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ESIPUHE

EVAn toiminta tähtää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin me-
nestyksen edistämiseen. Joskus tämän tavoitteen kannalta tärkeät asiat 
löytyvät läheltä, toisinaan katseen täytyy kantaa kauemmas. 

Afrikka on viime vuosina ollut kasvavan taloudellisen ja poliittisen mie-
lenkiinnon kohteena. Jo monta kertaa menetetyksi julistettua maanosaa 
kohtaan herännyttä uutta kiinnostusta selittää kaksi tekijää. Ensiksi, 
maailmantaloutta viime vuosikymmeninä syvällisesti muuttanut talouden 
globalisaatio on jatkanut matkaansa Aasiasta Afrikkaan. Etenkin Kiina 
investoi sinne nyt voimallisesti. Toiseksi, Afrikassa on virinnyt uusi kehi-
tysoptimismi, jolle investointien ohella antavat pontta maanosan sisäiset 
integraatiopyrkimykset sekä teknologinen kehitys.

Uusi kilpajuoksu Afrikkaan on nyt käynnissä. Myös Suomen ja suoma-
laisten toimijoiden on määriteltävä kantansa siihen, missä määrin ja millä 
tavoin haluamme olla mukana tässä kehityksessä.

Kansanedustaja Pekka Haavisto tarjoaa tässä raportissa eväitä uuteen 
suomalaiseen keskusteluun Afrikasta. Haavistolle on hoitamiensa erityis-
tehtävien kautta kertynyt poikkeuksellisen laaja kokemus aihepiiristä. Hän 
vie lukijansa asiantuntevasti ja mukaansatempaavasti maanosan ajankoh-
taisten kehityskulkujen äärelle. Haluan lausua hänelle lämpimän kiitoksen 
yhteistyöstä. Haaviston työtä on tukenut EVAssa ohjausryhmä, johon ovat 
kuuluneet hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth, konsernijohtaja 
Ole Johansson sekä johtajat Pekka Isosomppi ja Jukka Seppälä. EVAssa 
raportista on vastannut Ilkka Haavisto. Parhaat kiitokset myös heille.

EVAssa 20.4.2010

Sixten Korkman





LUKIJALLE

Tämä EVA-raportti sai alkunsa keväällä 2009 keskusteluissa EVAn Risto 
E. J. Penttilän kanssa Kiinan kasvavasta roolista Afrikan taloudessa. Pallo 
lähti pyörimään, ja matkan varrella julkaisu sai nykyisen otsikkonsa ja 
muotonsa. Kirjoitustyössä olen saanut tukea ja ajatuksia monilta Afrikan 
asioita harrastavilta ja niiden parissa työskenteleviltä.

Erityinen kiitos EVAn asettamalle ohjausryhmälle, johon kuuluivat Henrik 
Ehrnrooth Pöyryltä, Pekka Isosomppi Nokialta, Ole Johansson Wärtsilästä 
ja Jukka Seppälä Metsosta. Kiitokset myös Jussi Hinkkaselle Nokialta, 
jonka kanssa olen käynyt hyviä keskusteluja kirjoitustyön edetessä. Ak-
seli Koskela työ- ja elinkeinoministeriöstä ja eduskunta-avustajani Ville 
Hulkkonen ovat auttaneet materiaalin kokoamisessa.

Lisäksi olen saanut arvokasta taustatietoa ex-suurlähettiläs Kari Karan-
golta, Katri Viinikalta ulkoministeriöstä, Jaakko Kangasniemeltä ja Tapio 
Walleniukselta Finnfundista sekä Kari Häyriseltä ja Markus Ranteelta 
Finprosta.

Kiitos Kari Mannerlan perikunnalle luvasta käyttää ”Afrikan tähti” -pelistä 
johdettua nimeä, ja Le Monde diplomatiquen Suomen toimitukselle ja 
Mika Rönkölle luvasta käyttää Maailmanpolitiikan Atlaksen karttoja.

Muuten kiitän kaikkia kollegoitani YK:ssa, EU:ssa, Afrikan Unionissa, 
Arabiliitossa, Suomen ulkoministeriössä, kansalaisjärjestöissä ja eduskun-
nassa Afrikkaa koskevista keskusteluista. Ne ovat osaltaan vaikuttaneet 
tässä raportissa esitettyihin näkemyksiin, vaikka niistä viime kädessä 
luonnollisesti vastaakin kirjoittaja.

Afrikka on meiltä suomalaisilta jäänyt usein unohdetuksi maanosaksi. 
Joko nyt olisi Afrikan aika?

Helsingissä 20.4.2010

Pekka Haavisto 
Kansanedustaja 
Ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä





SISÄLLYS

ESIPUHE	
	
LUKIJALLE	
	
YHTEENVETO	 9	
	
1	 UUSI	KILPAJUOKSU	AFRIKKAAN	 12	
	
2	 AFRIKAN	TÄHdEN	PELAAJAT	 14	
	
3	 KUOLEMA	AFRIKAN	UNIONIN	VIHOLLISILLE	 17	
	
4	 AFRIKAN	RAAKA-AINETALOUdET	 23	
	
5	 VANHA	JA	UUSI	INFRASTRUKTUURI	 32	
	
6	 KIINAN	KUUSITOISTA	LUPAUSTA	 39	
	
7	 MILJARdIN	IHMISEN	MARKKINAT	 45	
	
8	 AFRIKKALAISTA	KESKUSTELUA	KEHITYSAVUSTA	 49	
	
9	 SUOMI	JA	AFRIKKA	 56	
	
10	 NYT	ON	AFRIKAN	AIKA	 61	
	
	 EPILOGI	 64	
	
	 LIITE	1:	KYMMENEN	TILASTOLÄHdETTÄ	 66	
	
	 LIITE	2:	KYMMENEN	NETTISIVUA	 67	
	
	 LIITE	3:	KYMMENEN	KIRJAA	AFRIKASTA	 68	
	
	 VIITTEET	 69





�

YHTEENVETO
Kiinan suhde Afrikkaan on syvempi kuin luulemme. Monet 
pitävät Kiinaa vain Afrikan luonnonvarojen uutena ryövääjänä. Kiina 
on kuitenkin Afrikalle tärkeä taloudellinen ja poliittinen liittolainen. 
Afrikka katsoo Kiinaan ja Aasiaan etsiessään malleja talouskasvuun ja 
vaurastumiseen. Kiinalle Afrikka merkitsee öljyä, mineraaleja, puuta, 
elintarvikkeita, huoltovarmuuden lisääntymistä – mutta myös tärkeää 
poliittista liittolaista. Afrikalle Kiina merkitsee suuria infrastruktuu-
riprojekteja, edullisia kulutustavaroita ja malleja kaikille kansalaisille 
ulotettuun koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Kiinan valtio tukee 
myös kiinalaisten yrittäjien tuloa Afrikkaan. Markkinatalous tulee  
Afrikkaan nyt idästä.

Afrikassa on meneillään investointien kolmas aalto. Afrikassa 
rakennetaan nyt uutta infrastruktuuria – teitä, rautateitä, tietoliiken-
neyhteyksiä. Ensimmäistä aaltoa luonnehti kolonialismin tarve saada 
raaka-aineet ulos maanosasta. Toinen aalto oli kylmän sodan aikainen 
lännen ja idän kilpailu afrikkalaisten poliittisesta tuesta. Kolmas aalto 
on menossa: Aasian ja Afrikan teknis-taloudellinen yhteistyö. Nyt  
Afrikassa tehdään uutta infraa.

Afrikan unionista on tullut todellinen toimija. Afrikan unio-
ni tähtää 53 maan talousunioniin ja yhteiseen valuuttaan. Matka on 
pitkä, mutta AU on keskittynyt konfliktien ratkaisuun, rauhanturvaa-
miseen ja demokratian tukemiseen omalla mantereellaan. AU:n pää-
majasta Etiopian Addis Abebassa on tullut kuhiseva Afrikan politiikan 
keskus.

Afrikan nuoruus voi kasvaa sen vahvuudeksi. Jos Afrikka olisi 
yksi maa, se olisi taloudeltaan maailman kymmeneksi suurin. Joka 
kuudes ihminen maapallolla on afrikkalainen. Väestönkasvu on yksi 
Afrikan ongelmista, mutta se merkitsee myös nuorten mannerta, jossa 
ihmiset liikkuvat, oppivat uusia asioita – ja tarvitsevat koulutusta.  
Afrikan nuoruudesta voi tulla sen vahvuus.

Afrikka hävisi Suomen tutkasta. Suomi ei ole panostanut talou-
delliseen ja poliittiseen yhteistyöhön Afrikan maiden kanssa. Suomen 
edustustoverkko Afrikassa on puutteellinen. Afrikkaa katsotaan vain 
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kehitysyhteistyön silmälasein, ei poliittisena kumppanina. Esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen vaatii kuitenkin poliittisen 
yhteistyön kehittymistä Euroopan ja Afrikan välille. Suomen ulko-
maankaupassa Afrikka on vielä kirppusarjassa – mantereelle kohdistuu 
kaksi prosenttia Suomen viennistä.

Suomesta voi kehittyä Afrikan osaaja. Suomi on taloudellisesti ja 
poliittisesti pieni toimija Afrikassa verrattuna esimerkiksi pohjoismai-

Kuvio 1 
Afrikan mantereella on 54 valtiota. Näistä 15 on sisämaan 
valtioita, ilman suoraa meriyhteyttä. Esimerkiksi Etiopia, 
Sambia ja Uganda ovat vailla omia satamia. Afrikan integraa-
tion yhtenä tavoitteena on turvata kaikille pääsy merelle.1
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siin kumppaneihimme. Suomella on kuitenkin hyvä maine osaajana, 
eikä meillä ole siirtomaakauden rasitteita, kuten monella EU-maalla. 
Suomesta voi tulla Afrikan osaaja – voimme laajentaa niin poliittista 
kuin taloudellista kontaktipintaamme Afrikassa. Se vaatii kuitenkin 
uutta otetta Suomen Afrikka-politiikassa.
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1	 UUSI	KILPAJUOKSU	
AFRIKKAAN
Kaikkien aikojen suosituin suomalainen lautapeli on Kari Mannerlan 
vuonna 1�51 julkaistu ”Afrikan tähti”. Pelissä pyritään löytämään  
Afrikan tähti siirtämällä pelinappulaa Afrikan karttaa pitkin. Mikä sit-
ten on Afrikan tähti? Se on Etelä-Afrikasta, Cullinanista, vuonna 1�06 
löytynyt maailman suurin timantti, Great Star of Africa, josta hiottu 
jalokivi on Englannin majesteetin valtikassa. 

Pelissä liikutaan noppaa heittämällä, ja timanttia etsitään kääntämällä 
ympäri reitille sijoitettuja pyöreitä pahviympyröitä. Etsityn timantin 
sijaan voi pelaajalle jäädä käteen tyhjiä pahvikiekkoja, hevosenkenkiä, 
keltaisia topaaseja, vihreitä smaragdeja, punaisia rubiineja – tai rosvoja. 
Voittaja on se, joka Afrikan tähden löydettyään onnistuu kuljettamaan 
sen jompaankumpaan lähtökaupungeista, Kairoon tai Tangeriin.

Afrikan tähteä pelatessaan joutuu monenlaisiin koettelemuksiin. Län-
si-Afrikan Orjarannikolla voi joutua orjaksi kolmen heittovuoron 
ajaksi. Rosvo-merkin saatuaan menettää kaikki rahansa. St. Helenan 
saaren kummallakin puolella voivat merirosvot iskeä kimppuun. Saha-
ran autionmaassa saattaa joutua beduiinien vangiksi.

Mannerlan peli on tehty aikana, jolloin Euroopalla oli vielä 
siirtomaita Afrikassa. Kongo, Burundi ja Ruanda kuuluivat Belgi-
alle, Nigeria ja Sudan Englannille, Algeria, Tshad ja Senegal Ranskalle. 
Kaupunkien nimet pelilaudalla on valittu eksoottisuuden, ei poliitti-
sen tai taloudellisen merkityksen vuoksi. 16 miljoonan asukkaan Kairo 
näyttää yhtä tärkeältä paikalta kuin 30 000 asukkaan Timbuktu. Var-
sinainen solmukohta Mannerlan pelissä on Darfur, jonka kautta lähes 
kaikki reitit kulkevat. Darfurissa hiekkaa pöllyttäneet tietävät, että sitä 
kautta ei juuri mikään tai kukaan liiku minnekään.

Lautapeliharrastus on taas tullut muotiin. Todelliset lautapelaajat ar-
vioivat pelejä kolmen eri kriteerin mukaan: monimutkaisuus, strate-
gisuus ja satunnaisuus. Afrikan tähti menee tällaisessa luokituksessa 
helppojen, lapsille sopivien pelien sarjaan: se on yksinkertainen, vähän 
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strategista ajattelua vaativa ja hyvin satunnainen. Peliä pelataan siis 
enemmän onnella kuin taidolla.

Tämä raportti kysyy, onko Afrikan tähti johtanut meidät suo-
malaiset harhaan ajatellessamme Afrikkaa? Pidämmekö Afrikkaa 
yhä onnenonkijoiden ja satunnaisuuksien mantereena, josta kannattaa 
pysyä loitolla? Ovatko suomalaisten toimijoiden tiedot Afrikan viime-
aikaisesta kehityksestä ajan tasalla? Tiedämmekö riittävästi siitä, miten 
Afrikan tapahtumat vaikuttavat Suomeen ja suomalaisiin toimijoihin? 
Mitkä voimat ja tahot ohjaavat tällä hetkellä vahvimmin Afrikan ke-
hitystä? Millaisia mahdollisuuksia Afrikassa on avautunut suomalaisille 
yrityksille, ja miten niitä mahdollisuuksia voisi lähestyä?

Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia kahdesta syystä. Ensiksi, uusi 
kilpajuoksu Afrikkaan on täydessä vauhdissa. Johtavat taloudelliset ja 
poliittiset mahdit kaikista maanosista pyrkivät eri tavoin saamaan ja-
lansijaa mantereella. Yksi opetus Suomelle viime vuosilta on se, että 
globalisaation aikakaudella Suomi ei ole immuuni sille, mitä maail-
malla tapahtuu. Maailmanlaajuisten keskinäisten riippuvuussuhteiden 
vuoksi etäisilläkin tapahtumilla tai kehityskuluilla voi olla nopeita ja 
syvälle käyviä vaikutuksia Suomessa. Siksi Suomen pitää seurata myös 
Afrikan kehitystä uusin – entistä tarkemmin – silmin.

Toiseksi, Afrikka on kasvavan taloudellisen mielenkiinnon kohteena 
juuri siksi, että se on – vaikeuksistaan huolimatta – uusi ja nouseva 
markkina-alue. Aasian kehittyvät markkinat kasvavat toki edelleen 
nopeasti, mutta myös kilpailu kiristyy koko ajan. Aasialaiset yritykset 
ovat mukana kilpailussa jo länsimaisten yritysten kotimarkkinoilla sekä 
uusilla kehittyvillä markkinoilla – kuten Afrikassa. Suomalaistenkaan 
toimijoiden ei kannata sen vuoksi jäädä seuraamaan sivusta Afrikan 
markkinoiden kehitystä.
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2	 AFRIKAN	TÄHDEN	
PELAAJAT

Afrikan kehityksessä voi nähdä kolme vaihetta. Ensin oli siirtomaa-
valtojen Afrikka, josta tuotiin orjia ja raaka-aineita. Siirtomaiden it-
senäistyminen alkoi Libyasta (1�51) ja päättyi Namibiaan (1��0) ja 
Eritreaan (1��3). Uusien, itsenäistyneiden maiden poliittisesta liitto-
laisuudesta käytiin ankaraa taistelua idän ja lännen välillä. Kylmä sota 
ulottui myös Afrikkaan.

Kylmän sodan jälkeen Afrikka näytti unohtuvan – mutta ei kaikilta. 
Kiina jatkoi maihinnousuaan Afrikkaan, ja on tullut nyt yhdeksi man-
tereen vahvimmista pelaajista. Kiinan lisäksi liikkeellä on ollut muita-
kin kasvavia Aasian toimijoita – esimerkiksi Intia ja Malesia. Intialais-
peräinen väestö Afrikassa on aina ollut kuuluisa yritteliäisyydestään.

Myös Latinalainen Amerikka on lisännyt läsnäoloaan Afrikassa. Yhä 
useampia kauppasopimuksia tehdään Afrikan maiden ja esimerkiksi 
Brasilian ja Venezuelan välillä.

Islamilainen maailma ei ole jäänyt Afrikasta sivuun: Iranilla on paljon 
yhteyksiä Afrikkaan, ja sekä Qatar että Saudi-Arabia tukevat islamin-
uskon leviämistä, koraanikouluja ja investointeja Afrikassa.

Yhdysvallat on nopeasti uusinut Afrikka-politiikkaansa: se etsii nyt 
Afrikasta lujia liittolaisia globaalin turvallisuuden vahvistamiseksi, isla-
milaisten ääriliikkeiden pysäyttämiseksi ja talousyhteistyöhön. Venäjä 
puolestaan otti vuonna 200� motokseen: ”We are back to Africa!” 
Kylmän sodan jälkeen hiipunut kiinnostus Afrikkaan on nyt kaikkialla 
herännyt uudestaan.

Kysymys ei ole vain raaka-ainejahdista tai kaupan lisääntymisestä. 
Myös monien globaalien turvallisuuskysymysten nähdään kulminoitu-
van Afrikan mantereeseen. Kasvihuoneilmiön mukanaan tuoma ilmas-
tonmuutos, kuivuus ja vesivarojen ehtyminen ovat Afrikan arkipäivää. 
Lähi-idän tilannekin heijastuu Afrikkaan voimakkaasti – onhan Egypti 
myös afrikkalainen maa.
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Somalian rannikolla on nähty viimeaikoina kansainvälinen ”laivas-
tojen kokoontumisajo”, kun 25 maan alukset ovat tulleet torjumaan 
merirosvoutta kaupallisesti tärkeällä merireitillä Punaiselta mereltä In-
tian valtamerelle. Tähän joukkoon saattaa joskus liittyä myös Suomen 
Miinalaiva Pohjanmaa.

Vaikka kylmän sodan jako on maailmassa ohitse, mailla ja maaryhmillä 
on omat vakiintuneet liittolaisensa. Esimerkiksi Yhdysvalloilla on pe-
rinteisesti vahva suhde Etiopiaan, Keniaan, Ugandaan ja Etelä-Suda-
niin sekä mantereen länsirannikolla Liberiaan.

