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Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osasto teetti vuonna 2019 kaksi Afrikkaa koskevaa 
niin sanottua kehityspoliittista tilausselvitystä. Ensimmäinen käsitteli Afrikan poliittista ja 
taloudellista integraatiota. Toisen aiheena olivat Afrikan megatrendit. Tämä julkaisu koskee  
jälkimmäistä.

Tilausselvitykset eivät ole varsinaisesti tieteellisiä tutkimuksia, vaan nimensä mukaisesti  
selvityksiä. Niiden tekijät ovat kuitenkin akateemisesti päteviä tutkijoita ja ne perustuvat  
tutkimustietoon. Ulkoministeriö valitsee tekijät Jyväskylän yliopiston UniPID-organisaation 
järjestämän hakumenettelyn kautta.

Afrikan megatrendit -selvityksen tekijöiksi valittiin tutkijaryhmä, johon kuuluivat professorit 
Petri Pellikka ja Mikael Mattlin Helsingin yliopistosta, VTT Leena Vastapuu Tampereen Rau-
han- ja konfliktintutkimuskeskuksesta ja VTT Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista.

On tietenkin määrittelykysymys, mitkä trendit katsotaan megatrendeiksi. Tässä tapauksessa 
Afrikan ja Lähi-idän osaston toimeksiannossa megatrendeiksi määriteltiin seuraavat kuusi 
keskeistä trendiä Afrikassa: väestönkasvu, ilmastonmuutos, kaupungistuminen, muuttoliike, 
teknologian kehitys ja demokratiakehitys.

Afrikan megatrendit ovat syvälle käyviä ja pitkäkestoisia kehityskulkuja ja muutosprosesseja, 
joita ei voida peruuttaa. Niitä voidaan ja tulee pyrkiä hillitsemään, mutta niihin on pakko  
sopeutua. Trendeille on ominaista myös ennakointi, miten ne tulevat jatkumaan.

Kaikki megatrendit vaikuttavat toisiinsa. Väestönkasvu ja ilmastonmuutos voidaan nähdä 
myös mega-megatrendeinä, jotka erityisen vahvasti heijastuvat muihin trendeihin. 

Afrikan ja Lähi-Idän osasto järjesti tilausselvityksestä yleisen julkistamis- ja keskustelutilai-
suuden ulkoministeriön pressiaulassa 14.8.2019. Aihe kiinnosti ja sali oli täynnä sekä minis-
teriön omaa väkeä että muun julkishallinnon, järjestöjen, elinkeinoelämän ja tutkijayhteisön 
edustajia.

Keskustelussa nousi esille, olisiko myös esimerkiksi Afrikan talouskehitys nähtävä megatren-
dinä. Pelkkä BKT-kasvukäyrä ei kuitenkaan siihen riitä. Sen sijaan esimerkiksi transformaatio 
suunnitelmataloudesta markkinatalouteen voisi olla kiinnostava ja lisätietoa kaipaava muu-
tostrendi.

Tilausselvitykset tukevat ensi sijassa ulkoministeriön virkamiesten jokapäiväistä työtä  
esimerkiksi taustaselvitysten teossa. Ne vahvistavat tietopohjaista asioiden valmistelua 
ja päätöksentekoa. Kun osoittautui, että Afrikkaa koskevat selvitykset kiinnostavat myös  
laajempaa yleisöä, ulkoministeriö päätti julkaista ne verkkosivullaan.

Nyt käsillä oleva julkaisu sisältää raportit kustakin kuudesta megatrendistä sekä niiden  
yhteenvedon. Ne julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Ulkoministeriön puolesta kiitän tutkijaryhmää erinomaisesta selvityksestä ja yhteistyöstä.  
Toivon, että Afrikan megatrendejä koskeva julkaisu löytää tiensä asiasta kiinnostuneen  
lukijakunnan käyttöön.

Ulkoministeriössä 17.10.2019

Martti Eirola

Afrikka-politiikan johtava asiantuntija

Esipuhe



6

Pensaikko on raivattu pelloksi suurimittakaavaisen kaupallisen maatalouden tarpeisiin Kenian Taitavuorilla.  
Kuva: Petri Pellikka, 2019.
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Ilmastonmuutos
Petri Pellikka, Emma Hakala 

