonnistumiseen ja
maan nykyiseen köyhyyteen. RENAMO nähtiin täysin ulkosyntyisenä liikkeenä ja kaikki vasta19

Osasyy valtiontilojen, osuuskuntien ja yhteisökylien korostamiseen niiden vähäisestä toteutumisesta
huolimatta saattaa olla useiden Mosambik- tutkijoiden henkilökohtainen solidaarisuus ja sitoutuneisuus
FRELIMO:n sosialistiseen vallankumoukseen (vrt. Adam 1996, 6, 38-39).
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rinta tulkittiin maan rajojen ulkopuolelle. Viime vuosikymmenelle tultaessa käynnistyi keskustelu FRELIMO:n puoluekokouksia myöten sosialismin epäonnistumiseen ja sisällissotaan johtaneista sisäisistä syistä: politiikan ja käytännön välisestä ristiriidasta, FRELIMO:n johtajien
luokka-asemasta, perinteisten auktoriteettien ja uskonnon kieltämisestä ja maaseutupolitiikan
ristiriitaisuudesta pienviljelijöiden intressien ja perinteiden kanssa (Serra 1997, 109). Vastarintaliike RENAMO ymmärretään nykyisin myös Mosambikin rajojen sisäpuolella kannatusta saaneena liikkeenä, jota kyliin asuttamista, yhteistuotantoa ja perinteisten auktoriteettien kieltämistä vastustavien talonpoikien tyytymättömyys ruokki (ks. esim. Geffray 1991). (O’Laughlin
1996, 2; West & Myers 1996, 28-29.)
Uudempi konstruktivistinen tutkimus (ks. esim. Adam 1996, O’Laughlin 1996, Pitcher 1998)
korostaa ihmisten ja paikallisyhteisöjen toimijuutta valtion kehitysstrategioiden muokkaamisessa, maaseudun monimuotoisuutta ja sisäistä eriytymistä. Yhtenäinen historiankirjoitus tai
FRELIMO:n puolueretoriikka ei kerro niistä prosesseista, joita tapahtui eri puolilla maata eikä
niistä todellisuuksista, joissa kehitysstrategioita sovellettiin. Rhodesian ja Etelä-Afrikan tuki
RENAMO:lle oli totta. Sosialistisen blokin ja solidaarisuuttaan osoittaneiden maiden tarjoama
kehitysapu antoi FRELIMO:lle taloudelliset, inhimilliset, sotilaalliset ja diplomaattiset resurssit,
joita se tarvitsi eikä olisi kyennyt sisäisesti kokoamaan. Mutta kehitysapua ja vastarintaa ei voi
ymmärtää vain ulkoisiksi tekijöiksi, jotka automaattisesti ovat sanelleet sen, millaista politiikkaa
toteutetaan. Ulkoiset kannusteet ja rajoitteet voivat vaikuttaa vain toteutuessaan ihmisten toiminnan kautta. Sovelletut kehitysstrategiat olivat vastakkaisia joidenkin ryhmien eduille ja joitakin ne hyödyttivät. RENAMO:n iskut eivät olleet ainoa vastarinnan ilmenemisen muoto.
Useat pienviljelijät myivät osan ylijäämästään virallisilla hinnoilla saadakseen kulutustavaroita,
mutta suuri osa tuotteista myytiin, vaihdettiin tai kulutettiin epävirallisilla markkinoilla. (Adam
1996, 1-12, 95-108; Cravinho 1998, 99-100.)
Hallituksen virallinen politiikka ei ole jyrännyt mosambikilaisia alleen. Sosialistinen politiikka,
sisällissota ja markkinatalouteen siirtyminen ovat häirinneet ja hajottaneet maaseudun taloudellisia suhteita ja paikallisia poliittisen vallan instituutioita, mutta eivät ole muuntaneet niitä pysyvällä tavalla. Kunkin paikan olemassa olevat taloudelliset ja poliittiset rakenteet vaikuttivat
pyrkimyksiin muuntaa maataloussuhteita. Esikoloniaaliset ja siirtomaavallan aikaiset tuotantomallit, sosiaaliset käytännöt ja paikalliset poliittiset instituutiot ohjasivat sitä, miten ihmiset rakensivat toimeentulonsa selvitäkseen sosialismista, sisällissodasta ja markkinataloudesta. Maaseudun ihmiset myös muokkasivat ulkoisten interventioita ennustamattomalla tavalla. (Pitcher
1998, 115-117.)
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4.2 Pemba-Metugen paikallinen poliittinen areena
Millaiseksi Pemba-Metugen paikallinen poliittinen areena on näiden prosessien seurauksena
rakentunut? Pienviljelijäyhdistysten sijoittamiseksi paikallispolitiikkaan, olen tunnistanut luvussa 2 käsittelemäni Bierschenkin ja Olivier de Sardanin ajatuksen ohjaamana paikallisen poliittisen areenan toimijat: paikalliset valtakeskukset ja laajemmat rakenteet. Koska käsitän kenttätyöni paikaksi koko Pemba-Metugen hallintoalueen, kuvaus on yleistävä ja painottuu alueen
keskuksiin Miezeen, Nanliaan ja Metugeen (ks. kartta 2). En kuitenkaan näe painotusta ongelmallisena, koska myös suurin osa pienviljelijöiden yhdistyksistä toimii näissä taajamissa tai niiden välittömässä läheisyydessä.
4.2.1 Paikalliset vallannavat
Tärkeimpiä paikallisia toimijoita Pemba-Metugessa ovat perinteiset päälliköt regulot, kylä- ja
naapuristoneuvostot, eri uskontokunnat ja pienviljelijäyhdistykset.
Perinteiset päälliköt
FRELIMO kielsi itsenäisyyden alussa siirtomaavallan aikana tärkeään asemaan nousseet perinteiset päälliköt. He olivat uuden puoluevaltion silmissä tuomittuja aiemmasta yhteistyöstään
portugalilaisten kanssa. Puoluejohtajien tavoitteena oli yhdistynyt moderni kansallisvaltio, jossa
ei ollut tilaa sosiaalisille ja kulttuurisille eroille. Uskomukset ja käytännöt tuomittiin perinteisiksi ja feodaalisiksi ja perinteiset päälliköt ja parantajat kiellettiin ja suljettiin valtion päätöksentekokoneiston ulkopuolelle. Tilalle asetettiin valtion ja puolueen rakenteet, jotka noudattivat
portugalilaista alueellista hierarkiaa sekä tuotantoon perustuvat sosio-ekonomiset yksiköt: yhteisökylät, osuuskunnat ja valtiontilat. FRELIMO:n tiukka valvonta ulottui hallinnon alimmille
portaille asti. (Alexander 1997, 2; Virtanen 2000, 119.)
Perinteiset auktoriteetit eivät kadonneet mihinkään FRELIMO:n kieltojen myötä. Paikallisten
auktoriteettien virallinen kieltäminen ei tietenkään myöskään tarkoittanut sitä, ettei perinteisillä
normeilla olisi ollut merkitystä20. Sisällissodan ja sosialismin epäonnistumisen syitä etsittäessä
perinteisten auktoriteettien kieltämistä ryhdyttiin FRELIMO:n puoluerakenteita myöten pitämään yhtenä suurimmista virheistä ja päälliköiden asema tunnustettiin uudelleen vuonna 1992.
20

Pekka Virtanen huomauttaa, että uusilla uskonnoilla ja markkinataloudella voi olla perusteellisempi
vaikutus yhteisöihin kuin FRELIMO:n pyrkimyksillä korvata perinteiset auktoriteetit puoluerakenteilla
(Virtanen 2000, 116).
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Pemba-Metugen alueen jokaisessa asutuskeskuksessa on perinteinen päällikkö, regulo, joiden
vaikutusvalta vaihtelee alueittain (vrt. Pitcher 1998). Vieraillessani eri kylissä minut esiteltiin
aina regulolle. Miezessä ja Metugessa regulot toimivat tiiviissä yhteistyössä hallintojohtajien ja
kyläneuvostojen kanssa ja ovat myös pienviljelijöiden yhdistysten jäseniä. Regulon tehtäväksi
määritettiin erityisesti erilaisista seremonioista vastaaminen, joista tärkeimmät liittyvät sateeseen. (KP 31.10.2000.)
Perinteisen päällikön nykyinen rooli noudattaa monella tapaa siirtomaavallan aikana tuotettua
perinnettä. Ensinnäkin, päälliköitä kutsutaan yhä yleisesti reguloiksi ja yhden päällikön asema
on korostunut. Toiseksi, päälliköt hoitavat lähes samoja tehtäviä kuin siirtomaavallan aikana:
sovittavat maa- ja perheriitoja, valvovat maankäyttöä ja vastaavat riiteistä. Alexander huomauttaakin, kuinka Mosambikissa vuonna 1994 säädetyn kuntalain määrittelemät alat, joilla virallista
hallintoa suositellaan tekemään yhteistyötä perinteisten auktoriteettien kanssa, voisivat olla peräisin portugalilaisten hallintomanuaalista: harmonian ja sosiaalisen rauhan ylläpitäminen ja
kulttuurisen perinnön säilyttäminen. (Alexander 1996, 17.)
Kylä- ja naapuristoneuvostot
FRELIMO pyrki korvaamaan perinteiset auktoriteetit puoluerakenteilla. Näistä kylätasolla tärkeimmät olivat kylien ja naapuristojen puheenjohtajat sekä ns. dynamisoivat ryhmät (grupos
dinamizadores), jotka muodostuivat paikallistason puolueaktiiveista. Kylät on yhä jaettu hallinnollisesti naapuristoihin, joille valitaan puheenjohtajat, jotka yhdessä kylän puheenjohtajan
kanssa muodostavat kyläneuvoston (colselho executivo da aldeia), joka on paikallistason ylin
päättävä elin (H12). Esimerkiksi Mieze on jaettu kuuteen naapuristoon, jotka puolestaan on jaettu pienempiin soluihin. Ongelmat kuten varkaus tai uskottomuus ratkotaan ensin näissä pienemmissä soluissa, sitten naapuriston tasolla ja lopulta ne saatetaan viedä poliisin kautta lähimpään oikeustuomioistuimeen. (KP 31.10.2000.)
Vaikka maa on virallisesti siirtynyt monipuoluejärjestelmään, puolue muodostaa yhä tärkeän
yhteyden kylätason ja valtiokoneiston välillä. Valtio on aivan viime vuosiin asti merkinnyt samaa kuin FRELIMO ja hallintoviranomaiset ja kylien puheenjohtajat ovat alueella poikkeuksetta olleet puolueen jäseniä. Myös Miezen entinen regulo on puolueen aktiivinen jäsen. 21

21

Mosambik on poliittisesti hyvin jakautunut ja Pemba-Metuge on pääosin FRELIMO:n kannatusaluetta.
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Uskontokunnat
Pemba-Metugen alueella vaikuttaa kolme merkittävää uskontokuntaa. Alueella pisimpään asuneet ja suurimman etnisen ryhmän muodostavat makuat ovat pääosin muslimeja. Zanzibarin
vuosisatoja kestänyt vaikutus toi mukanaan islaminuskon ja siihen liittyvät perinteet. Uskonnolliset johtajat ovat hyvin kunnioitettuja ja regulot ovat lähes poikkeuksessa muslimeja. Toiseksi
merkittävin uskontokunta on katolinen kirkko. Miezessä on iso katolinen kirkko, jonka hallussa
on paljon maata. FRELIMO kielsi itsenäisyyden alussa katolisen kirkon toiminnan ja takavarikoi sen omaisuuden. Toiminta sallittiin uudelleen 1990-luvun alussa ja katolinen kirkko tekee
lähetystyötä alueella. Alueen johtavan papin mukaan seurakunnan jäsenet ovat pääosin alueelle
myöhemmin tulleita makondeja. Kolmannen uskontokunnan muodostavat ns. uudet kirkot, erilaiset herännäisliikkeet, jotka houkuttelevat yhä enemmän uusia jäseniä, erityisesti nuorten keskuudessa.
Pienviljelijäyhdistykset
Pienviljelijöiden yhdistysten juuret ulottuvat niin sosialismin aikaisiin osuuskuntiin, vihreiden
alueiden ohjelman aikana perustettuihin ryhmään ja uudempiin, pääosin UNAC:n vaikutuksesta
syntyneisiin tuottajaryhmiin (ks. edeltä). Nykyiset kansallisen liiton rakenteet mukaisesti järjestäytyneet yhdistykset, niiden muodostamat alueelliset ryhmittymät ja liitot ovat alueen merkittävin viljelijäorganisaatio. Kerron pienviljelijäyhdistyksistä yksityiskohtaisemmin alaluvussa
4.3.
4.2.2 Laajemmat rakenteet
Kaikilla näillä paikallisen tason toimijoilla on yhteyksiä laajempiin rakenteisiin: valtion virkamiehiin, kansallisiin ja kansainvälisiin uskonnollisiin – ja kehitysyhteistyöorganisaatioihin.
Yhteydet ulottuvat naapuritaajamien ja läänin pääkaupungin lisäksi maan pääkaupunkiin ja kansainvälisiin organisaatioihin.
Kehitysyhteistyöorganisaatiot
Mosambik on yksi maailman apuriippuvaisimpia maita (UNDP 2002). Pemba-Metugen alueella
on toteutettu lukuisia kehitysyhteistyöprojekteja. Vihreiden alueiden maatalousohjelman lisäksi
on rakennettu kouluja ja vesipumppuja, metsitetty aluetta ja valistettu terveydestä. Yhdistysten
ja kansalaisjärjestöjen perustaminen tuli mahdolliseksi Mosambikissa vuonna 1990 ja viimeisen
vuosikymmenen aikana maahan on perustettu lukuisia ulkomaisesta rahoituksesta riippuvaisia
kansalaisjärjestöjä, jotka vastaavat yhä enemmän projektien toteuttamisesta. Tuki on keskittynyt
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kaupungeissa toimiville kansalaisjärjestöille, mutta viime vuosina avunantajatahot ovat kiinnostuneet myös erilaisten kylätason ryhmien, kuten UNAC:n jäsenyhdistysten, tukemisesta
Cabo Delgadon yhdistystoimintaa ovat viime vuosina tukeneet kansallisen liiton kautta ulkomaalaiset kansalaisjärjestöt, muun muassa suomalainen Kehitysyhteistyön palvelukeskus, espanjalainen Consertacio ja sveitsiläinen Terre des Hommes da Suica. Ulkomaisella tuella on
järjestetty kursseja yhdistys- ja osuustoiminnasta, rekisteröity yhdistyksiä ja jaettu jäsenyhdistyksille työkaluja, siemeniä, torjunta-aineita, lannoitteita ja kotieläimiä kuten vuohia ja hanhia.
Viisi yhdistystä sai vuonna 2000 espanjalaiselta järjestöltä moottoripumput peltojen kasteluun.
Lisäksi ulkomaalaiset järjestöt ovat tukeneet osallistumista kansallisen tason kursseille ja kokouksiin, kokemustenvaihtomatkoja naapurilääneihin, UNAC:n keskustoimiston edustajien vierailua läänissä sekä alueellisen liiton hallintokuluja.
Projekteja toteuttavat organisaatiot ja ulkomaiset asiantuntijat näkevät projektit usein teknisinä
toimenpiteinä (Elwert & Bierschenk 1988, 105). Kuten Bierschenk ja Olivier de Sardan KeskiAfrikan tasavaltaa käsittelevässä tutkimuksessaan osoittavat, kehitysyhteistyöorganisaatiot eivät
väitteistään huolimatta ole ei-poliittisia. Ne muokkaavat tukensa kautta paikallisia poliittisia
areenoita, joilla avunantajilta saadut resurssit ovat usein huomattavasti merkittävämpiä kuin
valtion tai viljelykasvien myynnin kautta saadut panokset.
Moniselitteinen valtio
Valtio on monella tapaa läsnä Pemba-Metugessa. Alueen hallinnollinen keskus on Metuge ja
lisäksi Miezellä on hallinnollisen aseman (posto administrativo) asema. Metugessa on hallintojohtajan toimiston lisäksi maatalous-, opetus-, ja terveysministeriön alueelliset edustustot, ala- ja
yläaste, sairaala, poliisi ja tuomioistuin. Miezessä toimii maatalousministeriön sivutoimipiste,
poliisi, ala-aste, terveysasema, tuomioistuin ja hallinnollinen aseman johtajan toimisto. (District
Development Profile 1997.) Valtion tärkeimpiä paikallisia edustajia ovat Pemba-Metugen hallinnollinen johtaja, Miezen hallintoaseman johtaja ja maatalousjohtaja. He kaikki asuvat läänin
pääkaupungissa Pembassa. Muualta alueelle tulleet hallintojohtajat kulkevat asemapaikkoihinsa
julkisen liikenteen virkaa toimittavilla lava-autoilla ja pikkubusseilla. Heidän mahdollisuutensa
valvoa muita kuin Metugen ja Miezen keskusten tapahtumia ovat vähäiset. Maatalousjohtajalla
on oma auto, joten hän pääsee laajemmin käymään alueen eri kylissä. Ministeriöiden alueelliset
resurssit ovat vähäiset. Sairaalassa ja terveysasemilla ei ole riittävästi henkilökuntaa ja lääkkeitä. Maatalousviranomaisten ainoa mahdollisuus tarjota neuvontapalveluita ja tuotannossa
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tarvittavia resursseja ovat ulkomaisten avunantajien tukemat maatalouden kehitysohjelmat, joita
ei vihreiden alueiden ohjelman jälkeen olla toteutettu.
Valtion voi yhtäältä tulkita laajemmaksi, ulkoiseksi rakenteeksi, joka on läsnä paikallisella tasolla alueellisten edustustojensa kautta. Paikalliset tapahtuvat muokkaavat valtion politiikkaa,
joka puolestaan rajoittaa ja mahdollistaa paikallisen tason toimia. Toisaalta monet ensisilmäyksellä valtiolliset toimijat kuten maatalousviranomaiset voi tulkita lähes täysin ei-valtiollisiksi
toimijoiksi, jopa yrittäjiksi. Kuten luvussa 2 totesin, (Afrikassa) on usein ollut vaikeaa erottaa,
mikä on valtiota ja mikä ei. Julkinen auktoriteetti ei ole sen yksinoikeutta, mitä
olemme tottuneet luokittelemaan valtioksi. (Lund 2001.)
Niin paikalliset valtakeskukset kuin laajemmat rakenteet ovat monin tavoin päällekkäisiä, eikä
niitä voi selkeästi erottaa toisistaan. Monet kylien ja lähiöiden puheenjohtajista ja reguloista
ovat pienviljelijäyhdistysten jäseniä, hallinto- ja maatalousjohtajat ostavat yhdistysten alueelliselta liitolta jalostettuja siemeniä, alueellisen liiton johtaja voi käyttää yhdistysasemaansa parantaakseen asemiaan lähiöneuvostossa jne.
4.3 Pemba-Metugen pienviljelijöiden yhdistykset
Tutkimukseni varsinaisena kohteena on Pemba-Metugen pienviljelijöiden yhdistysten ja osuuskuntien liitto (União de Associações e cooperativas de Pemba-Metuge), ja erityisesti sen johtajat. Pemba-Metugen liitto on kansallisen pienviljelijäliiton UNAC:n (União Nacional de Camponeses) jäsen ja siten osa yhtä maan suurinta pienviljelijäjärjestöä. Katso liite 4.
Pemba-Metugen liiton jäsenyhdistysten pääasiallinen toiminta on maanviljely ja monien jäsenten tavoitteena on myyntikasvien kuten vihannesten tai seesamin siemenen viljely. Lisäksi monet yhdistykset kasvattavat eläimiä. Jäsenten joukossa on myös käsityöläis- ja kaupustelijayhdistyksiä. Usein myös nämä yhdistykset viljelevät muun toimintansa ohella maata. Toiminta on
yksilöllistä. Kukin jäsen vastaa oman palstansa viljelystä ja saa tuoton itselleen. Yhdistyksiä ei
voi tyhjentävästi luokitella tuotanto-, palvelu- tai markkinointiyhdistyksiksi. Niiden välillä on
suuria eroja ja monissa yhdistyksissä eri toiminnot vaihtelevat ja nivoutuvat yhteen jäsenten
mielenkiinnon ja intressien mukaisesti. Parhaiten niitä voi kuvata Biershcenkin ja Olivier de
Sardanin (1997, 446-449) mukaisesti tuottajaryhminä, jotka ovat syntyneet pitkälti ulkomaisen
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avun tuloksena tai Michiganin yliopiston tutkijajoukon luokituksen ohjaamana kaupallistumista
ja kehitystä tavoitteleviksi yhdistyksiksi (Howard & Bingen 2000)22.
UNAC:n jäsenyhdistyksiä Cabo Delgadossa Pemba-Metugen alueen lisäksi Montepuezin ja
Mecufin hallintoalueilla. Yhdistystoiminta on järjestetty UNAC:n kansallisen organisaation
mukaisesti. Jokainen jäsenyhdistys kuuluu alimmalla tasolla kylän tai hallinnollisen aseman
alueelliseen ryhmittymään, joka puolestaan kuuluvat hallintoalueen alueelliseen liittoon.
UNAC:n tavoitteena on, että lähivuosina alueelliset liitot perustavat kaikissa Mosambikin lääneissä läänitason liitot. Cabo Delgadossa Pemba-Metugen liitto vastaa läänitason liiton perustamiseen asti toiminnan koordinoimisesta koko läänissä. Katso kuvio 3.
Kuvio 3. UNAC:n organisaatiorakenne Cabo Delgadossa
Miezen
alue

Nanlian
alue

Metugen
alue

Pemba- Metugen
liitto

Montepuezin
liitto

Mecufin
liitto

CABO DELGADON LIITTO (Ei vielä
perustettu)

KANSALLINEN PIENVILJELIJÖIDEN LIITTO UNAC

Pemba-Metugen liitto muodostuu Metugen, Miezen ja Nanlian alueellisista ryhmittymistä ja
siihen kuuluu noin 40 jäsenyhdistystä ja yli 400 jäsentä. Katso taulukko 2. Viisi yhdistystä on
laillisesti rekisteröity. Se mahdollistaa muun muassa pankkitilin avaamisen ja maan käyttöoikeuden yhdistyksen nimissä.23 Luettelo jäsenyhdistyksistä liitteenä 5. Alueellisen liiton tavoitteena on ”lisätä pienviljelijöiden yhdistystoimintaa Cabo Delgadon läänissä, kouluttaa pienvil22

Michiganin yliopiston tutkijaryhmä erottelee kolme eri yhdistysmuotoa niiden toiminnan tarkoituksen
perusteella: 1) tuotantosopimukseen perustuva, 2) teknologian siirto, ja 3) kaupallistuminen ja kehitys
(Howard & Bingen 2000).
23
Rekisteröinti on pitkä ja kallis prosessi ja toteutettu ulkomaisella tuella.

54

jelijöitä, tiedottaa jäsenyyden eduista ja haitoista, vähentää pienviljelijöiden köyhyyttä sekä ratkaista yleiseen etuun liittyviä ongelmia (KEP1).” Liiton perustamisvuodesta on eri mielipiteitä.
UNAC:n raporttien mukaan liitto perustettiin vuonna 1994, mutta jotkut ilmoittivat toiminnan
alkaneen jo sitä ennen. Todennäköisesti epäselvyys johtuu siitä, että alueen erilaiset
pienviljelijäryhmät tekivät yhteistyötä jo ennen kuin UNAC ryhtyi järjestämään alueen toimintaa virallisen organisaation mukaiseksi. Ensimmäinen jäsenkokous järjestettiin vuonna 1998
(H9).
Taulukko 2.

Kenttämuistiinpanojen pohjalta koottu arvio Pemba-Metugen yhdistyksistä ja
jäsenistä.24

Alue
Mieze

Yhdistysten määrä
14

Jäsenmäärä
149

Joista naisia
66

Metuge

17

178

56

Nanlia
YHTEENSÄ

10
41

100
427

28
150 (35%)

Yhdistysten lukumäärä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana, jolloin UNAC on
hankkinut alueen yhdistyksille ulkomaista tukea. UNAC on järjestänyt yhdistys- ja osuustoimintaa käsitteleviä kursseja ja ollut avainasemassa yhdistystoiminnan ja päätöksenteon muokkaamisessa nykyisen rakenteen mukaiseksi. UNAC:n jäsenyhdistykset ovat toistaiseksi alueen
ainoa merkittävä pienviljelijäorganisaatio.
4.3.1 Tavoitteena myyntikasvien viljely
Ensimmäisenä kautena [sadekautena] on vaikeaa myydä maissia. Toisena kautena työmme
edistyy, arvostamme paljon toista kautta. Yhdistyksemme tarkoitus on yhdessä selviytyä toisesta
kaudesta. Haluamme työskennellä toisena kautena ilman mitään heikkouksia. Meillä on 3 hehtaarin alue joen varressa. Aiemmin meillä oli 30 hehtaaria maata, mutta se on jo metsittynyt. -Ensimmäisenä kautena kukin jäsen viljelee omaa peltoaan. (H15.)

Maanviljely jakautuu Pohjois-Mosambikissa kahteen kauteen: sadekauteen joulukuusta huhtikuuhun (primeiro siglo) ja kuivaan kauteen toukokuusta marraskuuhun (segundo siglo). Tärkeimmät viljeltävät ruokakasvit ovat maniokki, maissi, hirssi, pavut ja Metugen rannikolla riisi.
24

Tietoihin on syytä suhtautua varauksella. Rahoittajatahot edellyttävät suuria jäsenmääriä ja sen jatkuvaa
kasvua (ks. luku 5). Kenttämuistiinpanojen ja alueellisten liittojen puheenjohtajien kanssa käymieni
keskustelujen perusteella arvioin, että aktiivisia yhdistyksiä on 12 – 15, joiden aktiiviset jäsenet
vaihtelevat muutamasta kymmenkuntaan. Jäsenyys on joustavaa. Kenttätyön aikana kului pari kuukautta,
ennen kuin aloin hahmottaa edes päivittäin tapaamistani ihmisistä, mihin yhdistykseen he kuuluvat. Pelto,
joka ensin esiteltiin jonkin yhdistyksen pelloksi, osoittautuikin niiden eri yhdistysten jäsenten
yhteisyritykseksi, joilla oli rahaa ostaa moottoripumppuun bensiiniä. Jotkut vanhat yhdistykset ovat
ristiriitojen seurauksena jakautuneet uusiksi ryhmiksi käyttäen välillä vanhaa ja välillä uutta nimeä.
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Myyntiin kasvatetaan vihanneksia ja maapähkinää. Ruoka- ja myyntikasvit ovat pysyneet samoina sukupolvien ajan. Medeiros listaa 1800-luvun pääasiallisiksi ravinnonlähteiksi alueella
maissin, hirssin, pavut ja riisin ja myyntikasveiksi maapähkinät ja seesamin siemenen (Medeiros
1997, 16-17). Katso kuvio 2. Uusin ruokakasvi on maniokki, joka on nykyisin perheiden selviytymisen kannalta tärkein viljelyskasvi (MS 1996a). Isaacmanin mukaan maniokin viljely
kasvoi räjähdysmäisesti työvoimavaltaisen puuvillan sitoessa perheiden työvoimaresurssit.
Kaloririkkaan maniokin viljely vaatii vähän työvoimaa, sitä voi syödä raakana ja keitettynä, sen
lehdet ovat syötäviä ja sitä on helppo varastoida. Vaikka Pemba-Metugen alue ei ole kuulunut
puuvillatuotannon pääalueisiin, maniokin leviämisen voi tulkita selviytymiskeinona toimeentulon lisääntyvään epävarmuuteen. (Isaacman 1996, 200-201: ks. myös Sopa 1997.)
Myyntikasvien viljely on alueella vähäistä. Suurin osa perheistä viljelee ruokakasveja ja myy
osan sadostaan rahan tarpeessa. Usein satokauden jälkeen he ostavat samaa tuotetta ruoaksi.
Monien yhdistysten tavoitteena onkin kaupallinen tuotanto eli ruoka- ja myyntikasvien perheviljelyä laajempi tuotanto kastelujärjestelmien ja muiden panosten avulla. Jäsenet viljelevät yhdistysten pelloilla vihanneksia kuten kaalia, sipulia, salaattia ja porkkanoita ja maapähkinää.
Uusimpana kasvina on seesamin siemen, jonka viljelystä yksi yhdistyksistä solmi tuotantosopimuksen öljytehtaan kanssa. Pemba-Metugen yhdistykset eivät tuota puuvillaa. Maatalousviranomaisten mukaan ihmiset eivät ole kiinnostuneita puuvillasta, jonka viljelyskausi on pitkä ja
hinta alhainen (H13; H14). Sen sijaan Montepuezin hallintoalueella monet yhdistykset viljelevät
puuvillaa puuvillayhtiöiden vahvemman läsnäolon ja tuotantosopimusjärjestelmän seurauksena.
Monet yhdistyksistä ovat keskittäneet toimintansa kuivalle kaudelle. Yhdistys hankkii
käyttöönsä maa-alueen ja jakaa sen osiin. Palstoissa tuottamisesta on tullut yhdistysten
tunnusmerkki.25 Erona aiempiin osuuskuntiin korostetaan sitä, että yhdistyksessä jokainen
vastaa omasta palstastaan ja saa sen tuoton kokonaan itselleen. Kukin jäsen vastaa oman
palstansa vaatimista tuotantopanoksista kuten kynnöstä, siemenistä ja lannoitteista ja
työvoimasta. Periaatteessa jäsenet maksavat jäsenmaksun ja ilmoittavat myyntituottonsa
yhdistykselle. Käytännössä tämä toteutuu harvassa yhdistyksessä. Yhteistoiminta yhdistyksissä
keskittyy tuotannossa tarvittavien panosten hankkimiseen ja sadon myyntiin. Muutamissa
25

Palstoissa tuottaminen ei ole kuitenkaan uusi keksintö. Joissakin sosialismin ajan osuuskunnissa
tuotanto jaettiin palstoihin, kun jäsenet yrittivät välttää työvelvollisuutensa (ks. esim. Marshall & Roesch
1993, 250-252). Sisällissodan aikana tuotanto jaettiin palstoihin hyökkäyksiltä puolustautumiseksi ja
keskinäisen avun vahvistamiseksi (Adam & Coimbra 1997, 7). Scott kuvaa kuinka Tansaniassa pellot
jaettiin osiin yhteistuotannossa kohdattujen ongelmien jälkeen ja jokainen oli henkilökohtaisessa
vastuussa palstansa tuotannosta. Myös valvonta oli siten tehokkaampaa. (Scott 1998, 240.)
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yhdistyksissä tuotetaan yhdessä yhteisellä pellolla. Jäsenillä on lähes poikkeuksetta myös muita
peltoja, joilla he viljelevät ruokakasveja.
Kuvio 4.

