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1. Johdanto 

 

Somaliassa jo toista vuosikymmentä jatkunut konflikti on ajanut somaleita pakolaisiksi niin 

naapurimaihin kuin valtamerten yli. Pitkään jatkuneen konfliktin syinä ovat historialliset ja 

poliittiset tekijät, kuten valtion romahtaminen, alikehitys, krooninen köyhyys, nuorison 

määrän kasvu sekä lisääntyvä ympäristön stressi (UNDP 2012: xvii). Maasta paetaan 

lukuisista syistä, joista tärkein on yleinen väkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset. Lisäksi on 

poliittisista yhteyksistä, klaanista ja sukupuolesta johtuvaa henkilökohtaista vainoa, 

pakkovärväystä aseellisiin joukkoihin, sekä puutetta elinkeinomahdollisuuksista ja 

terveydenhoidosta (UNHCR & IOM 2010: 8). Somalien paon syitä on laajalti tutkittu (esim. 

Menkhaus 2004). Pitkittyneestä konfliktista ovat kärsineet erityisesti nuoret, ja kun 

koulutusinstituutiot ja työmarkkinat eivät pysty kohtaamaan heidän tarpeitaan, osa päätyy 

väkivaltaisiin vaihtoehtoihin (UNDP 2012: xvii).  

Toivoa Somalian tilanteeseen on vihdoin tullut Afrikan Unionin (AU) ja Somalian 

väliaikaishallituksen (Transitional Federal Government, TFG) joukkojen ajettua ääri-

islamistijärjestön al-Shabaabin (AS) pääkaupungista Mogadishusta elokuussa 2011. 

Sittemmin joukot ovat saaneet haltuunsa muitakin kaupunkeja ja alueita. Toivoa on herättänyt 

myös syyskuussa 2012 valittu uusi hallitus. Se on ensimmäinen yli kahteen vuosikymmeneen, 

jonka myös Yhdysvallat ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tunnustavat, sillä se ei ole 

edeltäjiensä tapaan enää väliaikaishallitus (BBC 3.6.2013). Uusilla kansanedustajilla ei 

kuitenkaan ole helppoa al-Shabaabin uhattua tappaa heidät (HS 24.9.2012), ja ensimmäinen 

kansanedustajauhri on jo menetetty (Al Jazeera 23.9.2012). Afgoyen kaupungin kukoistus al-

Shabaabilta vapautumisen jälkeen on hyvä esimerkki siitä, että Somalia on vähitellen 

nousemassa jaloilleen ja maassa mennään eteenpäin (BBC 6.5.2013). Iso-Britannia, 

ensimmäisenä Euroopan maista, on avannut uudelleen Mogadishun suurlähetystönsä 22 

vuoden tauon jälkeen (BBC 25.4.2013), ja osa somaleista lännen diasporassa suunnittelee 

paluuta kotimaahansa (BBC 8.5.2013).  

Kaikesta viimeaikaisesta edistyksestä huolimatta muuttoliike Somaliasta pois jatkuu yhä. 

Fund for Peace -rahaston tuottaman Failed State Index:in mukaan Somalia on, parannuksista 

huolimatta, edelleen maailman epäonnistunein valtio 12:lla eri indikaattorilla mitattuna.  Se 

on pitänyt kärkisijaa jo kuusi vuotta peräkkäin (The Fund for Peace 2013). Konflikti, 
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elinkeinomahdollisuuksien heikkous, ääri-islamistiliikkeet, korruptio ja kuivuus, yhdessä ja 

erikseen, ovat johtaneet siihen, että moni ottaa tietoisen riskin menettää henkensä, terveytensä 

tai joutua ihmiskaupan uhriksi pyrkiessään kohti parempaa elämää muualla.  

Somalien liikkuvuus ei ole uusi ilmiö, joskin se on muuttanut muotoaan ja kasvanut 

määrällisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Paimentolaisina somalit ovat aina olleet 

liikkuvaista kansaa, ja jo vuosisatojen ajan osa laajaa Etiopian ja Arabian niemimaan 

yhdistänyttä kauppaverkostoa (Lewis 2009: 56). Somaleilla on pitkä perinne työperäisestä 

muutosta ja ulkomailla työskentelystä erityisesti Persianlahden maissa 1950-luvulta lähtien 

(Kleist 2008: 1130–1131; Lewis 2009: 57). Nykyään suosituimpina kohteita ovat Pohjois-

Amerikka ja Eurooppa, joihin moni somali toivoo pääsevänsä. Ennen konfliktia maasta 

lähteneet somalit olivat enimmäkseen opiskelijoita sekä taloudellisista syistä muuttavia, mutta 

konfliktin alettua enimmäkseen pakolaisia (Hammond ym. 2011: 21).  

Somalien pitkään kestänyt muuttoliike on synnyttänyt laajalle levittäytyneen somalidiasporan, 

jossa asuu eri arvioiden mukaan 1 – 3 miljoonaa somalia (Sheikh & Healy 2009: 4; RMMS 

2013: 60). Tämä on huomattavan suuri osuus somalien kokonaisväestöstä, jonka suuruus on 

arviolta 7,4 – 9 miljoonaa (Sheikh & Healy 2009: 6; RMMS 2013: 60).  Somalidiaspora on 

keskittynyt Afrikan sarveen ja Jemeniin, Persianlahden maihin, sekä Länsi-Eurooppaan ja 

Pohjois-Amerikkaan. Diasporan rahalähetykset ovat mahdollistaneet monien heidän 

sosiaalisten verkostojensa jäsenten maastalähdön sekä matkan lähelle ja kauas (Hammond 

ym. 2011: 21).  

Somaleista ympäri maailman on tehty paljon tutkimuksia. On tutkittu pakolaisia 

naapurimaiden pakolaisleireillä ja kaupungeissa, uudelleensijoitettuja pakolaisia, diasporaa, 

sekä maanpaosta kotiin palaavia. Mitään yhtä kattavaa somalien muuttoliikkeitä ja kaikkia 

somalidiasporia kokoavaa tutkimusta ei kuitenkaan tietääkseni ole tehty, ja somalien 

muuttoliikkeen tutkimukset ovat usein käsitelleet somalien liikkeitä jollain tietyllä reitillä, 

tietyssä maassa tai paikassa, tai jotakin tiettyä diasporaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

kartoittaa ja koota yhteen kaikki saatavilla oleva tieto somalien maastalähdön järjestelmistä, 

eli eri tavoista lähteä maasta, ja käytetyistä reiteistä, kuvastaen tämän hetken tiedon tasoa, 

kuten myös tiedon aukkoja ja keskusteluja aiheesta. Idea tästä tutkimuksesta on kypsynyt 

pikkuhiljaa lukiessani uutisia somaleista, joita asuu ja oleskelee hämmästyttävän monessa ja 

erilaisessa maassa ympäri maailman, ja kiinnostus heräsi ottaa selvää miten ja miksi somalit 

ovat näihin maihin päätyneet.  



3 

 

Somalidiasporan tuottaneista muuttoliikkeistä on erittäin vaikeaa kerätä luotettavaa ja 

tilastollisesti vertailukelpoista tietoa, koska suurin osa siitä on epäsäännönmukaista ja siksi 

dokumentoimatonta (Sheikh & Healy 2009: 7). UNHCR tarjoaa ajankohtaista ja 

todennäköisesti luotettavinta tietoa rekisteröityneiden somalipakolaisten ja -

turvapaikanhakijoiden liikkeistä, sekä arvioita niiden epäsäännönmukaisten siirtolaisten 

määristä, jotka eivät koskaan rekisteröidy UNHCR:lle tai muualle.  Konfliktin kärjistyttyä tai 

nälänhädän iskettyä kotimaassa somaleita pakenee joukoittain naapurimaihin, jonne UNHCR 

on kansainvälisen yhteisön tuella pystyttänyt pakolaisleirejä. Monet leirit ovat jääneet 

pysyviksi instituutioiksi, kun pakolaisuutta aiheuttaneet syyt eivät ole hävinneet, ja konflikti 

ja kuivuus ovat aika ajoin ajaneet lisää, tai uudestaan, somaleita kodeistaan rajojen yli. 

Somaliasta pakenee kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa Afganistanin ja Irakin jälkeen.  

Toukokuussa 2013 somalipakolaisia oli lähialueilla 1 023 722, enimmäkseen Keniassa, 

Jemenissä, Egyptissä, Etiopiassa, Eritreassa, Djiboutissa, Tansaniassa ja Ugandassa (UNHCR 

5/2013). Kaikilla halukkailla ei kuitenkaan ole varaa lähteä matkalle, ja kaikista köyhimmät 

joutuvat jäämään kotiseuduilleen tai lähimmille pakolaisleireille. Akuutti kriisi, kuten 

nälänhätä Somaliassa viimeksi vuonna 2011, saa liikkeelle massoittain ihmisiä, jotka 

pakenevat jalan tai autokyydeillä lähialueille, ja päätyvät rajojen läheisyyteen pystytetyille 

pakolaisleireille.   

Pakolaisleireillä elätetään toivoa uudelleensijoituksesta kolmansiin maihin, eli toisin sanoen 

länsimaihin, pakolaiskiintiöiden puitteissa. Sijoitusmäärät ovat kuitenkin hakijamääriin 

verrattuna hyvin vaatimattomia, ja todellisuudessa vain harva pääsee tätä kautta uuden elämän 

alkuun muualla. Usein kohtalo otetaan omiin käsiin ja leireiltä, niin kuin myös suoraan 

Somaliasta, lähdetään salakuljettajien avustuksella mitä moninaisimpia reittejä kulkien usein 

kohti Jemeniä, Pohjois-Afrikkaa tai Etelä-Afrikkaa. Pohjois-Afrikasta matkaa jatketaan 

edelleen veneillä Välimeren yli Etelä-Eurooppaan. Tällä matkalla kuolee tuhansia siirtolaisia 

vuosittain (Gebrewold 2007a: 3). Viimeksi lokakuun 2013 alussa ainakin 111:n pääasiassa 

eritrealaisen ja somalisiirtolaisen ruumiit löydettiin haaksirikkoutuneen veneen jäljiltä läheltä 

Italian Lampedusan saarta, ja vähintään sadan uskottiin vielä löytyvän kuolleena veneen noin 

500 matkustajasta (The Guardian 4.10.2013).  

Tutkimus pyrkii kertomaan millä reiteillä, tai reittien osuuksilla, lähtijät turvautuvat 

salakuljettajien apuun, sekä missä ja milloin heillä on riski joutua ihmiskaupan uhriksi. 

Lisäksi kartoitan näiden muuttoliikkeiden lopputuloksena syntyneet merkittävimmät 
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somalidiasporat, sekä tutkin verkostomuuttoliiketeorian avulla sitä, mikä vaikutus lähtijän 

sosiaalisilla verkostoilla, eli pääasiassa somalidiasporalla, on hänen kohdemaan valintaansa. 

Kartoittava ja kokoava tutkimus auttaa hahmottamaan somalien muuttoliikkeitä käsittelevän 

primaaritutkimuksen nykytilaa ja osoittamaan tutkimustarpeen tietyillä tutkimuksen osa-

alueilla. Somalien maastalähdön järjestelmien nykytilanteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden 

tunteminen tarpeeksi kattavasti voi auttaa ennustamaan somalien epäsäännönmukaisen 

muuttoliikkeen mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Näin kansainvälinen yhteisö voi 

paremmin varautua epäsäännönmukaisen siirtolaisuuden mukanaan tuomiin lieveilmiöihin 

sekä pyrkiä varmistamaan somalisiirtolaisten ihmisarvoisen kohtelun heidän matkallaan. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavanlaiset: 

- Mitä reittejä kulkien, ja mitä kulkumuotoja käyttäen, Somaliasta pyritään pois? 

- Minne kaikkialle somalidiaspora on levittäytynyt? 

- Minkälainen vaikutus sosiaalisella verkostolla on somalien kohdemaan valintaan, 

matkustustapaan ja käytettyyn matkareittiin?  

Hypoteesini on, että somalien kohdemaan valintaan vaikuttaa ensisijaisesti verkoston suuruus 

kohdemaassa, ja matkustusreitin valintaan se, kuinka moni verkoston jäsen on onnistuneesti 

matkustanut kyseistä reittiä. Oletuksena on se, että somalit suuntaavat mieluiten sinne missä 

on suurin somalidiaspora – suhteessa matkan pituuteen, hintaan ja vaikeuteen, joihin vaikuttaa 

muun muassa kohdemaan maahanmuuttopolitiikka. 

Työni aluksi esittelen käytetyn tutkimusmenetelmän ja -aineiston, sekä tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen ja keskeiset käsitteet. Sitten taustoitan lyhyesti Somalian konfliktin 

syitä, minkä jälkeen syvennyn somalien maastälähdön järjestelmiin ja niiden historiaan. 

Tarkastelen somalien pakolaisuutta osana säännönmukaista muuttoliikettä ja ratkaisuja 

somalipakolaistilanteisiin, sekä somalien salakuljetusta ja ihmiskauppaa osana 

epäsäännönmukaista muuttoliikettä. Seuraavaksi kartoitan somalien käyttämät reitit ja 

kulkumuodot Somaliasta etelään, Arabimaihin, pohjoiseen sekä muualle maailmaan. Tämän 

jälkeen käsittelen tärkeimpiä ja eniten tutkittuja somalidiasporia maailmalla, sekä tutkin 

verkostomuuttoliiketeorian avulla somalien kohdemaavalintaa sekä siihen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimustulosten yhteenvedon jälkeen pohdin vastasivatko saadut tulokset 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin, ja analysoin käytettyjen menetelmien ja teorian 
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toimivuutta. Näiden pohjalta teen johtopäätöksiä tästä tutkimuksesta sekä tulevaisuuden 

tutkimustarpeista. 

Vaikka epäsäännönmukainen muuttoliike kokonaisuudessaan, sekä erityisesti 

ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa, ovat ilmiöinä mielenkiintoisia, ei niihin ole tämän 

tutkimuksen puitteissa mahdollista paneutua syvällisemmin. Käsittelemättä jää myös laaja 

keskustelu diaspora-käsitteestä ja somalien kohdemaiden turvapaikka- ja 

maahanmuuttopolitiikan vaikutus kohdemaavalintaan. Samoin somalien uudelleensijoitusten 

sekä perheenyhdistämisten kohde- ja lähtömaat jäävät kartoittamatta.  
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2. Menetelmä ja tutkimusaineisto 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmän valintaa rajoitti tutkimusaiheen laajuus, jonka 

vuoksi primaaritutkimusta ei ollut mahdollista toteuttaa. Siksi valitsin menetelmäksi 

kartoittavan laadullisen metasynteesin, jonka avulla kokosin yhteen jo tehtyjä 

primaaritutkimuksia.  Tutkimus pyrkii selkeyttämään kokonaiskuvaa somalien kohdemaa- ja 

reittivalinnoista, sekä siitä, mikä merkitys heidän sosiaalisilla verkostoillaan on ollut 

kohdemaan valinnassa. Tutkimus pohjautuu kirjallisuuteen, tutkimuksiin, raportteihin ja 

tilastoihin, sekä jossain määrin myös uutisiin somalien maastalähdön järjestelmistä, 

somalidiasporista sekä sosiaalisen verkoston vaikutuksesta somalien kohdemaa- ja 

reittivalintaan. Vertailen näiden antamia tietoja, yhdistelen niiden yhteneväisyydet, karsin 

epäolennaisuudet, huomioin mahdolliset ristiriidat, ja kokoan tämän pohjalta synteesin 

somalien maastalähdön järjestelmistä. Pyrin kokoamaan hajanaisesta aineistosta selkeän ja 

johdonmukaisen tutkimuksen, jota havainnollistan tutkimuksen lopputuloksena syntyneiden 

karttojen avulla kartoittaen samalla mahdollisia aukkoja tutkimuksessa. 

 

2.1. Laadullinen metasynteesi 

Julkaistujen tutkimusten määrä on viime aikoina kasvanut niin paljon, että monien alojen 

tutkijoiden on vaikeaa pysyä oman erityisalansa kehityksen perässä (Kallio 2006: 18). Tämän 

vuoksi kartoittava tutkimus tulisi tarpeeseen monilla tieteenaloilla, sillä se pystyy löytämään 

suuresta joukosta tutkimuksia jotakin uutta ja mielenkiintoista (Hart 1998 teoksessa Kallio 

2006: 19). Metatutkimus vastaa tähän tarpeeseen, sillä se on uutta tietoa tuottava 

systemaattinen tutkimusprosessi (Paterson ym. 2001: 2). Sen tarkoitus on tuottaa tutkittavasta 

ilmiöstä suurempi ymmärrys, kuin mitä yksittäiset empiiriset tutkimukset yhdessä tai erikseen 

ovat tarjonneet, mikä mahdollistaa laajemman ja syvemmän ymmärryksen kuin yksittäiset 

tutkimukset yksinään. Metasynteesin tarkoitus on myös tuottaa ja jalostaa tutkittavaan 

ilmiöön liittyviä käsitteitä ja teorioita pidemmälle (Campbell ym. 2003: 672; Bondas & Hall 

2007: 115). Metasynteesi toisin sanoen tutkii tutkimuksia (Paterson ym. 2001: 5) ja 

tutkimusaineistona ovat jo tehdyt tutkimukset eli primaaridata.  

 



7 

 

2.1.1. Kriteerit synteesille 

Synteesiin tarvitaan riittävästi primaaritutkimuksia, jotka täyttävät synteesin aineistolle 

määritellyt kriteerit. Tämän vuoksi tutkimusaiheen valintaa saattaa rajoittaa saatavilla olevien 

primaaritutkimuksien määrä, jonka mukaan määräytyy myös tutkimuksen otanta (Bondas & 

Hall 2007: 113).  Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, minkälaiset tietolähteet kelpuutetaan 

metasynteesiin. Toisten mielestä ainoastaan vertaisarvioidut lähteet, kuten akateemisten 

julkaisujen artikkelit, kelpaavat, mutta toiset etsivät tarkoituksellisesti julkaisemattomia 

raportteja välttääkseen tutkimuksen vääristymän julkaisujen suosimisen vuoksi (Finfgeld 

2003: 898). Liian tiukat, ja joskus tarpeettomatkin, kriteerit tutkimusraporttien valinnassa 

voivat jättää jotakin arvokasta tietoa tutkimuksen ulkopuolelle, minkä vuoksi tiukkoja 

yleispäteviä kriteereitä ei ole esitetty (Sandelowski ym. 1997: 368). Sandelowski ym. (1997: 

368) sekä Dixon-Woods ym. (2005: 45) mukaan, vaikka tutkimuksen metodologiassa olisikin 

puutteita, sen sisältämä tieto voi silti olla hyödyllistä synteesille, ja sen poissulkemisella voisi 

olla merkittäviä seurauksia. Koska joitain kriteereitä synteesiin kuitenkin tarvitaan, kahta 

perustavanlaatuista valintakriteeriä on tarjottu. Ensiksi, tutkimuksen kohteena olevien 

raporttien sisältämän tiedon tulisi todistaa, että se on kerätty käyttämällä laajalti hyväksyttyjä 

laadullisia metodeja.  Toiseksi, tulosten tulisi ilmetä raportista selkeästi tukenaan 

muokkaamaton tutkimusaineisto, kuten esimerkiksi haastateltujen suorat lainaukset (Finfgeld 

2003: 899). 

 

Sandelowskin ym. (1997: 368) mukaan mitään tutkimusta ei tulisi jättää metasynteesistä pois 

laadun vuoksi, vaan laatua tulisi analysoida arvioitaessa tutkimuksen suunnittelua. 

Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua sellaisen laatukriteerin määrittely, mitä voidaan 

soveltaa kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin (Sandelowski ym. 1997: 368–369). Eri 

tutkimuksille on myös mahdollista käyttää eri kriteereitä, mutta tämä puolestaan vaikeuttaa eri 

tutkimusten vertailuun käytettyjen tapojen yhdistämisen ja ilmaisemisen, jotta niiden tulokset 

voitaisiin yhdistää (Sandelowsk ym. 1997: 369). Tutkimuskysymyksen raamittamisen avulla 

voidaan päättää alustavat tutkimusmateriaalin etsintäkriteerit. Tarkat sisällyttämis- ja 

ulosjättämiskriteerit, sekä tutkimuksen ajallinen rajaus kaventavat etsintäkriteereitä 

entisestään. Synteesiin sisällytettävien tutkimusten määrä riippuu siten näistä muuttujista ja 

on vaihdellut tutkijoilla muutamasta yli sataan (Finlayson & Dixon 2008: 63).  
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2.1.2. Narratiivinen yhteenveto 

Synteesin tekemiseen ei ole olemassa yhdenmukaistettuja menetelmiä vaan siihen on 

olemassa monia eri tapoja, joita synteesin tekijöillä on vapaus käyttää tutkimusmateriaalin 

etsimisessä ja valinnassa (Finlayson & Dixon 2008: 64). Menetelmästä riippumatta 

metasynteesin tarkoitus on kuvata kaikki yhteneväisyydet ja erot tutkimuksen kohteena 

olevassa asiassa (Sandelowski ym. 1997: 369). Finlaysonin ja Dixonin (2008: 61) mielestä 

tutkija tarvitsee taitoja osatakseen valita hänen käyttämänsä tutkimusaineiston synteesin 

tekemiseen parhaiten sopivimman lähestymistavan, sillä niitä on niin erilaisia. 

Metasynteesissä voidaan Kallion (2006: 23) mukaan erottaa viisi vaihetta: 1. 

Tutkimusongelman määrittely, 2. Aineiston kokoaminen, 3. Aineiston analyysi, 4. Aineiston 

synteesi, 5. Argumentaation rakentaminen. Käytännössä aineiston kokoaminen kuitenkin 

jatkuu koko tutkimusprosessin ajan (Kallio 2006: 24). Patersonin ym. (2001: 2) mielestä 

aineistona toimivien primaaritutkimusten tulokset, metodit ja teoria tulisi analysoida ennen 

synteesiä, koska yhteiskunnalliset, metodologiset ja teoreettiset kontekstit ovat vaikuttaneet 

näihin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Metodeja ja teoriaa ei siten voi erottaa aineistosta ja 

siitä tehdyistä päätelmistä (Paterson ym. 2001: 5).  

 

Käytän tässä synteesissä menetelmänä narratiivista yhteenvetoa, joka tarkoittaa 

tutkimustodisteiden valintaa, aikajärjestykseen asettamista sekä järjestämistä, jotta voidaan 

tuottaa kuvaus tutkittavana olevan ilmiön todisteista. Narratiivista yhteenvetoa käytetään 

usein systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa systemaattisen etsinnän ja arviointitekniikoiden 

ohella (Dixon-Woods ym 2005: 48). Yhteenveto voi olla muodoltaan mitä tahansa 

yksinkertaisesta tutkimustulosten kuvailusta aina tulkinnallisempaan ja refleksiiviseen 

kuvaukseen (Dixon-Woods ym 2005: 48). Tässä tutkimuksessa yhteenveto on enemmän 

kuvaileva kuin tulkinnallinen tutkimusten tavoitteiden vuoksi. Tutkimukseni tarkoitus oli 

pääasiassa kartoittaa saatavilla olevaa tutkimusta aiheesta, eikä muodostaa teoriaa tai 

analysoida teemasta käytyä keskustelua. Synteesi somalien muuttoliikkeistä havainnollistuu 

parhaiten kartoilla, jotka ovat samalla tutkimukseni tulos.  

 

2.2. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistoni koostuu pääasiassa akateemisista artikkeleista, kansainvälisten 

organisaatioiden ja järjestöjen raporteista sekä tilastotiedosta, joista tärkeimpiä ovat erilaisten 

järjestöjen, kuten esimerkiksi YK-järjestöjen tutkimusraportit. Lähes koko aineistoni on 
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englanninkielistä. Aineiston luotettavuutta arvioin mm. viittausten määrällä muissa 

akateemisissa julkaisuissa, sekä julkaisevien tahojen ja järjestöjen, esimerkiksi 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja YK:n pakolaisasian päävaltuutetun (UNHCR), 

tunnettuudella. Nämä järjestöt ovat vahvasti vaikuttaneet somalien, ja muiden siirtolaisten, 

muuttoliikkeiden ja reittien tutkimukseen. Julkaisujen lisäksi käytän tutkimuksessani myös 

niin sanottua ”harmaata kirjallisuutta”, eli epävirallisesti julkaistua materiaalia, jota on ollut 

julkisesti saatavilla internetistä. Tätä tutkimusta varten luin ja kävin läpi satoja erilaisia, ja 

laadultaan eritasoisia, somalien muuttoliikettä ja somalidiasporia käsitteleviä tutkimuksia, 

raportteja, uutisia, muistioita ja muita lähteitä, mutta lopulta vain harva niistä pystyi 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini ja osoittautui relevantiksi tutkimukseni kannalta. 

 

Olen katsonut perustelluksi sisällyttää metasynteesini tiedonlähteiksi myös joitain erilaisten 

uutislähteiden uutisia, mikäli ne ovat vahvistaneet muiden lähteiden tuloksia, tai tuoneet 

jotakin uutta ja hyödyllistä synteesiin, sellaista mitä tutkimukset eivät ole pystyneet 

tarjoamaan. Suhtaudun uutislähteisiin kuitenkin kriittisesti, sillä ne eivät täytä tieteellisen 

tiedonkeruun kriteereitä, eikä niiden käyttämiä lähteitä ole yleensä mainittu. Useisiin näistä 

uutislähteistä oli viitattu myös tutkimusaineistoni muissa lähteissä. 

Kriteerinä metasynteesiin sisällytettävälle aineistolle oli, että aihe on oikea, eli aineisto 

käsitteli somalisiirtolaisia, tai vaihtoehtoisesti Afrikan sarven siirtolaisia (somalit, 

etiopialaiset, eritrealaiset, djiboutilaiset), sekä muuttoliikettä Somaliasta ja sen lähialueilta 

pois (ei maansisäistä liikettä tai liikettä Somaliaan), tai somalidiasporien sijaintia ja 

muodostumista valtion romahtamisen jälkeen. Jouduin sisällyttämään synteesiini myös 

sellaiset tutkimukset, jotka käsittelivät muidenkin kansalaisuuksien muuttoliikettä somalien 

rinnalla, sillä puhtaasti somalien liikkeistä ja reiteistä tehtyjä tutkimuksia löytyi vain 

marginaalisesti. Tästä johtuen somalien muuttoliikkeen volyymiä näillä reiteillä on lähes 

mahdotonta arvioida, ja siksi käytän tutkimuksessani usein termiä ”siirtolainen” ”somalien” 

sijasta, silloin kun en tarkoita pelkästään somalien liikkeitä. Toinen kriteeri aineistolle oli, että 

sen tieto on kerätty käyttämällä laajalta hyväksyttyjä laadullisia metodeja ja tulokset 

ilmenevät selkeästi raportista, eli se esimerkiksi sisältää haastateltavien suoria lainauksia. 

Tutkimusaineiston hankintaa rajoitti hieman Somaliaa, somalidiasporaa, ja somalien 

muuttoliikettä käsittelevien teosten heikko saatavuus kirjastoista, sekä artikkeleiden heikko 

saatavuus internetistä, eli minulla ei ollut niihin käyttöoikeuksia. Aineiston valinta perustuikin 

viime kädessä sen saatavuuteen ja synteesi on tehty niiden lähteiden pohjalta, joihin minulla 
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oli pääsy ja oikeudet. Eli toisin sanoen vapaasti yliopisto-opiskelijan saatavilla olevien 

lähteiden pohjalta. En kuitenkaan näe tätä ongelmana, sillä saatavillani olevien lähteiden, ja 

niissä olevien viittausten perusteella pystyin kuitenkin arvioimaan, olisiko saavuttamaton 

aineisto tuonut jotakin uutta ja arvokasta tutkimukseeni. Mikäli viittausten perusteella näin 

olisi, viittasin lähteeseen toisen lähteen kautta. Muuan muassa edellä mainituista seikoista 

johtuen tämä tutkimus ei väitä olevansa kattava esitys somalien maastalähdön järjestelmistä, 

vaan se pyrkii tuottamaan mahdollisimman kattavan ja selkeän kuvauksen ilmiöstä 

käytettävissä olevilla resursseilla ja aineistolla. 

 

Tutkimusaineistoni hankin pääasiassa seuraavien tietokantojen, kirjastojen ja hakukoneiden 

kautta: Nelli, Helka, Linda, Helmet, Ulkoasiainministeriön kirjasto, Maahanmuuttoviraston 

kirjasto, Google ja Google Scholar. Hakusanoina käytin seuraavia englanninkielisiä sanoja 

sekä niiden yhdistelmiä: ”somali”, ”Horn of Africa”, ”migration”, ”irregular migration”, 

”refuge”, ”human smuggling”, ”human trafficking”, ”migration route”, ”diaspora”, 

”refuge-”, ”choice of destination”. Lähes jokainen läpikäymäni aineisto poiki aina lisää 

mahdollisia lähteitä, joita kävin läpi. Lisäksi materiaalia läpikäydessäni keksin ja käytin 

satunnaisesti ja tilannekohtaisesti myös muita hakusanoja ja niiden yhdistelmiä, joiden avulla 

löytyi tietoa somaleista esimerkiksi Nepalissa. Lopulta varsinaiseen tutkimusaineistooni 

päätyi yhteensä 158 erilaista lähdettä, joiden pohjalta tein synteesin. Tutkimusainestoni 

tarjoaman synteesille hyödyllisen tiedon määrä vaihtelee yhdestä lauseesta useisiin sivuihin. 

Tutkimusaineiston viitteet löytyvät tutkimuksen lopussa olevasta lähdeluettelosta muiden 

lähteiden joukosta lihavoidulla kirjasimella.  

 

Somaliturvapaikanhakijoiden ja -pakolaisten haastattelu Suomessa olisi voinut tuoda 

tutkimukseeni primaaritietoa somalien reiteistä Suomeen, sekä niistä tekijöistä, jotka olivat 

vaikuttaneet Suomen valintaan kohdemaaksi. Hylkäsin kuitenkin idean pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävään tutkimukseen liittyvien metodologisten ja teknisten 

ongelmien, kuten haastateltavien hankkimisen, luotettavuuden, keskinäisen luottamuksen ja 

kielimuurin takia. Koin, että kerätyn tiedon laatu ei korvaisi haastatteluiden kustannuksia, 

sekä niihin ja niiden järjestämiseen käytettyä aikaa ja vaivaa. Haavoittuvien ryhmien, kuten 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, haastatteluihin liittyvät ongelmat ovat laajalti 

tunnustettuja (esim. Atkinson and Flint 2001; Bloch 1999). 
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3. Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen oletuksena on, että somalien kohdemaa- ja reittivalintoihin vaikuttavat 

heidän sosiaaliset verkostot kohdemaissa niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasolla, ja siksi 

verkostomuuttoliiketeorian valinta heidän kohdemaavalintojen selittäjäksi oli luontevaa. 

Siirtolaisten joukossa on kuitenkin aina pioneereja, minkä vuoksi teoria ei ole aukoton. 

Verkostojen lisäksi kohdemaavalintaan vaikuttavat myös muun muassa kohdemaan 

maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka, sosiaalietuudet ja siirtolaisen mielikuva 

kohdemaasta, mutta niiden vaikutuksia ei tämän tutkimuksen puitteissa ole mahdollista tutkia 

tarkemmin.  

 

3.1. Siirtolaisten sosiaaliset verkostot  

Siirtolaisverkostot ovat henkilöiden välisten siteiden verkosto, joka liittää yhteen siirtolaiset, 

entiset siirtolaiset, ja ei–siirtolaiset lähtö- ja kohdemaissa sukulaisuus-, ystävyys- ja 

yhteisösuhteiden kautta. Nämä sosiaaliset verkostot ovat monien tutkijoiden mukaan yksi 

tärkeimmistä muuttoliikettä selittävistä ja ohjaavista tekijöistä (esim. Massey ym. 1993: 448; 

Arango 2000: 291; Hamood 2006: 15). Sukulaissuhteilla on vahva vaikutus 

muuttoliikkeeseen, sillä velvoitteet sukulaisia kohtaan ovat monissa kulttuureissa luonteeltaan 

vahvoja ja sitovia (Fawcett 1989: 678).  Kun muutetaan kohteeseen, jossa jo asuu sukulaisia 

tai tuttavia, muutosta aiheutuvat kulut ja riskit pienenevät, ja vastavuoroisesti hyödyt 

kasvavat, ja myös sopeutuminen uuteen paikkaan ja sen tapoihin on helpompaa (Massey ym. 

1993: 448; Goldin ym. 2006: 170). Siirtolaisten sosiaalisten verkostojen luomat yhteydet 

muodostavat sellaista sosiaalista pääomaa, jota on mahdollista hyödyntää muuttoa 

suunniteltaessa, muutettaessa ja saavuttaessa kohteeseen (Massey ym. 1993: 448), ja 

osallisuus sosiaalisissa verkostoissa voi olla pakolaisten tärkein pääoma (Stepputat 2004: 18). 

Siten verkostot tekevät kansainvälisestä muuttoliikkeestä erittäin houkuttelevan tavan jakaa 

muuton riskejä ja kuluja (Boyd 1989: 639). Pioneereilla, eli niillä siirtolaisilla, jotka 

ensimmäisinä yhteisöistään lähtevät uuteen kohdemaahan, ei ole kohdemaassa sellaisia 

sosiaalisia verkostoja, joihin voisi turvautua, ja siksi muuttaminen tulee heille kalliiksi 

(Massey ym. 1993: 449).  

Sukulaissuhteet pitävät ydinperheen jäsenten lisäksi myös laajemman suvun jäsenet. Myös 

ystävyysverkostot voivat osittain olla transnationaalisia (Staring 2004: 280). Ystävyyteen 
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pohjautuvat sosiaaliset verkostot sitovat sukulaisverkostoja vähemmän. Ne tarjoavat kahden 

tyyppistä tukea, kattavaa huolenpitoa sekä rajatumpaa tukea. Verrattuna sukulaisverkostojen 

lähes kaiken kattavaan tukeen, ystävyysverkostojen tuki on usein tiedon tarjoamista töistä, 

matkustamisesta tai reiteistä, sekä pienten summien antamista tai lainaamista (Rousseau ym. 

1998: 394; Staring 2004: 289). Verkostomuuttoliiketeoriassa kattava tuki tulee pääosin 

sukulaisilta ja vähemmässä määrin ystäviltä tai tuttavilta (Staring 2004: 291). Toisin kuin 

sukulais- ja ystäväverkostoissa, etnisissä verkostoissa ihmiset eivät välttämättä tunne toisiaan 

henkilökohtaisesti, mutta he ovat kaikki lähtöisin samasta paikasta ja puhuvat samaa kieltä. 

Heidän yhteinen alkuperänsä on perustana sille tuelle, jota maanmiehiltä voi odottaa saavansa. 

Ihmissalakuljettajien ja heidän asiakkaidensa välistä sidettä voidaan puolestaan luonnehtia 

liiketaloudelliseksi siteeksi, koska sen tavoitteena ovat rahalliset voitot (Staring 2004: 280–

281).  

 

3.2. Verkostomuuttoliiketeoria 

Yhden henkilön muuttopäätökseen vaikuttavat yhteisön muut jäsenet, eli hänen sosiaalinen 

verkostonsa, ilmiössä, josta on aikaisemmassa tutkimuksessa käytetty nimeä ”ketjumuutto” 

(chain migration) (Goldin ym. 2006: 170), mutta joka nykyään tunnetaan paremmin nimellä 

”verkostomuutto” (network migration). Verkostomuuttoliiketeorian mukaan muuttoliikkeen 

menetelmät yhtenä aikana muuttavat järjestelmällisesti sitä kontekstia, jossa tulevaisuuden 

muuttopäätökset tullaan tekemään. Tämä lisää suuresti sitä todennäköisyyttä, että myöhemmät 

potentiaaliset siirtolaiset päättävät muuttaa, vaikka tämä teoria näkeekin kansainvälisen 

muuttoliikkeen ensisijaisesti yksilön tai kotitalouden päätöksentekoprosessina (Boyd 1989: 

641; Massey ym. 1993: 449). Jo pitkään on tunnustettu, että ensimmäinen muutto kannustaa 

seuraavia siirtolaisia muuttamaan (esim. Choldin 1973). Kun siirtolaisten määrä, eli verkoston 

koko, saavuttaa kriittisen kynnyksen kohdemaassa, muuttoliikkeestä tulee itseään ylläpitävä ja 

vahvistava ilmiö, koska jokainen muutto luo taas uusia sosiaalisia suhteita, joita tarvitaan 

ylläpitämään muuttoliikettä, ja näin verkosto laajenee (Massey ym.. 1993: 449; Castles & 

Miller 2009: 29). Muuttoliike siis samaan aikaan sekä luo verkostoja, että on niistä 

riippuvainen (Vertovec 2003: 650). Onnistuneet siirtolaiset toimivat eräänlaisina 

roolimalleina muutosta haaveileville, ja toisaalta epäonnistuneet siirtolaiset saattavat vaikuttaa 

muuttohalukkuuteen negatiivisesti, tai suunnata muuttoliikkeen uudelleen uusiin kohteisiin 

(Fawcett 1989: 677–678).  
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Minimoidakseen konfliktin riskit ja käyttääkseen hyödyksi eri paikkojen erilaisia resursseja 

monet perheet konfliktista kärsivillä alueilla hajauttavat itsensä eri kohteisiin kotimaassa, 

naapurimaissa ja kauempana maailmalla (Stepputat 2004: 17; Van Hear 2006: 10; IFRC 2012: 

22). Jotkut jäävät kotiin, tai joutuvat pakenemaan maan sisällä. Pakoon lähteneistä 

heikommassa asemassa olevat jäävät yleensä pakolaisleireille, joissa on tarjolla 

terveydenhuoltoa ja koulutusta. Jotkut yrittävät etsiä töitä tai muuta toimeentuloa isäntämaasta 

ja sen kaupungeista. Toiset puolestaan lähtevät ulkomaille etsiäkseen elinkeinoa ja 

toimeentuloja itselleen ja perheelleen (Stepputat 2004: 17). Perhe tai yhteisö voi yhdistää 

resurssinsa maksaakseen yhden jäsenensä matka- ja sopeutumiskulut, jolloin tämän odotetaan 

lähettävän osan tuloistaan kotiin saadessaan töitä. Tällä tavoin paikallisten tulonlähteiden 

epäonnistuessa, perheellä tai yhteisöllä on ulkomailla lisätulonlähde, johon nojata (Goldin 

ym. 2006: 170–171).   Vaikka muutto voi olla riskialtista siirtolaiselle ja perheelle, jolla on 

epävarmat paikalliset tulot, jälkeläisen lähettäminen ulkomaille voi olla järkevä tapa 

monipuolistaa riskinhallintaa (Goldin ym. 2006: 170–171), ja muutosta on tullut monille 

transnationaalisille perheille suosittu sijoitus (Horst 2006: 152). Somalidiasporan 

levittäytyminen laajalle alueelle onkin minimoinut taloustaantuman ja muiden vastaavien 

kriisien vaikutukset sen jäsenille (Horst 2006: 153; Hammond ym. 2011: 63).  

Sosiaaliset verkostot kohdemaissa voivat kulujen vähentämisen lisäksi helpottaa siirtolaisen 

henkistä sopeutumista uuteen maahan. Verkostot auttavat tarjoamaan uusille tulijoille 

välttämättömiä palveluita, kuten majoitusta, työtä ja muunlaista apua alentaen entisestään 

muuton kuluja ja siihen liittyviä riskejä tehden muutosta turvallisempaa ja helpompaa 

(Vertovec 2003: 650; Goldin ym. 2006: 170; Castles & Miller 2009: 29). Verkostot myös 

tutustuttavat siirtolaisia uuteen yhteisöön ja sen tavoille, sekä auttavat luomaan uusia 

sosiaalisia suhteita (Choldin 1973: 167; Castles & Miller 2009: 29). 

 

Kansainvälinen muutto vaatii siirtolaiselta enemmän kuin maan rajojen sisällä tapahtuva 

muutto. Normaaleihin matkustuskuluihin ja työn etsimiskuluihin tulee lisäksi uuden kulttuurin 

oppimis- ja omaksumiskulut, asiakirjojen hankkimiskulut tai niiden puuttuessa pidätyksen ja 

karkotuksen välttämiskulut.  Yleisesti ottaen, mitä suuremmat esteet muutolle on, sitä 

tärkeämmäksi verkoston siteet tulevat muuton tukemisessa ja mahdollistamisessa, sillä he 

vähentävät kuluja ja riskejä (Massey ym. 1993: 460). Siten kansainvälisen muuton 

todennäköisyys on suurempi niille, jotka ovat sukua jollekin siirtolaiselle, tai jotka pitävät 

yhteyttä johonkin siirtolaiseen (Massey ym.. 1993: 460). Tilly ja Brown (1974: 113, 128–129) 
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kuitenkin väittävät, että ne, joilla on sukua auttamassa kohdemaassa voivat sopeutua sinne 

huonommin kuin ne, jotka muuttavat yksin. Tämä johtuu siitä, että suvun apuun tukeutuvat 

ovat vähemmän tekemisissä kohdemaan eri instituutioiden kanssa, osallistuvat vähemmän 

vapaaehtoistoimintaan, ja ovat vähemmän todennäköisiä äänestämään. Toisin sanoen he 

integroituvat kohdeyhteisöön heikommin.  

 

Choldinin (1973: 163) mukaan monet sukulaisten tekemät palvelukset liittyvät juuri 

muuttoliikkeeseen. Monet somalisiirtolaiset tukeutuvat vahvasti perheeltään saamiin 

resursseihin, joita voi tulla monista eri lähteistä somaliyhteisöjen transnationaalisista 

verkostoista kotona ja ulkomailla (Jureidini 2010: 4). MMTF:n (2010: 26) tutkimuksen 

mukaan lähes puolet somaleista saa rahaa muuttoon sukulaiseltaan. Somalisiirtolaiset ovat 

kiitollisuudenvelassa sosiaaliselle verkostolleen, joka tarjoaa elinkeinon heille sekä niille, 

jotka elävät yhä kotimaassa tai pakolaisleireillä ja kaupungeissa lähialueilla, ja lisäksi auttaa 

sitomaan yhteen diasporassa elävät. Näin monissa paikoissa samanaikaisesti elävä 

transnationaalinen yhteisö vahvistuu. Rahalähetykset vahvistavat perheitä ja muita sosiaalisia 

suhteita, sekä samaan aikaan luovat uusia suhteita samasta klaanista tai samalta 

maantieteelliseltä alueelta tulevien kesken (Hammond 2010: 126).  

 

Kokemusten ja tiedon jakaminen verkoston sisällä on olennainen osa verkostomuuttoliikettä. 

Matkalta ja kohdemaasta saatu kokemus tulee jakaa muiden kanssa, jotta muut voivat hyötyä 

siitä muuttaessaan ja sopeutuessaan uuteen maahan (Rousseau ym. 1998: 395). Tiedolla on 

tärkeä rooli muuttopäätöksen teossa ja sosiaalisilla verkostoilla on tärkeä rooli muuttoon 

liittyvän tiedon lähteenä (Boyd 1989: 642; Horst 2006: 152). Riippuen tiedon saatavuudesta 

matkustus-, työ- ja asuntomahdollisuuksista siirtolaiset voivat optimoida muuton heille 

tuomat hyödyt. Tietoa voi saada sosiaalisten verkostojen lisäksi myös median kautta sekä 

sellaisilta pioneerimuuttajilta, jotka eivät kuulu potentiaalisen siirtolaisen sukulaisiin tai 

ystäviin (Faist 2000: 40).  Lisätietoja muutosta voi saada salakuljettajilta tai muilta toimijoilta, 

jotka kannustavat ihmisiä muuttamaan. Mitä enemmän potentiaaliset siirtolaiset tuntevat 

muita siirtolaisia, sitä helpommin he saavat tietoa muutosta ja luottavat saamaansa tietoon. He 

voivat suhtautua sitä suuremmalla varauksella väitettyihin muuton hyötyihin, mitä vähemmän 

he luottavat tiedon lähteeseen (Goldin ym 2006: 170). Muuttoa ja kohdemaata koskevan 

tiedonvälityksen tehokkuuteen vaikuttaakin hyvin paljon lähteen uskottavuus ja sukulaisia 

pidetään luotettavimpina tiedon lähteinä. Tieto myös ymmärretään ja muistetaan paremmin, 
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kun se kerrotaan tavalla ja kielellä, jota potentiaalinen lähtijä ymmärtää parhaiten (Fawcett 

1989: 678). 