Maailmassa on käyty globaalia sotaa terrorismia vastaan, mutta onko 
Afrikka myös tämän sodan sotatanner? Toistaiseksi ei. Vain yhdessä 
valtiossa – Somaliassa – kansainvälinen yhteisö ja Yhdysvallat näkee 
merkkejä Al-Qaidan suorasta vaikutuksesta meneillään olevassa sisäl-
lissodassa. Silti pelko radikaalin islamintulkinnan leviämisestä myös 
Afrikkaan on todellinen. Vaaravyöhykkeessä nähdään olevan paitsi So-
malia, myös Djibouti, Etiopia, Eritrea, Egypti, Sudan – ja jopa Kenia ja 
Nigeria, joissa on myös paljon muslimiväestöä.

Moni kysyy, miten Afrikan talouteen voi investoida, kun 
maanosa näyttää olevan täynnä uhkia, konflikteja ja katastrofeja? Tässä 
kohtaa elämme kuitenkin tiedotusvälineiden harhassa – rauhallinen 
kehitys ei ylitä missään uutisotsikoita, sodat ja katastrofit kyllä. Monet 
niistä alueista, joista ennen kuulimme sotauutisia, ovat nyt rauhoittu-
neet. Namibian sodan päättymisessä ja itsenäisyyden saavuttamisessa 
aikanaan presidentti Martti Ahtisaari oli aktiivinen. Aikaisemmat sota-
alueet – Sierra Leone, Liberia, Burundi, Ruanda, Angola – eivät ole 
enää kovin usein otsikoissa.

Afrikka on kuitenkin edelleen suurten eroavuuksien maanosa. Siksi 
siellä toimiminen vaatii yksityiskohtien ja paikallisten olosuhteiden 
tarkkaa tuntemista ja ymmärtämistä.

Afrikkaa vaivaavat joskus myös afrikkalaisten itsensä luomat stereo-
typiat. ”Nigerialaiskirjeet” ovat yksi esimerkki Afrikkaan liittyvistä 
negatiivisista mielikuvista. Jossakin Lagosin nettikahvilan hämärissä 
nuoret, työttömät nigerialaiset lähettävät meilejään, joissa onnettomiin 
olosuhteisiin ajautunut diktaattorin leski tarvitsee miljoonilleen kii-
reesti sijoitusapua – kunhan saa ensin pienen avustuksen ulkomailta. 
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Joku tollo jossakin – joskus myös Suomessa – luulee saaneensa lotto-
voittoon verrattavan onnenpotkun ja lähtee leikkiin mukaan.

Kun joku erehdyksissään vastaa näille lagosilaisten nettikahviloiden 
koijareille – no, rikollisiahan he ovat – riemu varmasti nettikahvilassa 
on rajaton. Tarpeen vaatiessa vieras vastaanotetaan jonkun puolitutun 
pankinjohtajan työhuoneessa samaan aikaan, kun johtaja nauttii pitkää 
lounastaan. Huijaus on valmis.

Näitä rikollisia ei voi puolustaa. Mutta heitä voi katsoa myös toisin 
silmin: he ovat osa uutta Afrikkaa, joka etsii mahdollisuuksiaan. He 
puhuvat englantia. He osaavat käyttää tietokonetta, ja heillä on mat-
kapuhelin. Eivätkö nämä ole juuri niitä taitoja, joilla Afrikka jonakin 
päivänä voisi lähteä nousuun? Jos Afrikassa olisi enemmän aitoja työ- 
ja yritysmahdollisuuksia nuorelle sukupolvelle, heidän taidoillaan Afri-
kassa saataisiin paljon aikaan.
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3	 KUOLEMA	
AFRIKAN	UNIONIN	
VIHOLLISILLE
Afrikan unioni (AU)2 on Afrikan maiden yhteistyöjärjestö. Se on vii-
me aikoina keskittynyt ennen kaikkea Afrikan konfliktien ratkaisuun 
ja demokraattisen kehityksen tukemiseen jäsenmaissaan. Toimintamal-
linsa se on ottanut monessa asiassa Euroopan unionilta. Kun AU:n ko-
mission puheenjohtaja, gabonilainen Jean Ping kiipesi AU:n huippu-
kokouksen puhujapönttöön Addis Abebassa tammikuussa 2010, hänen 
sanomansa ei jäänyt epäselväksi. Hän röykytti jäsenmaita vielä jatku-
vista konflikteista – sellaisista kuin Somaliassa ja Sudanissa – ja kritisoi 
voimakkaasti niitä jäsenmaita, joissa edellisen kokouksen jälkeen oli 
tapahtunut epädemokraattinen vallanvaihto. Kiveäkään ei jäänyt kään-
tämättä, kun Ping teroitti AU:n 53 jäsenmaalle rauhan, demokratian ja 
laillisuuden periaatteita.

Afrikan unioni perustettiin vuonna 2002 Afrikan yhtenäisyysjär-
jestön (OAU) seuraajaksi. Siinä missä OAU:ta pidettiin lähinnä kes-
kustelukerhona, on AU asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita 
niin rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien kuin taloudellisen yhden-
tymisenkin alueilla. Vielä ei ole yhteistä afrikkalaista valuuttaa – mutta 
se on toki suunnitelmissa.

Afrikan unionin (AU) puheenjohtajamaa 2010 on 10 miljoonan asuk-
kaan Malawi – maa Tansanian, Sambian ja Mosambikin välissä. Viime 
vuonna puheenjohtajamaa oli Libya, jonka valtionpäämies Muammar 
Gaddafi on yksi AU:n johtohahmoista. Gaddafi on myös yksi pisim-
pään vallassa olleita Afrikan valtionpäämiehiä – 40 vuotta vallassa tuli 
täyteen viime vuonna. Gaddafi puhuu nykyään AU:n huippukokouk-
sissa rajattomasta Afrikasta, jossa ei ole viisumeita eikä rajamuodolli-
suuksia, Afrikasta, jossa työntekijät voivat liikkua vapaasti ja jossa on 
yhteinen valuutta. Eurooppalaisesta se kuulostaa hyvin tutulta visiolta.

Joitain erojakin sentään on. Euroopassa ei ketään kutsuta nimellä 
”Great Leader”, Suuri Johtaja, mutta se on Gaddafin itsestään käyttä-



18

mä titteli. Osallistuin kesällä 200� Libyan rannikkokaupungissa Sirtes-
sä pidettyyn AU:n huippukokoukseen, ja sieltä jäivät hyvin mieleen 
Afrikan unionia tukevien julisteiden ja banderollien tekstit. Niissä 
peräänkuulutettiin AU:n yhtenäisyyttä. Varsinkin yksi banderolli koko-
uspaikan edustalla painui monen osallistujan mieleen: ”Death to the 
enemies of African Union!” eli ”Kuolema Afrikan Unionin vihollisil-
le!”. Toivottavasti Brysselissä ei aleta ottaa mallia AU:n retoriikasta.

Afrikan unioni on 53 Afrikan valtion muodostama kansainvälinen 
järjestö, joka rakenteeltaan, toiminnaltaan ja päämääriltään muistuttaa 
paljon Euroopan unionia. Afrikan maista vain Marokko on jättäytynyt 
AU:n ulkopuolelle Länsi-Saharaa koskevan kiistan vuoksi.

AU perustettiin vuonna 2002 Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) ja 
Afrikan talousyhteisön (AEC) seuraajaksi. Se pyrkii edistämään demo-
kratiaa, ihmisoikeuksia ja vakaata taloutta. Pitkän aikavälin tavoitteisiin 
kuuluvat mm. yhteinen valuutta – afro – ja yhteiset puolustusvoimat. 
AU pyrkii ratkaisemaan Afrikan sisäisiä konflikteja ja edistämään Afri-
kan laajuisia yhteismarkkinoita.

AU:n päämaja sijaitsee Etiopiassa, Addis Abebassa. Tammikuiset huip-
pukokoukset pidetään siellä, ja kesän huippukokoukset kulloisessakin 
puheenjohtajamaassa. Tänä vuonna myös erillinen ohjelma, The New 
Partnership for Africa’s Development (NEPAD), liitetään osaksi AU:ta.  
AU:n työkielet ovat arabia, englanti, espanja, ranska, portugali ja swa-
hili.

Afrikan unionin tulevaisuuden virstanpylväät on määritelty ns. 
Abujan sopimuksessa vuodelta 1��1. Lopputavoitteena ovat täydelliset 
yhteismarkkinat Afrikassa vuonna 2028. Abujan sopimuksessa määri-
tellään integraation kuusi eri vaihetta kestoineen:

1) Afrikan alueellisten talousyhteisöjen vahvistaminen, ja uusien alu-
eellisten talousyhteisöjen perustaminen niihin osiin Afrikkaa, joissa 
sellaisia ei vielä ole (5 vuotta).

2) Alueellisella tasolla tullien ja maksujen harmonisointi, eri sektorien 
integrointi (mm. energiayhteistyö) ja lainsäädännön harmonisointi (8 
vuotta).

3) Aluetasolla vapaakauppa-alueiden ja tulliliittojen muodostaminen 
(10 vuotta).
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4) Toimenpiteet Afrikan laajuisen tulliliiton synnyttämiseksi (2 vuot-
ta).

5) Yhteismarkkinoiden, African Common Market (ACM) synnyttä-
minen (4 vuotta).

6) ACM:n vahvistaminen, mukaan lukien ihmisten ja tuotannon-
tekijöiden vapaa liikkuvuus, yhteismarkkinoiden ja valuuttaunionin 
syntyminen, Afrikan keskuspankki, Afrikan yhteinen valuutta, pan-af-
rikkalaisen parlamentin synnyttäminen.

Abujan sopimus tuli voimaan vuonna 1��4. AU on perustanut myös 
mekanismin, jolla se arvioi jäsenmaidensa taloudenpitoa ja hyvää hal-
lintoa (Peer Review Mechanism).

Afrikan unionin edeltäjä oli vuonna 1�63 perustettu OAU, the Orga-
nization of African Unity. OAU:n perustajiin kuului afrikkalaisia itse- 
näisyystaistelijoita, jotka nousivat valtionpäämiehiksi siirtomaaherruu- 
den päättyessä. Silloin oli luonnollista korostaa jokaisen valtion itse-
määräämisoikeutta ja valtaa päättää omista asioistaan. OAU:ta kriti-
soitiin usein siitä, että se ei ”keskustelukerhona” kyennyt 70-, 80- ja 
�0-luvuilla puuttumaan jäsenmaissaan epädemokraattisiin vallanvaih-
toihin, demokratiavajeeseen, ihmisoikeusloukkauksiin tai voimakkaa-
seen taloudelliseen protektionismiin. Uusi Afrikan unioni on valmis 
puuttumaan myös jäsenmaidensa sisäisiin asioihin silloin, kun kehitys 
haittaa integraation tavoitteita.

Etelä-Afrikan edellinen presidentti Thabo Mbeki oli aloitteentekijä 
uudessa ”Afrikan renessanssissa”, johon myös yhteistyöjärjestön uu-
distuminen liittyi. Samaan aikaan Libyan johtaja Muammar Gaddafi 
alkoi olla yhä aloitteellisempi Afrikan suuntaan, petyttyään ajatustensa 
saamalle vastaanotolle Arabiliitossa. Gaddafi on ollut myös yksi afrik-
kalaisen yhteistyön keskeisistä rahoittajista. Kun Libyan öljyrahoja on 
sijoitettu puoleen AU:n jäsenmaista, Libya tulee AU:n piirissä tarkasti 
kuunnelluksi ja sen ehdotuksia vastustetaan julkisesti vain harvoin. 
Yksi reitti Afrikan sydämeen kulkee siis Tripolin kautta.

Muita afrikkalaisia ”suurvaltoja” AU-yhteistyössä ovat Sudan, Etiopia, 
Etelä-Afrikka, Nigeria, Tansania, Kenia ja Egypti. Kiinnostavaa on, että 
monista sisällissodista kärsinyt Sudan on kyennyt säilyttämään paino-
arvonsa alueellisessa yhteistyössä. Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
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ICC:n Darfurin rikoksista etsintäkuuluttama Sudanin presidentti  
Al-Bashir kulkee Addis Abebassa AU:n kokouksissa punaista mattoa 
pitkin salamavalojen välkkyessä.

Myös Euroopan karsastama Zimbabwe ja sen presidentti Mugabe 
osallistuvat aktiivisesti AU:n yhteistyöhön. Aiemmin murheenkryyni 
oli Libya, jonka suhteet EU:hun ovat nyt normalisoituneet. Sen sijaan 

Kuvio 2
Afrikan alueellista integraatiota varten on perustettu yhteensä 
14 talousjärjestöä. Afrikan unioni tunnustaa niistä kahdeksan. 
Ongelmana ovat maat, jotka kuuluvat yhtaikaa moniin järjes-
töihin. Aluejakojen epäselvyys hidastaa integraatiota.3
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Sudan ja varsinkin Zimbabwe tuottavat jatkuvasti harmaita hiuksia 
EU-AU -yhteistyössä.

Libyaan marraskuuksi 2010 suunniteltu EU-AU -huippukokous tulee 
olemaan hyvä testi sille, kykenevätkö EU ja AU istumaan samaan pöy-
tään valtiojohdon tasolla. Jos Sudan kutsutaan, osallistuuko etsintäkuu-
lutettu presidentti Al-Bashir? Jos Zimbabwe on mukana, nähdäänkö 
Mugaben ja Ison-Britannian pääministerin kättelevän? Ihmisoikeus-
kysymyksistä on tullut EU:n ja AU:n välisen yhteistyön kuuma peru-
na.

Afrikan unioni sanoo tänä päivänä etenevänsä integraatiossa 
rauha ja turvallisuus edellä. Tämä on helppo nähdä myös panos-
tuksesta, jonka AU nykyään käyttää rauhanturvaoperaatioihin omalla 
mantereellaan. Vaikeimmat rauhanturvaoperaatiot ovat tällä hetkellä 
AMISOM Somaliassa, Mogadishussa, ja YK:n kanssa tehty yhteisope-
raatio UNAMID Sudanin Darfurissa. Rauhanturvaajien lisäksi AU:n 
jäsenmaat ovat tukeneet siviilikriisinhallintaa lähettämällä mm. poliise-
ja monille konfliktialueille.

Maailman rauhanturvatilastoissa neljä afrikkalaista maata, Nigeria, 
Egypti, Ruanda ja Ghana, mahtuu kymmenen suurimman rauhan-
turvaajia lähettävän maan joukkoon, Suomi on tässä tilastossa sijalla 
63. Afrikkalaisten kanssa ei pidäkään tehdä sitä virhettä, että esittelee 
Suomea rauhanturvaamisen suurvaltana. Afrikka on jo kauan sitten 
pannut paremmaksi.

Abujan sopimuksessa on pantu suuri paino koko Afrikan manteretta 
pienemmille, alueellisille talousjärjestöille. Afrikan sisämarkkinat ke-
hittyisivät näistä yhteenliittymistä, ja lopulta päätyisivät koko Afrikkaa 
koskevaksi talousalueeksi, jolla on yhteinen valuutta.

Alueellisia talousyhteisöjä onkin useita: Economic Community of 
West African States (ECOWAS), Common Market for Eastern and 
Southern Africa (COMESA), Southern African Development Com-
munity (SADC), Intergovernmental Authority on Development 
(IGAD), Economic Community of Central African States (ECCAS), 
East African Community (EAS) ja Community of Sahelo-Saharan 
States (CEN-SAD). Arab Maghreb Unionilla (AMU) on ollut vara-
uksia AU:n suuntaan, mutta AU tunnustaa senkin yhtenä kaikkiaan 
kahdeksasta alueellisesta talousjärjestöstä.
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Näiden kahdeksan lisäksi on perustettu vielä kuusi muuta alueellista 
yhteenliittymää, ja AU:n pulmana ovatkin valtiot, jotka kuuluvat sa-
maan aikaan moneen eri ryhmittymään. AU:n piirissä joudutaankin 
lähivuosina tekemään päätöksiä siitä, miten aluejaot toimivat, jotta ta-
loudellisessa integraatioprosessissa päästään tuloksiin.

Euroopan unioni on yksi Afrikan unionin keskeisistä yhteistyökump-
paneista, samoin Yhdysvallat. Kiina on ojentanut auttavan kätensä  
AU:lle rakentamalla sille mm. uudet kongressitilat Addis Abebaan.  
Afrikan unionilta ei siis puutu ystäviä.

EU:lla on kuitenkin vielä matkaa järjestäytyneeseen poliittiseen ja ta-
lousyhteistyöhön AU:n kanssa. Aiemmin EU:n kaksijakoisuus haittasi 
yhteistyötä: rahat yhteistyöhön tulivat EU:n komissiolta, ja poliittisia 
linjoja veti ministerineuvosto. Lissabonin sopimuksen myötä EU:lla 
on ainakin teoreettinen mahdollisuus yhtenäistää politiikkaansa suh-
teessa AU:hun.

Esimerkiksi afrikkalaisten rauhanturvahankkeiden tukemisessa ra-
hoituksen ja poliittisten viestin on kuljettava käsi kädessä. EU:n ero 
Yhdysvaltoihin on ollut juuri tässä. Amerikkalaisten rahallinen tuki ja 
poliittiset viestit AU:lle ovat olleet koordinoituja.

Ulkopolitiikassaan Afrikkaan Euroopan unioni törmää myös siihen 
tosiasiaan, että Englannin ja Ranskan kaltaisilla vanhoilla siirtomaa-
isännillä on moniin afrikkalaisiin maihin suorat suhteet. Myös Eng-
lannin ja Ranskan jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa antaa niille 
enemmän sananvaltaa suhteessa Afrikan turvallisuuskysymyksiin.

Monet vapautuneet siirtomaat ovat säilyttäneet vanhoja suhteitaan 
myös järjestyneemmässä muodossa liittymällä joko Kansainyhteisöön 
(ent. Brittiläinen kansainyhteisö) tai frankofonisten maiden OIF-ryh-
mään (L´Organisation Internationale de la Francophonie).
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4	 AFRIKAN	RAAKA-
AINETALOUDET
Afrikka on pinta-alaltaan ja väkiluvultaan maailman toiseksi suurin 
manner. 54 Afrikan maassa asui vuonna 2008 arviolta �86 miljoonaa 
ihmistä eli noin 15 prosenttia maailman koko väkiluvusta.4 Joidenkin 
arvioiden mukaan miljardin ihmisen raja Afrikassa on jo ylitetty. Af-
rikka on maailman mantereista köyhin. Vuonna 200� julkaistu YK:n 
Human Development Report5 listaa maailman maat inhimillisen 
kehityksen eri osatekijöiden mukaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi 
tulotaso, terveys, odotettu elinikä jne. Alimmassa ”Low human deve-
lopment” -sarjassa on kaikkiaan 24 maata. Näistä vain kaksi on ei-af-
rikkalaisia – Afganistan ja Itä-Timor.

Afrikan ”putoamista” kehityksen kelkasta kuvaa hyvin Maailman 
talousfoorumin arvio, jonka mukaan vuonna 1�70 maailman köy-
histä 10 prosenttia asui Afrikassa, mutta vuonna 2000 afrikkalaisia oli 
maailman köyhistä 50 prosenttia. Ei siis ole ihme, jos Afrikan katseet 
kääntyvät ennen muuta Aasian suuntaan: Oppia talouskehityksen no-
peuttamiseksi etsitään Kiinan ja Intian kaltaisista talouden menestysta-
rinoista.