Pemba-Metugen viljelyskaudet ja tärkeimmät viljelyskasvit. (MS 1996b;
ARPAC 1997; Guzmán 2000; H1-H9.)

Marraskuu
Joulukuu

Viljelyskaudet
Marras – huhti
Sateet
Ensimmäinen
Viljelyskausi

Kasvit
Kyntö

Muuta

Istutus: riisi, maissi,
maniokki

Ruoan ja rahan puute
Paljon malariaa ja muita
sairauksia

Tammikuu
Istutus: pavut, sesamin
siemen
Sadonkorjuu

Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu

Kuiva kausi
Toinen

Toukokuu

Viljelyskausi

Kyntö, istutus:
vihannekset, maissi,
maniokki, hirssi, papu

Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu

4.3.2 Kaupallisen tuotannon esteet
Pemban kaupungin läheisyydestä johtuen pienviljelijöillä on muuhun lääniin verrattuna
paremmat mahdollisuudet tuottaa myyntikasveja. Keskuksien ulkopuolelta tulleet huomauttivat
usein siitä, että Mieze on oikeastaan esikaupunki, jossa ei ole todellisia kuljetusongelmia (KP
2.10.2000). Alueella on paljon viljavaa maata ja jokia, jotka mahdollistavat riisin ja vihannesten
viljelyn.

Kaupallinen

tuotanto

on

kuitenkin

toistaiseksi

jäänyt

suurimmalle

osalle

yhdistysjäsenistä kaukaiseksi haaveeksi. Vain kolme yhdistystä ja muutamat muiden
yhdistysten yksittäiset jäsenet ovat saaneet lisätuloja vihannesten viljelystä. Kaupalliseen
tuotantoon tähtäävät yhdistykset ovat lainaa vastaan vuokranneet traktorit kyntämään pellon,
hankkineet siemeniä ja bensiiniä moottoripumppuun. Sadonkorjuun jälkeen tuotto on ollut
velkojen takaisinmaksun jälkeen hyvin pieni. (vrt. Åkeson 1989, 67.) Suurin osa yhdistysten
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jäsenistä viljelee muiden perheiden lailla ruokakasveja, joiden sadosta hyvänä satovuonna tai
yleisemmin rahan tarpeessa myydään osa.
Yhdistysten

jäsenet

itse

määrittävät

kaupallisen

tuotannon

suurimmiksi

esteiksi

tuotantopanosten ja - välineiden, teknologian ja markkinoiden puutteen sekä kuljetusvaikeudet.
Haastatteluissa, kokouksissa ja kohtaamisissa yhdistysten jäsenten kanssa painottui puute
kaikesta: siemenistä, torjunta-aineista, työkaluista, traktoreista kyntämään peltoja, polttoaineesta
moottoripumppuun. Ilman koneita he eivät kykene laajentamaan tuotantoaan. Käsin työtä
tehdessään pienviljelijä pysyy ikuisesti pienviljelijänä, eikä hänestä koskaan tule maanviljelijää.
Halua minulla kyllä on, mutta mitä teen heinällä? Ei onnistu, ihminen ei ole kone. (KO6.)
Perustimme yhdistyksen. Olemme tehneet työtä pellolla, kasvatamme eläimiä. Mutta se ei tuota
mitään, koska teemme töitä käsin. Emme pysty vuokraamaan traktoreita kyntämään peltojamme.
-- Vaikka täällä olisikin traktori, ei meillä ole rahaa maksaa kynnöstä. Emme pysty raivaamaan
viiden hehtaarin peltoa. Koska käsin ei voi saavuttaa viittä hehtaaria. (H3.)

Viime kädessä ongelmat palautuvat siihen, ettei jäsenillä ole rahaa ostaa myyntikasvien
edellyttämiä panoksia. Aiemmin maatalousviranomaiset tarjosivat pienviljelijöille tuettuun
hintaan eri palveluita ja resursseja. Nyt kaikki hankitaan itse rahalla. Ihmisillä on puutetta
siemenistä ja perustyökaluista kuten kuokista ja viikatteista. Jalostetut siemenet, lannoitteet ja
torjunta-aineet ovat suurimman osan saavuttamattomissa. Monia tuotannossa tarvittavia
resursseja ei edes ole alueella. Maatalousviranomaisilla on Miezessä yksi vanha traktori, joka
juuri ja juuri toimii. Ja vaikka jäsen kykenisi vuokraamaan traktorin kyntämään pellot,
istuttamaan hehtaaria jalostettua lajiketta ja kastelemaan peltonsa, hänen on vaikea saada
tuotteensa kuljetettua myytäväksi ja saada niistä tuotantokuluja suurempi hinta. Aluetta ovat
viime vuosina lisäksi vaivanneet rotat, tuhoeläimet, kuivuus ja tulvat. (H13, H14.) Yhdistysten
jäsenet suhtautuvat kuitenkin toiveikkaasti kaupallisen tuotannon mahdollisuuksiin.
Emme kykene, koska meillä ei ole suurempia panoksia. Jos meillä olisi voimaa, nämä tuotteet
ovat tuotteita, joilla voit huomenna ratkaista minkä tahansa ongelman. Ne ovat tuotteita, jotka
eivät kärsi kasvaa. Ainoastaan, jos on rottia, laittaa myrkkyä, ja kaikki on normaalisti. (H3.)
Olisi saavutus myydä, viljellä papua tai sipulia ja myydä hyvällä rahalla. Se on saavutus. Se ei
ole ikinä tapahtunut, koska teemme töitä käsin. Käsin ei voi ikinä saavuttaa sellaista asiaa.
Katsotaan, jos meillä tänä vuonna on työn rohkeutta, mitä teemme sen moottoripumpun kanssa.
Nykyään ihmiset sanovat, ettei käsin voi ikinä saavuttaa. Nyt meillä on jo moottoripumppu, ensi
vuonna jää nähtäväksi. (H7.)

Yhdistystoiminnassa on sisäinen ristiriita. Toiminta tähtää ennen kaikkea kaupalliseen,
teknologiapainotteiseen tuotantoon, joka edellyttää sellaisia resursseja, joita jäsenet eivät
kykene omin voimin hankkimaan. Teiden ja jokien läheisyydessä oleva maa hankitaan haltuun
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yhä enemmän ostamalla. Myyntikasvien tuottaminen edellyttää kastelulaitteita, polttoainetta
pumpun pyörittämiseksi, traktorien vuokraamista, siemeniä, torjunta-aineita ja lannoitteita.
Myyntikasvien viljely on mahdollista ainoastaan kehitysyhteistyöprojektien kautta saaduilla
panoksilla. Kehitysyhteistyöorganisaatioiden visiona on, että pienviljelijät projektien kautta
pääsevät jaloilleen ja kykenevät muutaman vuoden jälkeen itse viljelytuloillaan hankkimaan
tarvittavat panokset. Projektien vaikutukset jäävät kuitenkin usein vähäisiksi, koska tuotantoa
rajoittavat useat sellaiset tekijät, joihin ei yksittäisillä projekteilla saada muutosta. Tuotteet on
vaikea kuljettaa myytäväksi, niille ei ole tarpeeksi kysyntää ja hinnat ovat tuotantokustannuksia
alhaisemmat. Usein yhdistysten jäsenet viljelevät kaikki samaa tuotetta, jonka siemeniä on ollut
saatavilla ja tämä lisää entisestään myyntiongelmia. Maan tärkeimmät taloudelliset keskukset
sijaitsevat kaukana eivätkä pohjoisen pienviljelijät kykene kilpailemaan Etelä-Afrikasta tuodun
halvan ruoan kanssa. Etelä-Afrikan horjutuspolitiikan seurauksena eri alueet eivät integroituneet
kansalliseen talouteen eikä maa kansainväliseen talouteen. (UNHCR & UNDP 1997, 4-5;
Brüeck 2001, 54; Guzmán 2000, 9-10.)
4.3.3 Jäsenet
Yhdistysten jäsenet ovat keski-ikäisiä ja vanhempia ihmisiä. Alueellisen liiton johtajien mukaan
tämä johtuu siitä, ettei nuorilla ole pitkäjänteisyyttä. Jos heille antaa esimerkiksi vuohen, he
myyvät sen heti. Vanhemmat enemmän perheen toimeentuloa pitkällä tähtäimellä. Nuoret eivät
ylipäänsä ole kiinnostuneita viljelemään maanviljelystä, vaan suuntautuvat enemmän
kaupusteluun ja tilapäistöihin. (KP 21.9.2000; vrt. Mazive 2001, 33.)
Havaintojeni tueksi valitsin Pemba-Metugen liiton jäsentietorekisteristä sattumanvaraisesti 13
Pemba-Metugen alueella toimivan yhdistyksen jäsentietokaavakkeet, joissa oli yhteensä 143
jäsenen tiedot. Otos ei ole millään tavoin tilastollisesti edustava ja sen tarkoituksena toimia
vertailupohjana havainnoilleni. Otoksesta lähes puolet (46%) oli naisia, vaikka kenttätyöni
aikana tapaamistani yhdistysjäsenistä valtaosa oli miehiä. Ikänsä ilmoittaneiden jäsenten
(n=101) keski-ikä oli 39 vuotta eli suhteellisen korkea ottaen huomioon, että se vastaa
odotettavissa olevaa elinikää Mosambikissa (UNDP 2002). Sukupuolikohtaisesti tarkasteltuna
kuva vanhasta miehestä tyypillisenä jäsenenä korostuu vielä enemmän. Naisten (n=45) keski-ikä
oli 36 vuotta ja miesten (n=56) 41 vuotta. Valtaosa oli ilmoittanut olevansa ammatiltaan
pienviljelijä (camponês). Lisäksi jäsenten joukossa oli muutama puu- ja peltiseppä, mekaanikko,
autonkuljettaja ja yksi sairaala-apulainen. Noin puolet otokseen osuneista oli käynyt koulua ja
otoksen jäsenten keskimääräinen koulutustaso oli 1,7 luokkaa. Miehet olivat naisia
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koulutetumpia: miesten (n=77) keskimääräinen koulutustaso oli 2,4 luokkaa, naisilla (n=65)
vastaava luku oli 0,9 luokkaa.
Motiiveja yhdistysjäsenyydelle ovat pyrkimys saada käyttöön myyntikasvien tuotantoon
soveltuvaa viljelysmaata ja viljelyssä tarvittavia panoksia kuten siemeniä, työkaluja,
kastelulaitteita, lannoitteita ja torjunta-aineita kehitysyhteistyöprojektien kautta. Käsittelen
kehitysyhteistyöorganisaatioiden kautta saatuja resursseja ja niiden jakautumista tarkemmin
seuraavassa luvussa.
Pemba-Metugen alue on tiheään asuttua. Kaupalliseen viljelyyn tähtäävät yhdistykset ovat
kiinnostuneita saamaan käyttöönsä jokien ja teiden läheisyydessä olevaa maata, josta on
asutuskeskusten läheisyydessä pulaa. Yleensä yhdistyksen yhteinen 0,5 – 4 hehtaarin kokoinen
maa-alue sijaitsee tällaisella kasteltavalla maalla lähellä päätietä. Lisäksi jokaisella jäsenellä on
yksi tai useampia peltoja, joilla hän perheensä kanssa viljelee ruokakasveja. Nämä pellot
sijaitsevat kaukana asutuksista eikä tällaisesta viljelysmaasta ole haastattelemieni jäsenten
mukaan puutetta. (vrt. Mazive 2001, 28.) Marshallin ym. mukaan tilanne on samanlainen
naapurilääni Nampulan UNAC:n jäsenyhdistyksissä: jäsenillä yksi tai useampi perhepelto
kuivalla alueella ja osuuskuntapalsta kasteltavalla maalla (Marshall & Roesch 1998, 258).
Maa on Mosambikissa valtion omaisuutta, eikä maakauppaa ole virallisesti olemassa. Vuonna
1997 uudistetun maalain mukaan yksityishenkilöllä tai kollektiivisella yhteisöllä kuten
rekisteröidyllä yhdistyksellä on käyttöoikeus maahan, jota hän on todistettavasti käyttänyt kuin
omaansa kymmenen vuoden ajan. Oikeuden voi todentaa rekisteröidyllä käyttöoikeudella
(titulo) tai yhteisön todistuksella. Mikäli yhteisö suullisesti todistaa, että tietty ihminen tai perhe
on kymmenen vuotta asunut tai käyttänyt maata, maa kuuluu lain edessä hänen hallintaansa.
(Outi-Heino 1997; Assambleia da República 1997.)
Vaikka maakauppaa ei virallisesti ole olemassa, sitä käydään26. Muutama yhdistys mainitsi
maksaneensa

yhteisen

maa-alueen

käyttöoikeudesta.

Muut

Mosambikissa

tehdyt

osuuskuntatutkimukset viittaavat siihen, että yksi merkittävä syy liittyä yhdistykseen on maiden
turvaaminen (ks. esim. Marshall & Roesch 1993; Mazive 2001). Osuuskuntien ja vihreiden
alueiden yhdistysten jäsenet saivat käyttöönsä hyviä viljelysmaita, joiden käyttöoikeuden he
pyrkivät säilyttämään yhdistyksen kautta. Miezessä yhdistysten myyntikasvien viljelyyn
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tarkoitetut palstat sijaitsevat Miezen keskuksessa aivan suurimman joen ja päätien varressa. Maa
kansallistettiin itsenäisyyden jälkeen kirkolta, jolle sen käyttöoikeus on nyt palautettu.
Sosialismin aikana maa oli yhteisökylän osuuskunnan käytössä ja myöhemmin osa vihreiden
alueiden tuotantoaluetta. Nyt muutamat yhdistykset ovat sopineet kirkon kanssa voivansa
viljellä osaa sen maista. Yhdistysten peltojen vieressä parhailla viljelysmailla sijaitsee alueen
suurimman tuottajan, maatalousjohtajan henkilökohtainen pelto.
Yhdistysten jäsenet korostavat myös voimien liittämistä yhteen ja ideoiden jakamista
jäsenyyden syynä.
Liityin yhdistykseen, koska näin tehtyjä töitä, ryhmä voi saavuttaa yhteisiä päämääriä. Otetaan
kyntäminen. Näinä päivinä, kyntäminen, jos yksi ihminen yksinään vuokraa traktoriin, ei pysty.
Koska tunti, kyntäminen ainoastaan tunniksi, yksi ihminen ei voi mitenkään onnistua
hankkimaan sitä rahaa, jotain 200 000 mt. Mutta tietäen, että meitä on neljä ihmistä, voimme
saavuttaa tavoitteen. Tämä se on motiivi, miksi liityin yhdistykseen. Näin, että tällä tavoin voi
saavuttaa jotain helpommin. -- [Yhdistys] voi tuoda paljon hyötyä elämääsi. -- Yhdellä kädellä ei
saa aikaan mitään, mutta kun kädet liitetään muiden kanssa yhteen, se voi auttaa nousemaan.
(H1.)
Hyödymme yhdistyksestä, koska vaihdamme kokemuksia, jokainen meistä, hyödymme tästä.
Koska yksi ihminen yksin ei kykene hankkimaan rahaa ostaakseen maata, ostaakseen
moottoripumpun, emme kykenisi. Joten yhdistys on arvokkaampi kuin yksin tehty työ, koska
ideat, kokemukset ovat erilaisia. Yksin ei kykene tekemään mitään. Minä osallistuin kursseille,
kolme kertaa, Nampulassa ja täällä, liitossa. -- Ideat ovat hyviä keinoja. (H6)

4.4 Pemba-Metugen alueellisen liiton johto
4.4.1 Hallintorakenne
Pemba-Metugen liittoa johtaa jäsenten keskuudesta yleiskokouksessa valittu hallitus, johon
kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kaksi neuvonantajaa. Hallituksen rinnalla
toimii valvova neuvosto (conselho fiscal), jolla on puheenjohtaja, sihteeri ja neuvoantaja.27
Kenttätyöni aikana Pemba-Metugen liitolla oli lisäksi myyntivastaava ja kouluttaja. Katso kuvio
5. Hallituksen jäsenten valinnassa on huomioitu eri alueellisten ryhmittyminen (Mieze, Metuge,
Nanlia) ja avunantajaorganisaatioiden toiveesta naisten edustus (MP 19.9.2000).

26

Monet epäilevät, että maan yksityistäminen tulee lähivuosina ajankohtaiseksi ja monet politiikan ja
talouden johtohahmot ovat rekisteröineet nimiinsä huomattavia maa-alueita.
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Kuvio 5.

Pemba-Metugen liiton päätöksentekorakenne.
Jäsenkokous
VALITSEE

VALITSEE

Hallintoneuvosto
Puheenjohtaja
Varapj
Taloudenhoitaja
Sihteeri
2 äänivaltaista jäsentä

Valvontaneuvosto

VALVOO

Puheenjohtaja
Varapj
Äänivaltainen jäsen

PALKKAA
Palkatut työntekijät
myyntivastaava, kouluttaja
Liitolla on lisäksi syksystä 2000 asti ollut tukenaan UNAC:n paikallinen neuvonantaja, joka saa
työstään palkkaa. Kenttätyöni aikana tehtävässä toimi Keski-Mosambikista Pembaan siirretty
valtion virkamies, joka oli aiemmin tehnyt yhteistyötä UNAC:n yhdistysten kanssa Beiran
seudulla. Neuvonantaja auttoi liiton johtajia laatimaan kustannusarvioita ja toteuttamaan
avunantajien kanssa sovitut ohjelmat suunnitellussa aikataulussa. Hän myös välitti kansallisen
liiton tiedoksi yhdistysten tarpeita ja laati tietokoneella kirjoitettuja dokumentteja yhdistyksen
toiminnasta. Neuvonantajana toiminut henkilö siirrettiin yllättäen tammikuussa 2001 pois
Pembasta.
Alueellisen liiton hallituksen tärkein tehtävä on toteuttaa eri avunantajien kanssa sovittuja
ohjelmia ja projekteja. Liitolla on toimisto Miezessä maatalousviranomaisilta lainatussa tilassa
(ks. liite 6). Päivittäinen työskentely liiton toimistolla Miezessä liittyy enimmäkseen rahoihin:
kustannusarvioiden ja tositteiden laadintaan. Toimisto on periaatteessa avoinna arkipäivisin 8.00
– 12.00 ja 14.00 – 17.00, joka mielletään hallituksen jäsenten työajaksi. Käytännössä toimisto
on auki silloin tällöin ja puheenjohtajan koti toimii yhtä lailla toimistona (ks. luku 7). Liiton
toimihenkilöt ovat saaneet joinakin kuukausina suhteellisen hyvää korvausta työstään.28
27

On mielenkiintoista huomata, että organisaatio- ja päätöksentekorakenne noudattaa pitkälle sosialismin
aikaisten osuuskuntien rakennetta (ks. esim. Wardman 1985, 301-302).
28
Kenttätyöni aikana espanjalainen kansalaisjärjestö maksoi hallituksen jäsenille ja myyntivastaavalle
viiden kuukauden ajan palkkaa 600 – 800 000 mt (noin 230 – 310 mk) kuukaudessa. Vertailuna:
maataloustyöläisen palkka on 100 – 150 000 mt (noin 40 – 60 mk) kuukaudessa.
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Hallitus kokoontuu periaatteessa joka kuukauden 15. päivä. Kenttätyöni aikana (syysmarraskuu, tammi-helmikuu) kokouksia ei pidetty muista kiireistä johtuen. Sääntömääräinen
jäsenkokous kutsutaan koolle periaatteessa kaksi kertaa vuodessa. Myöskään alkuvuoden
sääntömääräistä kokousta ei lähtööni mennessä järjestetty.
4.4.2 Liiton nykyiset johtajat
Nykyinen hallitus valittiin tehtäväänsä vuoden 2000 alussa ylimääräisessä jäsenkokouksessa,
jossa

edellistä

puheenjohtajaa

syytettiin

tehtävän

hoitamisesta

huonosti.

Uudeksi

puheenjohtajaksi valittiin miezeläisen Nova Fase (Uusi vaihe) -yhdistyksen jäsen Adolfo29.
Hänen yhdistyksensä perustettiin vanhan O.U.A- yhdistyksen sisäisten ristiriitojen seurauksena.
Adolfo on osallistunut yhdistystoimintaan useamman vuoden ajan, mutta hänet valittiin
ensimmäistä kertaa liiton päättäviin elimiin. Hän on makua ja kotoisin Chiuresta, josta hän yli
20 vuotta sitten saapui Miezeen etsimään parempaa viljelysmaata. Sodan takia hän päätti jäädä
pysyvästi Miezeen. Adolfo työskenteli aiemmin (1982-2000) Miezen tuomioistuimessa, mutta
jätti työnsä puheenjohtajuuden takia. Hänellä oli myös hyvin tuottava myyntikoju Miezen torilla
vuoteen 1985 asti, jolloin hän pahassa liikenneonnettomuudessa kuormansa ja loukkaantui
pahasti. Nykyisin Adolfo keskittyy myyntikasvien viljelyyn ja liiton johtamiseen. Lisäksi
hänellä on Miezessä pieni myyntikoju, jossa myydään pieniä kulutustavaroita kuten makeisia,
pattereita ja partateriä.
Liiton varapuheenjohtajana toimii Agira, joka asuu synnyinpaikassaan Metugessa ja on 1 de
Junho -yhdistyksen jäsen. Agira toimi edellisen hallituksen aikana valvovan neuvoston
sihteerinä. Hänen maatalousteknikkomiehensä on osallistunut Maputon osuuskuntien liiton
UGC:n toimintaan. Nykyisin mies on toisella paikkakunnalla töissä ja Agira vastaa yhden
lapsensa elättämisestä. Hän on menestynyt viljelijä, jolla on pellolla yksi palkattu työntekijä.
Lisäksi hän myy kodistaan tupakkaa, öljyä, sokeria ja suolaa. Agira on vaikutusvaltaisen
makua- suvun jäsen ja asuu Metugen keskuksessa.
Kirjanpitäjä Chico on hallituksen nuorin ja koulutetuin jäsen. Hän on suorittanut koko
peruskoulun, opiskellut kaksi vuotta Montepuezin opettajankoulutuslaitoksessa ja puhuu ja
kirjoittaa siten hyvin portugalia. Chico on osallistunut lukuisille UNAC:n kursseille Maputossa.
Hän on hyvin perehtynyt yhdistys- ja osuustoiminnan ja kirjanpidon perusteisiin ja käytäntöihin
29

Puheenjohtaja on käytännön syistä valittu aina Miezestä.
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ja hallitsee hyvin UNAC:n koulutusmateriaalit. Chico asuu Nanliassa ja on vanhan 3 de
Fevereiro –yhdistyksen jäsen. Hänen pellollaan työskentelee kaksi palkattua työntekijää.
Liiton sihteeri Evaristo pakeni RENAMO:n iskujen seurauksena vuonna 1987 Chiuresta
Miezeen. Hän liittyi Miezeen saavuttuaan O.U.A.- yhdistykseen ja on nykyisin Nova Fasen
jäsen. Evaristo työskenteli Chiuressa sairaala-apulaisena, mutta saa nykyisin toimeentulonsa
maanviljelystä.
Liiton neuvonantaja, vanha 30 Uparge, asuu Nanliassa ja on 3 de Fevereiro –yhdistyksen
pitkäaikainen jäsen. Hän on naimisissa Chicon sisaren kanssa. Hallituksen toinen neuvonantaja
ei kenttätyöni aikana osallistunut liiton toimintaan.
Hallituksen toinen nainen, Ernestina, on ainoa johdon ainoa makonde. Hän on kotoisin
Macomiasta ja asui muutaman vuoden Pembassa ennen muuttoaan Miezeen vuonna 1994.
Ernestina liittyi 25 de Junho -yhdistykseen heti saavuttuaan Miezeen. Myyntineuvoantajana
toimivan Ernestinan yhdistyksen puheenjohtaja toimi edellisen hallituksen puheenjohtajana.
Ernestina

suorittaa

yläasteen

luokkia

ja

suunnittelee

hakevansa

Montepuezin

opettajakoulutuslaitokseen. Hänet on koulutettu Maputossa Chicon rinnalle paikalliseksi
kouluttajaksi, muttei ole toistaiseksi aloittanut tehtäviään.
Hallituksen toimintaa valvovan neuvoston puheenjohtajana toimii Metugen alueellisen
ryhmittymän puheenjohtaja, vanha Buraimo. Hän oli mukana perustamassa Metugen vanhinta
yhdistystä, mutta vaihtoi johtajuuskiistojen takia sukulaisnaistensa johtamaan 1 de Junho –
yhdistykseen. Buraimon suku on Metugen seudulla vaikutusvaltainen ja hän on arvostettu
uskonnollinen johtaja. Valvovan neuvoston neuvonantaja, vanha Salamo, on Miezen entinen
regulo ja edelleen vaikutusvaltainen henkilö yhteisössään. Valvovan neuvoston sihteerinä
toimiva nainen oli kenttätyöni aikana sairaana, enkä tavannut häntä.
Olen laskenut liiton johtajien joukkoon luottamustointen haltijoiden lisäksi neljä muuta
henkilöä, jotka osallistuivat liiton toimintaan ja päätöksentekoon. Miezessä asuva, FRELIMO:n
riveissä vapautustaisteluun osallistunut vanha Pacora on vanhan 25 de Setembro –yhdistyksen
puheenjohtaja. Hän toimi alueellisen liiton puheenjohtaja ennen edellistä, erotettua
puheenjohtajaa. Vanha Carvalho on Nanlian alueellisen ryhmittymän ja 3 de Fevereiro –
30

Vanhoja miehiä puhutellaan usein etuliitteellä vanha (velho) ja noudatan tätä käytäntöä työssäni.
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yhdistyksen puheenjohtaja. Niin vanha Pacora kuin vanha Carvalho väittävät vanhan Buraimon
olleensa mukana perustamassa alueen vanhinta yhdistystä. Vanha Carvalho oli mukana
perustamassa Pemba-Metugen alueellista liittoa Maputosta saatujen ohjeiden mukaisesti.
Ahkerasti liiton toimintaan osallistuu myös Manuel, Adolfon siskonpoika ja myös
sotapakolainen Chiuresta. Hän toimii Miezen alueellisen ryhmittymän puheenjohtajana.
Johtajien joukkoon lukeutuu myös nuori Maria, 1 de Junhon jäsen Metugesta. Hän ei
kenttätyöni aikana osallistunut alueellisen liiton toimintaan, mutta hänet valittiin lokakuussa
2000 UNAC:n liittokokouksessa kansallisen liiton johtoon. Yhteenveto johtajien edustamista
yhdistyksistä ja alueista ja heidän keskinäisistä suhteistaan kuviossa 6.
Liiton johtajia yhdistää kiinnostus viljellä myyntikasveja ja usko edistykseen. He ovat
matkoillaan muissa lääneissä ja Maputossa nähneet, mihin UNAC:n jäsenyhdistykset ovat
yltäneet. Liitto haluaisi auton, tietokoneen ja omat toimitilat. Naapurilääneissä Nampulassa ja
Niassassa yhdistykset ovat kyenneet laajamittaiseen tuotantoon ja saaneet merkittäviä tuloja.
Johtajat ovat pienviljelijöitä, jotka ovat kiinnostuneita ns. modernista maanviljelystä ja ovat
halukkaita investoimaan aikaansa ja rahaansa kastelujärjestelmien, jalostettujen siementen,
lannoitteiden ja torjunta-aineiden hankkimiseen.
Nanlian alueellisen liiton puheenjohtaja on vakuuttunut yhdistysten saavutuksista Lichingassa.
UNAC:n yhdistyksillä on siellä auto, varasto, toimisto kaupungissa, raha ja mopo, kehitystä.
Täällä ei vielä puheenjohtajan mukaan ole kehitystä, koska yhdistystoiminta on niin uutta. (KP
11.10.2000.)