 

Muuttopäätökset kansainvälisistä muutoista tehdään yleensä sosiaalisissa yksiköissä kuten 

kotitalouksien, perheiden, sukujen ja jopa kokonaisten yhteisöjen parissa (Faist 2000: 34, 40; 

Goldin ym. 2006: 170; Castles & Miller 2009: 28), sillä muuttamiseen tarvittavat varat on 

koottava yhdessä (ICMPD 2007: 32). Erityisesti tapauksissa, joissa kyseessä on vähemmän 

koulutettu jo kotimaansa ulkopuolella asuva henkilö, muuttopäätöksen tekee yksilön sijasta 

enemminkin perhe tai yhteisö (Goldin ym. 2006: 170; Castles & Miller 2009: 28). Somalit 

ovat usein osa transnationaalista kotitaloutta, jonka jäsenet tekevät yhdessä päätöksiä 

jäsentensä muutoista yrittäen näin varmistaa jäsentensä toimeentulon samalla, kun he elävät 

eri valtioissa (Al-Sharmani 2004: 1; 2007a: 88). Sosiaaliset verkostot usein tarjoavat ne 

rahalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset pääomat, jotka mahdollistavat muuton (Castles & Miller 

2009: 29).  

Samasta syystä, kun siirtolaisia houkuttavat sellaiset kohdemaat, joissa heillä on sosiaalisia 

verkostoja, heillä on myös tapana kerääntyä näissä maissa tietyille teollisuuden aloille ja 

ammatteihin (Vertovec 2003: 650; Goldin ym. 2006: 170).  Maahanmuuttajaryhmät kehittävät 

usein omat sosiaaliset ja taloudelliset infrastruktuurinsa kuten esimerkiksi yhdistykset, 

uskonnolliset palvontapaikat, kaupat ja kahvilat. Tämä on yhteydessä perheenyhdistämiseen, 

sillä kun kohdemaassa viipymisen pituus kasvaa, ensimmäiset siirtolaiset alkavat tuoda 

maahan puolisoitaan ja lapsiaan, tai perustavat uusia perheitä (Castles & Miller 2009: 29).  

 

3.3.  Keskeiset käsitteet 

Diaspora ─ Diasporalla tarkoitetaan kotimaansa ulkopuolella asuvaa uskonnollista tai etnistä 

ryhmää (Faist 2010: 9), joka samaistuu yhteisen kotimaahan, ja jonka jäsenet ovat jollain 

lailla aktiivisia kansainväliset rajat ylittävissä toimissa (Lindley 2010: 8). Diasporaan 

kuuluvat ulkomaille aloilleen asettuneet, väliaikaisesti ulkomailla oleskelevat siirtotyöläiset, 

uuden kotimaan tai ulkomaan kansalaisuuden saavuttaneet, sekä toisen ja kolmannen 

sukupolven siirtolaiset (IOM 2011a: 28).  

Ihmiskauppa ─ YK:n ihmiskauppaprotokollan määritelmän mukaan ihmiskauppa tarkoittaa 

toisen ihmisen värväystä, kuljetusta, siirtoa, pitämistä suojassa tai vastaanottoa, käyttämällä 

väkivaltaa tai sen uhkaa, kaappausta, petosta, huijausta, valta-aseman hyväksikäyttöä tai 
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antamalla tai vastaanottamalla maksuja tai etuja, jotta saavutetaan hyväksikäytön kohteen 

suostumus hänen hyväksikäytölleen. Hyväksikäyttö voi olla seksuaalista, toisten paritusta, 

pakkotyötä, orjuuden kaltaista työtä tai elinten poistoa. Ihmiskaupan uhrin suostumuksella 

aiottuun hyväksikäyttöön ei ole merkitystä, mikäli jotakin edellä mainituista keinoista on 

käytetty sen saamiseksi (UN 2000a: 2). 

Ihmissalakuljetus ─ YK:n Salakuljetusprotokollan mukaan siirtolaisen salakuljetus 

”tarkoittaa henkilön laitonta saattamista sellaiseen maahan, jonka kansalainen tai pysyvä 

asukas hän ei ole, rahallisen tai muun materiaalisen hyödyn hankkimiseksi” (UN 2000b).  

Salakuljetus tapahtuu joko ylittämällä raja muualla kuin virallisilla rajanylityspaikoilla, tai 

käyttämällä vääriä matkustus- tai henkilöasiakirjoja (UN 2000b). Salakuljetusprotokollan 

mukaan ainoastaan rahallisen tai muun materiaalisen hyödyn saava salakuljettaja on 

rikosoikeudellisessa vastuussa salakuljetuksen järjestämisestä. Perheenjäseniä tai muita 

tahoja, jotka humanitaarisista tai muista syistä avustavat salakuljetuksessa, ei tule rangaista, 

eikä myöskään salakuljetettua siirtolaista. Itse muuttoliikettä ei täten kriminalisoida (UNODC 

2010a: 5). Tässä tutkimuksessa tarkoitan salakuljettajalla kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat 

mukana salakuljetusliiketoiminnassa, sen tarkemmin erittelemättä heidän rooliaan siinä. 

Kauttakulkumuuttoliike ─ Epäsäännönmukainen siirtolainen joutuu usein kulkemaan yhden 

tai useamman valtion kautta päästäkseen lopulta haluamaansa kohdemaahan. Näitä valtioita 

kutsutaan kauttakulkuvaltioiksi (transit countries), ja kauttakulkuliikettä pidetään 

väliaikaisena ja laittomana (Jureidini 2010: 22). Perinteisten maahanmuuttokanavien 

sulkeminen on johtanut siihen, että perinteisistä kauttakulkumaista on tullut ”kohdemaita” 

(Koser 2001: 91). Kauttakulku muuttoliikkeeseen liittyy termi “stranded migrant”. Se viittaa 

siirtolaisiin, jotka ovat saapuneet kauttakulku- tai kohdemaahan, mutta jotka eivät ole saaneet 

lupaa jäädä maahan, mutta heillä ei myöskään ole mahdollisuutta tai halua palata 

kotimaahansa, tai jatkaa matkaa toiseen maahan (Long & Crisp 2011: 17).  

Pakolainen ─ Pakolainen on henkilö, ”jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa 

vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai 

poliittisen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai 

sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan; tai joka olematta 

minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä 

mainittujen seikkojen tähden on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan 

sinne.” (Finlex 28.7.1951). Termiä käytetään yleisessä kielenkäytössä eri tavalla kuin 
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ulkomaalaislaissa.  Ulkomaalaislaissa pakolainen tarkoittaa henkilöä, joka on saanut 

turvapaikan, tai hän on päässyt maahan kiintiöpakolaisena. Yleisessä kielenkäytössä 

pakolaisella tarkoitetaan ihmistä, joka on paennut kodistaan tai kotimaastaan. Jälkimmäinen 

määritelmä kattaa siis YK:n määritelmän mukaisten henkilökohtaista vainoa pakenevien 

lisäksi myös konfliktia pakenevat ihmiset. Tässä tutkimuksessa käytän pakolaisesta yleisen 

kielenkäytön laajempaa määritelmää, ellen toisin mainitse.   

Yleensä pakolaiset ylittävät valtioiden rajoja naapurimaihin hyvin suurissa joukoissa, mikä 

erottaa heidät turvapaikanhakijoista, jotka yleensä matkustavat järjestelmällisemmin ja 

suunnitelmallisemmin joko yksin tai pienissä ryhmissä. Konfliktin aiheuttamien 

massaliikkeiden aikana valtioilla ei ole kapasiteettia tehdä yksilöllisiä 

turvapaikkahaastatteluja logistisista syistä, ja siksi, että tilanteen oletetaan olevan väliaikainen 

(Goldin ym. 2006: 165). Tällöin suuret pakolaisryhmät julistetaan usein ryhmäperusteella 

prima facie -pakolaisiksi (UNHCR ei vuotta a; Lindley 2010: 96).  Kiintiöpakolainen (quota 

refugee) on henkilö, jolla on UNHCR: n myöntämä pakolaisasema, ja hän saapuu 

uudelleensijoitettuna kolmanteen maahan valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa.  

Säännönmukainen, epäsäännönmukainen ja sekoittunut muuttoliike ─ Kansainvälinen 

muuttoliike voidaan jakaa säännönmukaiseen ja epäsäännönmukaiseen muuttoliikkeeseen, 

joista on tutkimuksessa ja julkisessa keskustelussa käytetty myös termejä ”laillinen ja laiton 

muuttoliike”. Termejä laiton ja epäsäännönmukainen muuttoliike/siirtolaisuus käytetään usein 

myös vaihtokelpoisesti (Bilger ym. 2006: 89; IOM 2011a: 5). Säännönmukainen muuttoliike 

tarkoittaa valtioiden rajojen ylittämistä virallisten rajanylityspaikkojen ja rajakontrollien 

kautta käyttämällä virallisia ja oikeita matkustusasiakirjoja. Epäsäännönmukainen muuttoliike 

käsittää liikkeet näiden rajakontrollien ulkopuolella, eli muuttoliikkeen valtioiden välisten 

rajojen yli muualta kuin virallisilta rajanylityspaikoilta, tai käyttämällä väärennettyjä tai toisen 

ihmisen matkustusasiakirjoja. Se kattaa myös laittoman maassa oleskelun vaikka maahan olisi 

alkujaan saavuttu laillisesti, sekä maassa työskentelyn ilman asianmukaisia lupia (IOM 

2011a: 54). Epäsäännönmukaiseen muuttoliikkeeseen voi liittyä ihmissalakuljetusta ja 

ihmiskauppaa, mutta ei välttämättä. Epäsäännönmukaisesti voi liikkua myös ilman 

salakuljettajan apua tai joutumatta ihmiskaupan uhriksi. Ihmiskaupan uhri on voinut liikkua 

säännönmukaisesti tietämättä, että hän on joutumassa ihmiskaupan uhriksi kohteessaan.  

Termi ”sekoittunut muuttoliike” kuvaa muuttoliikettä, jossa monista eri syistä ja motiiveista 

muuttavat siirtolaiset liikkuvat yhdessä samoja reittejä tai samaan kohteeseen. Sillä yleensä 
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viitataan epäsäännönmukaiseen muuttoliikkeeseen. Myös yksi ihminen voi olla matkansa eri 

vaiheissa, tai jopa samaan aikaan pakolainen, turvapaikanhakija, taloudellisista syistä 

muuttava, ilmastopakolainen, siirtolainen, ihmiskaupan uhri ja epäsäännönmukaisesti liikkuva 

henkilö (Jureidini 2010: 27; RMMS 2013: 11).  

Turvapaikanhakija ─ Turvapaikka on suojelua, jota valtio voi myöntää toisen maan 

kansalaiselle tämän hakemuksesta perustuen hakijan kokemaan vainoon kotimaassaan. 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa toisesta valtiosta ja odottaa päätöstä 

hakemukseensa (IOM 2011a: 12). Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään 

YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisasema, joka perustuu henkilökohtaiseen 

vainoon. Yleisessä kielenkäytössä turvapaikanhakijoilla viitataan myös siirtolaisiin, jotka 

todennäköisesti tulevat hakemaan turvapaikkaa päästyään kohteeseensa. Turvapaikanhakija 

voi saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka 

kotimaassa) tai humanitaarisin perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen 

tai ympäristökatastrofin takia) (IOM 2011a: 12). Esimerkiksi Suomi on katsonut Somalian 

turvallisuustilanteen niin huonoksi, että sieltä tulevat ovat saaneet humanitaarista suojelua 

(Muuttoliikkeessä 22.9.2009). 
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4. Somalian konfliktin taustaa 

 

Italian ja Britannian Somalimaat itsenäistyivät vuonna 1960 muodostaen yhdessä Somalian 

yhdistyneen tasavallan (Uppsala Conflict… ei vuotta). Presidentin salamurhaa lokakuussa 

1969 seurasi sotilasvallankaappaus (Lewis 2009: 38), ja pian oli selvää, että uusi valtion 

päämies ja presidentti, kenraali Muhammad Siad Barre, johti maata autoritaarisesti. Barre 

aloitti kansallisia kampanjoita korruptiota ja klaanijärjestelmää vastaan, ja kansalaisia 

pidätettiin ja vangittiin mielivaltaisesti (Lewis 2009: 38–40). Barre perusti sosialistisen 

sotilasvallan alla toimivan poliittisen järjestelmän ja loi vahvat siteet Neuvostoliittoon 

(Uppsala Conflict… ei vuotta). 

Klaanijärjestelmän kiellosta huolimatta Barre itse käytti järjestelmää hyväkseen ja hallinnosta 

tuli Barren oman marehan-klaanin hallitsema 1980-luvulla. Tämä autoritarismin lisäksi 

aiheutti laajaa tyytymättömyyttä kansan keskuudessa johtaen klaanipohjaisen aseellisen 

vastarinnan alkamiseen. 1980-luvun lopulla nämä vastarintaryhmät kävivät sissisotaa eri 

osissa maata pyrkimyksenään kaataa hallinto. Kapinallisliike Somali National Movement:in 

(SNM) iskut johtivat maan perusteelliseen sisällissotaan vuosina 1988–91 hallinnon ja 

Somalimaan isaq-klaanin välillä, minkä seurauksena vähintään puoli miljoonaa somalia 

pakeni Etiopiaan ja Djiboutiin (Lewis 2009: 71). Lopulta suurimpien kapinallisryhmien 

yhdistettyä voimansa heidän onnistui kaataa Barren hallinto 26.1.1991 (Uppsala Conflict… ei 

vuotta).  

Barren jälkeensä jättämän valtatyhjiön täyttivät lukuisat klaanipohjaiset aseelliset sotajoukot, 

jotka alkoivat väkivaltaisesti kilpailla vallasta suistaen sisällissodan kohti valtionromahdusta. 

Barren perintönä Somalia oli entistä enemmän jakautuneempi klaanien mukaan kymmeniin 

klaanipohjaisiin järjestäytyneisiin yhteisöihin, joita kontrolloivat klaanin vanhimmat ja 

paikalliset sotaherrat. Kaaos ja jatkuva kuivuus johtivat murskaavaan nälänhätään 1990-luvun 

alussa, jossa puolen miljoonan arvioidaan menehtyneen (UN ei vuotta). Luoteis-Somalia 

käytti tätä tilaisuutta hyväkseen ja SNM julisti 18.5.1991 Somalimaan itsenäiseksi (Uppsala 

Conflict… ei vuotta; Lewis 2009: 75). Sitä ei ole virallisesti tunnustettu. 

YK pyrki yhteistyössä Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) ja muiden järjestöjen kanssa 

ratkaisemaan Somalian konfliktin 1990-luvun alussa. Huhtikuussa 1992 YK perusti 

ensimmäisen Somalian operaationsa UNOSOM I:n (United Nations Operation in Somalia). 

Operaatio ei saanut toivottuja tuloksia aikaan, ja saman vuoden marraskuussa Yhdysvallat 
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tarjoutui järjestämään ja johtamaan The Unified Task Force -voimaa (UNITAF), johon kuului 

jäseniä 24 maasta, ja jonka tarkoituksena oli turvata humanitaarisen avun perillemeno. 

Siirtymä UNITAF:ista UNOSOM II:een tapahtui maaliskuussa 1993, ja Somalian kansallisen 

sovinnontekokonferenssin neuvotteluiden jälkeen sopimus saatiin aikaan. Yksi 

sopimusosapuolista, kenraali Aideed, ei kuitenkaan tehnyt yhteistyötä sopimuksen 

toimeenpanossa. Tämä johti kesäkuussa väkivaltaiseen välikohtaukseen, jossa kuoli 25 

pakistanilaista rauhanturvaajaa ja kymmeniä haavoittui. Turvallisuusneuvosto tuomitsi 

jyrkästi väkivaltaisuudet, ja lokakuussa 1993 Yhdysvaltain joukot UNOSOM II:n tuella 

aloittivat Mogadishussa operaation kenraali Aideedin ja hänen joukkojensa kiinni saamiseksi. 

Operaatio oli katastrofi. Kaksi Yhdysvaltojen helikopteria ammuttiin alas ja sen miehistön 

evakuoinnissa kuoli 18 yhdysvaltalaissotilasta. Tämä johti Yhdysvaltojen vetäytymiseen 

Somaliasta (UN ei vuotta). Loescherin ja Milnerin (2005: 19) mukaan somalien pitkittynyt 

pakolaistilanne on suoraa seurausta tästä YK:n ja Yhdysvaltojen epäonnistuneesta 

interventiosta ja suurten lahjoittajamaiden haluttomuudesta sitoutua Somalian uudelleen 

rakentamiseen.  

Sittemmin konfliktiin on tullut klaaniryhmien lisäksi uusia osapuolia islamistien muodossa. 

Islamilaisten tuomioistuinten liitto (Islamic Courts Union, ICU) yhdisti voimansa paikallisten 

klaanijoukkojen ja liikemiesten kanssa, ja he saivat alueita sotaherroilta haltuunsa ja 

rauhoittumaan pääasiassa Mogadishun sisällä. Yhdysvallat ja sen liittolaiset tulkitsivat 

kuitenkin ICU:n väärin ja pitivät sitä terroristijärjestö al-Qaidan toimijana (Harper 2012: 4). 

Yhdysvaltojen tuella Etiopian joukot valtasivat Mogadishun ICU:lta vuoden 2006 lopulla ja 

arviolta puoli miljoonaa siviiliä pakeni kaupungista. 

Somaliaan on yritetty saada rauha ja muodostaa keskushallinto lukuisia kertoja ulkopuolisten 

kansainvälisten toimijoiden toimesta.. Vuosien 1991–1999 välillä Somaliassa pidettiin yli 

kymmenen kansainvälisesti rahoitettua kansallista sovinnontekokonferenssia, joista yksikään 

ei tuottanut tulosta. Vuoden 2000 Arta-prosessi Djiboutissa tuotti Somaliaan 

väliaikaishallituksen (Transitional National Government, TNG) elokuussa 2000. Se kuitenkin 

onnistui saamaan hallintaansa vain osan Mogadishua (Menkhaus 2004: 8). Vuonna 2004 

TNG:ia seurasi toinen väliaikaishallitus Transitional Federal Government (TFG), mutta 

sekään ei onnistunut samaan koko pääkaupunkia, saati koko maata haltuunsa (Uppsala 

Conflict… ei vuotta; Menkhaus 2004: 8).   
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Helmikuussa 2010 ääri-islamistijärjestö al-Shabaab linkitti itsensä ensimmäistä kertaa 

julkisesti terroristijärjestö al-Qaidaan. ”Somaliasta oli tullut Afrikan Irak tai Afganistan” 

(Harper 2012: 5). Kenia käytti ”terrorismin vastainen sota” -retoriikkaa lokakuussa 2011 

aloittaessaan sotilaallisen hyökkäyksen Somaliaan. Sen joukot tunkeutuivat eteläiseen 

Somaliaan tarkoituksenaan eliminoida al-Shabaab, jonka olemassaolon Kenian rajalla ja 

pakolaisleireillä se koki vakavaksi turvallisuusuhaksi. Yhdysvallat tuki Kenian armeijaa 

(Harper 2012: 5). 

Vaikka Somalian alue tunnetaankin virallisesti yhtenä Somaliana, se on monien mielissä 

jaettu kolmeen osaan: Etelä- ja Keski-Somaliaan, koillisen Puntmaahan ja kaakkoisosan 

Somalimaahan (Harper 2012: 2). Somalimaata ei ole tunnustettu kansainvälisesti, mutta sillä 

on ollut vuodesta 1996 lähtien monia toimivan yhteiskunnan piirteitä (Menkhaus 2004: 17; 

Harper 2012: 2). Puntmaa, joka oli jonkin aikaa merirosvouden vahvin tyyssija, on 

rauhoittunut ja luonut oman puoliautonomisen hallinnon, haluten kuitenkin pysyä Somalian 

liittotasavallassa mukana (Harper 2012: 9). Tässä tutkimuksessa tarkoitan Somalialla kaikki 

näitä kolmea Somalian aluetta, ja tarpeen mukaan erittelen Somalimaan, Puntmaan sekä 

Etelä- ja Keski-Somalian. 
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5. Somalien maastalähdön järjestelmät 

 

Lähdön taustalla vaikuttavista syistä riippumatta somalien halu lähteä kotimaastaan on suuri, 

minkä vuoksi keinot siihen ovat moninaiset ja riskit korkeat. Pakolaiset, turvapaikanhakijat, 

taloudellisista syistä muuttavat, sekä muut somalisiirtolaiset matkustavat usein toistensa, ja 

muista maista lähtevien siirtolaisten rinnalla käyttäen samoja reittejä ja matkustusmuotoja, 

sekä samojen salakuljettajien palveluita, vaikka heidän muuton motiivit ja tavoitteet ovat 

erilaiset (Long & Crisp 2011: 1). 

Somalien keskuudessa matkustamista pidetään oppimisprosessina ja viisauden lähteenä. 

Nuoria miehiä, ja pienemmässä määrin naisia, kannustetaan matkustamaan saadakseen 

koulutusta ja elämänkokemusta (Horst 2006: 153). Sukulaiset usein rahoittavat somalinuorten 

lähdön opiskelemaan muualle Afrikkaan, Lähi-itään tai Aasiaan (Van Hear 2004: 11; Sheikh 

& Healy 2009: 4, 8; Lindley 2010: 75; OECD 2011: 63; IFRC 2012: 149). 

Somalien muuttoliikkeiden kohteet ja reitit ovat moninaisia pitäen sisällään muuton 

kotimaasta naapurimaihin tai pidemmälle; naapurimaista edelleen muuton toiseen 

naapurimaahan tai Lähi-itään; muuton oleskelumaasta Afrikassa tai Lähi-idässä länsimaahan; 

muuton länsimaasta Lähi-itään; ja muuton länsimaasta tai Lähi-idästä Somalian 

naapurimaahan tai Somaliaan (Al-Sharmani 2007b: 11). Suuri osa matkustaa yhden tai 

useamman kauttakulkumaan kautta naapurimaata kauempana sijaitsevaan tavoittelemaansa 

kohdemaahan (Zimmermann 2009b: 87).  Monet somalit ovat viimeisten reilun 20 vuoden 

aikana paenneet maasta useita kertoja, ja palanneet kotiin aina tilanteen rauhoituttua siellä 

(Moret ym. 2006: 83). Näillä moninaisilla muuttoliikkeillä somalit etsivät turvaa, suojaa, 

parempia toimeentulomahdollisuuksia sekä perheenjäsenten kanssa yhdistymistä (Al-

Sharmani 2007b: 11). 

 

5.1. Somalien maastalähdön järjestelmien historiaa  

Jo siirtomaa-aikojen alusta 1800-luvun lopulta lähtien somaleita on muuttanut Iso-

Britanniaan, ja pienemmissä määrin myös Italiaan ja Ranskaan, työn tai koulutuksen takia 

(Gundel 2002: 266; Kleist 2008: 1130–1131; Sheikh & Healy 2009: 10). Ensimmäisen ja 

vanhimman somalisiirtolaisryhmän muodostivat pääasiassa Punaisenmeren 

rannikkokaupungeista lähteneet merimiehet (Sheikh & Healy 2009: 13), jotka perustivat 
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väliaikaisen kodin Iso-Britanniaan, pääasiassa Lontoon East Endiin, Bristoliin, Cardiffiin ja 

Liverpooliin (Lindley 2010: 24). 

1950-luvulta lähtien somaleita alkoi muuttaa Persianlahden öljytalouksiin työvoimaksi osana 

ilmiötä, jota kutsuttiin ”lihasvienniksi” (”muscle-drain”) (Kleist 2008: 1130–1131).  

Öljynhinnan ennätysmäinen nousu vuonna 1973 johti kovaan työvoiman tarpeeseen 

Persianlahden maissa, ja monet somalit suuntasivat sinne 1970–1980-luvuilla 

työskentelemään rakennustyöläisinä, autonkuljettajina, siivoojina, kodinhoitajina, vartijoina, 

puuseppinä, kokkeina, sähkötyöntekijöinä sekä muurareina (Gundel 2002: 266; Sheikh & 

Healy 2009: 13; Lindley 2010: 26). Somalian itsenäisyydestä 1960 lähtien somaleita muutti 

opiskelemaan ensin kommunistisiin maihin, ja myöhemmin Yhdysvaltoihin ja muihin 

länsimaihin (Kleist 2008: 1130–1131). Myös somalisotilaita kouluttautui ensin 

Neuvostoliiton, ja myöhemmin Yhdysvaltojen sotilasinstituutioissa (Lindley 2010: 27).  

1970-luvulla syntyi ensimmäinen itsenäistymisen jälkeinen suuri pakolaisliike, mikä johtui 

pitkään jatkuneesta kuivuudesta Somalian pohjois- ja keskialueilla (Sheikh & Healy 2009: 

12). Sisällissodan puhkeaminen Luoteis-Somalian, eli Somalimaan alueilla vuonna 1988 johti 

ensimmäiseen sisällissodan aiheuttamaan pakolaisliikkeeseen Hargeisasta Etiopiaan ja 

Djiboutiin, sekä aiheutti myös maan sisäistä liikettä (Gundel 2002: 266; Lewis 2009: 71; 

Sheikh & Healy 2009: 13; Lindley 2010: 27, 31). Seuraava pakolaisliike 1990-alussa kulki 

pääasiassa Keniaan, mutta myös Etiopiaan, sisällissodan levittyä koko maahan (Sheikh & 

Healy 2009: 13; Lindley 2010: 31). 

Elokuussa 1990 alkanut Persianlahden sota heikensi työllisyysmahdollisuuksia Persianlahden 

maissa, ja kun paluu Somaliaan ei houkutellut siellä alkaneen konfliktin vuoksi, monet 

somalisiirtolaiset lähtivät hakemaan turvapaikkaa Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta (Sheikh 

& Healy 2009: 12). Ei ole tietoa siitä, kuinka moni somali jäi alueelle. Osa entisistä 

siirtotyöläisistä muutti vasta 1990-luvun lopulta lähtien Saudi-Arabiasta ja Jemenistä 

Somalian lähialueille, kuten Egyptiin (Al-Sharmani 2007b:88). 

 

5.2. Säännönmukainen muuttoliike 

Somalian kansalaisilla ei ole kovin monia mahdollisuuksia matkustaa säännönmukaisesti 

maasta toiseen joko matkustusasiakirjojen puuttumisen takia, tai siksi, että Somalian passeja 

ei ole pariin vuosikymmeneen hyväksytty monissa maissa (IRIN 4.9.2002; Horwood 2009: 
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42). Vuonna 2002 Somalian ensimmäinen väliaikaishallitus TNG avasi ensimmäisen kerran 

valtion romahduksen jälkeen virallisia valtion passeja myöntävän toimiston (IRIN 4.9.2002). 

Aikaisemmin somalit olivat voineet ostaa passeja Mogadishun Bakara-torilta (IRIN 

4.9.2002), minkä vuoksi vain harva valtio tunnusti niitä kelpoisiksi matkustusasiakirjoiksi 

(BBC 9.11.2006).  Vuodesta 2007 lähtien Somalian toinen väliaikaishallitus TFG on 

myöntänyt elektronisia passeja, joiden pitäisi paremmin vastata kansainvälisiä sääntöjä 

(People Daily 9.2.2007). Syyskuussa 2011 TFG ilmoitti poistavansa kokonaan käytöstä 

vanhat Siad Barren hallinnon aikaiset somalipassit, ns. ”vihreät passit”, ja ottavansa tilalle 

uudet elektroniset passit (Somalia Report 17.9.2011). Somalit saavat haettua passia vain 

Mogadishusta ja sille tulee hintaa yli 100 USD, mihin harvalla on varaa (Horwood 2009: 42; 

Immigration and Refugee…14.6.2013). Uusista passeista huolimatta kaikki maat, kuten 

esimerkiksi Yhdysvallat, eivät edelleenkään hyväksy niitä viisumihakemuksiin (US 

Department of State ei vuotta).  

Säännönmukaisesti liikkuen somalit voivat lähteä maasta pakenemalla rajojen yli 

naapurimaihin ja rekisteröitymällä niissä pakolaisiksi ja/tai hakemalla turvapaikkaa. Toinen 

säännönmukainen keino on lähteä uudelleensijoitus- tai perheenyhdistämisohjelmien kautta 

länsimaihin, mutta tämä on mahdollista vain harvoille (esim. de Regt 2007: 9). Somalien 

epätoivoa lähteä maasta ja lähialueiden pakolaisleireiltä pois on käytetty hyväksi 

”lottovoittohuijauksissa”, joissa IOM:n henkilökunnaksi esittäytynyt huijari on luvannut 

pystyvänsä järjestämään heidät Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan, ja 

pyytänyt lähettämään rahaa ”voittajan” viisumiin tarvittavien dokumenttien järjestämiseksi 

sekä henkilöllisyyden varmentamiseksi (Somalilandpress 14.5.2012).   

Se, että siirtolainen on vihdoin päässyt haluamaansa kohdemaahan tai -alueelle, ei tarkoita 

sitä, että hän saisi jäädä sinne. Monet somalit, jotka eivät todellisuudessa ole kansainvälisen 

suojelun tarpeessa, niin kuin kansainväliset sopimukset ja vastaanottava valtio ovat sen 

määritelleet, hakevat siitä huolimatta turvapaikkaa (esim. Yükseker & Brewer 2011: 154). 

Näin tekevät esimerkiksi monet Somalimaasta kotoisin olevat, vaikka alueen on katsottu 

olevan rauhallinen ja suhteellisen turvallinen. Vaikka varsinaista turvapaikkaa ei hakijalle 

myönnettäisi, hän voi silti saada luvan jäädä maahan kotimaahan palauttamisen vaikeuksien 

takia. Monet somalit, erityisesti Iso-Britanniasta, saattavat pyytää Kansainvälistä punaista 

ristiä (International Committee of the Red Cross, ICRC) jäljittämään paon aikana kadonneita 

sukulaisiaan, jotka on suhteellisen helppo löytää klaanijärjestelmän avulla. Yhä useamman 

uskotaan kuitenkin käyttävän ICRC:n paperityötä hyväkseen hakeakseen turvapaikkaa, 
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eivätkä he oikeasti halua löytää sukulaisiaan, vaikka tätä on ollut hyvin vaikea todistaa 

(ICMPD 2008: 34). Sosiaalisten verkostojen luokse muuttavat epäsäännönmukaiset 

siirtolaiset voivat usein tarvittaessa avioitua maanmiehensä kanssa ja saada siten oleskelunsa 

laillistettua, mutta Staringin (2004: 290) mukaan tämä vaihtoehto ei onnistu helposti 

somaleilla. He olisivat siten paljon todennäköisempiä tekemään rikoksia selviytyäkseen 

kohdemaissa. Muista lähteistä ei löytynyt mainintaa tästä. 

 

5.2.1. Pakolaisuus 

Somalien maastalähdön järjestelmiä on vahvasti hallinnut pakeneminen konfliktia, kuivuutta 

ja nälkää joukoittain naapurimaihin, sekä asettuminen enemmän tai vähemmän pysyvästi 

näiden maiden pakolaisleireille. Somalian sisällissota käynnisti somalien muuttoliikkeen 

aikaisempaan verrattuna massiivisessa mittakaavassa, ja pakolaisleirejä avattiin 

naapurimaihin, usein syrjäisille alueille. Somalidiasporat Nairobissa, Mombasassa, Addis 

Abebassa ja Sanaasssa kasvoivat, ja lisäksi pienempiä määriä somaleita asettui muualle 

Afrikkaan, kuten Etelä-Afrikkaan, Egyptiin ja Eritreaan (Lindley 2010: 32).  

Jotkut somalit viettävät pakolaisleireillä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, toiset syntyvät ja 

kasvavat niillä ja jopa perustavat perheitä. Pakolaisleireille saapuvat ja asettuvat ihmiset ovat 

yleensä kaikista köyhimpiä, joilla ei ole rahallista tai sosiaalista pääomaa lähteä pidemmälle 

tai asettua kaupunkialueille (Castles & Miller 2009: 34; UNHCR ei vuotta c). Kaikki eivät 

kuitenkaan pääse lähtemään edes kotimaastaan. Somaliassa on maan sisäisiä pakolaisia 

arviolta 1,1 miljoonaa, pääasiassa keski- ja eteläalueilla, ja muiden maiden kansalaisia 

pakolaisina yli 2 300 (UNHCR 5/2013). Somalipakolaisia löytyy pakolaisleireiltä myös 

naapurimaita kauempaa, kuten mm. Malawista, Botswanasta ja Libyasta, joissa he yleensä 

ovat kauttakulkumatkalla.  Kaikki somalipakolaiset eivät halua rekisteröityä pakolaisiksi, 

vaan he siirtyvät naapurimaahan saavuttuaan suoraan sen kaupunkialueille, josta moni 

muuttaa edelleen eteenpäin kolmansiin maihin (Lindley 2010: 12–13). Pakolaisleirit tarjoavat 

mahdollisuuden hengähtää konfliktialueelta pakenemisen jälkeen, mutta harva pystyy niissä 

hankkimaan toimeentulon. Joillekin somaleille pakolaisleirit toimivat puhtaasti 

matkanjärjestämis- ja levähdyspaikkoina pidemmälle suuntautuvan matkan varrella 

(Zimmermann 2009b: 84, 87). Crispin (2008: 5) mukaan pakolaiset hakevat turvapaikkaa 

ensimmäisestä mahdollisesta maasta, yleensä naapurimaasta, mutta turvapaikan saatuaan he 

usein muuttavat eteenpäin. Päämotivoija eteenpäin muuttoon on yleensä suojelua tarjoavan 
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laillisen aseman puute (Moret ym. 2006: 9). Turvapaikanhakijat puolestaan saattavat kulkea 

monien eri maiden läpi tavoittelemaansa kohdemaahan, ennen kuin he lopulta hakevat 

turvapaikkaa (Crisp 2008: 5). 

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana somalit ovat jatkuvasti olleet suurimpien 

pakolaisryhmien joukossa koko maailmassa (Lindley 2010: 30). Vuonna 2011 konfliktin, 

kuivuuden ja nälänhädän yhdistelmä ajoi 300 000 somalia naapurimaihin (UNHCR 2011: 14; 

IFRC 2012: 15).  Yli puolet heistä (163 100) päätyi Dadaabin pakolaisleirille ja loput 

Etiopiaan (101 000), Jemeniin (27 400) ja Djiboutiin (5 700) (UNHCR 2011: 14). Tuolloin 

somalit jättivät UNHCR:lle tai valtioille kolmanneksi eniten turvapaikkahakemuksia (35 900), 

zimbabwelaisten (52 500) ja afganistanilaisten (43 000) jälkeen (UNHCR 2011: 27). Vuonna 

2011 somalipakolaisia oli maailmassa 1 077 000, mikä oli kolmanneksi eniten maailmassa, 

afganistanilaisten ja irakilaisten jälkeen. Nämä kolme maata ovat tuottaneet yli puolet 

UNHCR:n vastuulla olevista maailman pakolaisista (UNHCR 2011:14). Toukokuussa 2013 

Somalian lähialueilla oleskeli 1 023 722 somalipakolaista, pääasiassa Keniassa (492 046), 

Etiopiassa (240 086), Jemenissä (229 447), Ugandassa (29 355), Djiboutissa (18 725), sekä 

Egyptissä, Eritreassa ja Tansaniassa. Pelkästään vuoden 2013 aikana 16.5.2013 mennessä 11 

516 somalia oli paennut maasta (UNHCR 5/2013).  

 

5.2.2. Ratkaisut pakolaistilanteisiin 

UNHCR on perinteisesti toiminut kolmen ratkaisun periaatteella pakolaistilanteiden 

ratkaisemisessa; vapaaehtoinen paluu, paikallinen integraatio ja uudelleensijoittaminen. On 

kuitenkin yleisesti tunnustettu, että nämä ratkaisut ovat monien pakolaisten 

saavuttamattomissa (Lindley 2010: 11). Somalipakolaisia on valtion romahtamisen jälkeen 

ehtinyt jo monta kertaa palata kotiin, ja myös paeta uudestaan. Nyt tilanteen rauhoituttua 

Somaliassa AMISOM:in (African Union Mission to Somalia) ja Kenian joukkojen saatua 

laajoja alueita haltuunsa al-Shabaabilta (AS) entistä useampi haaveilee paluusta kotiin. 

Palaajat saattavat kuitenkin joutua aseellisten joukkojen ahdistelemiksi. Toukokuusta 2013 

lähtien AS:n joukot ovat ahdistelleet satoja Keniasta kotiin palaavia somaleita mm. 

polttamalla heillä mukana olleet tavarat, vaikka Kenian joukkoja on ollut suojelemassa 

paluuta (Sabahi Online 24.7.2013). UNHCR on vastikään sopinut Somalian ja Kenian kanssa 

yli 500 000:n Keniassa oleskelevan somalipakolaisen tuetusta vapaaehtoisesta kotiinpaluusta 
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seuraavien kolmen vuoden aikana. Monien epäillään jättävän tilaisuus käyttämättä, sillä 

Somalia ei viimeaikaisista parannuksista huolimatta ole vielä turvallinen (BBC 11.11.2013).  

Pakolaisten paikallinen integraatio tarkoittaa heidän asettumista pysyvästi asumaan 

turvapaikkamaahan niin, että he saavat sen maan kansalaisuuden (Crisp 2008: 6). Köyhimmät 

maat yleensä rajoittavat pakolaisten oleskelun leireille usein syrjäisille raja-alueille, joissa 

heidän oletetaan odottavan kunnes heidät voidaan palauttaa tai uudelleensijoittaa kolmansiin 

maihin (Lindley 2010: 11). Monissa pakolaisia vastaanottavissa maissa, kuten Keniassa, 

paikallinen integraatio ei ole toivottua eikä siihen kannusteta (Refugee consortium… 2012: 

79). Monet UNHCR:n tukijamaat, erityisesti Tanska, Alankomaat ja Iso-Britannia, jotka ovat 

suurimpia somalipakolaisten vastaanottajia länsimaissa, tukevat toimia somalipakolaisten 

suojelemiseksi Keniassa, ehkäistäkseen heidän eteenpäin muuton sieltä Eurooppaan (Betts 

2013: 151). Kehitysapua pyritään käyttämään Keniassa parantamaan somalien saaman 

suojelun laatua keinona vähentää somalien tarvetta muuttaa eteenpäin etsimään turvapaikkaa 

Euroopasta (Betts 2013: 156). 

Pakolaisten uudelleensijoitus on yleensä nähty paikallista integraatiota todennäköisempänä 

vaihtoehtona. Se tarkoittaa pakolaisten sijoittamista pakolaisleireiltä kolmanteen maahan, 

yleensä länsimaahan, jossa heille myönnetään pakolaisasema tai pitkäaikainen oleskelulupa 

(IOM 2011a: 85). Uudelleensijoitus tapahtuu pääasiassa UNHCR:n kautta, ja vuonna 2011 

lähes 62 000 uudelleensijoitettiin UNHCR:n avustamana (UNHCR 2011: 19). Virallisiin 

uudelleensijoitusohjelmiin pääsevät yleensä vain erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, 

erityisesti ne, jotka tarvitsevat laillista tai fyysistä suojelua, naiset, joilla on korkea riski joutua 

hyväksikäytetyiksi, väkivallan ja kidutuksen uhrit, ja ne, jotka on erotettu perheenjäsenistään 

ulkomailla jne. Uudelleensijoitus voidaan tarjota yksilöpohjalta, tai valitulle ryhmälle 

pakolaisia, kuten esimerkiksi somalibantuille (Lewis 1994: 6, 133). 

Yhdysvallat on somalipakolaisten pääasiallisin uudelleensijoittaja sijoittaen 84 % kaikista 

uudelleensijoitetuista somaleista. Seuraavaksi eniten sijoittavat Kanada (7 %) ja Australia (6 

%) (Moret ym. 2006: 73). Vuonna 1999 Yhdysvaltain hallitus hyväksyi jopa 12 000 

somalibantupakolaista uudelleensijoitusta varten (Lewis 1994: 6, 133), mikä oli suurin 

maahan uudelleensijoitukseen koskaan hyväksytty afrikkalaispakolaisryhmä (Besteman 2012: 

11). Sen taustalla olivat epäonnistuneet yritykset uudelleensijoittaa somalibantuja Tansaniaan 

ja Mosambikiin vuosina 1993 ja 1997 (Besteman 2012: 12).  
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UNHCR:n arvioiden mukaan somalipakolaiset tulevat olemaan yksi suurimmista 

uudelleensijoituksen tarpeessa olevista pakolaisryhmistä vuonna 2013 (UNHCR 2013a: 46). 

Uudelleensijoitusohjelmien vähentäminen viime aikoina on johtanut siihen, että yhä 

useampien pakolaisten täytyy nyt matkustaa kohdemaahan itsenäisesti omin neuvoin 

voidakseen hakea turvapaikkaa sieltä (Koser 2001: 88). Perinteisten uudelleensijoituskanavien 

sulkeminen on myös johtanut perinteisten kauttakulkumaiden muuttumiseen kohdemaiksi 

(Koser 2000: 94).  

 

5.3. Epäsäännönmukainen muuttoliike  

Epäsäännönmukaista muuttoliikettä esiintyy hyvin erilaisissa muodoissa eikä kaikki 

välttämättä edellytä salakuljettajien apua. Maahan voi saapua laillisesti asianmukaisilla 

asiakirjoilla, mutta viipyä pidempään kuin viisumi sallisi, vaikka salakuljettajat voivat olla 

mukana suunnittelemassa viisumiajan ylitystä (UNODC 2006: 7). Viisumiaikansa ylittäneistä 

epäsäännönmukaisista siirtolaisista Euroopassa löytyy hyvin vähän tietoa (ICMPD 2007: 21). 

Maahan voi saapua virallisen rajatarkastuksen kautta käyttämällä vääriä matkustusasiakirjoja 

tai muuta huijausta maahan pääsemiseksi. Ilman asiakirjoja matkustavat joutuvat usein 

ylittämään rajan välttämällä laillisia rajatarkastuksia joko piiloutuneena erilaisiin 

kulkuneuvoihin, tai kiertämällä rajatarkastuspisteet kaukaa (UNODC 2006: 7). Siirtolaiset 

usein käyttävät niitä muuton tapoja ja verkostoja, jotka kulloinkin ovat saatavilla ja parhaiten 

sopivat heidän matkansa eri vaiheisiin (Schapendonk & van Moppes 2007: 2). Yksi keino 

kohdemaahan pääsyyn on osallistuminen keksittyyn kansainväliseen konferenssiin sellaisten 

keksittyjen dokumenttien avulla, jotka mahdollistavat monien osallistujien saapumisen 

maahan. Maahan saapumisen jälkeen nämä ”osallistujat” katoavat tai hakevat turvapaikkaa. 

Toinen vastaava keino on saada kohdemaan korkeakoululta ”stipenditarjous” tai 

erityisopiskeluoikeus, joka mahdollistaa viisumin hankkimisen (Horwood 2009: 104). Kolmas 

keino on hankkia siirtolaisryhmälle viisumi ulkomailla pidettävään urheilutapahtumaan. Tällä 

keinolla liikkuneita somaleita on jäänyt kiinni Dubaissa kahteen eri otteeseen vuonna 2004 

(ICMPD 2007: 21). Valeavioliitot ovat myös yleinen tapa järjestää laiton maahantulo 

(UNODC 2010a: 19). Somalit käyttävät myös hyväkseen sitä, että etnisiä somaleita asuu 

Somalian lisäksi myös mm. Keniassa ja Etiopiassa. Monet somalit Keniassa hankkivat 

laittomasti kenialaisen henkilökortin ja passin, ja pääsevät siten matkustamaan kenialaisena 

somalina. Toisaalta kenialaiset somalit voivat halutessaan väittää olevansa Somalian 
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somaleita pyrkiessään saamaan pakolaisille suunnattuja palveluita pakolaisleireillä (Horwood 

2009: 35, 42).  