Tiivistelmä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Afrikassa ovat jo havaittavissa. 
Keskilämpötilan nousu on kahden 
asteen luokkaa verrattuna aikaan 
ennen teollista vallankumousta. 
Ilman lämpötilan odotetaan ko-
hoavan jatkossa erityisesti poh-
joisessa ja eteläisessä Afrikassa ja 
sademäärän Itä-Afrikan ylänkö-
alueilla. Merkittävin tekijä Afri-
kassa kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvuun on metsien ja pensaikoi-
den raivaaminen maatalouskäyt-
töön maailman nopeimmin kas-
vavan väestön ruoantuotannon 
turvaamiseksi. Ilmastonmuutos 
on väistämätöntä ja se asettaa 
haasteita taloudelliselle kasvul-
le, terveydelle, ruokaturvalle ja 
kehitykselle. Ilmastonmuutosta 
tulee yhtäältä hillitä ja toisaalta 
sen vaikutuksiin on haettava so-
peutumiskeinoja. Vähäpäästöiset 
tavat tuottaa energiaa tulevat pit-
källä aikavälillä edullisemmiksi ja 
voivat tuottaa myös taloudellisia 
hyötyjä. Sää- ja ilmastopalvelujen 
määrää ja laatua tulee kehittää 
Afrikassa ilmastonmuutoksen ha-
vainnoimiseksi ja sen vaikutuksiin 
varautumiseksi. Kansainvälinen 
yhteistyö on tässä keskeisessä 
roolissa yhdessä ilmastonmuu-
tosohjelmia kehittävien Afrikan 

maiden hallitusten kanssa. Suo-
situksissa kaksi aihepiiriä nousee 
keskeiseksi. 1) Ilmastoviisaalla 
maataloudella, karjataloudella ja 
peltometsäviljelyyn ja monimuo-
toiseen puustoon perustuvalla 
maisemamallilla on keskeinen 
rooli ilmastonmuutoksen hillitse-
misessä ja siihen sopeutumisessa. 
2) Vähäpäästöisten energiamuo-
tojen ja teknologioiden omak-
suminen, sekä ilmastoviisaiden 
kaupunkien ja liikenneratkaisu-
jen kehittäminen on ensisijaisen 
tärkeää tulevaisuuden päästöjen 
vähentämisen kannalta.

Ilmastonmuutoksen 
nykytilanne Afrikassa
Maankäytön ja maanpeitteen 
muutos on yksi merkittävim-
mistä ihmisen aiheuttamista 
ilmastonmuutokseen johta-
vista syistä. Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneeli IPCC:n 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change) vuoden 2013 
raportin mukaan se on toisek-
si merkittävin syy hiilidioksidin 
määrän lisääntymiseen ilmake-
hässä fossiilisten polttoaineiden 
käytön jälkeen. Sen on arvioitu 
aiheuttaneen 12.5 % kaikista ih-

misen aiheuttamista hiilidioksi-
dipäästöistä vuosien 1990 ja 2010 
välillä. Maanpeitteen muutos 
vaikuttaa ilmastoon maanpinnan 
biofysikaalisten ominaisuuksien 
muutosten takia, millä on suorat 
vaikutukset veden, energian ja 
kaasun vaihtoon maan ja ilmake-
hän välillä. Saharan eteläpuolises-
sa Afrikassa maankäytön muutos 
johtuu maatalousmaan pinta-alan 
kasvusta metsien ja pensaikkojen 
kustannuksella. Paljon maapin-
ta-alaa käyttävä karjatalous on 
merkittävä elinkeino Afrikassa. 
Se on myös yksi syy maan köyh-
tymiseen ja maanpäällisen bio-
massan vähenemiseen, sillä karja 
syö ja talloo puun taimia ja lehtiä 
heinän lisäksi samalla kovettaen 
maanpintaa. Muutos vähen-
tää maanpäällisen biomassan ja 
hiilen nieluja, mutta vapauttaa 
myös kasvihuonekaasuja, kuten 
hiilidioksidia (CO2) ja metaania 
(CH4), maaperästä maanmuok-
kauksen myötä. Karjatalous on 
myös merkittävä metaanin lähde. 

Kaukokartoitustutkimusten 
mukaan maatalousmaan pin-
ta-ala kasvoi 57 % Saharan 
eteläpuolella vuosien 1975 ja 
2000 välillä ja Afrikan sar-
vessa 28 % vuosien 1990 ja 
2010 välillä. Kasvu oli nopeata 

myös Sahelin vyöhykkeellä län-
tisessä Afrikassa, esimerkiksi 
Burkina Fasossa peltomaa kasvoi 
89 % vuosien 1984 ja 2013 välil-
lä puustoisten alueiden kustan-
nuksella. Lähes jokaista Afrikan 
maata uhkaa maan köyhtyminen, 
jolle on altistunut yli 40 % Niilin, 
Nigerin, Voltan, Senegalin ja Lim-
popon jokien valuma-alueiden 
pinta-alasta.

Kasvipeitteen väheneminen 
altistaa avoimen maanpinnan 
tuulieroosiolle aiheuttaen pölypil-
viä, jotka ilmakehässä heijastavat 
auringon säteilyä avaruuteen. Toi-
saalta maastopalojen aiheuttamat 
nokihiukkaset absorboivat itseen-
sä lämpösäteilyä, mikä nostaa 
ilman lämpötilaa. Pienhiukkaset 
toimivat myös ilmakehässä tiivis-
tymiskeskuksina vedelle, mutta 
niiden runsauden takia sateen ja 
pilvien ominaisuudet muuttuvat 
ja välttämättä lukuisampi määrä 
pienhiukkasia ei synnytä enem-
män sadetta.