Pj: täytyy puhuja vanhojen [miesten] kanssa. Nyt tarvitaan hyvää henkeä ja ponnistuksia
kehittyäksemme. Vuoteen 2002 pitäisi hankkia auto ja minun pitää tulla tekemään tutkimusta,
joka on bem organizada, hyvin organisoitu. (MP 10.2.2001.)
Aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Marshall & Roesch 1993; O’Laughlin 1996) on korostettu
osuuskuntien ja yhdistysten johtajien elitististä asemaa. Marshall & Roesch toteavat Nampulan
UNAC:n jäsenosuuskuntia käsittelevässä tutkimuksessaan johdon muodostuvan paremmin
toimeentulevista yksilöistä, joilla on monesti läheiset yhteydet paikallisiin valtiorakenteisiin.
Marshall ja Roesch myös toteavat johtajien käyttävän asemaansa edistääkseen omia
tarkoitusperiään. Peltojen jakaminen palstoihin on heidän mukaansa entisestään lisännyt eroja
jäsenten välillä, kun kukin jäsen vastaa oman palstansa investoinneista. (Marshall & Roesch
1993, 260-261.)
Alueella toteutettujen sosioekonomisten selvitysten perusteella voi sanoa, että Pemba-Metugen
liiton johtajat ovat yhteisöissään keskimääräistä paremmin toimeentulevia henkilöitä, mutta
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Kuvio 6. Johtajien edustamat yhdistykset ja keskinäiset suhteet.
UNAC:n neuvonantaja
Maria
1 de Junho
Metuge

HALLITUS

Puheenjohtaja Adolfo
Nova Fase
Mieze

Nanlian alueen pj
Carvalho
3 de Fevereiro
Nanlia

Miezen alueen sihteeri
Pacora
25 de Setembro
Mieze

Miezen alueen pj
Manuel
Familia Organizada
Mieze

VALVOVA NEUVOSTO

Puheenjohtaja Liamo
1 de Junho
Metuge

Varapuheenjohtaja Agira
1 de Junho
Metuge

Sihteeri
Mieze

Sihteeri Evaristo
Nova Fase
Mieze

Neuvonantaja Salamu
7 de Abril
Mieze

Taloudenhoitaja Chico
3 de Fevereiro
Nanlia

Myyntivastaava Ernestina
25 de Junho
Mieze
Neuvonantaja Uparsi
3 de Fevereiro
Nanlia

Neuvonantaja
Metuge

= sukulainen
= Chiuren
pakolainen
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eivät”suurmiehiä ja – naisia”.

Jotkut johtajista viljelevät myyntikasveja, ovat palkanneet

muutaman pellolleen työntekijän, kunnostavat talojaan, omistavat radiot, hankkivat vaatteita ja
keittiötarvikkeita ja juovat olutta. Muutama johtaja sijoittuu kuitenkin köyhempien perheiden
joukkoon, eikä kenenkään toimeentulo ole varmaa. Ei voi myöskään sanoa, että johtajien ja
rivijäsenten sosioekonominen asema olisi hyvin erilainen. Jäsenten joukossa on johtajia
paremmin toimeentulevia henkilöitä. Kuten edellä on todettu, köyhimmät perheet myyvät
harvoin

maataloustuotteita.

Kaikkien

köyhimmät

eivät

kykene

osallistumaan

yhdistystoimintaan, jonka tuoton odotetaan toteutuvan pidemmällä aikavälillä.

5 RESURSSIT: TUEN NIUKKUUS JA JÄSENKASVUPAINEET
Yksi Pemba-Metugen liiton tärkeimpiä tehtäviä on vastata eri avunantajien tukemien projektien
toteuttamisesta ja hankkia lisää apuvaroja kehitysyhteistyöorganisaatioilta. Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisia resursseja Pemba-Metugeen on pienviljelijöiden yhdistysten kautta tullut
ja mihin ne ovat menneet. Luvun tarkoituksena on kertoa, minkä resurssien, sosiaalisten muutosten ja henkilösuhteiden ympärille seuraavissa luvuissa tarkastelemani kehityksen välittäjyys
muotoutuu.
5.1 Resurssit ja tuen jakautuminen
Vuosina 1997-2000 Cabo Delgadon yhdistykset saivat tukea espanjalaiselta, sveitsiläiseltä ja
suomalaiselta kansalaisjärjestöltä. Järjestöjen varoilla hankittiin vuohia, ankkoja, nautakarjaa,
työkaluja ja siemeniä. Merkittävin aineellinen tuki olivat peltojen kasteluun vuonna 2000 toimitetut moottoripumput. Lisäksi apuvaroilla järjestettiin koulutusta yhdistys- ja osuustoiminnasta, opintokäyntejä muiden läänien yhdistyksiin, rekisteröitiin yhdistyksiä ja maksettiin liiton
johdolle palkkaa.31 Yhteenveto saadusta tuesta liitteenä 7.
Cabo Delgadon yhdistysten määräysvalta siitä, mitä ulkomaiset järjestöt tukevat, vaihtelee.
Kaikki järjestöt ovat kanavoineet tukensa Maputossa sijaitsevan UNAC:n keskustoimiston
kautta, joka vastaa projektien ja varojen hallinnosta. Pemba-Metugen liiton hallituksen tehtävänä on toimittaa tarkemmat kustannusarviot kustakin avunantajien kanssa sovitusta toiminnosta. Arvion hyväksymisen jälkeen keskustoimisto siirtää tarvittavat rahat liiton pankkitilille

31

Kenttätyöni jälkeen Cabo Delgadon yhdistykset ovat vuosina 2001-2002 saaneet tukea suomalaiselta
KEPA:lta, Espanjan valtion kehitysyhteistyöosastolta ja Belgian OXFAM –järjestöltä (KEP7).
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Pembaan, jonka jälkeen liiton hallitus on varoista tili- ja vastuuvelvollinen. Vaikka UNAC:n
keskustoimisto ja tukijajärjestöt päättävät suurilta osin sen, mitä toimintoja tuetaan, PembaMetugen liitto päättää viime kädessä siitä, miten tuki jaetaan eri yhdistysten ja jäsenten kesken.
Kursseille eivät kuitenkaan mahdu kaikki halukkaat. Vain muutamat pääsevät opintokäynneille.
Aineellisia resursseja kuten moottoripumppuja, työkaluja, kotieläimiä tai siementen hankinnan
ja traktorivuokran tukea ei riitä kaikille yhdistyksille, saati jokaiselle jäsenelle. Tarkastelen seuraavassa sitä, mitkä yhdistykset ovat vastaanottaneet tukea Pemba-Metugen hallintoalueella32.
Pemba-Metugen liittoon kuului vuoden 2000 lopussa noin 40 jäsenyhdistystä. Lähes kaikista
yhdistyksistä on ainakin yksi jäsen osallistunut alueella järjestettäville UNAC:n kursseille. Noin
puolet yhdistyksistä on saanut kuokkia ja viikatteita. Muu aineellinen tuki: eläimet, siemenet ja
moottoripumput on vuosina 1997-2000 kanavoitu 11 yhdistykselle. Katso taulukko 3. Kahdelle
alueen yhdistyksistä on maksettu rekisteröinnistä aiheutuneet kulut33. Opintokäynneille ja Maputossa järjestetyille kursseille ovat päässeet vain muutamat jäsenet, jotka on pääosin valittu
johtajien edustamista yhdistyksistä. Merkittävää tukea ovat siis saaneet 12 yhdistystä tai niiden
yksittäistä jäsentä. Kun otetaan huomioon, että kaksi vanhaa yhdistystä ovat jakautuneet eri yhdistyksiksi, tukea on oikeastaan saaneet kymmenen ryhmää.34
Taulukko 3. Aineellisen tuen jakautuminen Pemba-Metugen yhdistyksille. (UN4; KP; H4, H7.)
Alue
Mieze

Metuge

Nanlia

32

Tuki
moottoripumput
eläimet
työkalut
moottoripumput
eläimet
työkalut
moottoripumput
eläimet
työkalut

Yhdistykset
Nova Fase, 25 de Setembro
Vuohet, ankat: 25 de Junho, Nova Fase, Masikini
Härät: 25 de Junho
25/9, Nova Fase
1 de Junho / Quinto Congresso, Ano 2000, Familia 7 de Abril
Härät: Paz Mozambique, 16 de Abril
Vuohet: Quinto Congresso, 1 de Junho, Familia 7 de abril
Ankat: Familia 7 de abril, 1 de Junho
Ei tietoa
3 de Fevereiro
Härät: 3 de Fevereiro
Ei tietoa

Vaikka Pemba-Metugen liitto koordinoi myös Mecufin ja Montepuezin yhdistysten saamaa tukea, olen
rajannut tarkastelun Pemba-Metugen hallintoalueen yhdistyksiin. Pemba-Metugen johtajat on valittu
ainoastaan tämän alueen yhdistyksistä.
33
Rekisteröidyt yhdistykset ovat O.U.A. Miezestä ja 3 de Fevereiro Nanliasta.
34
Nova Fase on O.U.A. –yhdistyksen jakautumisen tuloksena perustettu uusi yhdistys. 1 de Junho ja
Quinto Congresso ovat käytännössä yksi yhdistys.
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Tuki on siis päätynyt samoille yhdistyksille, jotka ovat:
Mieze:
Metuge:
Nanlia:

Nova Fase, 25 de Setembro, 25 de Junho, Masikini, O.U.A.
Ano 2000, 1 de Junho, Familia 7 de Abril, 16 de Abril, Quinto Congresso, Paz
Mozambique
3 de Fevereiro

Kenttätyöni aikana ajankohtaisia projekteja Pemba-Metugessa olivat opintomatka Lichingaan,
Maputon liittokokoukseen osallistuminen, lukutaito-opetus, yhdistysten rekisteröinti ja traktorivuokran tukeminen. Edellä luetellut yhdistykset hyötyivät myös näistä projekteista.
Liitolla on neuvonantajan avulla tekeillä sopimus UMOKAZI:n kanssa traktorien
vuokraamisesta peltojen kyntämiseen. UMOKAZI vuokraa halvemmalla kuin
maatalousviranomaiset, traktorivuokra on 175.000 mt / tunti [noin 70 mk]. Miezen
maatalousteknikon mukaan yhden hehtaarin raivaus traktorilla kestää kolme tuntia.
Tukea anotaan seuraaville yhdistyksille:
Mieze:
Nova Fase, 25 de Setembro
Metuge: 1 de Junho
Nanlia
3 de Fevereiro
+ Mecufi, Montepuez muutamalle yhdistykselle
Johto laatii neuvonantajan pyynnöstä laskelmaa suunnitellusta pinta-alasta ja hinnasta. Sitten
pyydetään Maputosta rahasiirtoa. (KP 8.11.2000.)
Rekisteröintiprosessissa:
1 de Junho, Metuge
25 de Setembro, Mieze
Nicolele Intima, Nanlia (KEP6; H9.)

Päätös siitä, mille yhdistykselle aineellista tukea jaetaan, mikä yhdistys rekisteröidään tai kuka
jäsen osallistuu opintokäynnille tai lähtee liittokokousedustajaksi Maputoon tehdään PembaMetugen hallituksen jäsenten mukaan alueellisten ryhmittymien neuvostoissa yhdistysten aktiivisuuden perusteella. Alueiden puheenjohtajat ilmoittavat Pemba-Metugen liiton johdolle, mille
yhdistykselle tai kelle jäsenelle tuki annetaan. Jakoperusteena korostettiin yhdistyksen
aktiivisuutta ja kykyä hyödyntää saatuja resursseja. Kehitysyhteistyöorganisaatioiden ja
UNAC:n edustajat vietiin vierailuilla parhaiten menestyneisiin yhdistyksiin. Yhdistykset pelkäsivät paljastaa epäonnistumistaan esim. eläinten kasvatuksessa.
Ajattelimme, että se, että me valitsisimme yhden yhdistyksen, yhdistys X saa tämän asian, se ei
ole hyvä. Koska me olemme täällä kabinetissa. Päätimme, että alue vastaa sen seuraamisesta,
mitä yhdistys tekee. Siksi perustimme alueelliset ryhmittymät, joilla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja jne. Esimerkiksi Pemba-Metugen liitto, Pemba-Metugen liittoon kuuluu kolme aluetta: Metugen alue, Miezen aluen ja Nanlian alue. Kun on ongelma, yleensä ongelma on jokin
saatu asia. Saatu asia tuo aina ongelmia. Jos päätämme, että 1 de Junho saa sen, muiden ongelmana on hyväksyä se. Joten alueilla on hallintoneuvostot. -- Kun saamme jonkin asian, kutsumme alueiden puheenjohtajat, kysymme mikä yhdistys ansaitsee saada. Valinta tapahtuu oman
alueen kautta. Ensin alue kokoontuu siellä. -- He pitävät kokouksen siellä. Tämän kokouksen jälkeen puheenjohtaja tulee tänne, ilmoittaa mille yhdistykselle annetaan. Mikä on se yhdistys, joka
ansaitsee saada. (H9.)
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1 de Junho vuohet ovat kuolleet. Nyt ei enää apua, sanoo X, ette osaa huolehtia, olemme näin
[vetää korvalehtiä alaspäin], ilman mitään (MP 14.2.2001).

Kuten Pemba-Metugen liiton kirjanpitäjä haastattelussa totesi: saatu asia tuo aina ongelmia.
Tukea vaille jääneet yhdistykset valittavat asiasta. Muut alueet syyttivät miezeläisiä, että nämä
hyötyvät toimiston sijainnista johtuen tuesta enemmän kuin he.

5.2 Liiton johto ja tuen jakautuminen
Liiton johdossa on ollut edustettuna viime vuosina erityisesti neljä yhdistystä: 3 de Fevereiro
Nanliasta, 1 de Junho Metugesta sekä 25 de Junho ja Nova Fase Miezestä (ks. taulukot 4-5).
Tukea saaneiden ja liiton johdossa edustettujen yhdistysten välillä on suora yhteys. Tuki on
mennyt pääosin liiton johtajien yhdistyksille.
Taulukko 4. Pemba-Metugen liiton johdossa edustetut yhdistykset 2000 -.
Asema
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen kirjanpitäjä
hallituksen sihteeri
Myyntivastaava
hallituksen neuvonantaja
hallituksen neuvonantaja
valvovan neuvoston puheenjohtaja
valvovan neuvoston sihteeri
valvovan neuvoston neuvonantaja

Yhdistys
Nova Fase
1 de Junho
3 de Fevereiro
Nova Fase
25 de Junho
3 de Fevereiro
ei tietoa
1 de Junho (aiemmin Quinto Congresso)
ei tietoa
7 de Abril

Alue
Mieze
Metuge
Nanlia
Mieze
Mieze
Nanlia
Metuge
Metuge
Mieze
Mieze

Taulukko 5. Pemba-Metugen liiton johdossa edustetut yhdistykset edellisen johdon aikana.
Asema
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen kirjanpitäjä
hallituksen sihteeri
hallituksen neuvonantaja
hallituksen neuvonantaja
valvovan neuvoston puheenjohtaja
valvovan neuvoston sihteeri
valvovan neuvoston neuvonantaja

Yhdistys
25 de Junho
Ano 2000
3 de Fevereiro
O.U.A.
ei tietoa
ei tietoa
1 de Junho (aiemmin Quinto Congresso)
1 de Junho
ei tietoa

Alue
Mieze
Metuge
Nanlia
Mieze
ei tietoa
ei tietoa
Metuge
Metuge
ei tietoa

Yhteys liiton johdon ja saadun tuen välillä korostuu entisestään tarkastellessa tuen jakautumista
yhdistysten sisällä. Kuten luvussa 4 kuvasin, yhteistoiminta on monissa yhdistyksissä löyhää.
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Yhdistysten jäsenet saattavat tehdä yhteistyötä enemmän jonkin toisen yhdistyksen jäsenen kuin
omien yhdistystovereidensa kanssa. Työkalut ja eläimet on useimmiten jaettu jäsenten kesken ja
kukin vastaa oman palstansa viljelystä. Moottoripumppujen käyttö kuvastaa hyvin yhdistysten
toimintaperiaatteita. Kukin jäsen vastaa itse polttoaineen hankkimisesta ja pumppua käyttävät
vain ne, joilla on rahaa ostaa bensiiniä.
Yhteistoiminnassa ja saatujen resurssien käytössä on eroja alueiden välillä. Metugessa ja Nanliassa toiminta ja valta ovat keskittyneet yhden tai kahden yhdistyksen ympärille. Nämä ovat
vanhoja yhdistyksiä, joiden jäsenet myös työskentelevät yhdessä. Nanliassa toimiva 3 de Fevereiro –yhdistys on ollut alueen vahvimpia yhdistyksiä 1980-luvulta lähtien. Siinä missä muut
vanhat ryhmät ovat hajonneet keskinäisiin ristiriitoihin, 3 de Fevereiron jäsenet ovat pysyneet
mukana toiminnassa ja kyenneet hankkimaan lisätuloja myyntikasvien viljelystä. Yhdistys on
koko sen olemassaolon ajan osallistunut aktiivisesti Pemba-Metugen ja kansallisen liiton
toimintaan ja johtanut UNAC:n toimintaa Nanlian alueella. Aktiivisimmin alueellisiin ja
liittotason johtotehtäviin osallistuvat yhdistyksen päätoimiset pienviljelijät. Yhdistyksessä on
alueen muista yhdistyksistä poiketen mukana työntekijöitä kuten mekaanikko, sairaalaapulainen ja muurari. Metugessa toimintaa johtaa 1 de Junho –yhdistys, joka on pääosin
muodostunut alueella arvostetun suvun jäsenistä. Myös 1 de Junho on alueensa menestyneimpiä
yhdistyksiä.
Miezessä tilanne on erilainen. Siellä eri yhdistysten ne jäsenet, joilla on rahaa ostaa bensiiniä
moottoripumppuun ja muita myyntikasvien viljelyssä tarvittavia panoksia, ovat hankkineet
käyttöönsä hyvää viljelysmaata. He ovat jakaneen kirkolta lainaamansa, joen ja päätien varressa
sijaitsevan maa-alan palstoihin. Suurin osa palstojen haltijoista on liiton johdossa olevia
henkilöitä, jotka keskittyvät oman yhdistyksensä toimintaa enemmän myyntikasvipalstansa
viljelyyn. Näillä henkilöillä on liiton johtotehtävien kautta pääsy tuottaviin resursseihin. Lisäksi
he ovat käyneet opintomatkoilla muiden läänien yhdistyksissä ja osallistuneet kursseille ja
kokouksiin Maputossa. Sitä kautta he ovat omaksuneet merkittävää tietotaitoa muun muassa eri
lajikkeista, viljelystekniikoista ja tuotteiden myynnistä.
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5.3 Tulkinta
5.3.1 Jäsenkasvupaineet
Tuen jakautumisen perusteella voi väittää, että liiton johdossa olevat henkilöt ovat käyttäneet
asemaansa resurssien saatavuuden takaamiseksi (vrt. Berry 1993).1 He eivät kuitenkaan voi
tehdä tätä avoimesti. Ensinnäkin, UNAC korostaa sitä, ettei yhdistyksiä tulisi perustaa ulkoisen
tuen toivossa. Toiseksi, avun jatkuvuuden takaamiseksi Pemba-Metugen liiton johtajien tulee
jatkuvasti kasvattaa liiton jäsenmäärää esiintyäkseen laajan jäsenjoukon valitsemina legitiimeinä
edustajina. Jäsenten houkuttelu ja heidän pitäminen organisaatiossa edellyttää tuen jakamista
myös muille kuin johtajien yhdistyksille.
Kenttätyöni aikana liitossa vieraili kolmen eri kehitysyhteistyöorganisaation edustajat ja jokaisella kerralla ensimmäinen kysymys liittyi yhdistysten ja jäsenten lukumäärään. Myös UNAC
painostaa Pemba-Metugen liiton johtoa hankkimaan lisää jäseniä yhdistystoiminnan levittämiseksi koko Cabo Delgadon lääniin.2 Liiton johto tasapainoilee tuen niukkuuden ja jäsenkasvupaineiden välillä. Hankkiakseen uusia jäseniä, heidän tulee kanavoida tukea myös muille kuin
omille yhdistyksilleen. Tuen määrä on rajallinen ja heidän henkilökohtaiset tavoitteensa myyntikasvien viljelystä riippuvat kehitysyhteistyöorganisaatioilta saaduista resursseista. Monet johtajista ovat käyttäneet paljon aikaa yhdistystoimintaan, monesti muiden sosiaalisten verkostojen
ja muun tuottavan toiminnan kustannuksella. Vaikka he ovat saaneet muita yhdistyksiä enemmän niin aineellista apua kuin tietotaitoa, eivät he kykene vielä omilla resursseillaan viljelemään
myyntikasveja.
Tuen niukkuuden ja jäsenkasvuvaateiden ristipaine korostuu läänitason liiton perustamisen
ajankohtaisuuden takia. Nyt johtajat toimivat suhteellisen pienellä maantieteellisellä alueella ja
paikallisella tasolla, jonka sosiaaliset verkostot ja siteet eivät muodostu vain yhdistysjäsenyyden
perusteella (ks. luku 7). Läänitason liiton perustamiskokouksessa kaikkien hallintoalueiden
jäsenet voivat asettua ehdolle uuden liiton johtotehtäviin. Muilla hallintoalueilla on vaikutusvaltaisia johtajia, jotka on pidetty Pemba-Metugen liiton ulkopuolella maantieteellisin perustein.
Läänitason liiton perustamisen myötä kilpailu johtajuudesta tiivistyy. Samanaikaisesti uuden
1

Tämä selittyy osiksi sillä, että jäsenyhdistyksistä ja niiden jäsenistä vain osa on aktiivisia, ja
luonnollisesti näiden jäsenillä on kiinnostusta vaikuttaa Pemba-Metugen liitossa. Alueellisten
ryhmittymien ja liiton puheenjohtajan arvioiden mukaan noin 40 jäsenyhdistyksestä kymmenkunta toimii
aktiivisesti. (H4; H7.)
2
UNAC ja avunantajat ovat samalla tavoin kiinnostuneita yhdistysten viljelemästä pinta-alasta, jonka
edellytetään myös kasvavan.
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liiton johtoon valittavien henkilöiden vaikutusvalta lisääntyy heidän edustaessaan koko läänin
pienviljelijöitä. Paineet hankkia poliittista kannatusta tuen avulla eivät siis rajaudu ainoastaan
Pemba-Metugen alueelle vaan koko lääniin. Pemba-Metugen liitto on osittain vapaaehtoisesti
jakanut

saamaansa

tukea

muille

alueellisille

liitoille

ja

varmistanut,

että

kehitysyhteistyöorganisaatioiden edustajia viedään tutustumaan myös näihin yhdistyksiin. Tuen
niukkuuden ja jäsenkasvupaineiden ristipaineessa Pemba-Metugen liiton nykyinen johto pyrkii
korostamaan kykyään välittäjänä kehitysyhteistyöorganisaatioiden ja pienviljelijäyhdistysten välillä.
5.3.2 Maatalouden tuki- ja neuvontapalveluiden liberalisointi
Poliittisen ja taloudellisen liberalisoinnin myötä maatalouden tuki- ja neuvontapalveluiden kentällä on tapahtunut suuria muutoksia. Maatalouden tuki- ja neuvontapalvelut on perinteisesti
mielletty valtion tehtäväksi ja ne ovat koulutuksen ja terveydenhuollon ohella olleet valtion
tärkeimpiä tehtäviä maaseudulla. Sosialistisena kautenaan valtio pyrki modernisoimaan maataloutta ja kanavoi valtiontilojen, osuuskuntien ja erilaisten kehitysohjelmien (vrt. vihreiden alueiden ohjelma) kautta maataloudessa tarvittavia panoksia kuten siemeniä, työkaluja ja lannoitteita, teknologiaa kuten kastelujärjestelmiä ja traktoreita sekä teknistä asiantuntemusta. Valtion
tuki keskittyi nimenomaan sellaisiin taajamiin kaupunkien läheisyydessä kuten Mieze ja
Metuge. Sisällissodan aikana valtion tuen epätasainen jakautuminen kaupunkeihin ja niiden
läheisyyteen korostui entisestään FRELIMO:n keskittäessä valtion suojelun näille alueille.
Pemba-Metugen hallintoalue sijaitsee aivan läänin pääkaupungin kupeessa ja erityisesti
vihreiden alueiden ohjelman aikana alueen pienviljelijät saivat merkittäviä resursseja käyttöönsä
valtion kautta.3
Yksityistämisen ja valtion interventioiden purkamisen myötä tuki- ja neuvontapalvelut ovat
kaupallistuneet. Pienviljelijät vastaavat itse kaikkien panoksien ja teknologian hankkimisesta.
Maanviljely, erityisesti myyntikasvien tuottaminen, edellyttää rahaa:
Kuten tiedät, tämän päivän maailmassa ihmisen toimeentulo riippuu rahasta. Ilman rahaa ei saavuta
tavoitteitaan. Myös pellolla, emme saavuta. Vain käsin, ilman koneita, ilman mitään. -Maanviljelyksessä tarvitaan kyntämistä. Traktoreita. Kuokkia, viikatteita. (H1.)

Suurin osa Pohjois-Mosambikin maaseudun asukkaista ei kykene ostamaan maanviljelyssä tarvittavia panoksia. Tilannetta on pyritty parantamaan kehitysyhteistyövaroilla rahoitetuilla maa3

Erityisesti sodan loppuvuosina 1980-luvun jälkipuoliskolla suurimmalla osalla pohjoismosambikilaisista
kotitalouksista ei ollut mitään kontaktia valtioon (Brüeck 2001, 10). Pemba-Metuge on kuitenkin
kaupungin läheisyydestä johtuen ollut yhteyksissä valtion organisaatioihin.
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seudun kehittämisprojekteilla. Kehitysapu on hajautunut yhtä aikaa Mosambikin taloudellisen ja
poliittisen liberalisoinnin kanssa. 1990-luvun alkupuoliskolle asti kehitysyhteistyövarat suunnattiin pääosin keskitetyn valtiokoneiston organisaatioiden kautta. Järjestäytymisvapauden ja
kehitysajattelun muutosten myötä apuvaroja suunnataan valtiokeskeisen logiikan sijasta yhä
enemmän suoraan erilaisille maaseudun ryhmille ja kansalaisjärjestöille, jotka vastaavat valtion
elinten rinnalla ja sijasta yhä enemmän myös maatalouden tuki- ja neuvontapalveluista. Kansalaisjärjestöjen ja paikallisten ryhmien hallinnoimat varat ovat usein valtion paikallisten edustustojen budjetteja suuremmat.
Luvussa 2 viittasin Bierschenkiin ym. jotka huomauttavat, että kehitysyhteistyöorganisaatioiden
ja paikallisyhteisöjen välissä toimii tärkeä, mutta vähän tutkittu sosiaalinen ryhmä, kehityksen
välittäjät. Seuraavassa kahdessa luvussa tarkastelen sitä, kuinka useat eri toimijat kiistelevät
välittäjän asemasta pienviljelijöiden yhdistysten ja kehitysyhteistyöorganisaatioiden välillä.
Väitän, että liiton johtajat pyrkivät itse tähän asemaan lisätäkseen määräysvaltaansa siitä,
millaista apua yhdistykset saavat. Välittäjyyden kautta he pyrkivät myös vahvistamaan
asemaansa tuen niukkuuden ja jäsenkasvupaineiden ristitulessa. Hankkiessaan alueen
yhdistyksille apua, he legitimoivat asemansa johtajina ja siten myös liiton edustajina
opintokäynneillä ja kursseilla ja tuen kanavoimisen heidän omille yhdistyksilleen.

6 KIISTELY VÄLITTÄJYYDESTÄ
Tässä luvussa tarkastelen yhdistysten kohtaamisia apuorganisaatioiden edustajien kanssa. Ensimmäinen tapaus kertoo Espanjan kehitysyhteistyöviranomaisten tutustumiskäynnistä PembaMetugen alueen yhdistyksiin. Toisessa, lyhyemmässä tapauksessa, alueellisen liiton neuvonantaja ulkomaisen kansalaisjärjestön paikallisen työntekijän kanssa varaston rakentamisesta.
Tarkastelen tapausten kautta välittäjyyttä Pemba-Metugen paikallisella poliittisella areenalla.
Missä ja miten välittäjyydestä kiistellään? Millaisia kykyä välittäjältä vaaditaan? Miten
kiistelyyn osallistuvat toimijat pyrkivät osoittamaan legitimiteettinsä välittäjänä?
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6.1 Cooperacão Españolan vierailu
Adolfon syödessä, Suna juoksi talolle: “Jätä ruoka, saapunut valkoisia, jotka haluaa antaa yhdistyksille rahaa”, muu makuaksi. Kiirehdin Adolfon mukana liiton toimistolle, jossa odotti Cooperação
Espanholan kaksi maatalousinsinööriä. (MP 13.11.2000.)