Afrikkalaiset itse selittävät mielellään köyhyyden juurten olevan his-
toriassa – orjakaupassa, raaka-aineiden ryöstämisessä ja siirtomaatalou-
dessa. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet siihen, että kehitys Afrikan man-
tereella on lähtenyt liikkeelle muita mantereita hitaammin. Kylmän 
sodan kaudella itä ja länsi kilpailivat Afrikan maiden ”ystävyydestä”, ja 
silloin oli saatavissa poliittisin perustein tukea kehitykseen.

Kylmän sodan päätyttyä myös Afrikassa on jouduttu katsomaan pei-
liin. Epävakaa siirtyminen pois kolonialismista on monissa maissa jät-
tänyt jäljelle sotilashallinnon, yksinvallan tai heikon demokratian, pal-
jon korruptiota, vahvaa protektionismia – ja joissakin maissa perheen, 
suvun, klaanin tai heimon ympärille rakennettua nepotismia tai des-
potismia. Näitä valtioiden heikkouksia selitetään usein siirtomaahis-
torialla, mutta kun sukupolvet ovat jo useimmissa maissa vaihtuneet, 
eivät Afrikan johtajat voi väistää omaa vastuutaan ongelmista.
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Kaikkein tuskallisimpia myös afrikkalaisille itselleen ovat olleet ke-
hityksen takaiskut: 1��0-luvulla Zimbabwea pidettiin yleisesti mal-
limaana, jossa taloudellisen kehityksen arvioitiin yltävän vähintään 
samalle tasolle kuin naapurimaassa Etelä-Afrikassa. 2000-luvulla Zim-
babwe on ollut yksi eteläisen Afrikan murheenkryyneistä, jossa presi-
dentti Mugaben valtakausi on johtanut maan luisumiseen taloudelli-
seen kurimukseen ja nyrkkivaltaan. Vaikka viljelysmaan siirtoa valkoi-
silta suurviljelijöiltä mustille pienviljelijöille saattoi perustella suurelle 
yleisölle pisteen panemisella siirtomaakaudelle, elintarviketuotantoon 
Zimbabwessa sillä oli tuhoisat vaikutukset.

Kuva 3 
Afrikan luonnonvarat6
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Afrikan taloutta seuraavat ovat nähneet kiinnostavan yhteyden hyvän 
hallinnon ja talouskasvun välillä: niissä maissa, jotka eivät ole öljy-
talouksia, hyvä hallinto, korruption kitkeminen ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen korreloivat talouskasvun nopeuden kanssa. Tällainen 
maa on houkuttelevampi investointikohde, ja se saa myös ulkomaisia 
luottoja pienemmällä korolla. Sen sijaan toisessa ryhmässä, öljytalouk-
sissa, hyvä hallinto ja vaurastuminen eivät välttämättä korreloi. Kun 
on öljyä, ei tarvitse ajatella hyvää hallintoa tai demokratiaa - ainakaan 
vielä. Tämä on nähtävissä esimerkiksi Sudanissa, Tshadissa, Libyassa tai 
Päiväntasaajan Guineassa.

Viime vuosien aikana on puhuttu paljon ”luhistuneista val-
tioista” eli valtioista, joissa hallintorakenteet eivät lainkaan toimi ja 
jotka ovat joutuneet taistelevien ryhmien tai anarkian valtaan. Yksi täl-
lainen on ilman muuta Somalia. Sen nykyinen hallitus kontrolloi vain 
muutamia kortteleita Mogadishussa.

Jos luhistuneen valtion määritelmiin luetaan mukaan paljonko se 
tuottaa pakolaisia, väestönkasvun tilanne, epätasainen vaurauden 
jakautuminen, epädemokraattiset vallanvaihdot, laajat ihmisoikeus-
loukkaukset, muiden valtioiden interventiot maan alueelle jne., niin 
Afrikasta löytyy parikymmentä valtiota, jotka mahtuvat näihin määrit-
telyihin. Joukossa ovat silloin mm. Sudan, Tshad, Kongon demokraat-
tinen tasavalta ja Zimbabwe.

Maissa voi olla sisäisiä konflikteja, vaikka valtion hallinto ja demokra-
tia periaatteessa toimisivatkin. Nigeria on esimerkki tällaisesta maasta. 
Se on pitkään kamppaillut Niger-joen suistoalueella sisäisiä levotto-
muuksia vastaan. Tämä alue muistetaan jo 1�60-luvulta Biafran sodas-
ta. Biafra tuli suomalaisille tunnetuksi viimeistään Suomen ensimmäi-
sestä graffitista, kun 16. heinäkuuta 1�68 yöllä Helsingin Temppeliau-
kion kirkon perustuksiin käytiin maalaamassa yksitoista kertaa teksti 
”Biafra!” protestina kalliille kirkkorakentamiselle keskellä afrikkalaista 
nälänhätää. Niger-joen suistoalueelta oli peräisin myös ”Ogonien 
eloonjäämisliike”, jonka aktivistien kuolemantuomiot herättivät pa-
hennusta maailmalla 1��5. Yksi näistä aktivisteista oli Ken Saro-Wiwa. 
Kansainvälinen öljy-yhtiö Shell joutui tuolloin laajan kampanjoinnin 
kohteeksi Nigerian ihmisoikeustilanteesta. Suomessa nuo tapahtumat 
ikuistettiin Ultra Bra -orkesterin lauluun.
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Nigeria on tärkeä öljyntuottajamaa, joka toimittaa esimerkiksi Yhdys-
valtojen tarvitsemasta öljystä noin 14 prosenttia. Samalla maa on tyyp-
piesimerkki afrikkalaisesta luonnonvarataloudesta, jossa suuri väestö 
ei ole päässyt hyötymään maan rikkauksista. Nigerian talouskasvu on 
2000-luvulla parhaimmillaan ollut 6-7 prosentin luokkaa. Tästä huo-
limatta 127-miljoonaisesta väestöstä edelleen 70 prosentin arvioidaan 
elävän köyhyysrajan alapuolella, eli alle 1 dollarilla päivässä.

Myös Sudanilla on pahimmillaan ollut kolme sotaa käynnissä omalla 
alueellaan: Darfurin edelleen jatkuva sota sekä 2006 päättyneet etelä-
pohjoinen konflikti ja itä-Sudanin konflikti. Konflikteistaan huolimat-
ta Sudanin vuotuinen talouskasvu on ollut 6.6 prosentin luokkaa (ar-
vio 2008), pääosin öljyntuotannon ja öljynviennin ansiosta.  Sudanin 
keskeisiä kauppakumppaneita ovat Kiina, Intia ja Malesia.

Ainostaan Etelä-Afrikka listataan teollisuusmaiden yhteis-
työjärjestön OECD:n mukaan teollisuusmaaksi. Afrikan sisällä on 
kuitenkin huomattavia varallisuuseroja. Vauraimmat maat sijaitsevat 
pohjoisessa ja etelässä. Etelä-Afrikan talous on säteillyt myös sen naa-
purialueisiin, ns. SADCC-ryhmään. Usein ajatellaankin Etelä-Afrikan 
toimivan koko Afrikan talousveturina.

Muita talouskeskuksia Afrikassa ovat esimerkiksi Välimereen rajoittu-
vat maat – Algeria, Tunisia, Libya ja Egypti – ja afrikkalaiset öljyntuot-
tajamaat kuten Sudan, Kamerun, Tshad, Nigeria, Gabon ja Päivänta-
saajan Guinea.

Kenellekään ei varmasti ole yllätys, että pitkään sisällissodista kärsineet 
maat johtavat myös Afrikan köyhyystilastoa. Sellaisia ovat esimerkiksi 
Kongon demokraattinen tasavalta, Sierra Leone, Burundi ja Somalia. 
Myös Afrikan sarvi – Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia – on yksi köy-
himpiä alueita Afrikassa. Etiopiaa ovat vuosia rasittaneet köyhyys, nä-
länhädät ja sodat. Etiopian Somaliaan rajoittuvaa Ogadenin maakuntaa 
monet pitävät ”hiljaisena Darfurina”: siellä Ogadenin vapautusarmeija 
ONLF on käynyt omaa taisteluaan Etiopian viranomaisia vastaan, ja 
viranomaiset ovat käyttäneet kovia keinoja kapinoitsijoita kohtaan.

Afrikan maiden keskinäisten erojen lisäksi myös maiden sisäisessä tu-
lonjaossa on huomattavia eroja. Kaikki Afrikassa asuvat afrikkalaiset 
eivät ole köyhiä. Suuret tuloerot ja tuloerojen kasvaminen entisestään 
ovat Afrikan kehitystä hidastavia tekijöitä.
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Afrikan talouden tärkein sektori on edelleen maatalous, jos-
sa työskentelee 60 prosenttia afrikkalaisista. Noin kolme viidesosaa 
Afrikan maanviljelijöistä saa juuri sen verran satoa, että he pystyvät 
elättämään perheensä. Pieniltä tiloilta ei jää ylimääräistä satoa myyn-
tiin juuri lainkaan. Suuret tilat puolestaan viljelevät vientiin meneviä, 
tuottoisampia viljelykasveja – kuten kahvia, puuvillaa, kaakaota ja 
kumia. Nämä tilat ovat usein suuryhtiöiden omistuksessa. Uutena il-
miönä afrikkalaisessa maataloudessa ovat afrikkalaisten maiden osana 
kauppapolitiikkaansa tekemät sopimukset viljelymaan luovuttamisesta 
toiselle valtiolle. Kiina on varannut itselleen viljelyalaa esim. Mosam-
bikista ja tuonut alueelle myös omaa työvoimaansa. 

Afrikkalaiset maataloustuottajat syyttävät yleensä EU:ta, Yhdysvaltoja 
ja Japania protektionismista. Suuret maataloustuet teollistuneissa mais-
sa ja korkeat tullit maataloustuotteille pitävät afrikkalaisia maatalous-
tuotteita poissa maailmanmarkkinoilta. Kun tuet ovat johtaneet viljan, 
puuvillan ja maidon ylituotantoon, maailmanmarkkinahinnat ovat las-
keneet ja aiheuttaneet ongelmia puhtaassa markkinataloudessa eläville 
afrikkalaisille viljelijöille. Paradoksi on, että afrikkalaiset viljelijät vaa-
tivat markkinatalouden pelisääntöjä EU:hun ja USA:han – irtiottoa 
subventoidusta taloudesta ja korkeista tuontitulleista.

Afrikkalaisen maatalouden keskittyminen vientiin tarkoitettuihin vil-
jelykasveihin on ollut omiaan heikentämään afrikkalaista ruokaturvaa. 
Kriisin tai huonon satokauden sattuessa ei ole ylijäämää saatikka va-
rastointijärjestelmää.

Maataloustuotantoa arvokkaampia vientituotteita Afrikassa ovat 
öljyn lisäksi mineraalit. Ennen kaikkea eteläisessä Afrikassa on kultaa, 
timantteja ja kuparia. Kaivostoiminnalla on suuri taloudellinen mer-
kitys Afrikalle, mutta työllistäjänä se on pieni – vain noin 2 miljoonaa 
afrikkalaista työskentelee kaivosteollisuudessa. 

Yhden kriittisen tuotteen osalta maailman matkapuhelinvalmistajat, 
niiden joukossa Nokia, ovat joutuneet kiinnittämään huomiota ma-
teriaalinsa alkuperään. Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC) 
tuotetaan coltania, jota käytetään mm. matkapuhelinten mikroelektro-
niikan valmistuksessa tarvittavan tantaalin raaka-aineena. Vuonna 2001 
YK:n silloinen pääsihteeri Kofi Annan kiinnitti huomiota DRC:ssä 
harjoitettavaan laittomaan kaivostoimintaan7, ja Nokiakin joutui li-
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säämään nettisivuilleen tietoa siitä, mistä tullutta materiaalia se käyttää 
omissa tuotteissaan.

Joskus luonnonvarat ovat Afrikassa osoittautuneet pikemmin kon-
fliktien uhkaa lisääviksi kuin vaurautta tuoviksi tekijöiksi. Kongon 
demokraattinen tasavalta mineraalivaroineen on edelleen yksi Afrikan 
köyhimpiä maita. Angola on rikas luonnonvaroiltaan, mutta sen ke-
hitys on nopeutunut vasta viime vuosina. Luonnonvarat voivat olla 
kriisien alkusyitä, tai laiton luonnonvarakauppa voi pitkittää konfliktia. 
Esimerkiksi Liberian sisällissodassa laittomat metsähakkuut oli yksi 
keino asekaupan rahoittamiseen. Kongo, Norsunluurannikko, Liberia 
ja Angola tulivat kaikki sisällissotien aikana kuuluisiksi ”veritimanteis-
taan” eli laittomasta timanttikaupasta, jolla sotaa rahoitettiin. YK joutui 
lopulta asettamaan sanktioita timanttikaupalle.

Tammikuussa 2010 Angola isännöi ”The Africa Cup of Nations”  
-jalkapalloturnausta ja halusi käyttää sitä myös näyteikkunana uuteen 
taloudelliseen vaurauteensa. Kolme vuosikymmentä sisällissotaa on 
Angolassa poikinut raskaan perinnön: 60 prosenttia sen väestöstä on 
yhä köyhyysrajan alapuolella. Kisojen järjestelyt kertovat jotakin maan 
talouden riippuvuuksista: Kiinalaiset yhtiöt ja kiinalaiset työntekijät 
rakensivat neljä valtavaa stadionia. Nurmikot tuotiin Englannista. Ki-
sojen TV-lähetyksistä vastasi ranskalainen yhtiö. Akkreditointitiskillä 
puuhailivat saksalaiset. Kaduilla myytävät t-paidat oli painettu Portu-
galissa.

Teollisuudessa afrikkalaisesta työvoimasta työskentelee Afri-
kan kehityspankin AfDB:n arvion mukaan 15 prosenttia. Ongelmina 
teollisuuden syntymiselle ovat olleet infrastruktuurin heikkoudet, 
puuttuvat investoinnit sekä koulutetun työvoiman puute. Usein myös 
energiantuotanto on pullonkaula – monin paikoin teollisuuden tar-
vitsemaa sähköenergiaa ei ole ollut helposti saatavilla.

Toisaalta tällaiset infrastruktuurin puutteet ovat tarjonneet ulkomai-
sille yrityksille myös liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalaisista yri- 
tyksistä Wärtsilä on mukana useiden afrikkalaisten maiden energian-
tuotannossa. Esimerkiksi Tansaniassa Dar es Salaamissa toimii Wärtsi-
län toimittama kaasuvoimalaitos, joka on Tansanian sähköyhtiön  
TANESCOn omistuksessa. Wärtsilä on viime aikoina ollut muka-
na myös Sudanin energiasektorilla ja muun muassa Etelä-Sudanissa 
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Wärtsilän toimitusten, asennusten sekä huollon nopeus ovat niittäneet 
mainetta.

Oma lukunsa teollisuuden sijoittumisen vaikeuksissa on ollut monien 
valtioiden harjoittama ulkomaalaisomistuksen rajoittaminen sekä häi-
lyvät viranomais- ja verokäytännöt, jotka ovat johtaneet korruption 
lisääntymiseen. Kun tähän lisätään rahan, teknologian ja koulutuksen 
puute,sekä tuotteiden vientiin liittyvät logistiset ongelmat, hidas in-
vestointitahti teollisuuteen on ymmärrettävä. Afrikassa kuljetuskus-
tannukset sekä kuljetuksiin liittyvät riskit voivat olla poikkeuksellisen 
suuret. Joissakin tapauksissa esimerkiksi ylikorkeilla satamamaksuilla 
tehdään tuotteen vienti kannattamattomaksi.

Mutta on myös teollisia menestystarinoita. Yksi sellainen on suomalai-
selta kehitysrahoitusyhtiöltä Finnfundilta tukea saanut kenialais-suo-
malainen lääketehdas Universal Corporation Ltd (UCL). 2000-luvun 
alussa tuotantonsa aloittanut insinööri Pentti Keskitalon ja intialais-
kenialaisten Dhananin yrittäjäveljesten perustama yritys valmistaa mm. 
patenttivapaita rinnakkaislääkkeitä aidsiin, malariaan ja tuberkuloo-
siin.8 UCL valmistaa yli 140 lääkettä ja se on yksi Saharan eteläpuo-
lisen Afrikan suurimmista lääketehtaista. Tehtaan lääkkeitä viedään 
tällä hetkellä yli kymmeneen Afrikan maahan. Tehdas lähti alun perin 
liikkeelle käytetyistä koneista ja laitteista, jotka ostettiin Suomessa lo-
petetuista lääketehtaista.

Pankkitoimintaan Afrikassa liittyy edelleen paljon ongelmia. 
Paikallisia pankkeja vaivaavat usein epävakaus ja korruptoituneisuus, 
tai ainakin erittäin byrokraattiset käytännöt. Esimerkiksi Nigeriassa 
paikallisessa pankissa käyminen voi tarkoittaa puolen päivän odottelua 
täpötäysissä pankkisaleissa – ja lopulta ”eioota” itse kassaluukulla. Tä-
män vuoksi liiketoiminnassa käytetään yleensä kansainvälisiä pankkeja, 
ja yksityiset hoitelevat kansainvälisiä rahalähetyksiä mm. Western Uni-
onin kautta. Poliittisesti epävakailla alueilla – kuten Sudanissa – luote-
taan usein naapurimaiden pankkijärjestelmiin, ja liikemiehet istuvatkin 
yhtenään Khartum-Kairo -lentokoneissa puristaen tiiviisti agenttisalk-
kujensa kahvoista. Kairossa voidaan sitten valuutoilla käydä kauppaa.

Luottokorttien käyttöön Afrikassa liittyy edelleen vaikeuksia, joskus 
myös riskejä. Vaikeuksista tyypillisin on, että kaikkia kortteja ei kel-
puuteta tai että palvelujen tarjoajan puhelinyhteys ei toimi, eikä mak-
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sua saada varmennettua. Monet liikkeenharjoittajat lisäävät laskuun 
esim. 10 prosenttia käsittelykuluja, jos lasku maksetaan luottokortilla. 
Ikävimpiä ovat yllätykset, joissa kortti tai sen tiedot on laittomasti 
kopioitu, ja tililtä alkaa lähteä outoja maksuja. Esimerkiksi Nigeriassa 
tällaista voi tapahtua.

Ylipäätään Afrikassa rahoitussektori on edelleen kehittymätön. Yritys-
rahoituksen ongelmina ovat kehittymättömät ja ei-likvidit pääoma-
markkinat sekä korkea rahan hinta. Paikallisten yrittäjien ongelmana 
on usein vakuuksien löytäminen lainarahalle. Yhtenä Kansainvälisen 
valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin tavoitteena Afrikassa on 

Kuva 4 
Afrikan rautatieverkosto johtaa raaka-ainelähteistä rannikon 
satamiin9
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ollut pankkiuudistus ja kansainvälisten pankkien markkinoille pääsyn 
helpottaminen.