Maankäytön muutosten lisäk-
si turvautuminen bioenergi-
aan, eli puuhun, puuhiileen, 
kasvitähteisiin ja lantaan vä-
hentää hiilivarastoja ja tuot-
taa kasvihuonekaasupääs-
töjä. Puuhiilen tuotanto on viisi 
kertaa suurempaa Afrikassa kuin 
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muilla mantereilla ja tulee toden-
näköisesti kasvamaan väestönkas-
vun ja kaupungistumisen myötä. 
Tämä aiheuttaa painetta puus-
toisten alueiden raivaamiseen. 
Puun polttamisesta syntyvä savu 
on haitallista erityisesti ruoan val-
mistamisesta vastuussa olevien 
naisten terveydelle, sillä afrikka-
laisessa keittiöissä ei useinkaan 
ole savupiippua.

Maanpeitteen muutosten 
myötä yhä enemmän maan-
pintaa on vailla kasvipeitettä 
suurimman osan vuodesta 
maatalouden kasvukauden 
ulkopuolella, mikä muuttaa 
maanpinnan säteilytasapainoa. 
Tämä nostaa maanpinnan lämpöti-
laa, mikä kompensoi maanpinnan 
heijastuvuuden kasvun aiheutta-
man viilentävän vaikutuksen. Kas-
vipeitteen väheneminen vähentää 
vesivaroja ja pienentää haihdun-
taa. Se myös vähentää polttopuun 
saatavuutta, maatalouskasvien pö-
lyttäjien elinympäristöjä ja muita 
maanviljelijöille ja karjankasvat-
tajille tärkeitä ekosysteemipalve-
luita. Trooppisten ylänkömetsien 
raivaaminen vaikuttaa ihmisten, 
karjan ja maatalouden tarvitseman 
pinta- ja pohjaveden saatavuuteen 
itse ylänköalueilla, mutta myös kui-
villa alatasangoilla. Vuoristometsiä 
kutsutaankin vesitorneiksi. 

On huomattava, että uutta 
maatalousmaata eivät raivaa vain 

yksittäiset maanviljelijät tai järjes-
töt, vaan myös sijoittajat, Afrikan 
maiden hallitukset ja ulkomai-
set tahot. Metsien häviäminen ei  
todennäköisesti tule vähenemään 
Afrikassa 2000-luvulla, vaikka 
myönteisiä kehityskulkuja on ha-
vaittu mm. Keniassa. Maatalous- 
tuotannon kasvu on Afri- 
kassa vielä riippuvaista pelto- 
pinta-alan kasvusta, kun taas 
muualla maailmassa tuotanto kas-
vaa tekniikoiden ja lannoitteiden 
kehityksen ja käyttöönoton myötä.

Afrikan ilmastoon vaikuttavat 
enemmän muualla maailmassa 
fossiilisten polttoaineiden käytös-
tä johtuvat päästöt kuin mante-
reen omat kasvihuonekaasupääs-
töt, joiden on arvioitu olevan vain 
3 % koko maailman päästöistä. 
Afrikan päästöistä 80 % tulee 
tieliikenteestä, joka on kasvanut 
8-kertaiseksi vuosien 1970–2010 
välillä (Afrikassa ja Lähi-Idässä). 
Afrikan liikennemäärien kasvu 
onkin mantereista toiseksi suu-
rinta. Energiantuotanto kasvaa 
myös Afrikassa väestönkasvun ja 
keskiluokan kasvun myötä sekä 
infrastruktuurin kehittyessä. Il-
mansaasteen kasvulla Afrikan 
suurkaupungeissa liikenteen ja 
energiankulutuksen kasvun takia 
saattaa olla merkittäviä vaikutuk-
sia pienhiukkasten syntyyn. Jo nyt 
ilmansaaste satelliittikuvien pe-
rusteella leviää Nairobista satojen 

kilometrien päähän ja on verrat-
tavissa maastopaloista syntyvään 
ilmansaasteeseen.

Maastopalot ovatkin toi-
nen merkittävä syy mantereen 
hiilidioksidipäästöihin. Niitä 
sytytetään tahallisesti esimerkiksi 
Sahelin vyöhykkeellä kuivan kau-
den päätteeksi maan lannoittami-
seksi ja uuden kasvun nopeutta-
miseksi. Toisaalta niitä sytytetään 
vanhojen uskomusten takia, sillä 
tulen ja savun uskotaan tuovan 
sateita, kuten esimerkiksi Kenian 
Taitavuorilla. Maastopalojen on 
havaittu vähentyneen Pohjois-Af-
rikassa vuoden 2000 jälkeen 1,4 % 
mutta Saharan eteläpuolella niiden 
määrä on kasvanut 1,8 %.