Espanjan valtion kehitysyhteistyöosasto Cooperacão Española4 on toteuttanut Cabo Delgadossa
mittavan luonnonvarojen kartoitusprojektin. Yhteistyön seuraavassa vaiheessa osasto on kiinnostunut toteuttamaan maatalousviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa mittavia maaseudun kehitysprojekteja. Järjestöpuolelta oli ennakkotyön perusteella valittu kolme mahdollista
yhteistyöjärjestöä: UMOKAZI, PROGRESSO ja UNAC:n jäsenyhdistykset.
UMOKAZI5 on hollantilaisen kansalaisjärjestöprojektin seurauksena vuonna 1997 perustettu
paikallinen kansalaisjärjestö. Täysin ulkomaisen rahoituksen varassa toimiva järjestö toteuttaa
Pembassa sijaitsevasta toimistosta käsin erilaisia projekteja Cabo Delgadossa. Suurin projekti
on maatalouskeskus Mecufin hallintoalueella. Vuoden 2001 alussa UMOKAZI avasi Metugeen
vastaavan keskuksen, jonka suurimmat vaikutukset lyhyellä aikavälillä olivat kylissä toimivat
maatalousteknikot ja siementen tuottaminen. (H16; H18.)
PROGRESSO6 toteuttaa ulkomaisella rahoituksella koulutukseen, terveyteen ja maatalouteen
liittyviä projekteja Cabo Delgadon lisäksi Niassan läänissä. Mosambikilaisella järjestöllä on
päätoimisto Maputossa ja sivupiste Pembassa. Osana laajempaa projektia, järjestö on levittänyt
tietoa uudesta maalaista myös Pemba-Metugen hallintoalueella. (H19.)
Marraskuussa 2000 Cooperação Espanholan edustajat saapuivat Miezeen hankkimaan tietoa
UNAC:n jäsenyhdistyksistä.
Coesp [Cooperação Espanhola] edustajat Carlos ja Luis saapuivat Livro Brancon [luonnonvaroja
kartoittava projekti] logistikon Tomasin ja UMOKAZI:n puheenjohtajan kanssa. Liiton puolesta
toimistolla oli paikalla neuvonantaja, vanha Salamo, Sina, Manuel, myyntivastaava Ernestina ja
puheenjohtaja Adolfo. Esittelyiden jälkeen Coesp ilmaisi halunsa kartoittaa Cabo Delgadosta
yhdistyksiä, joiden kanssa toteuttaa maaseudun kehitysohjelmia ensi vuodesta alkaen. Erityisesti
kaupallistamiseen liittyen. Adolfo puhui sujuvasti, jopa vähän arogantisti muutaman tyhjään vatsaan
juodun oluen jälkeen [Pembasta minut Miezeen tuonut ystäväni tarjosi hänelle läksiäisoluet, koska
oli palaamassa Ruotsiin]. Coesp kysyi ensin montako yhdistystä ja millä alueilla UNAC:lla on.
Adolfo näytti liiton seinällä olevaa taulukkoa yhdistysten määrästä. Sen jälkeen Carlos tiedusteli
tuotannosta.
4

Espanjan ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston virallinen nimi on Agencia Española de Cooperación
Internacional. Mosambikissa osasto käyttää portugalinkielistä Cooperacão Espanhola –lyhennettä.
5
Associação para desenvolvimento Regional de Cabo Delgado, Cabo Delgadon alueellinen
kehitysyhdistys
6
Associação PROGRESSO, Yhdistys PROGRESSO (= edistys).
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Adolfo: Parhaimmat tuotteet ovat tomaatti, salaatti ja kaali. Yhdistykset eivät tuota mitään ilman
tietoa markkinoista. Ongelmana on peltojen kyntäminen ja tuotantovälineiden puute.
Yhdistykset ovat saaneet kuokkia ja muita työkaluja sekä moottoripumput. -- Alueella
tuottaa eniten maatalousjohtaja ja Metugessa XX, koska heillä on moottoripumput. Yhdistykset tarvitsevat nyt traktoria hyötyäkseen paremmin moottoripumpuista.
Carlos: Mikä on yhdistysten suhde maatalousviranomaisiin?
Adolfo: Eivät halua auttaa, eivät ikinä tule spontaanisti käymään tai jos yhdistykset pyytävät
apua, haluavat jäsenten maksavat esim. kuljetuskuluja. Camponêsilla [pienviljelijällä] ei
ole varaa sellaiseen.
Carlos kertoi, että alustavana ajatuksena on kanavoida projektit UMOKAZI:n kautta. Adolfo halusi tietää, mikä on delegaation vierailun intressi.
Adolfo: Cabo Delgadon liitto tekee periaatteessa työtä UNAC:n kanssa, mutta haluaisimme, että
tukijat olisivat suoraan tekemisissä kansamme. Koska usein sadetta ei tihku riittävästi
maahan asti. UNAC:lla tulee olla tieto asiasta, mutta tuki voitaisiin kanavoida suoraan
Cabo Delgadon liitolle.
Carlos: Coesp toimii suoraan Pembasta käsin. Rahoitus ja toimisto ovat Pembassa, ei Maputossa. Yksi selvitettävä asia on Maputon UNAC:n kyky koordinoida ja antaa teknistä
tukea.
Carlos: Tuotatteko yhdessä vai erikseen? Onko teillä varastoa?
Adolfo: Jokaisella on oma palsta, mutta autamme toisiamme. Varastoa ei ole, sellainen on
suunnitelmissa. Nyt pienviljelijä myy ja ostaa samaa tuotetta. Sadonkorjuun jälkeen kun
jotain tuotetta on paljon, pienviljelijä myy saadakseen edes vähän rahaa. Sitten jossain
vaiheessa tarvitsee ruokaa perheelle ja ostaa samaa tuotetta. Usein pienviljelijä myy kaiken ja sitten siemenet ovat ongelma. Ideana on rakentaa suuri varasto, johon liitto ostaa
jäseniltä sadon taattuun hintaan ja sitten voi myydä takaisin jäsenille esim. siemeneksi.
Lyhyt keskustelu käytiin kokonaan portugaliksi eivätkä muut läsnäolijat puhuneet. Adolfo kaiveli Maputon liittokokouskansiossaan säilyttämiä tietokoneella tehtyjä dokumentteja esiteltäväksi vieraille, joiden sovittiin vierailevan alueen yhdistyksissä seuraavalla viikolla. (KP
17.11.2000.)

Puheenjohtajan esittämä suora kritiikki maatalousviranomaisia kohtaan oli poikkeuksellista.
Jäsenet purnasivat usein siitä, etteivät he saa mitään maatalousviranomaisilta, mutta varoivat
esittämästä kritiikkiään avoimesti. Tammikuussa 2001 Tanskan ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston DANIDA:n edustajat vierailivat liiton toimistolla selvittämässä, voitaisiinko Cabo
Delgadon yhdistykset integroida kansalliseen maatalouden kehittämisohjelmaan. Tanskalaisilla
ei ollut aikaa käydä yhdistyksissä, mutta liiton toimistolle kutsuttiin kokous, johon osallistuivat
DANIDA:n tanskalaiset edustajat Pembasta, Maputosta ja Tanskasta, noin 30 yhdistysjäsentä,
alueen maatalousjohtaja ja Miezen kaksi maatalousteknikkoa. Myös tässä kokouksessa kehitysyhteistyöorganisaation edustajat kysyivät maatalousviranomaisilta saadusta tuesta.
DANIDA:

Mitä tukea saatte maatalousviranomaisilta [Huom. Tutut maatalousjohtaja ja
teknikot paikalla]

PM-liiton ex-pj: Olemme saaneet apua, kun on ollut ongelmia eläinten kanssa. He ovat auttaneet meitä löytämään niitä, jotka myyvät lääkkeitä. Samalla tavoin rottien
kanssa: ovat auttaneet löytämään niitä, jotka myyvät myrkkyä.
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DANIDA:

Onko muita kanavia kuin maatalousviranomaiset lääkkeiden, siementen ja
kuokkien saamiseksi vai ostatteko kaupoista Pembasta?

Vastaus:

Joitakin asioita maatalousviranomaisilta. Muuten muita Nampulasta SEMOC:lta [siemenyhtiö] , jotkut siemenet ja kuokat UNAC:n tuella kaupasta.
(KO4.)

Menin kokouksen jälkeen tapaamaan erästä liiton johtajista, joka ei sairautensa vuoksi päässyt
paikalle. Hänen mukaansa kukaan ei uskaltanut kritisoida maatalousviranomaisia, koska he
olivat paikalla. Hän olisi kyllä avannut suunsa, koska maatalousviranomaiset eivät halua tuottaa
mitään, he haluavat vain rahaa. Maatalousviranomaisilta on ostettu siemeniä ja vuokrattu traktoria kyntämiseen, mutta ilmaiseksi heiltä ei ole saatu mitään. Maatalousjohtaja oli tiedottanut
yhdistyksille alkuvuodesta mahdollisesta seesamin siemenen tuotantosopimuksesta yksityisen
maatalousyrittäjän kanssa. Lopulta sopimus solmittiin vain 3 de Fevereiro –yhdistyksen kanssa.
Vaikka sopimusta vaille jääneet yhdistykset olivat vihaisia tapahtuneesta, he eivät avoimesti
kritisoineet maatalousjohtajan toimia. (MP 29.1.2001.)
Miezen maatalousteknikon mukaan nykyinen maatalousjohtaja perusti yhdistykset vihreiden
alueiden ohjelman aikana, eivätkä yhdistykset pärjää omillaan. Ne eivät ole edistyneet, koska
johtajilla ei ole tarvittavia teknisiä kykyä. Apua ei tulisi myöskään antaa ilmaiseksi, koska mosambikilaiset eivät ole tottuneet itsenäiseen maanviljelyyn.
[Yhdistykset] eivät ole edistyneet, koska heillä [johtajilla] ei ole teknistä kykyä johtaa. Yhdistyksillä
on likainen menneisyys, ei kirjanpitoa eikä tili- ja vastuuvelvollisuutta. Johtajat ovat huonosti perillä
kirjanpidosta. Tähän mennessä ei ole jäsenrekisteriä, vaikka Maputosta on käyty monta kertaa.
Yhdistykset eivät halua pyytää apua [maatalousviranomaisilta] eikä kehitystä tule tämän ilmapiirin
vuoksi: yhdistykset eivät mene eteenpäin eivätkä taaksepäin, ovat vain paikallaan. (H13.)
Luo ongelmia, kun kaikki annetaan. Palveluiden tarjoaminen on paras tapa, viljely ei ole työpaikka.
Siirtomaavallan aikana ihmiset tottuivat olemaan työläisiä, eivät olemaan itsenäisiä pienviljelijöitä.
(H13.)
Pienviljelijöiden itsensä johtamana [yhdistykset] eivät tuo tuloksia. Tarvitsevat tuekseen teknikon,
koska heillä ei ole riittävää kykyä, tarvitsevat teknikon. Näillä varoilla ei olla saavutettu mitään kehitystä. (H14.)

Liiton neuvonantajalla ei ollut tietoa Espanjan kehitysyhteistyöosaston vierailusta. Kuullessaan
asiasta, hän ihmetteli, mikseivät he tulleet ensin tapaamaan häntä ja järjestäneet vierailua Miezeen hänen kauttaan. Järjestin hänelle Cooperação Espanholan edustajien kanssa kokouksen,
jossa neuvonantaja esitteli tietokoneella tehtyjä asiakirjoja ja kertoi Pemba-Metugen liiton organisaatiorakenteesta, toimintamuodoista ja vaikeuksista. Neuvonantajan mukaan suurimmat vaikeudet olivat puute traktorista peltojen kyntämiseen ja alueellisten ryhmittymien neuvostojen
toimitiloista ja toimistotarvikkeista. Hän korosti yhteistyön tarvetta maanviljelyn kaupallistami-
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sen ja tuotteiden kuljetuksen suhteen. Lisäksi hän korosti tarvetta yhteistyölle kaupallistamisen
ja kuljetuksen suhteen. Neuvonantaja toivoi, ettei yhteistyötä kanavoitaisi UMOKAZI:n kautta.
Neuvonantaja:

UMOKAZI:lla on vain projekteja ja alueellista toimintaa. UNAC:lla on kosketus perustaan asti, jäsenten valitsema hallitus ja neuvonantaja. Lisäksi UNAC
on kansallisen tason toimija. KEPA:n rahojen kanssa on ongelma, ovat rahojamme, mutta emme saa niitä käyttöömme, koska meillä ei ole taloudellista
päätösvaltaa. Tämän vuoden rahoja on vielä paljon jäljellä, mutta emme saa
niitä käyttöömme. (KP 17.11.2000.)

Iltapäivällä neuvonantaja saapui Miezeen liiton toimistolle valmistelemaan espanjalaisten
vierailua:
Pj ja sihteeri istuvat pöytien takana. Jatkavat kirjoituksiaan kun Adelino saapuu toimistolle ja
vielä kun tämä aloittaa puhumaan. Paikalla myös Manuel, Miezen lukutaito-opettaja, Ernestina
ja myöhemmin Pacora. Neuvonantaja tiedotti ohjelmien etenemisestä, tarpeesta laskea SEMOC:lta [siemenyhtiö] myytäväksi otettavien siementen kokonaissumma sekä espanjalaisten
vierailun ohjelman suunnittelusta. Adelino halusi viedä vieraat Nanliaan 3 de Fevereiro –yhdistyksen pellolle. Sovittiin, että käydään ensin Metugessa 1 de Junhon pellolla ja tinaseppäyhdistyksen luona. Sen jälkeen Nanliaan 3 de Fevereiron pellolle ja sieltä Nancaramon puuseppäyhdistyksen kautta Miezeen pitämään kokous. Neuvonantaja pyysi sihteeriä laatimaan ilman liikoja
virheitä listan kaikista yhdistyksistä sekä kopioimaan vieraille ja itselleen seinällä olevan taulukon jäsenyhdistyksistä. (KP 17.11.2000.)

Vierailupäivänä liiton sihteeri oli aikaisin toimistolla kirjoittamassa neuvonantajan pyytämiä
asiakirjoja. Paikalla olivat myös puheenjohtaja, myyntivastaava, Miezen alueellisen ryhmittymän puheenjohtaja ja neuvonantaja, vanha Salamo. Espanjalaiset, kaksi Livro Branco –projektin
työntekijää (logistikko ja maatalousteknikko) ja liiton neuvonantaja saapuivat Miezeen maatalousministeriön autoilla ja puheenjohtaja, minä ja Miezen maatalousteknikko liityimme joukkoon.
Maatalousteknikko osallistui Cooperação Espanholan toiveesta vierailuun. Lähdimme kohti Metugea, jossa neuvonantajan aloitteesta vierailimme ensin Pemba-Metugen hallintojohtajan luona.
Hallintojohtaja: Yhdistykset ovat avain maaseudun kehitykseen. Osuuskunnat olivat ideana
hyvä, mutta muista syistä eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla. Nyt painopiste on yhdistyksissä. Alueella on liitto, joka tarvitsee vielä ulkopuolista tukea, josta olemme kiitollisia. Ei tulisi kuitenkaan unohtaa myös kalastusta,
Cabo Delgadossa on rannikko ja sisämaa yhtälailla. Kuka on vierailun johtaja?
Carlos esittäytyi ja kertoi, että haluavat toteuttaa maaseudun kehitysohjelmia liittyen maatalouteen, kalastukseen ja turismiin.
Carlos:

Teemme aina mielellämme työtä yhdistysten kanssa. (KP 17.11.2000.)

Hallintojohtajan tapaamisen jälkeen kohtasimme Metugen alueellisen ryhmittymän hallituksen
jäsenet ja jatkoimme autolla matkaa hiekkatien päässä, joen varressa sijaitsevalle 1 de Junho - ja
Quinto Congresso -yhdistysten palstoihin jaetulle pellolle. Suurin osa sadosta oli jo korjattu
pois, mutta maassa oli vielä sipulia, tomaattia, paprikaa. Vierailun aikana naiset ja miehet pysyivät tiiviisti erillään. Miehet Quinto Congresson puheenjohtajan johdolla esittelivät
moottoripumppua ja kertoivat yhdistyksen ongelmista ja tarpeista, jotka jäsenten mielestä olivat
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puheenjohtajamies puhui portugalia, myöhemmin naiset kutsuttiin paikalle ja vierailijat esiteltiin
makuaksi. Alueen sihteeri piti muistiinpanoja ja kirjasi vihkoonsa vierailijoiden nimet.
Tinaseppäyhdistyksen luona jäsenet esittelevät valmistamiaan lusikoita, paistinpannuja ja
kattiloita ja valittivat materiaalien puutteesta. Vierailu jatkui Nanliaan. Mukaan seurueeseen
liittyivät Metugesta vanha Buraimo ja liiton varapuheenjohtaja Agira. 3 de Fevereiro yhdistyksen pellolla odotti yhdistyksen puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. He valittivat
yhdistyksen ongelmista markkinoinnin suhteen.
Kaalit kuivuvat pellolle, koska pienten määrien myynti ei kannata kuljetuskustannusten vuosi. Yhdistys on velkaa traktorien vuokrauksesta, kasteluletkuista, torjunta-aineista ja lannoitteista. Lisäksi
ovat käyttäneet paljon rahaa pumpun polttoaineeseen. Ongelmana on tuotteiden kuljetus myytäväksi.
Carlos:

Tarve toteuttaa markkinatutkimus sekä monipuolistaa tuotantoa.

Miezen maatalousteknikko:
Tarvitsette tuotteita, joiden myyntiaika on pidempi. Kaalilla lyhyt, esimerkiksi punasipulilla pidempi.
Jäsen:

Kaalia tarvitaan Muedassa. Siellä saa hyvän hinnan, mutta miten me kuljetamme kaalit
sinne? Koulu Chiuressa osti, mutta halusivat lopulta vain 10 kiloa. Raha riittää hädin
tuskin kuljetuskuluihin.

Vierailun lopuksi yhdistyksen puheenjohtaja luovutti Carlokselle käsin kouluvihkopaperille kirjoitetun kirjeen. Hän halusi lukea kirjeen ääneen, mutta ajanpuutteet vuoksi vain luovutti. Kaikki keskustelu käytiin portugaliksi. (KP 17.11.2000.)

Aikataulun viivästyessä käynti Nancaramon puuseppäyhdistyksessä jätettiin väliin ja seurue palasi Miezeen liiton toimistolle. Vierailu päättyi Adelinon johtamaan lyhyeen kokoukseen.
Neuvonantaja avasi kokouksen:
Tämä on liiton päämaja, toimintaa on neljällä alueella. Ihmisten esittely:
Pj, varapj, sihteeri, vanha Buraimo, Ernestina, minut jo tunnettekin.
Pj:

Adelino:

Minulla ei ole paljoa sanottavaa. Isämme tekivät työtä kuokalla saadakseen perheelle syötävää, mutta ei sen enempää. Me yritämme saada lapsemme kouluun ja heidän sairastuessaan viedä heidät sairaalaan.
Anteeksi, unohtui esitellä vieraat.

Carlos [esitteli vieraat]:
Haluamme tukea UNAC:n yhdistyksiä ensi vuodesta alkaen. Käynnistämme ohjelmia maatalousviranomaisten kanssa, mutta myös yhdistysten.
Adolfo:

Jos haluatte tukea meitä, tukekaa suoraan meitä. Meillä on neuvonantaja,
joka on työskennellyt monien yhdistysten kanssa. Hänellä on kokemusta,
me voimme kehittyä.

Adelino:

Haluan korostaa samaa asiaa. Emme halua välikäsiä. UMOKAZI on
paikallinen, me kansallisen tason toimija. Liitolla on pankkitili, kuten
kaikkien alueiden liitolla. Kiitämme hyvin paljon vierailusta. (KO3.)
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Vierailu oli yhdistysten kannalta onnistunut. Kenttätyöni jälkeen sain tietää, Cooperação
Espanhola antoi vuonna 2001 institutionaalista tukea alueellisille liitoille Cabo Delgadossa.
Vuosina 2002-2004 se rahoittaa espanjalaisen kansalaisjärjestön IEPALA:n kautta toteutettavan
mittavan projektin pohjoisen yhdistysten kanssa. Yhteistyö sisältää tuotantovälineiden ja
traktorin hankinnan, lainarahaston, koulutusta ja institutionaalisen tuen alueellisille liitoille.
(KEP7.)
6.2 Alueellisen varaston rakentaminen
UNAC on hakenut rahoitusta ulkomaisilta järjestöiltä alueellisen varaston rakentamiseen Cabo
Delgadoon. Ehdotuksena on, että varasto toimisi myös kauppana siten, että liitto ostaisi jäseniltä
taattuun hinnan viljan, jonka he muuten myyvät alhaiseen hintaan heti satokauden jälkeen. Vilja
myytäisiin eteenpäin hintojen noustessa ja sen avulla taattaisiin lisäksi jäsenten siemenvilja.
Mahdollinen tuotto on tarkoitus käyttää alueen yhdistysten toimintaan.
Pemba-Metugen liiton johtajat keskustelivat jälleen varaston rakentamisesta neuvotteluissa yhdistyksiä tukeneen ulkomaisen kansalaisjärjestön kanssa. Kansalaisjärjestöä edusti järjestön
Pembaan sijoitettu pohjoisen työntekijä, joka vastustaa varaston rakentamista. Neuvonantaja ja
järjestön työntekijä jatkoivat kiistelyä varaston rakentamisesta myöhemmin.
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ONG7:

Ei [tarvita] uusia teknologioita, nyt tavoitellaan kuuta taivaalta.

NA:

Kyllä näillä on kokemusta. Miten muuten saadaan yhdistystoiminta kasvuun?

ONG:

Idea ei toimi.

NA:

Toimii muissa paikoissa. Jos ei tehdä isompia projekteja käy kuin osuuskunnille [kuolevat jonkin ajan jälkeen]. Jos pienviljelijä haluaa yrittää, häntä pitää tukea, rakentaa varasto ja varustaa toimistot.

ONG:

Chimoion varasto on ongelma, minne he myyvät?

Olen salannut kyseisen henkilön henkilöllisyyden välttääkseni hänelle mahdollisesti aiheutuvia vaikeuksia.
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NA:

Ongelmana se, ettei ollut riittävää alkupääomaa. Pienviljelijänkin pitää saada uutta teknologiaa, milloin muuten menemme eteenpäin? Jos pienviljelijä haluaa yrittää, hänelle
pitää antaa mahdollisuus.
--

ONG:

Toimitko sä nyt Reinaldon ja Ossemanen [UNAC:n kansallisia johtajia] linjan mukaisesti? (KP 19.11.2000.)

Varastosta aiheutuneen kiistan jälkeen liiton neuvonantaja ryhtyi käyttämään paljon aikaansa
löytääkseen tukea traktorien vuokraukseen yhdistysten peltojen kyntämiseen. Ulkomaisen järjestön paikallinen työntekijä pysyi tiukasti siinä kannassa, ettei yhdistyksille voi antaa kaikkea,
mitä he pyytävät. Liiton neuvonantaja puolestaan valitti siitä, että suuri osa vuodelle 2000 sovituista varoista oli vielä marraskuussa käyttämättä, eikä Pemba-Metugen liitolla ollut valtaa
saada rahoja käyttöönsä.
Neuvonantaja tohkeissaan, tekee paljon töitä:
Puhun nyt suoraan Maputon kanssa, en enää X:n [ulkomaisen järjestön pohjoisen työntekijä] kanssa. -- Adelino halusi 2 kertaa näyttää laskelman siitä, paljonko rahaa on
vielä jäljellä: Tälle vuodelle on vielä näin paljon rahaa, eikä voi siirtää, miksei anneta
näitä rahoja? Me syömme kylissä, käytämme omia rahojamme ja matkoihinkin on vielä
rahaa. (MP 20.11.2000.)

Kiista syvensi aiempia ristiriitoja ulkomaisen järjestön työntekijän kanssa. Paikallinen työntekijä oli liiton neuvonantajan lisäksi ainoa henkilö, jonka kautta he kykenivät olemaan yhteydessä UNAC:n keskustoimiston ja avunantajien kanssa. He odottivat, että paikallinen työntekijä
olisi auttanut heitä yhteydenpidossa ja vierailuissa yhdistyksiin esimerkiksi antamalla johtajien
käyttää puhelinta ja kyyditsemällä heitä. Kun näin ei tapahtunut, he olivat hyvin pettyneitä kyseiseen henkilöön.
Pj:

Haluan olla suoraan tekemisissä avunantajien kanssa. Järjestön tuki kai loppuu, kun
työntekijä X on niin hankala. (MP 14.11.2000.)

Adolfo: X [järjestön työntekijä] ei pidä mudasta, huonoista teistä, ei lähde Mecufiin sateella,
ettei auto likaantuisi (MP 20.11.2000).

Kuten edellisestä luvusta ilmeni, pohjoisen yhdistystoimintaa tukeneet järjestöt ovat ohjanneet
rahoituksensa

UNAC:n

keskustoimiston

kautta.