Afrikka on kärsinyt myös afrikkalaisten pääomien sijoittamisesta muil-
le markkinoille Afrikan ulkopuolelle. Legendathan kertovat Afrikan 
eri valtionpäämiehistä, joilla on muhkeat pankkitilit esimerkiksi Sveit-
sissä. Tätä taustaa vasten onkin kiinnostava katsoa myös vastakkaista 
trendiä – Afrikkaa sijoittamassa Afrikkaan.

Libya perusti vuonna 2006 öljytulojaan varten Libyan Investment 
Authorityn (LIA), johon se kokosi erilaiset aiemmat rahastonsa. LIA:n 
alkupääoma on 70 miljardia US dollaria, ja samaan aikaan aloitti Libya 
Africa Portfolio (LAP)10, jonka alkupääoma oli viisi miljardia dollaria. 

Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)11 on läsnä  
24:ssä afrikkalaisessa valtiossa ja sijoittaa telekommunikaatioon, kai-
vostoimintaan, teollisuuteen ja turismiin. Osittain yhtiön toiminta 
kuvastaa Libyan poliittista vaikutushalua omaan mantereeseensa, mutta 
libyalaiset uskovat myös aidosti Afrikan kehitykseen. Heidän inves-
toinneistaan tekee kiinnostavia myös se, ettei niiden pääpaino ole 
Etelä-Afrikassa, vaan mukana on hyvin erilaisia Afrikan maita: Gabon, 
Kongo, Burkina Faso, Niger, Mali, Guinea, Tshad, Uganda, Benin, 
Liberia, Etiopia, Nigeria, Madagaskar, Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-
Afrikka, Eritrea, Zimbabwe, Sambia, Ruanda, Gambia, Ghana, Togo, 
Komorit ja Kongon demokraattinen tasavalta.

Monille eurooppalaisille valtiolle ja yrityksille Libyan kasvava talou-
dellinen aktiivisuus on ollut vetovoimatekijä. Libyan ja sen investoin-
tiyhtiöiden investointifoorumit ovat vetäneet puoleensa yhä useampia 
eurooppalaisia toimijoita. Useimmilla EU-mailla onkin Tripolissa oma 
edustustonsa – ei kuitenkaan Suomella.
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5	 VANHA	JA	UUSI	
INFRASTRUKTUURI
Kuva afrikkalaisesta rautatieverkosta tiivistää hyvin afrikkalaisen inf-
rastruktuurin ongelmat. Rautatieverkko on rakennettu kuljettamaan 
luonnonvaroja ja kaivannaistuotteita rannikon satamiin ja muistuttaa 
hyvin eurooppalaisen kolonialismin perinnöstä Afrikassa. Afrikan 
sisäiset liikenneyhteydet ovat alikehittyneet – puhuttiinpa sitten rau-
tateistä, maanteistä, lentoliikenteestä tai tietoliikenteestä. Länsiafrikka-
lainen osallistuja Afrikan unionin huippukokoukseen Addis Abebassa 
lentää todennäköisimmin edelleen Pariisin, Lontoon tai Brysselin 
kautta.

Viimeisen viiden vuoden aikana on Afrikan infrastruktuurille kuiten-
kin tapahtunut paljon. Nyt yli puolet afrikkalaisista elää alueella, jossa 
matkapuhelimen GSM-signaali löytyy. Toisaalta afrikkalainen voi jou-
tua maksamaan 5-6 kertaa korkeamman hinnan matkapuhelinyhteyk-
sistään kuin kiinalainen tai intialainen. Viisi Afrikan maata on saavut-
tanut YK:n vuosituhattavoitteissa asetetun tavoitteen siitä, että puhdas 
juomavesi olisi kaikkien ulottuvilla.

Vanhan infrastruktuurin puutteellisuus tai huono kunto kiusaa-
vat kuitenkin yhä monen jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi vain yksi 
kolmannes afrikan maaseutuväestöstä on sellaisen tieyhteyden päässä, 
että sitä voidaan käyttää kaikkina vuodenaikoina. Sadekaudet tuhoavat 
teitä ja vievät siltoja mennessään.

Maailmanpankki arvioi raportissaan ”Africa’s Infrastructure: A Time 
for Transformation” (World Bank 200�), että ennen kaikkea Saharan 
eteläpuolisen alueen heikko infrastruktuuri leikkaa näiden maiden ta-
louskasvua jopa kahdella prosenttiyksiköllä vuosittain.

Sen vuoksi Maailmanpankki laskeekin vuotuisen investointitarpeen 
mantereella olevan �3 miljardia dollaria vuodessa – kaksinkertainen 
summa aikaisempiin arvioihin verrattuna. Maailmanpankki on verran-
nut Afrikan tilannetta Kiinaan, jossa viimeisen 20 vuoden aikana on 
käytetty bruttokansantuotteesta noin 15 prosenttia infrastruktuuri-in-
vestointeihin.
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Suurimpia infrastruktuuri-investointeja Afrikassa tarvitsisivat luhistu-
neet tai juuri sodista toipumassa olevat valtiot, jotka eivät juuri hou-
kuttele investoijia. Näissä ei aina ole edes laajoja investointeja mah-
dollistavia rakenteita. Kaikkein köyhimpien maiden auttaminen voi 
tämänkin vuoksi olla kaikkein haasteellisinta.

Energiantuotannossa yli puolet eli 30 Afrikan maata on vaikeuksissa, 
ja niissä on kuluttajia vaivaavia sähkökatkoksia. Yrittäjät valittavat, kun 
yritys joutuu seisomaan sähkönpuutteen vuoksi. Vain joka neljäs afrik-
kalainen on sähköverkon piirissä. Maailmanpankki ehdottaakin noin 
puolta infrastruktuurirahoituksesta käytettäväksi energiantuotantoon.

Monet näkevät Afrikan mahdollisuudet myös uusiutuvan energian 
tuottajana. Bioenergia, tuuligeneraattorit, vesivoiman käytön lisää-
minen ja aurinkoenergia ovat kaikki sektoreita, jotka Afrikassa ovat 
alikehittyneitä. Yksi kiinnostava eurooppalainen aloite uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämiseen on saksalaisten alullepanema Deser-
tec12, jossa tuotettaisiin Eurooppaan energiaa tekemällä laajamittaisia 
aurinkoenergiainvestointeja Pohjois-Afrikkaan. Vaikeissa autiomaaolo-
suhteissa toimivan aurinkopaneelitekniikan lisäksi Desertec-projekti 
edellyttää uusia sähkökaapeleita Afrikan ja Euroopan välille.

Kiinasta on tullut yksi keskeinen infrastruktuurin rakentaja 
Afrikassa: se rakentaa monissa maissa maanteitä, ja uusia rautateitäkin 
on tekeillä kiinalaisvoimin mm. Algeriassa ja Nigeriassa.

Rautatieverkkoakin tärkeämmäksi ovat Afrikassa muodostuneet kaa-
su- ja öljyputket. Kaasua virtaa mm. Marokon, Algerian, Tunisian ja 
Libyan kautta Välimeren alitse Espanjaan ja Italiaan. Euroopassa har-
maita hiuksia tuottaa ajatus siitä, että Venäjän kaasuteollisuus saisi yhä 
tukevamman jalansijan Afrikassa – ennen kaikkea Libyassa ja Algeriassa 
– ja pyrkisi näin ”pussittamaan” Eurooppaa ja luomaan kaasukartellia.

Joissakin tapauksissa Afrikan öljy-yhteydet kulkevat myös konfliktialu-
eiden kautta. Esimerkkinä sellaisesta on Tshad-Kamerun -öljyputki13, 
jolla öljyä siirretään 300 öljylähteestä Lounais-Tshadista Kamerunin 
kautta rannikolle, jossa se siirretään aluksiin. Maailmanpankki oli 
hankkeessa mukana tavoitteenaan saada myös putken vaikutusalueella 
olevat heimot hyötymään putkilinjan vetämisestä.

Nigerian Niger-joen suistoalueelta on kuulunut jo pitkään uutisia 
aseellisten ryhmien (mm. MEND, The Movement of the Emancipati-
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on of the Niger Delta14) hyökkäyksistä öljyputkia ja öljynporauskalus-
toa vastaan. Hyökkäykset ovat aika ajoin alentaneet Nigerian öljyntuo-
tantokapasiteettia. MEND on vaatinut osaa öljytuloista paikallisen vä-
estön käyttöön, mutta neuvottelut hallituksen ja MENDin välillä ovat 
olleet ongelmallisia. Ei siis ole ihme, että Shell Nigerian nettisivut15 
korostavat voimakkaasti öljy-yhtiön sosiaalista ja ympäristövastuuta.

Sudanin öljyntuotantoalueet sijoittuvat Etelä-Sudaniin ja aivan Etelä- 
ja Pohjois-Sudanin rajalle. Toisaalta ainoa öljyputki kulkee Pohjois-
Sudanin lävitse Port Sudaniin, jossa öljy laivataan pääasiassa Kiinaan 
vietäväksi. Kun kansanäänestys mahdollisesta Etelä-Sudanin itsenäi-

Kuva 5 
Afrikan uudet merikaapelit yhdistävät sekä länsi- että itä- 
Afrikan rannikon kansainvälisiin tietoliikenneyhteyksiin16 
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syydestä järjestetään vuonna 2011, ja Etelä-Sudan näillä näkymin itse-
näistyy, tulee öljynviennistä entistä haasteellisempaa.

Etelä-Sudanille uudeksi öljyreitiksi on ehdotettu rautatien ja öljyput-
ken rakentamista Kenian Mombasaan. On kuitenkin kyseenalaista, 
kannattaako näitä esiintymiä varten tehdä toista öljyputkea. Myös 
ilman rantaviivaa olevassa Ugandassa on öljykuume noussut, ja sen 
esiintymistä suunnitellaan yhteyttä joko Etelä-Sudan-Kenia -öljyput-
keen tai erillistä putkea Tansaniaan, Dar es Salamiin.

On kuitenkin myös aivan uudenlaista infrastruktuuria, joka 
saattaa muuttaa Afrikkaa rautateitä ja öljyputkia nopeammin: uudet 
afrikkalaiset tietoliikenneyhteydet. Heinäkuussa 200� alkoi toimia 
Itä-Afrikan ensimmäinen merenalainen valokaapeli, Seacom, joka 
yhdistää Etelä-Afrikan, Kenian, Tansanian, Mosambikin ja Ruandan 
tietoliikenneyhteydet. Seacom sai myös mittavaa rahoitusta Euroopan 
unionilta. Tätä ennen Afrikan yhteyttä muuhun maailmaan palveli lä-
hinnä vain vuonna 2002 rakennettu SAT-3 -kaapeli Länsi-Afrikassa.

Vastaavia kaapelihankkeita on valmistunut ja kehitteillä, ja nämä ver-
kostot muuttavat koko ICT-sektoria (tieto- ja viestintätekniikka) Afri-
kassa. Tähän asti tietoliikenneyhteydet Afrikan ja muun maailman vä-
lille ovat olleet yhden kaapelin varassa, ja myös satelliittitoimijat ovat 
hinnoitelleet yhteytensä yhtä kalliiksi. Verkkojen parantumisen myötä 
tavallisen käyttäjän tietoliikenneyhteyksien hinta putoaa roimasti.

Aasian kehityksessä on nähty, että monet puhelut Englannissa tai Yh-
dysvalloissa yhdistyvät nykyään puhelinkeskuksiin Intiassa, jossa osaava 
ja kielitaitoinen henkilökunta niihin vastaa. Ehkä sama kehitys tullaan 
näkemään Afrikassa, jossa kaapelien valmistuttua nuori, ICT-taitoinen 
ja englantia tai ranskaa puhuva väestö voi luoda Afrikkaan telepalvelu-
keskuksia.

Tietoliikenneyhteyksillä on varmasti myös vaikutusta hyvään hallin-
toon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin Afrikassa. Presidentti Ahtisaaren 
Crisis Management Initiative, CMI, piti marraskuussa 200� Helsingis-
sä kiinnostavan seminaarin ”ICT 4 Statebuilding”, jossa kenialainen 
luennoitsija, rouva Ory Okolloh kertoi Ushahidi-nettiyhteisön17 toi-
minnasta. Ushahidi on Keniassa perustettu yhteisö, joka antaa kenelle 
tahansa mahdollisuuden jakaa tietoa tekstiviestien, sähköpostin tai 
netin kautta. Nettiyhteisö on valvonut vaaleja, suojellut villieläimiä ja 
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kerännyt dataa viranomaisten väkivallasta Kenian vaalien yhteydessä. 
Ushahidi-yhteisö on esimerkki siitä, että uudet tietoliikennemahdol-
lisuudet Afrikassa voivat muuttaa mannerta nopeasti – ja lisätä myös 
demokratiaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Suomalaisista yrityksistä Nokia on yksi harvoista, joka myy tuotteitaan 
suoraan afrikkalaisille kuluttajille. Afrikkalaiselle ostajalle puhelin käyt-
tökuluineen voi vastata meillä auton hankintaa, ja sen vuoksi laitteen 
toimivuudelta ja huollolta voidaan odottaa samaa kuin meillä autoa 
ostettaessa. Vaikka keskivertoafrikkalaisen ostovoima on vähäinen, 
kysyntää riittää tuotteille, joista on aidosti hyötyä käyttäjilleen. Haas-
teena on kuitenkin saada laitteiden hintataso painettua kyllin alas sekä 
kuluttajille mahdollisuus maksaa laitteensa osamaksulla useammassa 
erässä. Pankki- ja luototustoiminta ei kaikkialla ole vielä riittävän ke-
hittynyttä.

Vuonna 2002 amerikkalaisen Massachusetts Institute of Technologyn 
(MIT) professori Nicholas Negroponte ideoi kannettavaa tietokonet-
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Kuva 6
Matkapuhelinliittymien määrä Afrikassa on jatkanut nopeaa 
kasvuaan. Matkapuhelinta käytetään entistä enemmän myös 
nettiyhteyden saamiseen.18
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ta, joka maksaisi 100 dollaria ja joka voitaisiin saada jokaiselle afrikka-
laiselle koululaiselle. Tästä kasvoi ”One Laptop per Child” (OLPC)  
-liike, ja tietokoneiden saaminen afrikkalaisille lapsille tuli myös mo-
nen hyväntekeväisyysjärjestön ohjelmaan. Malleja onkin tullut mark-
kinoille: esimerkiksi lokakuussa 200� ”CherryPal Africa” -läppäri, 
hintaan �� dollaria.

Afrikka on kuitenkin paljon muuta maailmaa jäljessä tietoliikenteen 
infrastruktuurissa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa internetiä käyttää 
seitsemän prosenttia väestöstä, ja laajakaistayhteys on alle yhdellä pro-
sentilla. Pohjois-Afrikassa internetin piirissä on jo 40 prosenttia väes-
töstä, mutta sielläkin laajakaistan piirissä vain kaksi prosenttia. Useim-
mat käyttävät internetiä Afrikassa hitaiden puhelinyhteyksien kautta.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ei myöskään ole perinteistä puhe-
linverkkoa kovin laajalti. Tämän vuoksi Afrikassa uudet, langattomat 
ratkaisut ja matkapuhelinten käyttö myös tietokoneina on valtavirtaa. 
Itse asiassa Saharan eteläpuolinen Afrikka johtaa koko maailmaa mat-
kapuhelinliittymien kasvuvauhdissa. Siellä kasvu on nyt kaksi kertaa 
nopeampaa kuin Aasiassa. Sen lisäksi, että langattoman viestinnän no-
pea kehitys tarjoaa laitteita ja palveluja valmistaville yrityksille hyvät 
bisnesmahdollisuudet, tarjoaa se afrikkalaisille itselleen tilaisuuden hy-
pätä uuden teknologian hyödyntämisessä useiden kehitysvaiheiden yli 
suoraan kärkeen.

Uudet puhelinsovellukset voivat sisältää vaikka ”puhelinneuvolan” 
odottaville äideille tai ”maamiehen tietolaarin” pienviljelijälle, jota 
kiinnostaa mistä saisi parhaat siemenet, milloin kylvö on säiden kan-
nalta parasta suorittaa, milloin on aika korjata sato ja – ennen muuta 
– millä markkinoilla saa tuotteestaan parhaan hinnan.

Monet telepalvelujen kehittäjät pitävät nykyään Afrikkaa telepalvelu-
jen tuotekehityslaboratoriona. Kun käyttäjät ovat köyhiä, joudutaan 
palvelujen prosessit ja kustannusrakenne ideoimaan aivan uudelta 
pohjalta. Tämä synnyttää tehokkuusinnovaatioita, joita voi sitten käyt-
tää muuallakin. Afrikka kilpailee jo Intian kanssa tällaisesta testilabora-
torion roolista. BoP – Business for the Poor – on uusi lähestymiskul-
ma, kun mietitään köyhimmille ihmisille sopivia tuotteita ja palveluita.

Tietoverkot voivat lisätä merkittävästi taloudellista toimeliaisuutta 
Afrikassa ja auttaa ohittamaan monia yhteiskunnallisen ja rakennetun 
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infrastruktuurin puutteita, jotka ovat tähän asti olleet lähes ylitsepääse-
mättömiä esteitä kehitykselle.

Mobiiliteknologian merkitystä Afrikan demokratisoitumiselle voi vain 
arvailla. Kiina on tottunut internet-kontrolliin, ja Afrikassa käydäänkin 
nyt henkien taistelua siitä, millaisiksi uusien tietoverkkojen kontrol-
li rakentuu. Joka tapauksessa suoran tiedon saaminen ohi hallitusten 
kontrolloimien tiedotusvälineiden muuttaa myös ihmisten käsitystä 
politiikasta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan.



3�

6	 KIINAN	KUUSI-	
TOISTA	LUPAUSTA
Kiinasta on tullut Afrikan paras ystävä. Tai meidän mielestämme pahin. 
Me eurooppalaiset ja amerikkalaiset varoitamme afrikkalaisia: Kiina 
etsii vain omaa etuaan. Se haluaa uudelleenkolonialisoida Afrikan. Se 
etsii sieltä vain energiaa ja luonnonvaroja oman tuotantonsa tarpeisiin. 
Se ei välitä ihmisoikeuksista, demokratiasta tai hyvästä hallinnosta. Se 
tuo mukanaan omat työntekijänsä, se ei kouluta afrikkalaisia osaajia. Se 
tekee sopimuksia, jossa se pyrkii rakentamaan monopoleja, joilla kil-
pailu tukahdutetaan ja länsimaiset yritykset työnnetään pois. Se pyrkii 
valtaamaan afrikkalaisen maatalousmaan omiin tarpeisiinsa. Kiinalaiset 
eivät oikeasti välitä afrikkalaisesta kulttuurista eivätkä sivistyksestä.