Ilmastonmuutos voimis-
taa yhä useampia hirmu-
myrskyjä, jotka puolestaan 
aiheuttavat tulvia. Niillä on 
moninaisia vaikutuksia, sillä kau-
punkien viemärijärjestelmät eivät 
kestä ääritapauksia, ja vauriot 
rakennuksille ja teille aiheuttavat 
lisätuhoja, kuten kävi Mosambi-
kissa vuonna 2019. Liikenneväy-
lien infrastruktuurissa on myös 
puutteita, sillä siltarumpujen tuli-
si olla suurempia, ja teiden pitäisi 
olla korotettuja ja niiden pintojen 
päällystettyjä. Merenpinnan nou-
su mannerjäätiköiden sulamisen 
myötä on riski, sillä neljännes Af-
rikan väestöstä asuu rannikoiden 
lähellä. Suurimmassa vaarassa 

ovat suistoalueiden kaupungit, 
kuten Aleksandria Niilin deltalla.

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset Afrikassa
IPCC:n Afrikan alueellinen 
raportti vuodelta 2104 ker-
too, että Afrikan ilmasto on 
lämmennyt viimeisen 50–100 
vuoden aikana. Lämpötilan 
kasvu ylittää 2 astetta vuosi- 
sadan loppuun mennessä ver- 
rattuna nykyhetkeen. Maan-
pinnan lämpötilat nousevat maa-
ilman keskiarvoja enemmän eri-
tyisesti Afrikan kuivilla alueilla. 
Korkeiden päästöjen ennusteissa 
keskilämpötilat nousevat 2–4 as-
tetta lähes koko mantereella vuo-
teen 2050 mennessä. Lämpötilan 
kohoaminen on erityisen suurta 
pohjoisessa ja etelässä ja vähäi-
sempää keskisessä Afrikassa. Al-
haisten päästöjen mallissa lämpö-
tilojen on arvioitu nousevan alle 
kaksi astetta.

Mallit ennustavat sademää-
rien vähenevän pohjoisessa ja 
eteläisessä Afrikassa, mutta li-
sääntyvän itäisen Afrikan ylänkö-
alueilla, esimerkiksi Etiopiassa. 
Maanpinnan peitteen vähen-
tymisen myötä sadevesi ei 
varastoidu kasvillisuuteen 
ja maaperään, vaan aiheuttaa 
kasvavaa pintavaluntaa ja eroo-
siota, vähentää pohjaveden syn-

Ananasviljelmän alta on poltettu ja raivattu pensaikkoa Dakachassa Keniassa.  
Kuva: Petri Pellikka, 2009.
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tyä ja aiheuttaa kuivuutta sade- 
kausien ulkopuolella. Vuoristojen 
valuma-alueet kärsivät jo ennes-
tään maankäytön muutoksista ja 
maanpeitteen vähentymisestä.

Ilmastonmuutosmallien  
mukaan Afrikan maatalous- 
tuotanto tulee laskemaan. 
Merkittävimpien maatalous-
kasvien satomäärien vähene-
misen on arvioitu olevan vuo-
sisadan puoliväliin mennessä 
15–22 % Saharan eteläpuolella ja 
11 % Pohjois-Afrikassa verrattuna  
muutaman vuosikymmenen ta-
kaisiin määriin. Näiden merkit-
tävien kasvien listalla ovat hirssi, 
maissi, vehnä, kassava, erilaiset 
pavut, sokerijuurikas, riisi, soija-
papu, maapähkinä, auringonkuk-
ka ja rypsi. Jos lämpötila nousee 
pahimman mallin mukaisesti 
neljä astetta, on Afrikan perus-
viljalajien maissin, hirssin ja 
durran viljely suuressa osas-
sa mannerta vaarassa. Tällä 
olisi merkittäviä seurauksia ruo-
katurvalle. Jo nyt on raportoitu 
tuotannon laskusta mm. Kameru-
nissa ja Nigeriassa.

Ilmastonmuutos siirtää  
ekosysteemivyöhykkeitä ja 
eri kasvi- ja eläinlajien levin-
neisyyttä, mikä saattaa tuoda 
tuhohyönteisiä, rikkakasveja ja 
tauteja uusille alueille ja erityises-

ti aiemmin viileämmille vyöhyk-
keille, mikä haittaa maataloutta. 
Esimerkiksi maissin ja kahvin 
tuholaiset nousevat Itä-Afrikan 
ylänköalueilla korkeammille vyö-
hykkeille. Kasvavat lämpötilat 
ja sademäärän muutokset 
haittaavat veden ja ravin-
non puutteen kautta karjan 
elinolosuhteita. Karja tulee 
kärsimään myös hyönteisten le-
vittämistä taudeista. Ilmaston 
muutokset tekevät maatalouden ja 
karjatalouden haasteellisemmaksi.  
Kalastuselinkeino kärsii myös 
meriveden lämpötilojen noususta 
ja koralliriuttojen tuhoutumises-
ta. Myös merialueiden luonnon  
monimuotoisuus laskee erityisesti 
koralliriuttojen läheisyydessä.