Yhdistysten

jäsenten

määräysvalta

toteutettavien projektien sisällöstä vaihtelee. Joissakin tapauksissa kansallisen liiton edustajat
ovat tehneet päätöksen siitä, mihin ulkomaista rahoitusta haetaan. Toiset avunantajat ovat
tavanneet Pemba-Metugen liiton edustajia ja laatineet toimintasuunnitelmat yhdessä heidän
kanssaan. Kuitenkin jokainen sovittukin ohjelma täytyy vielä hyväksyttää UNAC:n
keskustoimistolla ja toisinaan rahoittajataholla. Varojen hyväksyminen ja siirtäminen Pembaa
kestää usein viikkoja. Lähin puhelin ja pankki sijaitsevat Pembassa, jossa liiton puheenjohtaja ja
kirjanpitäjä käyvät viikoittain ja toisinaan jopa lähes joka toinen päivä. Vaikka matka Miezestä
Pembaan on lyhyt, kyydin saaminen kestää joskus tunteja ja Pembassa täytyy kävellä
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kilometrejä yleisöpuhelimelle ja pankkiin. Yhteydet eivät usein toimi tai tavoiteltu henkilö ei
ole paikalla. Liiton johto valittaakin sitä, että turhiin käynteihin Pembassa on käytetty paljon
rahaa. Liiton hallitus pyrki neuvonantajan tuella vakuuttamaan niin kansallista liittoa kuin
kehitysyhteistyöorganisaatioita siitä, että projektivarat voitaisiin siirtää suoraan liiton tilille
Pembaan.
6.3 Tulkinta
Tapauksista näkyy kuinka Pemba-Metugen liiton hallitus on pyrkinyt lisäämään itsemääräämisoikeuttaan niin suhteessa kansalliseen liittoon ja alueellisiin kansalaisjärjestöihin kuin maatalousviranomaisiin ja avunantajaorganisaatioihin. Ensimmäisessä tapaamisessa Cooperação
Espanholan edustajien kanssa, liiton puheenjohtaja esitti suorasukaisen toiveen siitä, että yhteistyötä tehtäisiin ilman välikäsiä. Pemba-Metugen liiton nykyjohto ei ole tyytyväinen tilanteeseen, jossa heillä ole päätösvaltaa siitä, mihin ja milloin apuvaroja käytetään. Kulujen hyväksyttäminen Maputossa viivästytti usein sovittujen ohjelmien toteuttamista. Liiton puheenjohtajan sanoin: sadetta ei tihkunut riittävästi maahan asti. Kiistely varaston rakentamisesta osoittaa
myös ideologisia eroja siitä, millaista maaseudun kehitystä yhdistysten tulisi tavoitella.
Paikalliset kansalaisjärjestöt, UNAC:n keskustoimisto ja maatalousviranomaiset ovat riippuvaisia pienviljelijöiden yhdistyksistä. UNAC:n keskustoimisto ja paikalliset kansalaisjärjestöt palkatun ja koulutetun henkilökunnan voimin toimivia ammattimaisia välittäjiä, jotka oikeuttavat
asemansa niin avunantajaorganisaatioille kuin paikallisyhteisöille teknisellä osaamisellaan ja
paikallistuntemuksellaan. Kehitysyhteistyön hajautumisen ja valtion sääntelyn purkautumisen
myötä myös paikalliset maatalousviranomaiset ovat tulleet riippuvaisiksi kehitysyhteistyövaroista keskitetyn valtiokoneiston kautta haltuun saatujen resurssien ollessa vähäiset. Viranomaiset pyrkivät turvaamaan työpaikkansa, oman pääsynsä tiettyihin resursseihin sekä asemansa
paikallisella poliittisella areenalla kehitysyhteistyöprojektien kautta. Toisin sanoen, niin kansallisen liiton keskustoimisto, paikalliset kansalaisjärjestöt kuten UMOKAZI ja PROGRESSO ja
maatalousviranomaiset kamppailevat välittäjyydestä kehitysyhteistyöorganisaatioiden ja pienviljelijöiden yhdistysten välillä. Tämä kamppailu ei suinkaan rajoitu vain pienviljelijöiden yhdistyksiin ja maatalouteen, vaan heijastaa yleisempää dynamiikkaa keskitetyn valtionkoneiston
paikallisiksi edustajiksi miellyttyjen tahojen, paikallisryhmien sekä alueellisten ja kansallisten
kansalaisjärjestöjen välillä.
Pemba-Metugen liiton johto ei kuitenkaan kaipaa ulkopuolisia välittäjiä, vaan pyrkii itse siihen
asemaan. Johtajat haluavat lisätä päätösvaltaansa siitä, mihin, miten ja milloin apuvaroja käyte-
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tään ja vahvistaa välittäjyyden kautta asemaansa johtajina. Välittäjyys ei ole hierarkkinen, pysyvä asema tai rakenne, vaan ominaisuus tai rooli, joka neuvotellaan ja kiistellään jatkuvasti.
Välittäjyyden voi ymmärtää foucaultlaisena konkreettisena, historiallisesti erityisenä valtasuhteena ja - tekniikkana, tilanteina ja asetelmina. Neuvottelut, kamppailut ja ristiriidat muuntavat,
vahvistavat ja kääntävät voimasuhteita käytettäessä ja toimittaessa. Välittäjyys valtasuhteena on
olemassa käytettäessä ja toimittaessa. Normit ja ideaalit hyvästä välittäjästä muodostuvat sosiaalisissa tilanteissa ja fyysisissä paikoissa, kiistoissa välittäjyydestä ja väittelyissä merkityksistä
ja vallasta. (Helén 1994, 275-276.) Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen yksityiskohtaisemmin
sitä, missä ja miten välittäjyydestä neuvotellaan ja kiistellään.
6.3.1 Fyysiset paikat ja sosiaaliset tilanteet
Välittäjyyttä on olemassa ja siitä kiistellään usealla eri tasolla Kiistely välittäjyydestä konkretisoituu kolmella eri tasolla: kehitysyhteistyön kentällä, paikallisella poliittisella areenalla sekä
Pemba-Metugen liiton sisällä. Kehitysyhteistyön kentällä tarkoitan kansainvälistä aluetta, jolla
avun antajat, projektien toteuttajat ja avun vastaanottajat keskustelevat, tapaavat ja tekevät päätöksiään siitä, mihin apu kohdistetaan ja miten sitä käytetään. Tähän kenttään lukeutuvat niin
kansainväliset konferenssit ja maiden väliset kahdenkeskiset neuvottelut virallisen avun kohdistamisesta kuin kansalaisjärjestötasolla tapahtuvat kohtaamiset. Pembassa järjestettiin helmikuussa 2001 suuri kansainvälinen konferenssi Cabo Delgadossa toimiville kansainvälisille organisaatioille, valtioiden kehitysyhteistyöosastoille ja kansalaisjärjestöille. Pemba-Metugen liiton
edustajia ei liiton neuvonantajan yrityksistä huolimatta kutsuttu paikalle. Alueelliset kansalaisjärjestöt UMOKAZI ja PROGRESSO ovat saaneet rahoitusta usealta eri taholta ja osallistuivat
aktiivisesti. Maatalousviranomaiset osallistuivat ministeriöiden paikallisten edustustojen kautta.
Virallisten kontaktiensa kautta he pyrkivät solmimaan epävirallisia ja suoria yhteyksiä avunantajiin ja alueellisiin ja kansallisiin kansalaisjärjestöihin. Pemba-Metugen liiton pienviljelijöillä ei
ole pääsyä kehitysyhteistyön kentälle ja he tarvitsevat ulkopuolisia tahoja solmiakseen yhteyksiä
avunantajiin. Pienviljelijöiden roolina on ollut toimia eri järjestöjen projektien passiivisena
kohderyhmänä. Samanlainen dynamiikka toimii pienviljelijöiden ja paikallisten maatalousviranomaisten välillä. Yhdistyksiin kuuluvat pienviljelijät ovat maatalousjohtajalle ja teknikoille tuttuja henkilöitä, jotka ovat aiemminkin olleet kiinnostuneita ja kykeneväisiä osallistumaan valtion maatalousprojekteihin kuten sosialismin ajan osuuskuntiin ja vihreiden alueiden
ohjelmaan.
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Konferenssien ja kokousten lisäksi kehitysyhteistyön kenttä on painottunut kaupunkeihin, Mosambikissa erityisesti maan pääkaupunkiin Maputoon. Suurin osa kehitysyhteistyöorganisaatioista on joko pysyvästi edustettuna Maputossa tai keskittää vierailunsa sinne. Myös apu on
painottunut pääkaupunkiseudulle, jossa ihmisten elintaso on muita alueita huomattavasti korkeampi.8 Alueellisella tasolla organisaatioiden toiminta on keskittynyt läänien keskuksiin, Cabo
Delgadossa Pembaan. Kylissään asuvilla Pemba-Metugen liiton johtajilla on heikot yhteydet
Pembassa toimiviin avunantajiin ja lähes olemattomat mahdollisuudet olla yhteydessä yli 2000
kilometrin päässä sijaitseviin avunantajiin Maputossa, saati Euroopassa. Muissa lääneissä
UNAC:n jäsenyhdistykset ovatkin perustaneet läänitason liiton toimiston alueelliseen pääkaupunkiin.
Pemba-Metugen liitto tarvitsee siis välittäjiä, jotka kytkevät heidät kaupungeissa, konferensseissa ja apuneuvotteluissa avunantajiin. Periaatteessa apuvarojen houkuttelu pohjoisen yhdistyksille kehitysyhteistyön kentällä on ollut UNAC:n keskustoimiston tehtävä, mutta sitä ovat
tehneet myös muut välittäjän asemaan pyrkivät muut tahot kuten kansalaisjärjestöt ja viranomaiset. UNAC:n jäsenyys ei ole valtaosalle pohjoisen pienviljelijöistä itsetarkoitus. Mikäli
jokin toinen taho osoittautuu UNAC:a paremmaksi välittäjäksi, yhdistykset todennäköisesti
harkitsevat jäsenyyksiensä monipuolistamista. Tähän asti jäsenillä ei ole ollut tietoa muista
vastaavista järjestöistä.
Viranomaiset ja kansalliset ja alueelliset kansalaisjärjestöt eivät kuitenkaan ole halukkaita vain
saattamaan pienviljelijöitä yhteyteen avunantajien kanssa, vaan pyrkivät vakuuttamaan molemmat osapuolet osallistumisensa välttämättömyydestä projektien toteuttamiseksi ja onnistumiseksi. Maatalousviranomaiset, UMOKAZI:n johto ja UNAC:n keskustoimisto voivat vakuuttaa
avunantajat tarpeellisuudestaan kaupunkien kokoushuoneissa, mutta tämä ei riitä. Heidän on
todistettava tarpeellisuutensa myös pienviljelijöiden yhdistyksille. Vaikka UMOKAZI:n puheenjohtaja toi Cooperação Espanholan edustajat Miezeen liiton toimistolle, puheenjohtaja ja
neuvonantaja vastustavat yhteistyön kanavoimista UMOKAZI:n kautta. UNAC:n puheenjohtaja
on henkilökohtaisesti panostanut paljon Cabo Delgadon yhdistyksiin, mutta yhdistykset haluavat silti lisätä autonomiaansa suhteessa kansalliseen liittoon. Maatalousviranomaisten kanssa ei
haluta tehdä yhteistyötä, koska heidän ajatellaan omivan resurssit itselleen ja pyytävän avusta
maksua.

8

Siinä missä Maputon läänissä apuvaroja on vuodessa 137 dollaria / henkilö, vastaava osuus on
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Vaikka Pemba-Metugen liitot johtajat eivät kykene kiistelemään välittäjyydestä kehitysyhteistyön kentällä, he neuvottelevat siitä paikallisella poliittisella areenalla. Kuvaamani tapaukset
ovat esimerkkejä siitä, millaisissa paikoissa ja neuvottelu- ja vallankäyttötilanteissa neuvottelu
ja kiistely tulee näkyväksi. Erityisen tärkeitä neuvottelutilanteita muodostuu eri organisaatioiden
vierailujen yhteydessä, jolloin välittäjyydestä kiistelevillä tahoilla on mahdollisuus todistaa
kykyjään ja legitimiteettiään. Paikallisyhteisölle välittäjä osoittaa kykyjään ja legitimiteettiään
tuomalla mahdollisia avunantajia vierailulle kylään, näyttämällä ihmisille kykenevänsä houkuttelemaan apuvaroja yhdistyksille, ja hallitsevansa toimintatavat ulkomaisten apuorganisaatioiden edustajien kanssa.
Vierailut ovat avainasemassa kykyjen osoittamiseksi myös kehitysyhteistyöorganisaatioiden
edustajille. Pemba-Metugessa vierailevat kehitysyhteistyöorganisaatioiden edustajat viedään samoihin yhdistyksiin. Osiksi tämä selittyy johtajien vaikutusvallalla viedä vierailijat omiin yhdistyksiinsä. Organisaatioiden edustajat vietiin kuitenkin juuri niihin yhdistyksiin (3 de Fevereiro
Nanliassa, 1 de Junho Metugessa, 25 de Setembro Miezessä), joiden jäsenet ovat onnistuneet
edes kohtalaisesti myyntikasvien tuotannossa. Yhdistysten jäsenet haluavat näyttää, että he kykenevät modernisoimaan tuotantonsa, jos heille vain annetaan tarvittava teknologia.
Espanjan kehitysyhteistyöviranomaisten vierailun aikana alueellisen liiton johtajat pyrkivät
osoittamaan myös muiden mahdollisten välittäjätahojen legitimiteetin puutteen. Liiton puheenjohtaja huomautti, etteivät maatalousviranomaiset ole olleet kiinnostuneita auttamaan pienviljelijöitä ja vetosi yhdessä neuvonantajan kanssa siihen, ettei UMOKAZI edusta yhdistysten alueen pienviljelijöitä.
Mielenkiintoista on se, että välittäjyydestä kamppailevat osapuolet varovat kiistelemästä avoimesti. Kun maatalousviranomaiset olivat paikalla, heitä kohtaan ei esitetty kritiikkiä. PembaMetugen johto ei arvostele UNAC:n keskustoimistoa, toivoo ainoastaan, että apu voitaisiin kohdistaa suoraan heille. Yhteydet eri toimijoiden välillä ovat moninaiset, ja eri tahot välttävät
avointen konfliktien syntyä (katso luku 7).
Välittäjyydestä kiistellään myös Pemba-Metugen liiton sisällä erilaisissa vallankäyttö- ja valintatilanteissa. Kuten edellisessä luvussa totesin, kamppailu resursseista liittyy kiistelyyn välittäjyydestä. Samalla kun neuvotellaan siitä, mille yhdistykselle moottoripumppu annetaan tai kuka
pohjoisissa lääneissä 6 dollaria henkeä kohden (Brüeck 2001, 88).
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lähtee opintokäynnille, kamppaillaan siitä, kenen asema vahvistuu ja kuka osoittaa kykynsä johtajana9. Myös liiton sisäiset kiistelyt välittäjyydestä konkretisoituvat kohtaamisissa kehitysyhteistyöorganisaatioiden edustajien kanssa. Ne ovat konkreettisia tilanteita, joissa osoittaa kykynsä johtajana.
6.3.2 Välittämisen käytännöt
Miten eri organisaatioiden vierailuilla, kokouksissa ja tukea jaettaessa sitten kiistellään välittäjyydestä? Miten eri toimijat pyrkivät osoittamaan oman legitimiteettinsä välittäjänä? Eri osapuolet korostavat erilaisia valta- ja kykyrekistereitä legitimoidakseen asemansa. Luvussa 2 käsittelin Bierschenkin ym. (2000) luokittelemia välittäjältä vaadittavia retorisia, organisatorisia,
esittäviä ja suhdetoimintakykyjä (ks. edeltä s. 28). Välittäjän perusedellytys on taito luovia kahden erilaisen maailman välillä. Kuten edellä todettiin, he eivät ”kaupittele” itseään vain kehitysyhteistyöorganisaatioille vaan myös paikallisyhteisöille. Välittäjyys edellyttää lisäksi edes vähäistä kosketusta kehitysapuun, sillä vaadittavia kykyjä voi oppia vain toiminnassa.
Bierschenkin ym. luokittelemien kykyjen avulla on mahdollista tarkastella eri tahojen legitimointistrategioita: mitä taitoja korostamalla he todistavat kykyään ja legitimiteettiään välittäjänä
konkreettisissa arkipäivän tilanteissa? Yhdistystoiminta perustuu lähes täysin ulkomaiseen apurahaan. Siten välittäjältä edellytetyt taidot kertovat paljon myös siitä, mitä kykyjä alueellisen
liiton johtajalta vaaditaan ja mitä pidetään hyvänä johtajuutena. Johtajien tulee pystyä hankkimaan liitolle ja sen jäsenyhdistyksille rahoitusta ja toteuttamaan kehitysyhteistyöorganisaatioiden kanssa sovitut projektit ilman ongelmia ja väärinkäytöksiä. Käsittelen seuraavassa Bierschenkin ja de Sardanin ajatusten ohjaamana välittäjiltä ja johtajilta vaadittavia retorisia, organisatorisia ja teknisiä, skenografisia ja symbolisia sekä suhdetoimintakykyjä.
Retoriset kyvyt
Pemba-Metugen alueen puhutuin kieli on emakhuwa. Yhdistystoiminta ja liiton sisäinen toiminta tapahtuu lähes poikkeuksetta emakhuwan kielellä, joka liiton myyntivastaavaa lukuun
ottamatta on johtajien äidinkieli. Kohtaamisia yhdistysten ulkopuolisten tahojen kanssa puolestaan luonnehtii portugalin käyttö. Tämä pätee niin tapaamisiin paikallisten hallinto- ja maatalousjohtajien, kauppiaiden ja katolisen kirkon papin kanssa kuin kokouksiin kehitysyhteistyöorganisaatioiden
9

edustajien

ja

työntekijöiden

kanssa10.

Vain

yhdessä

kehitysyhteis-

Henkilökohtainen keskustelu Jeremy Gouldin kanssa 12.10.2002.
Useimmilla kehitysyhteistyöorganisaatioilla on omat välittäjät, jotka hoitavat kääntämisen portugalista
kyseisen organisaation toimintakielelle.
10
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työorganisaation edustajien kanssa pidetyssä kokouksessa järjestettiin tulkkaus paikalliselle
kielelle. Myös liiton neuvonantajan kanssa toimittiin portugaliksi.
Mosambikin valtion tilastokeskuksen tietojen mukaan noin kuudesosa Cabo Delgadon maaseudulla asuvista ihmisistä osaa portugalia. Ero on suuri naisten ja miesten välillä: naisista vain
seitsemän prosenttia hallitsee maan virallisen kielen, miehistä neljäsosa. (INE 1997.) Virallinen
kieli opitaan yleisimmin koulussa, jossa opetus on ensimmäistä luokasta lähtien portugaliksi.
Maan historia heijastuu siinä, että portugalia osaavat parhaiten vanhat ja nuoret miehet. Keskiikäiset miehet eivät sisällissodan takia käyneet koulua. Pemba-Metugen liiton sisällä portugalin
kielen taito on yksi selvimpiä kriteereitä johtajien valinnalle. Välittäjältä edellytetään kykyä
puhua sekä paikallista että virallista kieltä ja tulkata näitä toisikseen.
Agira ei halua, että haastattelen häntä, koska ei kykene puhumaan. Ei olisi hätää, jos olisi makuaksi,
mutta ei halua tulkkia. Puheenjohtaja ei voi puhua makuaa. Mitä jos tulee vierailu Maputosta, mitä
ajattelevat? (MP 14.2.2001.)

Välittäjyys ja johtajuus edellyttävät portugalin taidon lisäksi kehitysyhteistyödiskurssin11 hallintaa. Tällä tarkoitan sitä, että eri tahojen tulee osata kertoa yhdistystoiminnasta avunantajien
odottamalla tavalla. Pienviljelijöiden kansallinen liitto UNAC korostaa ulkomaisten avunantajien tavoin sitä, ettei yhdistyksiä tule perustaa vain ulkoisen tuen saamiseksi.
Neuvonantaja:

Mikä on yhdistys?

Jäsen:

Yhdistytään ongelmien ratkaisemiseksi?

Neuvonantaja:

Ei voi vain odottaa tukea. Haluan kuulla näin: Viljelimme, myimme, meillä on
näin paljon rahaa. Nyt puuttuu tämä. Ei voi vain odottaa, että joku tulee
auttamaan, ei voi vain odottaa, että UNAC tulee. Voitte tehdä itse.

-Neuvoantaja:

Paljonko pyörä maksaa?

V:

800.000 mt

Neuvoantaja:

Yhdistysten täytyy saavuttaa, täytyy tehdä töitä. UNAC kyllä tukee, mutta
yhdistyksen pitää myös tehdä. (KO1.)

Kenttätyöni aikana Pemba-Metugen liitossa vierailleet kolmen eri kehitysyhteistyöorganisaation
edustajat kysyivät lähes samat kysymykset yhdistystoiminnasta. Omat muistiinpanoni yhdistysvierailuilta vuodelta 1999 noudattavat samaa kaavaa. Viralliseksi yhdistyspuheeksi nimittämässäni yhdistystoiminnan kuvauksessa korostui neljä asiaa, jotka ovat: 1) jäsenmäärän jatkuva
kasvu, 2) Pemba-Metugen liitto edustuksellisena ja demokraattisena organisaationa, 3) yhdistys
vapaaehtoisena ja autonomisena ryhmänä ja 4) köyhien pienviljelijöiden luja tahto ”kehittyä”.

87

Pemba-Metugen liiton johtajat ovat omaksuneet virallisen yhdistyspuheen UNAC:n järjestämillä kursseilla, joiden vaikutus näkyi muun muassa siinä, että haastatellut jäsenet toistivat lähes
sanatarkasti yhdistyksen määritelmän ja korostivat voimien liittämistä yhteen osallistumisen
motiivina. Carola Lentz toteaa Ecuadorin intiaanikylän kehitysyhteistyöprojekteja käsittelevässä
tutkimuksessaan, että suurin osa maaseudun yhteisöistä tuntee hallituksen ja yksityisten kehitysyhteistyöorganisaatioiden kehityksen diskurssin. He artikuloivat tarpeensa oletetun projektitarjonnan mukaan. (Lentz 1988, 200.)
Organisatoriset ja tekniset kyvyt
Pemba-Metugen liittoa johtavat kylissään asuvat vähän koulutetut pienviljelijät12. Alueen väestöstä suurin osa on luku- ja kirjoitustaidottomia. UMOKAZI ja PROGESSO puolestaan ovat
Pembasta käsin toimivia järjestöjä, joita johtavat tehtäväänsä palkatut, Maputossa tai ulkomailla
koulutetut henkilöt. UNAC:n keskustoimistolla on luottamustointen haltijoiden lisäksi teknisen
pätevyyden perusteella palkattua henkilökuntaa. Alueen maatalousjohtaja on koulutettu sosialismin aikana Itä-Saksassa. Välittäjyydestä kilpailevat muut tahot kuten maatalousviranomaiset,
kansallinen keskustoimisto ja paikalliset kansalaisjärjestöt ovat pyrkineet vakuuttamaan niin kehitysyhteistyöorganisaatioita kuin Pemba-Metugen liiton johtajia siitä, ettei pienviljelijöillä ole
riittäviä organisatorisia ja teknisiä kykyjä edistyksen saavuttamiseksi. Maatalousviranomaiset
huomauttivat, etteivät yhdistykset ole tuottaneet tuloksia saaduilla apuvaroilla. UNAC:n keskustoimisto on kouluttanut Cabo Delgadon johtajia kirjanpidossa ja hallinnossa, mutta vastuuta ei
voida heidän mukaansa vielä siirtää täysin pienviljelijöille:
”Keskusteltiin UNAC:n sisäisen desentralisaation tärkeydestä, mutta huomautettiin, että henkilöillä,
joille hallintovastuu siirretään, tulee ensin olla riittävät kyvyt (KEPA 2001)”.

Kehitysyhteistyöprojektien toteuttaminen ja yhdistystoiminnan hallinto edellyttää hallinnollisia
taitoja: kirjanpitoa, tositteiden ja kuittien laatimista ja taltioimista ja kustannusarvioiden ja tiliraporttien laadintaa. Lisäksi avunantajat edellyttävät tietyn kaavan mukaisia hakemuksia ja raportteja. Pemba-Metugen liiton johto tiedostaa hallinnolliset edellytykset ja vetosi neuvonantajan
tietämykseen pyytäessään Cooperação Espanholaa tukemaan suoraan heitä.
Yhdistysten suurimpia huolenaiheita on sekä ihmisten että tuotteiden kuljetus paikasta toiseen.
Espanjalainen järjestö on tukenut Pemba-Metugen hallinnollisia kuluja, jotta liiton johtajat voi-

11

Diskurssilla tarkoitan puhetta, keskustelua ja yhteiskunnallista käytäntöä, johon liittyy oma kieli ja
argumentaatio.
12
Liiton johdossa on kaksi nuorta pohjoismosambikilaisittain poikkeuksellisen koulutettua jäsentä. Heistä
enemmän seuraavassa luvussa.
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vat matkustaa Pembaan muun muassa soittamaan Maputoon tai asioimaan pankissa. Lisäksi
järjestö lahjoitti liiton käyttöön polkupyörät. Kolme pyöristä on annettu sihteerin, varapuheenjohtajan ja kirjanpitäjän käyttöön ja yksi on liiton varastossa yleisessä käytössä. Liiton johtajilla
on kuitenkin sama ongelma kuin paikallisilla viranomaisilla eli heidän on vaikea vaikuttaa muualla kuin omassa asuinpaikassaan. Yhdistystoiminta onkin keskittynyt taajamiin. Paikallisilla
kansalaisjärjestöillä puolestaan UMOKAZI:lla ja PROGRESSO:lla on kehitysyhteistyöorganisaatioiden tuella hankitut autot. KEPA:n paikallisella työntekijällä on auto, mutta hän ei ole
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta auttanut Pemba-Metugen liiton johtajia liikkumis- tai
kuljetusongelmissa. Alueen maatalousjohtajalla on henkilökohtainen vanha maastoauto ja hän
antaa toisinaan jäsenille kyydin. Pemba-Metugen liiton johtajien tavoitteena onkin hankkia liitolle auto tai edes moottoripyörä liikkumisen helpottumiseksi. Välittäjiltä edellytetään tilanhallintaa ja kykyä liikkua paikasta toiseen.
Organisatoristen kykyjen lisäksi välittäjyyttä tavoittelevat tahot ovat korostaneet yhdistysjäsenten teknisen tietämyksen puutetta: he eivät kykene omin voimin siirtymään takapajuisista pienviljelijöistä moderneiksi myyntikasvien tuottajiksi. Siihen tarvitaan maatalousteknikkoja ja tieteellistä tutkimusta. Miezen maatalousteknikko todisti teknistä osaamistaan ehdottamalla yhdistysten viljeltäväksi kaalin sijasta punasipulia, joka säilyy pitkään ja jolle on kysyntää.
UMOKAZI:n puheenjohtaja esitteli Cooperação Espanholan vierailulla Miezen vesipumppujärjestelmää, jonka hänen yrityksensä oli rakentanut. Pemba-Metugen liiton johtajien tulee vakuuttaa muut jäsenet omasta teknisestä tietämyksestään. Tärkeä välittäjyyden ja vallan symboli
on kyky viljellä myyntikasveja. Johtajalta edellytetään onnistumista sellaisessa tuotannossa,
johon yhdistykset pyrkivät.
Esittävät ja symboliset kyvyt
Välittäjyys edellyttää myös erilaisia esittäviä ja symbolisia taitoja kuten toimiston ja näytetilojen symbolisen arvon hyödyntämistä. Liiton toimisto on tärkeä legitimiteetin osoittamiseksi
molempiin suuntiin. Toimisto antaa kuvan sekä alueen pienviljelijöille että Miezessä vieraileville avunantajille siitä, että yhdistykset ovat oikeasti olemassa. Cooperação Espanholan edustajat saapuivat Miezeen ilmoittamatta ja löysivät toimiston päätien varressa sijaitsevasta rakennuksesta. Siemenyhtiö SEMOC:n myyntiedustaja näki ohi ajaessaan rakennuksen seinässä vihreiden alueiden ohjelman ajalta seinälle jääneen kyltin, jossa ilmoitettiin rakennuksen olevan
siementen myyntipiste. Rakennuksesta he löysivät liiton toimiston ja tekivät Pemba-Metugen
liiton johdon kanssa siementen myyntisopimuksen. Yhdistysten jäsenet vierailevat kuitenkin
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harvoin toimistolla. Vaikka liiton johdolla on periaatteessa työaika ja toimiston tulisi olla tiettyinä aikoina auki, puheenjohtajan toinen kotitalo toimii käytännössä toimistoa useammin jäsenten kohtaamispaikkana. Liiton toimisto onkin helppo tulkita Bierschenkin ja de Sardanin
kuvaamaksi ns. kehityksen näyteikkunaksi, jollaisen useimmat kehitysyhteistyöprojektit tarvitsevat. Näyteikkunan ensisijaisena tarkoituksena on todistaa ja oikeuttaa projektin olemassaolo.
Pienviljelijöiden yhdistysten johtajien on jatkuvasti vakuutettava avunantajat siitä, että he
edustavat suurta ja alati kasvavaa yhdistysjäsenten määrää. Yhdistysten määrä kunkin alueellisen ryhmittymän alueella on tärkeä tekijä myös yhdistysten sisäisessä kamppailussa tuen jakamisessa ja johtajien valinnassa. Jäsentiedoista on muodostunut konkreettinen kiistoille välittäjyydestä. Alueellisen liiton johtajat esittelevät niin alueen pienviljelijöille kuin eri organisaatioiden edustajille mielellään toimiston seinälle ripustettua käsin tehtyä taulukkoa, josta ilmenee
yhdistysten ja jäsenten määrä kaikilla alueilla. Liiton hallinnollisten taitojen puutetta korostavat
tahot vetoavat jäsentietojen epäluotettavuuteen. Miezen maatalousteknikko korosti, että jäsenrekisterin puute on yksi konkreettinen osoitus Pemba-Metugen liiton johtajien ja UNAC:n kyvyttömyydestä hallita apuvaroja.
Liiton sisällä välittäjyyttä ja johtajuutta osoitetaan jatkuvasti tilan- ja tiedonhallinnan, työskentelytapojen ja erilaisten symbolien kautta. Käytännöt heijastavat muiden organisaatioiden ja
johtajien käyttämiä symboleita ja toimintakulttuuria. Liiton toimistolla on vakiintunut istumajärjestys. Puheenjohtaja ja kirjanpitäjä tai sihteeri istuvat lähes pääsääntöisesti tuoleilla kahden
kirjoituspöydän takana toimiston päätyseinällä. Heidän väliinsä sijoitetuilla kahdella tuolilla
istuvat vieraat. Muut liiton johtajat istuvat ikkunan ääreen sijoitetun pöydän ääressä tai huoneessa sijaitsevilla pitkillä penkeillä. Mikäli toimistolla on paljon ihmisiä, johtajat istuvat tuoleilla ja penkeillä ja muut jäsenet, ensisijaisesti naiset, lattialla kaislamatoilla.
Liiton työskentely ja toiminta on hierarkkista. Puheenjohtaja kutsuu itseään ja muut johtajat ja
jäsenet nimittävät häntä johtajaksi (jefe). Puheenjohtaja päättää viime kädessä kaikesta ja
tiedonkulku on rajoitettua. Mecufin alueellisen liiton johtajat kävivät usein Miezessä
tiedustelemassa milloin sovitut projektit toteutetaan. Joskus he odottivat koko päivän, kunnes
puheenjohtaja vastaanotti heidät ja pyysi tulemaan viikon päästä uudestaan. Tämä muistuttaa
pitkälti hallinto- ja maatalousjohtajien käytöstä.
Maatalousviranomaisten omistamassa rakennuksessa sijaitsevassa huoneessa on kaksi kirjoituspöytä,
yksi pöytä, neljä tuolia ja lisäksi pitkiä penkkejä. Kirjoituspöydät sijaitsevat ovesta tullessa huoneen
perällä. Niiden takana on liitutaulu ja toimintansa lakkauttanut kello. Seinillä on muutamia julisteita.
Puheenjohtaja Adolfo istuu toisen kirjoituspöydän takana. Hän on siististi pukeutunut ja käyttää
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ikkunalasisilmälaseja. Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle on
hankittu mustat kangassalkut ja laskimet. Toimiston varastossa on tyhjää valkoista paperia.
Toimistolla istutaan hiljaa. Kirjanpitäjä Chico kirjoittaa jotain valkoiselle paperille ja toimittaa sen
Adolfolle, joka palauttaa sen tehtäväksi uudelleen. Toisella kerralla Adolfo allekirjoittaa ja leimaa
paperin. Toimistolle alkaa saapua ihmisiä kokoukseen. -- Ihmisten saapuessa Adolfo istuu pöytänsä
takana ja ottaa saman paperin esille yhä uudelleen muka tutkaillen sitä. (KP 20.9.2000.)
Toimistolla pj Adolfo istuu pöytänsä takana, selaa papereita, kirjoittaa, antaa muille tehtäviä, lyö leiman ja allekirjoittaa sihteeri Evariston ja kirjanpitäjä Chicon antamat kirjeet, budjetit ja kuitit.
Sihteeri ja Chico istuvat vuorotellen toisen kirjoituspöydän ja ikkunan viereisen tavallisen pöydän
vieressä. Varapj Agira useimmiten ikkunapöydän ääressä tai Adolfon pöydän vieressä tuolilla.
Tärkeät vieraat istutetaan aina kirjoituspöytien väliselle tuolille. Agira ei yleensä tee mitään, tai
allekirjoittaa papereita, joskus laskee budjetteja. Kaikista jäljennetään kopioita, sihteeri tai Chico
kirjoittaa ja antaa Adolfolle, joka joko leimaa ja allekirjoittaa tai pistää tekemään uusiksi. (21.9.2000
KP)

