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Ulkomaat  
JENNA VEHVILÄINEN

”Kongo on unohdettu maa”
Kampala
Jenna Vehviläinen

Lisääntyneen väkivallan ja 
uu sien konfiktipesäkkeiden 
synnyn myötä myös siviilien 
hätä Kongossa on syventynyt. 

YK nosti maan humani-
täärisen hätätilaluokituksen 
lokakuussa korkeimmalle eli 
kolmostasolle ja ilmoitti 7,7 
miljoonan ihmisen tarvitsevan 
ruoka-apua. Kongo on kärsinyt 
myös satoja siviilejä tappaneesta 
koleraepidemiasta.

Norwegian Refugee Counci-
lin Kongon-maajohtaja Ulrika 
Blomin mukaan Kongo on kes-
tämättömän pakolaisongelman 
edessä. Vuonna 2017 yli 1,7 mil-
joonaa ihmistä joutui jättämään 
kotinsa. Yhteensä kongolaisia 
pakolaisia on yli 4 miljoonaa.

Heistä suurin osa elää maan 
rajojen sisällä, osa on paennut 
naapurimaihin kuten Ugan-
daan, Angolaan, Tansaniaan ja 

Sambiaan.
– Pakolaistilanne on jopa Syy-

riaa ja Jemeniä vaikeampi. YK:n 
hätähuudosta huolimatta Kon-
gossa on maailman toisiksi hei-
koiten rahoitettu humanitäärinen 
avustustilanne, Blom kertoo.

Blomin mukaan tähän on 
osasyynä samanaikaiset huma-
nitääriset kriisit erityisesti Lähi-

idässä. Esimerkiksi Syyrian 
tilanne vie Kongolta huomioar-
voa mediassa.

Lontoon SOAS-yliopiston 
tutkija Phil Clark uskoo, että 
rahoituksen vähäisyyteen vai-
kuttaa myös Kongon konfliktien 
ajallinen pirstaleisuus.

– Kongon tilanne näytti vuo-
den 2013 turvallisuussopimuk-
sen jälkeen hieman helpottavan, 
ja se jäi vähemmälle huomiol-
le. Vaikka kriisi on nyt syven-
tynyt, huomioarvo mediassa ei 
ole kasvanut.

Yhtä lailla Donald Trum-
pin valinta Yhdysvaltain 
presidentiksi ja hänen kan-
sainvälistä avustustyötä koske-
va politiikkansa on synnyttänyt 
epävarmuutta YK:n ja avustus-
järjestöjen keskuudessa. Kongo 
on kärsinyt tästä, Clark sanoo.

– Ajoitus Kongon kriisin 
eskaloitumiselle ei voisi olla 
avustusten näkökulmasta huo-
nompi.

Kongo taistelee pakolaisongel-
man kanssa.

ELÄIMET

Belgiassa on tehty havainto 
luonnonvaraisesta sudesta ensi 
kertaa yli sataan vuoteen, pai-
kallinen luonnonsuojelujärjestö 
Landschap kertoi tammikuun 
puolessä välissä.

Pannoitettu susi havaittiin Bel-

gian pohjoisosassa Flanderissa 
kuun alussa. Pannan perusteella 
pystyttiin selvittämään, että susi 
oli liikkunut Saksassa ja joulun 
aikaan siitä oli tehty havainto 
Hollannin puolella. Landschapin 
mukaan eläin oli kulkenut 500 
kilometrin matkan kymmenessä 
päivässä. Sudet katosivat suu-
rimmasta osasta Länsi-Euroop-
paa 1900-luvun alkupuolella 
muun muassa teollistumisen ja 
kaupungistumisen myötä.

Susi ilmestyi 
Belgiaan sadan 
vuoden jälkeen

Venäläisille 
Serbia on portti 
Eurooppaan

Kolumni
Mia  
Tadic

Y
ksi asia yhdistää Suo-
mea ja Serbiaa: Venäjä. 
Siinä missä suomalai-
nen kokemus on, ettei 

juuri mikään muu maa ole 
meitä vastaan, on Serbialle ti-
lanne päinvastainen.