Afrikan muuttuva ilmasto 
aiheuttaa lisääntyviä terveys-
riskejä. Jo nyt laajalla osalla Af-
rikkaa kärsitään puhtaan veden 
puutteesta, saniteettijärjestelmän 
toimimattomuudesta ja tervey-
denhuollon riittämättömyydestä. 
Tulvat vielä lisäävät terveysriske-
jä alueilla, jossa jätehuolto ei toi-
mi. Lämpimämmät päivät ja yöt 
mahdollistavat tauteja levittävien 
hyönteisten habitaattien laajentu-
misen aikaisemmin viileämmille 
alueille vuoristoihin. Esimerkiksi 
malariaepidemiat ovat lisäänty-
neet Itä-Afrikan ylänköalueilla. 

Yhdessä maataloustuotannon vä-
hentymisen kanssa terveysongel-
mat aiheuttavat aliravitsemuksen 
riskin kasvua erityisesti lasten 
keskuudessa.

Lisähaasteita aiheuttavat 
nopeasti kasvava väestö ja kau-
pungistuminen, jotka edellyttävät 
ruokaketjujen toimivuutta sekä 
maatalous- että kaupunkialueilla. 
Ruoantuotantoa tulisi kasvattaa 
kaupunkialueiden laitamilla, mut-
ta ne eivät ole välttämättä parhai-
ta maatalousalueita, ja ne saatta-
vat kärsiä myös ilmansaasteista. 
Lisäksi maatalousneuvontaa kau-
punkien laidoilla ei ole saatavissa 
samalla tavalla kuin maaseudulla. 
Toisaalta kaupunkimaatalous pie-
nentää maatalouden hiilijalanjäl-
keä kuljetusmatkojen lyhentymi-
sen johdosta ja vähentää päästöjä 
kun orgaanista jätettä ja kotita-
louksien vettä voidaan käyttää 
lannoitteena ja kasteluun. Maa-
talousmaat myös muodostavat 
viheralueita kaupunkien sisälle ja 
laitamille laskien lämpötiloja.

Ilmastonmuutos lisää haa-
voittuvuutta, millä saattaa olla 
laajemmat sosiaaliset seurauk-
set. Haitallisimmin se vaikuttaa 
vähäosaisimpiin kansanosiin. 
Ilmastonmuutos saattaa esi-
merkiksi johtaa pakolaisuu-
teen tai muuttoliikkeeseen 

maan sisällä tai maiden vä-
lillä. Toisaalta heikommassa 
asemassa olevat eivät usein ky-
kene muuttamaan, vaikka heidän 
elinolosuhteensa muuttuisivat 
sietämättömiksi. Jo ennestään 
konfliktiherkillä ja huonon hal-
linnon alueilla ilmastonmuutos 
saattaa lisätä riskiä konflikteihin 
tai antaa potkua ääriryhmien ak-
tiivisuuteen. Esimerkiksi Tsadissa 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
vaikeudet on nähty syyksi turvat-
tomuuden kasvuun ja terroristi-
järjestöihin liittymiseen. Kokonai-
suudessaan ilmastonmuutoksen 
vaikutukset yhteiskuntiin voivat 
olla laajoja ja ennalta-arvaamat-
tomia. Niiden ennakointi tutki-
muksessa on myös vaikeaa, sillä 
ekologisten ja yhteiskunnallisten 
tekijöiden yhteisvaikutuksista voi 
syntyä useita vaihtoehtoisia kehi-
tyskulkuja.

Suosituksia  
ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi ja  
hidastamiseksi
Pariisin sopimuksen tavoitteena 
on pitää maapallon keskilämpö-
tilan nousu selvästi alle kahdessa 
asteessa, mutta pyrkiä rajoitta-

Liikalaidunnus aiheuttaa maan köyhtymistä.  
Kuva: Petri Pellikka, Kenia, 2018.
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maan se 1,5 asteeseen verrattuna 
esiteolliseen aikaan, mikä olisi 
parempi myös Afrikalle. Lisäksi 
sopimuksessa päätettiin vahvistaa 
sopeutumiskykyä ja ilmastokestä-
vyyttä sekä suunnata rahoitusvir-
rat kohti vähäpäästöistä kehitystä. 
Kahden asteen lämpenemisen 
mukaan päästöt nousisivat Af-
rikassa vielä 2030-luvulle asti 
kunnes laskisivat. On kuitenkin 
tosiasia, että vaikka päästöt 
loppuisivat tähän paikkaan, 
ilmaston lämpeneminen jat-
kuu muutamien vuosikym-
menien ajan, sillä prosessia ei 
voi pysäyttää hetkessä. 