Liiton johtajat korostavat asemaansa ja legitimiteettiään välittäjänä ja johtajana ulkoisin symbolein, jotka viittaavat niin perinteiseen kuin moderniin valtaan. Liiton neuvonantajilla on
päässään kofiat, vanhojen muslimimiesten käyttämät päähineet (ks. liite 6). Liiton johtajat
vaihtoivat toimistolle tai yhdistystoimintaan liittyviin velvollisuuksiin mennessään päälleen
siistit vaatteet, sukat ja kengät. Puheenjohtaja sekä Nanlian alueellisen ryhmittymän ja 3 de
Fevereiro –yhdistyksen puheenjohtaja käyttivät silmälaseja (ks. liite 6). Pemba-Metugen liiton
johtajille oli avunantajien tuella hankittu mustat kangassalkut, paperia, kynät ja taskulaskimet,
joita he pitivät aina mukanaan. Puheenjohtajan hallussa oli yhdistysvallan tärkein symboli:
Pemba-Metugen liiton leima. Hän hyväksyi sihteerin ja kirjanpitäjän laatimat asiakirjat ja
tositteet

leimaamalla ja allekirjoittamalla ne. Leima

myös

vahvisti puheenjohtajan

allekirjoittamat sopimukset. UNAC:n kurssi- ja kokousmateriaali kertoi johtajien legitimiteetistä
alueen pienviljelijöiden edustajina kansallisessa organisaatiossa. Nanlian alueellisen ryhmittymän puheenjohtaja käytti yhä helmikuussa 2001 Maputossa lokakuussa 2000 järjestetyn
liittokokouksen

nimikylttiä

ja

puheenjohtaja

kuljetti

liittokokouskansiossaan

tärkeitä

papereitaan (ks. liite 6). Varapuheenjohtaja piti aina mukanaan kurssitodistuksiaan. Liiton
neuvonantajan ja avunantajaorganisaation paikallisen työntekijät tietokoneella laatimat
asiakirjat olivat johtajien salkussa aina mukana, ja he saattoivat eri tilanteissa ryhtyä lukemaan
vanhojakin kirjeitä tai papereita.
Johtajat korostivat mielellään myös erilaisia varallisuuden ja edistyksellisyyden symboleita.
Useimmat heistä kuljettivat aina mukanaan radiota, kuunnellen sitä toisella korvallaan matkalla
pellolle tai yhdistysvierailuilla muilla alueilla. Siistit vaatteet ja vaatekertojen lukumäärä viestivät myös varallisuudesta. Puheenjohtaja lainasi rahaa voidakseen juoda oluen lentokoneessa
matkalla Maputon liittokokoukseen. Alexanderin tällaiset materiaaliset varusteet kuten vaatteet,
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radio ja sementtitalo on liitetty auktoriteettiin Mosambikissa siirtomaa-ajoista lähtien. Välittäjä
legitimoi auktoriteettiaan myös varallisuuden kautta. (Alexander 1997, 10-11, 17.)
Suhdetoimintakyvyt
Välittäjän tärkeä ominaisuus on taito tulla toimeen niin kehitysyhteistyöorganisaatioiden kuin
paikallisyhteisöjen kanssa sekä taito näyttää toiselle osapuolelle tulevansa toimeen toisen
kanssa. Välittäjien tulee solmia suhteita alueen viranomaisiin, potentiaalisiin yhteistyötahoihin
ja tuleviin jäseniin. Koko kenttätyöni ajan liiton puheenjohtaja oli hyvin halukas näyttäytymään
jatkuvasti kanssani hänelle siitä koituneista vaikeuksista huolimatta (ks. luku 7). Tämän voi
ainakin osiksi tulkita mahdollisuutena näyttää taitonsa tulla toimeen apuorganisaatioiden
edustajien kanssa.
6.3.3 Yhteenveto
Tarkastelin tässä luvussa Cooperação Espanholan tutustumiskäynnin ja varaston rakentamiseen
liittyvän kiistan kautta sitä, missä ja miten välittäjyydestä neuvotellaan ja kiistellään.
Pemba-Metugen pienviljelijöiden liitto pyrkii lisäämään autonomiaansa suhteessa kansalliseen
liittoon, alueellisiin kansalaisjärjestöihin, viranomaisiin ja kehitysyhteistyöorganisaatioihin.
Liiton johtajat eivät kaipaa ulkopuolisia välittäjiä heidän ja avunantajien välille. Maaseudun
pienviljelijät on perinteisesti mielletty niin valtion kuin eri kehitysyhteistyöorganisaatioiden
kehitysohjelmien passiivisiksi vastaanottajiksi. Nyt pienviljelijöiden johtajat haluavat lisää sanan- ja päätösvaltaansa projektien sisällöstä. Alueellisen liiton johto tavoittelee itse välittäjän
asemaa alueen pienviljelijöiden ja avunantajien välillä. He ovat kuitenkin yhä riippuvaisia välittäjistä kehitysyhteistyön kentällä, jolle heillä ei ole pääsyä. Yhdistykset avunantajiin kytkevät
tahot haluavat päästä osallisiksi projekteista. Maatalousteknikot, projekteja tarvitsevat
paikalliset

kansalaisjärjestöt

ja UNAC:n keskustoimisto puolustavat asemaansa niin

avunantajille kuin pienviljelijöiden yhdistyksille teknisten ja hallinnollisten kykyjensä avulla.
He yrittävät saada molemmat osapuolet uskomaan, ettei pienviljelijöillä itsellään ole tarvittavaa
teknistä tietämystä ja hallinnollista kokemusta toteuttaa menestyksekkäästi projekteja. Välittäjyys ei ole pysyvä asema tai rakenne, vaan ominaisuus tai rooli, joka neuvotellaan ja kiistellään
jatkuvasti arkipäivän konkreettisissa paikoissa ja tilanteissa. Välittäjyyttä tapahtuu useissa eri
tilanteissa ja useilla eri tasoilla, ja se että joku toimii välittäjänä, ei tarkoita, etteivät muut voisi
toimia samassa roolissa. Välittäjyydestä kiistellään toiminnassa, fyysisissä paikoissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Kehitysyhteistyöorganisaatioiden edustajien vierailuista muodostuu tärkeitä ti-
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lanteita näyttää kykynsä ja todistaa legitimiteettinsä molemmille osapuolille. Koska yhdistykset
ovat riippuvaisia apuvaroista, välittäjiltä edellytetyt kyvyt kertovat myös paljon siitä, millaisia
taitoja yhdistysten johtajilta vaaditaan.
Käsittelin luvussa Bierschenkin ym. ohjaamana välittäjiltä vaadittavia retorisia, organisatorisia
ja teknisiä, esittäviä ja symbolisia sekä suhdetoimintakykyjä. Kykyjen tarkastelun kautta on
mahdollista hahmottaa eri toimijoiden legitimointistrategioita. Mitä taitoaan korostamalla he
pyrkivät osoittamaan kykynsä ja legitimiteettinsä välittäjänä? Pemba-Metugen paikallisella
poliittisella areenalla välittäjältä vaaditaan kykyä puhua maan virallista kieltä portugalia ja
paikallista kieltä emakhuwaa ja tulkata niitä toisikseen, kehitysyhteistyödiskurssin hallintaa,
hallinnollisia ja teknisiä kykyjä projektien toteuttamiseksi ja myyntikasvien viljelemiseksi,
esittäviä ja symbolisia kykyjä legitimiteettinsä todistamiseksi molemmille osapuolille ja taitoa
tulla toimeen eri osapuolten kanssa.
7 SOSIAALISET SITEET JA VERKOSTOT
Edellisessä luvussa käsittelin sitä, missä ja miten välittäjyydestä ja johtajuudesta kiistellään ja
neuvotellaan Pemba-Metugen paikallisella poliittisella areenalla. Tässä luvussa tarkastelen kahden eri tapauksen kautta yksityiskohtaisemmin johtajuutta Pemba-Metugen liiton sisällä. Tapausten keskiössä on alueellisen liiton puheenjohtaja, joka muodollisesti on liiton ehdoton auktoriteetti. Ensimmäinen tapaus kertoo hänen pitkäaikaisesta sairaudestaan ja yleisesti jaetusta käsityksestä kateudesta sairauden aiheuttajana. Toinen tapaus perustuu ratkaisemattomaan rahojen
katoamiseen liiton lukollisesta varastosta. Tarkastelen tapausten kautta puheenjohtajan asemaa
liiton johtajana. Keneltä hän saa auktoriteettinsa johtajana ja välittäjänä? Millaisia liittoutumia
ja kamppailua välittäjyyttä tavoittelevan alueellisen liiton johdon sisällä on?
7.1 Adolfon sairaus
Pemba-Metugen liiton puheenjohtaja sairasti koko kenttätyöni ensimmäisen vaiheen (syys-marraskuu 2000) eikä pitkään jatkuneen taudin syitä kyetty löytämään. Sairastuttuaan puheenjohtaja
hoiti puolikuntoisena liiton velvollisuuksia hakien apua perinteiseltä parantajalta. Syyskuun
lopulla Adolfon tila paheni ja hän joutui vuodepotilaaksi. Miezen klinikalta hänet ohjattiin
Pemban sairaalaan, josta hänelle annettiin lääkäriaika lokakuun lopulle. Sukulaiset saapuivat
huolestuneena Adolfon vanhimman vaimon talolle. Paikalla olivat muun muassa äiti, sisko ja
lanko Nancaramon kylästä sekä Miezen Chiuren pakolaisten asuttamasta lähiöstä vanhin sisko
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ja vanhimman vaimon Mama Julianan vanhemmat. Liiton muista johtajista sihteeri ja Miezen
alueellisen ryhmittymän puheenjohtaja, Adolfon sisarenpoika, kävivät säännöllisesti tervehtimässä sairasta. Suvun vanhimmat päätyivät siihen tulokseen, että muut ihmiset ajattelivat Adolfolla olevan paljon rahaa ja halusivat siksi hänelle pahaa.
Eilen aamulla täällä [Adolfon talolla] ramppasi paljon väkeä ja Adolfo lähti iltapäivällä vaimon isän
kanssa Nanliaan tapaamaan toista parantajaa ja tekemään rituaaleja. Suvun vanhimmat ovat sitä
mieltä, että muut luulevat Adolfon olevan rikas, koska asun hänen luonaan ja siksi haluavat pahaa
hänelle. Huolehdin, että asia pitää selvittää, mutta Adolfo sanoi: ”makuat ovat aina sellaisia. Samalla
tavoin ajatellaan siitä, että olen puheenjohtaja. Ihmiset ajattelevat, että on paljon rahaa.” Kysyin,
onko ne pahaa tahtovat liiton jäseniä, mutta hänen mukaansa ovat muita ihmisiä. (KP 1.10.2000.)

Pian tämän jälkeen lähdin muutamaksi päiväksi varapuheenjohtajan kotikylään tutustumaan alueen yhdistyksiin. Varapuheenjohtaja Agira valitti, että Adolfo on koko ajan malariassa, eikä kykene täysipainoisesti tekemään työtänsä. Agiran miehen mukaan Adolfoa eivät lääkärit tai lääkkeet paranna. Kyse on makuoiden kateudesta.
Agira:

Adolfo ollut pitkään jo kipeä, ollut aina kipeä. Äiti, vanhin sisko, vaimon isä, koko
maailma huolissaan.

Mies:

Sairaala ei Adolfoa auta. Koska on puheenjohtaja, ihmiset tahtovat hänelle pahaa. Täytyy mennä curandeirolle [parantajalle], ostaa kana, 4 metriä capulanaa [kangasta] ja
kaikkea. Koska mustat ovat sellaisia. Kaikki raha, mitä ansaitsee päätyy curandeirolle.
(MP 2.10.2000.)

Adolfon jouduttua vuodepotilaaksi, puheenjohtajan velvollisuudet siirtyivät periaatteessa
varapuheenjohtajalle. Käytännössä sihteeri työskenteli muutaman tunnin päivässä liiton toimistolla ja jäsenet tulivat tärkeissä asioissa tapaamaan puheenjohtajaa hänen kotiinsa. Adolfo
hankki itse erilaisia lääkkeitä vaivoihinsa, kävi monta kertaa parantajalla, ja yritti päästä
lääkärin vastaanotolle Pemban sairaalaan. Tuloksetta. Lokakuun puolessavälissä Adolfon tila
koheni hieman ja hän halusi viedä minut tutustumaan Nancaramon yhdistyksiin.
Adolfon mukaan curandeirot eivät ole auttaneet ja hän haluaa mennä sairaalaan. Hän epäilee, että
Mama Julianalla on toinen mies, joka haluaa tappaa hänet ja noituu tauteja. Päästyämme Nancaramoon Adolfon tila paheni ja hän halusi jäädä sairastamaan siskonsa luokse, jonka talossa myös hänen
äitinsä asuu. Sihteeri Evaristo lähetettiin tuomaan Miezestä joltakin terveysasemalla työskentelevältä
saatu piikitettävä lääke. -- Veljenpoika paineli Adolfon ihoa kuumilla lehdillä, äiti ja sisko laittavat
ruokaa.
Olin Adolfon seurana muutaman päivän, kunnes palasin Miezeen. Lauantaina sihteeri Evaristo ja
siskonpoika Manuel lähtivät pyörillä tervehtimään sairasta. Mama Juliana lähetti kalaa ja leipää.
Evaristo ja Manuel viipyivät sunnuntaihin asti, menivät Nanliaan kirjanpitäjä Chicon luo juomaan
kiljua. Varapj Agira ja vanha Buraimo [Metugen alueen pj, liiton valvovan neuvoston pj] tulivat
tänne [Miezeen], koska luulivat, että Adelino [neuvonantaja] tulee tänään tänne. Lähtivät Nancaramoon tervehtimään sairasta.
Sunnuntaina ystäväni tuli hakemaan minut Pembaan ja pyysin häntä ajamaan Nancaramoon. Tarjosimme Adolfolle autokyytiä Miezeen tai Pembaan sairaalaan, mutta hän halusi jäädä Nancaramoon
sairastamaan. Saavuttuamme siskon talolle, paikalla oli sihteeri Evaristo, siskonpoika Manuel, varapj
Agira, vanha Buraimo. sisko, äiti, käly, veli ja veljen sisko. Myös kirjanpitäjä Chico tuli
paluumatkalla vastaan. (KP 16.10.2000.)
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Toivuttuaan hieman Adolfo palasi Miezeen ja jatkoi toipilaana liiton velvollisuuksia. Hän jatkoi
erilaisten lääkkeiden ostamista ja parantajalla käyntiä. Aina ollessaan hoitamassa liiton asioita
Pembassa, hän kävi sairaalassa yrittäen päästä lääkärin vastaanotolle. Muut ihmiset pitivät makuoiden kateutta syynä Adolfon sairastamiseen. Miezen tuomioistuimen tuomari oli ollut Miezessä jatkuvasti huonossa kunnossa ja muutti lopulta Pembaan. Miezessä kauppaa pitävä intialaisperäinen nainen pelkäsi alueen ihmisiä. Hän kertoi miehensä kanssa, kuinka heidän kotinsa
kaikki kellot ja molempien rannekellot pysähtyivät samana päivänä. Adolfo ja muut ihmiset
olivat huolissaan siitä, etten minä sairastuisi.
Tuomari:
Ongelmana on perinne. Makuat tahtovat pahaa sille, joka haluaa menestyä. Miezessä olisi vaikka
mitä mahdollisuuksia pienyrittäjille, koska maa on hyvin hedelmällistä, mutta kukaan ei todella yritä
mitään tai jos yrittävät, niin ei onnistu tämän takia. Miezessä oli ennen paljon projekteja, mutta ei
enää kiinnostusta, koska hommat ei toimi niin hyvin. Tämä johtuu makua-mentaliteetista, joka ei
tahdo toisen onnistuvan paremmin kuin itse. Ennen valtio ja donorit yrittivät paljon Miezessä, nyt ei.
Täytyy olla siksi, että mikään ei onnistu kun heti halutaan pahaa, jos joku yrittää. (KP 2.11.2000.)
Kaupan nainen:
Makuoihin ei voi luottaa, Miezessä huonoja ihmisiä, aina huijaavat kun tarjoutuu tilaisuus. Erityisesti tällä alueella. Edellinen kaupanomistaja lopetti tästä syystä. (KP 8.11.2000.)
Kauppiaan mies:
Sairauden tuottaminen tehoaa vain niihin ihmisiin, jotka itse uskovat siihen, että toinen voi ajatuksillaan tai curandeiron avulla tuottaa sairautta ja epäonnea. Minun tulee välttää se olemalla itse
vahvempi. (KP 8.11.2000.)

Loppuvuodesta Adolfo alkoi valittamaan yhä enemmän puheenjohtajan velvollisuuksista. Töitä
oli paljon, mutta palkka pieni. Hänellä ei ollut aikaa hoitaa omia viljelyksiään tai liiketoimiaan.
Silti sukulaiset ja muut luulivat, että hän tienaa paljon rahaa. Adolfo ei kuitenkaan tehnyt mitään
tämän käsityksen korjaamiseksi, päinvastoin. Tietojeni mukaan Adolfo jatkaa edelleen liiton
puheenjohtajana.
Adolfon ollessa Pembassa menin suihkuttajan [Miezen alueellinen pj] ja Ernestinan mukana päätien
oikealla puolella sijaitsevalle pellolle joen varteen. Paikalla ollut vanhus osoitti Adolfon palstaa,
jossa kasvoi paljon kaalia ja vitsaili: miksi pj:n palstalla kasvaa niin hyvin kasvit, mutta heillä ei?
(KP 19.9.2000.)
Adolfo halusi minut mukanaan Pembaan hakemaan Lichingan matkalaisten rahoja. Hän ei halunnut
sairaana matkustaa yksin. -- Adolfo levitteli paluumatkalla Pembasta rahojaan (noin 15 000 mk!)
chapassa [matkustajia kuljettava lava-auto tai pikkubussi] niin että varmasti huomataan. (MP
28.9.2000.)
Liiton toimistolla on ollut myytävänä SEMOC- siemenyhtiön hybridisiemeniä. Adolfo haluaa
siemenet pois, koska ihmiset ottivat niitä hänen poissa ollessaan. Kaikki pyytävät alennusta, koska
ajattelevat siemenkaupan olevan Adolfon oma bisnes. (MP 19.11.2000.)
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7.2 Kadonneet rahat
Eräänä torstaiaamuna tammikuussa 2001 puheenjohtaja Adolfo ilmoitti liiton varastoon talletettujen rahojen kadonneen. Puheenjohtaja oli laittanut liiton lukolliseen varastoon keskiviikkoaamuna talteen noin 3 miljoonaa meticalia (noin 1 100 mk). Rahat oli saatu UNAC:n keskustoimistolta viiden eri yhdistyksen traktorivuokraa varten. Varaston avain on ainoastaan puheenjohtajalla ja vain hänellä on oikeus luovuttaa se eteenpäin. Kyseisenä keskiviikkona Adolfo
oli lähtenyt liiton kirjanpitäjän kanssa Pembaan hoitamaan liiton asioita ja antanut avaimen
myyntivastaava Ernestinalle. Kirjanpitäjä lainasi illalla avainta Ernestinalta hakeakseen
pyöränsä varastosta ja palautti avaimen.
Varaston lukkoa ei oltu murrettu. Adolfo kertoi asiasta ensin Miezessä ja Metugessa asuville liiton hallituksen jäsenille ja neuvonantajille. He päättivät, että Adolfo menee tapaamaan parantajaa, curandeiroa, joka ilmoitti, että varas on joku niistä henkilöistä, joilla on ollut avain hallussaan eli puheenjohtaja, myyntivastaava tai kirjanpitäjä. Parantaja pyysi näitä kolmea menemään
hänen luokseen, jotta hän voisi osoittaa, kuka varas on.
Puheenjohtaja Adolfo syytti varkaudesta Chicoa ja muistutti, että aiemmin oli kadonnut Maputon matkarahoja. Chico oli laiminlyönyt liiton velvollisuuksia syksyn aikana ja liiton vanhimmat olivat pitäneet hänelle puhuttelun. Adolfo ja Ernestina olivat valmiita menemään parantajalle. Chico vaikeni asiasta eikä tullut Miezeen moneen päivään lähettäen tiedon olevansa
sairas.
Chico kieltäytyy menemästä parantajalle. Agiran mukaan Chicon lanko [liiton neuvonantaja] kielsi
häntä menemästä parantajalle, joka oli Adolfon valitsema ja Miezestä. Parantaja voisi jopa tappaa
Chicon tai tehdä hänet pysyvästi hulluksi, vaikkei Chico olisikaan syyllinen. (MP 29.1.2001.)

Tilanteen ratkaisemiseksi kutsuttiin koolle yhdistystoiminnassa mukana olevat vanhat miehet:
Miezen entinen regulo vanha Salamo, 25 de Setembro –yhdistyksen puheenjohtaja Pacora,
Metugen alueellisen liiton puheenjohtaja vanha Buraimo ja hallituksen neuvonantaja Uparige
Nanliasta. Ensimmäistä liiton toimistolle kutsuttua kokousta ei voitu pitää, koska Chico ei sairauden takia tullut Toiseen kokoukseen saapuivat vanha Buraimo, Adoldo, Evaristo, Ernestina,
Chico, vanha Salamo ja Pacora, mutta Nanlian vanha Uparige ilmoitti olevansa sairas. Vaikka
kokous ei puheenjohtajan mukaan voinut antaa virallista päätöstä Uparigen poissaolon takia,
asia päätettiin kuitenkin käsitellä.
Noin tunnin kestänyt keskustelu käytiin makuaksi, ainoastaan Ernestina puhui välillä portugalia.
Pyysin muutamaan otteeseen Adolfoa kääntämään, mutta hän käski odottamaan. Kokouksen aloitti
Adolfo, jonka jälkeen puhui Chico. Vanhat miehet pitivät pitkät puheenvuorot, toruen Chicoa. Vanha
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Salamo ja vanha Buraimo nukahtelivat välillä. Lopuksi Adolfo ilmoitti, että on aika tiedottaa minulle,
mitä tapahtui. Tulos: Nanlian vanha ei ole paikalla, joten vanhimmat eivät voi antaa ratkaisua.
Päätettiin kuitenkin se, ettei asiaa viedä hallitukseen, ei ole ongelmaa. Vanhimmat tekevät päätöksen
kuultuaan kaikkia osapuolia ja sen mukaan toimitaan. (KP 2.2.2001.)

Adolfo selitti kokouksen jälkeen minulle, ettei asiassa ole ongelmaa. Vanhimmat langettavat
tuomion, jonka mukaan toimitaan. Vanhimmat voivat pakottaa kaikki parantajalle, joka osoittaa
syyllisen. He voivat myös määrätä Chicon korvaamaan rahat tai Adolfon, joka puheenjohtajana
vastaa rahoista. Mahdollinen vaihtoehto on myös määrätä Adolfo ja Chico korvaamaan rahat
yhdessä. UNAC:lle tai neuvonantajalle ei ilmoitettu asiasta. Avunantajille ei tarvinnut ilmoittaa,
koska kyse ei ollut heidän rahoistaan. Vanhimmat ilmoittivat lainaavansa rahat jostain, jottei
traktorien vuokraaminen myöhästy. Tukea peltojen kyntämiseen oli myönnetty sekä Adolfon
että Chicon yhdistyksille.
Kukaan ei epäillyt myyntivastaava Ernestinaa varkaudesta. Valmiutta mennä parantajan luo
pidettiin osoituksena syyttömyydestä. Liiton naisiin ei myöskään suhtauduttu täysivaltaisina
jäseninä. Liiton varapuheenjohtaja otti julkisesti neutraalin kannan. Jälkikäteen hän epäili Chicon ja Adolfon yhdessä varastaneen rahat. Tammikuussa perheillä ei yleensä ole rahaa, mutta
näillä kahdella sitä näytti olevan.
Agira epäilee Adolfon ja Chicon varastaneen rahat. Vain puolet rahoista oli viety, ja vain nämä kaksi
tiesivät rahoista. Adolfo saattaa syyttää Chicoa, vaikka itse varasti rahat. Molemmilla on rahaa.
Chico on ostanut uuden polkupyörän. Adolfo on moniavioinen, mutta ostaa tavaroita, kalaa torilta,
käy kaupassa joka päivä. Miten maksaa nämä? (KP 14.2.2001.)

Sihteeri ei ottanut kantaa varkauteen. Vanhat johtajamiehet olivat Adolfon puolella, lukuun ottamatta Nanlian vanhaa miestä, joka puolusti sukulaispoikaansa.
7.3 Tulkinta
Puheenjohtajan sairautta ja varastettuja rahoja käsittelevien tapausten kautta on mahdollista hahmottaa liiton johtajien välisiä sosiaalisia siteitä ja verkostoja sekä ns. perinteisen ja modernin
vallan välisiä suhteita. Vaikka Mieze ja Metuge ovat suhteellisen suuria maaseudun asutuskeskuksia, pienviljelijöiden yhdistysten jäsenten sosiaaliset siteet ja verkostot eivät perustu ainoastaan yhdistystoimintaan. Pienemmissä, kasvokkaiseen vuorovaikutukseen (face-to-face)
perustuvissa yhteiskunnissa kaikki tuntevat toisensa ja sosiaalisilla suhteilla on moninkertainen
luonne: X:n naapuri Y on todennäköisesti myös sukulainen, jonka viljelykset sijaitsevat X:n
pellon vieressä ja siksi X ja Y tekevät yhteistyötä. He saattavat käydä samassa kirkossa, kuulua
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samaan yhdistykseen, X ehkä ostaa ruokaöljyn, tulitikut ja patterit aina Y:n myyntikojusta tai
heidän vaimonsa kuuluvat samaan säästörinkiin. (Bierschenk & de Sardan 1997, 457- 459.)
Adolfon sairastuessa tehtävät eivät siirtyneet varapuheenjohtajalle, vaan yhdistysten jäsenet
odottivat puheenjohtajan kotitalon pihalla lupaa käydä puhumassa sairaan kanssa. Rahojen katoaminen ratkaistiin vanhimpien kokouksessa, joka järjestettiin liiton toimistolla. Siihen osallistuivat lähes samat henkilöt, jotka ovat liiton hallituksen ja valvovan neuvoston jäseniä. Kokous
ei kuitenkaan ollut hallituksen tai valvovan neuvoston kokous ja asiassa erityisesti päätettiin,
ettei sellaista järjestetä. Päätöksen tekivät liiton toiminnassa mukana olevat neljä vanhaa miestä.
Yhdistystoiminnan virallinen muoto ja paikalliset käytännöt tulee erottaa toisistaan. Kuten Monica Nuijten meksikolaista yhteisötilaa (ejido) käsittelevässä tutkimuksessaan osoittaa, yhdistys
ei ole jäsenille abstrakti virallinen instituutio, vaan historiallisia suhteita, jotka liittyvät tiettyihin
resursseihin, konflikteihin ja asutukseen. Nuijten erottaa organisatoriset käytännöt ja organisatorisen diskurssi toisistaan13. Organisatoriset käytännöt ovat järjestäytymisen prosesseja, jotka
eivät rajoitu vain virallisiin instituutioihin. Käytännöt liittyvät siihen, miten asioita hoidetaan ja
järjestetään eri toimijoiden välillä eri tilanteissa ja paikoissa. Tämän näkökulman mukaan pienviljelijöiden yhdistykset ja alueellinen liitto voidaan ymmärtää joustavana sosiaalisena verkostona (vrt. Berry ja Long). Organisatorinen diskurssi puolestaan on tulkintojen aktiivista tuottamista, tiettyjen käytäntöjen liittämistä empiiriseen todellisuuteen. Diskurssit itsessään ovat yksi
käytäntö, koska ne ovat osa sosiaalisia prosesseja, joissa ne saavat muotonsa ja jota kautta ne
pääsevät valtaan. (Nuijten 1992, 197-205.) Edellisessä luvussa tarkastelin kehitysyhteistyön
diskurssia, joka välittäjän asemaan pyrkivän henkilön ja ryhmän tulee hallita. Osana tätä hallitsevaa kehitysdiskurssia, Pemba-Metugen liiton johtajat korostavat ulkopuolisille tahoille asemaansa jäsentensä valitsemana demokraattisena hallituksena. Pienviljelijöille itselleen yhdistys
on jotain muuta. Edellä kuvattujen tapausten kautta on mahdollista tutkiskella alueellista liittoa
tiettyihin resursseihin, ideoihin ja asutukseen liittyvinä historiallisina sosiaalisina suhteina.
7.3.1 Sosiaaliset siteet
Liiton johtajia yhdistävät monet sosiaaliset siteet: sukulaisuus, pakolaisuus, etnisiteetti, kotipaikka, yhteiset liiketoimet, rakkaussuhteet ja usko edistykseen. Katso kuvio 6 sivulla 65. Adolfon sairastuessa liiton kaikki johtajat osoittivat tukeaan hänelle. Miezen alueellisen ryhmän
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puheenjohtaja, joka on Adolfon sisarenpoika, ja liiton sihteeri kävivät usein tervehtimässä sairasta. He polkivat pyörillä Adolfon luo Nancaramon kylään, huolehtivat liiton toiminnasta ja
pitivät huolta Adolfon palstasta. Kaikki kolme ovat kotoisin samalta seudulta ja tulleet Miezeen
pakolaisina. Liiton varapuheenjohtajan mukaan he ovat tunteneet toisensa lapsuudesta asti.
Heillä on palstat Miezen päätien varressa sijaitsevalla kasteltavalla pellolla ja sadekautena yhteinen maissipelto Miezen koulun lähellä. Näiden kahden lähimmän liittolaisen lisäksi varapuheenjohtaja ja vanha Buraimo Metugesta ja kirjanpitäjä Chico Nanliasta kävivät Nancaramossa
tervehtimässä

sairasta.