Somalit käyttävät pääsääntöisesti kolmea reittiä päästäkseen Somaliasta tai sen lähialueilta 

pois ja haluamaansa kohdemaahan tai -alueelle. Yksi reitti kulkee maitse Somaliasta Etiopian 

ja Sudanin kautta Välimeren rannalle, pääasiassa Libyaan, josta matka jatkuu veneellä Etelä-

Eurooppaan. Toinen reitti kulkee Somaliasta tai Djiboutista Punaisenmeren tai Adeninlahden 

yli Jemeniin, josta monet pyrkivät maitse edelleen muihin Lähi-idän maihin, tai jopa 

Eurooppaan asti. Kolmas reitti kulkee Somaliasta pääasiassa maitse ja meritse kohti Etelä-

Afrikkaa. Somalien, kuten muidenkin siirtolaisten, kulkemista reiteistä on monia variaatioita 

ja ne vaihtuvat usein, ja somalit saattavat matkustaa uuteen kohdemaahan asuttuaan jopa 

vuosia edellisessä (RMMS 2013: 62). Reittejä, sekä niillä käytettyjä matkustusmuotoja, 

kuvaillaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

Epäsäännönmukaisten siirtolaisten määrän arviointi on vaikeaa ja esitettyjen arvioiden 

alkuperä on usein ongelmallinen ja epämääräinen. Euroopassakin luvut ovat epätarkkoja, 

eivätkä ne ole keskenään vertailukelpoisia. Yleisin lähde laittomien siirtolaisten määrien 

arvioinnille on pidätysten lukumäärä kansainvälisillä rajoilla, mutta kuten Koser (2002: 71) 

toteaa, näiden lukujen pohjalta on vaikeaa arvioida todellisten salakuljetettujen määrää, sillä 

mahdollisesti jopa suurin osa heistä ei jää kiinni rajalla. Näitä lukuja tulisikin Koserin (2002: 

71) mielestä vertailla maan sisällä pidätettyjen määrän kanssa. Arvioita tehdään myös 

maahanmuuttoviranomaisten sekä useiden vakioreittien avulla (Black 2003: 37). Jotkut 

siirtolaiset yrittävät toistuvasti päästä maahan jokaisen karkotuksen jälkeen, minkä vuoksi 

pidätyksiin perustuvat arvioinnit eivät ole kovin paikkansapitäviä. Myös 

maahanmuuttoviranomaisten puolueellisuus tilastojen tuottamisessa vähentää tiedon 

luotettavuutta. Yksi vaihtoehtoinen lähde on siirtolaisten ja pakolaisten kanssa 

työskentelevien ryhmien ja järjestöjen, sekä paikallisten viranomaisten arviot, mutta hekin 

saattavat yliarvioida siirtolaisten määriä (Black 2003: 37).  

Epäsäännönmukaisesti liikkuvat siirtolaiset eivät usein halua, uskalla, tai pysty kertomaan ja 

kuvailemaan tarkkoja käytettyjä reittejä ja ylitettyjä rajoja, mikä tekee tutkimuksesta 

haastavaa. Salakuljettajat ovat voineet tarkoituksella pitää asiakkaansa pimennossa mitä tulee 

käytettyihin reitteihin ja kauttakulkumaihin, jotta nämä eivät paljastaisi niitä kohde- tai 

kauttakulkumaiden viranomaisille, ja siten vaarantaisi reittien käytettävyyttä ja 

salakuljetustoimintaa tulevaisuudessa (Bilger ym. 2006: 74). Tietämättömyys matkan 
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vaiheista tekee siirtolaiset riippuvaisiksi salakuljettajista, mikä voi olla hyödyllistä 

salakuljettajille (Bilger ym. 2006: 74). He voivat kieltää asiakkaitaan paljastamasta reittejä, 

jotta heitä ei esimerkiksi palautettaisi edelliseen kauttakulkumaahan. Siirtolaiset eivät 

välttämättä myöskään muista kaikkia matkan vaiheita (Brewer & Yükseker 2006: 44), tai he 

voivat päättää olla kertomatta kulkemiaan reittejä ja matkansa yksityiskohtia suojellakseen 

tulevien siirtolaisten mahdollisuuksia, sillä heidän joukossaan voi olla siirtolaiselle tärkeitä 

ihmisiä (van Liempt & Doomernik 2006: 168; Van Liempt, 2007: 66).  

 

5.3.1. Salakuljetus 

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ja -lainsäädännön, sekä rajakontrollien kiristyminen 

ovat johtaneet siihen, että yhä useammat epäsäännönmukaisesti liikkuvat siirtolaiset ja 

turvapaikanhakijat joutuvat turvautumaan salakuljettajien apuun rajojen ylityksessä (Black 

2003: 34, 36; UNODC 2010b: 3). Tämä on johtanut salakuljetuksen ammattimaistumiseen ja 

salakuljettajien verkostoitumiseen, mikä on vastaavasti lisännyt salakuljetustoiminnan kuluja 

(UNODC 2010b: 3). Vaikka Eurooppaan on periaatteessa mahdollista matkustaa 

epäsäännönmukaisesti ilman salakuljettajien apua, onnistuminen tässä on nykyään hyvin 

hankalaa. UNODC:n (2006: 7-8) mukaan lähes kaikki Afrikasta Eurooppaan 

epäsäännönmukaisesti tulevat käyttävät salakuljettajien palveluita. Europolin mukaan jopa 80 

% epäsäännönmukaisesta siirtolaisuudesta on jossain määrin avustettua. Joillain on varaa 

ostaa koko salakuljetuspaketti, ja jotkut käyttävät salakuljettajien palveluita vain joissain 

vaiheissa matkaansa, tai väärien ja väärennettyjen matkustusasiakirjojen hankintaan. Alkujaan 

erityisesti nuoret miehet yrittivät kulkea ilman salakuljettajien apua, mutta epäonnistuminen 

oli yleistä (UNODC 2006: 13; UNODC 2010a: 16).  

Täyden palvelun salakuljetusmatkat voivat pitää sisällään väärennetyt dokumentit, 

kuljetuksen, majoituksen, rajaviranomaisten lahjonnan ja neuvoja (UNODC 2006: 13). Yksi 

monimutkainen täydenpalvelun salakuljetuspaketti on kattanut lennot Nairobista 

Amsterdamiin ja sieltä Belgradiin, kuljetuksen maitse Itävaltaan, Saksaan, ja takaisin 

Alankomaihin ja sieltä Iso-Britanniaan asiakas piilotettuna lautalla kulkevaan kuorma-autoon 

(ICMPD 2008: 64).  

Toisin kuin usein luullaan, Bilgerin ym. (2006: 64) tutkimus on osoittanut, että 

ihmissalakuljetusmarkkinoita eivät hallitse suuret ja hyvin järjestäytyneet rikollisjärjestöt, 

vaan monilla alueilla toimii erilaisia ja hyvinkin erikoistuneita salakuljetusyrityksiä (Bilger 
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ym. 2006: 64).  Paikallisista salakuljetusryhmistä on tulossa yhä järjestäytyneempiä (UNODC 

2006: 13). Salakuljettajien maine riippuu usein muiden siirtolaisten onnistuneista 

salakuljetuksista kerrotuista tarinoista, ja siirtolaisverkostojen kautta suhteellisen nopeasti 

kulkeva tieto palvelun laadusta ja hintatasosta on salakuljettajien ainoa keino markkinoida 

palveluitaan ja mainettaan, ja siten pysyä liiketoiminnassa mukana (Bilger ym. 2006: 67).  

Ihmissalakuljetusta tapahtuu enemmän lentäen kuin merellä, mutta kuolemia tapahtuu 

enemmän merellä (UNODC 2011: 7). Epäsäännönmukaisista lentomatkoista on vain vähän 

tietoa, sillä lentomatkustajat kulkevat usein huomaamatta rajatarkastusten läpi (UNODC 

2010b: 9). Tähän liittyy yleensä väärennettyjen, muilta lainattujen, ostettujen tai varastettujen 

matkustusasiakirjojen käyttö, tai sellaisen passin käyttö, joka virheellisesti liittää siirtolaisen 

salakuljettajaan, sekä korruptiota (van Liempt & Doomernik, 2006: 168; UNODC 2010b: 9). 

Salakuljettajat ovat yleisesti ottaen hyvin perillä valtioiden suojeluvelvoitteista 

turvapaikanhakijoita kohtaan ja käyttävät sitä hyväkseen ohjeistamalla siirtolaisia 

pysäytyksen ja pidätyksen varalle lisätäkseen heidän mahdollisuuksia päästä tavoiteltuun 

kohdemaahan ja pysyä siellä (UNODC 2011: 7). Viime aikoina Somaliasta paenneet ovat 

saavuttaneet lopullisen kohteensa nopeammin ja vähemmillä pysähdyksillä kuin aikaisemmat 

pakolaiset, koska salakuljettajat pystyvät kuljettamaan asiakkaansa aikaisempaa 

tehokkaammin (Moret ym. 2006: 10–11). Somalien salakuljetusverkostoja pidetään kaikista 

tehokkaimpina (ICMPD 2008: 64). 

Vaikka siirtolaisten käyttämiä reittejä on monia ja ne vaihtuvat usein, siirtolaiset kulkevat 

yleensä tiettyjen kauttakulkupaikkojen, eli reittien niin sanottujen solmukohtien läpi 

matkallaan. Kauttakulkupaikkojen sijainti on yleensä ratkaiseva niiden kehittymiselle, ja 

niiden infrastruktuuri ja palvelut ovat sittemmin kehittyneet vastaamaan sen kautta kulkevien 

siirtolaisten tarpeita. Nämä paikat voivat olla satamia, pakolaisleirejä, keitaita, 

rajakaupunkeja, suuria kaupunkeja ja lentokenttiä. Salakuljettajien kerrotaan hankkivan niiden 

kautta asiakkaansa ja etniset ja klaaniverkostot tarjoavat tukea ja apua uusille tulijoille 

(ICMPD 2007: 3; ICMPD 2008: 11). Paljon käytetyistä kauttakulkupaikoista on kehittynyt 

tärkeitä epäsäännönmukaisten siirtolaisten keskuksia. Siirtolaiset ovat saattaneet järjestää 

alkumatkansa itse, mutta tarvitsevat eteenpäin muuttoon salakuljettajien apua. Bilgerin ym. 

(2006: 76) mukaan nämä kauttakulkupaikat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet määrittelevät 

ensisijaisesti siirtolaisten matkareitit ja ne ovat lähes ainoita muuttumattomia piirteitä muuten 

jatkuvasti muuttuvilla reiteillä. Toisin sanoen nämä kauttakulkupaikat muokkaavat vahvasti 

siirtolaisten reittejä (Bilger ym. 2006: 76). 
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Salakuljetetut siirtolaiset ovat haavoittuvaisia hyväksikäytölle ja huonolle kohtelulle. Heitä on 

hukkunut ylitäysien veneiden haaksirikkoutuessa tai salakuljettajien pakotettua heidät 

veneestä mereen kaukana rannikosta, nääntynyt aavikolle ja tukehtunut ajoneuvojen säiliöihin 

ja kontteihin. Siirtolaiset kertovat nähneensä kanssamatkustajien kuolevan matkalla, ja 

joutuneensa matkustamaan yleensä erittäin ahtaasti ja eritteiden seassa (UNODC 2010b: 3). 

Somaleilla matkan rahoitus on yleensä kunnossa salakuljetuksen aikana, mikä voi suojata 

heitä salakuljettajien hyväksikäyttöä vastaan. Usein heille tarjotaan hengenpelastusliivit 

Välimeren ylittävän merimatkan ajaksi, kun taas esimerkiksi monet länsiafrikkalaiset jäävät 

ilman (UNODC 2011: 29).  

Ennen valtion romahdusta somalilasten lähettäminen pitkiksi ajoiksi läheisten sukulaisten 

luokse oli yleistä (IRIN 2003: 16). Nykyään lasten ulkomaille lähettämistä pidetään 

sijoituksena ja siitä on tullut monen perheen taloudellinen strategia siinä toivossa, että lapsi 

olisi lopulta sellaisessa tilanteessa, jossa hän voisi säännöllisesti lähettää rahaa kotiin (IRIN 

2003: 13). Monia länsimaihin lähetettyjä somalilapsia käytetään hyväksi etuushuijauksissa. 

Heitä valmennetaan uuteen identiteettiin, nimeen, ikään ja henkilöhistoriaan, joissa heitä on 

uhkailtu pitäydyttävän. Äärimmäisimmissä tapauksissa somalilapset voivat päätyä 

kotiapulaisiksi, prostituutioon tai kansainvälisen rikollisorganisaation käsiin (IRIN 2003: 7). 

Somalilasten salakuljetukseen liittyy myös kansainvälisiin rikollisverkostoihin kytkeytyviä 

ihmiskauppatapauksia (IRIN 2003: 6, 9).   

Salakuljetuksen hinta riippuu matkan pituudesta, kuljetusmuodoista, matkan vaikeuksista, 

vuodenajasta, säästä, sekä armeijan, rannikkovartioston ja poliisin läsnäolosta. Myös 

kansalaisuus vaikuttaa matkan hintaan (Antonopoulos & Winterdyk 2006: 452). Aasialaiset 

maksavat kauttakulkupaikoissa huomattavasti korkeampia summia (2 000 USD–8 000 USD), 

kuin esimerkiksi somalit (200 USD–3 000 USD) (ICMPD 2007: 25). Korkea hinta ei aina 

kerro matkanteon nopeudesta, helppoudesta ja turvallisuudesta, vaan se voi merkitä korkeita 

riskejä, joita salakuljettaja yrittää siirtää asiakkaidensa maksettavaksi (Bilger ym. 2006: 83). 

Somalien matkan hinta kohteesta riippuen voi vaihdella 250 USD maksavasta maitse 

kulkevasta reitistä 10 000 USD maksaviin lentoreitteihin (ICMPD 2008: 64).  

Salakuljetus maksetaan yleensä etukäteen, matkan aikana tai viimeistään perille saavuttaessa, 

ja ihmiskaupassa uhri puolestaan jää yleensä matkastaan velkaa, jonka hän maksaa työllään 

monesti orjuutta vastaavissa oloissa (Antonopoulos & Winterdyk 2006: 446). Yleensä 

vähintään puolet tai jopa koko salakuljetusmaksu maksetaan ennen matkaa. Tämä ei 
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kuitenkaan takaa, että asiakas pääsisi kohteeseen turvallisesti (Antonopoulos & Winterdyk 

2006: 452).  

 

5.3.2. Ihmiskauppa 

Longin ja Crispin (2011: 20) mukaan ihmiskaupan uhrien lukumäärä eteläisessä Afrikassa on 

suhteellisen pieni verrattuna niihin siirtolaisiin, jotka tarvitsevat salakuljettajien apua 

matkallaan. Ihmiskaupan uhriksi päätymiseen voivat vaikuttaa muun muassa sukupuoli, 

koulutus, työllisyys ja perheen koko (IOM 2008: 1). Eronneiden, leskien, heidän lastensa ja 

orpojen, sekä erilaista väkivaltaa pakenevien naisten ja lasten katsotaan olevan muita 

suuremmassa riskissä joutua ihmiskaupan uhriksi (IOM 2008: 9). Konflikti voi altistaa 

ihmisiä ihmiskaupalle, sillä sen aikana ihmiset ovat usein epätoivoisia toimeentulon 

hankkimisessa, sekä psyykkisesti haavoittuvia (IOM 2008: 28). Somaliassa maan sisällä 

siirtymään joutuneet, rannikkoalueilla matkaanlähtötilaisuutta odottavat, turvapaikanhakijat 

sekä taloudellisista syistä muuttavat somalit, sekä somalinaiset ja -lapset köyhistä perheistä 

ovat erityisiä riskiryhmiä (IOM 2011b: 1; USDOS 2012: 379). Somalimaan ja Puntmaan 

markkinapaikoilla ja kaupunkien kaduilla vaanitaan erityisesti maan etelä- ja keskiosista 

tulleita lapsia ja nuoria naisia, joille luvataan töitä ulkomailla (USDOS 2012: 379). 

Luotettavien lähteiden puuttuessa tiedot Somalian ihmiskaupasta perustuvat arvioihin. Maan 

uskotaan olevan lähde-, kauttakulku- ja kohdemaa ihmiskaupan mies-, nais- ja lapsi-uhreille 

(Brown 13.8.2010:104; IOM 2011b: 1-2; USDOS 2012: 379). Viimeisimmän Yhdysvaltain 

hallituksen vuosittain julkaiseman ihmiskaupparaportin (Trafficking in persons report, TIP) 

mukaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneita somaleita oli vuonna 2012 tavattu kymmenestä eri 

maasta (Djibouti, Etelä-Afrikka, Jemen, Kenia, Kreikka, Libya, Norja, Oman, Ruanda ja 

Syyria) (USDOS 2012). Kuvaan 1. on koottu ne maat, joissa on tehty havaintoja ihmiskaupan 

uhreiksi joutuneista somaleista tämän tutkimuksen aineiston perusteella. Somalian hallinnon 

romahdettua ihmiskaupasta pakkotyöhön ja prostituutioon on tullut yleistä naisille ja lapsille, 

ja aseelliset joukot pakkorekrytoivat lapsia joukkoihinsa (Brown 13.8.2010: 104).  

Somalian alueilla ihmiskaupan uhrit ovat pääosin kotitaloustyöhön, seksityöhön ja 

mahdollisesti myös elinkauppaa varten kaupattuja naisia ja lapsia (IOM 2011b: 2).  

Somaliassa yleinen perinne antaa lapsi sukulaisten kasvatettavaksi asettaa lapset erityisen 

haavoittuvaan asemaan ja osa heistä saattaa tätä kautta joutua pakkotyöhön tai seksikaupan 

uhreiksi (USDOS 2012: 379). Vuonna 2012 tunnistettiin yhteensä 68 ihmiskauppatapausta  
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pääasiassa Somalimaassa ja Puntmaassa (USDOS 2012: 380). Etelä- ja Keski-Somaliaa 

käytetään ihmiskaupan uhrien kauttakulkualueena erityisesti Puntmaahan ja Somalimaahan, 

koska hallinto on siellä heikko (IOM 2011b: 2; USDOS 2012: 379).  

Puntmaassa viranomaiset ovat taistelleet ihmiskauppaa vastaan (Brown 13.8.2010: 104), ja 

saaneet vuoden 2012 aikana kiinni ainakin kaksi ihmiskauppiasta, joiden uhreina oli yhteensä 

14 lasta (USDOS 2012: 380).  Puntmaan, ja erityisesti Bossasson sataman kautta, kuljetetaan 

pääasiassa somalinaisia ja yksinäisiä lapsia pääasiassa Jemeniin, ja sieltä edelleen Eurooppaan 

ja Persianlahden maihin, sekä Etiopiaan ja Tansaniaan. Suurin osa heistä joutuu seksityöhön 

ja kotiorjiksi. Lapset ovat aikuisia suuremmassa vaarassa joutua kansainvälisen ihmiskaupan, 

kuten elintenpoiston uhreiksi (IOM 2011b: 2). Somalinaisilla ja -tytöillä on erityinen riski 

joutua seksikaupan uhreiksi Garowessa, Las Anodissa, sekä merirosvoudesta tunnetuissa 

kaupungeissa, kuten Eylissä ja Haradheeressa. Tyttöjä on kaupattu rannikkoalueilta 

merirosvojen koti- ja seksiorjiksi (USDOS 2012: 379). 

Somalimaassa ihmiskauppatapauksia on tunnistettu Hargeisassa ja Buraossa, ja uhrien 

pääkohdemaat ovat olleet Etiopia, Jemen, sekä mahdollisesti myös Yhdistyneet 

Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia. Somalimaassa rekrytoijina ja välittäjinä on toiminut naisia, 

jotka ovat vieneet uhrit kotiorjiksi ja elinten poistoon Djiboutiin ja Etiopiaan (IOM 2011b: 2). 

Berberassa vuonna 2012 pelastettiin kahdessa eri tapauksessa yhteensä 21 lasta ihmiskaupalta 

(Somaliland Sun 27.6.2012).  

Djibouti on ihmiskaupan uhriksi joutuneiden somalien kauttakulku- ja kohdemaa. Lähi-itään 

suuntaavat epäsäännönmukaiset siirtolaiset ovat vaarassa joutua siellä ihmiskaupan uhreiksi. 

Naisia ja tyttöjä on joutunut pakkoprostituutioon tai kotiorjiksi Djiboutin kaupungissa, 

rekkojen suosimalla Etiopia-Djibouti-tiellä, ja Obockissa, joka on suosittu lähtöpaikka 

Jemeniin. Tuntematon määrä Djiboutin kautta kulkevista siirtolaisista päätyy pakkotyöhön ja 

seksikaupan uhreiksi myös kohdemaissaan (USDOS 2012: 142). Vuoden 2011 aikana IOM 

auttoi Djiboutissa 17 etiopialaista, somalialaista ja eritrealaista ihmiskaupan uhria, joista neljä 

oli lapsia (Brown 13.8.2010: 74; USDOS 2012: 143).  

Etiopiassa on raportoitu Hartisheikin pakolaisleiristä tulleen salakuljetus- ja 

ihmiskauppakeskus, jossa pakolaislapsia kaupataan työvoimaksi, kotiapulaisiksi ja paimeniksi 

Mogadishun ja Hargeisan kautta muihin maihin (IRIN 8.6.2006).  
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Itä-Afrikassa on raportoitu olevan kysyntää ihmiskaupan uhreille maataloudessa, 

kaivostoiminnassa, kotityössä, prostituutiossa, armeijassa, ja erilaisissa rituaaleissa, sekä 

pakkoavioliittoja varten (IOM 2008: 1). Somaleita on kaupattu Keniaan ja sen kautta muihin 

maihin (IOM 2008: 46; Brown 13.8.2010: 85). Somalilapsia ja -naisia on päätynyt 

pakkotyöhön, kotiorjiksi ja prostituutioon Keniassa, ja somalityttöjä ja -naisia Nairobiin ja 

Mombasaan työskentelemään bordelleihin (Brown 13.8.2010: 84; USDOS 2012: 205, 379). 

Somalilapsia on kaupattu Tansaniaan kaupalliseen prostituutioon ja pakkotyöhön (ILO 2001: 

37; Brown 13.8.2010: 104), ja joitain somalinaisia on joutunut ihmiskaupan ja kaupallisen 

seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi Tansaniassa (Brown 13.8.2010: 110–111). Ruandassa on 

tavattu pieni joukko maahan houkuteltuja, ja sittemmin prostituutioon ja pakkotyöhön 

pakotettuja somalinaisia ja -lapsia (USDOS 2012: 296). Somalilapsia on kaupattu Malawiin 

kaupalliseen prostituutioon ja pakkotyöhön (13.8.2010 13.8.2010: 104), ja somalinaisia on 

salakuljetettu Sudaniin, pakkoprostituutioon tai kotiorjiksi (Brown 13.8.2010: 108; USDOS 

2012: 323, 379). Vuonna 2009 raportoitiin useista tapauksista ihmiskaupan uhreiksi 

joutuneista somalinaisista, jotka oli kaupattu seksityöhön Sudanissa sen jälkeen, kun 

salakuljettajat olivat hylänneet heidät matkalla Libyaan (Brown 13.8.2010: 105). Myös 

aseelliset ryhmät kauppaavat naisia ja lapsia pakko- ja seksityöhön, osa heistä mahdollisesti 

Lähi-itään ja Eurooppaan asti (Brown 13.8.2010: 105). Maaliskuussa 2012 Libyassa paljastui 

ihmiskaupparinki, joka oli kuljettamassa somaleita Egyptistä Libyaan orjatyöhön paikalliselle 

maatilalle (USDOS 2012: 225).  

Somalilapsia on kaupattu seksuaaliseen hyväksikäyttötarkoitukseen ja somalinaisia kotiorjiksi 

ja kaupalliseen prostituutioon Etelä-Afrikkaan (Brown 13.8.2010: 104–105; USDOS 2012: 

379). Somalimiehiä, -naisia ja -lapsia on kaupattu heidän kulkiessa Zimbabwen läpi Etelä-

Afrikkaan (Brown 13.8.2010: 117). TIP-raportin mukaan osa Sambian kautta Etelä-Afrikkaan 

salakuljetetuista somaleista saattaa joutua ihmiskaupan uhreiksi päästyään perille (USDOS 

2012: 376, 378). Brownin mukaan Somalia olisi yksi tyypillisimmistä ihmiskaupan uhrien 

lähtömaista Etelä-Afrikassa (Brown 13.8.2010: 17). Horwoodin (2009: 5) tutkimus ei 

kuitenkaan löytänyt merkittävää todistusaineistoa siitä, että Afrikan sarvesta kotoisin olevia 

miespuolisia siirtolaisia olisi joutunut ihmiskaupan uhreiksi matkalla Etelä-Afrikkaan 

(Horwood 2009: 28). Tällä matkalla salakuljettaja on usein salakuljetettavalle tai hänen 

matkansa rahoittavalle tuttu, ja klaanisiteet vähentävät ihmiskaupalle tyypillisen petoksen ja 

hyväksikäytön todennäköisyyttä (Horwood 2009: 28). Horwoodin mukaan on mahdollista, 

että somalimiehiä ei pidetä helppoina hallittaviksi pakkotyössä, tai fysiikaltaan sopivina 
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raskaisiin töihin esimerkiksi kaivoksille. Hyväksikäytön riskiä voi vähentää myös se, että he 

itse eivät ole kiinnostuneet näistä töistä (Horwood 2009: 28).  

Jemen on ihmiskaupan uhreiksi joutuneille somalinaisille ja -lapsille kohde- ja 

kauttakulkumaa. Pyrkiessään Jemenin kautta muihin Persianlahden maihin töihin osa 

somalinaisista ja -lapsista päätyy seksikaupan uhreiksi tai kotiorjiksi Jemenissä. Toiset 

lähtevät sovitun kotiapulaisen työpaikan perässä Jemeniin, mutta paikan päällä heidät 

pakotetaan seksi- tai muuhun pakkotyöhön (USDOS 2012: 374). Somalinaisia kaupataan 

Lähi-idän maihin kuten Irakiin, Libanoniin ja Syyriaan kotiapulaisiksi ja kaupalliseen 

prostituutioon (Brown 13.8.2010: 104). Ihmiskaupan uhreiksi joutuneet somalimiehet 

päätyvät yleensä paimeniksi ja ala-arvoisiin töihin Persianlahden maissa. Lapsia 

salakuljetetaan Saudi-Arabiaan, jossa heidät pakotetaan kerjäämään (USDOS 2012: 379). 

Omanissa on tunnistettu ihmiskaupan uhriksi joutuneita somaleita (USDOS 2012: 274). 

Syyria on toiminut kauttakulkumaana Eurooppaan, Libanoniin, Saudi-Arabiaan, Kuwaitiin ja 

Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin kaupatuille itäafrikkalaisille pakkoprostituution uhreille 

(USDOS 2012: 332). Syyriassa on tavattu ihmiskaupan uhreiksi joutuneita somalinaisia, jotka 

ovat päätyneet maahan työnvälitystoimistojen kautta hakiessaan töihin kotiapulaisiksi 

(USDOS 2012: 332). Somalinaisia on myös rekrytoitu Syyriaan kabareetanssijoiksi, ja osa 

heistä on pakotettu prostituutioon (USDOS 2012: 332).  

Somaliasta kotoisin olevia ihmiskaupan uhreja on raportoidusti tavattu myös Skandinavian 

maissa kuten Norjassa, sekä Kreikassa ja Skotlannissa (Lebov 2010: 84; USDOS 2012: 169, 

272; UNODC 2012: 78). Jotkut somalidiasporan jäsenet ovat käyttäneet valheellisia 

avioliittotarjouksia houkutellakseen uhreja, jotka ovat usein heidän sukulaisiaan, Eurooppaan 

tai Yhdysvaltoihin, jossa nämä on pakotettu prostituutioon tai kotiorjiksi (USDOS 2012: 379). 

Esimerkiksi toukokuussa 2012 kolme minnesotalaista miestä tuomittiin ihmiskaupasta 

seksikaupparingissä, joka myi somalityttöjä prostituoiduiksi Yhdysvalloissa kymmenen 

vuoden ajan (Star Tribune 5.5.2012). 

 

5.3.3. Ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välinen ero 

Ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välille voi joskus olla vaikea vetää selvää rajaa 

(UNODC 2010a: 7). Salakuljettajien puoleen kääntyvät epäsäännönmukaisesti liikkuvat 

somalit voivat päätyä ihmiskaupan uhreiksi ennen matkaa, sen aikana ja saavuttuaan 

kohteeseensa (Koser 2002: 70; UNOCHA 19.5.2006; Lee 2007: 11; Crisp 2008: 5; UNODC 
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2010a: 7). Ihmiskauppiaat käyttävät samoja verkostoja ja toimintatapoja kuin 

salakuljettajatkin (Brown 13.8.2010: 104). On usein epäselvää, onko henkilö ihmiskaupattu 

vai salakuljetettu hänen matkansa alussa, sillä ihmiskauppaan liittyvä hyväksikäyttö voi alkaa, 

ja petos selvitä, vasta kohteessa. Myös salakuljetettu henkilö voi kohdata 

ihmisoikeusloukkauksia matkallaan (Koser 2002: 70; Lee 2007: 11). 

Ero ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välillä on lyhyesti ilmaistuna se, että salakuljetuksen 

lopussa asiakas on tyytyväinen, kun taas ihmiskaupassa hän on uhri. Salakuljetus päättyy 

kohteeseen päästyä, mutta ihmiskauppa sitä vastoin jatkuu tai vasta alkaa silloin (UNODC 

2010a: 10; Rajavartiolaitos 11.10.2012). Ihmissalakuljetuksessa salakuljettaja saa tuloja 

asiakkaan kuljettamisesta paikasta toiseen, kun taas ihmiskaupassa tulot saadaan uhrin 

hyväksikäytöstä. Salakuljetuksen tavoitteena on mahdollistaa laiton maahantulo toiseen 

valtioon, tai laiton maassa pysyminen. Ihmiskauppaa puolestaan voi esiintyä kotimaan sisällä, 

tai myös laillisin keinoin saavutetussa toisessa maassa (UNODC 2010a: 10). 

Media, monet kansainväliset organisaatiot, kuten UNHCR ja IOM (2010), sekä useat 

akateemiset tutkijat käyttävät joskus ihmiskauppaan ja -salakuljetukseen liittyviä termejä 

sekaisin ja vaihtokelpoisesti. Usein puhuttaessa ihmiskaupasta ja ihmiskauppiaista 

(traffickers) tarkoitetaan todellisuudessa ihmissalakuljetusta ja salakuljettajia (smugglers). 

RMMS (2013: 15) on myös tunnustanut ongelman. Esimerkiksi Somaliasta Adeninlahden yli 

Jemeniin siirtolaisia kuljettavista puhutaan usein ihmiskauppiaina, mitä he toisinaan saattavat 

ollakin, mutta salakuljetus on kuitenkin ihmiskauppaa huomattavasti yleisempää kyseisellä 

alueella. 

 

5.4. Eteenpäin muutto ja kotiinpaluu  

Kaikki pakolaiset ja siirtolaiset eivät asetu ensimmäisiin kohdemaihinsa koko iäkseen vaan 

monet joko palaavat kotimaahansa tai muuttavat kolmanteen maahan. Yleisesti oletetaan, että 

kun pakolaiset ovat vihdoin saaneet jonkun EU-maan kansalaisuuden, he asettuvat sinne 

pysyvästi tai korkeintaan muuttavat takaisin kotimaahan (Lindley & Van Hear 2007: 19).  

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että jotkut pakolaiset saattavat olla muihin EU-kansalaisiin 

verrattuna halukkaampia muuttamaan EU:n sisällä (Lindley & Van Hear 2007: 20). Monet 

siirtolaiset pitävät muuttoa kolmanteen maahan mahdollisena etenkin jos siellä on sukua tai 

ystäviä (Assal 2006: 190), ja muutto tapahtuu yleensä muutamien vuosien sisällä 

ensimmäisestä (Bratsberg 2007: 259). Tästä ilmiöstä käytetään yleisesti nimitystä toissijainen 
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muuttoliike (secondary migration) (IOM 2011a: 89), mutta Lindley ja Van Hear (2007: 18) 

puhuvat mieluummin eteenpäin muutosta. Monille EU-kansalaisuuden saaneille siirtolaisille 

eteenpäin muutto EU-maasta toiseen ei ole vasta toinen muutto, vaan kolmas tai neljäs, sillä 

monet ovat asuneet muissa maissa ennen Eurooppaan muuttoa (Lindley & Van Hear 2007: 

18). 

Merkittävä määrä EU-maan kansalaisuuden saaneita somaleita on muuttanut Iso-Britanniaan 

pääasiassa Tanskasta, Hollannista, Suomesta, Italiasta ja Norjasta 1990-luvun lopulta lähtien 

(Bang Nielsen 2004: 7; Lindley & Van Hear 2007: 3). Lindley ja Van Hear (2007: 8) 

arvioivat vuonna 2007, että mahdollisesti yli 20 000 somalia olisi tällä tavoin uudelleen 

muuttanut Iso-Britanniaan, joka on suosituin kohde eurooppalaistuneille somaleille (Lindley 

& Van Hear 2007: 11). Iso-Britannian suurella somaliyhteisöllä näyttäisi olevan vetovoimaa 

(Lindley & Van Hear 2007: 9). Somaleita on myös muuttanut Sveitsistä EU-maihin sekä 

Pohjois-Amerikkaan (Lindley & Van Hear 2007: 11).  

Vaikka somalidiaspora yhä kasvaa ja muotoutuu, osa aina palaa kotiin. Viime aikoina 

somaleita on palannut kotiin mm. Keniasta ja Jemenistä. Mogadishun rauhoittuminen ja 

turvallisuustilanteen parantuminen on houkutellut monia kotiin kaukaisemmastakin 

diasporasta. Tämä voi RMMS:n (2013: 62) mukaan ennakoida joukkopaluuta. 

Rauhallisempaan Somalimaahan on palattu jo pidemmän aikaa myös mm. Britanniasta, 

Kanadasta, Malesiasta, Norjasta, Persianlahden maista, Ruotsista, sekä muista osista 

maailmaa (Harper 2012: 129).  
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6. Reitit ja kulkumuodot Somaliasta etelään 

 

Etelä-Afrikkaa pidetään “Afrikan Amerikkana” (Horwood 2009: 38) ja se on alueen ainoa 

maa, jossa turvapaikanhakijat ja pakolaiset saavat tehdä töitä, toimia yrittäjinä ja liikkua 

vapaasti (IRIN 19.9.2011). Epäsäännönmukaisen muuttoliikkeen laajuutta Etelä-Afrikkaan on 

hyvin vaikea arvioida, tehdyt arviot ovat melko karkeita (Long & Crisp 2011: 6), eikä tietoa 

salakuljetuksesta ei ole kerätty yhteen järjestelmällisesti (Horwood 2009: 7). Horwoodin 

(2009: 121) tutkimus arvioi vuonna 2009, että 17 000─20 000 miespuolista 

epäsäännönmukaista siirtolaista matkustaa joka vuosi Afrikan sarvesta Etelä-Afrikkaan 

vievällä reitillä, vaikka kaikki heistä eivät pääse onnistuneesti perille asti. Horwoodin mukaan 

tämä saattaa olla maltillinen arvio.  Se perustuu Malawin pakolaisleiriltä kerättyihin lukuihin 

leirin läpi kulkeneista ihmisistä, sillä lähes 80 % somaleista pysähtyy siellä matkalla Etelä-

Afrikkaan (Horwood 2009: 7). Toisin kuin Keniassa tai Mosambikissa, Malawissa lähes 

kaikki epäsäännönmukaisesti liikkuvat somalit käyttävät pakolaisleirejä matkalla Etelä-

Afrikkaan (Horwood 2009: 121). Luvut ovat voineet muuttua neljässä vuodessa (RMMS 

2013: 46). Matka ei ole helppo ja somalisiirtolaisia kuolee tieonnettomuuksissa, tukehtumalla 

ajoneuvojen kontteihin ja hukkumalla veneonnettomuuksissa matkalla Etelä-Afrikkaan 

(RMMS 2013: 49). Tämä reitti on kuitenkin saanut vain vähän huomiota kansainvälisessä 

mediassa verrattuna esimerkiksi Eurooppaan suuntautuvaan reittiin. Sitä on laajimmin 

tutkinut Horwood (2009), jonka tutkimus selvitti miespuolisten siirtolaisten 

epäsäännönmukaista muuttoliikettä Itä-Afrikasta ja Afrikan sarvesta Etelä-Afrikkaan. 

Tutkimuksessa haastateltiin pääasiassa siirtolaisyhteisöjä Etelä-Afrikassa, siirtolaisia heidän 

matkansa varrella sekä salakuljettajia. Yksilöhaastatelluista siirtolaisista 120 oli somaleita. 

Horwoodin tutkimuksen lisäksi tietoa somalien liikkeistä tällä reitillä ovat lisänneet 

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (2008), Mixed Migration 

Task Force (MMTF) (2010), sekä Long & Crisp (2011). 

 

Etelä-Afrikka on yksi maailman suurimmista yksittäisten turvapaikkahakemusten 

vastaanottajista, se käsittelee kymmenesosan maailman kaikista hakemuksista, lähes 107 000 

(UNCHR 2011: 3; Long & Crisp 2011:13 ), ja jopa puolet kaikista somalien 

turvapaikkahakemuksista (UNHCR 2011: 28).  Joillekin somaleille saapuminen Etelä-

Afrikkaan on pitkänajan unelman toteutuminen, mutta monille se on vain Eurooppaan tai 

Pohjois-Amerikkaan suuntautuvan pitkän matkan yksi välivaihe (Horwood 2009: 10). Etelä-
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Afrikkaan salakuljetetut ovat todennäköisesti pääosin taloudellisista syistä muuttavia, mutta 

osa on myös poliittisia pakolaisia, sekä konfliktia ja väkivaltaa pakenevia. Esimerkiksi monet 

Horwoodin tutkimuksen somalisiirtolaiset lähtivät matkalle kaikkien näiden syiden 

yhdistelmistä (Horwood 2009: 17). Vuosittaisen liikevaihdon salakuljetuksesta Etelä-

Afrikkaan arvioidaan olevan noin 40 miljoonan USD luokkaa (Long & Crisp 2011:20). Matka 

Somaliasta Etelä-Afrikkaan voi maksaa noin 2000 USD (MMTF 2010: 10). 

Epäsäännönmukaisesti liikkuvien siirtolaisten matkan yleensä rahoittavat ja heidät 

vastaanottavat sukulaiset Etelä-Afrikassa (MMTF 2010: 10). Horwoodin Etelä-Afrikassa 

haastattelemista somaleista yli puolen matkan oli rahoittanut sukulaiset somalidiasporassa. 

Suhteellisen pieni osa rahoitti matkansa myymällä omaisuuttaan lähtiessään (Horwood 2009: 

111–112). 

 

6.1. Yleiset matkustusmuodot 

Somaliasta Etelä-Afrikkaan pyrkivillä on monia matkustusmahdollisuuksia varallisuudesta ja 

kulloinkin salakuljettajilla tarjolla olevista vaihtoehdoista riippuen. Kuva 2. havainnollistaa 

somalien käyttämiä moninaisia reittejä ja kulkutapoja heidän pyrkiessä kohti Etelä-Afrikkaa. 

Paras, nopein ja turvallisin reitti kulkee lentäen, mutta se on myös kallein, sillä 

matkustusasiakirjojen ja lentolippujen hankkiminen nostavat hintaa huomattavasti (Horwood 

2009: 41). Vaihtoehtona on myös kulkea vain osa matkasta lentäen. Yleisin reitti Etelä-

Afrikkaan kulkee maata pitkin koko matkan (Horwood 2009: 41), ja raja ylitetään yleensä 

Mosambikista (MMTF 2010: 10). Arviolta kolmasosa somaleista, jotka muuttavat 

epäsäännönmukaisin keinoin, salakuljetetaan veneillä ja osa heistä kulkee tietyt osat matkasta 

lentäen. Suurin osa kuitenkin kulkee maitse ja yli puolet joutuu yleensä kävelemään tietyillä 

osuuksilla, joskus jopa päiviä, yleensä puskien ja metsien läpi, erityisesti raja-alueilla, joissa 

kuorma-autot eivät pysty kulkemaan tai ne herättäisivät liikaa huomiota (Horwood 2009: 41, 

49). Suurin osa siirtolaisista matkustaa suuren osa matkastaan etelään jalan ja kuorma-

autoilla, busseilla, autoilla tai erilaisten ajoneuvojen konteissa (Horwood 2009: 49; MMTF 

2010: 10; UNHCR & IOM 2010: 8; Long & Crisp 2011:11; RMMS 2013: 62).  

 

Salakuljettajat arvioivat jatkuvasti eri reittien ja matkustusmuotojen onnistumista ja 

toteuttamiskelpoisuutta, ja ne voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla olosuhteiden 

muuttuessa (Horwood 2009: 41). Maitse reitti kulkee Somaliasta lyhimmillään vain kolmen  
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Kuva 2. Somalien käyttämät reitit ja kulkumuodot Somaliasta etelään. Kartta on piirretty tämän 

tutkimuksen tulosten pohjalta. Tekijä Tanja Saari (2013). 

valtion, Kenian, Tansanian ja Mosambikin läpi. Harva kuitenkaan kulkee suorinta reittiä 

välttääkseen kiinnijäämisen, ja reitit saattavat kulkea monien maiden läpi, mikä viittaa 

salakuljettajien kykyyn sopeutua muuttuviin olosuhteisiin (Long & Crisp 2011:11). Reitit 

ovat usein mutkittelevia ja niitä on lukuisia myös maiden sisällä. Salakuljettajat käyttävät aina 

mahdollisuuksien mukaan epävirallisia polkuja välttääkseen kiinnijäämisen, tiesulut ja 
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suurimmat kaupungit (Horwood 2009: 50; Long & Crisp 2011:11). Yhä suositumpi tapa 

kuljettaa suuria määriä salakuljetettavia on laittaa heidät ajoneuvon kontteihin. Kontteja on 

helppo kuljettaa, ja ne tarjoavat tilan matkustajille heidän pysyessä niissä anonyymeinä. 

Lisäksi viranomaisten on helppo olla huomaamatta niitä maksua vastaan. Kontteja käytetään 

toistuvasti ihmisten salakuljetukseen Tansanian halki Malawiin. Niitä käytetään myös 

Malawin sisällä ja Malawista Mosambikiin (Horwood 2009: 71). Tämä matkustusmuoto on 

yksi vaarallisimmista ja vuonna 2012 raportoitiin ainakin kahdesta tapauksesta, joissa Afrikan 

sarven siirtolaisia oli tukehtunut kontteihin (HS 27.6.2012).   