Sopeutuminen onkin ai- 
noa tehokas keino väistämät-
tömien vaikutusten kestämi-
seksi. Sietokykyä pitää kasvattaa 
erityisesti kriittisillä yhteiskun-
nan sektoreilla kuten veden saa-
tavuudessa, energian tuotannossa 
ja käytössä, sekä maataloudes-
sa. Kansalaisten tiedonsaantia 
kestävien toimintamallien to-
teuttamiseen on parannettava. 
Terveyspalveluiden tulee paran-
tua, maataloudessa tulee olla 
vaihtoehtoisia keinoja elannon 
ansaitsemiseen, maan hallintaa 
ja omistusta tulee kehittää luo-
totuksen ja aluekehityksen mah-
dollistamiseksi. Myös vesihuoltoa  
pitää parantaa. Erityisesti on otet-
tava huomioon heikoimmassa 

asemassa ja syrjäytymisvaarassa 
olevat. Ratkaisuja ovat esimerkik-
si ilmastokasvatuksen antaminen 
osana koulutusta, sää- ja ilmasto-
tiedon tuottaminen ja jakaminen 
helpolla internet-käyttöliittymällä 
tai matkapuhelinverkolla, elinkei-
nojen laajentaminen erityisesti 
maa- ja karjataloudessa, ja sosiaa-
listen ja teknologisten innovaati-
oiden levittäminen. Sukupuolten 
välinen tasa-arvo on läpileikkaava 
teema ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisessa ja sen hillitsemisessä. 

Ilmastonmuutoksen ja sen 
seurausten ymmärtämisen on-
gelmana on puutteellinen ja huo-
nolaatuinen tieto, mikä vaikeut-
taa sekä ilmastotekijöiden että 
muiden tekijöiden aiheuttamien 
riskien ja haavoittuvuuden arvioi- 
mista. Luotettava ja riittävä 
tieto on ensisijaisen tärkeää 
kehitettäessä kansallisia il-
mastostrategioita ja -poli-
tiikkaa sekä eri sektoreiden 
sopeutumissuunnitelmia. 
Sääpalvelujen ja viestintäjärjestel-
män puutteet esimerkiksi myrs-
kyistä ja tulvista varoittamiseen 
aiheuttavat suuren ongelman, pu-
humattakaan katastrofeihin liit-
tyvien evakuointisuunnitelmien 
tekemisestä ja näiden täytäntöön-
panosta. Monilta mailta puuttuvat 
säätutkat ja henkilöstöresurssit 
niiden ylläpitoon. Trooppiset hir-

mumyrskyt aiheuttavat osin siksi 
huomattavasti enemmän kuolon-
uhreja Afrikassa kuin esimerkiksi 
Yhdysvalloissa. Ilmastopalveluja 
tulisi vahvistaa ilmastonmuutok-
sen hillintä- ja sopeutumissuun-
nitelmien laatimista varten, mutta 
myös katastrofeihin varautumista 
varten. Luotettavaa ilmastoaineis-
toa tulisi olla saatavilla kaikille 
käyttäjille tutkijoista maatalous-
palvelujen tarjoajiin helpolla ja 
ymmärrettävällä tavalla. Myös 
ilmastonmuutoksen yhteiskun-
nallisia vaikutuksia hahmottavaa 
tutkimusta tulisi edistää.

Ilmastonmuutokseen so-
peutuminen vaatii lisäresurs-
sejarahoitukseen ja kapasi-
teetin vahvistamiseen Afrikan 
maiden hallinnossa ja koulutus-
järjestelmissä. Keskusjohtoisesti 
kehitetyillä kehityssuunnitelmilla 
on valitettavasti ollut tapana jät-
tää huomioimatta ilmastonmuu-
toksen monitahoisuus ja paikalli-
suus mantereen ja maidenkin eri 
kolkissa. Kansallisten politiikko-
jen tulisi myös ottaa huomioon 
sukupuoleen, kulttuuriin, perin-
teisiin ja kontekstiin liittyvät käy-
tänteet ja tukea paikallista ilmas-
tonmuutokseen sopeutumista.

Ruokaturvasektori
Afrikassa suuri osa maanpääl-
lisestä hiilestä on puumaisessa 

kasvillisuudessa varsinaisten 
metsien ulkopuolella. Hiilinie-
lun kasvattaminen maatalo-
usalueiden ja laidunalueiden 
puustossa onkin keskeisessä 
roolissa ilmastonmuutoksen  
hillitsemisessä. Peltometsävil- 
jelyn määrällinen ja toiminnalli-
nen lisääminen on kestävä, mu-
kautuva ja monin tavoin hyödylli-
nen ilmastoviisas tapa taistelussa 
ilmastonmuutosta vastaan. Pelto- 
metsäviljely (josta käytetään 
myös käsitteitä kestävä maankäyt-
tö, ilmastoviisas maatalous) ei ai-
noastaan kasvata hiilinielua, vaan 
edesauttaa esimerkiksi veden va-
rastointia ja imeytymistä maape-
rään, lisää karikkeen ja sitä kautta 
luonnollisen lannoitteen määrää, 
tarjoaa varjoa maatalouskasveille 
ja monipuolistaa maatalousaluei-
den biologista monimuotoisuutta 
verrattuna maatalousmaisemaan 
ilman puustoa. Puut myös tuotta-
vat kuitua, bioenergiaa ja raken-
nusmateriaalia.