Vaikka

puheenjohtaja

ei

kyennyt

täysipainoisesti

hoitamaan

velvollisuuksiaan, eivät muut hallituksen jäsenet avoimesti kritisoineet tilannetta. Liiton
johtajien väliset siteet ja ristiriidat nousivat selkeämmin esille kadonneiden rahojen tapauksessa.
Adolfo sai puolelleen vanhat neuvonantajat Chicon sukulaista ja yhdistystoveria lukuun
ottamatta14.
Kadonneiden rahojen tapaus vahvisti Adolfon aseman puheenjohtajana. Liiton johdossa olevista
henkilöistä puheenjohtajalla ja kirjanpitäjällä on eniten edellisessä luvussa käsittelemiäni
välittäjiltä ja siten myös johtajilta vaadittavia kykyjä ja kirjanpitäjä on liiton nykyisistä johtajista
ainoa, joka kykenee haastamaan Adolfon johtajuuden15. Adolfo on oppinut tuomioistuimessa
virallisen kielen hallinnan ja hallinnollisia kykyjä. Nykyisessä asemassaan hän on oppinut nopeasti sen, miten kehitysyhteistyöorganisaatioiden kanssa tulee toimia. Häntä kunnioitetaan
myös kauppiaana.16 Kirjanpitäjä hallitsee kuitenkin modernit järjestöpätevyydet huomattavasti
paremmin. Chico on suorittanut koko peruskoulun ja opiskellut kaksi vuotta opettajaksi.
UNAC:n projektivastaavan mukaan Cabo Delgadon yhdistyksissä ei ole jäseniä, joilla olisi vaadittavaa kykyä osallistua UNAC:n koulutuksiin. Niinpä he ovat yleensä kutsuneet Chicon, jonka
kansallinen keskustoimisto on valmentanut muassa toimimaan muun paikallisena kouluttajana
yhdistys- ja osuustoiminnassa, kirjanpidossa ja hallinnossa ja yhdistysten varainhankinnassa
sekä vastaamaan yhdistysten rekisteröinnistä. Monet liiton tehtävistä ovat kasautuneet hänelle ja
hän vastaa vaativimmista töistä: kirjanpidosta ja yhdistysten rekisteröinnistä. Hän on hyvin
kiinnostunut yhdistys- ja osuustoiminnan organisoitumisesta ja mahdollisuuksista.
13

Tämä jako on Nuijtenin mukaan puhtaasti analyyttinen koska merkitystä ja toimintaa ei tule eikä voi
erottaa toisistaan (Nuijten 1992, 203).
14
Nanlian 3 de Fevereiro –yhdistyksensä oli muutenkin huonoissa väleissä muiden yhdistysten kanssa
solmittuaan seesamin siemenen tuotantosopimuksen muiden jäsenten jäädessä ilman sopimusta. 3 de
Fevereiro oli itse aktiivisesti pitänyt yhteyttä maatalousviranomaisiin ja sopimuksen toiseen osapuoleen,
muiden yhdistysten odottaessa maatalousjohtajan toimivan lupaustensa mukaisesti sopimuksen välittäjänä
15
Muilla hallintoalueilla on monia päteviä johtajia, jotka läänitason liiton perustamisen myötä tulevat
haastamaan nykyisten johtajien aseman. Työssäni keskityn kuitenkin tarkastelemaan ainoastaan PembaMetugen liittoa.
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Adolfon lähimmät liittolaiset, sihteeri Evaristo ja Miezen alueellisen ryhmittymän puheenjohtaja
Manuel eivät ole vaikutusvaltaisia henkilöitä liitossa. Työni tarkoitusta selventävässä kokouksessa Manuel yritti esitellä itseään portugaliksi, mutta muut puhuivat hänen päälleen. Vieraillessani sihteerin kanssa yhdistyksissä jäsenet eivät kohdelleet häntä yhtä kunnioittavasti kuin vanhoja miehiä tai liiton puheenjohtajaa. Liiton varapuheenjohtajalla ei ollut asemaa liiton johtajana. UNAC:n paikallinen neuvonantaja ei monen Pembassa vietetyn kuukauden jälkeen edes
tuntenut häntä. Kehitysyhteistyöorganisaatioiden edustajat pyrkivät usein rohkaisemaan naisia
puhumaan ja tarjosivat naisille mahdollisuuden käyttää miehiseksi miellettyä julkista auktoriteettia. Varapuheenjohtaja ei halunnut puhua julkisesti eikä hän yrittänyt päästä vaikutusvaltaisempaan asemaan. Liiton johdon mielenkiintoinen tapaus on myyntivastaava, nuori nainen Ernestina. Hän on johdon ainoa makonde, muiden ollessa makuoita. Hän ei ole kenenkään sukulainen, eikä ole liiton ulkopuolella tekemissä muiden kanssa. Ernestinan saadessa lapsen, ainoastaan Evaristo kävi tervehtimässä häntä. Ernestina kuuluu samaan yhdistykseen kuin edellinen
puheenjohtaja, joka erotettiin, ja onkin todennäköistä, että hän puolustaa syrjäytetyn yhdistyksen asemaa liiton johdossa. Vanhojen asiakirjojen perusteella voi päätellä, että heidän 25 de
Junho –yhdistyksensä oli aiemmin aktiivinen: ulkopuoliset vierailijat kuten UNAC:n edustaja
kävivät heidän pellollaan ja he saivat liiton kautta kanavoitua tukea (UN3). Ernestinalla ja liiton
entisellä puheenjohtajalla on palstat Miezen kasteltavalla yhteispellolla. Ernestina puolusti asemaansa liitossa ja kritisoi usein hallituksen toimia.
Liiton muut johtajat ovat yhdistystoiminnassa vuosia mukana olleita vanhoja miehiä. Siinä
missä nuoremmilla on välittäjiltä vaadittavia taitoja (katso luku 6), vanhemmilla on perinteistä
arvovaltaa suhteessa niin muihin alueen ihmisiin kuin kylien ja lähiöiden puheenjohtajiin ja
paikallisiin viranomaisiin. Portugalin kielen taitoa, tietokoneella kirjoitettuja asiakirjoja ja kehitysdiskurssin hallintaa tarvitaan ulkoisten varojen saamiseksi. Liiton sisäinen päätöksenteko
perustuu pitkälti perinteiseen valtaan, jota vanhat miehet edustavat. Yhdistystoimintaan on houkuteltu mukaan niin Metugessa ja Miezessä tärkeitä henkilöitä kuten Miezen vanha ja uusi regulo ja lähiöiden ja kylien puheenjohtajia.
Puheenjohtajan täytyy hallita molemmat valtarekisterit. Vaikka Chico hallitsee modernit
järjestöpätevyydet paremmin, hän on nuori mies, jolla ei ajatella vielä olevan riittävästi vastuuntuntoa. Häntä arvosteltiin liiton velvollisuuksien laiminlyömisestä jo aiemmin syksyllä ja
pidettiin syyllisenä rahojen katoamiseen. Adolfoa puolestaan kehuttiin puheenjohtajana ja hän
16

Valitettavasti minulla ei ole tietoa siitä, miten Adolfo valittiin puheenjohtajaksi.
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oli saanut taakseen vanhimpien tuen. Tämä on mielenkiintoista, kun ottaa huomioon, että
Adolfo saapui Miezeen noin 20 vuotta, eikä kukaan vanhimmista ole hänen sukulaisensa. Esimerkiksi reguloksi on valittu vain syntyperäisiä henkilöitä. Yhdistystoiminnan kautta Adolfo
pyrkii yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi.
7.3.2 Tukahdutetut konfliktit ja vallan kontrolli
Kadonneiden rahojen tapaus haluttiin ratkaista mahdollisimman alhaisella tasolla. Siitä ei
haluttu tehdä isoa riitaa. Vaikka monet pitivät Chicoa syyllisenä, ei häntä vanhimpien
kokouksen ulkopuolella moitittu tapahtuneesta. Epäilyjä ei tuotu enää julkisesti ilmi ja liiton
johdon toiminta palautui normaaliksi. Bierschenkin ja de Sardanin mukaan sosiaalisten
suhteiden moninkertainen luonne estää usein konfliktien avointa ratkaisua, koska riidan
osapuolet voivat tarvita toisen osapuolen tukea tulevaisuudessa. Vastaava tilanne vallitti
maatalousjohtajan ja yhdistysten välillä. Vaikka yhdistykset olivat hyvin vihaisia siitä, ettei
johtaja pitänyt lupauksiaan seesamin siemenen tuotantosopimuksesta, he eivät ilmaisseet
tyytymättömyyttään hänelle. Konfliktit tukahdutetaan ja ratkaisemattomat ristiriidat siirtyvät
muille sosiaalisten suhteiden areenoille. Konfliktien avoimen käsittelyn välttäminen on myös
yksi syy siihen, miksi oletukset, epäilyt ja syytökset noituudesta kukoistavat pienyhteisöissä.
Useiden eri kollektiivisten varojen olemassaolo ja niiden hallinnan yhteisölliset muodot
ruokkivat entisestään tätä ”epäilyn taloutta” (economy of suspicion)17. Juorut ja noituus ovat
epävirallisia käytäntöjä vallan kontrolloimiseksi. (Bierschenk & de Sardan 1997, 457- 459;
Lentz 1988, 209.)
Monet ihmiset ajattelivat pienviljelijöiden yhdistysten olevan Adolfon johtama yritys. He luulivat yhdistysten toimivan sosialismin aikaisten osuuskuntien tavoin, jolloin jäsenille maksettiin
korvaus heidän tekemästään työstä. Ihmiset näkivät Adolfon käsittelevän suuria rahasummia,
liikkuvan ulkomaalaisten kanssa ja myyvän jalostettuja siemeniä liiton toimistolla. Miezessä ei
ollut muita vastaavia paikallisia ryhmiä, joiden kanssa olisi toteutettu ulkomaisella rahoituksella
projekteja. Aiemmat kehitysyhteistyöprojektit Miezessä oli toteutettu valtion elinten kautta
kuten maatalousministeriön kautta toteutettu vihreiden alueiden ohjelma ja metsitysohjelma tai
liittyneet yleisen infrastruktuurin kuten koulun ja vesipumppujen rakentamiseen. Koska koko
Cabo Delgadon tuki kanavoitiin Pemba-Metugen liiton kautta, Adolfolla oli julkisesti hallussaan
paikallisesti hyvin merkittäviä rahasummia. Vaikka Adolfo ja hänen lähipiirinsä ajattelivat
17

Vrt. Hydenin tunnetalous.
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jatkuvan sairastamisen johtuvan muiden kateudesta, hän ei pyrkinyt käytöksellään muuttamaan
käsityksiä. Hän noudatti parantajien määräyksiä siitä, ettei hänen tule peseytyä tai ottaa minulta
rahaa vastaan, mutta halusi silti julkisesti näyttäytyä mielellään seurassani ostoksilla, liiton
rahojen kanssa jne. Tämän voi tulkita siten, ettei hän aikonut antaa periksi perinteisille vallan
kontrollimekanismeille. Juorut ja noituus olivat hänen asemansa haittapuolia, mutta hän ei ollut
valmis niiden takia jättämään asemaansa. Koska hän itse uskoi vakaasti siihen, että avunantajien
tuella heidän on mahdollista siirtyä pienimuotoisesta viljelystä todellisiksi maanviljelijöiksi, hän
tulkitsi muiden epäilyt takapajuisuudeksi.
7.3.3 Yhteenveto
Tässä luvussa käsittelin kahden tapauksen kautta johtajuutta Pemba-Metugen liitossa. Keneltä
liiton puheenjohtaja saa auktoriteettinsa? Millaisia liittoutumia ja kamppailua välittäjyyttä tavoittelevan alueellisen liiton johdon sisällä on? Tämän ymmärtämiseksi organisatoriset käytännöt ja organisatorinen diskurssi tulee erottaa toisistaan. Yhdistysten jäsenille ja alueellisen liiton
johtajille yhdistykset eivät ole virallisia organisaatioita, vaan tiettyihin resursseihin, ideoihin ja
asutukseen liittyviä historiallisia sosiaalisia suhteita.
Pienissä kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvissa yhteiskunnissa sosiaalisten suhteiden
luonne on moninkertainen. Liiton johtajia yhdistävät monet sosiaaliset siteet kuten sukulaisuus,
pakolaisuus, etnisiteetti, kotipaikka, yhteiset liiketoimet, rakkaussuhteet ja usko edistykseen.
Konfliktitilanteessa puolen valitsemisessa painoivat sukulaisuus, yhteiset liiketoimet ja asuinpaikka Vaikka liiton johtajilta edellytetään välittäjiltä vaadittavia kykyjä apuvarojen houkuttelemiseksi, liiton sisäiset päätökset perustuvat perinteiseen valtaan. Konfliktitilanteessa ratkaisun
tekivät vanhat miehet, eivät liiton päättävät elimet. Liiton johdossa on sekä modernin että perinteisen vallan edustajia. Nuoremmat jäsenet hallitsevat virallisen kielen, kehitysyhteistyödiskurssin, hallinnollisia taitoja kuten kirjanpidon ja virallisten asiakirjojen kirjoittamisen ja taidon
esittää yhdistystoimintaa siten kuin avunantajat haluavat sen nähdä. Vanhat miehet edustavat
arvostettuja sukuja ja heillä on vaikutusvaltaa alueen ihmisiin, lähiöiden ja kylien puheenjohtajiin ja paikallisiin viranomaisiin. Heidän osallistumisensa voisi tulkita myös siten, että nuorempien johtajien tulee saada perinteisen vallan edustajien hyväksyntä toiminnalleen. Liiton puheenjohtajalta edellytetään kuitenkin molempien valtarekisterin hallintaa. Kadonneiden rahojen
tapaus vahvisti hänen asemaansa puheenjohtajana. Modernit järjestöpätevyydet paremmin hallitseva kirjanpitäjä käyttäytyi yhteisön tasapainon kannalta vastuuttomasti.
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Sosiaalisten suhteiden moninkertaisuus aiheuttaa myös sen, että konfliktit pyritään vaimentamaan ja ratkaisemaan mahdollisimman alhaisella tasolla. Tämä on yksi syy siihen, miksi oletukset, epäilyt ja syytökset kukoistavat pienyhteisöissä.

8 KESKUSTELU
Nuo ihmiset olivat -- entisiä sodan jaloista lähteneitä. -- Jos olisi eletty vanhoja aikoja, ne olisi passitettu kauas. Niin tehtiin, kun tulossa oli arvovieraita, väkeä jostain portaasta tai ulkomailta. Meille
tuli ylhäältä ohjeet: emme saanet näyttää kerjäävää kansaa, maata jolla oli törröttävät kylkiluut. Jokaisen vierailun aattona me hallintojohtajat saimme kiireellisen viestin: oli piilotettava asukkaat, lakaistava maton alle kaikki köyhyys. Kansainvälisen yhteisön antamien lahjoitusten myötä asiat olivat
kuitenkin muuttuneet. Nyt tilanne oli hyvin pitkälti päinvastainen. Oli näytettävä kansaa nälkineen ja
tarttuvine tauteineen. Muistan hyvin Teidän Kunnianarvoisuutenne sanat: meidän kurjuutemme
tuottaa hyvin. Kerjäläisten maassa on käärittävä esiin haavat, tuotava näytille lasten esiin työntyvät
luut. -- Ulkomailta tai pääkaupungista tulevien vieraspaikkakuntalaisten täytyy päästä tarkastelemaan kaikkea surkeutta joutumatta sen suuremmin hikoilemaan. Sen vuoksi pakolaiset olivat leireilleet kuukausitolkulla hallintorakennuksen liepeillä ihmisten riesana.
Mia Couto: Flamingon viimeinen lento (2001)

Johdannossa määritin tutkielmani tavoitteeksi kehityksen välittäjyyden tarkastelun pienviljelijöiden yhdistysten ja alueellisen liiton kautta. Asetin työlleni seuraavat tutkimusongelmat: Millaista toimijuutta välittäjyys on? Missä ja miten siitä kiistellään ja neuvotellaan? Millaisia kykyjä se vaatii ja minkä käytäntöjen kautta eri toimijat pyrkivät todistamaan legitimiteettinsä välittäjänä? Tutkielmani päättävässä luvussa keskustelen näistä kysymyksistä ja pohdin välittäjyyden vaikutuksia Afrikan maaseudun poliittisilla areenoilla.
8.1 Välittäjyys Pemba-Metugen paikallisella poliittisella areenalla
Olen tarkastellut työssäni välittäjyyttä Pemba-Metugen paikallisella poliittisella areenalla, jossa
useat eri ryhmät ja henkilöt neuvottelevat ja kiistelevät välittäjän asemasta pienviljelijöiden
yhdistysten ja kehitysyhteistyöorganisaatioiden välillä. Useat laajemmat prosessit ovat vaikuttaneet välittäjyyden muodostumiseen tärkeäksi sosiaaliseksi ja poliittiseksi tekijäksi afrikkalaisissa yhteiskunnissa.
Mosambikissa valtiojohtoisten kehitysstrategioiden kausi jäi lyhyeksi ja valtiokoneiston pyrkimykset maaseudun haltuunoton ja poliittisen kontrollin suhteen jäivät sisällissodan(kin) takia
heikoiksi (vrt. Scott 1998). Talouden rakennesopeutusohjelmien ja yksityistämisen seurauksena
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pienviljelijöiden tulisi hankkia tuotannosta tarvitsemansa resurssit markkinoilta. Pohjois-Mosambikissa tämä on mahdollista ainoastaan hyvin pienelle osalle maaseudun ihmisistä. Apuun
ovat tulleet erilaiset kehitysyhteistyötoimijat, kansainväliset organisaatiot, valtioiden kehitysyhteistyöosastot ja kansalaisjärjestöt, jotka suuntaavat yhä enemmän apuvaroja erilaisille paikallisille ryhmille. Aiemmin valtiokeskeistä kehitysapua on 1980-luvulta lähtien hajautettu.
Samanaikaisesti valtio on vetäytynyt yhteiskunnasta sen epäonnistuttua tehtävässään vastata
kansakunnan fyysisistä ja inhimillisistä resursseista ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista.
Tämä on luonut tilaa erilaisille paikallisille välittäville organisaatioille kuten pienviljelijäorganisaatioille, etnisille liikkeille, uskonnollisille yhdistyksille ja kehityksen välittäjille.
Tutkielmani keskiössä ovat ulkomaista tukea saanet kansalliseen pienviljelijäliittoon kuuluvat
yhdistykset. Tuki on toistaiseksi kanavoitu UNAC:n pääkaupungissa sijaitsevan keskustoimiston kautta, joka perustelee osallisuutensa pohjoisen pienviljelijöiden heikoilla teknisillä ja hallinnollisilla kyvyillä. Paikalliselle tasolle suunnattavista varoista on tullut tärkeä panos paikallispolitiikassa, ja projektien myötä muut paikalliset toimijat ovat kiinnostuneet paikallisen projektitoteuttajan asemasta. Mosambikissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana järjestöjen
perustamisen tultua mahdolliseksi ja kansalaisjärjestöille suunnattujen apuvarojen kasvun myötä
perustettu lukuisia paikallisia kansalaisjärjestöjä, joista UNAC:n jäsenyhdistyksille suunnatusta
tuesta kiinnostunut UMOKAZI on hyvä esimerkki. UMOKAZI perustettiin jatkamaan hollantilaisen kehitysyhteistyöjärjestö HIVOS:n työtä Cabo Delgadossa. Lähes täysin ulkomaisesta
rahoituksesta riippuvainen järjestö toimii koulutetun, osittain muualta alueelle tulleen ammattilaishenkilökunnan voimin läänin pääkaupungista käsin. Järjestö on korvannut muutamalla hallintoalueella maatalousviranomaisten teknikot, traktorit ja muut resurssit ja noussut merkittäväksi paikalliseksi toimijaksi erityisesti maatalouden tuki- ja neuvontapalveluiden alalla. Järjestön olemassa olo, työntekijöiden palkka ja osallistuminen alueellisten kehitysstrategioiden
muotoiluun riippuu täysin roolista paikallisena projektitoteuttajana ja siten se etsii jatkuvasti
uusia välittäjän asemia.
Hajautuneen kehitysavun vaikutukset eivät kuitenkaan rajaudu vain uusiin toimijoihin, paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Myös valtion paikalliset edustajat ovat yhä riippuvaisempia apuvaroista. Pemba-Metugen maatalousjohtajan tavoitteena on jatkaa vihreiden alueiden ohjelmaa
yksityisellä rahoituksella. Paikalliset maatalousviranomaiset pyrkivät kansalaisjärjestöjen lailla
hankkimaan projekteihin suunnattavia apuvaroja. Toisin sanoen, niin valtion maatalousviran-
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omaiset, alueelliset kansalaisjärjestöt ja UNAC:n keskustoimisto kiistelevät pienviljelijöiden
yhdistysten ja kehitysyhteistyöorganisaatioiden välittäjyydestä.
Pemba-Metugen alueellisen liiton johtajat eivät kuitenkaan kaipaa ulkopuolisia välittäjiä, päinvastoin. Alueellisen liiton johtajista monet osallistuivat sosialismin aikaisiin tuottaja- ja kuluttajaosuuskuntiin ja vihreiden alueiden ohjelman aikana perustettuihin yhdistyksiin, joita UNAC
ryhtyi järjestämään kansallisen liiton jäseniksi. Monesti juuri samat ihmiset ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan ulkoisiin kehitysohjelmiin. Alueellisen liiton johtajat ovat yhteisöjensä
jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita ja kykeneviä kaupalliseen tuotantoon. He ovat kuitenkin tyytymättömiä asemaansa UNAC:n keskustoimiston, valtion instituutioiden ja kansallisten tai ulkomaalaisten kansalaisjärjestöjen kohderyhminä. He haluavat lisätä määräysvaltaansa projektien
sisällöstä ja varojen käytöstä ja vahvistaa johtajan asemaansa yhdistystoiminnan levitessä laajemmalle alueelle. Muut välittäjät ovat heille uhkaavia. He epäilevät maatalousviranomaisten
omivan resurssit itselleen. Niin UNAC:n keskustoimiston kuin välittävien kansalaisjärjestöjen ja
niiden työntekijöiden ideologiset näkemykset voivat erota pienviljelijöiden tavoitteista. Luvussa
6 käsittelin tapausta, jossa avunantajajärjestön paikallinen työntekijä vastusti Pemba-Metugen
liiton johtajien pitkäaikaista pyrkimystä rakentaa alueellinen varasto. Pienviljelijäyhdistysten
jäsenten ja johtajien käsitys kehityksestä perustuu teknologiaan ja kaupunkien infrastruktuuriin
ja kulutushyödykkeisiin. He haluavat liitolle auton, tietokoneet, pienviljelijöille traktorin, jalostettuja siemeniä, lannoitteita ja torjunta-aineita. Kehitysyhteistyöorganisaatiot ovat ainakin lähitulevaisuudessa ainoa kanava näiden resurssien hankkimiseksi, useiden eri rakenteellisten
tekijöiden aiheuttaessa sen, että myyntitulot ovat lähes poikkeuksetta tuotantokustannuksia pienemmät.
Pemba-Metugen alueellisen liiton osallistumista kiistelyyn välittäjyydestä on edistänyt avunantajien yhä lisääntyvä kiinnostus huomioida paikallisten organisaation rooli apustrategioissaan
(H20). Yhdistysten suosiota apukanavana kuvastaa se, että kenttätyöni aikana kolmen eri kehitysyhteistyöorganisaation edustajat saapuivat etsimään omien strategioidensa mukaisia tuottajaryhmiä. Pohjois-Mosambikissa on vähän viralliseen muotoon järjestettyä yhteistoimintaa ja
avunantajien tunteman UNAC:n jäsenyhdistykset ovat siten kiinnittäneet kehitysyhteistyötahojen huomion. Vaikka pienviljelijöiden yhdistykset tarvitsevat välittäjiä muodostaakseen yhteyksiä kehitysyhteistyön kentällä ja kaupungeissa vaikuttaviin avunantajiin, viime vuosina niiden
asema on vahvistunut kehitysyhteistyöorganisaatioiden suorastaan etsiessä paikallisia ryhmiä,
joiden kautta kanavoida tukea. Heijdra huomauttaakin, että avunantajat ovat välillisesti tai suo-

