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Ulkomaat  

Kampala
Jenna Vehviläinen

En usko, että palaan enää kos-
kaan kotiin, sanoo David Mubila, 
23-vuotias kongolaispakolainen. 

Mubila pakeni yhdeksänhen-
kisen perheensä kanssa itäisessä 
Kongossa sijaitsevasta kotikaupun-
gistaan Bukavusta Ugandaan kesäl-
lä 2012. Perheen isää vainottiin, 
koska tämä työskenteli ihmisoi-
keusrikkomuksia valvovassa jär-
jestössä. 

– Yhtenä iltana sotilaat pidättivät 
isän, tulivat kotiimme ja kiduttivat 
meitä. Seuraavana päivänä jätim-
me kaiken ja lähdimme, Mubi-
la kertoo.

Nyt Mubilat asuvat Kampalan 
etelälaidalla pienessä talossa, jon-
ka he jakavat muiden kongolaispa-
kolaisten kanssa. Koulutettu isä ei 
ole löytänyt työtä. Mubila itse on 
alkanut myydä tekemiään laukku-
ja, minkä avulla perhe saa kokoon 
vuokrarahat.

– Ei tätä voi kutsua elämäksi. 
Jokainen päivä on selviytymistä, 
huomisesta ei tiedä, Mubila sanoo.

Yksi asia luo toivoa. YK:n pako-
laisjärjestö on hyväksynyt perheen 

pakolaisten uudelleensijoitusoh-
jelmaan. Vuosien odotuksen jäl-
keen perheen on määrä päästä 
pian kiintiöpakolaisiksi Kanadaan.

– Ystäväni, jotka on sijoitettu 
Yhdysvaltoihin, kertovat elämän 
olevan vakaampaa. Se olisi toi-
veissa, Mubila sanoo. 

Mubiloiden tarina on esimerkki 
Kongon demokraattisen tasavallan 
konfliktin seuraamuksista sivii-
leille. Inhimillinen kärsimys on 
vuosikymmeniä ollut arkipäivää 
tässä Keski-Afrikan maassa, jossa 
maaperän rikkaudet ovat suurim-
pia epävakauden syitä.

Erityisesti perheen kotiseutu, 
Kivun alue, tunnetaan aseellis-
ten kapinallisryhmien ja paikallis-
ten turvallisuusjoukkojen välisenä 
taistelutantereena.

– Viimeisen puolentoista vuoden 
aikana Pohjois-Kivussa väkivalta 
on lisääntynyt, kertoo Lontoon 
SOAS-yliopiston tutkija Phil Clark.

Joulukuun alussa kansainväli-
sessä mediassa uutisoitiin alueel la 
tapahtunut hyökkäys, jossa kuoli 
14 ja haavoittui kymmeniä YK:n 
rauhanturvaajia.

– YK:n toiminta on Kongos-
sa epäjärjestelmällistä. He eivät 
onnistu suojelemaan siviilejä, 
Clark sanoo.

Maan uusi konfliktipesäke löytyy 
etelämmästä, Suur-Kasain alueel-
ta, jossa hallituksen ja paikallisen 
heimohallinnon väliset jännitteet 
puhkesivat levottomuuksiksi vii-
me vuoden elokuussa. 

Sen jälkeen jopa 8 000 ihmistä 
on kuollut alueen raaoissa väki-
valtaisuuksissa, kertoo Clark. – Kasai on aiemmin ollut rau-

hallinen alue, jossa etniset ryh-
mät asuvat sovussa. Perinteisten 
johtajien ja opposition asema on 
vankka, mikä huolestuttaa maan 
heikentynyttä hallintoa.

Clarkin mukaan kriisin syvenemi-
nen kytkeytyy Kongon poliittiseen 
kriisiin, joka alkoi, kun presidentti 
Joseph Kabila kieltäytyi jättämäs-

tä tehtäväänsä viime joulukuussa. 
Nyt vaalit on toistuvien lykkäysten 
jälkeen aikataulutettu ensi jou-
lukuulle.

– Presidentin vastaiset mielen-
osoitukset riehuvat ympäri maata, 
ja samalla poliittinen epävarmuus 
kurittaa taloutta, Clark sanoo.

Clarkin mukaan Kabila pyrkii 
vahvistamaan asemaansa pelaa-
malla likaista peliä konfliktialueil-
la.

– Hän pyrkii heikentämään 
oppositiota usuttamalla etnisiä 
ryhmiä toisiaan vastaan Kasais-
sa ja myös Tanganyikan maakun-
nassa kaakossa”, Clark sanoo. 

Clark uskoo väkivaltaisuuksien 
pakottavan yhä enemmän ihmi-
siä pakolaisiksi ympäröiviin mai-
hin. Kasaista on paennut Angolaan 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. 

– Erityisesti Angola seuraa tilan-
netta hermostuneena. Uskon, että 
naapurimaiden kärsivällisyys voi 
pettää, jolloin ne voivat tulla väliin 
armeijan voimin. Silloin konflikti 
laajenisi maiden väliseksi.

l Kirjoittaja työskentelee Suomen 
Pakolaisavun vapaaehtoisena Ugan-
dassa.

Kongoa 
repivät 
presidentti  
ja konflikti
Kongon demokraattisen 
tasavallan kriisistä kärsivät 
erityisesti siviilit. Yli 7 
miljoonaa ihmistä tarvitsee 
ruoka-apua ja yli 4 miljoonaa 
on joutunut pakolaiseksi.

”
Naapurimaiden 
kärsivällisyys 

voi pettää, jolloin ne 
voivat tulla väliin 
armeijan voimin.
Phil Clark

Keski-Afrikka

Ruoka-avustuksia jaettiin 
Nakivalen pakolaisasutus-
alueella Lounais-Ugandassa, 
minne monet kongolaiset 
pakolaiset pakenevat 
kotimaastaan.

”
Ystäväni, jotka 
on sijoitettu 

Yhdysvaltoihin, ker-
tovat elämän olevan 
vakaampaa.
David Mubila

David Mubila pakeni Itä-
Kongosta.