Peltometsäviljely mahdollistaa 
myös maanviljelijälle lisätulojen 
hankkimisen, esimerkiksi myymäl-
lä puuta rakennusmateriaaliksi, tai 
säästämällä puita saaden siitä hii-
likompensaatiota. Ilmastoviisaat 
ratkaisut maanmuokkauksessa; 
esim. pengerrys, puut ja pensaat 
varjostuksessa ja lehtikarikkeen 
käyttö lannoituksessa ja maankos-

Polttopuukauppaa Ouagadougoun liepeillä Burkina Fasossa.  
Kuva: Petri Pellikka, 2015.
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teuden haihdunnan estämisessä, 
parantavat vastustuskykyä ääri- 
ilmiöitä kohtaan ja parantavat toi-
meentuloa. Yhteisöpohjaiset hii- 
lenvarastointi- ja peltometsävilje-
lyohjelmat auttavat yhteisöjä yh-
dessä sopeutumaan ja hillitsemään 
ilmastomuutosta. Ne myös lisää-
vät maatalousalueiden luonnon 
monimuotoisuutta ja synnyttävät 
elinympäristöjä alkuperäisille kas-
vi- ja eläinlajeille, erityisesti jos toi-
minnassa käytetään alkuperäisiä 
puulajeja. IPCC:n elokuussa 2019 
julkaistu erikoisraportti maankäy-
töstä ja ilmastonmuutoksesta lis-
taa viisi toimenpidettä maata-
louden sietokyvyn ja tuottavuuden 
kasvattamiseksi:
1) Sopeutetut kasvilajikkeet, maa-

talouden kestävä tehostaminen, 
ekosysteemien suojelu pelto-
metsäviljelyn ja yhteisöpohjai-
sen sopeutumisen kautta.

2) Ekosysteemipalvelujen (hiilen 
sidonta, luonnon monimuo-
toisuus, päästöjen vähentä-
minen) huomioonottaminen 
kestävässä maataloudessa.

3) Sadeveden ja sumun keräys, 
veden käytön ja uudelleenkäy-
tön tehokkuus.

4) Suunnitelmallinen nuorten ja 
naisten voimaannuttaminen 
uusien taloudellisten mallien, 

esimerkiksi luototuksen kautta.
5) Paikallisen ja perinteisen eko-

logisen tietämyksen hyväksi-
käyttö ruoan hävikin vähentä-
miseksi.

Karjataloudessa tarvitaan 
mekanismeja, jotka edesaut- 
tavat muutosta monipuoli- 
seen toimeentulomalliin siir-
tymiseen. Siinä tulonmuodos-
tus syntyy karjanhoidon lisäksi 
puiden määrää kasvattavasta 
elinkeinosta. Tällaisia toimintoja 
ovat esimerkiksi mehiläistarhaus 
ja arabikumin valmistus. Afrikan 
karjatalousmailla maanpäällisen 
hiilen määrä on vähäinen, mutta 
vähäinenkin puuston määrän kas-
vu on merkittävä ilmastonmuu-
toksen torjumisessa. Voitaisiin 
myös pohtia paljon maapinta-alaa 
käyttävän karjatalouden tehosta-
mista, jolloin enemmän maa-alaa 
jäisi kasvinviljelylle ja puustoisel-
le kasvillisuudelle. Tehostamisen 
esteenä on luonnollisesti maan 
kantokyky ja riski maan köyhty-
misestä entisestään.

Puuston lisäämisen on mo-
nissa tutkimuksissa, esim. Sa-
helin alueella Länsi-Afrikassa, 
havaittu viilentävän maanpintaa 
biologisen hiilensidonnan lisäksi. 
Metsäisyys voisi siis kompen- 
soida kasvihuonekaasujen  

aiheuttaman ilmaston lämpe-
nemisen. Pensaikkojen viilentä-
vä vaikutus havaittiin myös kau-
kokartoitustutkimuksessa Kenian 
Taita Tavetassa, jossa tutkimusta 
jatketaan maastomittauksilla. 

Nykyiset sopeutumismallit 
ovat riittämättömiä pitkäaikaisen  
ilmastonmuutoksen riskien hal-
lintaan. Tarvitaan tutkijoiden ja 
maanviljelijöiden yhteistyötä,  
parempaa tiedonvälitystä ja 
toimeentulomallin monipuo-
listamista, mitkä vahvistaisivat 
selviytymismalleja ja sopeutu-
miskykyä. Kansalliset hallitukset 
ovat kehittäneet sopeutumiseen 
tähtääviä hallintomalleja, mutta 
prosessit ovat vielä tehottomia 
ja riippuvaisia kansainvälisestä  
tuesta ja kehitysavusta. Maan-
käytön rakenteelliset pro-
jektit, kuten maanhallinnan 
kehittäminen, pääsy tiedon ää-
reen, sukupuolten välistä tasa-ar-
voa kehittävä neuvontapalvelu ja 
politiikkojen tietotason kehittä-
minen parantavat maatalouden 
kestävyyden saavuttamista.