105

raan perustaneet tai virallistaneet useimmat paikalliset organisaatiot (Heijdra 1989, 53). Tämä ei
tietenkään tarkoita sitä, ettei koordinoitua yhteistoimintaa olisi olemassa Afrikan maaseudulla,
vaan sitä, että projektien toteuttaminen edellyttää edes jonkinasteista virallista muotoa.
Pemba-Metugen pienviljelijöiden alueellisen liiton, maatalousviranomaisten, UNAC:n keskustoimiston ja kansalaisjärjestöjen kiistely välittäjyydestä ei rajoitu ainoastaan yhdistyksiin ja
maatalouteen, vaan heijastaa yleisempää dynamiikkaa Afrikan maaseudulla. Neuvottelut pienviljelijöiden yhdistysten areenalla liittyvät, ja ovat päällekkäisiä kiistoihin ja neuvotteluihin
muilla areenoilla. Välittäjän asema pienviljelijäyhdistyksissä liittyy auktoriteetin saavuttamiseen
muilla toiminnan aloilla.
8.2 Välittäjyys toimijuutena
Kiistelyä välittäjyydestä käydään konkreettisissa paikoissa ja tilanteissa. Välittäjyys on valtasuhde, joka ei ole pysyvä rakenteellinen ominaisuus, vaan vuorovaikutuksessa ilmenevä neuvotteluiden tulos. Hyväksyttäviä kanavia statuksen ja vallan saamiseksi, ylläpitämiseksi ja harjoittamiseksi ei määritellä kerralla ja pysyvästi, vaan niistä neuvotellaan ja kiistellään jatkuvasti.
Välittäjyys valtasuhteena on olemassa käytettäessä ja toimittaessa. Normit ja ideaalit hyvästä
välittäjästä ja johtajasta muodostuvat sosiaalisissa tilanteissa ja fyysisissä paikoissa, kiistoissa ja
väittelyissä resursseista, merkityksistä ja vallasta.
Tutkielmassani tarkastelin kehitysyhteistyöorganisaation vierailun kautta sitä, miten eri tahot
pyrkivät todistamaan niin avunantajatahoille kuin yhdistysten jäsenille kykyään ja oikeutustaan
välittäjänä. Apuvaroista riippuvaisissa yhdistyksissä välittäjiltä edellytetyt kyvyt kertovat paljon
myös johtajuudesta ja siitä, mitä kykyrekistereitä korostamalla johtajat pyrkivät legitimoimaan
asemaansa.
Pemba-Metugen pienviljelijäyhdistysten tapauksessa välittäjältä vaaditaan kykyjä luovia erilaisten maailmojen välillä, puhua eri kieliä ja kääntää niitä toisikseen, hallita paikallinen tapa
jäsentää asioita ja kehitysyhteistyön diskurssi. Hänellä tulee olla tietotaitoa myyntikasvien viljelystä ja alueella menestyvistä lajikkeista ja kyetä täyttämään avunantajatahojen hallinnolliset
vaatimukset. Välittäjän täytyy useimmiten osata lukea, kirjoittaa ja hallita kirjanpito. Välittäjältä
edellytetään myös esittäviä ja symbolisia kykyjä. Hänen tulee yhtäältä vakuuttaa taitonsa pienviljelijöille, esimerkiksi tuomalla organisaatioiden edustajia vierailulle tai osoittamalla pitävänsä
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pienviljelijöiden puolta neuvotteluissa eri instituutioiden edustajien kanssa. Toisaalta välittäjän
täytyy esittää kehitysyhteistyöorganisaatioille avulla saavutettuja tuloksia: hyvin tuottava pelto
tai yhdistyksen kerhohuoneisto, joka todistaa yhteistoiminnan saavutuksista. Symbolisin kyvyin
välittäjä todistaa eri osapuolille legitimiteettiään. Avunantajille hän esittelee taulukkoa, joka
kertoo hänen edustavan satoja pienviljelijöitä, joille hän puolestaan korostaa siistien vaatteiden,
UNAC:n liittokokouskyltin, silmälasien ja käytöksensä kautta hallitsevansa modernin maailman, kehityksen, tekniikat.
Lentzin mukaan paikallistason projektit perustuvat useimmiten moderniin kehitysideologiaan,
jonka mukaisesti mielikuvat edistyksestä ja tarpeet muokataan yhä enemmän kaupunkien mallien mukaan. Ratkaisuna nähdään markkinatuotannon lisääminen ja kaupunkien infrastruktuurin
rakentaminen maaseudulle. Toimiessaan kylätasolla, kehitysyhteistyöorganisaatiot kytkeytyvät
niihin ryhmiin, jotka ovat omaksuneet modernin kehitysideologian. Lentz väittää, että nämä
ryhmät ovat nousemassa kyläpolitiikassa johtavaan asemaan. ”Modernin” projektien toteuttaminen on lähes täysin riippuvaista ulkomaisesta rahoituksesta ja tietotaidosta ja edellyttää uudenlaisia kyläpoliitikkoja. Aiemmin kylien auktoriteettien valta perustui paikallisiin, maaseutua
koskeviin tietoihin, nyt kylien ulkopuoliset kyvyt ovat nousemassa vallan edellytyksiksi. (Lentz
1988, 208-210.)
Kuten luvusta 7 ilmeni, modernien järjestöpätevyyksien hallinta ei silti riitä johtajuuden saavuttamiseen alueellisessa liitossa. Johtajalta edellytetään myös perinteisen valtarekisterin hallintaa, johon yhdistyksen sisäinen päätöksenteko ja yhteistoiminta pitkälti perustuu. Apuvarojen
houkuttelu on vain yksi ulottuvuus yhdistystoiminnassa, joka sen jäsenille ei ole virallisten organisaatioiden järjestelmä, vaan tiettyihin resursseihin, konflikteihin ja asutukseen liittyviä historiallisia suhteita. Mielenkiintoista on se, että perinteinen ja moderni valtarekisteri yhdistyy
Pemba-Metugen alueellisen liiton johdossa niin kollektiivisella kuin henkilökohtaisella tasolla.
Alueellisen liiton johto muodostuu kahdesta erilaisesta ryhmästä: modernit järjestöpätevyydet
hallitsevista nuoremmista ja koulutetummista jäsenistä ja vanhoista miehistä. Välittäjiltä vaadittavat kyvyt hallitsevat henkilöt vastaavat liiton hallinnollisista rutiineista ja edustavat jäseniä
kohtaamisissa ja neuvotteluissa kehitysyhteistyöorganisaatioiden kanssa. Vanhat miehet puolestaan tekivät päätöksen rahojen katoamistapauksessa ja moittivat yhtä nuorta johtajaa velvollisuuksien laiminlyömisestä. Puheenjohtajalta edellytetään molempien valtarekisterien hallintaa.
Hänen tulee olla edistyksellinen myyntikasvien viljelijä, vanhimpien miesten hyväksymä aikuinen mies, kyetä toimimaan avunantajaorganisaatioiden, viranomaisten ja mahdollisten välittä-
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jätahojen kanssa ja osattava edes kohtalaisesti hallinnollisia taitoja kuten asiakirjojen kirjoittamista ja kirjanpitoa.
Eri valtarekisterit näyttävät siis täydentävän toisiaan ja olevan muunnettavissa toisikseen
Bayartin (1993) väitteen mukaisesti.18 Hajautetun kehitysavun kautta muuten marginaaliset ryhmät kuten siirtolaiset, naiset ja nuoret voivat päästä merkittävään asemaan paikallisilla poliittisilla areenoilla, mutta Bierschenk tutkijatovereineen väittää, että välittäjinä toimivat usein paikallisen poliittisen eliitin edustajat, jotka yhdistävät toiminnan eri aloja asemansa vahvistamiseksi (Bierschenk ym. 2000). Tämän ajatuksen mukaisesti maatalousviranomaiset pyrkivät välittäjyyden kautta varmistamaan työpaikkansa, pääsynsä tuottaviin resursseihin ja vahvistamaan
legitimiteettiään valtiokoneistoissa ja muilla aloilla kuten maatalousyrittäjänä. Samoin paikallisten kansalaisjärjestöjen, kollektiivisten välittäjien, johtajat ja työntekijät voivat apuvaroja
kouluttelemalla lisätä vaikutusvaltaansa esimerkiksi liiketoiminnassaan tai kylän puheenjohtajana. Pemba-Metugen liiton johtajat legitimoivat välittäjyyden kautta suuremman osuutensa
yhdistyksille kanavoidusta tuesta ja vahvistavat asemaansa paikallisyhteisöissä julkisen auktoriteetin ja modernin maailman edustajina.
Valtarekisterien yhdistely ei ole siis vain suurmiesten toimintaa kuvaava piirre (ks. esim. Lentz
1998), vaan osa yleisempää vallan, auktoriteetin ja legitimiteetin dynamiikkaa. Mutta kuinka
tietoista taloudellisen toiminnan, politiikan, julkisen ja yksityisen, perinteisen ja modernin yhdistely on?
Välittäjyys on helppo nähdä strategisena toimijuutena, eri tahojen pyrkimyksenä edistää taloudellisia ja poliittisia intressejään. Mutta voiko yhdistystoiminnan palauttaa valtaresursseja sisältäväksi sosiaaliseksi verkostoksi, jota johtajat hyödyntävät edistääkseen strategisesti tarkoitusperiään? (vrt. Long 1989, 1992) Vai onko tämä seurausta konstruktivististen teorioiden utilitaristisen yksilön vinoumasta (vrt. Gould 1997) tai länsimaisen tutkijan toiminnan eri alat jyrkästi erottavista luokitteluista (vrt. Lentz 1998)?
Väitän, ettei välittäjyyttä voida täysin ymmärtää ainoastaan strategisena toimijuutena. Kuten
Gould (1997) Weberin jalanjäljissä toteaa, toiminnalla on materiaalisia ja ideaalisia intressejä,
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Kuten luvussa 2 totesin, Bayart väittää, että nykyiset afrikkalaiset poliitikot ja suurmiehet yhdistelevät
tietoisesti poliittisia, taloudellisia ja muita resursseja, poliittisen legitimiteetin perinteisiä ja moderneja
lähteitä, yksityisen ja julkisen kenttää sekä sosiaalisia roolejaan hankkiakseen ja legitimoidakseen valtaa
ja materiaalista omaisuutta (Biershcenk 1993, 241).
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joita ei tarvitse erottaa toisistaan. Niiden muotoutumisessa yhdistyvät sekä normatiiviset että
instrumentaaliset elementit, eikä niitä tule erottaa toisistaan. Se, että alueellisen liiton johtajat
tavoittelevat poliittisia ja taloudellisia etuja, ei tarkoita, ettei heidän toiminnallaan olisi myös
ideaalisia päämääriä. Kiistely välittäjyydestä on samalla sekä kamppailua auktoriteetista ja johtajuudesta, omien materiaalisten intressien turvaamista että halua vaikuttaa siihen, mitä apuvaroilla tehdään. Onkin parempi puhua Lentzin tavoin eri valtarekisterien yhdistelystä ja muunnettavuudesta kuin eri alojen strategisesta, tietoisesta yhdistämisestä (Lentz 1998, 61). Yhdistystoiminta perustuu vahvasti sosiaalisiin siteisiin ja yksilölliset intressit muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Liiton johtajat käyttävät yhdistystoimintaan paljon aikaa ja resursseja, usein muun taloudellisen toiminnan ja sosiaalisten verkostojen kustannuksella. Vaikka he
ovat hyötyneet muita jäseniä enemmän ulkomaisesta tuesta, eivät he ole saaneet yhdistystoiminnasta merkittäviä lisätuloja tai poliittista kannatusta. Liiton puheenjohtaja on jopa kärsinyt
asemastaan noituussyytösten takia. Johtajat eivät myöskään pidä realistisena, että heillä muutaman vuoden sisällä olisi mahdollisuuksia tuottaa myyntikasveja ilman ulkoista apua. He kuitenkin uskovat yhdistystoiminnan mahdollisuuksiin nähtyään muiden alueellisten liittojen saavutuksia Maputossa ja naapurilääneissä.
8.3 Pirstoutuneet paikalliset areenat
Bierschenkin ym. mukaan kehitysyhteistyön hajautumisen seurauksena vahvistunut kehityksen
välittäjyys liittyy valtion legitimiteetin vähenemiseen ja paikallisten poliittisten areenoiden autonomian lisääntymiseen (Bierschenk ym. 2000; ks. myös Bierschenk 2002). Heidän mukaansa
paikallisten poliittisten areenoiden määräävin piirre (Afrikassa) on niiden monipaikkaisuus ja
pirstoutuneisuus. Jokainen uusi hallinto on synnyttänyt uusia paikallisia instituutioita ja toimijoita, ilman että ne ovat korvanneet entisiä. Paikallisten areenoiden poliittiset organisaatiot ovat
siten peräisin eri ajoilta, niillä on erilaiset säännöt, legitimiteettiperusteet ja eri toimijat. Millään
yksittäisellä taholla, valtiolla tai perinteisellä päälliköllä, ei ole kykyä säädellä tai hallita paikallisia toimijoita. Poliittista valtaa harjoitetaan myös täysin ei-poliittisilta vaikuttavissa yhteyksissä. Paikallinen politiikka on äärimmäisen monimutkaista ja joustavaa, sitä luonnehtii instituutioiden ja päätöksentekopaikkojen lukematon joukko, joiden pätevyyksiä tai hierarkkisia
suhteita ei ole selkeästi määritelty. Niinpä poliittinen toiminta on jatkuvaa neuvottelua monipaikkaisista poliittisista tapauksista ja eri toimijoiden pätevyydestä. Tämä vähentää politiikan
ennustettavuutta ja paikallisten poliittisten instituutioiden vastuuvelvollisuutta. (Bierschenk &
Olivier de Sardan 2002.)
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Kehitysyhteistyön hajauttavia vaikutuksia lisää se, etteivät pienviljelijäyhdistyksille suunnatut
apuvarat eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Avunantajien välillä on suuria ideologisia
eroja ja kaikki haluaisivat nähdä omien ideoidensa mukaista ”kehitystä”. KEPA tukee yhdistyksiä muun muassa vahvistaakseen Mosambikin kansalaisyhteiskuntaa, edistääkseen ja puolustaakseen Cabo Delgadon pienviljelijöiden etuja ja levittääkseen Suomessa tietoa globalisaation
ja talouden rakennesopeutusohjelmien vaikutuksista Pohjois-Mosambikissa (KEP1; KEPA
2002). Espanjan kehitysyhteistyöviranomaisten tuki puolestaan kohdistuu maanviljelyn kaupallistamiseen, panoksiin, joita tarvitaan lähinnä myyntikasvien tuottamiseen tai ruokakasvien laajamittaiseen viljelyyn. Pienviljelijät ovat tietoisia ristiriidoista ja osaavat strategisesti hyödyntää
niitä.
Kehitysyhteistyövaroja paikallisille ryhmille suuntaavat Pohjoisen kansalaisjärjestöt, konsulttitoimistot ja valtioiden kehitysyhteistyövirastot esiintyvät useimmiten ei-poliittisina. Hajautettu
kehitysapu on kuitenkin muokannut merkittävästi paikallisia poliittisia areenoita. Yhteisöihin
kohdistettujen taloudellisten ja aineellisten resurssien lisäksi kehitysyhteistyöprojektit ovat tarjonneet uuden kanavan esiintyä yhteisön puolestapuhujana ja hankkia poliittista kannatusta
houkuttelemalla apuvaroja yhteisöihin. Poliittisille areenoille kytkeytyvät kehitysyhteistyöorganisaatiot liittyvät eri toimijoiden välisiin konflikteihin ja liittoutumiin muuttaen paikallisen politiikan voimasuhteita ja myötävaikuttaen vallan pirstoutumiseen Kehitysyhteistyöprojektit eivät
ole teknisten suunnitelmien toteuttamista, vaan synnyttävät rajapintoja, joissa eri osapuolet
kiistelevät ja neuvottelevat resursseista, vallasta, merkityksistä ja normeista. Kehitysyhteistyö
tulisi nähdä eri intressiryhmien välisinä kiistelyinä (Crehan & von Oppen 1988, 113) ja strategisten ryhmien välisinä neuvotteluina (Bierschenk 1988, 158).
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Liite 1.

Pemba-Metugen hallintoalue.
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Liite 2. Aineistoluettelo.

1 HAASTATTELUT
Nauhoitetut haastattelut
Pvm

Haastateltava

Yhdistys /
paikkakunta

Asema
yhdistyksessä

5.2.2001

Ernestina
Patricio

25 de Junho /
Mieze

6.2.2001

Evaristo Cutura

Nova Fase /
Mieze

Sihteeri

9.2.2001

Asujati
Chuende

Sihteeri

9.2.2001

Antonio
Carvalho

13.2.
2001

Faustino Liquia
Britade
Taparula ja 3
muuta jäsentä

7 de
Setembro /
Nanlia
3 de
Fevereiro /
Nanlia
A vida
chama por
nos /
Nancaramo

14.2.
2001

Carvalho
Aquimo

Sihteeri

14.2.
2001

Liamo Buraimo

Primero
Congreso /
Metuge, 25
de Junho
1 de Junho /
Metuge

20.2.
2001

Sina

Masiquine /
Mieze

Puheenjohtaja

21.2.
2001

Francisco Chico 3 de
Fevereiro /
Nanlia

Puheenjohtaja

Muut
luottamustoimet
ja tehtävät

Huomioita

PembaMetugen liiton
myyntivastaava
PembaMetugen liiton
sihteeri

H1
H2
H3

Nanlian alueen
pj

H4
Ryhmähaastattelu
tulkin
avulla
makuaksi

Sihteeri

Koodi

Metugen alueen
valvovan
neuvoston
sihteeri
Metugen alueen
pj, PembaMetugen liiton
valvovan
neuvoston pj

H6

H7

Tulkin
avulla
makuaksi
PembaMetugen liiton
kirjanpitäjä,
paikallinen
kouluttaja

H5

H8
H9
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Nauhoittamattomat haastattelut
Pvm

Henkilö

Asema, organisaatio

Paikka

Koodi

23.6.1999
22.8.2000
1.11.2000
9.11.2000
9.11.2000

Ismael Ossemane
Renaldo Chingore João
Mário Adolfo Navaia
Graciano dos Santos Gil
Muleia

Maputo
Maputo
Mieze
Mieze
Mieze

H10
H11
H12
H13
H14

2.2.2001

Manuel Pacora

Mieze

H15

8.2.2001
14.2.2001
15.2.2001
17.2.2001
19.2.2001
26.2.2001

Luciano Macumbe
Aleis Patimi
Hélio Kineardeth
Maria Nkamlani
Kaspar Grossenbacher
Eduardo César F.
Muluana

Toiminnanjohtaja, UNAC
Varapuheenjohtaja, UNAC
Miezen hallinnollisen aseman johtaja
Maatalousteknikko
Pemba-Metugen alueen
maatalousjohtaja
Puheenjohtaja, 25 de Setembro –
yhdistys, Pemba-Metugen liiton
entinen puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja, UMOKAZI
Pemba-Metugen hallintoalueen johtaja
Maatalousteknikko, UMOKAZI
Ohjelma-avustaja, PROGRESSO
Koordinaattori, Helvetas
Ohjelmajohtaja, UNAC

Pemba
Metuge
Metuge
Pemba
Pemba
Maputo

H16
H17
H18
H19
H20
H21

2 KENTTÄMUISTIINPANOT
Muistiinpanot (MP), vihot 1-6
Kenttäpäiväkirja (KP), vihot 1-3
Gradupäiväkirja (GP)
Valokuvat
Kokoukset
Pvm
22.9.2000
17.10.2000
13. & 16.11.2000
30.1.2001
10.2.2001
15.2.2001

Kokous
UNAC:n Cabo Delgadon
neuvonantajan kokoontuminen
Mecufin yhdistysten kanssa
OXFAM/Belgian edustajien
vierailu Miezessä ja Nanliassa
Cooperacão Españolan
tutustumiskäynti
DANIDA/PROAGRI-kokous
liiton toimistolla
Vanhimpien kokous
Tapaaminen Metugen
yhdistysten kanssa

Koodi
KO1
KO2
KO3
KO4
KO5
KO6
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Liite 3. Tilastotietoa Mosambikista.
Mosambik

Sahan et. puoleinen
Afrikka
1999/2000
606 miljoonaa

Alle 15-v. osuus väestöstä (%)*
Vuosittainen väestönkasvu*
Lukutaitoisten osuus yli 15-v. väestöstä *

1999 / 2000
18,3
miljoonaa
44 %
1,7 %
44 %

45 %
2,8 %
62 %

Naiset
Miehet
Kaupungissa asuvien osuus väestöstä *
Lapsikuolleisuus (1000 kohden)*

29%
60%
32 %
126

34 %
107

Odotettavissa oleva elinikä*
Inhimillisen kehityksen indeksi* 1)

39
170

49
-

854
23 %
2%
11 %
3,7%

1 690
6,2%
4,6%
11%
2,4%

24 %

17 %

VÄESTÖ

TALOUS
Ostovoimapariteetti (PPP USD)* 2)
Kehitysyhteistyön osuus bkt:sta*
Ulkomaanvelan osuus bkt:sta*
Ulkomaanvelan osuus vientituloista*
Suorien ulkomaisten sijoitusten (FDI) osuus
bkt:sta*
MAATALOUS
Osuus bkt:sta ¤
* Human Development Report 2002
¤ World Development Index

1) Inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index) on YK:n kehitysohjelman
UNDP:n käyttämä indeksi, joka mittaa maan keskivertosaavutuksia kolmella ulottuvuudella.
Indeksissä huomioidaan kolme muuttujaa: odotettavissa oleva elinikä, saavutettu koulutustaso
(aikuisten lukutaito sekä yhdistetysti ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen koulutukseen
osallistuvien osuus) sekä ostovoiman mukaan tasapainotettu bruttokansantuote henkeä kohden.
2) Ostovoimapariteetti (purchasing power parity) huomioi maiden väliset hintaerot. Yksi USD
PPP tarkoittaa, että tällä dollarilla on yhtä suuri ostovoima kaikissa eri maissa.
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Liite 4. Pienviljelijöiden kansallinen liitto UNAC.
Kansallisen pienviljelijäliiton UNAC:n (União Nacional de Camponeses) tavoitteena on levittää
osuus- ja yhdistystoiminnan periaatteita, puolustaa pienviljelijöiden etuja ja toteuttaa heidän
asemaansa parantavia kehitysyhteistyöprojekteja. Liittoon kuului vuoden 2000 lopussa noin
1000 pienviljelijöiden osuuskuntaa ja yhdistystä, joissa on yhteensä noin 50 000 jäsentä. Katso
taulukko 6.
Taulukko 6. UNAC:n jäsenyhdistykset ja - osuuskunnat vuoden 1999 lopussa (UN3).
Lääni

Alueelliset liitot

Osuuskunnat

Yhdistykset

Jäsenet

Viljelemä
(hehtaaria)

Maputo kaupunki
Maputon lääni
Gaza
Inhambane
Manica
Sofala
Tete
Zambézia
Nampula
Cabo Delgado
Niassa

12
10
3
3
5
10
4
4
5
3
5

185
24
5
14
28
13
7
7
63
4
2

76
85
24
26
48
117
15
86
8
77
69

19 354
11 640
1 009
2 899
1 688
2 972
952
5 562
2 033
988
999

8 134
9 366
1 495
1 486
4 061
16 540
273
5 278
5 770
1 039
1 572

Yhteensä

64

352

631

50 096

55 014

alue

UNAC perustettiin virallisesti vuonna 1993 järjestäytymisvapauden myötä. Liiton juuret
niveltyvät sosialismin aikaisiin ja vihreiden alueiden ohjelman aikana perustettuihin
osuuskuntiin. Markkinatalouden asettamien haasteiden myötä Maputon osuuskuntien liitto
(União Geral das Cooperativas de Maputo, UGC) kutsui vuonna 1987 muiden läänien edustajia
seminaariin, jossa todettiin kansallisen liiton perustamisen tarve. Vuonna 1993 pidettiin
perustamiskokous, jossa hyväksyttiin säännöt ja seuraavana vuonna valtio myönsi toiminnalle
laillisen statuksen. Maputon osuuskuntien liitolla on ollut hyvin merkittävä rooli kansallisen
liikkeen muotoutumisessa, erityisesti sen Maputossa sijaitsevan kurssikeskuksen järjestämän
koulutuksen kautta. UGC on edelleen järjestön toiminnan selkäranka ja esimerkiksi kansallisen
liikkeen edellinen puheenjohtaja keskittyi pitkälti sen toimintaan muiden läänien ollessa
silloisen varapuheenjohtajan vastuulla. UNAC on saanut tukea useilta eri ulkomaisilta
avunantajilta ja se on monien kansainvälisten pienviljelijäverkostojen jäsen.
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Kansalliseen liittoon kuuluu sekä vanhoja osuuskuntia että uudempia yhdistyksiä, suuria
osuuskuntayrityksiä ja pieniä ryhmiä, joiden yhteistoiminta on vähäistä. Osuuskuntien ja
yhdistysten toimintamuoto on nykyisin periaatteessa sama, mutta uudet ryhmät nimittävät usein
itseään mieluummin yhdistyksiksi sosialismin ajan huonojen osuuskuntakokemusten vuoksi (ks.
esim. Muthemba 1998; Marshall & Roesch 1993, 241). Suurin osa mosambikilaisista mieltää
osuuskunnat valtion ohjaamaksi yhteistuotannoksi, jonka tuotosta osa menee valtiolle. Nykyisin
yhdistykset ja osuuskunnat muistuttavat enemmän palveluosuuskuntia, joiden yhteistoiminta
liittyy apuvarojen ja resurssien hankintaan ja

tuotannon markkinointiin. Aiemman

keskusjohtoisen ja puolivaltiollisen toiminnan sijasta UNAC korostaa nykyisin pienviljelijöiden
autonomiaa sekä oma-aloitteista järjestäytymistä ja toimintaa asemansa parantamiseksi:
Se, että idea ja päätös kansallisesta liitosta syntyi spontaanisti ja itsenäisesti pienviljelijöiden
keskuudessa seminaarissa, jonka he itse suunnittelivat, toteuttavat ja johtivat, osoittaa jo
itsessään uuden sivun kääntämistä maan osuuskuntaliikkeen historiassa, jota tähän asti ovat
määränneet osuuskuntien ulkopuoliset instituutiot ja organismit. (UNAC 1996, 3.)
Yleinen yhdistys- ja osuustoimintaan liittyvä väärinkäsitys on, että se tarkoittaa yhteistuotantoa,
ennakkoasenne toimintaa kohtaan, joka suuntautuu enemmän palveluiden tarjoamiseen ja
myymiseen jäsenille (tai perhesektorille) ja yhteisölle. (UNAC2000b)

UNAC:n toiminta perustuu alueelliseen edustavuuteen. Liitto on kansallisella tasolla jakautunut
virallisen aluehallinnon mukaisesti lääni-, hallintoalueiden – ja taajamien liittoihin. Yhdistystä
edustaa siis alimmalla tasolla tietyn taajaman liitto, joka on alueellisen liiton jäsen ja sitä kautta
läänitason liiton jäsen. Liiton päättävät elimet: hallinto- ja valvontaneuvosto valittaa
yleiskokouksessa, johon kukin lääni lähettää edustajansa. Liiton organisaatiorakenne aluetasolla
noudattaa kansallisen liiton mallia.
UNAC:n toiminta Cabo Delgadon läänissä on suhteellisen uutta. Vuoden 1999 lopussa läänissä
oli UNAC:n tietojen mukaan 81 jäsenryhmää ja lähes 1000 jäsentä. Katso taulukko 7.
Taulukko 7. Cabo Delgadon yhdistykset ja osuuskunnat (UN5).
Pemba-Metuge

Yhdistysten lkm
43

Jäsenten määrä
665

Miehet
415

Naiset
250

Montepuez
Mécufi
Anguabe
Yhteensä

13
12
16
84

159
244
164
1232

80
142
120
757

79
102
44
475
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Liite 5. Pemba-Metugen pienviljelijöiden liiton jäsenyhdistykset.
Miezen alue
Yhdistys
25 de Junho
Nova Fase
Novo Ambiente
Estrela
Forca de Amizade
O.U.A
24 de Julho
Massiquine
25 de Setembro
19 de Outobro
Familia Organizada
Samuel Kamcomba
7 de Abril
Independente
Yht. 14 yhdistystä, 149 jäsentä

Jäsenten lukumäärä
miehet
7
7
6
6
6
6
5
1
7
5
8
9
5
5
83

naiset
6
3
4
4
4
10
4
9
3
4
2
1
6
6
66

Jäsenten lukumäärä
miehet
6
6
6
10
9
4
7
11
8
2
5
9
9
7
7
8
122

naiset
4
4
5
1
6
5
2
2
8
7
1
1
3
3
2
56

Metugen alue
Yhdistys
Quinto Congresso
16 de Abril
Paz Mozambique
Mocambicana
Futuro Melhor
1 de Junho
Familia 7 de Abril
Boa Vista
Manono
Nacuta
Ano2000
Novo Milenio
Bananeira de Metuge
A vida comcenca assim
Segundas elecções
Acordo do Roma
Yht. 17 yhdistystä, 178 jäsentä

125

Nanlian alue*
Yhdistys
3 de Fevereiro
Nhiconele-Ntima
Zona Recuperada
Primeiro de Maio
Luta contra fome
Novo Mundo
8 de Marco
Eduardo Mondlane
Nova Organizacão
Boa Vinda
Yht. 10 yhdistystä, 100 jäsentä

Jäsenten lukumäärä
miehet
10
10
5
8
8
7
10
7
1
6
72

naiset
5
2
2
3
3
9
4
28

* Alueen pj raportoi lisäksi 10 yhdistyksestä, joista ei löydy tietoja liiton arkistoista
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Liite 6. Kuvaliite.
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Liite 7. Tuki Cabo Delgadon yhdistyksille vuosina 1997-2000. (UN2, UN4; KEP1-3; H1-H9,
H15.)
Vuosi

Järjestö

Alue

1997

Pemba-Metuge,
Montepuez

1999

T.H.S. (Terre des
Hommes da
Suica), Sveitsi
Consertació N/S,
Espanja
Consertació N/S

1998 – 2000

KEPA, Suomi

1999-2000

T.H.S.

1999-2000

T.H.S.

Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi
Mapupule, Nicuapa
(Montepuez)
Mecufi

1999-2000

T.H.S.

Mecufi

1999

KEPA

1999-2000

Consertació N/S

Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi
Pemba-Metuge

1999

KEPA

1999 – 2000
1999 – 2000

Consertació N/S
KEPA

1999 – 2000

KEPA

2000

Consertació N/S

Pemba-Metuge

2000

KEPA

Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi

2000

KEPA

Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi

2000

KEPA

Pemba-Metuge

1998

Ei tietoa

Edunsaaja

Nautakarja
22 yhdistystä

Ei tietoa

Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi
Pemba-Metuge
Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi
Pemba-Metuge,
Montepuez, Mecufi

Tuki

Työkalut: kuokat, viikatteet,
kastelukannut
Vuohet, ankat
Kurssit hallinnosta, kirjanpidosta ja johtajuudesta
Siemenet, tuotantovälineet
Vuohet

1 yhdistys

Kalastusverkot
Opintokäynti Nampulaan

4 yhdistystä
7 yhdistystä
Teatteriryhmä Malapende, Pemba
Pemba-Metugen liitto
Tutkimuskeskus
ANSA, Maputo
10 osallistujaa
30 osallistujaa Miezessä,
Nanliassa ja
Metugessa

Työkalut: kuokat ja viikatteet
Siementuki (50% ostohinnasta)
Moottoripumput
Yhdistysten rekisteröinti
Maalain tunnetuksi tekeminen
Liiton hallituksen ja neuvonantajan palkat 5 kk +
polkupyörät hallituksen
jäsenille, toimistokulut
Säilöntämenetelmien tutkimus
Opintokäynti Lichingaan
Lukutaito-ohjelma