Matkustaminen meritse Etelä-Afrikkaan on melko yleistä somaleille (Horwood 2009: 44), ja 

merireitit Itä-Afrikasta ja Afrikan sarvesta matkalla etelään ovat tulleet yhä tärkeämmiksi 

muillekin siirtolaisille. Tämä johtunee lisääntyneistä vaikeuksista matkustaa ja ylittää rajoja 

maitse (Long & Crisp 2011: 10). Merireitit ovat usein kiertäviä ja siirtolaiset käyttävät useita 

erilaisia merireittejä, ja maa- ja merireittien yhdistelmiä (Horwood 2009: 45; Long & Crisp 

2011:11). Arviolta kolmasosa somalisiirtolaisista matkustaa ainakin osan matkastaan veneellä 

(Horwood 2009: 44). Merireitti voi kulkea Mogadishusta tai Kismayosta Mombasaan, ja 

sieltä Pembaan tai Mocimboaan Mosambikissa, tai eri kohteisiin Tansaniassa, kuten Dar es 

Salaamiin, Tangaaan, Bagamoyoon tai Mtwaraan, tai Keniasta Funzi-saarelta tai Shimonista 

Tangaan, Bagamoyoon tai Panganiin (Horwood 2009: 45; Long & Crisp 2011:11). On myös 

viitteitä siitä, että salakuljettajat ovat lisääntyvässä määrin siirtymässä maalta kokonaan 

merelle kuljettamalla siirtolaiset suoraan Somaliasta Mosambikiin joko Kismayosta Cabo 

Delgadoon (UNHCR & IOM 2010:11; Long & Crisp 2011:11), tai Mogadishusta 

Mocimboaan tai Pembaan (TMTF 2008: 11). Veneiden käyttö Etelä-Afrikkaan kulkevalla 

reitillä on lisääntynyt tammikuusta 2010 lähtien, jolloin kerralla saapui 106 somalia Cabo 

Delgadoon Mosambikin rannikolla. UNHCR:n mukaan 73 siirtolaista kuoli tällä reitillä 

vuonna 2011 (Herald 24.6.2012). Intian valtameren rannikkoa pitkin kulkeva merireitti on 

vaarallinen ja sen suosion noustessa voivat myös kuolleisuusluvut nousta (UNHCR & IOM 

2010: 12). Kesäkuun 2010 kahden ensimmäisen viikon aikana yli 20 siirtolaista hukkui 

Tangan rannikolla ja vähintään 9 somalia kuoli Cabo Delgadon rannikolla (Long & Crisp 

2011:11). 

Afrikan sarvesta lähteneiden siirtolaisten matkaan voi kuulua myös järvien ja jokien ylitystä 

Kariba-, Malawi- ja Tanganyika-järvillä, sekä Sambesin, Tana-joen (Keniassa) ja Ruvuma-

joen ylitystä (Horwood 2009: 46). Järvilläkään ei ole onnettomuuksilta vältytty. Kesäkuussa 
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2012 somali- ja etiopialaissiirtolaisia Tansaniasta etelään kuljettanut vene kaatui Malawi-

järvellä johtaen 60 ihmisen kuolemaan (Herald 24.6.2012). 

 

6.2. Matkalle lähtö 

Somaliasta kestää keskimäärin 7-8 viikkoa saavuttaa Etelä-Afrikka (Horwood 2009: 41; 

MMTF 2010: 10). Päälähtöpaikka Somaliassa on Mogadishu, jonne siirtolaiset kerääntyvät 

muista osista maata, mutta myös Kismayo ja Yakshid ovat merkittäviä lähtöpaikkoja 

(Horwood 2009: 52). Joidenkin Horwoodin (2009: 52) haastattelemien somalien matka Etelä-

Afrikkaan järjestettiin suoraan Etelä- tai Keski-Somaliasta ja se kulki yleensä Nairobin kautta, 

tai he matkustivat Nairobiin yhden välittäjän avustuksella ja etsivät jatkomahdollisuuksia 

siellä. Somalisalakuljettajia on jokaisessa somalien kauttakulkumaassa ja he toimivat 

keskeisinä yhdyshenkilöinä niissä (Horwood 2009: 57). Somalit ja etiopialaiset aloittavat 

matkansa eri tavoin, mutta heidän tiensä kohtaavat matkan varrella, kun salakuljetettavien 

joukko kasvaa sitä suuremmaksi mitä lähemmäksi Etelä-Afrikkaa päästään. Alkujaan 15 – 20 

hengen ryhmät voivat kasvaa sadan hengen ryhmiksi siirryttäessä Malawista Mosambikiin 

(Horwood 2009: 50). 

 

6.3. Keniaan  

Kenian laajalle levinnyt korruptio, yhdessä sen maantieteellisen sijainnin ja kohtuullisen 

vähäisen köyhyystason kanssa, tekee siitä suositun kauttakulkumaan epäsäännönmukaisille 

siirtolaisille (RMMS 2013: 47). Keniasta ja erityisesti Nairobista on tullut tärkeitä 

epäsäännönmukaisen muuttoliikkeen solmukohtia kohti Eurooppaa ja pidemmälle (ICMPD 

2008: 63). Suurin osa epäsäännönmukaisesti Etelä-Afrikkaan matkaavista somalisiirtolaisista 

ylittää ensin Kenian rajan (Long & Crisp 2011: 7). Maan läpi matkustavien 

epäsäännönmukaisesti liikkuvien määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Somalit saapuvat Keniaan 

jalan, ajoneuvoilla, lautalla tai veneellä Kismayosta tai Mogadishusta Mombasaan, Lamuun 

tai Kilifiin Keniassa (Horwood 2009: 54). Salakuljettajia, muita kuljettajia ja välittäjiä 

käytetään yleisesti Kenian rajan ylittämiseen. Korruptio Kenian maahantuloviranomaisten 

keskuudessa on yleistä, samoin siirtolaisten asiakirjojen väärinkäyttö (ICMPD 2008: 61). Raja 

ylitetään usein Liboin virallisen rajanylityspaikan lähellä. Ne, ketkä aikovat rekisteröityä 

pakolaisiksi yleensä kulkevat Liboin yli ja rekisteröityvät Kenian viranomaisille ja 

UNHCR:lle (Horwood 2009: 54). Liboin lisäksi somalit käyttävät myös Manderan 
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rajanylityspaikkkaa pohjoisessa (Horwood 2009: 55). Jotkut siirtyvät rajalta suoraan 

Nairobiin kerätäkseen varoja eteenpäin muuttoon (Long & Crisp 2011: 7). Jotkut somalit 

viipyvät Nairobissa pari päivää matkalla Etelä-Afrikkaan, toiset viipyvät viikkoja, kuukausia 

ja vuosia. Matka voi viivästyä varojen puutteen vuoksi (Horwood 2009: 53), mutta usein 

monet muutkin seikat vaikuttavat Nairobiin jäämiseen pidemmäksi ajaksi. Moni somali 

kulkee Kenian läpi myös matkalla Ugandaan (HRW 2002: 116). 

 

Somalian ja Kenian välisen rajan sulkeminen Kenian toimesta tammikuussa 2007 on johtanut 

ihmissalakuljetuksen kukoistamiseen Doblen ja Dadaabin välillä, kun somalit haluavat 

varmistaa turvallisen pääsyn Somaliasta Dadaabin leireille käyttämällä salakuljettajien 

palveluita (HRW 2009a: 22). Kenian poliisin korruptio raja-aluilla on niin yleistä, että poliisin 

lahjuskulut sisällytetään salakuljetusmaksuihin, vaikka tämä ei takaa turvallista kulkua 

Keniassa, ja somalit varaavat rahaa lahjuksiin jo ennen Somaliasta lähtöä (HRW 2009a: 22). 

 

Dadaabin pakolaisleiriltä voidaan järjestää matka Etelä-Afrikkaan tai vielä pidemmälle, ja 

leiriä käytetään myös lepopaikkana matkalla Etelä-Afrikkaan. Jotkut salakuljettajat keräävät 

asiakkaansa avoimesti leireiltä ja vievät heidät Garissaan matkan aloittamista varten 

(Horwood 2009: 54). Raporttien mukaan pakolaisia on tapettu Kenian pakolaisleireillä, jotta 

epäsäännönmukaisesti liikkuvat siirtolaiset ovat voineet ottaa heidän paikkaansa leireillä. 

Tällä tavoin salakuljetusverkostot ovat helpottaneet epäsäännönmukaisten siirtolaisen 

soluttautumista uudelleensijoitusohjelmiin (ICMPD 2008: 64). Yksinkertaisin Keniasta 

kulkeva salakuljetusreitti on suora lento Nairobista Lontooseen ja hankalin tuhansia 

kilometrejä pitkä ja viikkoja kestävä Yhdysvaltoihin (ICMPD 2008: 63). Keniasta voi kulkea 

Eurooppaan suoraan, tai muiden Afrikan maiden, esimerkiksi Länsi-Afrikan maiden, tai Lähi-

idän kautta (ICMPD 2008: 63–64).  Jomo Kenyattan ja Moin kansainvälisiä lentokenttiä, sekä 

Wilsonin, Eldoretin, Kisumun, Malindin, Garissan ja Lokichogion lentokenttiä voidaan 

käyttää kansainväliseen matkustamiseen (ICMPD 2008: 60). 

 

TMTF:n (TMTF 2008: 11) ja Horwoodin (2009: 55) tutkimukset ovat vahvistaneet somalien 

käyttäneen seuraavia reittejä: 

- Mogadishusta/Garissasta Nairobiin/Mombasaan/Namangaan/Dar es 

Salaamiin/Mtwaraaan 

-  Mogadishusta/Garissasta Nairobiiin/Mombasaan/ Tangaan/ Dar es 

Salaamiin/Mtwaraan 
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-  Mogadishusta/Garisasta Nairobiin/ Mombasaan ja veneellä Mtwaraan 

-  Mogadishusta/Garisasta Nairobiin/ Mombasaan / Pembaan /Mtwaraan 

-  Mogadishusta Dhoobleyn, Nairobin ja Mombasan kautta määrittämättömältä 

rajanylityspaikalta Tansaniaan, jossa he ovat jääneet kiinni. 

 

6.4. Tansaniaan 

Keniasta kulkee useita reittejä kohti Etelä-Afrikkaa. Seuraava kauttakulkumaa on usein 

Tansania, jonne kuljetaan veneillä tai ajoneuvoilla. Merireittiä käyttävistä monet kulkevat 

Mombasan läpi, josta kuljetaan veneillä Tansanian rannikolle Mtwaran kaupunkiin, josta 

matka jatkuu kävellen tiheän metsän läpi Mosambikiin (IRIN 19.9.2011). Raja Keniasta 

Tansaniaan voidaan ylittää Sirarin/Isebanian (Viktoria-järven lähellä), Namangan(/Longidon) 

(lähellä Arushaa, yleisin ylityspaikka), Loitokitokin (/Oloitokitokin), Tavetan (lähellä 

Moshia), Lunga Lungan (lähellä rannikkoa) ja Vangan (merellä) rajanylityspaikoilla, tai 

lähellä niitä. Näistä Namanga on eniten käytössä, ja kolmea viimeksi mainittua käytetään 

vähiten (ICMPD 2008: 60; Horwood 2009: 55). 

 

Mombasaa pidetään Etelä-Afrikkaan suuntautuvien reittien lähtösatamana, ja voisi olettaa, 

että Mombasan pääsatamasta lähtevät veneet kuljettaisivat myös epäsäännönmukaisia 

siirtolaisia. Kuitenkin ainoa luotettava lähde, jonka Horwood (2009: 46) sai tutkimuksensa 

aikana koski pientä Vanhaa satamaa Mombasan Vanhassa kaupungissa, jonne saapuu 

säännöllisesti somaleita. Somaleita saapuu Tansaniaan myös Lamun, Kalifin sekä muiden 

pienempien satamien kautta. Kenian etelärannikolla Tansanian rajalla sijaitsevasta Shimoni -

kylästä salakuljetetaan aktiivisesti pääasiassa etiopialaisia ja somaleita Tansaniaan (Horwood 

2009: 47). Shimoni on yksi merkittävistä salakuljetusverkoston solmukohdista, ja sen kautta 

Tansaniaan kulkee satoja siirtolaisia kuukaudessa. He tulevat Mombasasta ja Nairobista 

busseilla, kuorma-autoilla ja takseilla, tai kävellen. Horwoodin lähteiden mukaan he eivät 

käytä Likonissa Mombasassa sijaitsevaa lauttaa kiinnijäämisen pelosta (Horwood 2009: 48). 

Jotkut somalit asettuvat Tansaniaan enemmän tai vähemmän pysyvästi eivätkä jatka matkaa 

Etelä-Afrikkaan (Long & Crisp 2011:12).  

 

Itäisen ja eteläisen Afrikan alueen valtioilla ei ole kapasiteettia tunnistaa ja palauttaa niitä 

epäsäännönmukaisia siirtolaisia, jotka pyrkivät kulkemaan heidän kauttaan eteenpäin, eivätkä 

ensimmäiset turvapaikkamaat ole halukkaita uudelleen vastaanottamaan heidän alueeltaan 
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kerran lähteneitä pakolaisia (Long & Crisp 2011:13). Kenian maahanmuuttoviraston mukaan 

Etiopia ja Tansania jättävät ajoittain epäsäännönmukaisia siirtolaisia öisin Kenian rajalle 

(ICMPD 2008: 61). Myös Mosambik palauttaa säännöllisesti epäsäännönmukaisesti liikkuvia 

siirtolaisia takaisin Malawiin, jolla ei ole kapasiteettia palauttaa heitä edelleen Tansaniaan 

(Long & Crisp 2011:19). 

 

6.5. Mosambikiin  

Tansaniasta matkustetaan yleisesti Mosambikin, tai Malawin ja Mosambikin, kautta Etelä-

Afrikkaan. Suurin osa (80 %) Horwoodin (2009: 43) haastattelemista somaleista ylitti rajan 

Etelä-Afrikkaan Mosambikista, jonne saavutaan Tansaniasta usein maiden rajalla sijaitsevan 

Ruvuma -joen yli. Veneet kuljettavat siirtolaiset lähelle Mtwaran kaupunkia Tansanian 

etelärannikolla, josta he kulkevat Ruvuma -joen suistolle. Kalastajat kuljettavat heidät maksua 

vastaan joen toiselle puolelle Mosambikiin. Sieltä he kävelevät useita päiviä tiheän metsän 

läpi ennen kuin saapuvat Palman rannikkokaupunkiin, Capo Delgadon provinssiin, jonne 

UNHCR ja INAR (Mosambikin hallituksen kansallinen instituutti pakolaisten auttamiseksi) 

ovat pystyttäneet epävirallisen leirin pakolaisten vastaanottamiseksi. Palmasta heidät 

kuljetetaan Maratanen pakolaisleirille Nampulan provinssiin (Horwood 2009: 48), mutta 

suurin osa ei kuitenkaan jää leirille, vaan pitää Maratanea pelkästään lepopaikkana, jossa 

luodaan kontakteja salakuljettajiin (IRIN 19.9.2011). Myös Dzalekan pakolaisleiriä 

Malawissa käytetään siirtolaisten lepopaikkana ja siellä on erillinen kauttakulkualue, jonne 

uudet tulijat Afrikan sarvesta voivat jäädä muutamaksi päiväksi tai viikoksi ennen matkan 

jatkamista (Long & Crisp 2011:12). 

Tansanian hallituksen vuonna 2008 perustaman ministeritason Task Force on Irregular 

migration (TMTF) -työryhmän ja Horwoodin tutkimukset osoittavat, että yksi 

salakuljetusreitti vie somaleita Tansaniasta veneellä Mocimboaan, josta palataan ajoneuvolla 

Tansaniaan, ja josta kuljetaan Mbeyan alueen kautta Malawiin (Horwood 2009: 46). Suurin 

osa somaleista kulkee Tansaniasta Malawin kautta Mosambikiin. Jotkut saapuvat Mtwaran 

kautta Mosambikiin, ja matkustavat maan läpi Malawiin ja sieltä Zimbabween, tai 

Mosambikista suoraan Zimbabween (Horwood 2009: 56). Mosambikista raja Etelä-Afrikkaan 

ylitetään lähellä Maputoa. Raja on pitkä ja monet kulkevat aidan aukoista tai sieltä missä ei 

ole aitaa ja usein yöaikaan (Horwood 2009: 50).  
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6.6. Muut reitit etelään 

Usein Kenian, Tansanian ja Mosambikin lisäksi Etelä-Afrikkaan kuljetaan myös Malawin, 

Sambian, Zimbabwen, Ugandan, Burundin ja Ruandan kautta. Somalien on raportoitu 

kulkeneen joskus myös Kongon demokraattisen tasavallan kautta (Horwood 2009: 49; MMTF 

2010: 10; UNHCR & IOM 2010: 8; Long & Crisp 2011:11; RMMS 2013: 62). Sambian ja 

Zimbabwen kautta kuljettaessa raja ylitetään Bietbridgen rajanylityspaikan kautta (Horwood 

2009: 55).  Sambiassa on raportoitu tapauksesta, jossa 31 Tansanian ja Sambian kautta 

kulkenutta somalia yritti ylittää rajan Mosambikiin käyttämällä puskapolkuja (ILO 2008: 47). 

Zimbabwen kautta kulkevaa reittiä käytti Horwoodin haastattelemista somaleista arviolta 18 

% (Horwood 2009: 43, 56). Hieman yllättävää on se, että hyvin harvan somalin kerrotaan 

matkustaneen Etelä-Afrikkaan Botswanan kautta, vaikka maalla on pitkä raja Etelä-Afrikan 

kanssa, ja siellä kerrotaan olevan suurehko somaliyhteisö (Horwood 2009: 43, 55). 

Botswanassa toimii somalien autonvälitysrinki, joka autokaupan sivutoimena salakuljettaa 

somaleita laittomasti Botswanaan jopa Somaliasta ja Keniasta asti. Rinki majoittaa ja auttaa 

salakuljetettuja somaleita aloittamaan liiketoimia maassa sekä hankkimaan kunnollisia 

matkustusasiakirjoja (Africa review 20.2.2013). Jossain harvoissa tapauksissa somaleita on 

matkustanut Swazimaan kautta (Horwood 2009: 43), ja myös Burundia ja Kongon 

demokraattista tasavaltaa käytetään joskus Afrikan sarvesta lähtevien kauttakulkumaina 

(Long & Crisp 2011: 7).  

Joissain harvoissa tapauksissa somalit ovat matkustaneet Etelä-Afrikkaan Namibian kautta 

(Horwood 2009: 43). Kaikki Namibian kautta kulkevat somalit eivät kuitenkaan pyri Etelä-

Afrikkaan ja joitain on jäänyt kiinni heidän pyrkiessään Namibian kautta Angolaan (Namibian 

Online 18.11.2011). Myös Angolassa somaleita on jäänyt kiinni pyrkiessään maahan 

Sambiasta ilman passeja (USDOS 2011: 7), sekä maassa laittomina maahanmuuttajina (All 

Africa/Shabelle 21.6.2012). 

Horwoodin haastattelemista somaleista vain kolme prosenttia lensi Addis Abebasta tai 

Nairobista suoraan Etelä-Afrikkaan (Horwood 2009: 42). Ne ketkä matkustavat lentäen ovat 

onnistuneet hankkimaan tarpeelliset matkustusasiakirjat, tai lentokenttävirkailijat tai Etelä-

Afrikan maahanmuuttovirkailijat auttavat heitä saapumaan maahan ilman vaadittavia 

asiakirjoja (Horwood 2009: 42). Salakuljettajilla on yhteyksiä lentokentille (Horwood 2009: 

43). 10 % Horwoodin haastattelemista somaleista kulki osan matkastaan lentäen. Useimmiten 

matka kulki lentäen Nairobista Etelä-Afrikan naapurimaiden pääkaupunkeihin kuten Harareen 

(Zimbabwe), Maputoon (Mosambik), Lilongween (Malawi) tai Lusakaan (Sambia) (Horwood 
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2009: 42–43; MMTF 2010: 10). Näihin maihin on helpompi päästä laittomana siirtolaisena 

väärillä asiakirjoilla tai opiskelija-, turisti- tai business -viisumeilla. Näistä kaupungeista 

matka jatkuu autolla, bussilla, kuorma-autolla tai kävellen Etelä-Afrikkaan (Horwood 2009: 

43).  

 

6.7. Etelä-Afrikassa 

Etelä-Afrikkaan salakuljetetuista somaleista mahdollisesti vain alle kaksi prosenttia on naisia.  

Matka on heille vaarallinen, sillä heillä on hyvin korkea riski tulla raiskatuksi sen aikana. 

Miehet haluavat, että naiset lentävät Etelä-Afrikkaan sitten, kun he ovat saaneet elämänsä 

siellä järjestykseen (Horwood 2009: 35, 62). Lasten muutosta Afrikan sarvesta Etelä-

Afrikkaan on vain vähän tietoa (Long & Crisp 2011:19). Klaanisiteet vähentävät ihmiskaupan 

uhriksi joutumisen todennäköisyyttä tällä reitillä, mutta ne eivät kuitenkaan suojele siirtolaisia 

matkan aikaiselta kaltoinkohtelulta (Horwood 2009: 28). Toisin kuin merimatkalla Jemeniin 

tällä reitillä siirtolaiset saapuvat kohteeseensa kohtuullisen hyvässä kunnossa (Horwood 2009: 

46). 

 

Uskotaan, että lähes kaikki somalit saapuvat Etelä-Afrikkaan epäsäännönmukaisin keinoin 

salakuljettajien avulla, mutta virallistavat oleskelunsa heti maahan saavuttuaan hakemalla ja 

hyväksymällä turvapaikka- tai pakolaisaseman (Horwood 2009: 34).  Vaikka Etelä-Afrikkaa 

pidetään “Afrikan Amerikkana” monien somalisiirtolaisten perimmäisenä tavoitteena on 

päästä Eurooppaan (pääasiassa Iso-Britanniaan), Pohjois-Amerikkaan tai jossain määrin myös 

Australiaan (Horwood 2009: 38). Tästä huolimatta ajan kuluessa monet päätyvät asettumaan 

maahan pysyvästi monista eri syistä (Horwood 2009: 103). Väärentäjien ja välittäjien 

verkostot tekevät Etelä-Afrikasta suositun kauttakulkumaan mantereen ulkopuolella 

sijaitseviin kohteisiin (Horwood 2009: 38, 104; Long & Crisp 2011:14).  Etelä-Afrikka on 

yleensä siirtolaisten kotimaita luotettavampi lähtöpaikka lentää uusiin kohteisiin (Horwood 

2009: 38). Eteläafrikkalaisia asiakirjoja ja Johannesburgista saapuvia matkustajia pidetään 

vähemmän epäilyttävinä kuin vastaavia esimerkiksi Addis Abebasta tai Dar es Salaamista 

(Horwood 2009: 39). Horwoodin kattavasta raportista huolimatta tarkasta ja ajankohtaisesta 

tiedosta on yhä puutetta mitä tulee sekoittuneisiin muuttoliikkeisiin Afrikan sarvesta Etelä-

Afrikkaan. Tämä johtuu osittain siitä, että keskustelua on hallinnut Euroopan huoli Välimeren 

yli saapuvista epäsäännönmukaisista siirtolaisista (Long & Crisp 2011: 3).  
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7. Reitit ja kulkumuodot Somaliasta Arabimaihin 

 

Yleisin, ja kansainvälisen uutiskynnyksen toisinaan ylittävä salakuljetusreitti Somaliasta pois 

kulkee Adeninlahden yli Jemeniin. Muuttoreittejä Jemeniin, ja sen kautta muualle Lähi-itään, 

havainnollistetaan kuvassa 3. Somalien muuttoliike Jemeniin laajemmassa mittakaavassa 

alkoi valtion romahduksen jälkeen (Betts 2013: 162). Viimeisen seitsemän vuoden aikana 

lähes 500 000 etiopialaista ja somalia on ylittänyt Adeninlahden ja Punaisenmeren osana 

sekoittuneita muuttoliikkeitä (RMMS 2013: 16). UNHCR aloitti tiedon keräämisen tältä 

reitiltä vuonna 2006 (UNHCR 28.8.2012). Tutkimuksista salakuljetusreiteistä Somaliasta ja 

Djiboutista Jemeniin on merkittävää puutetta, ja UNODC:n (2011: 16) mielestä lisää 

tutkimusta tarvitaan myös viimeaikaisten Arabikevään nostattamien Jemenin levottomuuksien 

vaikutuksista sinne suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. Reittiä, ja sitä käyttäviä siirtolaisia, 

ovat tutkineet UNHCR:n lisäksi myös Médecins Sans Frontières (MSF 2008), Mixed 

Migration Task Force (MMTF 2010), Jureidini, (2010), Soucy (2011), Regional Mixed 

Migration Secretariat (RMMS 2013), ja siitä on raportoinut UNOCHA:n uutispalvelu IRIN 

(8.6.2006). 

Vuoteen 2008 asti suurin osa, noin kaksi kolmasosaa, tällä reitillä matkustavista siirtolaisista 

oli somaleita, mutta vuodesta 2009 lähtien etiopialaiset ovat olleet enemmistönä (n. 78 %), ja 

heidän osuutensa on sittemmin vain kasvanut. Muutos tapahtui samaan aikaan, kun 

Somaliasta pakeni suuria joukkoja kuivuuden ja konfliktin takia (UNHCR 20.1.2012; 

UNHCR 28.8.2012; RMMS 2013: 34). Monet somalit pakenivat tällöin Jemenin sijaan 

mieluummin naapurimaihin mahdollisesti kuivuuden aiheuttaman resurssipulan ja fyysisen 

heikkouden takia, ja sen takia, että paon oletettiin olevan väliaikainen. Vuoden 2010 alusta 

lähtien muuttovirrat Afrikan sarvesta Jemeniin kokonaisuudessaan laskivat (Soucy 2011: 7). 

Vuonna 2011, yli 103 000 pakolaista ja siirtolaista ylitti Adeninlahden, mikä oli silloinen 

ennätysmäärä (UNHCR 28.8.2012). Näistä yli 27 000 oli somaleita (UNHCR 2011:11). 

Poliittinen konflikti ja turvattomuus Jemenissä 2011 ei estänyt somaleita muuttamasta sinne, 

vaan se on päinvastoin voinut jopa kannustaa siihen, sillä Jemenillä ei ole ollut kapasiteettia 

tehokkaaseen rajavartiointiin (RMMS 2013: 61).  

Epäsäännönmukainen muuttoliike tällä reitillä nousi ennennäkemättömäksi vuonna 2012. 

Arviolta 107 532 siirtolaista ylitti Adeninlahden, mikä oli korkein koskaan kirjattu 

muuttoliike Afrikan sarvesta Jemeniin. Siinä oli 4 % nousu vuodesta 2011 ja 49,6 % nousu 

vuoteen 2010 verrattuna (UNHCR 5/2013; RMMS 2013: 70; UNHCR 8.11.2013). Näistä  
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Kuva 3. Somalien reitit ja kulkumuodot Somaliasta Arabimaihin. Kartta on piirretty tämän 

tutkimuksen tulosten pohjalta. Tekijä Tanja Saari (2013). 
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siirtolaisista somaleita oli 23 086, etiopialaisia 84 376, ja muita kansallisuuksia 70 (UNHCR 

4/2013: 1).  Vuoden 2013 kymmenenä ensimmäisen kuukautena jo yli 62 000 siirtolaista oli 

ylittänyt Adeninlahden. Heistä 10 447 oli somaleita (UNHCR 8.11.2013). Somalit kattavat 

noin 95 % Jemenin pakolaisista (UNHCR 2013d) ja 1.5.2013 maassa oli 230 855 

rekisteröitynyttä somalipakolaista (UNHCR 2.9.2013). 

Arabimaihin pyrkivät siirtolaiset ja pakolaiset pyrkivät lähtemään matkalle Ramadanin 

aikaan, sillä he kuvittelevat rajavalvonnan olevan löyhempää tänä aikana Jemenin aluevesillä 

ja Jemenin ja Saudi-Arabian välisellä rajalla (MSF 2008: 7; UNHCR 28.8.2012). Esimerkiksi 

vuoden 2007 Ramadanin aikaan liikenne Adeninlahdella oli vilkasta salakuljettajien 

käyttäessä hyväkseen sitä, että Jemenin rannikkovartiosto ja armeija olivat paastosta johtuen 

vähemmän valppaita (MSF 2008: 7). 

 

Matkareitit ovat siirtymässä Adeninlahdelta, jossa matka kestää 3-5 päivää, Punaiselle 

merelle, jossa matkan voi taittaa viidessä tunnissa (Soucy 2011: 22). Nykyään suurin osa 

siirtolaisista lähteekin matkalle Obockista, Djiboutista, ja loput Somalimaasta ja Puntmaasta 

(UNHCR 28.8.2012; RMMS 2013: 52). Muuttoreittien muuttumiseen ovat vaikuttaneet 

Puntmaan, Somalimaan ja Djiboutin viranomaisten ratsiat salakuljetusreiteillä sekä 

lisääntynyt tietoisuus merimatkan vaaroista (Soucy 2011: 19). Uudet reitit ohittavat kokonaan 

Puntmaan, kulkemalla Galkayosta Etiopian kautta Hargeisaan ja sieltä edelleen Djiboutiin 

Punaisenmeren ylittämistä varten (Soucy 2011: 19). Suurin osa somaleista käyttää 

salakuljettajia päästäkseen Jemeniin, ja sieltä edelleen Dubaihin, Jordaniaan, Syyriaan ja 

Turkkiin (MMTF 2010: 25). Jemeniläisten lähteiden mukaan hyvin harva on lähtenyt 

merimatkalle Jemeniin Eritrean tarkoin vartioidulta rannikkoalueelta. On kuitenkin 

mahdollista, että joitain siirtolaisia kuljettavia kalastusaluksia on voinut päästä Eritreasta 

Saudi Arabian rannikolle tai Pohjois-Jemeniin (RMMS 2013: 25). 

 

7.1. Matkalle lähtö 

Monet Jemeniin suuntaavat siirtolaiset viipyvät Bossassossa kuukauden tai vähemmän, mutta 

jotkut pidempään, joskus jopa vuosia, ansaitakseen rahaa matkaa varten (MSF 2008: 29; 

RMMS 2013: 54). Suurin osa muualta maasta saapuneista somaleista majailee sukulaisten tai 

ystävien luona näillä leireillä (MSF 2008: 29). Bossassosta lähtevistä somaleista suurin osa on 

kotoisin Keski- ja Etelä-Somaliasta, ja Jemeniin saapuvista vain 3,2 % on kotoisin 
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Somalimaasta, vaikka moni voi väittää olevansa kotoisin Etelä- ja Keski-Somaliasta 

saadakseen automaattisesti prima facie - pakolaisaseman (RMMS 2013: 52, 57).  

 

Somalit aloittivat epäsäännönmukaisen muuttoliikkeen Bossasson kautta Jemeniin vuoden 

2000 aikoihin. Neljä vuotta myöhemmin etiopialaiset liittyivät joukkoon (IRIN 8.6.2006), ja 

jo viiden vuoden kuluttua heidän määränsä tällä reitillä oli ylittänyt somalien määrän. Vuonna 

2005 Bossassoon saapuvien ihmisten määrä nousi dramaattisesti, ja määrät nousivat edelleen 

seuraavana vuonna johtuen kuivuudesta, tulvista sekä islamilaisten tuomioistuinten liiton ja 

Etiopian joukkojen välisestä konfliktista (UNOCHA 3.5.2007). 

 

Ennen vuotta 2012 arviolta 3 000 – 4 000 siirtolaista salakuljetettiin kuukausittain 

Bossassosta, mutta vuonna 2012 määrät laskivat ja vain 27 067 siirtolaista salakuljetettiin 

sieltä Jemeniin koko vuonna (RMMS 2013: 52). Puntmaan hallituksen mukaan se taistelee 

aktiivisesti salakuljettajia vastaan (RMMS 2013: 54), ja viranomaiset ovat tehneet ratsioita ja 

takavarikoineet veneitä. Tällä on voinut olla vaikutusta Bossassosta lähtevien määrän laskuun 

vuonna 2012. Toisaalta lähtöpaikat ovat muuttuneet viime vuosien aikana ja suurin osa lähtee 

nykyään Elayon (Ceelayo) kylästä Bossasson sijaan, sillä se sijaitsee kiistellyllä Soolin 

alueella, eivätkä Puntmaan viranomaiset mielellään toimi siellä (RMMS 2013: 55).  

 

Venematka Bossassosta Jemeniin kestää 28–72 tuntia, eli yhdestä kolmeen päivää, säästä ja 

merenkulusta sekä merenlahden vartiointitoiminnoista riippuen (MSF 2008: 11; HRW 2009b: 

16). Salakuljettajat eivät yleensä kulje lyhintä reittiä välttääkseen meripartiot matkalla (MSF 

2008:11). Soucyn mukaan matka voi kestää jopa 3-5 päivää (Soucy 2011: 22). Ennen 

venematkaa siirtolaiset viettävät keskimäärin kaksi päivää ja yötä rannikolla lähellä vuoria 

2,5-3 tunnin kävelymatkan päässä Bossassosta (MSF 2008: 30). Salakuljettajat poimivat 11 % 

Jemeniin saapuvista siirtolaisista heti heidän saavuttuaan rannikolle (Soucy 2011: 25). 

Salakuljettajat ovat alkaneet käyttää uusia, pienempiä ja nopeampia veneitä, joihin mahtuu 

25–40 matkustajaa. Tämä on nostanut matkan hintaa, mutta samalla tehnyt siitä 

turvallisemman (MSF 2008: 7). Adeninlahden ylitys maksoi vuoden 2006 aikoihin 50 USD 

(IRIN 8.6.2006). Bossassosta halvimmat matkat maksavat 50–80 USD (Soucy 2011: 25).  

 

Vuoden 2011 lopulla keskimäärin 1000 somalia saapui kuukausittain Djiboutiin Loya Aden 

rajanylityspaikan kautta, mutta seuraavana vuonna saapujien määrä laski selvästi 

lisääntyneiden turvatarkastusten takia, jotka johtuivat al-Shabaabin tekemistä uhkauksista 
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(RMMS 2013: 20). Vuonna 2012 yli 80 000 siirtolaista kulki Djiboutin kautta Jemeniin, mikä 

oli n. 75 % kaikista Afrikan sarvesta Jemeniin saapuvista (Soucy 2011:22). Näistä 23 657 oli 

somaleita (RMMS 2013: 68). Suurin osa Ali Addehin pakolaisleireillä asuvasta 22 000 

pakolaisesta on somaleita, ja uusista tulijoista huolimatta leirin pakolaisväestö on pysynyt 

samansuuruisena, mikä viittaa siihen, että suurin osa heistä jatkaa matkaansa. On yleistä, että 

somalit keräävät leireillä resursseja matkan jatkamiseen (RMMS 2013: 20–21).  Matka 

Djiboutista Jemeniin maksaa 100–150 USD (Soucy 2011: 25; RMMS 2013: 23). Jotkut 

siirtolaiset ovat järjestäneet matkan Djiboutin kautta Jemeniin jo Mogadishussa, maksaen 

350–400 USD koko matkasta (RMMS 2013: 24). Djiboutista matka kestää tyypillisesti 7-8 

tuntia (HRW 2009b: 16), mutta Soucyn (2011: 22) mukaan matka on mahdollista taittaa jopa 

viidessä tunnissa. 

 

Djiboutissa Obock lähialueineen on ollut päälähtöpaikka Jemeniin vuodesta 2009 lähtien 

(Soucy 2011:22; RMMS 2013: 68). Syrjäiset rannikkopaikat 30–40 km Obockista pohjoiseen 

ovat lisänneet suosiotaan, sillä siellä ei ole samanlaisia merivartiointia kuin isommissa 

kaupungeissa (RMMS 2013: 20). Siirtolaisten tilanne Obockissa on erittäin huono, ja he 

joutuvat odottamaan rannikolla Jemeniin vievää venettä kolme päivää, minä aikana heillä ei 

ole pääsyä puhtaaseen veteen, ruokaan tai suojaan (Soucy 2011: 22). Salakuljettajat 

Obockissa suosivat etiopialaisia somalien kustannuksella, sillä etiopialaiset jatkavat 

matkaansa heti saavuttuaan Jemeniin tarjoten paremmat tulonhankintamahdollisuudet (Soucy 

2011: 22). Tästä huolimatta yhä useampi somali lähtee Djiboutista (MMTF 2008), sillä reitti 

on oletettavasti nopeampi ja turvallisempi verrattuna Bossassosta lähtevään reittiin, ja sillä on 

vähemmän hyväksikäyttöä ja väkivaltaa.  

 

Punaisen meren rannikolla on Adeninlahteen verrattuna elinvoimaisempi 

salakuljetusverkosto, ja sen maihinnousualueella myös kyläläiset ja sotilasviranomaiset 

vaikuttavat sekaantuneen salakuljetukseen (Soucy 2011: 25). Jemenin lisäämä merivartiointi 

vuoden 2012 lopulla on työntänyt veneitä pohjoisemmalle Punaisellemerelle Jemenin 

itärannikolle, jossa ei vielä ole vartiointia (RMMS 2013: 71). Salakuljetuksen kitkemistä 

haittaa vakavasti se, että meripartiot aloittavat työnsä turvallisuussyistä vasta klo 8.00 

aamulla, kun monet salakuljettajat saapuvat yöllä tai aamunkoitteessa (RMMS 2013: 71).  

 

Merimatka Jemeniin on vaarallinen, mutta matka Bossassosta on vaarallisempi kuin 

Djiboutista, sillä matka on pidempi ja merenkäynti kovempaa. Veneitä haaksirikkoutuu, mutta 
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salakuljettajat myös pakottavat siirtolaisia veneistä kaukana rannasta, ja monet hukkuvat, 

koska eivät osaa tai jaksa uida. Ne ketkä eivät suostu poistumaan veneistä voivat joutua 

ammutuiksi (MSF 2008: 4; RMMS 2013: 54). Kuolemia on tapahtunut myös veneissä 

pahoinpitelyjen ja tukehtumisten, sekä ruuan ja veden puutteen vuoksi (MSF 2008: 4). 

Salakuljettajien väkivaltainen käytös ja siirtolaisten kuolemat ovat kuitenkin vähentyneet 

väkivaltaisen 2008–2009 kauden jälkeen, jolloin yli 1 500 kuoli tai murhattiin salakuljetuksen 

aikana Jemeniin kulkevalla reitillä (Soucy 2011: 23; RMMS 2013: 54).  Yhä useampi pääsee 

nykyään perille ja paremmassa kunnossa kuin aikaisempina vuosina. Veneiden on sallittu 

kulkea lähemmäs rantaa, jotta matkustajat voidaan jättää turvallisemmin kyydistä eikä 

salakuljettajia ajeta enää takaa. Hukkumiset ovat lähes loppuneet (Soucy 2011: 23).  

Kuolemat ovat ainakin osittain voineet vähentyä myös muuttuneiden maksukäytäntöjen takia. 

Aikaisemmin matka maksettiin kokonaan etukäteen ja siksi salakuljettajilla oli vähän 

kiinnostusta huolehtia asiakkaistaan. Nykyään asiakkaat maksavat osan etukäteen ja loput 

saavuttuaan kohteeseen turvallisesti. Ei ole tietoa millä reitillä ja missä määrin uutta 

maksukäytäntöä sovelletaan, mutta sen vaikutukset Jemeniin saapuvien siirtolaisten 

hyvinvointiin ovat RMMS:n (2013: 67) mukaan olleet huomattavat. Lisäksi Jemenissä 

lisääntyneiden sieppausten ja kiristysten vuoksi elävät asiakkaat ovat arvokkaampia 

salakuljettajille (RMMS 2013: 67). Kuolemien laskusta huolimatta UNHCR:n mukaan 

Adeninlahti on kuitenkin edelleen kuolettavin somalien käyttämistä maastamuuttoreiteistä 

(BBC 20.12.2012; UN News Centre 21.12.2012).  

 

7.2. Jemenissä   

Jemenissä maahan saapuneet somalit viedään toiseen Jemenin vastaanottokeskuksista, 

Mayfahiin tai Ahwariin, jossa heidät rekisteröidään, ja yli puolet muuttaa näistä keskuksista 

Al Kharazin pakolaisleirille. Harva kuitenkaan jää leirille pitkäksi aikaa, sillä se sijaitsee 

aavikolla kaukana kaupungeista (MSF 2008: 8), eikä siellä ole toimeentulomahdollisuuksia 

(Soucy 2011: 24). UNHCR on varannut pakolaisleirien palvelut pääasiassa haavoittuvimmille 

ryhmille. Jemenistä uudelleensijoittuminen UNHCR:n kautta on hyvin vähäistä, ja 

uudelleensijoitukseen pääsevät ainoastaan haavoittuvimmat tapaukset, kuten yksinäiset naiset 

lasten kanssa. Heitä on kuitenkin niin paljon, että vain harva pääsee tätä kautta lähtemään 

maasta (de Regt 2007: 10). Suurin osa somalisiirtolaisista muuttaakin kaupunkialueille, muun 
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muassa Adeniin ja Sana‟ahan (de Regt 2007: 8; Betts 2013: 163). He saavat tukea omilta 

verkostoiltaan ja integroituvat paikallisyhteisöön (Betts 2013: 163). 

Monet somalit eivät aio jäädä Jemeniin pysyvästi, vaan viettävät siellä sen aikaa, että saavat 

kerättyä rahaa matkan jatkamiseen (MMTF 2010: 14). Yli puolet (51 %) MMTF:n 

somalivastaajista aikoi jäädä Jemeniin, ja heistä 85 % pysyvästi, 40 % suunnitteli matkaa 

Saudeihin ja loput 9 % aikoi suunnata Eurooppaan tai Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin 

(MMTF 2010: 29).  Lopulta vain 5 % somaleista jää maahan (de Regt 2007: 8). Somalimiehet 

yleensä pyrkivät jatkamaan matkaa Jemenistä Saudi-Arabiaan, mutta naiset eivät mielellään 

lähde tälle matkalle, koska he eivät halua jäädä kiinni ja joutua karkotetuksi Somaliaan (de 

Regt 2007: 10). Kotiin haluaa palata vain harva, ja vuonna 2008 Jemenistä palasi 

vapaaehtoisesti vain 40 somalia (Morris 2010: 37).  

Jemenissä tapahtuu siirtolaisten sieppauksia rannikoilla ja teiden varsilla. Kyläläisten 

pyytämät lunnaat siirtolaisten sukulaisilta olivat vuoden 2013 alussa nousseet jo 1000 

USD:iin (RMMS 2013: 74; RMMS 26.7.2013).  Saudi-Arabian rajan lähellä sijaitsevan 

Haradhin kaupungin sanotaan olevan siirtolaisten sieppausten keskus, mutta sieppaukset 

alkavat usein paljon ennen Haradhiin saapumista, joskus jo maahan saavuttaessa. Uhreja 

pahoinpidellään ja kidutetaan, kunnes he saavat sukulaisiltaan rahaa lunnaisiin (RMMS 

26.7.2013). On raportoitu myös naisten sieppauksista ilman, että lunnaita vaaditaan näiden 

naisten kadotessa jäljettömiin (RMMS 2013: 74).  Pelastuneet ovat raportoineet seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä, joukkoraiskauksista ja väliaikaisesta kotiorjuudesta (RMMS 26.7.2013).  

 

7.3. Jemenistä eteenpäin 

Jemen on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ollut perinteisesti lähtö-, kauttakulku- ja 

kohdemaa kaikenlaisille siirtolaisille (MSF 2008: 6). Haradhin kaupungissa on tuhansia, tai 

jopa kymmeniä tuhansia, somali- ja muita siirtolaisia leiriytyneenä odottamassa 

mahdollisuutta ylittää raja. Vuonna 2011 6000–9000 siirtolaisen raportoitiin odottelevan 

rajanylitysmahdollisuutta Haradhissa, mutta Jemenin viranomaisten mukaan vuoden 2013 

alussa luku olisi jo lähempänä 25 000 (RMMS 2013:73). Saudi-Arabia on ottanut järeitä 

toimia käyttöön laittomien rajanylitysten kitkemisessä ja rakentanut 1 800 km pitkän raja-

aidan maiden välille (ICMPD 2007: 27; RMMS 26.7.2013).  
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Saudi-Arabialla on tiukka suhtautuminen siirtolaisiin, vaikka siellä työskentelee tuhansia 

etiopialaisia, somaleita, kenialaisia ja muiden maiden kansalaisia. Monia siirtolaisia 

pidätetään ja lähetetään takaisin Jemeniin (RMMS 8/2012). Viranomaiset eivät kertomansa 

mukaan tarkoituksellisesti pidätä turvapaikanhakijoita, mutta heidän odotetaan virallistavan 

asemansa ennen UNHCR:lle rekisteröitymistä (MMTF 2008). MMTF:n raportista poiketen 

Jureidinin (2010: 37) mukaan Saudi-Arabiassa somalisiirtolaiset ja -pakolaiset tyypillisesti 

pidätetään ja karkotetaan. Tämä ristiriita voinee johtua siitä, että kaikki somalit eivät 

rekisteröidy UNHCR:lle maahan saavuttuaan. Esimerkiksi jotkut somalit saapuvat Saudi-

Arabiaan laillisesti pyhiinvaellusta varten myönnetyllä uskonnollisella umra -viisumilla ja 

jäävät viisumin umpeuduttua maahan etsimään töitä (Jureidini 2010: 37; MMTF 2010: 16). 