– Länsi vihaa meitä, Ame-
rikka, EU ja Vatikaani vi-
haavat meitä, koska olemme 
ortodokseja, tilitti paikallinen 
taksikuski taannoin. 

Hän vaihtoi kielen serbiasta 
englantiin ja lopuksi kantoi 
kauppakassini kotiovelle. 
Kenties hän halusi kokea 
avautuvansa nimenomaan ul-
komaalaiselle ja antaa kuvan 
ystävällisistä, mutta niin vää-
rinymmärretyistä serbeistä.

EU avustaa Serbiaa vuo-
sittain noin 200 miljoonalla 
eurolla, mutta kansa elää 
siinä uskossa, että apua tulee 
ennemminkin Venäjältä. Presi-
dentti Putinin lokakuussa lah-
joittamat vanhat Mig-hävittäjät 
ovat olleet taajaan otsikoissa, 
mutta EU-projekteista saa etsiä 
uutisia suurennuslasilla.

Serbialaiset kokevat saa-
neensa olan takaa sanktioiden 
ja kansainvälisen nöyryytyk-
sen keppiä, eikä porkkanasta 
osata olla kiitollisia. Lisäksi 
kansan keskuudessa elää sit-
keästi uskomus, että yksityis-
tämisen yhteydessä länsimai-
set yhtiöt hävittivät miljoonien 
edestä valtion omaisuutta.

Tuoreen kansainvälisen kyse-
lyn mukaan 81 prosenttia ser-
bialaisista suhtautuu myötei-
sesti Vladimir Putiniin, toisella 
sijalla on Kiinan presidentti. 
Muualla suosikkijohtajien kär-
jessä ovat paavi, Angela Mer-
kel ja Emmanuel Macron.

– Eivät Serbiassa suosittuja 
voi olla sellaisten valtioiden 
johtajat, jotka pommittivat 
maata ja jotka ovat vehkeilleet 
sen pään menoksi, selittää his-
torioitsija Aleksandar Rakovic 
uutistoimisto Sputnjikille.

Kaikki serbialaiset eivät ole 
poliittisesti itään kallellaan. 
Moni kannattaa jo Titon ajoilta 
periytyvää puolueettomuuden 
ihannetta, tasapainoilua idän 
ja lännen välissä. Liberaaleja 
länsimielisiä taas ärsyttää 
Putinin ihannointi ja siihen 
linkittyvä nationalismi. Sitä 
paitsi harva muuttaisi Venäjäl-
le, mutta moni länteen.

Yhdysvaltain senaatissa on 
nyt esitetty Serbialle suunnat-
tavan avun ja vierailujen lisää-
mistä, jotta mesikämmenen 
vaikutusta saataisiin torpattua 
Länsi-Balkanilla.

Siinä on haasteensa, sillä 
täällä suurvaltojen vaikutus-
pyrkimyksiin suhtaudutaan 
varauksella, varsinkin ame-
rikkalaisten. Toisaalta, jos pre-
sidentti Donald Trump tulisi 
käymään, niin kyllä se tekisi 
vaikutuksen. 

Viisumivapaus, leuto ilmasto, 
alhaiset elinkustannukset, 
myönteinen ilmapiiri ja ilmai-
sen opetuksen ja majoituksen 
tarjoava kahdenvälinen opis-
kelijavaihtosopimus vetävät 
venäläisiä Serbiaan. 

– Totta kai, Serbia on portti. 
Idälle se on portti länteen ja 
lännelle itään. Muilta man-
tereilta tuleville Serbia on 
Eurooppa, toteaa turistiop-
paana toimiva tuttavani, jonka 
vaimo on yksi monista vaihto-
opiskelijana maahan tulleista 
venäläisistä.

Poliittisen tason veljeilyyn 
hän suhtautuu epäilevästi, mut-
ta pitää tavallisten venäläisten 
läsnäoloa positiivisena asiana. 
Usein se poikii yritystoimintaa 
ja tuo rahaa Serbiaan.

Yksi ero Suomella ja Serbialla 
on: toisella on 1 340 kilometriä 
yhteistä rajaa karhun kainalos-
sa, toisella ei.

l Kirjoittaja on Serbiassa asuva 
vapaa toimittaja.