Afrikkalaiset kyllä kuuntelevat meitä kohteliaasti, mutta heidän seu-
raava kysymyksensä on: anteeksi – kuka puhuu? Onko tämä sitä samaa 
sakkia, joka vuosisatoja kävi orjakauppaa afrikkalaisilla, ja käytti Afrik-
kaa vain raaka-ainelähteenä? Ovatko nämä niiden samojen ihmisten 
jälkeläisiä, joille vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja rotuerottelu Afri-
kassa olivat hyväksyttäviä?

Tarkastellaan hetki – ilman kiihkoa – Kiinan ja Afrikan suhteiden his-
toriaa. Kiina on Afrikalle kiitollinen siitä tuesta, jonka se sai asemansa 
lujittamiseen YK:ssa. Se tietää myös, mitä on olla alistettuna siirto-
maaksi, ja siinä se voi kokea yhteenkuuluvuutta Afrikan kanssa. Se 
tietää myös, mitä on köyhyys, ja mitä talouden kehitys nollapisteestä 
nopeasti kasvavaksi kehitysmaaksi on omassa maassa vaatinut.

Kiinan ja Afrikan viralliset yhteistyökokoukset aloitettiin vuon-
na 2000. Kiina kohtelee kokouksissa Afrikkaa vertaisenaan – se puhuu 
kahdesta vanhan kulttuurin mantereesta ja korostaa afrikkalaisia rat-
kaisuja afrikkalaisiin ongelmiin. Se välttää tietoisesti Afrikan maiden 
sisäpolitiikan käsittelyä, korostaa etelä-etelä -yhteistyötä ja pitää itsekin 
itseäänkin vielä kehitysmaana.

Kiinan ja Afrikan maiden välinen dialogi on näiden asioiden vuoksi 
erilaista kuin afrikkalaisten keskustelut EU:n tai USA:n kanssa. Kaup-
papolitiikasta kyllä puhutaan – mutta hyvää hallintoa, korruptiota, 
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ihmisoikeustilannetta ja demokratian ongelmia ei käsitellä. Yksipuo-
luemaa Kiina ei kysele, miten teillä oppositio jakselee.

Kiina ei myöskään sano tekevänsä kehitysyhteistyötä, vaan se puhuu 
taloudellisesta yhteistyöstä. Kiina tuo myös omat intressinsä esille: se 
vaatii Afrikan maita noudattamaan ”yhden Kiinan politiikkaa” – se 
ei salli veljeilyä Taiwanin hallituksen kanssa tai sympatianosoituksia 
Tiibetin hengelliselle johtajalle Dalai Lamalle. Se keskustelee Afrikan 
maiden kanssa ilmastopolitiikasta, mutta ennen kaikkea saadakseen tu-
kea näkemykselleen, että kunkin maan taloudellinen kehitysvaihe on 
otettava huomioon päästövähennysvaatimuksissa.

Kiina on jo Yhdysvaltoja suurempi kasvihuonekaasupäästöjen tuot-
taja. Afrikka puolestaan on kirppusarjassa – sen päästöt ovat alle neljä 
prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Mutta niin Kiinalle kuin 
Afrikallekin sopisi paremmin laskentatapa, jossa jokaiselle maailman 
asukkaalle annettaisiin henkilökohtainen päästökiintiö, ja jos hän ei 
sitä kokonaan käytä, näillä voitaisiin sitten käydä kauppaa. Tämä ajatus 
on kauhistus amerikkalaisille ja eurooppalaisille, joiden henkilöä koh-
den lasketut päästöt ovat moninkertaisia kiinalaisiin tai afrikkalaisiin 
verrattuina. Kiinaa kiinnostaa myös, miten se pääsee ilmastoneuvotte-
luissa kiinni uuteen, säästävään ympäristötekniikkaan ja ympäristöra-
hoitukseen. Afrikalle ilmastonmuutos on uhka, josta on jo nyt koitu-
nut uusia ongelmia – esimerkiksi ympäristöpakolaisuutta.

Kiinan Afrikka-politiikka on hyvin systemaattista, ja sen pe-
riaatteita on esitelty kahdessa tärkeässä puheenvuorossa. Toisen niistä 
käytti Kiinan presidentti Hu Jiantao Pekingissä marraskuussa 2006, 
ja toisen piti pääministeri Wen Jiabao Egyptissä marraskuussa 200�. 
Kumpikin puhe sisälsi Kiinan kahdeksan lupausta Afrikalle, kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan.

Vuoden 2006 lupaukset toteutettiin kolmivuotiskautena 2006-200� ja 
ne olivat seuraavat:

1. Kiinan tuki Afrikalle kaksinkertaistuu vuosina 2006-200�.

2. Kolme miljardia US dollaria korkotukilainoja ja kaksi miljardia US 
dollaria edullisia hankintaluottoja Afrikalle.

3. Kiina-Afrikka -kehitysrahaston perustaminen, ja siihen viiden mil-
jardin US dollarin sijoitus kiinalaisten yritysten investointeja varten 
Afrikassa.
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4. Kongressikeskuksen rakentaminen Afrikan unionille Addis Abe-
baan Afrikan maiden yhtenäisyyden ja Afrikan integraation tukemi-
seksi (ja lisäksi tehtiin komission jäsenille virka-asuntoja).

5. Kaikkien ennen vuotta 2005 langenneiden korkovapaiden velkojen 
anteeksianto kaikkein velkaantuneimmille Afrikan maille ja niille vä-
hiten kehittyneille Afrikan maille, joilla on diplomaattisuhteet Kiinan 
kanssa.

6. Kiinan markkinoiden avaaminen afrikkalaisille tuotteille niin, että 
kokonaan tullivapaiden tuotteiden lukumäärää nostetaan 1�0:stä  
440:een niiden Afrikan maiden kanssa, joilla on diplomaattisuhteet 
Kiinaan.

7. 3-5 taloudellisen yhteistyöalueen perustaminen Afrikkaan seuraa-
van kolmen vuoden aikana.

8. Seuraavan kolmen vuoden aikana 15 000 afrikkalaisen ammatilli-
nen koulutus; 100 maatalousasiantuntijan lähettäminen Afrikkaan; 10 
maatalouden opastuskeskuksen perustaminen Afrikkaan; 30 sairaalan 
rakentaminen Afrikkaan; 300 miljoonan renminbin (Kiinan rahayk-
sikkö, n. 30 MEUR) luotto artemisiini-malarialääkkeitä varten ja 30 
keskuksen rakentaminen malarian ehkäisyyn ja hoitoon; 300 nuoren 
vapaaehtoisen lähettäminen Afrikkaan; 100 koulun rakentaminen 
maaseudulle; Kiinaan tulevien afrikkalaisten opiskelijoiden ja heidän 
tukensa nostaminen vuositasolla 2 000:sta hengestä 4 000:een.

Listan sisällöstä voidaan olla montaa mieltä, mutta siitä voi helposti 
tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensiksi sen, että Kiina on äärimmäisen ak-
tiivinen toimija Afrikassa myös monella muulla sektorilla kuin öljyn-
tuotannossa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. Toinen johtopäätös 
on, että Kiina osaa markkinoida apuaan ja osaamistaan Afrikkaan aivan 
toisella tavalla kuin EU ja Yhdysvallat tai kansainväliset rahoituslai-
tokset. Taloudellinen yhteistyö kuulostaa myös afrikkalaisten korviin 
paljon reilummalta ja tasavertaisemmalta kuin kehitysyhteistyö – ja 
varsinkin siihen liittyvä erilainen ehdollistaminen. Myös näistä syistä 
Kiinan jalansija Afrikassa on kasvanut ja kasvaa. Valtion mukana Kii-
nasta on tullut myös yrityssektori: vuonna 200� arveltiin Afrikassa toi-
mivan n. �00 kiinalaista yritystä.

Mitä sitten on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle? Pääministeri Wen 
Jiabao antoi marraskuussa 200� Egyptin Sharm al-Sheikhissä seuraa-
vat, uudet lupaukset:
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1. Kiina antaa Afrikalle 10 miljardia US dollaria tuettuja luottoja aut-
taakseen rahoitussektorin syntymistä ja aikoo tukea 1 miljardilla US 
dollarilla kiinalaisia sijoitusinstituutiota, jotta nämä voivat luotottaa 
pieniä ja keskisuuria afrikkalaisia yrityksiä. Kiina aikoo myös jatkaa 
afrikkalaisten velkojen anteeksiantoa.

2. Kiina aikoo ottaa käyttöön nollatariffin �5 prosentille tuotteista, 
jotka tulevat kaikkein köyhimmistä Afrikan maista, joilla on diplo-
maattisuhteet Kiinaan. Tariffien laskeminen aloitetaan siirtämällä 60 
prosenttia tuotteista nollatariffiin vuonna 2010.

3. Kiina ja Afrikka aloittavat yhteistyön, jolla vastataan ilmastomuu-
toksen haasteisiin. Yhteistyössä rakennetaan 100 puhtaan energian 
projektia Afrikkaan, mukaan lukien aurinkovoima, biokaasu ja pienve-
sivoima.

4. Parantaakseen Afrikan ruokaturvallisuutta Kiina lähettää 50 maan-
viljelysteknologian tiimiä Afrikkaan ja kouluttaa 2000 alan asiantunti-
jaa afrikkalaisista.

5. Kiina lahjoittaa 500 miljoonaa renminbin (n. 50 miljoonaa euroa) 
arvosta lääketieteellistä teknologiaa ja malarialääkkeitä 30 sairaalalle ja 
30 malariakeskukselle Afrikassa, ja kouluttaa 3 000 afrikkalaista lääkä-
riä ja sairaanhoitajaa.

6. Kiina rakentaa 50 koulua ja kouluttaa 1 500 afrikkalaista opettajaa. 
Vuoteen 2012 mennessä Kiina ottaa vuosittain vastaan 5 500 afrikka-
laista opiskelijaa.

7. Kiina ja Afrikka lisäävät teknologista ja tieteellistä yhteistyötä, ja 
Kiina vastaanottaa 100 afrikkalaista väitellyttä tohtoria tekemään jat-
kotutkimustyötä Kiinassa.

8. Kiina laajentaa kulttuuriyhteistyötä Afrikassa.

On vaikea vertailla samalla mitalla EU:n ja Euroopan eri maiden an-
tamaa apua Kiinan lupauksiin Afrikassa. Todennäköisesti EU:n ja sen 
jäsenmaiden antama apu Afrikalle on huomattavasti suurempaa kuin 
Kiinan tekemät lupaukset, mutta poliittisessa markkinoinnissa Kiina 
on huomattavasti EU:ta edellä.

Kiinnostava on myös kysymys, kykeneekö Kiina jatkossa pysymään 
täysin demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon kysymysten 
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ulkopuolella, joita se pitää maiden sisäisinä asioina. Sudanin ja Darfu-
rin kohdalla Kiina on jo joutunut kansainvälisen painostuksen koh-
teeksi, kun se toimittaa aseita Sudanin hallitukselle. Jotkut Darfurin 
sissiryhmistä ovat ottaneet kiinalaisten hallitsemat öljykentät Sudanissa 
”legitiimeiksi kohteiksi” Kiinan tukiessa Sudanin hallitusta.

Joillakin alueilla katkeruus Kiinaa kohtaan sen itseriittoisesta työvoi-
mapolitiikasta on kasvanut. Jos työntekijät esimerkiksi tie- tai rautatie-
työmaille tuodaan Kiinasta, mitä paikalliselle väestölle jää? Ei ole töitä, 
ei tule rahaa, eikä kerry osaamista.

Afrikan hallinnon haasteita Kiina tulee varmasti kohtaamaan siellä, 
missä hallintostruktuurit eivät tällä hetkellä ole valmiita rakenteiden 
ylläpitoon ja säilyttämiseen. Tähän samaan ongelmaan törmäsi monta 
kertaa 1�60- ja 70-luvuilla lännen antama kehitysyhteistyö Afrikalle. 
Teitä rakennettiin, mutta kuka oli vastuussa niiden kunnossapidosta? 
Kuka maksoi sairaaloissa lääkärien ja hoitajien palkat, tai millä rahoilla 
uusia tarvikkeita hankittiin? Kuka maksoi kouluissa opettajien palkat? 
Jos julkinen talous ja hallinto eivät ole kunnossa, eivät hyvätkään in-
vestoinnit pitkän päälle toimi. Kiinalla on itsellään valtio- ja hallinto-
koneisto, johon monen Afrikan maan hallintoa ei voi lainkaan verrata.

Kiinalainen sijoittaja on myös ottanut lähtökohdakseen olla 
puuttumatta millään tavalla kohdemaan sisäisiin asioihin. Tätä mah-
dollisuutta ei ole länsimaisella sijoittajalla, joka joutuu sidosryhmilleen 
vastaamaan kysymyksiin niin kohdemaan demokratiasta, ihmisoike-
uksista kuin ympäristöstäkin. Voimme kuitenkin olla varmoja, että 
ennemmin tai myöhemmin Kiina sijoittajana joutuu näiden kysymys-
ten eteen. Se saattaa myös joissakin tapauksissa joutua ratkaisemaan 
kaikkia suurvaltoja ja kolonialistisia voimia ennenkin kohdanneen 
dilemman: onko se valmis voimakeinoin puolustamaan investointejaan 
ja työvoimaansa tilanteissa, joissa nämä joutuvat uhatuiksi?

Kiinan rooli taloudellisena toimijana ja investointien mukanaan tuo-
ma kiinalainen työvoima on monissa Afrikan maissa tullut jo niin 
näkyväksi, että se on alkanut herättää myös protestimielialaa. Toiset 
taas katsovat, että aito markkinatalous on viimein tulossa Afrikkaan 
– idästä.

Jotkut Kiina-Afrikka -suhteen tutkijat ehdottavat, että Kiinan ja Afri-
kan suhdetta pitäisi tarkastella Japanin ja Taiwanin kokemusten kautta. 
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Japanilaiset tuotteet valtasivat Taiwanin markkinoita, kunnes paine 
halvemmasta työvoimasta alkoi siirtää myös tuotantoa Taiwanille. Ehkä 
lähivuosina tullaan näkemään nykyistä enemmän myös kiinalaisen 
tuotannon siirtymistä Afrikkaan, työvoima- ja tuotantokustannusten 
noustessa Kiinassa.
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7	 MILJARDIN	
IHMISEN	MARKKINAT
Tuotannon vaikeuksista Afrikassa on kuultu lukemattomia erilaisia 
tarinoita. Yhden niistä on kertonut Suomi-Somalia seuran ensimmäi-
nen puheenjohtaja Kari Kuuskoski muistellessaan työtään Hargeizassa, 
Somalimaassa, 1�80-luvun alussa. Hän toimi silloin Punaisen Ristin ja 
Maailman ruokaohjelman WFP:n tehtävissä.

Hargeizan ulosmenotien varrella oli suuri nahkatehdas, jonka britit 
olivat aikanaan rakentaneet. Tuottaakseen ja myydäkseen nahkaisia 
sandaaleja tehdas tarvitsi toimivat koneet, sähköä, vettä, liimaa, työ-
voimaa, kuljetuksia ja markkinoita. Kun oli sähköä, koneet olivat rik-
ki. Liimaa puuttui. Tuotantokatkon tullessa työntekijät etsivät muita 
hommia. Ja kun kaikkea muuta olisi ollut, ei ollut vettä. Tai nahkaa. 
Toisinaan työntekijät odottelivat tyhjän panttina, ja kun kaikki muut 
tuotannontekijät olivat viimein kohdallaan, väki puolestaan oli jo 
muualla.

Tarina voisi olla melkein mistä päin Afrikkaa hyvänsä, ja miltä tahansa 
sektorilta.

Voitaisiinko tätä kuvaa ravistaa, ja katsoa Afrikan kaleidoskooppia 
toisella tavalla? Näin tekee professori Vijay Mahajan vuonna 2008 jul-
kaistussa kirjassaan.1� Hän kehottaa katsomaan Afrikkaa uutena, haas-
tavana markkina-alueena. Amerikkalaisena markkinoinnin professori-
na hän kehottaa ”löytämään Afrikan uudelleen”, ja hänen ajattelussaan 
lähdetään todellakin ruohonjuuritasolta: mitä köyhä maanviljelijä tai 
vasta kaupunkiin muuttanut nuori tarvitsee – ja millaisia bisnesmah-
dollisuuksia siitä syntyy.

Intialaistaustainen Mahajan vertaa mielellään Afrikkaa Intiaan. Vuonna 
2008 Saharan eteläpuolisen Afrikan kansantulo henkeä kohden oli  
1 082 dollaria ja Intian vastaava luku 1 070 dollaria. Jos mukaan ote-
taan myös Pohjois-Afrikka, menee Afrikan tulotaso selvästi Intian 
edelle.20

Mahajanin havaintojen ydin on ”consumer safari” -idea: yrittäjän on 
kuljettava kentällä nähdäkseen, mitä afrikkalainen kuluttaja tarvitsee, 
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ja miten hän käyttää olemassa olevia tuotteita. Tähän kentälle lähtemi-
seen Mahajan rohkaisee lukijoitaan. Hän kritisoi sitä, että monet kan-
sainväliset ja paikalliset yritykset ovat keskittyneet myymään tuottei-
taan ja palveluksiaan vain kaikkein vauraimmalle kansanosalle – joka 
on 5-15 prosenttia väestöstä. Tätä ryhmää hän kutsuu nimellä ”Afrik-
ka yksi”. Hän kehottaa kuitenkin keskittymään ”Afrikka kahteen”, 
keskituloisiin afrikkalaisiin, jotka edustavat 35-50 prosenttia väestöstä. 
”Afrikka kolmosellekin” eli pienituloisten 50-60 prosentin osuudelle 
voi Mahajanin mukaan suunnitella tuotteita ja palveluita, jotka vastaa-
vat heidän tarpeitaan. Bisneskielellä näitä kutsutaan BoP-liikemalleiksi 
– Business to the Poor.

Tässä aasialaiset yritykset ovat Mahajanin mielestä usein eurooppalaisia 
ja amerikkalaisia parempia. Hän uskoo aasialaisen bisneksen nousuun 
Afrikassa, mutta ei sen vuoksi, että Kiina ja Intia rohmuavat Afrikan 
luonnonvaroja, vaan siksi, että kiinalaiset ja intialaiset näkevät kuvan 
itsestään parikymmentä vuotta sitten katsellessaan Afrikan nykyistä 
alennustilaa. Juuri yhtä epätoivoiselta Intia ja Kiina Mahajanin mie-
lestä näyttivät 1�70-luvulla, ennen kuin talouden pyörät Aasiassa läh-
tivät pyörimään. Lukiessaan Afrikkaa koskevia skeptisiä kommentteja 
Mahajan muistuttaa: juuri näin sanottiin Aasiasta pari vuosikymmentä 
sitten.