Jemenistä monet siirtolaiset salakuljetaan teitse nelivetoisilla- tai minipakettiautoilla pitkin 

Punaisen meren rannikkoa Saudi-Arabian Jeddahiin, jossa asuu pitkäaikainen somaliyhteisö. 

Jeddahista salakuljettajat järjestävät naiset ja lapset omiin passeihinsa ja matkustavat heidän 

kanssaan lentäen tai maitse Jordanian kautta Syyriaan, josta raja ylitetään kävellen Turkkiin 

harvaan asutulla maaseudulla yleensä Välimereen rajautuvaan Hatayn maakuntaan (MMTF 

2010: 8; Jureidini, 2010: 62). Turkissa kiinnijäävät voidaan lähettää takaisin Syyriaan, tai 

vangita ja vapauttaa myöhemmin turvapaikanhakijoina. MMTF:n (2010: 9) tutkimus paljasti 

monitahoisia reittejä Persianlahden maiden kautta Turkkiin, jossa yhdisteltiin eri 

kuljetusmuotoja ja kauttakulkupaikkoja. Jotkut somalit lensivät suoraan Istanbuliin väärillä tai 

aidoilla viisumeilla. Toiset lensivät Jordaniaan tai Syyriaan, ja matkustivat loppumatkan 

autossa Turkkiin. 

 

Tietoa reiteistä Afrikan sarvesta Jemenin kautta Turkkiin ja Eurooppaan on erittäin vähän 

(ICMPD 2007: 27). Jotkut siirtolaiset kulkevat Persianlahden maiden läpi muualle Lähi-itään 

ja Eurooppaan tehden töitä matkan varrella. Siirtolaiset aina mieluiten lentävät, mikäli heillä 

on tarpeeksi rahaa ja he saavat tarvittavat asiakirjat (RMMS 8/2012). Pidemmälle kuin 

Jemeniin suuntaavat ovat varautuneet siihen, että heidän matkansa voi kokonaisuudessaan 

kestää kuukausia tai jopa vuosia (Jureidini, 2010: 62). Suurimmalla osalla MMTF:n 

tutkimuksen somali- ja etiopialaisvastaajista matka Jemeniin tai Turkkiin kesti kahdesta 

viikosta kuukauteen. Toisilla se kesti kolme kuukautta ja joillain ylikin, kun he pysähtyivät 

tekemään töitä ja järjestämään matkaansa (MMTF 2010: 24). Omaniin kulkee Saudi-Arabiaan 

verrattuna huomattavasti pienempi joukko siirtolaisia, mutta myös se houkuttelee joitakin 

(RMMS 8/2012). Somalit kulkevat joskus Libanonin kautta, jossa vuosina 2002–2003 oli 
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pidätettynä 62 somalia (Sørensen 2006: 35).  Ei ole tietoa miten tämänhetkinen Syyrian 

konflikti on vaikuttanut somalien tai muiden siirtolaisten muuttoreitteihin Jemenistä Turkkiin. 

Maassa olevat pakolaiset ovat joutuneet pakenemaan konfliktia syyrialaisten rinnalla (Al 

Jazeera 22.5.2013).  UNHCR:n hitaan toiminnan takia monet somalit ovat yrittäneet paeta 

kiihtyvää väkivaltaa Turkkiin laillisesti tai laittomasti (Al Jazeera 22.5.2013). 
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8. Reitit ja kulkumuodot Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan 

 

Itä-Afrikasta ja Afrikan sarvesta kulkee lukemattomien siirtolaisten käyttämä muuttoreitti 

Pohjois-Afrikan maihin, pääasiassa Libyaan (UNODC 2010b: 13). Reittiä kutsutaan yleisesti 

Itä-Afrikan reitiksi ja se kulkee maitse pääasiassa Etiopian ja Sudanin kautta Libyaan, josta 

matka jatkuu meritse kohti Euroopan maita ja saaria. Kuva 4. kartoittaa somalien reittejä ja 

kulkutapoja Pohjois-Afrikkaan ja sieltä Välimeren yli Etelä-Eurooppaan ja Turkkiin. Somalit 

käyttävät jossain määrin myös Tunisiaa ja Egyptiä merimatkalle lähtöön. Aikaisemmin 

suosittu Suezin kanavan reitti Italiaan ja Maltalle, eli Punaisen meren reitti, on laskenut 

suosiotaan ilmeisesti kansainvälisen yhteistyön tuloksena (Simon 2006: 34). Itä-Afrikan reitin 

Välimeren ylittävä osuus on saanut lisääntyvässä määrin huomiota kansainvälisessä mediassa 

erityisesti lokakuussa 2013 Lampedusan edustalla sattuneen veneturman jälkeen. Merestä 

löydettiin 311 siirtolaisen ruumiit ja mahdollisesti 50–70 on vielä löytämättä (UNHCR 

11.10.2013). Tragedia on herättänyt runsaasti kansainvälistä huomiota sekä kritiikkiä EU:n 

maahanmuutto- ja rajakontrolleita kohtaan. Keskustelua Välimeren epäsäännönmukaisten 

venesiirtolaisten turvallisuudesta ja maahanmuuttokontrollien vaikutuksesta siihen tultaneen 

vielä jatkamaan EU-tasolla. 

 

Itä-Afrikasta ja Afrikan sarvesta lähtöisin olevat siirtolaiset tulevat todennäköisesti 

käsittämään suurimmat Välimeren ylittävät siirtolaisvirrat tulevaisuudessa (Pitea 2010: 6). 

Kuitenkin vasta viime aikoina tämä reitti on saanut tutkijoiden huomion. Vielä 2000-luvun 

puolivälissä kansainväliset tutkimukset suurimmista reiteistä Afrikasta Eurooppaan eivät 

käsitelleet sitä. Kattavimman tutkimuksen tältä reitiltä on esittänyt ICMPD (2007, 2008). 

Tästä reitistä on saatavilla huomattavasti vähemmän tietoa verrattuna Afrikan läntiseen tai 

pohjoiseen reittiin (Sørensen 2006: 56). Itä-Afrikan reittiä ovat tutkineet ICMPD:n ohella 

myös Sørensen (2006), Hamood (2006), sekä UNODC (2006; 2010b). Tutkimuksen 

vähäisyydestä ja ilmiön epäsäännönmukaisuudesta johtuen siirtolaisten liikkeistä tällä reitillä 

ei ole olemassa tarkkoja arvioita (RMMS 2013: 62). Pohjois-Afrikan maissa on tehty vain 

harvoja perusteellisia tutkimuksia merireiteistä Eurooppaan, eikä näiden maiden englannin tai 

ranskankielisessä kirjallisuudessa ole UNODC: n (2010b: 10) mukaan viittauksia esimerkiksi 

Egyptistä tai Tunisiasta lähteville merireiteille. 
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Kuva 4. Somalien reitit ja kulkumuodot Somaliasta Pohjois-Afrikkaan ja sen kautta Eurooppaan. 

Kartta on piirretty tämän tutkimuksen tulosten pohjalta. Tekijä Tanja Saari (2013). 

 

Suunnatessaan Pohjois-Afrikkaan, siellä missä on mahdollista, siirtolaiset kulkevat 

vuosisatoja vanhoja Saharaa halkovia kauppareittejä. Reittien suosio nousee ja laskee  
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kauttakulkumaiden poliittisista ja turvallisuustilanteista riippuen, ja ne vaihtuvat säännöllisesti 

(Hamood 2006: 43). Lukemattomia siirtolaisia kuolee vuosittain tällä reitillä aavikolla ja 

merellä (Hamood 2006: 47; UNODC 2006: 1). Salakuljettajien mukaan monet yrityksessään 

epäonnistuneista, mutta henkiin jääneistä, ovat kaikesta huolimatta valmiita yrittämään 

uudestaan, sillä salakuljettajien mukaan toinen yritys lähes aina onnistuu (IRIN 2003: 20). 

Toisin kuin Etelä-Afrikan reitillä, tällä reitillä naiset muodostavat huomattavan osuuden 

somalisiirtolaisista, ja he yleensä matkustavat pienten lasten kanssa tai eri vaiheissa raskautta 

(Hamood 2006: 25). 

 

8.1. Etiopiaan  

Etiopian 5 328 km pitkää raja-aluetta on vaikea valvoa maan topografiasta, rajakonflikteista ja 

pastoralistiryhmien harjoittamasta väkivallasta johtuen (ICMPD 2008: 14, 23). Maan kautta 

kulkevasta muuttoliikkeestä on olemassa hyvin vähän tietoa (ICMPD 2008: 15). Pohjois-

Afrikkaan suuntaavat somalit yleensä kokoontuvat Addis Abebassa, joka on Itä-Afrikan reitin 

kokoontumis- ja aloituspaikka (Moret ym. 2006: 91; Sørensen 2006: 56; UNODC 2010b: 14; 

Lindley 2010: 75). Addis Abebassa sijaitsevan Bolen kansainvälisen lentokentän raportoidaan 

olevan epäsäännönmukaisen, Eurooppaan suuntautuvan, kauttakulkuliikenteen solmukohta, 

jonka kautta kulkee myös aasialaisia (ICMPD 2008: 7). Addis Abebasta siirtolaisten matka 

jatkuu yleensä kohti Al Qadarifin (El-Gedaref) kaupunkia Sudanissa (Sørensen 2006: 56).  

 

8.2. Sudaniin 

Sudanissa Al Gadarif lähellä Etiopiaa ja Eritreaa on merkittävä etiopialaisten ja somalien 

maahantulo- ja kokoontumispaikka (ICMPD 2007: 25; UNODC 2010b: 14). Sieltä somalit 

jatkavat matkaa pohjoiseen Khartoumin, Dongolan ja Seliman kautta, jotka kaikki ovat 

merkittäviä siirtolaisten kauttakulkupaikkoja (Sørensen 2006: 56; UNODC 2010b: 14). 

Hamoodin mukaan Sudanista eteenpäin on ollut käytössä kolme reittiä: Dongolan läpi 

Pohjois-Sudanista Egyptiin, Darfurin läpi Libyaan ja Tsadin läpi Libyaan. Darfurin reitti on 

kuitenkin virallisesti suljettu Darfurin konfliktin takia (Hamood 2006: 43). Sudanin ja Libyan 

välinen raja suljettiin toukokuussa 2005, ja sittemmin sitä on avattu ja suljettu. Joidenkin 

mukaan tämä on lopettanut suuren osan sekä laillisesta, että laittomasta rajanylityksestä, 

toisten mukaan reitti on yhä käytössä, ainakin ihmisten salakuljetukselle (Hamood 2006: 44; 

BBC 29.6.2010). Raja-alue on kuitenkin erittäin vaarallinen tällä hetkellä (Sudan Tribune 
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2.6.2013). Myös raja Tsadista Libyaan on ollut suljettuna (ICMPD 2008: 89). Suurin osa 

siirtolaisista yrittääkin päästä Sudanista suoraan Libyaan välttyäkseen kulkemasta Tsadin 

kautta (Pitea 2010: 9). 

 

Suurin osa siirtolaisista matkustaa aavikon halki nelivetoisilla maastoautoilla ja lava-autoilla, 

ja osa tavallisilla kuorma-autoilla. Matka Libyaan kestää Sudanista tai Tsadista keskimäärin 

10 päivää 2-3 auton saattueella (Hamood 2006: 45). Siirtolaisille on suoraa matkustusta, eli 

ilman pidempiä pysähdyksiä, yleisempää viettää jonkin aikaa jossain kauttakulkupaikassa 

matkan varrella, yleensä Sudanissa, ennen Libyaan saapumista (Hamood 2006: 44), ja 

erityisesti somalit tekevät pitkiä pysähdyksiä pitkän matkan takia (Pitea 2010: 9). 

 

8.3. Libyaan  

Libyaan pääseminen sen 1 792 km pitkän etelärajan yli on suhteellisen helppoa (ICMPD 

2008: 10). Libyassa siirtolaisille tärkeitä kauttakulkupaikkoja ovat Kufra, Sebha ja Al Jawf 

(UNODC 2006: 11; UNODC 2010b: 14; Amnesty 2012: 2). Somalit yleensä saapuvat 

Libyaan kaakosta. Maahan saavuttuaan he suuntaavat useimmiten kohti Al Jawfin kaupunkia, 

jonka merkitys siirtolaisten kauttakulkupaikkana on kasvanut huomattavasti viime aikoina 

(Sørensen 2006: 56; van Moppes 2006: 12). Saavuttuaan Libyan rajalle siirtolaiset joutuvat 

usein itsenäisesti pyrkimään eteenpäin. Siirtolainen on erityisessä riskissä joutua pidätetyksi 

saavuttaessa maahan, kuten Kufrassa (Hamood 2006: 31, 48). Harvalla on varaa järjestää 

eteenpäin matkustaminen välittömästi, ja moni viettää kauttakulkupaikoissa sen verran aikaa, 

jotta saavat ansaittua tarpeeksi rahaa matkan jatkamiseen (Hamood 2006: 48). Uudet 

tulokkaat etsivät Libyassa omanmaalaisiaan, joita pitävät luotettavina tiedonlähteinä (Koser 

and Pinkerton, 2002: 10; Hamood 2006: 48–49). Libyassa varakkaammat siirtolaiset usein 

tukevat niitä, joilla ei muuten olisi tarpeeksi rahaa matkaan, ilmeisesti ilman odotusta 

vastapalveluksesta (Hamood 2006: 50).  

 

Kufra on kansainvälinen kauppapaikka, joka yhdistää Sudanin ja Tsadin Libyan ja muiden 

arabimaiden kanssa, ja se on tärkeä kauttakulkupaikka siirtolaisille ja siirtotyöläisille 

(UNODC 2006: 11). Viime vuosikymmeninä Kufraan on kehittynyt kauttakulkusiirtolaisia 

palvelevat kaupunkirakenteet (Sørensen 2006: 54). Vaikka suurin osa jatkaa matkaa, on 

Kufraan myös kehittynyt huomattava ulkomaalaisten yhteisö. Kufraan johtavaa tavaroiden 

salakuljetusreittiä hallitsevaa tabu -heimoa on syytetty väkivaltaisuuksien ja epävakauden 
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lietsomisesta Kufrassa. Tabut yhdistetään salakuljetukseen Tsadista ja kauempaa Libyaan, ja 

he pyrkivät pitämään salakuljetusreittinsä auki pitämällä raja-alueen jännitteisyydessä. 

Jännitteistä ja väkivaltaisuuksista ovat kärsineet siirtolaiset, joiden virtaa kaupunkiin Kufran 

viranomaiset pyrkivät estämään rakentamalla 150 km pitkän ja viisi metriä korkea muurin 

vanhoista autoista (BBC 23.3.2012).  

 

Yleisimmät Kufrasta pois lähtevät reitit kulkevat Kufrasta rannikolle Ajdabiyaan ja sieltä 

Tripoliin, Kufrasta rannikolle Benghaziin, ja Kufrasta Benghaziin ja sieltä Tripoliin (Hamood 

2006: 48). Siirtolaiset matkustavat ahtaasti kymmenen päivän matkan, joka tehdään yleensä 

yöllä aavikon halki Tripoliin tai Benghaziin (UNODC 2006: 17). Monet somalisiirtolaiset 

ovat myös matkustaneet lentäen Nigeriin ja kulkeneet sieltä maitse Libyaan (Al-Sharmani ei 

vuotta: 20). ICMPD:n (2008: 92) mukaan monet somalit saattavat saapua Libyaan väärillä 

työsopimuksilla. 

Suurin osa Libyassa oleskelevista siirtolaisista on päätynyt sinne muiden vaihtoehtojen 

puuttuessa, eivätkä he halua jäädä maahan. Libya on nähty väliaikaisena pysähdyspaikkana 

matkalla kohti Eurooppaa, tai kohdemaana muiden vaihtoehtojen puuttuessa. Yksi Libyan 

vetotekijöistä on lähtöpaikka meritse Eurooppaan (Hamood 2006: 28; ICMPD 2008: 10). 

Siirtolaisilla on riski joutua pidätetyksi erityisesti maahan saavuttaessa sekä yritettäessä lähteä 

maasta veneellä. Epäonnistunut yritys lähteä rannikolta huonon veneen tai huonojen 

sääolosuhteiden takia voi johtaa siihen, että vene joutuu palaamaan rannikolle, tai Libyan 

viranomaisten täytyy pelastaa heidät. Siirtolaisia pidätetään joskus myös rannoilla heidän 

odottaessa salakuljettajien veneitä (Hamood 2006: 31).  Libyassa on mahdollisesti tuhansia 

siirtolaisia pidätettynä (Hamood 2006: 30; HRW 2006: 44). 

 

8.4. Välimerelle lähtö 

Libya on ensisijainen lähtömaa Eurooppaan pyrkiville somaleille ja muille siirtolaisille 

(Baldwin-Edwards 2006: 317; Hamood 2006: 24; Sorensen 2006: 54; UNODC 2010b: 10; 

Frontex 2013: 29). Afrikan sarven siirtolaiset alkoivat käyttää tätä reittiä vuonna 2002 lähtien 

matkaan Libyan ja Egyptin väliseltä raja-alueelta (UNODC 2010b: 11). 

Epäsäännönmukaisten siirtolaisten määrä nousi Keski-Välimerellä vuonna 2011 Arabikevään 

aiheuttamien väkivaltaisuuksien vuoksi, mutta laski merkittävästi jo saman vuoden loppuun 

mennessä. Vuonna 2012 määrä nousi jälleen ja 2012 vuoden lopussa se oli yhteensä 10 300 
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(Frontex 2013: 5). Suurin osa siirtolaisista tällä reitillä on Eritreasta ja Somaliasta (Frontex 

2013: 28), ja suurin osa somaleista on nuoria 18–24-vuotiaita miehiä (Frontex 2013: 29). 

 

Pääasialliset Eurooppaan lähtöpaikat Libyassa ovat Zuwarah (56km Tunisian rajalta), Zliten 

(110km Tripolista itään), Misrata ja Benghazi, sekä Tripolin läheiset rannikot kuten Janzur, 

Zawiya, Sabratha (Hamood 2006: 49; Sørensen 2006: 55; UNODC 2006: 11; ICMPD 2008: 

92; Frontex 2013: 29). Läntiset rannikkoalueet tarjoavat suoremman ja lyhyemmän reitin ja 

ovat siksi suositumpia, ja suurin osa siirtolaisista lähteekin Zuwarrahista (Hamood 2006: 49).  

Libyan rannikot ovat Tunisian rannikkoa paljon kauempana Sisilian rannikosta, mikä 

tarkoittaa Tunisiaan verrattuna pidempää matkaa, mutta samalla myös vähemmän 

meripartioita. Zuwarafista ja Zlitenistä, lähtee lisääntyvässä määrin veneitä Sisiliaan 

(Sørensen 2006: 55). Libyasta on lähdetty veneellä myös Turkkiin (Jureidini 2010: 6). 

 

Siirtolaiset joutuvat yleensä odottamaan rannikolla sillä aikaa, kun salakuljettajat keräävät 

tarpeeksi asiakkaita, ja hankkivat ja kunnostavat veneen (UNODC 2006: 17). Ideaalein aika 

matkustaa Libyasta Eurooppaan on maaliskuusta heinäkuuhun ja syyskuusta lokakuuhun, 

jolloin merenkäynti on helpompaa. Näinä aikoina saapujien määrät nousevat jyrkästi Italiassa 

(Hamood 2006: 50; UNHCR 11.10.2013). Talvi tekee meren ylityksestä vaarallisempaa 

(Frontex 2013: 24). Ne jotka yrittävät meritse Eurooppaan jo toista kertaa pitävät usein 

huomattavan tauon yritysten välissä kerätäkseen rahaa, ja jotkut joutuvat myös pidätetyiksi 

(Hamood 2006: 56). Monet veneet eivät kulje pitkälle Välimerellä, sillä usein bensa loppuu 

tai moottori hajoaa. Veneet, joita on erilaisia aina pienistä kumiveneistä isoihin 

kalastusveneisiin, eivät ole kestäviä, eikä huollettuja, sillä niiden on tarkoitus olla 

kertakäyttöisiä, toisin kuin esimerkiksi Adeninlahden reitillä (Hamood 2008: 30; Frontex 

2013: 29). UNODC:n mukaan jotkut salakuljettajat pyrkivät aktiivisesti varmistamaan, että 

siirtolaiset joko pidätetään tai he kuolevat kauttakulkumaassa (UNODC 2006: 15).  Syy tähän 

ei ole selvillä. Veneillä lähteneitä siirtolaisia kerrotaan hylätyn paikallisille rannoille ja heille 

kerrottu, että on saavuttu kohteeseen. Tätä ovat harjoittaneet sekä Pohjois- että Länsi-Afrikan 

salakuljettajat (UNODC 2006: 16).  

 

Tunisia on Libyan ohella tärkeä maa Eurooppaan suuntaaville epäsäännönmukaisille 

siirtolaisille johtuen sen maantieteellisestä sijainnista lähellä Euroopan eteläisimpiä saaria 

(Sørensen 2006: 54). Frontexin mukaan noin neljäsosa Eurooppaan pyrkivistä 

venesiirtolaisista lähtee Tunisiasta (Frontex 2013: 29). Ei ole tietoa päteekö tämä myös 
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somalien liikkeisiin, eikä tietoa siirtolaisten reiteistä Afrikan sarvesta Tunisiaan löytynyt 

lähteistä. Todennäköisesti maahan saavutaan Libyan kautta. Suosituimpia lähtöpaikkoja ovat 

paikat Cap Bonin niemen ja Sfaxin kaupungin välillä. Pääsatamat ovat La Goulette, Sousse, 

El Katanoui ja Sfax (Sørensen 2006: 55). Tunisiasta lähtevät merireitit kulkevat kahteen 

suuntaan. Pohjoinen reitti kulkee La Goulettesta ja Cap Bonista kohti Sisilian 

lounaisrannikkoa Mazara del Vallon aluetta, tai kohti Pantellerian saarta. Eteläinen reitti 

lähtee Soussen ja Sfaxin väliseltä alueelta kohti Italian saaria Linosaa ja Lampedusaa tai 

suoraan Sisiliaan (Sørensen 2006: 55). 

 

Boubakrin (2004: 11) mukaan ainakin vuoteen 2004 asti Tunisian itärannikon satamat olivat 

siirtolaisten ensisijaisia lähtöpaikkoja, mutta vuodesta 2004 lähtien näiden 

salakuljetusverkostojen toiminta on dramaattisesti laskenut. Italialaisten ja libyalaisten 

viranomaisten mukaan suurin osa siirtolaisista on sittemmin lähtenyt Libyasta (Sørensen 

2006: 54). Vuonna 2012 suurin osa lähdöistä Tunisiasta lähti ensimmäisen puolen vuoden 

aikana etelästä, mutta lähdöt siirtyivät loppuvuodesta enenevässä määrin pohjoiseen 

mahdollisesti huonontuneiden sääolosuhteiden takia (Frontex 2013: 29). Lähdöt Tunisiasta 

tulevat todennäköisesti vähenemään entisestään Tunisian lisäämän merivartioinnin ja Italialta 

saamansa tuen ansiosta (Frontex 2013: 29).  

 

Vaikka pääreitti Itä-Afrikasta kulkee Libyaan, jotkut pienemmät reitit johtavat Somaliasta 

Egyptiin, ja sieltä edelleen pidemmälle pohjoiseen veneellä tai maitse kohti Turkkia 

(Baldwin-Edwards 2006: 317; Sørensen 2006: 56). Frontexin (2013: 29) mukaan vähemmistö 

Eurooppaan pyrkivistä venesiirtolaisista lähtee Egyptistä, mutta reitin käyttö on lisääntymässä 

(Pitea 2010: 6).  UNODC:n lähteiden mukaan salakuljettajilla on kasvavaa kiinnostusta 

käyttää Egyptin pitkää rannikkoa matkalle lähtöön (UNODC 2006: 10). Egyptin tärkeys 

siirtolaisten kohde- ja kauttakulkumaana on ollut nousussa lännen reittien rajatarkastusten 

tiukennuksen ja itäafrikkalaisten turvapaikanhakijoiden lisääntyvän määrän vuoksi (UNODC 

2010b: 14).  Aleksandria on mainittu päälähtöpaikaksi Egyptistä (Frontex 2013: 29). Reiteistä 

Afrikan sarvesta Egyptiin ei löytynyt juurikaan tietoa.  

Lisääntynyt kontrolli Välimerellä on siirtänyt reittejä kulkemaan myös toisiin Pohjois-Afrikan 

maihin ja Israeliin (UNODC 2010b: 14). Egyptin merkitys on kasvanut kauttakulkumaana 

Israeliin ja muihin lähialueen maihin (IOM 2005: 56; UNODC 2010b: 14). ICMPD:n (2007: 

25) lainaaman lähteen, ICMPD- Europol-Frontexin, mukaan yksi reitti Itä-Afrikasta 
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Välimerelle kulkee Punaistamerta pitkin Asmarasta Kairoon, jossa se jakaantuu edelleen kohti 

Aleksandriaa Egyptissä ja Benghazia Libyassa. Somalit ovat käyttäneet ”pohjoista” reittiä 

Kairoon ja sieltä edelleen Siinain alueelle ja Israeliin. Israeliin saapuu kuukausittain 1500- 

2000 afrikkalaista, mutta ei ole tietoa siitä, kuinka moni heistä on somaleita. Siinain alue on 

siirtolaisille vaarallinen ja heitä siepataan lunnaiden toivossa. Israel myös vahtii tiukasti 

rajojaan (RMMS 8/2012). Van Moppesin (2006: 12) mukaan suurin osa Saharan eteläpuolisen 

Afrikan siirtolaisista näyttäisi suuntaavaan kohti Turkkia ja Kreikkaa. Useita satoja somaleita 

lähtee Al-Sharmanin (2004: 29, alaviite 8) mukaan Egyptistä Nigerin ja Libyan kautta 

veneellä Italiaan. Tietoa siitä, miksi Egyptistä kuljetaan Nigerin kautta, ei mainittu lähteessä. 

 

8.5. Turkkiin ja sen kautta Eurooppaan 

Turkki on itäisen Välimeren reitin merkittävin epäsäännönmukaisten siirtolaisten 

kauttakulkumaa (Baldwin-Edwards 2006: 317), ja se lisää suosiotaan kauttakulkumaana 

Aasiasta, Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan. Sen maantieteellinen sijainti ja maasto raja-

alueiden vuorineen ja pitkine rannikoineen ovat ihanteellisia epäsäännönmukaiseen 

maahantuloon ja maasta poistumiseen (Frantz 2003: 30). Afrikkalaisten osuus Turkin 

siirtolaisista on pieni, ja suurin osa heistä on Mauritaniasta ja Somaliasta (Brewer & Yükseker 

2006: 28; Yükseker & Brewer 2011: 143–144). Jureidinin (2010: 39) mukaan 

somalisiirtolaiset ja pakolaiset tyypillisesti pidätetään ja karkotetaan Turkista. Vuonna 2006 3 

468 rajan ylittänyttä somalia pidätettiin heidän pyrkiessään Turkkiin (ICMPD 2007: 27). 

Maasta on 2000-luvulla tullut epäsäännönmukaisen siirtolaisuuden puskurivaltio ja 

siirtolaisten ”odotushuone” EU:n kiristäessä maahanmuuton kontrolliaan aina 1990-luvulta 

lähtien, jolloin epäsäännönmukainen muuttoliike eteläiseltä ja itäiseltä Välimereltä ja Itä-

Euroopasta kasvoi merkittävästi (Yükseker & Brewer 2011: 136–135, 138).  

Lähes kaikki somalit saapuvat Turkkiin laittomasti. Yüksekerin & Brewerin (2011: 146) 

tutkimuksen somalivastaajista suurin osa oli saapunut Turkkiin veneellä, osa oli tullut maitse, 

ja vain yksi saapui lentäen. Maitse raja Turkkiin oli ylitetty muun muassa Kreikasta, Syyriasta 

ja Irakista (Brewer & Yükseker 2006: 44). MMTF:n (2010: 29) ja Yüksekerin ja Brewerin 

(2011: 147) tutkimukset osoittivat Turkin olevan pääasiassa somalisiirtolaisten 

kauttakulkumaa.  Suurin osa MMTF:n (2010: 29) tutkimuksen somali- ja etiopialaisvastaajista 

pyrki Turkista Eurooppaan, osa Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, ja pieni osa Australiaan. 

Euroopassa suosituimpia kohteita olivat Ranska, Italia, Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, 

Alankomaat, Saksa, Itävalta, Tanska, Sveitsi, Bulgaria, Belgia, Irlanti ja Espanja (MMTF 
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2010: 29). Yüksekerin & Brewerin tutkimus antaa hieman erilaisen kuvan somalisiirtolaisten 

suunnitelmista Turkissa. Heistä noin kolmasosa ei osannut sanoa minne halusi jatkaa matkaa, 

reilu kolmasosa sanoi jäävänsä Turkkiin, ja vajaa viidesosa halusi jatkaa Länsi-Eurooppaan 

tai Kreikkaan. Pieni osa sanoi odottavansa UNHCR:n päätöstä tai halusi palata kotiin (Brewer 

& Yükseker 2006: 46). Suurin osa oli päätynyt Turkkiin Kreikan sijasta salakuljettajien 

huijattua heitä (Yükseker & Brewer 2011: 147).  

 

Turkista on suhteellisen helppo päästä Eurooppaan. Frontexin mukaan Turkin ja Kreikan 

välistä rajaa kutsutaan Välimeren itäiseksi reitiksi, ja havaittujen laittomien rajanylitysten 

määrä tällä rajalla on noussut vuodesta 2008 lähtien (Frontex 2013: 5). Guardian (3.12.2007) 

ja BBC (4.5.2005) ovat uutisoineet epäsäännönmukaisten siirtolaisten eksymisistä maiden 

rajalla sijaitseville miinakentille, joskus salakuljettajien kannustamina, jotka kertovat 

Euroopan sijaitsevan aidan toisella puolella. Vahvistamattomien tiedonlähteiden mukaan 

myös Turkin armeija olisi vapauttanut pidätettyjä epäsäännönmukaisia siirtolaisia alueella ja 

ohjannut heitä mahdollisille miinakentille pystyäkseen tunnistamaan heidän sijaintinsa 

(Antonopoulos & Winterdyk 2006: 453). 

 

Raja Kreikan puolelle ylitetään yleensä Evros -joella (käytetään myös nimiä Meriç ja Maritsa) 

(Baldwin-Edwards 2006: 317), jolla sattuu usein kuolemia (Guardian 3.12.2007).  Edirnen 

maakunnassa joen yli on mahdollista kahlata veden ollessa matalalla kesäkuukausien aikana 

(Yükseker & Brewer 2011: 154). Kreikkaan kuljetaan myös Egeanmeren yli (Guardian 

11.12.2007; Yükseker & Brewer 2011: 154) enimmäkseen Turkin länsirannikolta Izmiristä 

(Frontex 2013: 24). Reitillä on sattunut muun muassa veneiden ylitäytöstä johtuvia 

onnettomuuksia (Guardian 11.12.2007). Suurin osa Egeanmeren ylittävistä siirtolaisista 

suuntaa Lesboksen, Samoksen, Agathonisin, Farmakonisin ja Symin saarille (Baldwin-

Edwards 2006: 317; UNODC 2010b: 10; Frontex 2013: 24). Muutaman kilometrin mittaisesta 

merenpätkästä Kreikan Samoksen ja Turkin rannikon välillä on tullut tärkeä 

salakuljetusoperaatioiden paikka. Paikallisten mukaan vuonna 2007 jopa 60 venettä saattoi 

tehdä matkan joka yö (Guardian 3.12.2007). Turkin viranomaiset ovat kuitenkin parantaneet 

merivalvontaa ja pysäyttäneet veneitä jo ennen kuin ne saavuttavat Kreikan aluevedet 

(Frontex 2013: 24). Vesistöjen ylitykseen käytetään kalastus- ja matkustaja-aluksia, sekä 

kumiveneitä (Antonopoulos & Winterdyk 2006: 453–454). 
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Eteläisestä Turkista kuljetaan veneillä myös meren yli Italiaan ja Kyprokselle (Baldwin-

Edwards 2006: 317). Joitain Sisilian ja Italian etelärannikon lähellä kiinnijääneitä siirtolaisia 

on lähtenyt Turkista, tai on jäänyt kiinni ylitettyään rajan Turkista Kreikkaan Kreetalle 

(Frontex 2013: 29). Vaihtoehtoja Turkin ja Kreikan välisen maarajan ylitykseen EU:iin 

pääsemiseksi on etsitty myös Turkin ja Bulgarian väliseltä maarajalta (Frontex 2013: 6), jossa 

laittomat ylitykset olivat suhteellisen vähäisiä tiedonkeruun alkaessa 2008, mutta jo vuonna 

2012 määrä oli noussut nelinkertaiseksi. Nousu johtui Kreikan ja Turkin välisen rajan 

valvonnan kiristymisestä (Frontex 2013: 24).  

 

Monen itäisellä Välimeren reitillä kulkevan odotetaan jatkavan matkaa Länsi-Balkanin 

maiden kautta EU:iin (Frontex 2013: 6). Länsi-Balkanin reitti kulkee Turkin ja Kreikan 

väliseltä rajalta entisen Jugoslavian maiden kautta EU:iin (Frontex 2013: 32). Länsi-Balkanin 

maiden rajatarkastuspisteiden välillä havaittujen somalien määrä nousi vuodesta 2011 vuoteen 

2012 223 %, mikä selittyy somalien muuttoliikkeellä Kreikasta muihin EU-maihin (Frontex 

2013: 27, 33). 

 

8.6. Eurooppaan 

Epäsäännönmukaista muuttoliikettä Afrikasta Eurooppaan pidetään enenevässä määrin 

yhdestä suurimmasta uhasta Euroopan turvallisuudelle (Gebrewold 2007a: 1). Marraskuusta 

2004 lähtien EU on panostanut turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden “ulkoistamiseen” Pohjois-

Afrikan maille, erityisesti Libyalle ja Marokolle (Hamood 2008: 20). Jotkut Euroopan maat 

ovat vahvistaneet epäsäännönmukaisen siirtolaisuuden kannalta tärkeimpiä Pohjois-Afrikan 

maita kuten Tunisiaa, Egyptiä, Algeriaa, Marokkoa ja Libyaa estääkseen afrikkalaisten 

siirtolaisten ”tulvan” näistä maista (Gebrewold 2007a: 3). Libya on toiminut 

ihmissalakuljetusta vastaan Maltan ja Italian painostuksesta (MMTF 2010: 16). Eurooppaan 

pyrkivien epäsäännönmukaisten siirtolaisten määrän odotetaankin nousevan tulevien vuosien 

aikana erityisesti Venäjältä, Ukrainasta ja Turkista (Frontex 2013: 14).  

 

Laiton rajanylitys salakuljettajien avustuksella Afrikan sarvesta Eurooppaan on saanut 

matkustusasiakirjaväärennöksiä ja -väärinkäytöksiä enemmän huomiota niin julkisuudessa 

kuin tutkijoiden keskuudessakin. Länsi- ja Keski-Afrikkaan verrattuna Itä-Afrikan 

siirtolaisten muuttoreiteistä Eurooppaan tiedetään vähän. Suurin osa saatavilla olevista 
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tutkimuksista pohjautuu siirtolaisten omiin kuvauksiin, jotka pienellä otannalla eivät ole 

kuvaavia tai edustavia eivätkä voi tarjota reiteistä ajantasaista tietoa (ICMPD 2007: 21–22).  

 

Somalisiirtolaisten määrä EU:iin lisääntyi vuodesta 2011 vuoteen 2012 ja he olivat toiseksi 

suurin ryhmä syyrialaisten jälkeen (Frontex 2013: 20). Suurin osa somaleista saapui Italiaan, 

mutta vuoden 2012 puolivälissä merkittävästi myös Maltalle. Heille oli luvattu, että heidät 

toimitettaisiin Italiaan (Frontex 2013: 30). Vuonna 2012 matkustaminen rekkoihin 

piiloutuneena oli yksi yleisimmistä ja lisääntyvässä määrin havaituista salakuljetustavoista 

päästä EU:iin (Frontex 2013: 34). Eteläisen Välimeren rannikko ja Turkin viereiset rajat ovat 

suurimpia laittomien rajan ylitysten paikkoja. Siirtolaiset jotka asuvat, tai joilla on 

suhteellisen helppo pääsy Turkkiin tai Pohjois-Afrikkaan, tulevat jatkossakin olemaan 

yliedustettuina EU:iin saapuvien epäsäännönmukaisten siirtolaisten virrassa (Frontex 

2013:62).  

 

Välimeren reitillä salakuljettajat eivät itse kuljeta siirtolaisia, vaan kuljettajana toimii yksi 

matkustajista, joka ottaa vastuun veneen ohjaamisesta (Hamood 2006: 52). Tämän vuoksi 

kuljettaja ei välttämättä osaa navigoida merellä ja siirtolaisveneita on eksynyt. Polttoane voi 

myös ehtyä jos sitä ei ole annettu tarpeeksi tai sitä kuluu odotettua enemmän eksymisen 

vuoksi. Kuljettajan kokemattomuudeen vuoksi veneitä myös haaksirikkoutuu ja siirtolaisia 

kuolee tällä matkan osuudella. Suora matka Eurooppaan voi kestää vain 27 tuntia, mutta 

monille se kestää useita päiviä. Pisin Hamoodin tutkimuksen vastaajien raportoima matka 

kesti 17 päivää merellä (Hamood 2006: 53). Hinnan ja kuljetusmuodon välinen yhteys on 

yleensä selvä: mitä helpompi ja mukavampi matka, sitä kalliimpi se on (van Moppes 2006: 5). 

Matka Lampedusalle, joka voi optimaalisissa oloissa kestää vain reilun päivän, voi venyä 

viikkoihin ja media on raportoitunut tapauksista joissa matka kestänyt 23 päivää (Hamood 

2006: 53; UNODC 2006: 18). Matka maksaa karkeasti arvioiden 1000 USD siirtolaista kohti, 

ja näillä kuljetuskuluilla salakuljetuksen liikevaihdon voidaan arvioida olevan tällä reitillä 

noin 300 miljoonaa USD vuodessa (UNODC 2006: 19). 

 

Matka Eurooppaan käsittää usein yhdistelmän lento-, vene- ja maitse matkustusta (MMTF 

2010: 9). Maa, johon Euroopassa ensiksi saavutaan, ei ole aina aiottu kohdemaa ja 

loppumatka kohdemaahan kuljetaan yleensä maitse. Reitit Euroopassa eivät ole yhtä hyvin 

tutkittuja kuin reitit sinne (MMTF 2010: 9). Somaliasta kuljetaan Eurooppaan myös pidempiä 

reittejä jopa Etelä-Afrikan kautta (Horwood 2009: 38, 40; RMMS 2013: 62). Tutkimuksen 
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rajoitetusta laajuudesta johtuen käsittelen vain lyhyesti ja pintapuolisesti somalien ja Afrikan 

sarven siirtolaisten reittejä Euroopassa. 

 

Kreikka on Turkin ohella tärkeimpiä epäsäännönmukaisten siirtolaisten kauttakulkumaita 

muualle EU:iin (Guardian 3.12.2007). Muuttoliike Turkista Kreikkaan on kasvamassa jyrkästi 

ja uusia reittejä kehittyy mm. Somaliasta (UNODC 2010b: 10). Kyproksen maantieteellinen 

sijainti lähes yhtä kaukana Turkista, Syyriasta ja Libanonista on tehnyt siitä sopivan kohteen 

epäsäännönmukaisesti EU:iin pyrkiville siirtolaisille, joita saapuu lähinnä Turkin puolelta 

saarta (Sørensen 2006: 57). Gebrewoldin (2007a: 8) mukaan somalit suuntaavat kohti 

Eurooppaa ensisijaisesti Kreikan kautta, mutta muu tutkimusaineisto ei tue tätä. 

 

Kreikassa oleskelee suuri, mutta tuntematon määrä salakuljetettuja siirtolaisia (Antonopoulos 

& Winterdyk 2006: 440). Patrasiaa, Achaian prefektuurin pääkaupunkia, pidetään porttina 

Eurooppaan, sillä se sijaitsee Ionianmerellä, josta on meriyhteyksiä Albaniaan ja Italiaan 

(Antonopoulos & Winterdyk 2006: 446). Joissain tapauksissa laivoja Afrikan maista, 

enimmäkseen Egyptistä, sekä itäiseltä Välimereltä, lähinnä Syyriasta ja Libanonista, tapaa 

kreikkalaisia laivoja Kreetan saaren eteläpuolella. Siirtolaiset nousevat kreikkalaisiin aluksiin 

ja heidät salakuljetetaan Kreikkaan yleensä Kreetalle tai muualle Egeanmeren saarelle. Joskus 

alukset ylittävät Egeanmeren ja saapuvat Italiaan ilman, että siirtolaiset käyvät Kreikan 

maaperällä (Antonopoulos & Winterdyk 2006: 454) 

 

Yhä useampi Kreikasta toiseen EU-maahan matkalla oleva hakee Balkanin kauttakulkumaista 

turvapaikkaa, mutta eivät jää odottelemaan päätöstä (Frontex 2013: 33). Yhä useampi kulkee 

rajojen yli piiloutuneena kulkuneuvoihin (Frontex 2013: 33). Kreikan Patraksen ja 

Igoumenitsan satamista Italiaan kulkevalla lauttareitillä matkustaa salakuljetettuja siirtolaisia 

(Frontex 2013: 34).  

 

Italia on ensisijainen saapumis- ja usein myös kauttakulkumaa meritse Eurooppaan saapuville 

siirtolaisille. Sen 7 600 km pitkä rannikko on helpoin tapa päästä mantereelle (Sørensen 2006: 

54). Pelagiset saaret Lampione, Lampedusa ja Linosa sekä Sisilian Pantelleria -saari 

sijaitsevat hyvin lähellä Tunisiaa ja Libyaa. Matka näille saarille kestää 2-3 päivää (UNODC 

2006: 8). Pääsaapumispaikka erityisesti Libyasta lähteville siirtolaisille on Lampedusan saari, 

jonka jälkeen tulevat Pantelleria, Linosa, ja Sisilia sekä Italian rannikko (Hamood 2006: 49; 

Sørensen 2006: 56). 2002 lähtien myös Malta on vastaanottanut Libyasta saapuvia siirtolaisia 
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(Baldwin-Edwards 2006: 317; Hamood 2006: 49), ja vuoteen 2005 asti se oli tärkeä 

saapumis- ja lähtöpaikka Eurooppaan pyrkiville (UNODC 2010b: 12). Ennen kuin Malta 

liittyi EU:hun, se oli ollut Pohjois-Afrikan ja kansainvälisten salakuljetusreittien keskuspaikka 

(UNODC 2010b: 12). 2000-luvun puolivälissä italialaisten ja maltalaisten viranomaisten 

mukaan itäiseltä Välimereltä mm. Turkista, ja jopa Sri Lankasta asti Suezin kanavan kautta oli 

useita saapumisia (Hamood 2006: 49; Sørensen 2006: 56).  

”Huippusesongin” aikaan Lampedusalle saapuu satoja siirtolaisia viikoittain (Hamood 2008: 

19). Kerran jopa 600 ihmistä saapui yhdessä yössä (BBC 6.10.2004). Suurin osa saapuu joko 

omatoimisesti suoraan rantaan tai Italian viranomaisten otettua heidät kiinni merellä (Hamood 

2008: 19). Somalit ovat yksi yleisimmistä Lampedusalle saapuvista kansalaisuuksista (Pitea 

2010: 9). Vuonna 2010 Italiaan ja Maltalle saapui 82 somalia, vuonna 2011 1 400 ja vuonna 

2012 3 394 (Frontex 2013: 65). Välimeren itäisellä reitillä paljastui vuonna 2010 48 somalia, 

vuonna 2011 120 ja vuonna 2012 263 (Frontex 2013: 65).  

