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Ulkomaat  

Uganda
Teksti ja kuvat:  
Jenna Vehviläinen

Ugandan pohjoisosassa, Adjuma
nin maakunnassa sijaitsevaa Ayilon 
pakolaisasutusaluetta voisi luul
la paikalliseksi maaseutukyläksi.

Lapset pelaavat jalkapalloa ja 
vanhemmat valmistavat mais
sipuuroa rakentamiensa talo
jen pihamaalla. Iltaisin yhteisö 
kokoontuu kirkkoon, ja laulu 
kuuluu kauas. 

Pääkadulla on pieniä pieniä 
ruokakojuja, ompelimoja ja tori, 
jolla tehdään kauppaa suolasta 
ja saippuasta.

Maakunnan pakolaisasutus
alueilla elää reilut 240 000 etelä
sudanilaista pakolaista. 

Yhteensä Ugandaan on saapunut 
puolentoista viime vuoden aika
na 750 000 kotimaansa sisällis
sotaa paennutta eteläsudanilaista 
pakolaista. Maan länsirajojen yli 
puolestaan saapuu Kongon demo
kraattisesta tasavallasta satoja ihmi
siä päivässä.

Ennätyksellisen suuren pakolais
määrän edessä Ugandan suhtautu
minen on pysynyt inhimillisenä. 
Ugandassa pakolaiset sijoitetaan 
asutusalueille ahtaiden leirien 
sijaan, kertoo YK:n pakolaisjär
jestön Ugandan maatoimiston tie
dottaja Rocco Nuri.

– Pakolainen saa asutusalueella 
maatilkun, jossa voi elää ja viljel
lä, oikeuden työntekoon, vapaa
seen liikkumiseen maassa sekä 
sosiaali turvaan. Pakolaiset näh
dään resurssina – he ovat palve
luiden tuottajia ja kuluttajia.

Ugandaan pakolaisia ajavat 
ympäröivien maiden sodat, kon
fliktit ja poliittiset kriisit. Tänä 
vuonna maan pakolaismäärän 
ennustetaan kasvavan lähes puo
lella miljoonalla. 

– Tästä huolimatta Ugandan hal
litus on luvannut pitää maan rajat 
auki. Se on suuri lupaus, jota ei iki
nä kuulisi Euroopassa tai  muualla 
maailmassa.

 
Ugandan ylistetystä pakolaispoli
tiikasta huolimatta arki pakolais

asutusalueilla voi olla haastavaa.
Sen tietää LounaisUgandassa 

Nakivalen pakolaisasutusalueel
la asuva burundilainen Josia-
ne Ininahazwe, 27. Hän pakeni 
kotikaupungistaan Bujumburas
ta poliittista vainoa aviomiehensä 
ja kahden lapsensa kanssa kesäl
lä 2015.

Perhe sai käyttöönsä tontin ja 
materiaalit talon rakentamista var
ten. Heitä kehotettiin aloittamaan 
ruuan viljely maapalstalla, mutta 
yliopistokoulutetulla kaupunki
laispariskunnalla ei ollut siihen 
tarvittavia taitoja. 

– Alku oli hankala, mutta olen 
opetellut viljelyä eri järjestöjen 
koulutuksissa. Nyt saamme kas
vimaalta vähän satoa, aiemmin 
lakimiehenä toiminut Ininahaz
we kertoo.

Pakolaisperheiden lapset pää
sevät asuinalueilla ilmaiseksi 
kouluun. Ininahazwen mukaan 
koulutuksen taso on kuitenkin 
resurssipulasta johtuen matala.

– Esikoisemme kävi koulua viisi 
kuukautta, mutta emme huoman

neet juurikaan mitään kehitystä, 
joten hän lopetti.

Ininahazwe odottaa kolmatta 
lastaan. Hänellä on oikeus ter
veydenhuoltoon, mutta kauka
na sijaitsevaan sairaalaan pääsy 
on hankalaa. Siksi kontrolleja on 
harvoin. 

Myös työn saaminen huolestut
taa ranskaa äidinkielenään puhu
vaa Ininahazwea. 

– Suurin unelmani olisi tehdä 
koulutustani vastaavaa työtä, mut
ta en usko sen onnistuvan. Olen 
silti kiitollinen avusta ja tuesta, 
jota saan.

 
Rocco Nurin mukaan Uganda  haluaa 
pitää jatkossakin kiinni pakolais
politiikastaan. Se voi kuitenkin 
olla hankalaa, mikäli pakolaisten 
määrä jatkaa kasvuaan. Pakolaisille 
annettavien tonttien kokoa on jo 
jouduttu pienentämään.

– Resurssien kutistuessa on ris
ki, että Ugandan hallinto ei kykene 
pitämään järjestelmää yllä, Nuri 
sanoo.

Uganda kaipaakin humanitääri

sen avun ulkopuolista tukea pako
laisten sopeuttamiseen. 

– Nyt varat riittävät turvaamaan 
perustarpeet, mutta eivät talou
dellisen ja sosiaalisen  integraation 
tukemiseen.

Pakolaismäärä aiheuttaa ajoit
tain jännitteitä erityisesti Pohjois
Ugandassa, joka on maan eteläosaa 
vähemmän kehittynyt. Pakolais
ten asuinalueet rakennetaan siellä 
hallituksen johdolla maille, jot
ka aiemmin olivat ugandalaisten 
omistuksessa. Näin ollen asutus
alueilla pakolaisten kanssa asuu 
myös paikallisia.

Nurin mukaan järjestely on suju
nut pääosin hyvin, mutta yksit
täisiä yhteenottoja paikallisten ja 
pakolaisten välillä on nähty.

– Se on aika luonnollista, kun 
yhtäkkiä harvaanasutulle seudulle 
ilmestyy melkein miljoona pako
laista.

 
l Kirjoittaja työskentelee Ugandas-
sa Suomen Pakolaisavun vapaaeh-
toisena.

Uganda toivottaa 
kaikki tervetulleiksi
Itä-Afrikan Ugandaan on tullut kahden vuoden 
aikana lähes miljoona pakolaista. Silti maa 
lupaa pitää rajansa auki myös jatkossa. 

Pakolaisuus

Elämää ja asutusta Ayilon pakolaisasutusalueella Pohjois-Ugandassa, jossa lämpötilat 
nousevat kuivan kauden aikana jopa 40 asteeseen.

Eteläsudanilaisia pakolaisia lukutaito-opetuksessa Pohjois-Ugandassa Palabekin 
pakolaisasutusalueella.