Mahajan käy kurkistamassa zimbabwelaiseen leipomoon, käytettyjen 
vaatteiden kauppaan Nairobissa ja nigerialaiseen elokuvatuotantoyh-
tiöön. Kaikkialla hän näkee ainutlaatuisia bisnesmahdollisuuksia sekä 
pienyrittämiselle että suuren mittaluokan liiketoiminnalle. Hänestä Af-
rikka ”unohdettuna mantereena” suorastaan kutsuu yrittäjiä – nyt ei 
vielä ole liian myöhäistä mennä Afrikkaan. Mahajan muistuttaa myös, 
mistä yritystoiminnassa hänen mielestään on kysymys: yrittäjyydellä ja 
taloudellisella toimeliaisuudella ratkaistaan ihmisten jokapäiväisiä on-
gelmia, ja luodaan uusia mahdollisuuksia.

Afrikan talous muodostaa Intian tai Brasilian luokkaa olevan 
markkina-alueen, jossa ennen kaikkea nuorten kuluttajien osuus 
on poikkeuksellisen suuri. Mahajan muistuttaa siitä, mikä voima nuo-
ruuteen liittyy: ihmiset ovat nopeita, oppivia ja liikkuvia, eivätkä ole 
niin sidoksissa menneisiin toiminta- tai ajattelutapoihin. Nuorissa on 
muutoksen mahdollisuus. He omaksuvat nopeammin myös uuden 
teknologian ratkaisut.
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Nämä nuoret tarvitsevat koulutusta. Se on edelleen pullonkaula Afri-
kassa – ja siinä Afrikka poikkeaa vielä epäedukseen Aasian maista, Kii-
nasta ja Intiasta. Ehkä Intialla ja Kiinalla olisi opetettavaa siitä, miten 
luodaan edullinen, kaikkiin kansalaisiin ulottuva koulutus- ja tervey-
denhuoltoverkosto?

Mahajan leikkii ajatuksella, että afrikkalaiset voidaan jakaa sukupolvi-
en kuilun eri puolille – sarvikuonoihin ja gepardeihin. Sarvikuonot 
muistelevat vielä vapautustaisteluja siirtomaavaltoja vastaan. Gepardit 
etsivät uusia mahdollisuuksia kaupungeista, muuttavat töiden peräs-
sä Afrikan mantereella – tai suuntaavat kohti arabimaita, Eurooppaa, 
USA:ta tai Australiaa.

Nämä Afrikan nuoret Mahajan näkee uudenlaisena kohderyhmänä. 
He ovat matkapuhelinten, internetin ja viihteen kuluttajia. He ovat 
liikkuvampia kuin vanhempansa ja omaksuvat nopeammin tietoa. 
Myös heidän koulutuksensa luo uudenlaista kysyntää: miksi Afrikasta 
pitäisi lähteä yliopistoihin Eurooppaan, Yhdysvaltoihin tai Kiinaan 
– miksi ei investoitaisi koulutukseen Afrikassa?
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2000-2008, miljoonaa käyttäjää21
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Mahajanin näkökulma on monen Afrikka-pessimistin rinnalla tuore ja 
kiinnostava. Jos 500 miljoonaa afrikkalaista tarvitsee sähköä, 600 mil-
joonaa parempaa vesi- ja jätevesihuoltoa ja saman verran ihmisiä halu-
aa kännykkäyhteyden, Mahajan näkee tämän vertaansa vailla olevaksi 
liiketoimintamahdollisuudeksi.

Mahajan ei ole tässä optimismissaan yksin. Monet rahoituslaitokset 
ovat lisänneet valikoimiinsa myös Afrikan kehittyviin markkinoihin 
liittyviä investointituotteita. Samaan aikaan afrikkalaisille pien- ja 
naisyrittäjille on tarjottu pien- ja mikrolainoitusta omien työpaikko-
jen perustamiseksi tai pienviljelyn tarpeisiin.

Kuluttajille suunnatun luototuksen kasvu on myös selvä merkki 
uusien kuluttajamarkkinoiden syntymisestä. Ennen Afrikassa kaikki 
tehtiin käteiskaupalla – nyt luottokortit ovat yleistyneet monissa Afri-
kan maissa 20-40 prosentin vuosikasvuvauhdilla. Suosituksi tuotteeksi 
ovat tulleet myös osamaksujärjestelyt, joissa maksuerät peritään suo-
raan palkasta.

Esimerkkinä nopeasti kasvavasta pienluottoyrityksestä on esimerkiksi 
Blue Financial Services, jolla on 45 000 asiakasta 14 Afrikan maassa. 
Yhtiö on nyt listattu Johannesburgin (Etelä-Afrikka) ja Gaboronen 
(Botswana) pörsseihin. Yhtiö tähtää nopeaan kasvuun mm. Nigeriassa.

Mahajanan havainnot ja esimerkit auttavat katsomaan Afrikkaa uusin 
silmiin, ja ammentamaan siitä köyhyyden voittamisen historiasta, joka 
Kiinassa ja Intiassa on viime vuosikymmeninä nähty.
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8	 AFRIKKALAISTA	
KESKUSTELUA	
KEHITYSAVUSTA
Me olemme kaikki afrikkalaisia. Homo sapiens -laji on kehittynyt 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 200 000-250 000 vuotta sitten. 
Euraasian meidän lajimme valtasi noin 40 000 vuotta sitten. Monet 
esi-isämme ovat tehneet Somalian ja Jemenin välisen Adeninlahden 
merimatkan samalla tavoin kuin pakolaiset Somaliasta tekevät sen tänä 
päivänä – pienillä veneillä. Nyt ylitys maksaa 50-100 dollaria, ja vuon-
na 200� tämän venematkan teki 70 000 Jemenin puolella rekisteröityä 
pakolaista Afrikasta. Monet heistä etsivät uutta elämää Saudi-Arabiasta 
ja muualta arabimaista – ja rohkeimmat yrittävät hankkiutua Euroop-
paan ja Yhdysvaltoihin.

Hallitusten välisen Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n edusta-
ja Shahidul Haque on todennut, että ”siirtolaisuus on toiseksi paras 
mahdollisuus työpaikkojen luomiseen. Paras mahdollisuus on, jos ko-
timaassa on töitä tarjolla.” Tähän on helppo yhtyä katsomalla vaikka 
vain Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliikkeen historiaa.

Diasporan merkitys oman maan tukemisessa on yllättävän suuri. Maa-
ilmanpankin mukaan maailman mittakaavassa diasporan kotiin lähettä-
mä raha on jo suurempi kuin virallinen kehitysapu. Afrikan osalta ke-
hitysapu ja kotiin lähetettävä raha ovat samassa suuruusluokassa, mutta 
jälkimmäisen osalta vuotuiset vaihtelut ovat pienempiä. Diasporan 
rooli oman maansa tukemisessa on siis vakaampaa kuin kehitysavun 
antajien. Kaikkein suurin kasvu viime vuosina on ollut suorissa ulko-
maisissa investoinneissa. Maailman mittakaavassa näistä investoinneista 
ovat saaneet nauttia Aasian kehittyneet maat paljon Afrikkaa enemmän.

Afrikka on edelleen maailman suurin kehitysavun saaja. Silti 
siirtolaisten kotiin lähettämällä rahalla on joillekin Afrikan kansantalo-
uksille poikkeuksellisen suuri merkitys: Esimerkiksi Lesotholla nämä 
rahat vastaavat yli neljännestä bruttokansantuotteesta, Senegalilla ja 
Togolla kymmenesosaa ja Ugandalla sekä Nigerialla noin viittä pro-
senttia BKT:stä.22
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Kehitysapu ja siitä käytävä keskustelu kuumentaa aika ajoin tunteita. 
Suomi on sitoutunut YK:ssa siihen, että nostaisimme kehitysapumme 
0.7 prosenttiin BKT:sta. Vuonna 2010 Suomen antama kehitysapu on 
yhteensä �65.6 miljoonaa euroa. Siitä varsinaista kehitysyhteistyötä on 
734.� miljoonaa euroa ja muuta julkista kehitysyhteistyötä 230.7 mil-
joonaa euroa (mm. kehitysyhteistyön hallintomenot, osuus EU:n 
kehitysyhteistyöbudjetista, pakolaisten vastaanotto, maksuosuudet 
muille kansainvälisille järjestöille ja muut kehitysyhteistyöksi luettavat 
menot). Määrärahat ovat vuonna 2010 arviolta 0.56 prosenttia brutto-
kansantulosta.23

Suomen pääkohdemaat Afrikassa ovat Tansania, Mosambik, Sambia, 
Etiopia ja Kenia. Paljon keskustelua Suomessa on herättänyt mm. 
kysymys suorasta budjettituesta, sektorikohtaisesta budjettituesta ja 
projektituesta. Apua voidaan myös antaa bilateraalisesti ja multilateraa-
lisesti – eli esimerkiksi YK-järjestöjen kautta.

Suoran budjettituen puolestapuhujat uskovat, että se vähentää avun-
saajamaiden byrokratiaa, antaa niille mahdollisuuden yhdistää eri 
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avunantajatahoilta saamansa tuen, vähentää riippuvuutta avunanta-
jamaan tarjoamasta teknologiasta ja lisää avunsaajamaan parlamentin 
kontrollia. Toiset taas kritisoivat suoraa budjettitukea ”sosiaaliavuksi”, 
jonka kohde alkaa hämärtyä, koska sitä ei avunantaja pysty suoraan 
valvomaan.

Keskustelua kehitysavusta ja sen merkityksestä ei käydä vain 
avunantajamaissa, vaan myös kohdemaissa Afrikassa. Kiina on rat-
kaissut oman lähestymisensä niin, että se ei kutsu toimintaansa kehi-
tysavuksi vaan taloudelliseksi yhteistyöksi – ja näin se on varmistanut 
monessa avunsaajamaassa avulleen ja itselleen paremman vastaanoton. 
Toisaalta Kiina itsekin luetaan kehitysmaaksi eikä sen OECD-mai-
den tavoin tarvitse kilpailla virallista kehitysapua kirjaavassa OECD:n 
DAC-komitean ODA-tilastossa25.

Sambialaisen ekonomistin Dambisa Moyon kirja Dead Aid26 väittää, 
että kehitysyhteistyö on syyllinen Afrikan huonoihin hallituksiin ja 
korruptoituneisiin hallintorakenteisiin. Valtaapitävät haluavat Moyon 
mukaan pysyä vallassa keinolla millä hyvänsä, koska tietävät aina seu-
raavan avustuserän olevan tulossa. Apu siis Moyon mielestä jähmettää 
rakenteita ja estää Afrikkaa muuttumasta. Dambisa Moyon ajatuksia 
on siteerattu myös viimeaikaisessa suomalaisessa keskustelussa. 

Moyo ajattelee, että Afrikan apuriippuvaisilta hallituksilta puuttuu 
insentiivi muuttaa tilannetta paremmaksi. Hallitukset eivät myöskään 
joudu raportointivastuuseen omille kansalaisilleen siitä, miten varoja 
on käytetty.

Avunantajan näkökulmasta voi todeta, että monet kehitysapua nautti-
vat hallitukset ovat taitavia vetämään ”oikeasta narusta” kunkin apua 
antavan hallituksen kohdalla. Ei tarvitse kuin käydä vilkaisemassa avun-
antajamaan nettisivuilta kehitysyhteistyön periaatelinjaukset ja saa no-
peasti selville, painottaako avunantaja naisten asemaa ja tyttöjen kou-
lutusta vai energiasektoria tai ehkä vesihankkeita. On siis tarvittaessa 
helppoa järjestää vastaanotto, jossa avunantaja ilahtuu tavattomasti, kun 
kohdemaalla sattuu olemaan aivan samat prioriteetit kuin avunantajal-
la. Suomalaisen ministerin saapumista valmistellessaan voi helposti jo 
internetistäkin löytyvillä tiedoilla muovata keskustelunavausta: koroste-
taan ensin Rion kokouksen merkitystä ja johdatetaan puhe sitten kes-
tävän kehityksen mukaisiin metsä- ja maaseutuhankkeisiin. Kanadan 
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ministerille otetaan toinen avauspuhe: lisääntymisterveys ja tyttöjen 
koulutus saattavat hänen kohdallaan tepsiä paremmin. Avun vastaanot-
tajien kyky muokata prioriteettinsa maksajan näköisiksi on vuosi vuo-
delta kasvanut. Suorassa budjettituessa ei samanlaista kiusausta ole.

Dambisa Moyo väittää, että osa Afrikan sisällissodista on syttynyt ha-
lusta pysyä vallassa ja nauttia edelleen kehitysyhteistyön rahavirroista. 
Apu johtaa Moyon mielestä korruptioon, jonka äärimmäisenä muoto-
na on vaalivilppi – sekin halusta roikkua vallassa loputtomiin.

Mikään Moyon väitteistä ei sinänsä ole uusi, mutta uutta on Moyon 
täystyrmäys, jonka mukaan kehitysapu sinällään onkin pääsyyllinen 
Afrikan köyhyyteen ja jälkeenjääneisyyteen.

Hänelle rocktähti Bonon kaltaiset Afrikan humanitaarisen avun puo-
lestapuhujat ovat hirvityksiä, jotka uusivat omalla tavallaan lännen ko-
lonialistista perintöä suhteessa Afrikkaan. Moyo ehdottaa koko avus-
tustoiminnan lopettamista 5-10 vuoden siirtymäajalla ja avun tilalle 
oikeudenmukaisempia maailmankaupan pelisääntöjä muun muassa 
maataloustuotteiden kaupan osalta. Moyo tietää, että kaupan vapaus ja 
kaikkien subventioiden purku maataloustuotteissa olisi Yhdysvalloille 
ja Euroopalle kauhukuva.

Moyon mielestä rikasta länttä reilumpi peluri Afrikassa on Kiina. Se 
on hänen mielestään avoimempi, tasa-arvoisempi ja rehellisempi toi-
mija. Moyo itse uskoo markkinatalouteen ja katsoo Kiinan tuovan 
markkinataloutta Afrikkaan. Hän haluaa lahonneiden apurakenteiden 
tilalle markkinoita, yritteliäisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta. Mo-
yon mielestä se pelastaa Afrikan. Time-lehti valitsi Moyon vuoden 
200� arviossaan 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle maailmassa. 
Valinnan painoarvoa lisää se, että hän on afrikkalainen nuori nainen.

Toinen sambialainen ekonomisti, Englannissa työskentelevä Chola 
Mukanga, on torjunut Moyon teesejä. Hän ei usko Moyon väittee-
seen, että Afrikan maiden olisi kehitysyhteistyön sijaan mahdollista 
saada helposti investointejaan varten normaaliehtoista lainarahaa kan-
sainvälisiltä markkinoilta. Moyon teesi on, että markkinaehtoinen raha 
panisi Afrikan hallitukset käyttäytymään kunnolla, koska jos ne eivät 
niin tee, luottoriskien noustessa rahan hinta kasvaa. Insentiivi hyvään 
hallintoon tulisi siis korkotasosta.
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Mukanga ihmettelee, miksi Moyo ei erittele avun eri muotoja. Pitäi-
sikö siis luopua myös kahden miljoonan ihmisen hengissä pitämisestä 
Darfurin pakolaisleireissä? Onko humanitaarinen apu yhtä tuomitta-
vaa kuin muukin apu?

Toisaalta Moyo näyttää hyväksyvän Euroopan toisen maailmansodan 
jälkeen saaman Marshall-avun ja pitävän sitä tehokkaana apuna. Pitäi-
sikö siis Afrikalle annettua apua saada tehokkaammaksi, sen sijaan että 
se lopetetaan?, Mukanga kysyy.

Mukanga ei näe myöskään Kiinan roolia Afrikassa niin hyväsydämi-
senä ja pyyteettömänä kuin Moyo. Eivätkö Kiinan halpakorkoiset 
lainat Sambialle luo aivan samaa apuriippuvuutta kuin lännen tukikin? 
Eivätkö nämä järjestelyt Kiinan kanssa velkaannuta Sambiaa aivan sa-
malla tavalla kuin muukin lainamuotoinen apu?

Mukanga käyttää Angolaa esimerkkinä maasta, jonka riippuvuus Kii-
nasta saattaa kasvaa liian suureksi. Jos Kiinalle annetaan sen avusta 
vastineeksi monopoleja eri sektoreille, Angolan mahdollisuudet tehdä 
itselleen taloudellisesti parhaita valintoja vähenevät tulevaisuudessa. 
Kiinankaan apu ei ole pyyteetöntä.

Mukanga uskoo, että apuhanojen sulkeminen köyhimpien Afrikan 
valtioiden kohdalla johtaisi vain sisäisiin levottomuuksiin, väkivaltai-
suuksiin ja mahdollisiin vallankaappausyrityksiin. Hänen mukaansa 
todellinen haaste on edelleen se, miten avusta tehdään tehokkaampaa, 
paremmin suoraan köyhien ihmisten tarpeisiin kohdistuvaa ja entistä 
älykkäämpää.

Dambisa Moyon kirjan kimppuun on käynyt myös hänen entinen 
opettajansa Harvardin yliopistosta, Jeffrey Sachs. Tämä maineikas eko-
nomisti konsultoi nykyään YK:ta vuosituhattavoitteiden toteuttami-
sesta ja on edistänyt ”Millennium Development Villages” -projektia 
mm. Afrikassa. Sachsin mielestä Moyo ei ymmärrä, miten tärkeitä 
julkisen sektorin investoinnit – mm. infrastruktuuri ja sairauksien 
voittaminen – ovat taloudelliselle kehitykselle myös Afrikassa. Näihin 
tarvitaan Sachsin mielestä kasvavaa kehitysyhteistyötä.

Moyon ja Sachsin välinen keskustelu on ollut kipakkaa senkin vuoksi, 
että Moyo on sarkastisesti huomauttanut istuneensa riittävän kauan 
Sachsin opissa ymmärtääkseen, että ainoa oikea ja kestävä tie kehityk-
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seen pitkällä tähtäyksellä on yksityisen sektorin ylösajo ja vapaa mark-
kinatalous. Moyo vinoilee nyt Sachsille, että luennoilla ei kerrottu 
näiden oppien olevan varattu vain Venäjää, Puolaa ja Boliviaa varten, 
kun Afrikalle oli varattu kokonaan toinen vaihtoehto: lisääntynyt riip-
puvuus kasvavasta kehitysavusta ja politiikka, jossa uusia työpaikkoja ei 
synny.

Kehitysyhteistyö yksin ei Afrikkaa voi pelastaa, se on aivan 
varmaa. Hyvin suunnattuna se voi kuitenkin auttaa kaikkein vaikeim-
massa asemassa olevia ja lisätä ihmisten kykyä ottaa vastuuta omasta 
elämästään. Aikanaan Marshall-apua saanut Eurooppa tai Intiassa to-
teutettu ”Vihreän vallankumouksen” nimellä kulkenut maatalousre-
formi ovat esimerkkejä kansainvälisistä investointihankkeista, joista on 
jäänyt kestäviä tuloksia. Marshall-avusta puhuttaessa on hyvä muistaa 
sen mekanismi: apua kanavoitiin lainoina suoraan yksityisille yrityk-
sille, jotka sijoittivat varat liiketoimintaan ja maksoivat saamistaan tu-
loista lyhennyksiä valtiolle. Valtio puolestaan sijoitti rahat opetukseen, 
infrastruktuuriin, sosiaaliturvaan jne.