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjästä on tullut epäsäännönmukaisesti liikkuvien 

siirtolaisten lähde-, kauttakulku- ja kohdemaa. Somalien kiinnijäämisten määrä Slovakian ja 

Ukrainan rajalla on ollut jo vuosien ajan nousussa (Frontex 2013: 34).  EU:n itärajalla 

pidätettiin 48 somalia vuonna 2010, 120 vuonna 2011, ja 263 vuonna 2012 (Frontex 2013:21). 

Somalit ovat käyttäneet Baltian maita odottelu- ja kauttakulkumaina Pohjoismaihin (Ulrich 

1995: 10; Düvell ei vuotta: 5). Somalien osuus Euroopan itärajalle saapuvien siirtolaisten 

joukossa on suurempi kuin muista Afrikan maista (paitsi Mauritaniasta), ja se on ollut 

nousussa (ICMPD 2007: 10).  

Helpoin, nopein ja turvallisin, mutta myös kallein tapa päästä Eurooppaan on lentäen, ja 

joidenkin tutkimusten mukaan tämä olisi somalien yleisimmin käyttämä matkustustapa 

(Moret ym. 2006; ICMP, 2007; Jureidini 2010: 6-7). Jureidinin (2010: 6-7) mukaan joitain 

somaleita salakuljetaan Eurooppaan lentäen, mihin tarvitaan yleensä väärennettyjä, ostettuja, 

lainattuja tai varastettuja passeja tai muita matkustusasiakirjoja, jotka virheellisesti liittävät 

salakuljettajan asiakkaaseensa (RMMS 2013: 64). Somalit ovat yksi suurimmista vääriä 

asiakirjoja Schengenin sisäisillä lennoilla käyttävistä kansalaisuuksista (Frontex 2013: 28). 

Euroopassa laittomat rajanylitykset ovat kokonaisuudessaan laskeneet, mutta somalien määrä 

ylityksissä on päinvastoin kasvanut (RMMS 2013: 64). 
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Suoria lentoja Pohjois-Afrikan kaupungeista väärillä asiakirjoilla ei pidetä tyypillisenä tapana 

matkustaa Eurooppaan (UNODC 2010b: 9). Somaleiden on raportoitu lentäneen Keniasta 

suoraan Iso-Britanniaan ja Alankomaihin (Zimmermann 2009b: 88), Dubain kautta Saksaan ja 

Syyrian kautta Turkkiin (ICMPD 2007: 22). Toiset ovat lentäneet Turkkiin ja Kreikkaan, josta 

he ovat jatkaneet matkaa maitse muualle Eurooppaan, esimerkiksi Turkista maitse Saksaan 

(ICMPD 2007: 22).  Somaliasta on lennetty Jordaniaan, josta matkaa on jatkettu maitse 

Syyrian kautta Turkkiin (Jureidini 2010: 6). Jureidinin (2010: 6) tutkimuksen somali- ja 

etiopialaishaastateltavat olivat lentäneet Turkkiin Adenista, Ammanista, Kairosta, 

Damaskoksesta, Dubaista, Khartumista, Nairobista ja Malesiasta. Jotkut olivat lentäneet 

ennen Turkkiin saapumista Syyriaan Beirutista, Dubaista, Jeddahista, Amamista, 

Khartoumista ja Adenista (Jureidini 2010: 6). Zimmermannin (2009b: 88) tutkimuksen 

mukaan somaleita on saapunut Iso-Britanniaan Yhdistyneiden Arabiemiraattien, Ranskan tai 

Italian kautta, ja Yhdistyneistä Arabiemiraateista Ranskan kautta Iso-Britanniaan; Italiasta 

Ranskan kautta Iso-Britanniaan; ja Jemenin, Yhdistyneiden Arabiemiraattien ja Ranskan 

kautta Iso-Britanniaan (Zimmermann 2009b: 88).  
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9. Reitit ja kulkumuodot muualle maailmaan 

 

Somalien muuttoliikkeistä ja reiteistä Latinalaiseen ja Pohjois-Amerikkaan, sekä Oseaniaan ja 

Aasiaan ei ole tietääkseni tehty juurikaan tutkimusta. Somalien muuttoliikkeitä käsittelevissä 

tutkimuksissa on usein vain lyhyesti mainittu somalien matkustaneen myös Latinalaisen 

Amerikan kautta Pohjois-Amerikkaan. Puutetta tutkimuksessa selittänee somalien 

muuttovirtojen vaatimattomuus näistä kohteista muihin kuin Pohjois-Amerikan kohteisiin. 

Latinalaisessa Amerikassa on tutkittu mantereen ulkopuolisen epäsäännönmukaisen 

muuttoliikkeen kasvua Afrikan maista, mutta tutkimus on espanjankielistä. IOM:n julkaisema 

laaja espanjankielinen tutkimus Migrantes extracontinentales en América del Sur: estudio de 

casos (IOM 2013) on käsitellyt mantereen ulkopuolisten siirtolaisten, mukaan lukien 

somalien, reittejä Latinalaiseen Amerikkaan ja sen kautta Pohjois-Amerikkaan. Olen pystynyt 

hyödyntämään tästä raportista vain pieniä osia (Freier 2013b; Salazar ym. 2013), sillä 

kielitaidon puute esti tutkimuksen tarkemman analysoinnin ja hyödyntämisen.  

 

Kuvaan 5. on koottu muita somalien käyttämiä reittejä ja kulkutapoja, kuin mitä edellisissä 

kappaleissa on käsitelty. Pohjois-Amerikka, ja erityisesti Yhdysvallat, on yksi suosituimmista 

somalien kohdealueista, ja suurimman osan Latinalaiseen Amerikkaan matkaavien lopullinen 

kohdemaa (Horwood 2009: 104). Suuri osa somaleista on saapunut Yhdysvaltoihin 

uudelleensijoitusohjelmien ja perheenyhdistämisten kautta (Lewis 1994: 6, 133; Moret ym. 

2006: 73; Besteman 2012: 11). Somalien matka Yhdysvaltoihin pitää usein sisällään 

matkustamista muiden Afrikan, Lähi-idän tai Latinalaisen Amerikan maiden kautta. Heidän 

on esimerkiksi raportoitu matkustaneen Etelä-Afrikkaan, josta he ovat lentäneet suorilla 

lennoilla Pohjois-Amerikkaan (Horwood 2009: 104).  

Myös Kanadaan somalit kulkevat eri tavoilla ja reiteillä. Jotkut ovat päässeet maahan 

uudelleensijoitusohjelmien kautta, jotkut käyttämällä vääriä asiakirjoja, ja jotkut Kanadassa 

asuvien sukulaisten tukemina (Abdulle 1999: 42). Kanadaan on saavuttu myös Yhdysvaltojen 

ja Euroopan kautta (Abdulle 1999: 37; Bang Nielsen 2004: 16). Somalit kulkevat Pohjois-

Amerikkaan myös yhä enenevässä määrin Latinalaisen Amerikan kautta (Freier 2013b: 104; 

Salazar ym. 2013: 22). Pohjois-Amerikkaan on muutettu myös useiden Euroopassa vietettyjen 

vuosien jälkeen (Bang Nielsen 2004: 16; Lindley & Van Hear 2007: 11).  

Voidaan olettaa, että Euroopan tiukentuneet rajakontorollit ja maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikat ovat jossain määrin vaikuttaneet Afrikasta lähteneiden muuttovirtojen 
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suuntaamiseen Latinalaiseen Amerikkaan ja niiden volyymin kasvamiseen  (OAS 2010: 2). 

Vaikka Latinalaiseen Amerikkaan kulkevat muuttovirrat ovat vielä Eurooppaan ja Pohjois-

Amerikkaan vieviin verrattuna pieniä, ne ovat kuitenkin kasvamassa. UNHCR:n tilastot 

osoittavat, että yhä useampi turvapaikanhakija Latinalaisessa Amerikassa on kotoisin Aasiasta 

tai Afrikasta, mukaan lukien Somaliasta (UNHCR 10.11.2010; IOM 2011c: 66), ja suurin osa 

heistä on miehiä (Salazar ym. 2013: 33). Mantereelle saavutaan salakuljettajien avustuksella 

(OAS 2010: 1), yhä useammin lentäen, mutta myös piiloutuneena rahtilaivoihin (Reuters 

15.11.2009; OAS 2010: 1).  

Afrikkalaiset siirtolaiset hakevat Latinalaisen Amerikan maista turvapaikkaa, vaikka heidän 

tarkoituksena on jatkaa matkaa Pohjois-Amerikkaan (Salazar ym. 2013: 22). Siirtolaiset 

voivat myös matkustaa viisumeilla ja sitten jäädä maahan pidemmäksi ajaksi kuin viisumi 

sallii. Argentiinassa on mahdollista saada väliaikainen kolmen kuukauden välein uusittava 

työviisumi pian maahan saapumisen jälkeen (Reuters 15.11.2009). Yhä useammat somalit 

saapuvat rahtilaivoilla Meksikoon, muualle Väli-Amerikkaan (Reuters 15.11.2009; OAS 

2010: 2), Brasiliaan ja Argentiinaan (The Miami Herald 2010; Reuters 15.11.2009). He 

saattavat lentää Ecuadoriin, Brasiliaan, Meksikoon, Trinidadiin ja Tobagoon, tai muualle 

Väli-Amerikkaan, jossa maahantulon valvonta on löysempää, ja sieltä he jatkavat Latinalaisen 

Amerikan läpi kohti pohjoista ylittäen Yhdysvaltojen rajan Meksikosta (Horwood 2009: 104; 

Freier 2013a: 15; RMMS 2013: 62). Amerikan valtioiden järjestön (The Organization of 

American States, OAS) (2010: 3) mukaan suurin osa somaleista saapuisi Latinalaiseen 

Amerikkaan El Salvadorin, Nicaraguan, Panaman, ja Costa Rican rannikoille. Salakuljettajia 

käytetään Pohjois-Amerikkaan pääsemiseksi (Freier 2013b: 104; Salazar ym. 2013: 22). 

Myös Kolumbiaa käytetään mantereen ulkopuolelta saapuneiden epäsäännönmukaisten 

siirtolaisten kauttakulkumaana Pohjois-Amerikkaan (OAS 2010: 1; Salazar ym. 2013: 22), ja 

sen maantieteellinen sijainti on johtanut salakuljettajien määrän lisääntymiseen (OAS 2010: 

2). Vuonna 2009 Kolumbia vastaanotti 334 turvapaikkahakemusta mantereen ulkopuolisista 

maista, joista suurin osa oli Somaliasta (Salazar ym. 2013: 34). Se on kiristänyt 

maahanmuuttopolitiikkaansa välttyäkseen kehittymästä suuremmaksi kauttakulkumaaksi 

Pohjois-Amerikkaan (Salazar ym. 2013: 54–55). 

Kolumbian tavoin Ecuador on myös kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaansa. Joulukuussa 

2010 maa asetti viisumivaatimuksia muun muassa somaleille (Salazar ym. 2013: 54–55), 
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millä oli toivottuja vaikutuksia muuttovirtoihin Somaliasta (Freier 2013b: 84). Myös 

Meksikossa mantereen ulkopuolisten epäsäännönmukaisten siirtolaisten määrän on havaittu 

lisääntyneen, mitä ovat osoittaneet Freierin (2013a: 16) mukaan kansallisen 

muuttoliikeinstituutin (El Instituto Nacional de Migración, INM) tilastot vuodelta 2009. 

Tuolloin pidätettiin 822 laittomasti maassa oleskelevaa siirtolaista 20 eri Afrikan maasta, 

mukaan lukien Somaliasta (Freier 2013a: 16).  

Jotkut somalit tekevät eeppisiä matkoja monien maiden ja mantereiden läpi saavuttaakseen 

toivekohteensa. USA Today (1.2.2010) on kuvaillut yhden somalin pitkää ja mutkikasta reittiä 

Yhdysvaltoihin. Hän oli kulkenut Kenian kautta Dubaihin, ja sieltä Kuubaan käyttäen 

salakuljettajan avulla saatuja vääriä matkustusasiakirjoja. Kuubasta hän kulki Ecuadoriin ja 

Kolumbiaan, josta jatkoi edelleen veneellä Costa Ricaan. Sieltä hän matkusti kuorma-auton 

säiliössä Nicaraguaan. Nicaraguasta hän jatkoi Guatemalaan, jossa hän ylitti joen Meksikon 

puolelle Tapachulaan kahdella toisiinsa sidotulla kumirenkaalla. Meksikossa hän vietti 12 

päivää maahanmuuttajien säilöönotossa, ennen kuin hänet määrättiin poistumaan maasta. Hän 

lensi Tijuanaan ja otti sieltä taksin Yhdysvaltojen rajalle. Reuters kirjoitti 15.11.2009 toisesta 

somalisiirtolaisesta, rekkakuskista, joka kulki Kenian ja Tansanian läpi Mosambikiin, josta 

hän lähti laivalla kohti Sao Paoloa maksaen 1500 USD matkastaan. Sao Paolosta hän kulki 

Kolumbiaan, ja sitten veneellä Panamaan, Costa Ricaan, Nigaracuaan ja lopulta Guatemalaan, 

josta hän haki turvapaikkaa jouduttuaan pidätetyksi. 

Keniassa ja Somaliassa kaupataan matkaa Australiaan vaihtoehtoisena kohteena Euroopalle. 

Salakuljettajat kertovat potentiaalisille asiakkaille, että Australiaan on helppo päästä Malesian 

ja Indonesian kautta, jonne pääsee somalipassilla. Asiakkaita etsitään erityisesti Kenian 

Dadaabissa ja sen lähistöllä asuvista somaleista (The Australian 17.6.2013). Somalien on 

raportoitu lentäneen Australiaan myös Etelä-Afrikasta, jossa on saatavilla väärennettyjä 

matkustusasiakirjoja, ja josta lentäviä ei tutkita niin tarkkaan kuin Somaliasta lähteviä 

(Horwood 2009: 38; RMMS 2013: 62). Graycarin (1999: 5) mukaan Canberra Times uutisoi 

27.5.1999 somalien yrittäneen lähteä Somaliasta veneellä suoraan Australiaan.  
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10. Somalidiaspora 

 

Tämän kappaleen pyrkimys on kartoittaa somalidiasporan levinneisyys maailmanlaajuisesti 

saatavilla olevien tilastojen, väestötietojen, tutkimusten ja raporttien pohjalta. Tarkoituksena 

on hahmottaa minne kaikkialle somaleita on asettunut asumaan tai sattumalta päätynyt, ja 

missä ovat suurimmat diasporat. Somalidiasporien tutkimus on keskittynyt pääsääntöisesti 

niihin maihin, joihin somaleita on asettunut laajemmassa mittakaavassa kuten Keniaan, 

Egyptiin, Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Alankomaihin. Kieli aiheuttaa rajoituksia 

tutkimukselle ja on siis mahdollista, että esimerkiksi espanjankielisistä lähteistä voisi löytyä 

tietoa somaleista Latinalaisessa Amerikassa ja italiankielisistä lähteistä somaleista Italiassa. 

Tarkastelen tässä kappaleessa tarkemmin vain merkittäviä somalidiasporia sellaisissa maissa, 

joihin he ovat asettuneet enemmän tai vähemmän pysyvästi. 

Somalidiasporalla tarkoitetaan yleensä somaleita, jotka tulevat kaikilta kolmelta Somalian 

alueelta, myös Puntmaasta ja Somalimaasta, mikä kattaa myös Somalian vähemmistöryhmät, 

kuten somalibantut. Joissain tapauksissa se voi myös pitää sisällään Kenian, Etiopian ja 

Djiboutin somalit, jotka kuuluvat samoihin sosiaalisiin verkostoihin Somalian somaleiden 

kanssa ja osallistuvat samaan kansalaisyhteiskuntaan heidän kanssaan (Hammond ym. 2011: 

21). Somalidiasporasta monet palaavat Somaliaan satunnaisesti tai säännöllisesti vierailemaan 

ja/tai hoitamaan liikeasioita, antamaan aikaa ja asiantuntemusta apuun ja kehitykseen, tai 

osallistumaan paikallispolitiikkaan. Tämä on epätyypillistä muille diasporille (Hammond ym. 

2011: 21). 

Somalipakolaisia ja -turvapaikanhakijoita on saapunut lähes jokaiseen maailman maahan 

vuosien 2000 ja 2012 välillä, jolloin somaleita oleskeli UNHCR:n mukaan ainakin 123:ssa eri 

maassa. Näistä maista 39 sijaitsee Afrikassa, 34 Euroopassa, 19 Aasiassa, 13 Lähi-idässä, 12 

Latinalaisessa Amerikassa, neljä Oseaniassa, sekä kaksi Pohjois-Amerikassa (UNHCR ei 

vuotta b; Kusow 2007: 36). Nämä somalien turvapaikkamaat on merkitty kuvaan 6. Somalit 

muodostavat huomattavan maahanmuuttajaväestön monessa maassa (Horst 2004: 4). Vuonna 

2012 somalit olivat yksi merkittävimmistä turvapaikanhakijaryhmistä 44 teollisuusmaassa 

yhteensä 17 800 hakemuksellaan (UNHCR 8.3.2013: 18). Arviot somalien kokonaisväestöstä 

vaihtelevat noin 7.4 miljoonasta (Sheikh & Healy 2009: 6) 9 miljoonaan (RMMS 2013: 60), 

josta eri arvioiden mukaan 1-3 miljoonaa asuu somalidiasporassa pysyvästi tai väliaikaisesti 
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esimerkiksi pakolaisleireillä (Sheikh & Healy 2009: 4; RMMS 2013: 60). Vuosittain 

kymmeniä tuhansia somaleita muuttaa Somaliasta tai sen lähialueilta kohti Arabian 

niemimaata, Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa (RMMS 2013: 60). Somalien levinneisyyden 

laajuus ei kuitenkaan ole hyvin tunnettu. Yksi syy siihen on Horstin (2004: 4) mukaan se, että 

kotimaansa ulkopuolella asuvat somalit ovat muuttaneet eri aikoina ja eri syistä. Toiset 

muuttivat eri syistä ennen sotaa, ja ovat uusien kotimaidensa kansalaisia, tai heillä on erilaisia 

oleskelulupia. Suurin ryhmä ovat ne, jotka pakenivat sodan jälkeen ja hakivat kohdemaastaan 

turvapaikkaa. Jotkut heistä ovat yhä rekisteröityneenä turvapaikanhakijoiksi, toisilla on 

väliaikaisia lupia, toisilla pakolaisasema ja toiset ovat jo uusien kotimaidensa kansalaisia, ja 

osa ei ole rekisteröityneenä mihinkään (Horst 2004: 4).  

 

Somalidiaspora on keskittynyt pääasiassa kolmelle alueelle: Afrikan sarveen ja Jemeniin; 

Persianlahden maihin ja Länsi-Eurooppaan; sekä Pohjois-Amerikkaan (Sheikh & Healy 2009: 

4). Somalidiaspora voidaan jakaa lähellä Somaliaa sijaitsevaan ”lähidiasporaan”, mikä 

tarkoittaa somaleita Somalian naapurimaiden lisäksi mm. Tansaniassa, Ugandassa ja 

Jemenissä, sekä ”kaukaiseen diasporaan”, mikä tarkoittaa somaleita Euroopassa, Pohjois-

Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa (Hammond ym. 2011: 21). Suurin osa somalidiasporasta 

asuu Afrikassa tai Lähi-idässä, ja vain noin alle 10 % länsimaissa (Gundel 2003: 12). Erottelu 

erilaisten diaporien välillä on tärkeää, sillä lähidiasporalla, joka asuu usein pakolaisleireillä, ei 

ole yleensä kapasiteettia tukea kotimaahan jääneitä sukulaisiaan. Kaukaisemmassa 

diasporassa elävillä puolestaan voi olla varaa esimerkiksi rahoittaa yhden tai useamman 

sukulaisensa matka kotimaasta tai lähidiasporasta länsimaihin tai muualle (Van Hear 2004: 

13,15). Päinvastoin kuin rahalähetykset, muuttoliike kulkee yleensä lähidiasporasta 

kaukaisempaan diasporaan.  

 

Somaleita oleskelee eniten pakolaisina Somalian naapurimaissa ja lähialueilla, erityisesti 

Keniassa, Etiopiassa ja Jemenissä. Länsimaissa suurimmat somalidiasporat sijaitsevat 

Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Norjassa, Tanskassa, 

Suomessa ja Italiassa. Sheikhin ja Healyn (2009: 4) mukaan somalidiaspora on yhä liikkeellä 

ja alkanut kasvaa uusissa kohteissa kuten Malesiassa ja Australiassa. Malesia on suhteellisen 

uusi somalien kohdemaa ja Malesian opiskelijajärjestön (Malaysia Student Association) 

mukaan siellä on tällä hetkellä yli 1000 somaliopiskelijaa kirjoittautuneina 

korkeakouluopetukseen (Sheikh & Healy 2009: 4, 8). Somaleita opiskelee myös muun 

muassa Etiopiassa, Djiboutissa, Sudanissa, Etelä-Afrikassa, Jemenissä, Pakistanissa, Intiassa 
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ja Thaimaassa (Van Hear 2004: 11; Sheikh & Healy 2009: 4, 8; Lindley 2010: 75; OECD 

2011: 63; IFRC 2012: 149). Merkittävimmät, sekä muut tutkimusaineistossa mainitut, 

somalidiasporat ja somaliyhteisöt on havainnollistettu kuvassa 7. 

 

Ennen sotaa syntyneet somalisiirtolaisten verkostot muokkasivat sitä ketkä pystyivät sodan 

alettua lähtemään, sekä miten he lähtivät ja minne (Gundel 2003: 7). Yhteydet Jemeniin, 

Saudi-Arabiaan, Dubaihin, entisiin siirtomaaisäntämaihin sekä Yhdysvaltoihin mahdollistivat 

somalien pakenevan niihin naapurimaiden lisäksi (Horst 2004: 4). Nämä varhaiset 

somalisiirtolaiset tarjosivat tietoa ja resursseja muille verkostojensa jäsenille 

mahdollistaakseen heidän muuton Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sodan alettua. 

Joitain somaleita muutti myös uudelleensijoitusohjelmien kautta Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja 

Australiaan (Horst 2004: 4). Eri maiden somalidiasporia voidaan pitää lopputuloksena 

somalien menestyksekkäälle maastamuutolle näihin tiettyihin maihin, ja niillä, erityisesti 

kaukaisella diasporalla, on ollut valtava merkitys Somalialle, ja maahan jääneille somaleille, 

muun muassa rahalähetysten vuoksi (Gundel 2003: 12).  

 

Somalidiasporasta ja sen koosta on hyvin vaikeaa saada maakohtaisesti luotettavaa ja 

vertailukelpoista tietoa (Sheikh & Healy 2009: 7). OECD-maista on saatavilla tilastotietoja 

somaleista, mutta väestötietoja kerätään ja kootaan eri lailla eri maissa, mikä tekee somalien 

määrän laskemisen ja somalidiasporien kokojen vertailun vaikeaksi. Diasporien kokojen 

arviot perustuvat yleensä turvapaikanhakijamääriin ja väestönlaskentaan Somaliassa 

syntyneistä, Somalian kansalaisista ja/tai somalia äidinkielenään puhuvista. Nämä kertovat 

kuitenkin vain osan totuudesta. Somalidiasporien kokojen arvioiminen tulee tulevaisuudessa 

olemaan nykyistäkin hankalampaa, kun yhä useampi somali syntyy ja kasvaa diaporassa ja 

saa uusien kotimaidensa kansalaisuuksia (Sheikh & Healy 2009: 8). Turvapaikanhakijaluvut 

eivät ole luotettavia edes OECD-maiden somaliyhteisöjen koon arvioinnissa. Suurin osa 

somalien muuttoliikkeestä tapahtui ennen kuin tilastointeja alettiin tehdä vuonna 1997. 
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10.1. Merkittävin lähidiaspora 

10.1.1. Kenian somalidiaspora 

Kenia on vastaanottanut somalipakolaisia 1980-luvun lopulta lähtien (Refugee consortium… 

2012: 32), ja 1990-luvun alusta lähtien se on tunnustanut kaikki Etelä- ja Keski-Somaliasta 

paenneet somalit pakolaisiksi paon syistä riippumatta (Betts 2013:157–158).  UNHCR 

rekisteröi suuret somalipakolaisjoukot prima facie -pakolaisiksi (Lindley 2010: 95–96). 

Kenian somalipakolaisväestö on maailman suurin, ja syyskuussa 2013 maassa oli 

rekisteröityneitä somalipakolaisia 471 906 (UNHCR 2.9.2013). Suurin osa Kenian 

somalipakolaisista asuu Dadaabin ja Kakuman pakolaisleireillä sekä joissakin kaupungeissa 

(RMMS 2013: 46). Kenian koillisosassa sijaitsevassa Dadaabin pakolaisleirikompleksissa oli 

20.10.2013 rekisteröityneenä 388 322 somalia (UNHCR 20.10.2013). Vaihtoehtoinen paikka 

somalipakolaisille on Kakuman pakolaisleirikompleksi Luoteis-Keniassa lähellä Etelä-

Sudanin rajaa. Kymmeniä tuhansia somaleita on siirretty sinne sen perustamisesta vuonna 

1992 lähtien rannikon leireiltä ja Dadaabista lähinnä helpottamaan Dadaabin väentungosta 

(HRW 2009a: 32; Refugee consortium…2012: 75–76). Somalipakolaisia on 

uudelleensijoitettu Kenian pakolaisleireiltä kolmansiin maihin yli 15 vuoden ajan 

enimmäkseen Yhdysvaltoihin, mutta myös Australiaan, Kanadaan, Iso-Britanniaan, Ruotsiin, 

Tanskaan ja Norjaan (Refugee consortium…2012: 85).  

 

Kenian somalidiaspora on merkittävä pakolaisleirien lisäksi myös Nairobissa, Mombasassa, 

Malindissa ja Garissassa, sekä monissa Kenian maalaiskaupungeissa (Horwood 2009: 53; 

HRW 2009a: 43). Suurin osa Keniassa asuvista somaleista asuu Nairobissa (Lindley 2010: 

91), josta on kehittynyt merkittävä salakuljetuskeskus (Horwood 2009: 53; RMMS 2013: 48).  

Suurin osa somaleista Nairobissa asuu Eastleighin kaupunginosassa, joka on saanut 

swahilinkielisen lempinimen Mogadishu ndogo (pikku-Mogadishu). Easleighissä asuvat myös 

monet somalien salakuljettajat ja heidän välittäjänsä (Lindley 2010: 91), siellä on turvataloja 

salakuljetetuille somaleille ja väärennettyjä matkustusasiakirjoja on helposti saatavilla 

(Horwood 2009: 53). Vuonna 2006 arvioitiin, että Eastleighissä asuisi 60 000 somalia, mutta 

luku on sittemmin voinut kaksinkertaistua pakolaisten määrän kasvun myötä.  Monet ovat 

tulleet Nairobiin Dadaabin pakolaisleiriltä, ja mahdollisesti jopa kymmenet tuhannet ovat 

tulleet suoraan Somaliasta (HRW 2009a: 1). Suurin osa urbaaneista pakolaisista ei 

rekisteröidy UNHCR:lle, vaikka he jäävät siten pakolaisavun ulkopuolelle (HRW 2009a: 1).  
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10.1.2. Etiopian somalidiaspora 

Somalipakolaisia alkoi saapua Etiopiaan Ogadenin sodan aikaan 1977–78 ja uudestaan 

myöhemmin hallituksen kaaduttua 1991. He asettuivat pääosin klaanijäsentensä luokse raja-

alueille Ogadenin alueelle. Suurin osa heistä palasi kotiin vuosien 1997–2005 välillä (Forced 

Migration Online ei vuotta). Tällä hetkellä Etiopiassa on alueen kolmanneksi suurin 

pakolaisväestö, joista suurin osa on somaleita (RMMS 2013: 33).  24.8.2013 Etiopiassa oli 

rekisteröityneenä 244 494 somalipakolaista, joista 12 852 oli saapunut vuoden 2013 aikana 

(UNHCR 2.9.2013). Etiopian Dollo Adon pakolaisleiri on maailman toiseksi suurin 

pakolaisleirikompleksi Kenian Dadaabin jälkeen (UNHCR 2013f). Etiopian hallituksen 

arvion mukaan pääkaupungissa Addis Abebassa asuu 100 000 etnistä somalia, joilla on 

lailliset asemat maassa ja jotka ovat erilaisia etniseltä alkuperältään. Rekisteröimättömät 

somalipakolaiset asuvat leirien sijaan mieluummin Addis Abebassa, koska siellä on parempi 

turvallisuustilanne ja paremmat toimeentulomahdollisuudet (ICMPD 2008: 31). 

 

10.1.3. Jemenin somalidiaspora 

Jemeniläiset ovat vieraanvaraista kansaa, mikä korostuu erityisesti verrattaessa sitä 

huomattavasti rikkaampiin naapurimaihin. Nämä käännyttävät pakolaiset rajoiltaan, kun taas 

Jemen on perinteisesti toivottanut uudet maahantulijat, erityisesti somalit, tervetulleiksi 

(Morris 2010: 36). Vuonna 2009 Jemenin hallitus arvioi maassa olleen noin 800 000 

somalipakolaista, mutta UNHCR:n arvioi luvun olleen tuolloin 154 009 pakolaista, joista 

13 143 asui Kharazin pakolaisleirillä ja loput kaupunkialueilla. Suuri ero arvioiden välillä voi 

johtua jemeniläistä ja somali- tai etiopialaista alkuperää olevien muwalidiinien suuresta 

määrästä. Jemeniläiset kauppiaat ovat satojen vuosien ajan asuttaneet Afrikan sarvea ja 1980-

luvulta eteenpäin monet muwalidiinit ovat palanneet Jemeniin ja monet tunnustettu 

jemeniläisiksi, vaikka heillä ei ole virallisia henkilöpapereita. Tästä huolimatta heillä on 

”puhdasverisiä” jemeniläisiä huonompi asema yhteiskunnassa, mutta somaleita ja etiopialaisia 

parempi (Morris 2010: 36–37). 2013 toukokuun alussa Jemenissä oli 230 855 

rekisteröitynyttä somalipakolaista, joista 5 781 saapui vuoden 2013 aikana (UNHCR 

2.9.2013). Suurin osa heistä muuttaa kaupunkeihin, erityisesti Sana‟ahan ja Adeniin, siksi 

aikaa kunnes he jatkavat matkaa rikkaampiin Persianlahden maihin, tai vieläkin pidemmälle 

(de Regt 2007: 8).  
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Lämpimästä vastaanotosta huolimatta Jemenin viranomaiset vastustavat pakolaisten 

paikallista integraatiota eikä kansalaisuutta myönnetä edes 20 vuotta maassa asuneille 

somaleille (Morris 2010: 36). 2009 puoliväliin mennessä vain 164 somalia oli asettunut 

pysyvästi asumaan Jemeniin (Morris 2010: 37). Maassa ilman henkilötodistuksia oleskelevat 

pakolaiset voidaan pidättää, mutta harvalla on varaa lahjuksiin todistuksen saamiseksi (Morris 

2010: 37). 

 

10.1.4. Egyptin somalidiaspora  

Ennen Somalian valtion romahdusta Kairossa asuvat somalit olivat diplomaatteja perheineen, 

yliopisto-opiskelijoita, sekä naisten johtamia kotitalouksia, jotka olivat tulleet Egyptiin 

kouluttamaan lapsensa heidän miesten työskennellessä Persianlahden maissa (Al-Sharmani 

2004: 5). 1990-luvun lopulta asti Kairo on houkutellut somalisiirtolaisia Somalian lisäksi 

naapurimaista kuten Libyasta, sekä Saudi-Arabiasta, Jemenistä ja Keniasta. Somalit, jotka 

saapuivat muualta kuin Somaliasta, olivat paenneet kotimaastaan joko 1980-luvun lopulla tai 

1990-luvun alussa (Al-Sharmani 2007a: 88). Lähi-idän maista Kairoon saapuneet somalit ovat 

kertoneet lähdön syiksi mm. laillisen suojan ja oleskeluaseman puutteen, häirinnän ja 

rasismin, sekä vaikeat elinolosuhteet pakolaisleireillä. Monet myös olettavat, että UNHCR 

uudelleensijoittaa monia somaleita Kairosta länsimaihin (Al-Sharmani 2007a: 88; Al-

Sharmani ei vuotta: 4).  

 

Suurin osa Egyptissä tällä hetkellä oleskelevista somaleista saapui maahan 1999 tai sen 

jälkeen. Jotkut muuttivat Keniasta, Djiboutista, Etiopiasta, Libyasta, Saudi-Arabiasta, 

Jemenistä tai useasta näistä maista, ja toiset saapuivat suoraan Somaliasta (Al-Sharmani 2004: 

13; Moret ym. 2006: 32; Al-Sharmani ei vuotta: 3). Somalit ovat Egyptin kolmanneksi suurin 

pakolaisryhmä (Moret ym. 2006: 30). Maassa oli 2013 heinäkuun lopussa 7 957 

rekisteröitynyttä somalipakolaista, joista 679 saapui vuoden 2013 aikana (UNHCR 2.9.2013).  

Osa somaleista aikoo jäädä Egyptiin, osa taas pitää sitä kauttakulkumaana länteen. Usein 

nekin ketkä alun perin halusivat jäädä, haaveilevat lopulta länteen muutosta koettuaan maassa 

taloudellisia vaikeuksia ja huonoja olosuhteita (Al-Sharmani ei vuotta: 1). Egypti pitää 

pakolaisten oleskelua maassa tilapäisenä, eikä siksi pidä heidän integraatiotaan mahdollisena 

(Al-Sharmani ei vuotta: 10, 22). Tämän vuoksi myös pakolaiset itse pitävät oleskeluaan 

tilapäisenä vuosikymmenienkin maassa asumisen jälkeen (Al-Sharmani ei vuotta: 22). 
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Al-Sharmanin arvion mukaan yli 200 länsimaiden kansalaisuuden saanutta somaliperhettä on 

muuttanut Australiasta, Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta Egyptiin 1990-luvun lopulta 

lähtien (Al-Sharmani 2007: 89; Kusow 2007: 40). Egyptissä heillä on paremmin varaa 

kunnon koulutukseen lapsilleen, millä he lisäävät sosiaalisen liikkumisen mahdollisuuksiaan 

palatessaan niihin maihin, joiden kansalaisuus heillä on (Al-Sharmani 2004: 3). Nämä 

siirtolaiset pyrkivät hyötymään korkeamman luokan somalidiasporan asemasta länsimaan 

passin mahdollistaessa liikkumisen ja oleskelun eri valtioissa. Yhä useammat somalit 

muuttavat lännestä Egyptiin ja muihin maihin myös reaktiona heidän lastensa käytöksen 

muuttumiseen heidän kulttuurilleen sopimattomaan suuntaan (Kusow 2007: 40). Egyptissä 

uskotaan olevan suuria opiskelijayhteisöjä, mutta opiskelijoiden lukumäärää ei ole pystytty 

varmentamaan (Sheikh & Healy 2009: 8). 

 

10.1.5. Somalit muualla lähidiasporassa 

Libyan viranomaiset eivät ole virallisesti tunnustaneet UNHCR:ää, vaikka järjestö on 

toiminut maassa jo vuodesta 1991 lähtien. Tuolloin hallitus hyväksyi noin 300 

somalipakolaista Saudi-Arabiasta ensimmäisen Persianlahden sodan aikana, ja UNHCR 

kutsuttiin hallinnoimaan somalipakolaisleiriä. Leiri suljettiin vuonna 2004 (HRW 2006: 24–

25). Työn rajoittamisesta huolimatta UNHCR oli huhtikuussa 2006 rekisteröinyt 12 166 

pakolaista, joista arviolta 1500 oli somaleita (HRW 2006: 27). Arabikeväästä alkaneen Libyan 

sisällissodan aikana somaleita pakeni muiden ulkomaalaisten joukossa Libyasta Tunisiaan 

Chouchan pakolaisleirille (IRIN 25.5.2011).  Elokuun 2012 lopussa Libyassa oli noin 10 000 

UNHCR:lle rekisteröitynyttä turvapaikanhakijaa ja pakolaista, mutta tilastot eivät kerro 

kuinka moni heistä oli somaleita (UNHCR 2013g). Luvut ulkomaalaisten määristä Libyassa 

ovat muutenkin epäluotettavia, sillä viranomaiset eivät kerää tietoa järjestelmällisesti 

(Hamood 2006: 24). 

 

11.4.2013 Djiboutissa oli rekisteröityneenä 18 725 somalipakolaista (UNHCR 2.9.2013). 

Suurin osa heistä on kotoisin Somalimaasta (Moret ym. 2006: 27). Somalipakolaisia muuttaa 

Djiboutiin myös Etiopiasta, sillä he haluavat olla somalien keskuudessa somaliympäristössä 

(Moret ym. 2006: 29). Eritreassa oli 31.3.2013 rekisteröityneenä 3 468 somalipakolaista, 

joista suurin osa asuu Emkulun ja Elitin pakolaisleireillä (RMMS 2013: 25; UNHCR 2013f; 

UNHCR 2.9.2013). Sudanissa asuu ja työskentelee arviolta 5 000 somalia, joista monella on 

liiketoimia ruuan ja polttoaineen parissa (IRIN 10.1.2011), mutta siellä on myös 
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somalipakolaisia (UNHCR 2013e).  Etelä-Sudanin valtion syntyminen on saanut kuivuutta 

pakenevat ja liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneet somalit suuntaamaan tuoreeseen 

valtioon uutislähteen mukaan suurissa määrin (All Africa/The Citizen 21.11.2011). Sudanissa 

uskotaan olevan myös suuria somaliopiskelijayhteisöjä, mutta niiden kokoa ei ole pystytty 

varmentamaan (Sheikh & Healy 2009: 8). 

 

Tansaniassa oli 1.5.2013 rekisteröityneenä 2 103 somalipakolaista (UNHCR 2.9.2013), ja 

Ugandassa 1.6.2013 18 253 (UNHCR 2.9.2013).  Mosambikissa oli 1 480 rekisteröitynyttä 

somalia elokuussa 2013 (UNHCR 1.9.2013). Somalit käyttävät Mosambikin Maratanen ja 

Malawin Dzalekan pakolaisleirejä suurimmaksi osaksi vain pysähdyspaikkana matkalla Etelä-

Afrikkaan (IRIN 19.9.2011; Long & Crisp 2011:14). Somalipakolaisia asuu myös muun 

muassa Swazimaassa ja Botswanassa (UNHCR 2013b), ja Sambiassa asuu pitkäaikainen 

somaliyhteisö (ILO 2008: 49). 

 

10.2. Merkittävin kaukainen diaspora 

10.2.1. Etelä-Afrikan somalidiaspora  

Somaleita alkoi saapua Etelä-Afrikkaan 1940-luvulla vähäisissä määrissä. 1970-luvulta 1980-

luvulle määrät lisääntyivät poliittista vainoa pakenevien vuoksi, mutta vasta 1991 jälkeen 

somaleita alkoi saapua suuremmissa määrissä (Horwood 2009: 33–34). Somalit olivat 

ensimmäisiä muualta kuin Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (Southern African Development 

Community, SADC) jäsenmaista Etelä-Afrikkaan saapuvia siirtolaisia. Ensimmäiset suuret 

joukot asettuivat Kapkaupunkiin ja Johannesburgiin. Myöhemmin heitä muutti myös 

pienempiin kaupunkeihin muihin provinsseihin (Jinnah 2010: 91). Nämä pioneerit loivat 

pohjaa somalien verkostomuutolle Etelä-Afrikkaan. Myöhemmin oli kaksi muuttoaaltoa: 

1995–2000 ja 2006, kun Etiopia hyökkäsi Somaliaan (Jinnah 2010: 91). Suurin osa Etelä-

Afrikan somaleista asuu Cape Townissa, Johannesburgissa, Port Elisabethissa ja Pretoriassa, 

joissa heidän on suhteellisen helppoa löytää töitä (Moret ym. 2006: 46). Arviot Etelä-

Afrikassa asuvista somaleista vaihtelevat 25 000 ja 40 000 välillä (Horwood 2009: 34; Jinnah 

2010: 91). Määrät kasvavat yhä. Etelä-Afrikassa asuu myös huomattava määrä Kenian ja 

Ogadenin somaleita epäsäännönmukaisina siirtolaisina (Horwood 2009: 35).  

 

Vuonna 2011 puolet (10 000) somalien turvapaikkahakemuksista koko maailmassa jätettiin 

Etelä-Afrikassa (UNHCR 2011: 28), ja suurin osa hakijoista on tunnustettu 
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turvapaikanhakijoiksi (Horwood 2009: 10). Suurimmalla osalla lopullinen tavoite on päästä 

Eurooppaan, Amerikkaan tai Australiaan (Horwood 2009: 38), ja maasta lähtevien ja sinne 

saapuvien somalien tahti on suunnilleen sama. Suuri osa myös palaa Keniaan vietettyään 

joitain vuosia Etelä-Afrikassa (Horwood 2009: 34). Yleensä muutaman kuukauden tai vuoden 

työskenteleminen Etelä-Afrikassa nähdään tarpeellisena vaiheena länteen muuttoa, mutta 

jotkut saattavat myös palata kotiin aloittamaan liiketoimia tai viljelemään maata säästettyään 

ensin rahaa Etelä-Afrikassa (Horwood 2009: 40). Moni päätyy lopulta jäämään pysyvästi 

Etelä-Afrikkaan monista eri syistä, muun muassa liiketoimien vuoksi (Horwood 2009: 40). 

UNHCR on uudelleensijoittanut Etelä-Afrikasta vain harvoja somaleita. Poikkeuksena ovat ne 

toukokuun 2008 ksenofobisten hyökkäysten uhrit, jotka pelkäävät palata väliaikaisista suojista 

aikaisempiin yhteisöihinsä Etelä-Afrikassa (Horwood 2009: 106).  

 

10.2.2. Lähi-idän somalidiaspora 

Persianlahden maiden somalidiasporan kokoa on vaikea laskea. Erään arvion mukaan 

Dubaissa asuisi noin 30 000 somalia (Hammond ym. 2011: 37). Alkuperäinen somaliyhteisö 

syntyi sinne 1960- ja 1970-luvuilla somalikauppiaiden jättäessä sosialistisen Somalian. Jotkut 

myös lähtivät Dubaihin ja muihin Persianlahden maihin työskentelemään öljytalouksissa. 

Monet suuntasivat kohti Saudi-Arabiaa, Abu Dhabia ja Qataria, mutta päätyivätkin jäämään 

Dubaihin. Tänä päivänä suurin osa Dubain alkuperäisestä somaliväestöstä on muuttanut 

Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, ja suurin osa Dubaihin jääneistä on liikemiehiä 

perheineen (Hammond ym. 2011: 37).  

Saudi-Arabiassa työskentelee tuhansia somaleita, vaikka maa on tiukka epäsäännönmukaisia 

siirtolaisia kohtaan (RMMS 9/2012), ja Jeddahissa asuu pitkäaikainen somaliyhteisö (MMTF 

2010: 8; Jureidini, 2010: 62). Syyriassa oli 2013 tammikuussa 2 400 somalipakolaista ja 180 

turvapaikanhakijaa (UNHCR 2013c).  