Afrikan ongelmiin ei ole yhtä ratkaisua. Kaikille tuntuu olevan yh-
teistä turhautuminen Afrikan kehityksen hitauteen. Toiset ehdottavat 
shokkihoitoa: lopetetaan kehitysapu ja katsotaan, pysyykö mantere 
pinnalla. Osa seurauksista on arvattavissa: kansainvälisen avun varassa 
pakolaisleireissä elävät kärsivät ensimmäisinä, perässä tulevat konflik-
teista ja ilmastonmuutoksesta kärsivät Afrikan sisäiset pakolaiset. Myös 
subventoitujen investointien lopettaminen todennäköisesti hidastaisi 
Afrikan muutosvauhtia eikä nopeuttaisi sitä. Avun lopettamisen vasta-
painoksi Afrikka tosin voisi vaatia reiluja maailmankaupan pelisääntöjä 
– parempia hintoja maataloustuotteilleen ja raaka-aineilleen ja ennen 
kaikkea vapaampaa maailmankauppaa esimerkiksi elintarvikkeille. Se 
merkitsisi myös Euroopassa suurta muutosta.

Toisaalta pelkällä kehitysavulla Afrikka ei rakennu, ja on totta, että 
apuriippuvuudesta on monin paikoin tullut myös ongelma. Vaikka 
avun perillemenoa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttäkin olisi parannet-
tu, voi apu pahimmillaan olla passivoivaa tai rakenteita jähmettävää. 
On myös esimerkkejä alueista, joilla elintarvikeapu on vienyt pohjan 
pois paikalliselta maataloustuotannolta. Miksi viljellä, jos ilmaisia elin-
tarvikkeita tulee jostakin markkinoille?
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On löydettävä keskitie nykyistä tehokkaamman ja kohdennetumman 
kehitysavun, investointien, yritteliäisyyden lisääntymisen, työpaikkojen 
synnyn ja taloudellisen kehityksen kesken. Jo nyt suorat investoinnit 
ovat paljon kehitysapua suuremmat, ja diasporan kotiin lähettämä ra-
hamäärä on kehitysavun suuruinen.
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9	 SUOMI	JA	AFRIKKA
Suomella ei ole koskaan ollut siirtomaita. Kun ensimmäisessä maa-
ilmansodassa hävinneen Saksan siirtomaita alettiin jakaa, herätettiin 
Suomessakin ajatus oman siirtomaan saamisesta. Professorit Gustaf 
Komppa, E.A. Piponius ja C.G. Tigerstedt tekivät ulkoasiainministe-
riölle 11.3.1�1� esityksen, että nykyisen Namibian alueella sijaitseva 
Ovambo – Ambomaa – saataisiin Suomen siirtomaaksi.

Suomella oli ollut alueelle yhteyksiä jo vuodesta 1867 kristillisen lä-
hetystyön muodossa, kun Martti Rautanen ensimmäisenä suomalai-
sena oli matkustanut Ambomaalle. Siitä, oliko myös tässä varhaisessa 
lähetystyössä kolonialismin piirteitä, voidaan käydä keskustelua.

Ambomaa ja Namibia jäivät Suomen historiankirjoihin toisestakin 
syystä, kun presidentti Martti Ahtisaari veti Namibian itsenäisyyteen 
vuonna 1��0 johtanutta prosessia YK:n edustajana.

Afrikka ei kuitenkaan ole koskaan ollut Suomen ulkopolitiikan 
tai kauppapolitiikan keskiössä. Ulkoministeriö julkaisi heinäkuussa 
200� kehityspoliittisen Afrikka-puiteohjelman27. Yksi puiteohjelman 
lippulaivoista on Tansanian kestävän kehityksen instituutti, jonka 
päätehtävänä on Afrikan maiden kapasiteetin vahvistaminen, jotta ne 
voivat saavuttaa entistä tehokkaammin kestävään kehitykseen liittyviä 
tavoitteitaan ja osallistua vahvemmin muun muassa kauppa-, ympäris-
tö- ja ilmastoneuvotteluihin.

Suomen kehitysyhteistyön kohdemaista Keniassa on käynnistymässä 
laaja metsäohjelma ja uutta maaseutukehitysohjelmaa valmistellaan. 
Etiopiassa laajennetaan vesihuoltoalan yhteistyötä vesivarainhallin-
taan ja maaseutukehitykseen. Alueellista yhteistyötä suunnitellaan 
Länsi-Afrikkaan – sielläkin halutaan edistää metsäalan yhteistyötä. 
Vesivarainhallintaan liittyviä hankkeita on käynnistymässä Niilin ja 
Viktoria-järven alueilla.

Helmikuussa 2010 julkaistiin toinen Suomen Afrikka-politiikkaa lin-
jaava dokumentti Afrikka Suomen ulkopolitiikassa28. Tämä Suomen 
ulkopolitiikkaa Afrikassa linjaava paperi lähtee ajatuksesta, että Afrikan 
strateginen merkitys kasvaa koko ajan. Siksi Afrikkaa ei tulisi tarkastel-
la pelkästään kehityspolitiikan, vaan myös laajan turvallisuuden ja kau-
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pan näkökulmista. Afrikkaan liittyvät asiat ovat kaiken aikaa esillä 
YK:n turvallisuusneuvostossa, EU:ssa sekä G20- ja G8-ryhmissä.

Vaikka Afrikan integraatio on edennyt nopeasti, on Afrikka edelleen 
kriisien manner. Kun Suomi kilpailee YK:n turvallisuusneuvoston 
jäsenyydestä vuosille 2013-2014, on meidän terävöitettävä myös Af-
rikka-politiikkaamme ja lisättävä Afrikkaan liittyvää osaamistamme. 
Afrikka on myös Euroopan naapuri ja kumppani monissa asioissa, 
mm. Välimeri-yhteistyössä. Suuri osa Eurooppaan suuntaavasta siirto-
laisuudesta ja pakolaisuudesta tulee Afrikasta.

Poliittisessa yhteistyössä Afrikan kanssa Suomella on kuusi prioriteet-
tia: 1) rauhan aktiivinen edistäminen, 2) kokonaisvaltainen kriisinhal-
linta, jossa tuetaan sekä rauhanturvatyötä että siviilikriisinhallintaa, 3) 
panostaminen rauhanvälitystoimintaan, 4) rahoituksen joustavuuden 
lisääminen kaikissa operaatioissa, 5) EU-Afrikka -yhteistyön edistämi-
nen sekä taloudessa, kehityspolitiikassa että rauhan ja turvallisuuden 
sektoreilla sekä 6) demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien 
ulottaminen mahdollisimman laajalle afrikkalaisiin yhteiskuntiin.

Kehitysyhteistyön ohella Suomella on siis paljon myös poliittisia ta-
voitteita Afrikassa. Niiden toteuttamisessa yhtenä vaikeutena on Suo-
men heikko lähetystöverkko Afrikassa – vain 12 suurlähetystöä. Pa-
himmat puutteet ovat Länsi-Afrikassa – meillä ei ole mitään Nigerian 
Abujasta länteen – sekä poissaolo Libyan, Sudanin ja Ugandan kaltai-
sista Afrikan unionin voimatekijöistä. EU:n edustustot näissä maissa 
eivät korvaa, eivätkä tule korvaamaan, Suomen omaa läsnäoloa.

Entä yrityspuolella? Suomen ulkomaankauppa – etenkin vienti – on 
edelleen varsin voimakkaasti painottunut perinteisille markkinoillem-
me. Afrikkaan Suomen viennistä menee kaksi prosenttia. Meneillään 
olevan talouskriisin aikana Suomen päämarkkinoiden kapeuden ris-
kit ovat tulleet taas näkyviin. Kun kilpailu näillä kaikkien suosimilla 
alueilla kiristyy, talouden yskiessä yritykset joutuvat kamppailemaan 
markkinaosuuksistaan entistä verisemmin.

Tämä on pakottanut myös suomalaiset yritykset kääntämään katseen-
sa niille alueille, jotka tähän asti ovat jääneet vähemmälle huomiolle. 
Yksi näistä alueista on Afrikka. Monille suomalaisille yrityksille Af-
rikan manner on jo tuttu. Nokia on mukana ICT-puolella, Wärtsilä 
dieselgeneraattoreissa, Metso kaivannaisteollisuudessa, Pöyry metsä-
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hankkeissa, Kone hisseissä ja liukuportaissa jne. Lähtöpisteenä Afrikan 
mantereelle on usein ollut joko Etelä-Afrikka tai Egypti.

Vähemmän tunnettujakin suomalaisyrityksiä Afrikassa on liikkeel-
lä useita. Maidonpakkauslinjoja valmistava Elecster on ollut Afrikan 
markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Lääketeollisuusalan yritys DBC 
(Document-Based Care) vie patentoitua tekniikkaa selkävammapoti-
laiden hoitoon. Nämä esimerkkeinä siitä, miten monipuolista suoma-
laisosaamista Afrikan markkinoilla kaivataan.

Finpro tukee suomalaisen yritystoiminnan kansainvälistymistä ja sillä 
on tällä hetkellä Afrikassa kaksi vientikeskusta, Etelä-Afrikassa (Johan-
nesburg) ja Tunisiassa (Tunis). Koska Afrikan kehityspankki AfDB2� pi-
tää päämajaansa Tunisissa, pystyy paikallinen vientikeskus palvelemaan 
hyvin myös niitä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita Kehityspankin 
projekteista terveyden, opetuksen, ympäristönsuojelun, vesihuollon 
ja infrastruktuurin aloilla. AfDB tukee myös useissa Afrikan mais-
sa uusiutuvan energian hankkeita – aurinkoenergiaa, tuulivoimaa ja 
bioenergiaa. Pankin prioriteetteihin kuuluu myös yksityisen sektorin 
tukeminen Afrikassa.

Monet suomalaisyritykset ovat huomanneet Afrikan maiden 
taloudellisen kasvun seuraavan maailmantaloudessa Kiinan ja Aasian 
kasvulukuja. Afrikka on silti suomalaisillekin yrityksille ollut ennen 
kaikkea luonnonvaratalous. Suoraan tuotteitaan yksityisille kuluttajille 
suuntaava Nokia on tästä poikkeus.

Vuoden 200� aikana Finpro toteutti yhteistyössä Tekesin kanssa katta-
van Afrikka-selvityksen.30 Työ valmistui syksyllä 200�, ja sen pohjalta 
Finpro on muotoillut oman Afrikka-strategiansa. Rahoitusta strategi-
an toteutukseen odotetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Afrikka-selvityksessä todetaan, että liiketoimintapotentiaalia on jo nyt 
olemassa monelle suomalaisen osaamisen alueelle ja väestönkasvuodo-
tusten mukaan markkinat tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavina 
vuosikymmeninä. Mobiilikommunikaatio, energia- ja ympäristötek-
nologia, rakentaminen, logistiikkaratkaisut, kaivostekniikka, metsä-
osaaminen, koulutus ja konsultointi nousevat selvästi esille eri alueilla.

Finpron näkemyksen mukaan sekä Maailmanpankkiryhmän että mui-
den kehityspankkien rahoitusta Afrikassa tullaan lähitulevaisuudessa 
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merkittävästi lisäämään. Suomalaisille yrityksille tulisi luoda paremmat 
edellytykset päästä osallisiksi rahoitetuista hankkeista. 

Afrikka-selvityksen mukaan yksi suurimmista esteistä yrityksille Afri-
kan markkinoiden suhteen on tiedon ja ymmärryksen puute. Koska 
suomalaisilla yrityksillä on toistaiseksi ollut varsin vähän toimintaa 
alueella, ovat myös alueen liiketoimintaosaajat vähissä. Vertailussa esi-
merkiksi Ruotsi ja Norja ovat jo aktiivisemmin mukana Afrikan ta-
louselämässä.

Kun tarkastellaan suomalaisten tuotteiden vientiä Afrikkaan 
(Tullihallitus 2004-2008) niin aktiivisinta vienti on ollut Etelä-Afri-
kan tasavaltaan (32 % viennistä Afrikkaan) ja Pohjois-Afrikan maihin 
(38 %). Näiden alueiden ulkopuolella viennin volyymit ovat hyvin 
pieniä. Nigerian osuus on 5 prosenttia, ja Suomen pitkäaikaisiin ke-
hitysyhteistyökumppaneihin (Tansania, Mosambik, Kenia, Sambia ja 
Etiopia) vienti on yhteensä 8 prosenttia. Suomen Afrikan viennin yh-
teenlaskettu arvo tarkastelukaudella 2004-2008 oli 6.8 miljardia euroa.

Samalla ajanjaksolla Suomen tuonti Afrikasta keskittyy vielä vientiäkin 
selvemmin. Kongon demokraattinen tasavalta on suurin (41 % Afrikan 
maiden tuonnista). Jos tähän yhdistetään Etelä-Afrikan tasavalta (23 
%) ja Pohjois-Afrikan maat (20 %), niin muun Afrikan osuus jää hyvin 
pieneksi. Tuonti Suomen pitkäaikaisista kehitysyhteistyökumppaneis-
ta on yhteensä 5 prosenttia. Suomen Afrikan tuonnin yhteenlaskettu 
arvo tarkastelukaudella 2004-2008 oli 1.8 miljardia euroa.

Yksi Finpron Afrikka-strategian tavoitteista on lisätä vientiponnistelu-
ja Länsi-Afrikassa (toiminnan keskipisteenä Nigeria), Egyptissä ja Itä-
Afrikassa (toimipiste Keniassa). Finpro pyrkii käynnistämään vuoden 
2010 aikana näissä kohteissa ns. projektitoimistot, mahdollisesti suurlä-
hetystöjen yhteydessä.

Finnfundin Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma31 tarjoaa suo-
malaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyviä ilmaisia neuvon-
tapalveluja sekä taloudellista tukea hankkeen suunnittelu-, kehitys- ja 
toteutusvaiheessa. Suomalaisyritykset saavat nyt helposti tietoa kehi-
tysmaiden uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja yhteistyökumppa-
neista. Ajatuksena on myös, että Finnpartnership-kumppanuusohjelma 
helpottaisi suomalaisia yrityksiä löytämään liikekumppaneita myös 
köyhimmistä Afrikan maista.
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Finnfund32 on ulkoasiainministeriön rahoittaman liikekumppanuus-
ohjelman hallinnoija ja toteuttaja. Se tarjoaa pitkäaikaista riskirahoi-
tusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä rahoittaen 
yksityisiä hankkeita, joihin liittyy suomalainen intressi. 

Missä Afrikan uudet markkinat sitten luuraavat? Angola ja 
Kongon demokraattinen tasavalta ovat esimerkkejä alueista, joissa 
konfliktista toipuminen on lisännyt yleistä taloudellista toimeliaisuutta 
ja joilla on luonnonvararikkauksiensa vuoksi valtava kasvupotentiaali 
Afrikassa. Sudan on Etelä-Sudanin ja Darfurin konflikteista huoli-
matta nostanut vaurauttaan mm. öljyä viemällä. Botswana on nyt jo 
esimerkkinä monelle muulle Afrikan maalle luonnonvarojensa vuoksi 
vaurastuneesta alueesta. Namibia, Tansania ja Sambia ovat säilyneet va-
kaina, ja myös Mosambik on päässyt talouskasvuun kiinni.

Mauritiuksella turismi on kasvanut nopeasti. Nigeria on kokonsa 
vuoksi valtava mahdollisuuksien maa. Guineanlahden valtioilla on 
öljyvarallisuutta. Keniaa on usein pidetty esimerkkinä Afrikan maasta, 
jossa kehitys ei ole niinkään perustunut luonnonrikkauksiin vaan ta-
sapainoisempaan demokraattiseen kehitykseen. Ongelmiakin on ollut 
– esimerkiksi presidentinvaalien 2007 jälkeen, jolloin kansainvälinen 
yhteisö joutui puuttumaan tilanteeseen. Kenia on kuitenkin pystynyt 
kehittämään mm. turismia.

Afrikan maat ovat itsekin heränneet todellisuuteen, että ne kilpailevat 
kansainvälisistä investoinneista muiden maiden ja maanosien kanssa. 
Monissa maissa on tehty ohjelmia ulkomaankaupan kehittämiseksi, 
tullien alentamiseksi, lainsäädännön kehittämiseksi ja opetussektorin 
parantamiseksi, jotta saataisiin koulutettua työvoimaa. Esimerkiksi An-
gola, Mosambik, Malawi ja Sambia ovat tehneet ohjelmia houkuttele-
maan ulkomaisia investointeja.

Tälle uudelle, nuorelle ja nopeasti urbanisoituvalle Afrikalle Suomella 
on paljon annettavaa. Vanhan anekdootin mukaan lentokoneen pu-
dotessa jossakin päin Afrikkaa uhrien joukossa on aina vähintään yksi 
ruotsalainen liikemies – mutta ei koskaan suomalaista. Monet suo-
malaiset yritykset ovat törmänneet siihen, että pohjoismaiset kump-
panimme ovat lähteneet jo aiemmin tekemään enemmän jalkatyötä 
Afrikkaan, oppimaan ja rakentamaan afrikkalaista yhteistyötä.
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10	 NYT	ON	AFRIKAN	
AIKA
Afrikkalaisen sananlaskun mukaan ”paras hetki istuttaa puu oli 20 
vuotta sitten, toiseksi paras hetki on tänään”. Latinalaisen Amerikan ja 
Aasian nousun jälkeen on tulossa Afrikan aika. Suomalaisille toimijoil-
le niin yritystoiminnassa, taloudessa, diplomatiassa, politiikassa, kult-
tuurissa kuin kansalaisjärjestötyössäkin on Afrikassa paljon mahdolli-
suuksia. Kysymykseen, miksi suomalaisten pitäisi nyt olla kiinnostunut 
Afrikasta, voidaan löytää ainakin seuraavat kymmenen syytä: 

1. Miljardin ihmisen maa

Afrikassa asuu miljardi ihmistä. Afrikka kattaa 23 prosenttia maapallon 
maapinta-alasta. Jos Afrikka olisi yksi maa, se olisi taloudeltaan maail-
man kymmeneksi suurin. Maailman väestöstä joka kuudes on afrikka-
lainen.

2. Afrikan talous seuraa Kiinaa

Kiina ja muut Aasian talousmahdit ovat rakentaneet systemaattises-
ti läsnäoloaan Afrikassa. Ne etsivät sieltä raaka-aineita, markkinoita 
omille tuotteilleen ja poliittista yhteistyötä. Kylmän sodan jälkeen Af-
rikka hukkui hetkeksi eurooppalaisilta. Viime vuosina Afrikan talou-
den kehitys on seurannut Kiinan talouden nopeaa kasvua.