 

10.2.3. Euroopan somalidiaspora 

Norjassa somalit ovat yksi viidestä pääturvapaikanhakijaryhmästä (OECD 2011: 308), ja 

1.1.2013 somalit ylittivät irakilaiset suurimpana pakolaistaustan omaavana ryhmänä. Norjan 

somalidiaspora on melko uusi, vaikka ensimmäiset somalit saapuivat maahan merimiehinä 

1970-luvun lopulla (Hammond ym 2011: 33). Parista sadasta hengestä 1980-luvulla, somalien 
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lukumäärä Norjassa kasvoi parissa kymmenessä vuodessa yli 11 000 vuonna 2002 (Assal 

2006: 166).  Lähes puolet Norjan nykyisestä somalidiasporasta saapui valtion romahdusta 

seuraavien viiden vuoden aikana (Horst & Gaas 2009: 1). Noin puolet Norjan somaleista asuu 

Oslossa (Henriksen 2007: 31). Suurin osa on saapunut turvapaikanhakijoina tai heidän 

perheenjäseninään (Henriksen 2007: 76). Norjaan yksin saapuneista lapsista suurin osa on 

tullut Somaliasta (Pettersen 2007: 16). Somalit ovat saapuneet Norjaan enimmäkseen 

Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Tanskan kautta (Assalin 2006: 167). Vuonna 2012 Norjaan 

saapui 2 900 somalia, jolloin heidän määränsä maassa nousi 23 000 henkeen. Näistä 14 900 

oli ensisijaisia turvapaikanhakijoita ja 8 100 saapui perheenyhdistämisen kautta. 

Pakolaistaustan omaaviin henkilöihin ei lasketa lapsia, joita pakolaisille on syntynyt Norjassa 

(Statistisk sentralbyrå 4.9.2013).  

Ruotsissa on Iso-Britannian jälkeen Euroopan toiseksi suurin somaliväestö. Vuonna 2012 

Ruotsista haki turvapaikkaa 5 644 somalia (Statistiska Centralbyrån 20.3.2013). Vuonna 2012 

Ruotsissa asui 43 966 somalia (Statistiska Centralbyrån ei vuotta b), jolloin somalit olivat 

maan neljänneksi suurin maahanmuuttajaryhmä (Statistiska Centralbyrån ei vuotta a). Somalit 

yhdessä afganistanilaisten ja syyrialaisten kanssa jättivät 41 % kaikista Ruotsin 

turvapaikkahakemuksista (UNHCR 8.3.2013: 11–12).  

 

Suomen ensimmäiset somaliturvapaikanhakijat saapuivat maahan 1980-luvun lopulla ja 

muuttoliike kiihtyi 1990-luvun alusta eteenpäin, jolloin monet saapuivat silloisesta 

Neuvostoliitosta. Myöhemmin monet saapuivat perheenyhdistämisten kautta (Pirkkalainen 

ym. 2013: 1268).  Vuonna 2012 609 somalia sai Suomen kansalaisuuden (SVT 22.3.2013). 

Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli 7 468 somalian kansalaista (SVT 22.3.2013), ja 14 672 

syntyperältään somalia (SVT 27.9.2013). Somalit ovat Suomen kolmanneksi suurin 

vieraskielisten ryhmä venäjän- ja vironkielisten jälkeen (SVT 2011: 3). Vuonna 2012 

yhteensä 203 somalia haki turvapaikkaa Suomesta (Maahanmuuttovirasto 15.1.2013). Vuonna 

2008 ennätysmäärä, 1 181 somalia (Maahanmuuttovirasto 12.2.2009), haki turvaa, ja 

seuraavana vuonna 1 180 (Maahanmuuttovirasto 12.2.2010). 

 

Tanskassa oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 10 380 somalimaahanmuuttajaa ja 

7 714 heidän jälkeläistään, eli yhteensä 18 094 somalitaustaista asukasta (Statistics Denmark 

ei vuotta). Somalien määrä Tanskassa on laskussa, sillä monet muuttavat sieltä Iso-

Britanniaan, Yhdysvaltoihin tai Kanadaan saatuaan Tanskan kansalaisuuden (Bang Nielsen 
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2004: 7). Bang Nielsenin (2004: 8) lähteen mukaan arviolta 3 000-4 000 Tanskan 

kansalaisuuden saanutta somalia on muuttanut Iso-Britanniaan vuosina 2002–2004.  

 

Somalit ovat yksi neljästä suurimmasta turvapaikanhakijaryhmästä Alankomaissa (OECD 

2011: 304).  Maasta haki vuonna 2011 turvaa 1 415 somalia ja vuonna 2012 875 somalia 

(väliaikainen luku) (Statistics Netherlands 21.6.2013). 1.1.2008 Alankomaissa asui 19 549 

somalia, ja 1.1.2013 määrä oli noussut jo 34 631 somaliin (Statistics Netherlands 28.5.2013). 

Suurin osa Alankomaiden somaleista saapui turvapaikanhakijoina 1990-luvulla (Staring 2004: 

298–290). 

 

Iso-Britannian somaliyhteisön juuret juontavat 1800-luvun lopulle, jolloin syntyi nykyään jo 

noin 7 000 hengen Cardiffin somaliyhteisö (Sheikh & Healy 2009: 10). Vuonna 2012 Iso-

Britanniassa oli virallisten arvioiden mukaan 43 000 Somalian kansalaista, ja 91 000 

Somaliassa syntynyttä asukasta. Arviot pohjautuvat kansalliseen väestötutkimukseen (ONS 

29.8.2013).  Lindley (2010: 120) uskoo maan somalidiasporan olevan paljon suurempi, kun 

huomioon otetaan myös Euroopassa syntyneet lapset, sekä Etiopian ja Kenian somalit. 

Nykyään yhä useampi somali muuttaa Iso-Britanniaan muista EU-maista kuten Alankomaista, 

Tanskasta ja Ruotsista (Sheikh & Healy 2009: 10).  

 

Siirtomaasuhteiden vuoksi Italia oli sisällissodan alettua yksi somalipakolaisten ensisijaisista 

vastaanottajamaista. Somalien Italiaan muuton historia voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Siirtolaiset 1980-luvulla vuoteen 1991 asti olivat pääosin opiskelijoita ja poliittisia 

toisinajattelijoita. Vuoden 1991 jälkeen Italiaa pidettiin ensisijaisena kohteena Euroopassa ja 

maahan alkoi saapua kokonaisia perheitä enimmäkseen vuoteen 1993 asti. Vuoden 2000 

jälkeen maahan on muuttanut enimmäkseen nuoria, jotka ovat saapuneet veneillä Välimeren 

yli. Vuoden 2006 lopussa somaliturvapaikanhakijoiden määrä Italiassa nousi dramaattisesti 

Etiopian hyökättyä Somaliaan (Mezzetti & Matteo 2009: 6). Italiassa oli 1.1.2011 kansallisen 

tilastokeskuksen (Istat 2011) mukaan 11 101 Somalian kansalaista. Todellinen somalien 

määrä on todennäköisesti paljon suurempi, sillä moni jättää rekisteröitymättä (Mezzetti & 

Matteo 2009: 6). Somalia äidinkielenään puhuvien määrästä Italiassa ei ole lukuja 

(Pirkkalainen ym. 2013: 1268).  
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10.2.4. Pohjois-Amerikan somalidiaspora 

Yhdysvaltojen somaliväestö on kasvanut tasaisella tahdilla 1980-luvun lopulta lähtien. Maa 

on ollut suosittu kohde uusille somaliturvapaikanhakijoille erityisesti 2000-luvun 

ensimmäisenä vuosikymmenenä, koska siellä oletetaan olevan Eurooppaan verrattuna 

paremmat työllisyysnäkymät ja vähemmän sosiaalista syrjintää. Noin puolet kaikista 

Yhdysvalloissa asuvista somaleista on saapunut maahan vuoden 2000 jälkeen (Hammond ym. 

2011: 34). Yhdysvalloissa oli virallisten arvioiden mukaan vuonna 2010 120 102 

syntyperäistä somalia (U.S. Census Bureau 2010), ja kaksi vuotta myöhemmin 124 431 (U.S. 

Census Bureau 2012). Yhdysvalloissa asuvat somalit ovat keskittyneet useaan kaupunkiin, 

eniten Minneapolikseen Minnesotassa, jossa asuu Yhdysvaltojen suurin somaliväestö, 

Atlantaan Georgiassa, sekä Columbukseen Ohiossa (Community Research… 2009: 1; Sheikh 

& Healy 2009: 4; Huisman 2011: 57).  

Kanadaan somaleita alkoi saapua merkittävissä määrin 1980-puolivälissä lähinnä 

Yhdysvalloista (Abdulle 1999: 37). Suurin osa oli poliittisia pakolaisia, jotka eivät saaneet 

turvapaikkaa Yhdysvalloista, joka oli säilyttänyt ystävälliset suhteet Somalian kanssa, eikä 

siksi halunnut antaa turvapaikkaa hallinnon opposition edustajille (Abdulle 1999: 38). 

Somaleita alkoi muuttaa Kanadaan myös Euroopasta ja Lähi-idästä heidän kuultua Kanadan 

hyväksyvän somaleita turvapaikanhakijoiksi ja työtilanteen heikettyä Lähi-idässä (Abdulle 

1999: 39). Monet Djiboutiin, Kenian ja Etiopian somalit käyttivät somaleille myönteistä 

turvapaikkapolitiikkaa hyödykseen ja hakivat turvapaikkaa Somalian somaleina (Abdulle 

1999: 41). 1990-luvun alkuun mennessä Torontoon oli kehittynyt yksi suurimmista 

somalidiasporista koko maailmassa siihen aikaan, arviolta 25 000 henkeä (Opaku-Dapaah ei 

vuotta; Sheikh & Healy 2009: 4). Virallisten tietojen mukaan vuonna 2011 somalitaustaisia 

asui Kanadassa 44 995 (Statistics Canada 2013a) ja somalin kieltä äidinkielenään puhuvia 31 

380 (Statistics Canada 2013b). Hammond ym (2011: 35–36) arvioivat vuonna 2011 todellisen 

määrän olevan jotain 70 000–100 000 väliltä. 

 

10.2.5. Somalit muualla kaukaisessa diasporassa 

Somalit ovat suhteellisen uusi ja pieni maahanmuuttajaryhmä Australiassa (Australian 

Government, ei vuotta: 1), vaikka Sheikhin ja Healyn (2009: 4) mukaan Australian vetovoima 

somalien kohdemaana on kasvussa. 1970-luvun alussa muutamia somalimiehiä saapui 

Australiaan opiskelijoina tai vierailijoina (Sheikh Omar 2008: 58), ja puolet Australian 
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somaliväestöstä on saapunut maahan ennen vuotta 2001 (Australian Government, ei vuotta: 

1). Merkittävä määrä saapui uudelleensijoitusohjelmien ja perheenyhdistämisten kautta 

(Sheikh Omar 2008: 58). Epävirallisen arvion mukaan vuonna 2007 somaleita oli Australiassa 

16 000 (The Australian 24.4.2007). 2011 vuoden väestölaskennan mukaan Australiassa asui 

5 687 somalisyntyistä, mikä oli 31.8 % lisäys edellisestä 2006 vuoden väestölaskennasta 

(Australian Government ei vuotta: 1). 

 

Nepalissa asuu arviolta 70–84 somalia, jotka ovat päätyneet sinne vahingossa vuoden 2006 

alusta lähtien salakuljettajien huijattua heitä heidän pyrkiessään Napoliin, Italiaan (BBC 

21.10.2008; Time 10.11.2009). Somaleita kohdellaan laittomina maahanmuuttajina, jotka ovat 

ylittäneet viisumiaikansa, ja heidän tulisi maksaa 6 USD päivässä kerryttävät sakot mikäli he 

haluavat poistua maasta. He eivät kuitenkaan saa tehdä töitä ansaitakseen rahaa sakkoihin 

(BBC 21.10.2008; Time 10.11.2009).  

 

Intiassa somalit kuuluivat vuosina 2005–2009 yhteen maan kolmesta suurimmasta 

turvapaikanhakijaryhmästä (OECD 2011: 62). Somaleita asui Intiassa vuonna 2007 arviolta 

noin 400, joista alle 200 on rekisteröitynyt virallisesti. Toisin kuin muut pakolaiset, somalit 

eivät saa oleskelulupia eivätkä siten voi tehdä myöskään töitä (HRLN 2007: 15–16).  Vuonna 

2011 Outlook India (4.7.2011) kirjoitti, että somaleita olisi Intiassa aviolta 600, mutta että 

luvusta kiistellään.  

 

Mielenkiintoisimpia muita maita, joista somalit ovat hakeneet turvapaikkaa vuosien 2000–

2012 välillä, ovat muun muassa Kiina, Hongkong, Korean tasavalta, Armenia, Azerbaidzhan, 

Kazakstan, Fidzi ja Papua-Uusi-Guinea (UNHCR ei vuotta b). Kuva 7. kuvaa kaikkia niitä 

maailman maita, joista somalit ovat hakeneet turvapaikkaa tänä aikana. Somalien oleskelusta 

näissä maissa löytyi tämän tutkimuksen puitteissa tietoa vain tilastoista. Olisi kuitenkin 

mielenkiintoista tietää kuinka moni on päätynyt näihin maihin tarkoituksella, sattuman kautta 

tai salakuljettajien huijaamina. 
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11. Somalien kohdemaan valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet siirtolaisten tekevän eriasteisia päätöksiä siitä, mihin he 

muuttavat. Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja taloudellisista syistä muuttavien siirtolaisten 

kohdemaan valintaan vaikuttavat syyt ovat usein samankaltaisia. Vaikka kaikkia somaleita ei 

voida pitää kansainvälisen Pakolaissopimuksen mukaisina pakolaisina, voidaan olettaa, että 

monet tämän tutkimuksen lähteissä käsitellyt pakolaisten tekemät valinnat pätevät suurilta 

osin myös heihin. 

Keskustelut epäsäännönmukaisista siirtolaisista ja heidän muuttoliikkeen motiiveista ovat 

jakaantuneita. Ajatus siitä, että myös turvapaikanhakijat ja pakolaiset saattaisivat valita 

kohdemaansa, on kiistanalainen (Zimmermann 2009a: 200). Yleisimpien kohdemaiden 

hallitukset ja poliitikot ovat huolissaan turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttävistä 

”taloudellisista siirtolaisista” ja ”huijaripakolaisista” (Crisp 1999: 5), jotka vapaaehtoisesti 

etsivät parempia taloudellisia mahdollisuuksia kotimaansa ulkopuolelta ennemmin kuin 

turvaa. Tällaista kuvaa on piirretty myös mediassa (Zimmermann 2009a: 200–201, 216–217). 

Toinen ääripää näkee turvapaikanhakijat ihmisinä, joiden käytös on määräytynyt pelkästään 

välittömän vaaran pakenemisen tarpeen perusteella, eivätkä he siksi ole voineet valita 

kohdemaata sen tarjoamien taloudellisten mahdollisuuksien perusteella. Ajatus siitä, että 

pakolaiset saattaisivat kyetä valitsemaan kohdemaansa, ei istu helposti näiden kahden 

ääripään välille (Crisp 1999: 5).  

 

Jo Boyd (1989: 655) aikanaan huomautti, että kohdemaiden valintojen selitykset ovat pääosin 

keskittyneet vapaaehtoisen muuttoliikkeen ympärille ja vain vähän tiedetään niistä 

konsepteista, jotka pätevät turvapaikkamuutossa. Myös Middletonin (2005: 2) sekä Koserin ja 

Pinkertonin (2002: 2, 21–22) mukaan pakolaisten kohdemaavalintojen tutkimus on 

puutteellista ja niiden perusteluja on tarkasteltu lähinnä siirtomaa- ja historiallisten suhteiden, 

sosiaalisten verkostojen, turvapaikkapolitiikan ja salakuljettajien käytön näkökulmasta. 

Nykyään turvapaikanhakijat ovat kuitenkin lisääntyvässä määrin muuttamassa myös sellaisiin 

maihin, joihin heillä, tai heidän kotimaallaan, ei ole mitään aiempaa yhteyttä. 

Turvapaikanhakijoiden kohdemaavalinnat määräävät turvapaikanhakijoiden virrat ja niiden 

laajuudet. Siksi tutkimuksen vähäisyys on yllättävää. Silloin kun tutkimusta on tehty, on itse 

päätöksen tehneiden pakolaisten sijasta haastateltu pakolaisten kanssa tekemisissä olevia 

asiantuntijoita, viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen edustajia (Robinson & Segrott 2002: 59).  
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Tutkimukset viittaavat siihen, että taloudellisista tai perhesyistä muuttavien siirtolaisten 

lisäksi myös vainoa ja konfliktia pakenevat turvapaikanhakijat tekevät usein tietoisia ja 

laskelmoituja päätöksiä siitä, mistä he hakevat turvapaikkaa. Kaikki eivät kuitenkaan pysty 

pakotilanteessaan laskelmoimaan, sillä siihen vaikuttavat paon syyt ja sen aikaiset tapahtumat. 

Jotta voidaan paremmin ymmärtää pakolaisten tekemiä päätöksiä kuinka ja mistä hakea 

turvaa, on tärkeää tietää pakoon johtaneista syistä ja olosuhteista (Robinson & Segrott 2002: 

7). Lähdön takana on vain harvoin yksi syy, vaikka sitä voikin ensisijaisesti motivoida vain 

yksi muut syrjäyttävä tekijä (Boyle ym. 1998: 1). Toisaalta alun paon jälkeen pakolaisen kyky 

tehdä päätöksiä voi muuttua (Middleton 2005:11), esimerkiksi naapurimaan pakolaisleirillä. 

Middletonin (2005: 31) mukaan niillä, joiden on mahdollista viivyttää lähtöä, on suurempi 

mahdollisuus kohteen valintaan. Epäsäännönmukaisesti liikkuvan siirtolaisen kohdemaan 

valintaan voi vaikuttaa ratkaisevasti myös se, mitä kohteita salakuljettaja voi tarjota, sekä se 

pysäyttävätkö viranomaiset hänen matkansa jossain kauttakulkumaassa, josta saattaa tulla 

siirtolaisen ei-toivottu kohdemaa (van Liempt and Doomernik, 2006: 178).  

 

11.1. Vapaaehtoinen ja pakkomuutto 

Verrattuna vapaaehtoisesti muuttaviin, pakkomuuttajilla eli pakolaisilla, on yleensä vain 

vähän muita vaihtoehtoja kuin paeta kotoaan vainon, konfliktin tai nälänhädän takia (Boyle 

ym. 1998: 37–38). Termejä ”vapaaehtoinen” ja ”pakkomuuttaja” tulisi käyttää varovaisesti, 

sillä harva koskaan muuttaa puhtaasti pakosta tai täysin vapaaehtoisesti (Boyle ym. 1998: 38). 

Lähes kaikki muuttoliike käsittää jonkinasteista pakkoa, kuten myös jonkinasteisia valintoja, 

eli pakolaisetkin tekevät valintoja, mutta vähimmillä vaihtoehdoilla kuin ne, jotka eivät 

pakene välitöntä vaaraa (Van Hear, 1998: 42). Suuri osa siirtolaisista jää näiden 

vapaaehtoisen ja pakkomuuton ääripäiden väliin muuttaen eri poliittisista, sosiaalisista ja 

taloudellisista syistä ja niiden yhdistelmistä, joihin heillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa, 

mutta heillä on kuitenkin ollut jonkinasteista valtaa vaikuttaa siihen, milloin he päättävät 

lähteä ja minne (Richmond 1994: 61). Yleensä pakkomuutosta puhutaan kun ihmiset 

pakenevat vainoa, konfliktia tai luonnonkatastrofia, ja taloudellisista syistä tapahtuvaa 

muuttoa on pidetty vapaaehtoisena. Somalian tilanne huomioon ottaen, UNDP:n (2012: 65) 

mukaan myös taloudellisista syistä johtuvaa muuttoa sieltä voidaan pitää pakkomuuttona. 
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Kunz (1973:131–136) jakaa pakkomuuton kahteen kategoriaan. Ensimmäiseen kuuluvat 

huonontuneita olosuhteita jo ennen tosiasiallista pakkoa pakenevat pakolaiset, ja toiseen 

kuuluvat akuutit pakolaiset, eli ne, joiden on paettava välittömästi pakon ilmaannuttua. 

Akuutit pakolaiset pakenevat yleensä suurin joukoin naapurimaahan. Tästä ovat esimerkkinä 

kotimaan kiihtynyttä konfliktia naapurimaihin pakenevat somalit. Kunz (1973:131–136) 

tunnustaa, että jotkut pakolaiset jäävät näiden ääripäiden väliin, ja että ennakoivia pakolaisia 

pidetään usein virheellisesti vapaaehtoisina, taloudellisista syistä muuttavina. Myös Havinga 

ja Böcker ovat sitä mieltä, että ennakoivien ja akuuttien pakolaisliikkeiden välillä on tehtävä 

ero. Tämä vaikuttaa päätökseen paeta ja mihin paeta. Turvapaikanhakijan kohteen 

valinnanvapauteen vaikuttaa se, onko pako akuutti ja onko sitä osattu odottaa, mitkä hänen 

resurssinsa ovat, onko hänellä tietoa matkustamis- ja kohdemaavaihtoehdoista, ja onko 

hänellä ylipäätään kohdemaavaihtoehtoja (Havinga & Böcker 1999: 44).  

 

11.2. Valinta ja sen vapaus 

Eron eri valtioiden saamien turvapaikkahakemusten määrissä on ajateltu johtuvan hakijoiden 

harjoittamasta (ei-toivotusta) kohdemaan valikoinnista, yleisesti kutsutusta 

”turvapaikkashoppailusta”, ennemmin kuin siitä, että pakolaiset vain etsisivät 

henkilökohtaista turvaa (Zimmermann 2009a: 225). Turvapaikkashoppailu tarkoittaa sitä, että 

ihmiset muuttavat sinne, missä he uskovat pystyvänsä parhaiten saamaan parhaat vastaanotto-

olosuhteet ja siten sitä on käytetty leimaamaan uusien saapujien tavoittelevan ”vapaaehtoisia” 

tavoitteita ”ei-vapaaehtoisten” sijaan (Zimmermann 2009a: 225). Zimmermannin (2009a: 

206), Havingan ja Böckerin (1999: 49–50), sekä Robinsonin ja Segrottin (2002: 7) 

tutkimusten tulokset eivät kuitenkaan tue tätä teoriaa.  

 

Pakolaiset ovat taloudellisia siirtolaisia vähemmän todennäköisiä laskelmoimaan eri 

kohteiden hyötyjä, ja he voivat myös päättää olla muuttamatta (Havinga & Böcker 1999: 44). 

Havingan ja Böckerin (1999: 49–50), Robinsonin ja Segrottin (2002: 7), sekä Dayn ja Whiten 

(2011: 15) tutkimustulosten mukaan hyvin harvalla turvapaikanhakijoilla on valinnanvaraa 

mitä tulee kohdemaahan, eikä valinta ole suurimmassa osassa tapauksista laskelmoitu päätös. 

Turvapaikanhakijat tekevät usein päätöksen paeta kohti Eurooppaa tai Pohjois-Amerikkaa, 

maata sen tarkemmin määrittelemättä. Useasti päätöksen lopullisesta kohdemaasta tekee joku 

muu, kuten salakuljettaja (Havinga & Böcker 1999: 49;  Bilger ym. 2006: 75).  
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Tapahtumat matkan tai paon aikana vaikuttavat siirtolaisten kohdemaahan ja sen valintaan 

(Havinga & Böcker 1999: 44). Nämä tapahtumat ovat kaikista siirtolaisista tärkeimpiä 

turvapaikanhakijoille, sillä heillä harvoin on aikaa suunnitella, laskelmoida, tai odottaa 

parhaimpia mahdollisuuksia (Havinga & Böcker 1999: 44). Sillä, mitkä tekijät lopulta 

määräävät kohdemaan, riippuu myös pitkälti siitä, kuinka paljon valinnanvaraa 

turvapaikanhakijalla on paon aikana (Havinga & Böcker 1999: 44, 58).   

 

11.3. Sosiaalisten verkostojen vaikutus kohdemaanvalintaan 

Sosiaalisten verkostojen sijainnilla kohdemaissa on tapana seurata siirtomaa-aikaisia ja 

historiallisia siteitä, ja siten näiden kahden vaikutukset eivät ole toisiaan poissulkevia. 

Toisaalta jotkut turvapaikanhakijat ovat pioneereja saapuessaan ensimmäisinä sellaisiin 

kohteisiin, joissa heillä ei ole aikaisempia sosiaalisia verkostoja. Nämä verkostot kehittyvät 

aikanaan pioneerien ympärille (Koser & Pinkerton 2002: 20). Sosiaaliset verkostot ovat 

olennainen osa epäsäännönmukaista siirtolaisuutta (Boyd 1989: 649). Samoin kuin 

työperäinen siirtolaisuus, myös turvapaikanhakijoiden liikkuminen näyttää verkostomuutolta 

heidän pyrkiessä muuttamaan tuntemiensa ihmisten luokse ja käyttämällä 

matkanjärjestämisessä ystävyys- ja sukulaisuussuhteita (Havinga & Böcker 1999: 51). 

Ensimmäiset turvapaikanhakijat usein vain sattuvat saapumaan tiettyyn maahan, ja kun se on 

todettu menestykseksi, muut seuraavat liittyäkseen perheensä joukkoon, tai mahdollisuuksien 

mukaan käyttävät samoja verkostoja ja reittejä, ja joskus myös samoja passeja (Havinga & 

Böcker 1999: 51). Turvapaikanhakijoiden liikkeet voivat työperäisiin siirtolaisiin verrattuna 

olla odottamattomia ja usein vaihtuvia, sillä monet heistä matkustavat huhupuheiden 

perusteella. Esimerkiksi huhu siitä, että somalit voivat saada oleskeluluvan Alankomaista voi 

levitä läpi Euroopan, ja houkuttaa paljon somaleita matkustamaan sinne kokeilemaan onneaan 

(Havinga & Böcker 1999: 52).  

Kohdemaahan perustettujen sosiaalisten verkostojen olemassaolo on merkittävä tekijä 

kohdemaan valinnassa. Samasta lähtömaasta kotoisin olevien ihmisten määrä tietyssä 

kohdemaassa korreloi vahvasti ja positiivisesti suhteellisen suuren määrän 

turvapaikkahakemuksia kanssa. Tämä näyttää tukevan ehdotusta, että henkilöiden välisten 

siteiden olemassaolo, olivat he sitten sukulaisia, ystäviä tai maanmiehiä, voi toimia vahvana 

magneettina turvapaikanhakijoille (Havinga & Böcker 1999: 58; Robinson & Segrott 2002: 

39; Thielemann 2004: 22–23). Pelkkä tieto siitä, että joku tuttu asuu tietyssä maassa voi 

ohjata siirtolaisen kyseiseen maahan (Bilger ym. 2006: 72). Mahdollisesti hetkellinenkin 
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kontakti voi luoda potentiaalisille turvapaikanhakijoille vetotekijän, joka voi johtaa 

päätökseen hakea turvapaikkaa tietystä maasta (Thielemann 2004: 23). Turvapaikanhakijat 

valitsevat mieluummin kohteeksi sellaisen maan, jossa tuntevat edes jonkun, oli se sitten 

kaukainen sukulainen, jota eivät tunne henkilökohtaisesti tai perhetuttu, jotta heillä olisi edes 

joku jota lähestyä saapuessaan vieraaseen maahan (Robinson & Segrott 2002: 40). Monissa 

tapauksissa perheet eivät pysty pakenemaan yhdessä samaan kohdemaahan (Robinson & 

Segrott 2002: 40), vaan pyrkivät yhdistymään myöhemmin. Myös tämän vuoksi perheen 

sijainti voi houkuttaa tiettyyn kohdemaahan, ja se voi myös mahdollistaa 

perheenyhdistämisen (Robinson & Segrott 2002: 39). 

 

Suurimmalle osalle siirtolaisista suvun ja ystävien tarjoamat verkostot ovat välttämättömiä 

ennen matkaa, sen aikana ja kohdemaan määrittelyssä. Myös suurin osa somaleista voi 

turvautua sosiaalisiin verkostoihin ja etnisiin yhteisöihin matkansa varrella tai kohdemaassa. 

Nämä verkostot tarjoavat siirtolaisen tarvitsemaa tietoa reiteistä ja kohdemaista, rahoitusta ja 

muuta tukea, jota siirtolainen voi tarvita matkallaan (Boyd 1989: 642; Crisp 1999: 6-7; Horst 

2006: 152; ICMPD 2007: 2), sekä tietoa elämästä kohdemaassa (Robinson & Segrott 2002: 

39). Arvioidakseen sopivia kohdemaita ja pääsyä niihin siirtolainen luottaa verkostolta 

saamaansa tietoon. Yhteyspaikat matkareittien varsilla tarjoavat mahdollisuuden tiedon 

vaihtoon myös muiden siirtolaisten ja salakuljettajien kesken (ICMPD 2007: 32). Siirtolaisten 

verkostojen tarjoama tieto on yksi tapa kompensoida muun luotettavan tiedon puutetta ja 

tehdä kohtuullisen hyvä päätös kohdemaasta ja salakuljettajasta (Bilger ym. 2006: 71). On 

ehdotettu, että näiden verkostojen välittämä tieto elämänlaadusta lännessä voi myötävaikuttaa 

tulevien turvapaikanhakijoiden päätökseen muuttaa (Crisp 1999: 6). Transnationaaliset 

verkostot toimivat tärkeänä tiedonlähteenä tuleville turvapaikanhakijoille, tarjoten heille 

yksityiskohtaista tietoa mm. kuljetusjärjestelyistä, pääsyvaatimuksista, 

turvapaikkamenetelmistä ja sosiaalituista, kuten myös pidätys- ja karkotuspolitiikoista eri 

kohdemaissa. Niillä, joilla tätä tietoa on saatavilla, on paremmat mahdollisuudet päästä Länsi-

Eurooppaan, kuin niillä joilla tietoa ei ole (Crisp 1999: 6). Robinsonin ja Segrottin (2002) 

sekä Koserin ja Pinkertonin (2002) tutkimukset paljastivat, että suurin osa 

turvapaikanhakijoista pohjaa kohdemaavalintansa tietoon joka on saatu transnationaalisista 

sosiaalisista verkostoista (Bang Nielsen 2004: 3). Siirtolaiset saavat tiedon rajavalvonnan tai 

turvapaikkapolitiikan kiristämisestä usein kohdemaissa asuvien verkostojensa avulla, ja se voi 

hidastaa muuttoa kyseiseen kohteeseen tai vaihtoehtoisesti suunnata sen muualle (Böcker & 

Havinga 1998: 246). 
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Dayn ja Whiten (2001: 24) tutkimus somaliturvapaikanhakijoista Iso-Britanniassa vahvisti 

perheen tärkeyttä pakolaistilanteissa, jossa paljon siitä, mikä on antanut merkitystä yksilön 

elämälle (kuten työ, koti, naapurusto) on menetetty ja jossa perhe on tärkeä resurssi johon 

turvautua sekä käytännössä, että henkisesti. Siksi perheen kanssa yhdistyminen on harvalle 

pakolaiselle ”valinta”, ja se nähdään yleensä välttämättömyytenä (Day & White 2001: 24). 

Erityisesti naisille on tärkeää muuttaa sellaiseen kohdemaahan, jossa heillä on hyvät 

sosiaaliset verkostot (Moret ym. 2006: 116). Assalin mukaan klaanilla on tärkeä rooli 

somalien pakolaisuuden alkuvaikeuksien helpottamisessa. Sukulaisilla, ystävillä ja saman 

klaanin jäsenillä on merkittävä rooli toistensa auttamisessa kriisien ja hädän keskellä (Assal 

2006: 176). Norjassa uusia somaliturvapaikanhakijoita menevät lentokentälle vastaan hänen 

klaaninsa jäsenet, ja tulijoiden maahan saapumista ja sopeutumista helpotetaan kaikin 

mahdollisin tavoin (Engebrigtsen 2011: 299). 

 

Somalien halukkuutta muuttaa länteen voi ymmärtää paremmin tutkimalla sitä, kuinka he ovat 

olennainen osa transnationaalisia verkostoja, jonka jäsenet jakavat keskenään resursseja ja 

tekevät kollektiivisia päätöksiä jäsenten tulevaisuuksista eri valtioissa (Al-Sharmani 2007a: 

88–89). Somalit Dadaabin pakolaisleirillä ovat tiiviissä yhteydessä sukulaisiin ja ystäviin 

uudelleensijoitusmaissa, millä on selkeä vaikutus heidän leirillä kehittämiin unelmiin ja 

toiveisiin. Nämä uudelleensijoitusunelmat ovat osa somalien ”muuttoliikekulttuuria” ja siten 

ne voivat olla intensiivisempiä somalien kuin muiden yhteisöjen keskuudessa (Horst 2006: 

147). Kansainväliset rajat ylittävien raha- ja tietovirtojen vuoksi somalipakolaiset syrjäisillä 

pakolaisleireilläkin pystyvät vertailemaan elämäänsä muualla asuvien elämään ja he 

haaveilevat uudelleensijoituksesta, koska heidän sukulaisensa, ystävänsä tai naapurinsa ovat 

onnistuneet lähtemään (Horst 2006: 143, 151). Sen lisäksi, että pakolaiset eivät ole tyytyväisiä 

elämäänsä leireillä, he myös tietävät paremmasta elämästä muualla (Horst 2006: 150). 

Dadaabissa somalinkielen sanaa buufis käytetään yleisesti viittaamaan näihin haaveisiin 

uudelleensijoituksesta, ja ihmiseen, joka kaipaa ulkomaille, sekä siihen hulluuteen, joka 

tapahtuu, kun unelma ulkomaille lähdöstä murskaantuu. Sitä on laajasti analysoinut Horst 

(2006: 143–144). Päätös muuttaako ja milloin muuttaa Somaliasta, ja sen jälkeen koko 

alueelta, kuten myös minne mennä, ei Horstin tutkimuksessa pohjautunut ainoastaan 

turvallisuustilanteeseen, mutta riippui sekä paikallisista, että transnationaalisista tekijöistä, 

kuten yksilön ja yhteisön muuttohistorioista, tarpeellisten resurssien tai niitä tarjoavien 

ihmisten saatavuudesta (Horst 2006: 154).  
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Kohdemaiden maahanmuuttotoimenpiteiden kiristyminen on johtanut verkoston tuen tarpeen 

lisääntymiseen (ICMPD 2007: 21). Thielemann (2004: 28) arvioi, että ystävä- ja perhesiteet 

ovat todennäköisesti hyvin vahvoja, jopa kohdatessa valtion luotaantyöntävän maahanmuutto- 

ja turvapaikkahallinnon. Toisin kuin Thielemann (2004: 28) arvioi, muu tutkimus on alkanut 

ehdottaa, että estävät ja pelottelevat maahanmuuttokontrollit saattavat poistaa verkostojen 

vahvat sosiaaliset pakot, johtaen siihen, että ihmiset etsivät uusia kohdemaavaihtoehtoja 

(Koser 1997: 600; Zimmermann 2009a: 202).  Valtiot voivat vaikuttaa kansainväliseen 

muuttoliikkeeseen suoraan ja epäsuorasti erilaisilla poliittisilla toimenpiteillä kuten 

maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalla ja -lainsäädännöllä (esim. Koser 1997: 601; Böcker 

& Havinga 1998: 264; Gebrewold 2007b: 96). Nämä toimenpiteet makrotasolla vaikuttavat 

siirtolaisten päätöksiin mikrotasolla (Gebrewold 2007b: 96).  Maahanmuuton rajoituksilla ja 

rajakontrolleilla on ollut epätoivottuja vaikutuksia, joista ehkä merkittävin on ollut 

ihmissalakuljetuksen kasvu (Koser 2000: 91; Koser 2001: 87; Thielemann 2004: 34).  Usein 

siirtolaisten omat verkostot eivät välttämättä enää ole riittäviä hoitamaan siirtolaisen koko 

muuttoprosessia Eurooppaan. Tämä johtuu siitä, että siirtolaisilla ei ole kontakteja kaikkiin 

muuttoliikkeen solmukohtiin ja usein olemassa olevat kontaktit eivät voi auttaa heitä tietyssä 

muuton vaiheessa (Schapendonk & van Moppes 2007: 2). 

 

Collyer (2005: 705–706) ehdottaa, että kiristyneet maahanmuuton rajoitukset, sekä niistä 

johtuva salakuljettajien tarve, tekevät uusista siirtolaisista taakan aikaisemmin muuttaneille. 

Tämä voi heikentää verkostojen merkitystä ja johtaa uusien tulijoiden torjumiseen, mikä 

puolestaan johtaa siihen, että joistain tulee pioneereja uusiin kohdemaihin, ja he luovat uusia 

verkostoja. Uusissa kohteissa poliittiset tai taloudelliset tekijät ovat puolestaan tärkeitä 

(Zimmermann 2009a: 202–203). Selitys, että sosiaaliset verkostot vähentävät muuton kuluja 

ei pidä enää paikkaansa jos verkostot eivät pysty tukemaan uusia siirtolaisia (Collyer 2005: 

706). Tämä johtaa siihen, että vaikka siirtolaisella olisi sosiaalista verkostoa kohdemaassa, 

hän ei välttämättä ota siihen yhteyttä, jotta hän ei olisi taakaksi (Koser & Pinkerton, 2002: 13; 

Collyer 2005: 711). Moret ym. (2006: 125) ovat havainnoineet Sveitsissä ja Alankomaissa 

useita esimerkkejä siitä, että sukulaiset kannustivat siirtolaista muuttamaan toiseen maahan. 

Heikommista sosiaalisista siteistä, kuten ystävyyteen pohjautuvista, voi tulla entistä 

tärkeämpiä, kun vahvemmat sukusiteet eivät ole käytettävissä (Collyer 2005: 715). 
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Lähteistä ei löytynyt tietoa siitä, onko verkostolla vaikutusta somalien reittivalintaan 

haluttuun kohteeseen. Verkostolla on siihen kuitenkin välillistä vaikutusta, sillä sen jäsenillä 

on vaikutusta kohdevalintaan, jonka mukaan reitti usein määräytyy. 

 

11.4. Muita kohdemaan valintaan vaikuttavia tekijöitä 

Monissa maissa kiristyneet rajakontrollit ja maahantulorajoitukset ovat pakottaneet monet 

siirtolaiset turvautumaan salakuljettajien apuun, mikä on johtanut siihen, että monien 

siirtolaisten kohdemaan päättää tai päätökseen vaikuttaa salakuljettaja (Havinga & Böcker 

1999: 56; Robinson & Segrott 2002: 19–20; Bilger ym. 2006: 75).  Koser and Pinkerton 

(2002) ehdottavatkin, että rajakontrollien vuoksi salakuljettajat ovat saavuttaneet 

merkittävyyttä ja myös valtaa vaikuttaa epäsäännönmukaisesti liikkuvien siirtolaisten 

kohteisiin. Salakuljettajat voivat kanavoida turvapaikanhakijoita tiettyihin kohteisiin 

tarjoamalla asiakkailleen tietyn valikoiman eri reittejä ja kohteita, ja siten he saattavat 

rajoittaa tai päättää mikä kohde on siirtolaisen saavutettavissa (Robinson & Segrott 2002: 19–

20; Zimmermann 2009a: 210). Myös Havinga ja Böcker (1999: 49) sekä Staring (2004: 287) 

ovat sitä mieltä, että usein salakuljettajalla on vaikutusvaltaa kohdemaavalinnassa, tai hän 

tekee päätöksen turvapaikanhakijan puolesta. Salakuljettajat voivat ohjata 

turvapaikanhakijoiden muuttoa kieltämällä heiltä pääsyn tiettyihin maihin, sekä tarjoamalla 

lukuisia eri vaihtoehtoja ja tietoa eri kohteista (Robinson & Segrott 2002: 22–24). Siirtolainen 

valitsee tarkemman kohdemaan salakuljettajan tarjoamista vaihtoehdoista ensisijaisesti sillä 

perusteella, että missä kohdemaassa hänellä on sosiaalista verkostoa (Robinson & Segrott 

2002: 62).  Siirtolainen ja salakuljettaja tekevät kohdemaavalinnassa usein myös 

kompromisseja, jotka pohjautuvat siirtolaisen toiveisiin ja rahallisiin resursseihin, 

muuttoliikeverkostojen saatavuuteen sekä toivotun kohdemaan läheisyyteen (Robinson & 

Segrott 2002: 19, 25).  

 

Salakuljettajat uudelleenjärjestävät kansainvälisiä muuttoliikevirtoja omalla tavallaan 

ohjaamalla muuttoliikettä tiettyihin maihin, vaikka vaikutus yksittäiseen turvapaikanhakijaan 

riippuu olosuhteista (Robinson & Segrott 2002: 25; Staring 2004: 291–292). Ainakin jossain 

määrin salakuljettajat valitsevat sellaisia kohdemaita, jotka eivät välttämättä olisi siirtolaisten 

ensimmäisiä valintoja, ja joissa heillä ei ole verkostoja. Siten salakuljettajat luovat uusia 

yhteyksiä salakuljetettujen siirtolaisten, heidän kotimaansa ja uusien kohdemaiden välillä 

(Staring 2004: 291–292). Pitkällä aikavälillä nämä yhteydet voivat kehittyä uusiksi 
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epäsäännönmukaisiksi muuttoketjuiksi, mutta lyhyellä aikavälillä tällainen toiminta eristää 

siirtolaiset sosiaalisen verkoston tuesta ja hyödystä (Koser 2000: 104; Koser 2002: 76; Staring 

2004: 292). Monet salakuljettajien arviointikykyyn tai ammattitaitoon luottavat siirtolaiset 

joutuvat huijatuiksi ja päätyvät muualle kuin mihin oli sovittu. Monet saavat vasta 

kohdemaassa tietää, että sellainen maa on edes olemassa. Tämä huomioiden laskelmointi 

kohdemaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta tai bruttokansatuotteesta, voi olla 

mahdollista vain hyvin koulutettujen siirtolaisten kohdalla (Gebrewold 2007b: 89).   

 

Siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohdemaan valintaan vaikuttavat usein vahvasti entiset 

siirtomaasuhteet, sekä niihin yhteydessä olevat kielelliset ja kulttuuriset suhteet (Havinga & 

Böcker 1999: 44; Thielemann 2004: 3; Gebrewold 2007b: 90).  Siirtomaasuhteet myös 

helpottavat matkustamista jo olemassa olevilla siirtolaisverkostoilla ja maiden välisillä 

kulkuyhteyksillä (Böcker & Havinga 1998: 256; Havinga & Böcker 1999: 56).  Muuttoliike 

voi kuitenkin joskus olla vilkkaampaa sellaiseen maahan, johon ei ole siirtomaayhteyksiä. 

Sekä Iso-Britannia, että Italia vastaanottavat suhteellisen suuria osuuksia kaikista 

somalipakolaisista, mutta Alankomaissa on enemmän somaleja, sekä absoluuttisina lukuina, 

että suhteessa Alankomaiden väestöön (Böcker & Havinga 1998: 256; Havinga & Böcker 

1999: 48).  