3. Infrastruktuurin kolmas aalto

Afrikassa rakennetaan nyt uutta infrastruktuuria – teitä, rautateitä, tie-
toliikenneyhteyksiä. Ensimmäinen aalto oli kolonialismin tarve saada 
raaka-aineet ulos maanosasta. Toinen aalto oli kylmän sodan, lännen 
ja idän, kilpailu afrikkalaisten poliittisesta tuesta. Kolmas aalto on me-
nossa: Aasian ja Afrikan teknis-taloudellinen yhteistyö. Nyt Afrikassa 
tehdään uutta infraa.

4. Afrikkaan on monta ovea

Euroopan taloussuhteet Afrikkaan muodostuivat siirtomaa-aikana. 
Vaikka Etelä-Afrikka on edelleen tärkeä ovi Afrikan markkinoille, se 
ei enää ole ainoa. Afrikan eri alueet ja maat kilpailevat nyt investoin-
neista.
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5. Afrikan integraatio on tosiasia

Rajaton Afrikka ja yhteisvaluutta ovat vielä kaukana, mutta Afrikan 
alueellinen integraatio etenee nopeasti. Afrikan unionilla ja alueelli-
silla järjestöillä on kunnianhimoisia suunnitelmia. Afrikan unioni on 
kehittynyt nopeasti kriisien ratkaisijaksi ja rauhanturvaajien tarjoajaksi 
omalla mantereellaan.

6. Hyvä hallinto on talouden vetovoimatekijä

Afrikassa – öljyntuottajamaita lukuun ottamatta – hyvä hallinto, de-
mokratia ja talouskasvu korreloivat. Investointeja tehdään mieluiten 
poliittisesti vakaisiin maihin. Demokratian ja ihmisoikeuksien tuke-
minen ja korruption vastustaminen eivät ole ylellisyyttä, vaan tärkeitä 
rakennuspuita talouskehitykselle. Hallinnon heikkoudet lisäävät talou-
dellista epävarmuutta ja karkottavat investointeja.

7. Afrikka on arvojen maanosa

Ainakin kolmannes afrikkalaisista on kristittyjä, ja väestökehityksen 
myötä Afrikasta saattaa tulla maailman kristityin maanosa. Samaan 
aikaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kautta leviää islam. Suuret maa-
ilmanuskonnot kohtaavat Afrikassa. Kirkot ja moskeijat ovat joissakin 
kylissä ja kaupungeissa vierekkäin. Afrikkalaiseen islamiin on aina 
kuulunut suvaitsevaisuus.

8. Kestävän kehityksen maanosa

Afrikan osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on noin neljä 
prosenttia. Samaan aikaan aavikoitunut alue laajenee ja ilmastonmuu-
tos vaikuttaa mm. sateisiin ja tulviin. Afrikka voi luoda hiilinieluja, ja 
siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Suuret ympäristömuutokset vai-
kuttavat kovimmin köyhiin ihmisiin, joilla ei ole vaihtoehtoja. Siksi 
kestävä kehitys Afrikassa on niin tärkeää.

9. Nuori ja urbaani maanosa

Koko maailman väestönkasvusta Afrikka vastaa kolmanneksesta vuo-
teen 2030. Vaikka perhesuunnittelu alkaisi purrakin, trendi taittuu 
hitaasti. Afrikka on nuorten manner, jossa tarvitaan paljon koulutusta. 
Nuoruuteen liittyy myös liikkuvuus ja kyky oppia nopeasti uusia asi-
oita. Se voi muodostua Afrikan vahvuudeksi.
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10.  Afrikka on puhelimessa

Afrikan rannikoilla tehdään nyt merikaapeleita. Tietoliikenneyhteydet 
paranevat. Matkapuhelinten käyttö maailmassa kasvaa nyt nopeiten 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Afrikka puhuu kännykkään ja menee 
kännykän kautta nettiin. Tieto, oman elämän hallinta ja liikkuvuus li-
sääntyvät. Auktoriteetit murtuvat.
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EPILOGI

HArgEIzASTA HElSINKIIN – jA TAKAISIN

Kun kone laskeutui Hargeizaan, Somalimaahan, olin ensimmäistä ker-
taa Somaliassa. Yövyin Maan-Soor -hotellissa, jonka suuresta hallista 
löysin nelisenkymmentä somalimiestä ja -naista istumassa suuren ko-
kouspöydän ympärillä. Puhetta johti Mahdi Abdile, Suomen kansalai-
nen, joka oli tullut johtamaan Kirkon Ulkomaanavun sovittelutapah-
tumaa eri puolilta Somaliaa tulleille heimopäälliköille ja uskonnolli-
sille johtajille. Kaikki pöydän ympärillä olivat muslimeita – niin myös 
Mahdi itse. Tuntui arvokkaalta, nähdä Suomen somalit mukana oman 
maansa rauhantyössä.

Moon-Soor -hotellilta jatkoin Horn Universityyn. Luokkahuoneet 
olivat täynnä – sekä tytöt että pojat opiskelivat parhaillaan tietokoneen 
käyttöä. He vastasivat kohteliaasti vieraan esittämiin kysymyksiin eng-
lanniksi, mutta olivat aika ujoja. Kun rukouskutsu alkoi kuulua kova-
äänisistä, kaikki kiirehtivät alakertaan yhteisrukoukseen. Se tehdään 
aina Mekkaan päin polvistuen.

Yliopiston rehtori oli silminnähden ylpeä oppilaistaan. Kehuin reh-
torille näkemääni – opiskelu tuntui olevan hyvin järjestettyä, ja opis-
kelijat kurinalaisia. Puhuin englantia – kunnes rehtori sanoi, että hän 
ymmärtää kyllä suomeakin. Hän oli sheikki Almis Yahye Ibrahim, 
kotoisin Malmilta. Taskussaan hänellä oli Suomen passi, mutta hän oli 
palannut Somaliaan, perustanut yliopiston ja auttoi nyt maanmiehiään 
opin tielle.

Yliopistolta lähdimme parlamenttiin. Valitettavasti vain varapuhemies 
oli paikalla. ”Puhemies Abdirahman Mohamed Abdillahi on juuri 
Helsingissä käymässä, hän on Mellunmäessä”, minulle kerrottiin. Hän-
kin on Suomen kansalainen. Mutta nyt hänen päätyönsä on parla-
mentin johtaminen Hargeizassa.

Olimme olleet liikkeellä koko päivän, ja alkoi olla nälkä. ”Täällä on 
uusi pizzeria F2”, minulle kerrottiin. En tiennytkään, että Somaliassa 
on pizzerioita. ”No ei ollut ennen tätä”, autonkuljettaja sanoi. ”Moi 
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moi” kuului huuto tiskin takaa, kun kävelimme sisään pizzeriaan. Oli-
si pitänyt arvata. Moikkaajat olivat Mohamoud Abdirahman Musse ja 
hänen pikkuveljensä. Musse tunnetaan myös Kalliossa toimivan soma-
linuorten Kanava ry:n aktiivina. He ovat kotoisin Pasilasta. Pizzerian 
perustaessaan he olivat 23- ja 1�-vuotiaita.

Kysyin, oliko pizzerian perustaminen Hargeizaan helppoa. ”No kyllä 
meidän piti ensin vähän opettaa paikallisille, miten töitä tehdään”, ka-
verit naureskelivat. Miksi ihmeessä panitte pizzerian pystyyn Hargei-
zassa, miksei Helsingissä, kysyin. ”Suomen byrokratia on niin hankala. 
Ehkä seuraavan avaamme Dubaissa, sitten kolmannen Helsingissä”, 
Musse vastasi.

Hargeizassa kulkiessamme kaikki sanoivat jotakin ystävällistä Suo-
mesta. ”Kiitos että autoitte silloin, kun olimme pahimmassa pulassa”, 
oli aika yleinen lause. Eipä kiittämistä. Vielä myöhään illalla istuimme 
kirkkaan tähtitaivaan alla pizzeria F2:n ulkoterassilla. Paikallinen op-
paani kysyi: ”Mitä te oikein teette siellä Suomessa näille meidän so-
maleillemme? Kun ne tulevat tänne, ne ovat kaikki niin aktiivisia.”

Jäin miettimään vastausta – pitkään.
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lIITE 1: KYMMENEN TIlASTOlÄHDETTÄ

1. Human Development Index

http://hdr.undp.org/en/

UNDP:n julkaisema Human Development Index (HDI) mittaa valtioiden kehitystasoa kansainvälisesti 
hyväksytyillä mittareilla.

2. global Environmental Outlook

http://www.unep.org/geo/

YK:n ympäristöohjelman UNEP:n julkaisema Global Environmental Outlook (GEO) kerää dataa ympä-
ristön tilasta ja siihen kohdistuvista muutoksista koko maailmassa.

3. Transparency International

http://www.transparency.org/

Transparency International julkaisee tietoja ja vertailuja korruptiosta ja hyvästä hallinnosta. Sen sivuilta 
löytyy myös Corruption Perceptions Index, josta voi maata klikkaamalla tarkistaa tilanteen.

4. Freedom House

http://www.freedomhouse.org/

Freedom House seuraa demokratian ja kansalaisvapauksien kehittymistä maailmassa, ja julkaisee vuosit-
tain raportin demokratian tilanteesta. Raportin voi ladata nettisivuilta.

5. Economist Intelligence Unit

http://www.eiu.com/

The Economist -lehden EIU:n sivuilta löytyy monenlaista dataa 1�5 maasta. Myös Economistin Demo-
cracy Index.

6. Trends in Sustainable Debvelopment

http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends_africa2008/fullreport.pdf

YK:n julkaisema kiinnostava raportti kestävän kehityksen trendeistä Afrikassa.

7. NEPAD - The New Partnerhsip for Africa’s Development

http://www.nepad.org/home/lang/en

Aiemmin erillinen NEPAD on nyt sulautettu osaksi Afrikan Unionin toimintoja, mutta sillä on oma 
sihteeristönsä.

8. gross Happiness Index

http://www.grossnationalhappiness.com/

Kunnioitammeko vääriä arvoja puhuessamme aina rahasta? Tätä mieltä on Bhutanin kuningas, joka pyrkii 
lanseeraamaan maailmaan uutta onnellisuusindeksiä. Hän on saanut ajattelulleen monia kannattajia.

9. Footprint Factbook Africa 2009

http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/AfricaFactbook_200�.pdf

Kiinnostava ja laaja dokumentti Afrikan talouskehityksen ja ekologisen kestävyyden suhteesta. Doku-
mentissa on paljon maakohtaista dataa luonnonvaroista ja taloudesta. Arvion mukaan Afrikka ”eläisi yli 
luonnonvarojensa” 20 vuoden kuluttua nykyisen väestökasvun vallitessa.

10. grID Africa geoPortal

http://gridnairobi.unep.org/aeo_eis/

YK:n ympäristöohjelman UNEP:n hyvä Afrikka-aiheinen faktahakemisto karttoineen.
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lIITE 2: KYMMENEN NETTISIVUA

1. Afrikan Unioni

http://www.africa-union.org/

Antaa hyvän käsityksen ajankohtaisista teemoista, konferensseista ja kokoontumisista Afrikan Unionin 
puitteissa. Mukana myös paljon Afrikan talouteen liittyvää aineistoa.

2. Afrikan kehityspankki

http://www.afdb.org/

Paljon dataa Afrikan taloudesta ja kehityspankin rahoittamista projekteista.

3. Maailmanpankin Afrikka-sivut

http://www.worldbank.org/afr/

4. African Economic Outlook

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/

Hyviä maaprofiileja ja ajankohtaista tietoa talouskehityksestä.

5. New African ja African Business

http://www.africasia.com/newafrican/

Vuodesta 1�66 julkaistu New African -lehti ja sen nettimateriaali edustaa parhaimmillaan kolonialismin 
jälkeistä afrikkalaista henkeä. Lehti ja sen rinnakkaisjulkaisut rummuttavat pan-afrikkalaisuutta ja aika 
ajoin puolustavat esim. Zimbabwen johtajaa Mugabea. Netistä löytyvät erillisraportit, mm. kaasun- ja säh-
köntuotannosta, ovat mielenkiintoisia.

6. UN Economic Commission for Africa UNECA

http://www.uneca.org/

YK:n alueelliset talouskomissiot eivät yleensä ole maailman dynaamisimpia paikkoja, mutta Addis Abe-
bassa toimiva ECA ei ole ollenkaan huonoimmasta päästä. Sillä on kiinnostavia julkaisuja alueen talou-
desta ja sosiaalisesta kehityksestä.

7. Africa Environment Outlook 2

http://www.unep.org/dewa/africa/aeo2_launch/

YK:n ympäristöohjelman UNEP:n tukemana valmistunut hyvä selvitys Afrikan ympäristön tilasta.

8. Ympäristöraportteja Afrikan konfliktialueilta

http://www.unep.org/conflictsanddisasters/

YK:n ympäristöohjelmalla UNEP:lla on ollut pitkään projekteja monilla Afrikan konfliktialueista, mm. 
Sudanissa ja Liberiassa.

9. Africa Development Indicators

http://publications.worldbank.org/ADI/

Maailmanpankin maksullinen datapaketti Afrikan kehityksen indikaattoreista.

10. Africanews

http://www.africanews.com/site

Netissä on monia Afrikka-uutisten tuottajia. Kansainvälisistä toimijoista BBC:n Afrikka-uutisointi on 
yksityiskohtaisinta. Africanews on puolestaan uudenlainen nettisivu: siellä toimivat ”paljasjalkatoimitta-
jat”, jotka kansalaisjournalisteina tai freelancereina raportoivat omista maistaan. Hyvä esimerkki verkon 
voimasta myös Afrikassa.
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lIITE 3: KYMMENEN KIrjAA AFrIKASTA

Afrikan asioista ilmestyy suuri määrä kirjallisuutta, mutta suurimmaksi osaksi englanniksi ja ranskaksi. Af-
rikan asioita seuraava voi liittää lukulistalleen esimerkiksi nämä kymmenen teosta:

1. juha Vakkuri: Afrikan poikki, like 2009

Vakkuri kulkee reitin Senegal-Mali-Niger-Tshad-Etiopia-Djibouti puskataksilla, bussilla, mopolla ja jalan. 
Koska hän on jo tehnyt sen, me muut voimme matkan rasituksista vapaina lukea, mitä kaikkea sattuu ja 
tapahtuu – ja miten rajojen ylittäminen ei Afrikassa ole vielä ihan helppoa.

2. Eero Paloheimo: Tämä on Afrikka, WSOY 2008

Tekniikan tohtori Eero Paloheimo on aina ollut tunnettu suorasukaisista mielipiteistään ja omaperäisistä 
havainnoistaan. Afrikka-kirjassaan hän pohtii, mitä maanosalle oikeastaan pitäisi tehdä.

3. Matti-juhani Karila (toim.): Huomenta Afrikka! Villa Karo 10 vuotta, like 2009

Pieni suomalainen taitelijasiirtokunta perustettiin Beniniin 1��0-luvun alussa Villa Karoon. Lähes 300 
suomalaista eri taiteen- ja tieteenalan ihmistä on sen jälkeen kulkenut Villa Karon kautta. Kirja sopii niille, 
joista tuntuu, että Afrikasta tulee aina vain huonoja uutisia.

4. le Monde diplomatique: Maailmanpolitiikan Atlas, like 2009

Suomeksi käännetty erinomainen kartta- ja faktapaketti maailman muutostrendeistä. Tässä raportissa on 
käytetty esimerkiksi Le Monde diplomatiquen karttaa Kiinan uudesta roolista Afrikassa. Maailmanpolitii-
kan Atlaksesta löytyy monia muitakin kiinnostavia karttoja.

5. Martin Meredith: The State of Africa – A History of Fifty Years of Independence, The Free 
Press 2006

Meredithin teos on Afrikan lähihistorian pikkujättiläinen; siinä käydään lävitse maa maalta kolonialismin 
päättyminen, idän ja lännen taistelu Afrikassa ja monet kompastuskivet afrikkalaisen demokratian tiellä. 
Pokkarina myytävänä 700-sivuinen lukupaketti lukijalle, joka haluaa Afrikan perustietonsa kuntoon.

6. Dambisa Moyo: Dead Aid – Why Aid is Not Working and How There is Another Way for 
Africa, Allen lane 2009

Sambialainen nuori naispuolinen taloustieteiljä Dambisa Moyo nousi viime vuonna Afrikka-keskustelun 
keskiöön kirjallaan, jossa hän pitää kehitysapua osin syynä Afrikan hitaaseen kehitykseen. Hänen mieles-
tään apu on luuduttanut hallintorakenteet ja pitää yllä korruptoituneita hallituksia. Kirja antaa ajattelemi-
sen aihetta nykyisen kehitysyhteistyön käytännöistä.

7. Nicholas Shaxson: Poisoned Wells – The Dirty Politics of African Oil, Palgrave Macmillan 
2007

Nicholas Shaxson on toimittajana tehnyt kotiläksynsä Afrikan osalta. Hän on paneutunut niihin afrikka-
laisiin öljyntuotantomaihin, jotka eivät ole olleet kuuluisia demokraattisista käytännöistään – esimerkkei-
nä vaikkapa Gabon, Angola tai Päiväntasaajan Guinea. Ei heikkohermoisille.

8. Harry g. Broadman: Africa’s Silk road, China and India’s New Economic Frontier, The 
World Bank 2006

Kiinan ja Aasian roolista Afrikassa on monia uudempiakin kirjoja, mutta Maailmanpankin julkaisu on 
ehkä hyödyllisintä luettavaa sellaiselle, joka on kiinnostunut detaljeista, faktoista ja taulukoista.

9. Vijay Mahajan: Africa rising – How 900 Million African Consumers Offer More Than You 
Think, Wharton School Publishing 2009

Markkinoinnin professori Mahajan kulkee Afrikan halki markkinoinnin ekspertin näkökulmasta, katsoo 
yrityksiä ja yritysideoita ja hahmottaa Afrikkaa yrittäjän näkökulmasta. Optimistinen ja kiinnostava kirja 
siitä, miten markkinat Afrikassa voivat lähteä nousuun, ja millaisia menestystarinoita yrityksillä on tähän 
mennessä ollut.

10. Wangari Maathai: The Challenge for Africa – A New Vision, William Heinemann 2009

Wangari Maathai on kenialainen kansalaisaktivisti, joka aloitti omassa maassaan puiden istuttamisen ja 
”Green Belt” -liikkeen. Hän sai työstään tunnustuksena Nobelin rauhanpalkinnon. Wangari Maathain 
kirja on siitä, miten nainen voi muuttaa Afrikkaa ja mikä merkitys kansalaisjärjestöillä ja ruohonjuurita-
son toiminnalla on Afrikassa.
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