 

Maine ja mielikuvat vaikuttavat siirtolaisten kohdemaavalintaan (Havinga & Böcker 1999: 

52; Sangatte 2002: 60–61; Thielemann 2004: 3; Lulling 2007: 45). Robinsonin ja Segrottin 

(2002: 62) tutkimuksen mukaan monet siirtolaiset pyrkivät länteen, sillä he olettavat kaikkien 

länsimaiden olevan demokraattisia, moderneita ja vauraita. Pakolaiset pohjaavat 

kohdemaavalintapäätöksensä siihen, tarjoaako kohdemaa heidän mielestään kestävän 

ratkaisun heidän tilanteeseen, turvaa, vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioitusta (Robinson & 

Segrott 2002: 27; Horst 2006: 149; Zimmermann 2009a: 207). Kohdemaan taloudellinen 

tilanne on yksi merkittävimpiä tekijöitä siirtolaisten kohdemaan valinnassa. Jopa poliittisesti 

vainotut turvapaikanhakijat ja pakolaiset pohjaavat kohdemaavalintapäätöksensä siihen, 

tarjoaako se elinkeinon ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla (Koser 2001: 95; Thielemann 

2004: 3; Horst 2006: 149; Al-Sharmani 2007: 88–89; Gebrewold 2007b: 90). Somaleita 

houkuttaa länteen työmahdollisuuksien lisäksi mahdollisuus saada laillinen oleskelulupa sekä 

parempi elintaso (Al-Sharmani 2007: 88–89). Sosiaalisella verkostolla voi olla suuri vaikutus 

siirtolaisen työllistymisessä kohdemaassa, kuten esimerkiksi somalien työllistymiseen Etelä-

Afrikassa (Horwood 2009: 103). 
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Middletonin (2005: 46) sekä Havingan ja Böckerin (1999: 49) mukaan moni, ehkä jopa 

enemmistö turvapaikanhakijoista, saapuu kohdemaahan ilman yksityiskohtaista tietoa sen 

maahanmuutto- tai turvapaikkapolitiikasta. Toisaalta Koser (1997: 600) havainnoi 

tutkimuksessaan iranilaisista turvapaikanhakijoista, että pääsyy kohdemaan valinnalle oli tieto 

sen turvapaikkapolitiikasta, joka oli saatu osittain sosiaalisten verkostojen kautta ja osittain 

salakuljettajilta. Vaikka turvapaikanhakijoilla ei ole mahdollisuutta vertailla 

turvapaikanhakijoiden hyväksymisiä kohdemaiden tilastojen avulla, tiedon siitä onko muiden 

hakijoiden annettu jäädä maahan, voidaan olettaa kulkeutuvan salakuljettajille sekä muille 

potentiaalisille turvapaikanhakijoille (Thielemann 2004: 26).  
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12. Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen päätuloksena ovat tutkimusprosessin kautta syntyneet kartat, jotka 

havainnollistavat somalien käyttämiä monia eri tapoja lähteä maasta, tai sen lähialueilta, 

tavoittelemiinsa eri kohdemaihin ympäri maailman. Akuutin kriisin, kuten nälänhädän tai 

konfliktin kärjistyessä kotimaassa, somaleita pakenee joukoittain naapurimaihin. Länsimaihin 

he onnistuvat muuttamaan säännönmukaisesti pääasiassa uudelleensijoitettuina tai 

perheenyhdistämisten kautta. Moni lähtee omatoimisesti tavoittelemaan naapurimaita 

houkuttelevampia kohdemaita epäsäännönmukaisesti itsenäisesti tai salakuljettajien avulla.  

Somalien maastalähdön järjestelmät ovat monivaiheisia ja usein ei-lineaarisia. Matka länteen, 

tai muualle tavoiteltuun kohdemaahan, voi alkaa Somalian lisäksi naapurimaasta tai jostakin 

Lähi-idän maasta, sen jälkeen, kun eläminen näissä maissa on todettu epätyydyttäväksi.  

Naapurimaista voidaan muuttaa myös takaisin Somaliaan, ja myöhemmin taas toiseen 

naapurimaahan, ja Lähi-idästä takaisin Somaliaan tai sen naapurimaahan (Al-Sharmani 

2007b: 11). Eteenpäin muutto alun perin tavoitelluista kohdemaista toisiin, vielä 

houkuttelevampiin maihin vuosienkin kuluttua, näyttää olevan tyypillistä somaleille, jopa 

Euroopan sisällä (Bang Nielsen 2004: 7; Lindley & Van Hear 2007: 3). 

Somalien maastalähdön järjestelmiä hallitsevat selvästi akuutti pakolaisuus naapurimaihin ja 

niiden pakolaisleireille (Lindley 2010: 32), sekä epäsäännönmukainen muuttoliike ja 

salakuljettajien käyttö keinona saavuttaa toivottu kohdemaa Afrikassa tai pidemmällä (esim. 

IRIN 4.9.2002; Black 2003: 34, 36; Horwood 2009: 42; UNODC 2010b: 3). Osa akuuteista 

somalipakolaisista palaa aina kotiin tilanteen rauhoituttua. Uudelleensijoitus somalien 

turvapaikkamaista kolmansiin maihin on mahdollista vain hyvin harvalle somalipakolaiselle 

(Lewis 1994: 6, 133; de Regt 2007: 9), vaikka se on paikallista integraatiota todennäköisempi 

vaihtoehto (IOM 2011a: 85). Paikallista integraatiota ei mahdollisteta monissa 

somalipakolaisia vastaanottavissa maissa (Refugee consortium… 2012: 79).  

Somaleita joutuu kansallisen ja kansainvälisen ihmiskaupan uhreiksi niin Somaliassa, 

matkalla sieltä muihin maihin, kuin kohdemaissa (esim. UNOCHA 2007; Crisp/ UNHCR 

2008: 5; Brown 2010: 104; IOM 2011b: 1-2; USDOS 2012: 379). Tästä on tehty verrattain 

vähän tutkimusta, ja Yhdysvaltain vuosittain julkaisema ihmiskaupparaportti (USDOS 2012) 

oli tässä tutkimuksessa kattavin tiedonlähde ihmiskaupan uhreiksi joutuneista somaleista. 

Siirtolaiset, maan sisällä siirtymään joutuneet, sekä somalinaiset ja -lapset ovat erityisen 
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haavoittuvassa asemassa joutua ihmiskaupan uhreiksi (Brown 2010: 104; IOM 2011b: 1-2; 

USDOS 2012: 379).  Ihmiskaupan uhriksi joutumisen vaaran paikkoja somaleille näyttävät 

olevan Somalimaan, Puntmaan ja Djiboutin rannikkoalueet, joista lähtee veneitä kohti 

Jemeniä, sekä näiden alueiden markkinapaikat (USDOS 2012: 379). Matka Jemeniin ja 

matkustaminen maassa on erityisen vaarallista somalinaisille ja -lapsille, sillä heitä siepataan 

siellä erilaista hyväksikäyttöä varten (USDOS 2012: 374; RMMS 2013: 74; RMMS 

26.7.2013). 

Somalien kulkemien reittien valintaan vaikuttavat ensisijaisesti tavoiteltu kohdemaa, ja sen 

jälkeen sinne johtavien reittien saavutettavuus, käytettävyys, siirtolaisen varallisuus, sekä 

salakuljettajien tarjoamat reitti- ja matkustusvaihtoehdot ja palvelut (Robinson & Segrott 

2002: 19–20; Zimmermann 2009a: 202, 210). Myös siirtolaisella matkan tekoon käytössä 

oleva aika vaikuttaa reitin valintaan, sillä mikäli hän on akuutti pakolainen, hänen 

valinnanmahdollisuutensa kohdemaan ja reitin suhteen voivat olla vähäiset (Havinga & 

Böcker 1999: 44). Somalien muuttoreitit ovat todennäköisesti tämän tutkimuksen aineistona 

olleiden primaaritutkimusten antamaa kuvaa moninaisemmat, mutta primaaritutkimusten 

mielenkiinto on, ainakin toistaiseksi, keskittynyt lähinnä niille reiteille, joissa muuttoliikkeen 

volyymi on suuri, ja joiden kohteena on Eurooppa.  

Somalien käyttämistä reiteistä voidaan selkeästi erottaa kolme tärkeintä, eniten käytettyä ja 

tutkittua reittiä, joita somalit kulkevat pyrkiessään maasta pois kohti haluttua kohdealuetta tai 

-maata. Eteläinen reitti kulkee Somaliasta Etelä-Afrikkaan pääasiassa Afrikan itärannikon 

valtioiden läpi kulkien välillä maalla ja välillä merellä, tai järvillä, ja joskus myös lentäen 

osan matkasta (esim Horwood 2009; RMMS 2013). Arabimaihin vievä reitti kulkee 

Somaliasta ja Djiboutista pohjoiseen, Punaisenmeren tai Adeninlahden yli kohti Jemeniä, ja 

sieltä edelleen muihin Persianlahden maihin. Osa somaleista jatkaa vielä matkaa Lähi-idän 

maiden kautta Turkkiin, ja sieltä Eurooppaan (esim. MMTF 2010; Jureidini 2010; RMMS 

2013). Pohjoinen reitti kulkee Somaliasta pääasiassa Etiopian ja Sudanin kautta Libyaan ja 

Tunisiaan, josta lähdetään vaaralliselle venematkalle pääasiassa kohti Euroopan lähimpiä 

saaria Maltaa, Lampedusaa ja Pantelleriaa (esim. ICMPD 2007, 2008; Sørensen 2006; 

Hamood 2006). 

Monet somalit pyrkivät moninaisilla muuttoliikkeillään myös Pohjois-Amerikkaan ja 

Australiaan, mutta harva onnistuu lentämään niihin suoraan, ja sen takia reitit ovat usein 

mutkittelevia ja voivat kestää viikkoja, kuukausia ja jopa vuosia, esimerkiksi kuljettaessa 



104 

 

ensin Etelä-Afrikan kautta (Horwood 2009: 40). Somalien on enenevässä määrin raportoitu 

matkustaneen Latinalaisen Amerikan maihin ja niiden kautta Pohjois-Amerikkaan (esim. IOM 

2011; OAS 2010; RMMS 2013). Somalien matkan vaiheista muualle kuin Eurooppaan, 

Jemeniin ja Etelä-Afrikkaan löytyi niukalti tietoa. 

Somalidiasporia löytyy jokaiselta mantereelta, ja somalipakolaisia ja -turvapaikanhakijoita on 

hakenut turvaa jo ainakin 124:stä maailman maasta (UNHCR, ei vuotta b; UNHCR ei vuotta 

c; Kusow 2007: 36). Suurin osa diasporasta asuu Afrikassa tai Lähi-idässä, kuten Keniassa, 

Etiopiassa ja Jemenissä, ja vain kymmenesosa länsimaissa (Gundel 2003: 12; Sheikh & Healy 

2009: 4). Länsimaissa suurimmat somalidiasporat sijaitsevat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, 

Kanadassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Italiassa (esim. 

Sheikh & Healy 2009: 4). Somaleita asuu, tai heitä on hakenut turvapaikkaa, myös sellaisista 

maista, joiden ei arvaisi olevan somalien tavoittelemia kohdemaita (UNHCR ei vuotta b).  

Siirtolaiset jaetaan usein vapaaehtoisesti muuttaviin ja pakkomuuttajiin, eli pakolaisiin. 

Vapaaehtoisten muuttajien katsotaan muuttavan yleensä taloudellisista syistä, kun taas 

pakolaiset lähtevät jäädäkseen henkiin (Boyle ym. 1998: 37–38). Jako ei todellisuudessa ole 

näin selvä, sillä lähes kaikki muuttoliike käsittää jonkinasteista pakkoa, kuten myös valintoja, 

kuten milloin muuttaa ja minne. Pakolaisetkin tekevät siis valintoja, mutta vähimmillä 

vaihtoehdoilla (Richmond 1994: 61; Boyle ym. 1998: 38; Van Hear, 1998: 42). Kunz 

(1973:131–136) jakaa pakolaiset ennakoiviin ja akuutteihin pakolaisiin, joiden välillä olisi 

tehtävä ero, sillä se vaikuttaa päätökseen paeta ja mihin paeta. Ennakoivia pakolaisia pidetään 

usein virheellisesti vapaaehtoisina, taloudellisista syistä muuttavina, sillä he pakenevat 

huonontuneita olosuhteita jo ennen tosiasiallista pakkoa. Akuuttien pakolaisten on paettava 

välittömästi pakon ilmaannuttua (Havinga & Böcker 1999: 44). He pakenevat usein 

naapurimaihin ilman sen tarkempia suunnitelmia tai laskemia sopivasta kohdemaasta.  Suurin 

osa somalipakolaisista tälläkin hetkellä on akuutteja pakolaisia, sillä heitä oleskelee eniten 

pakolaisina Somalian naapurimaissa ja lähialueilla, erityisesti Keniassa ja Jemenissä (Sheikh 

& Healy 2009: 4). Mikäli pakolaiset eivät halua tai voi palata kotimaahan, naapurimaissa 

heillä voi olla mahdollisuus ottaa selvää muista sopivista kohdemaista, ja pohjata 

kohdemaapäätöksensä verkoston läsnäoloon siellä, työmahdollisuuksiin, turvapaikka- ja 

maahanmuuttopolitiikkaan jne. Mikäli henkilöllä on resursseja hän voi päättää paeta suoraan 

Somaliasta naapurimaita kauemmas, vaikka todennäköisesti kuitenkin niiden kautta. Kaikki 

vainoa pakenevat eivät halua jäädä naapurimaihin, sillä he eivät välttämättä luota niiden 

tarjoamaan suojaan eivätkä tunne olevansa turvassa niin lähellä kotimaata. Naapurimaat myös 
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harvoin tarjoavat mahdollisuuksia lailliseen oleskeluun tai kunnolliseen elinkeinoon. Moni 

lähidiasporassa elämistä kokeillut voi päättää muuttaa länteen kohdemaata sen tarkemmin 

miettimättä, antaen salakuljettajan valita kohdemaan puolestaan tai tehden valinnan yhdessä 

salakuljettajan kanssa. Pioneereilla kohdemaa on voinut olla sattumaa, tai kohdemaa on 

valittu sen tarjoamien erilaisten mahdollisuuksien, sekä suotuisan turvapaikka- ja 

maahanmuuttopolitiikan mukaan. 

Tämä tutkimus osoitti Somaliasta, tai sen lähialueilta, eri syistä, ja enemmän tai vähemmän 

pakosta lähteneiden somalien tekevän erilaisia päätöksiä siitä, minne he muuttavat. Akuutit 

somalipakolaiset pakenevat yleensä suurin joukoin naapurimaahan ja niiden pakolaisleireille. 

Ennakoivilla somalipakolaisilla voi olla enemmän mahdollisuuksia miettiä kohdemaata, jonka 

mukaan reitti yleensä määräytyy. Somalisiirtolaisen valinnanvapauteen vaikuttavat hänen 

omat ja sosiaalisen verkostonsa avulla saamansa resurssit, sekä tieto matkustamis- ja 

kohdevaihtoehdoista (Havinga & Böcker 1999: 44). 

Kaikille somalipakolaisille kohdemaalla ei ole juuri väliä heidän paetessaan henkensä 

säilyttämiseksi (Robinson & Segrott 2002: 7; Day & White 2011: 15). Niillä, ketkä pystyvät 

tekemään jonkinasteisia valintoja, kohdemaavalintaan vaikuttavat monet tekijät. Voidaan 

todeta, että sosiaalisella verkostolla ja diasporalla on suuri merkitys somalien kohdemaan 

valinnassa (esim. Staring 2004: 291; Abdulle 1999: 43; Robinson & Segrott 2002: 39; Moret 

ym. 2006: 123; Jinnah 2010: 95), mutta maahanmuuton rajoitukset voivat vähentää verkoston 

vetovoimaa ja vaikutusta (esim; Koser 1997: 601; Böcker & Havinga 1998: 264; Collyer 

2005: 705–706; Gebrewold 2007b: 96). Verkostot voivat auttaa siirtolaista muutossa 

rahoittamalla sen, tai antamalla tietoa siitä, sekä sopeutumisessa uuteen kohdemaahan, laskien 

näin muutosta aiheutuvia kustannuksia (Massey ym. 1993: 448; Goldin ym. 2006: 170). Aina 

muutto, tai salakuljetus, ei kuitenkaan onnistu toivotulla tavalla, ja siirtolainen voi joutua 

jäämään yhteen kauttakulkumaista, tai päätyä ei-toivottuun, salakuljettajan valitsemaan 

kohdemaahan, jossa hänellä ei välttämättä ole mitään verkostoja (Staring 2004: 291–292). Jos 

siirtolainen on päätynyt ei-toivottuun kohdemaahan länsimaissa, hän voi kansalaisuuden 

saatuaan pyrkiä myöhemmin muuttamaan sellaiseen maahan, jossa hänellä on tärkeitä 

verkostoja. Tämä onnistuu hyvin etenkin Euroopan sisällä, ja monet somalit ovat muuttaneet 

Iso-Britanniaan muista EU-maista (Lindley & Van Hear 2007: 3). 

Salakuljettajilla on paljon vaikutusta siirtolaisten, myös somalien, kohdemaan valintaan, ja 

usein myös sattuma määrää kohdemaan. Tarpeeksi monta sattumaa voi synnyttää uusia 
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verkostoja (Havinga & Böcker 1999: 51). Salakuljettajat voivat tarjota tiettyjä kohdemaita ja 

reittejä, ja siten he saattavat rajoittaa tai päättää mikä kohde on siirtolaisen saavutettavissa 

(Robinson & Segrott 2002: 19–20; Zimmermann 2009a: 202, 210). Sattuma, 

maahanmuuttopolitiikan vaikutukset sosiaalisiin verkostoihin, ja sitä kautta siirtolaisten 

sosiaaliseen pääomaan, samoin kuin tarkoitukselliset pioneerimuuttajat, tekevät poikkeuksen 

verkostomuuttoliiketeoriaan ja tuovat rajoitteita teorian käyttämiseen kohdemaiden valinnassa 

(Koser & Pinkerton 2002: 20; Collyer 2005: 715).  Tutkimuksesta ei käynyt ilmi, oliko 

siirtolaisen verkoston tai somalidiasporan koolla kohdemaassa jotakin merkitystä itsessään.  
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13. Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ja koota yhteen kaikki vapaasti saatavilla oleva 

tieto somalien maastalähdön järjestelmistä, sekä näiden muuttoliikkeiden synnyttämien 

diasporien levinneisyydestä. Tutkimus pyrki kartoittamaan somalien käyttämät 

säännönmukaiset ja epäsäännönmukaiset matkustustavat ja -muodot, sekä reitit, eli miten ja 

minne akuutit somalipakolaiset pakenevat, sekä miten ja missä somalit turvautuvat 

salakuljettajien apuun tai joutuvat ihmiskaupan uhreiksi. Tutkimuksen tavoite oli myös 

selvittää sosiaalisen verkoston vaikutus somalien kohdemaavalintaan 

verkostomuuttoliiketeorian avulla. 

Tutkimuksessani vastasin asettamiini tutkimuskysymyksiin, mutta en niin tarkasti kuin oli 

ollut pyrkimys. Tutkimuksen aineistoksi sopivia primaaritutkimuksia pelkästään somalien 

käyttämistä matkustusmuodoista ja reiteistä löytyi melko vähän, ja jouduin siksi 

sisällyttämään synteesiin myös sellaisia tutkimuksia, joissa käsitellään somalien 

muuttoliikkeiden lisäksi muiden Afrikan sarven tai Itä-Afrikan siirtolaisten liikkeitä. Olen 

tuonut tutkimuksessa ilmi, milloin ei ole ollut selvää, ovatko juuri somalit käyttäneet tiettyä 

reittiä tai kulkutapaa. Tämän vuoksi tutkimuksen luoma kokonaiskuva ei kerro ainoastaan 

somalien muuttoliikkeistä, vaan osittain myös muiden Afrikan sarven ja Itä-Afrikan maiden 

siirtolaisten muuttoliikkeistä. Erityisesti etiopialaiset käyttävät somalien rinnalla kaikkia 

kolmea somalien käyttämää pääreittiä ja niillä käytössä olevia kulkumuotoja. 

Tutkimuksen tulokset vastasivat mielestäni melko hyvin ensimmäiseen asettamaani 

tutkimuskysymykseen somalien käyttämistä tavoista ja reiteistä pyrkiä Somaliasta, ja sen 

lähialueilta pois, mutta tutkimus ei väitä olevansa kattava, sillä tiedon saannissa ja 

tarkkuudessa oli puutteita, kuten edellä on esitetty. Ongelmia tiedonkeruussa ja 

yhdistelemisessä aiheutti sekin, että monissa lähteissä ei mainittu ollenkaan, tai mainittiin 

epäselvästi, oliko tiettyyn maahan saapunut siirtolainen saapunut sinne maa- vai merirajan yli 

vai lentäen, ja mistä hän oli ylittänyt rajan ja miten. Maahan saapumiskohteita oli eri lähteissä 

mainittu vaihtelevasti sekä kaupunki- että maakuntatasolla. Muidenkin kuin somalien reittejä 

käsitelleissä lähteissä ei yleensä mainittu oliko jotakin harvinaisempaa reittiä käyttäneet 

somalit vai muunmaalaiset. Kieli aiheutti rajoituksia tutkimukselle, ja on hyvin mahdollista, 

että esimerkiksi espanjankielisistä ja italiankielisistä lähteistä olisi löytynyt enemmän ja 



108 

 

tarkempaa tietoa somalien käyttämistä reiteistä Latinalaisessa Amerikassa ja Italiaan. Tähän 

viittaavat IOM:n (2013) julkaisemasta tutkimuksesta saadut tiedot. 

 

Somalit käyttävät selkeästi eniten kolmea pääreittiä, joista on tehty tutkimusta huomattavasti 

enemmän verrattuna muihin reitteihin, mutta jotka silti kaipaavat lisätutkimusta. Somaliasta 

etelään johtavalla reitillä on mielenkiintoista se, että vaikka Somalian ja Mosambikin välisellä 

osuudella kuljetaan paljon meritse, niin lähteistä ei löytynyt tietoa merireiteistä Mosambikista 

etelään päin. Keniassa, Tansaniassa ja Pohjois-Mosambikissa kauttakulkukaupungit ja -alueet 

oli useissa lähteissä mainittu tarkasti. Sitä vastoin tarkkoja tietoja kauttakulkukaupungeista 

Mosambikin keski- ja eteläosassa, tai muissa valtioissa, ei löytynyt. Tarkkaa tietoa ei 

myöskään ollut siitä, mihin kaupunkeihin Etelä-Afrikassa lennetään. Mielenkiintoista on 

myös se, että miksi vain hyvin harva somali kulkee Botswanan kautta, ja miksi Botswanan 

kautta Etelä-Afrikkaan suuntautuvasta muuttoliikkeestä on erittäin vähän tietoa. Lähteistä ei 

löytynyt tietoa siitä, että somalit olisivat kulkeneet Etiopian pakolaisleirien kautta kohti Etelä-

Afrikkaa, tai lähteneet sieltä matkalle. Tarkinta tietoa matkan vaiheista ja rajanylityspaikoista 

löytyi tältä etelään kulkevalta reitiltä niiltä osuuksilta, joissa muuttoliikkeen volyymi oli 

suurin.  

 

Jemenistä eteenpäin suuntautuvasta muuttoliikkeestä löytyi hyvin vähän ja eikä kovin tarkkaa 

tietoa. Olisi mielenkiintoista tutkia ovatko somalit ja muut siirtolaiset keksineet keinoja 

kiertää kiristyneet rajanylityskontrollit Jemenin ja Sauda-Arabian rajalla. Somaliasta 

pohjoiseen kulkevalla reitillä oli lähteissä mainittu tarkasti muutamat tärkeimmät 

kauttakulkukaupungit, mutta esimerkiksi Tsadin ja Nigerin kautta kulkevista reiteistä ei 

löytynty yksityiskohtaista tietoa. Samoin Egyptin kautta kulkevistta reiteistä löytyi vain 

muutamia yksittäisiä mainintoja. Reitit Latinalaiseen Amerikkaan ja sen kautta Pohjois-

Amerikkaan kaipaavat selkeästi eniten lisätutkimuksia, sillä niitä ei tämän tutkimuksen 

tulosten pohjalta ole järjestelmällisesti kartoitettu ainakaan englanninkielisessä 

kirjallisuudessa. Myös reiteistä ja kulkutavoista Aasiaan ja Oseaniaan tarvittaisiin lisää 

tutkimusta. 

 

Tulokset vastasivat ainakin osittain toiseen tutkimuskysymykseen somalidiasporien 

tämänhetkisestä levinneisyydestä. Tutkimus pyrki kartoittamaan somalidiasporien 

maakohtaisen levinneisyyden sekä laajuuden, mutta näiden kartoittaminen osoittautui 

odotettua huomattavasti haastavammaksi. Vaikka monien maiden somalidiasporia on tutkittu 
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runsaasti ja monipuolisesti, ajankohtaista ja vertailukelpoista tietoa niiden koosta oli vaikea 

löytää, sillä eri mailla on erilaisia tapoja tilastoida maassa asuvia somaleita. Tarkimman 

kuvan antoi joidenkin maiden väestölaskennassa saatu tieto maahanmuuttajien ja heidän 

lastensa etnisestä alkuperästä. Myös somalia äidinkielenään puhuvien määrä kertoo jotakin 

maassa asuvien somalien määrästä. Tulevaisuudessa kuitenkin yhä harvempi kohdemaassa 

syntynyt somali puhuu somalia äidinkielenään. Somalian kansalaisten määrä maassa paljastaa 

vain murto-osan etnisistä somaleista, sillä moni heistä on jo saavuttanut uuden kotimaansa 

kansalaisuuden. Seikkaperäisempää tietoa maakohtaisista somalidiasporista löytyi 

merkittävästi sellaisista maista, joihin somaleita on asettunut laajemmassa mittakaavassa, 

kuten Keniasta, Egyptistä, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Alankomaista. Somalidiasporan 

tutkimus näissä maissa on ollut runsasta, ja tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa 

somalidiasporajärjestöt, somalien sopeutuminen kohdemaihin, poliittinen aktiivisuus, ja 

terveys. Jostakin maista, kuten Botswanasta, löytyi lähteistä vain muutamia mainintoja siitä, 

että maassa asuu pitkäaikainen somaliyhteisö. Olisi kuitenkin mielenkiintoista saada tietää 

miten ja miksi tällaisia yhteisöjä on näihin maihin syntynyt. 

Tutkimuksen tulokset vastasivat myös kolmanteen tutkimuskysymykseen siirtolaisen 

sosiaalisen verkoston, eli suureksi osaksi diasporan, vaikutuksesta somalien kohdemaan 

valintaan. Diasporan vaikutuksesta käytettyyn matkustustapaan ja reittiin ei kuitenkaan 

löytynyt juurikaan tietoa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että verkostolla ja 

diasporalla on merkitystä somalien ensimmäisen varsinaisen kohdemaan valinnassa, silloin 

kun valinta on ollut mahdollinen. Voidaan olettaa, että somaleilla ei aina ole aikaa, resursseja 

ja tietoa suunnata ja päästä ensi yrittämällä sellaiseen, jossa heillä olisi laajin mahdollinen 

sosiaalinen verkosto heidän matkaa ja sopeutumista tukemassa. Mikäli he onnistuvat, tai 

joutuvat, jäämään ehkä väliaikaiseksi tarkoitettuun kohdemaahan, ja lopulta saamaan tämän 

maan kansalaisuuden, voivat he myöhemmin yrittää muuttaa toiveidensa kohdemaahan. Tämä 

onnistuu hyvin EU:n sisällä. Sattumalla tai maahanmuuttokontrolleilla voi olla vaikutusta 

ensimmäisen kohdemaan valinnassa tai sinne päätymisessä, mutta niillä ei ole yhtä paljon 

sijaa myöhemmässä muutossa kuin ensimmäisissä. 

Siirtolaisen kohdemaassa sijaitsevan verkoston koon vaikutus kohdemaan valintaan ei 

selvinnyt tässä tutkimuksessa. Tietysti voidaan päätellä, että mitä suurempi diaspora 

kohteessa on, sitä suuremmalla joukolla potentiaalisia siirtolaisia on siellä muuttoa ja 

sopeutumista helpottavaa sosiaalista verkostoa. Verkoston kokoa tärkeämpää on 

todennäköisesti se, kuinka läheisiä verkoston jäseniä maassa asuu ja/tai millaista apua juuri 
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kyseisessä maassa asuvilta verkoston jäseniltä voi odottaa saavansa. Kohdemaassa sellaiset 

verkoston jäsenet, jotka ovat integroituneet uuden kotimaan yhteiskuntaan ja menestyneet 

siellä hyvin, pystyvät tukemaan uusia tulijoita paremmin kuin ne, joilla on itselläänkin 

sopeutumis- ja toimeentulovaikeuksia. 

Kartoittava laadullinen metasynteesi oli tutkimusaiheen laajuuden vuoksi ainoa tässä 

tutkimuksessa käytettävissä oleva menetelmä, joka pystyi vastaamaan asettamiini 

tutkimuskysymyksiin. Pro gradu -tutkielmalle annettu ohjepituus toi kuitenkin haasteita 

menetelmän käyttöön, sillä metasynteesin tuloksena tekstiä syntyi huomattavasti suositeltua 

enemmän lähdeaineiston niukkuudesta huolimatta. Tämä johti tulosten karsimiseen ja 

tiivistämiseen, minkä vuoksi monet mielenkiintoiset aiheeseen liittyvät yksityiskohdat jäivät 

käsittelemättä. 

Saatavilla olevan, pelkästään somalien muuttoliikkeitä käsittelevän, lähdeaineiston määrän 

vähäisyys pakotti ottamaan tutkimukseen mukaan myös sellaiset tutkimukset, joissa oli 

käsitelty myös muiden siirtolaisten liikkeitä. Tämä johtui siitä, että synteesiin tarvitaan 

riittävästi määritellyt kriteerit täyttäviä primaaritutkimuksia, jotta se voi olla pätevä (Bondas 

& Hall 2007: 113).  Käytin erilaisia synteesiin sisällyttämisen laatukriteereitä eri aineistolle, 

mikä mahdollisti muuan muassa uutisten mukaan ottamisen. Synteesin tekeminen eri 

tutkimusmenetelmin tehdyistä tutkimuksista ja raporteista, sekä muunlaisista lähteistä oli 

haastavaa. Erilaisten lähteiden tietojen keskenään vertailu ei usein ollut mahdollista, ja siksi 

en tämän tutkimuksen pohjalta pysty tekemään esimerkiksi synteesiä somalien muuttoliikkeen 

volyymistä tietyillä reiteillä. Yhteneväisyydet tutkimusaineistossa oli helppo osoittaa, mutta 

epäolennaisuuksien karsiminen oli hidasta ja jatkui aivan tutkimuksen loppuun saakka. 

Ristiriitoja aineistojen välillä oli melko vähän ja olen tuonut ne tutkimuksessa esiin. Näiden 

pohjalta kokosin synteesin pyrkien saamaan siitä johdonmukaisen ja selkeän, samalla 

kartoittaen aukkoja tutkimuksessa. Saatavilla olevan primaaritutkimuksen vähäisyys ei 

mahdollista myöskään syvempää analyysiä siirtolaisten kohdemaissa asuvien sosiaalisten 

verkostojen vaikutuksesta somalien reittivalintaan. 

Tietoa pelkästään epäsäännönmukaisten somalisiirtolaisten reiteistä, matkustustavoista, ja 

kohdemaista oli vaikea saada, sillä niitä ei ole paljoa tutkittu. Usein tutkimuksissa on käsitelty 

afrikkalaisten tai Afrikan sarven siirtolaisten muuttoliikettä, eikä ole tietoa siitä, kuinka moni 

heistä oli somaleita. Tutkimuksen aineistona olevan primaaritutkimusmateriaalin kerääminen 

oli haastavaa ja aikaa vievää. Kaikkia raportteja, artikkeleita ja kirjoja, jotka haku löysi, tai 
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joihin oli muissa lähteissä tai tutkimusaineistossa viitattu, ei ollut saatavilla, jolloin jouduin 

turvautumaan toisen käden lähteisiin. Pyrin kuitenkin rajoittamaan tällaisten lähteiden käyttöä 

tutkimuksessani, ja arvioin aina ennen käyttöä, oliko kyseinen tieto riittävän tärkeä 

tutkimukseni kannalta. Kaikki tutkimukseni aineistoksi sopiva materiaali ei ollut 

englanninkielistä, mikä rajoitti osaltaan synteesin materiaalien keräämistä. Käytin 

muutamista, muun kuin englanninkielisistä lähteistä sellaista tietoa, jota pystyin itse 

luotettavasti kääntämään. Jotakin tiedoiltaan relevanttia materiaalia jäi aineistoni pois 

luotettavuussyistä, sillä niistä ei esimerkiksi käynyt ilmi miten tutkimus oli tehty ja mitä 

tarkoitusta varten.  

Tämän tutkimuksen antama kuvaus somalien reiteistä, diasporista ja kohdevalinnoista pyrki 

olemaan mahdollisimman kattava, mutta rajoitteiksi muodostuivat aineiston 

saatavuusongelmien lisäksi rajallinen aikataulu ja kielitaito, sekä myös omien tutkijantaitojen 

rajallisuus. Tutkijan, tai tutkimusryhmän, monipuolinen kielitaito edistäisi parhaimman 

tuloksen saamista metasynteesistä, sillä tämänkaltainen tutkimus ei voi olla kattava pääasiassa 

englanninkielisiä lähteitä käyttäen.  

Tutkimuksessa käytetty verkostomuuttoliikkeen teoria somalien kohdemaavalintojen 

selittäjänä ei ole aukoton, mutta mielestäni se pystyi hyvin kuvaamaan verkoston vaikutuksia 

somalien kohdemaavalinnoissa. Primaaritutkimuksista ilmeni lukuisia erilaisia syitä miksi ja 

millä perusteilla eri syistä muuttavat somalisiirtolaiset valitsevat kohdemaansa, mutta myös 

ristiriitoja siitä, onko kaikilla länsimaihin saapuvilla turvapaikanhakijoilla ylipäätään 

mahdollisuuksia valita kohdetta vai ei, ja kuka tekee tämän valinnan. Yllättävää oli se, että 

kuinka paljon vaikutusta salakuljettajilla on somalien ja muiden siirtolaisten kohdemaan 

valintaan, ja kuinka usein sattuma on määrännyt siirtolaisen kohdemaan. Salakuljettajat voivat 

tarjota tiettyjä kohdemaita ja reittejä, joista siirtolainen voi valita, ja siten he saattavat rajoittaa 

tai päättää mikä kohde on siirtolaisen saavutettavissa (Robinson & Segrott 2002: 23–24, 19–

20; Zimmermann 2009a: 202, 210). Ainakin jossain määrin salakuljettajat valitsevat sellaisia 

kohdemaita, jotka eivät välttämättä olisi siirtolaisten ensimmäisiä valintoja, ja joissa heillä ei 

ole verkostoja. Siten salakuljettajat luovat uusia yhteyksiä salakuljetettujen siirtolaisten, 

heidän kotimaansa ja uusien kohdemaiden välillä (Koser 2000: 104; Koser 2002: 76; Staring 

2004: 187, 292). Sattuma, samoin kuin tarkoitukselliset pioneerimuuttajat tekevät 

poikkeuksen verkostomuuttoliiketeoriaan (Koser & Pinkerton 2002: 20). Sattuma tai tarpeeksi 

monta sattumaa voi synnyttää uusia verkostoja (Havinga & Böcker 1999: 51).  
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Tämän tutkimuksen tulokset kertovat aiheesta tehtyjen primaaritutkimusten somalien 

käyttämistä reiteistä keskittyneen pääsääntöisesti volyymiltaan kolmelle suurimmalle reitille, 

ainakin englanninkielisessä kirjallisuudessa. Huoli Eurooppaan suuntautuvasta 

epäsäännönmukaisesta muuttoliikkeestä on johtanut tutkimuksen lisääntymiseen Välimeren 

ylittävällä reitin osuudella. Haastavaa salakuljetusreittien ja -tapojen tutkimuksessa on se, että 

toiminta on epäsäännönmukaista, ja siitä johtuen dokumentoimatonta niin kauttakulku-, kuin 

kohdemaissakin. Tämä on voinut vaikuttaa tutkimusten määrään epäsäännönmukaisesta 

muuttoliikkeestä. Primaaritutkimuksissa esitetyt luvut siirtolaisten määristä tietyillä reiteillä, 

tai reittien osuuksilla, ovat vain arvioita, ja usein hyvinkin karkeita. Tutkimusta vaikeuttaa 

lisäksi se, että tutkimuksiin osallistuneet siirtolaiset eivät halua, uskalla, tai pysty kertomaan 

tarkasti käyttämistään reiteistä. Täten siirtolaisten kulkemista reiteistä kohdemaihin on vaikea 

saada luotettavaa ja tarkkaa tietoa. Monet tutkimukset siirtolaisten reiteistä ja niiden eri 

vaiheista on usein tehty pienillä otannoilla, eivätkä ne siksi kata reittien koko kirjoa, tai tarjoa 

ajantasaista ja paikkaansa pitävää tietoa reiteistä. Samoin suurin osa somalidiasporan 

tuottaneista muuttoliikkeistä on epäsäännönmukaista ja siksi siitä on vaikeaa kerätä 

luotettavaa tietoa. Luotettavaa tietoa on saatavilla turvapaikkamaihin rekisteröityneistä 

somalipakolaisista ja somalien hakemista turvapaikoista, mutta ne kattavat vain osan 

somalisiirtolaisista, sillä kaikki eivät rekisteröidy tai hae turvapaikkaa. 

Tämä tutkimus on osoittanut puutteita primaaritutkimuksessa ja sen laajuudessa somalien 

käyttämistä reiteistä ja matkustustavoista ja kohdemaan valinnasta. Tätä tutkimusta vastaavaa, 

somalien maastalähdön järjestelmiä ja maakohtaisia diasporia kartoittavaa ja kokoavaa 

tutkimusta ei ole tietääkseni tehty, ja siksi tämä tutkimus on puutteistaan huolimatta antanut 

oman panoksensa tiedon lisäämiseen ja jäsentämiseen aiheesta. Hahmottamalla tämän hetken 

kokonaiskuvan, tutkimus voi auttaa ymmärtämään somalien maastalähdön järjestelmien 

moniulotteisuutta ja varautumaan somalein muuttoliikkeisiin tulevaisuudessa. Se voi myös 

auttaa sellaisten toimien suunnittelussa, jotka pyrkivät varmistamaan epäsäännönmukaisten 

somalisiirtolaisten ihmisarvoisen kohtelun heidän matkansa kaikilla vaiheilla riippumatta 

heidän lähtönsä syistä. Synteesi ja sen tuloksena syntyneet kartat antavat kuvan somalien 

maastalähdönjärjestelmien moniulotteisuudesta sekä somalidiasporien levinneisyydestä.  

 

Ehkä yksi keskeisimmistä tämän tutkimuksen tuloksista on se, että lisää tutkimusta tarvitaan 

somalien muuttoliikkeistä, reiteistä, salakuljettajien käytöstä sekä kohdemaiden valinnoista. 

Lisää tutkimusta tarvitaan, erityisesti uusilla, nousevilla reiteillä, sekä vanhoilla reiteillä eri 
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kansalaisuudet erittelevää tutkimusta. Tarvetta olisi tutkimukselle somalien Pohjois- ja 

Latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvasta muuttoliikkeestä. Myös uusiin somalidiasporan 

kasvukeskuksiin, Malesiaan ja Australiaan, suuntautuvasta muuttoliikkeestä tarvitaan 

tutkimusta. Somalien muuttoliikkeiden kehittymistä tulisi seurata ottaen huomioon kiristyvät 

maahanmuutto- ja rajakontrollit tietyillä alueilla. Tutkimuksessa on puutetta myös joistain 

sellaisista maista, joissa asuu pitkäaikaisia somaliyhteisöjä, kuten Saudi-Arabiasta. Olisi 

mielenkiintoista saada tietää miten ja miksi tällaisia yhteisöjä on syntynyt. Ehkä 

tulevaisuudessa tällaisia yhteisöjä tulee syntymään samalla lailla esimerkiksi Malesiaan. Tieto 

somalien reiteistä Pohjois-Afrikan kautta Eurooppaan tulee tulevaisuudessa lisääntymään 

entisestään, sillä The Regional Mixed Migration Secretariat (RMMS) on hiljattain aloittanut 

uuden tutkimuksen muuttoreiteistä Afrikan sarvesta (Eritreasta, Etiopiasta, Somalimaasta ja 

Somaliasta) Sudanin ja Libyan, sekä Maltan ja Italian kautta muualle Eurooppaan. 

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon tietoa siirtolaisilta ja muilta 

tietolähteiltä koko matkalta matkustusmuodoista, reiteistä, matkan kustannuksista, 

kokemuksista ja salakuljettajista (RMMS 25.9.2013).  

 

Somalien, ja muiden siirtolaisten, eniten käyttämät reitit kertovat siitä, että nämä reitit on 

todettu käyttökelpoisiksi ja mahdollisiksi tavoiksi päästä tavoiteltuun kohdemaahan, reittien 

vaarallisuudesta huolimatta. Salakuljettajat ovat huomanneet avuntarpeen 

epäsäännönmukaisen muuttoliikkeen helpottamisessa, ja alkaneet tarjota palveluita niitä 

tarvitseville. He muokkaavat reittejä sen mukaan, mikä toimii kulloinkin parhaiten, pyrkien 

välttämään heidän ja heidän asiakkaidensa kiinnijäämisen. Salakuljettajat vaikuttavat vahvasti 

siirtolaisten kohdemaa- ja reittivalintaan, sillä he eivät välttämättä pysty tai halua avustaa 

muuttoa tiettyihin kohdemaihin. Siirtolainen voi halutessaan yrittää etsiä toisen 

salakuljettajan, tai valita salakuljettajan tarjoamista vaihtoehdoista sen, joka miellyttää eniten. 

Salakuljettajat päättävät matkustusmuodot kuljetuilla reiteillä. Mikäli siirtolaisella on varaa, 

hänellä voi myös olla mahdollisuus ostaa täyden palvelun salakuljetuspaketti, joka kattaa 

usein väärennettyjä asiakirjoja matkantekoa helpottamaan. Useimmat joutuvat kuitenkin 

matkustamaan halvalla, hankalasti ja vaarallisesti. 

Somalian yhteiskunnallisen tilanteen paranemisesta huolimatta muuttoliike sieltä ja sen 

lähialueilta tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Maan vakautuminen voi jopa lisätä muuttoa 

maasta pois, kun ihmiset saavat kerättyä resursseja muuttoon. Olisi mielenkiintoista seurata 

tulevatko somalit pysymään yhtenä suurimmista EU:iin pyrkivistä kansallisuusryhmistä 
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tulevaisuudessakin, vai suuntautuuko somalien muuttoliike jonnekin muualle esimerkiksi 

rajakontrollien kiristymisen vuoksi. Vaikka somaleita aina palaa kotiin lähidiasporasta, niin 

esimerkiksi Dadaabin kolmannella pakolaissukupolvella ei uskota olevan kiinnostusta 

”palata” Somaliaan, jossa he eivät ole koskaan käyneetkään (Refugee consortium…2012: 80). 

Joten jos heillä on tulevaisuudessa resursseja lähteä leiriltä tai Keniasta, he todennäköisesti 

suuntaavat jonnekin muualle kuin Somaliaan.  

Mitä vaikeampaa siirtolaisen on päästä tavoittelemaansa kohdemaahan, sitä 

todennäköisemmin hän turvautuu salakuljettajien apuun onnistuakseen. Yhä useampi somali 

joutuu turvautumaan salakuljettajien apuun päästäkseen maasta, ja sen lähialueilta, pois ja 

kohti tavoiteltua kohdemaata. Tämä johtuu pitkälti lisääntyneistä maahanmuutto- ja 

rajakontrolleista länsimaissa, mikä on johtanut myös reittien muuttumiseen vaarallisimmille 

reiteille, sekä uusiin kohteisiin, kuten esimerkiksi Latinalaiseen Amerikkaan ja Malesiaan. 

Salakuljetustoiminnan tarpeen kasvaessa, kasvaa luultavasti myös järjestäytyneen 

rikollisuuden osuus toiminnassa. Salakuljetus muuttuu siten entistä vaarallisemmaksi, sillä 

mitä suurempi organisaatio on, sitä vähemmän sillä on kiinnostusta asiakkaidensa 

hyvinvointiin.  

Välimerellä vastikään sattunut, yli 100 kuolonuhria vaatinut veneonnettomuus oli surullinen 

muistutus siitä, mitä ihmisten epätoivo lähteä maasta, yhdistettynä tiukkoihin rajoituksiin 

päästä tavoiteltuun kohdemaahan, voi aiheuttaa. Perinteisten epäsäännönmukaisten 

siirtolaisten käyttämien reittien tukkiminen ei poista ihmisten maastalähtöön johtaneita syitä 

eikä estä heitä muuttamasta. Monien siirtolaisten epätoivo ja salakuljettajien innovatiivisuus 

synnyttävät uusia reittejä, jotka voivat olla vanhoja reittejä pidempiä, kalliimpia ja 

vaarallisempia. 
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*Tässä lähdeluettelossa lihavoidut lähteet ovat metasynteesin tutkimusaineistoa.* 
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