Yhdistyneiden kansakuntien 
REDD+ -ohjelma (Reducing 
Emissions from Deforestati-
on and Forest Degradation) 
tähtää maanpeitteen muu-
tosten aiheuttamien hiili-

päästöjen vähentämiseen. 
Ohjelmassa maanomistajia roh-
kaistaan ylläpitämään metsiään 
hiilinieluina tarjoamalla siitä 
taloudellista kompensaatiota. 
Tämän kaltaisten prosessien on 
oltava ekologisesti ja sosiaalises-
ti kestäviä. Metsitysprojekteissa 
on myös huomioitava minne sitä 
istutetaan, sillä metsä muuttaa 
maanpinnan heijastavuutta, pin-
tavirtauksia ja nostaa yölämpöti-
loja. Biofyysisten tekijöiden lisäk-
si on tärkeätä huomioida (aiempi, 
kilpaileva tai syrjäyttävä) maan-
käyttö, maanomistus- ja hallinta-
kysymykset ja paikallisyhteisöjen 
asema ja tarpeet.

Vähäpäästöiset  
energiamuodot ja  
tekniikat
Afrikan osuus kasvihuonekaasu-
päästöjen tuottamiseen fossiilis-
ten polttoaineiden kuluttamisen 
kautta on ollut vähäistä, mutta 
ilmastonmuutoksen vaikutus hy-
vinvointiin ja ekosysteemeihin 
Afrikassa on valtaisa. Ilmaston-
muutoksen hillitsemisen tulee 
keskittyä tulevaisuudessa ensisi-
jaisesti niihin maihin, joissa pääs-
töt tulevat kasvamaan eniten.

Afrikan maat ovat keskeisessä 
roolissa taistelussa ilmastonmuu-

Peltometsäviljelyä Kenian vehreillä Taitavuorilla.  
Kuva: Petri Pellikka, 2018.
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Lähteet

tosta vastaan mikäli ne ottavat 
käyttöön vähäpäästöisiä me-
netelmiä energiantuotannos-
sa, siellä missä se on mahdollista 
ja hyödyllistä. Tilaisuus on ainut-
laatuinen muihin mantereisiin 
verrattuna, sillä Afrikka ei ole vielä 
loikannut korkeita päästöjä tuot-
tavan infrastruktuurin käyttöön. 
Toiseksi, koska väestönkasvu ja 
talouskehitys tulevat olemaan Af-
rikassa maailman vauhdikkainta 
kuluvalla vuosisadalla, on ensisi-
jaisen tärkeää, että kasvu pohjaa 
vähäpäästöisille ratkaisuille. 
Metsien häviämistä voi vähentää 
kestävillä ratkaisuilla, kompen-
soimalla sitä esimerkiksi pelto-
metsäviljelyllä. Myös kaupunkeja 
voi kehittää vähäpäästöisiksi, ja 
karjatalousalueille ja maatalous-
alueille voi kehittää ilmastovii-

saita maisemamalleja. Afrikka 
tarvitsee taloudellista tukea 
taistelussa ilmastonmuutosta 
vastaan, jossa onnistuminen 
olisi suuri voitto koko ihmis-
kunnalle.

Afrikka tuottaa vain 3 % maa-
ilman kasvihuonekaasupäästöistä 
kun maanpeitteen muutoksien 
vaikutusta ei oteta huomioon, 
mutta päästöt tulevat kasvamaan 
merkittävästi infrastruktuurin ke-
hityksen ja väestönkasvun myötä. 
Afrikan mailla on mahdollisuus 
omaksua puhdas ja vähäpääs-
töinen teknologia ja käytäntöjä, 
jotka voivat ohittaa kehittyneiden 
maiden käyttämän fossiilisten 
polttoaineiden käyttöön pohjautu-
van infrastruktuurin. Esimerkiksi  
vähäpäästöiset liikennerat-
kaisut tehostavat taloudellista 

tuottavuutta vähentämällä liiken-
neruuhkia ja ruuhkassa menetet-
tyä aikaa, parantavat ilmanlaatua 
ja kohottavat kansanterveyttä. 
Viime vuosien ratkaisuja on mm. 
uusi rautatie Mombasasta Naivas-
haan Keniassa ja raitiotievaunu-
liikenne Addis Abebassa. Tehokas 
ja ilmastoviisas kaupunkialuei-
den ja infrastruktuurin suunnit-
telu voi välttää korkean päästön 
vaihtoehdot, koska kaupunkitila 
on yleisesti Afrikassa vielä suun-
nittelematonta. Tämä voi johtaa 
kestävään ja notkeaan ilmasto-
viisaaseen kaupunkimalliin, jota 
on hyödynnetty esimerkiksi Nai-
robissa ja Accrassa. Uusiutuvaa 
energiaa tuottaviin teknologioihin 
kannattaa panostaa, kun otetaan 
huomioon Afrikan suuri po-
tentiaali mm. tuulivoiman, 

aurinkosähkön, biokaasun ja 
aaltoenergian tuotannossa. 
Näiden energiamuotojen tuotta-
miseen tarvitaan myös askel suu-
remman mittakaavan toimintaan. 
Vähäpäästöiset energiamuodot 
saattavat maksaa enemmän kuin 
perinteiset korkeapäästöiset tuo-
tantovaihtoehdot, mutta pitkällä 
aikavälillä niiden kustannus on 
alhaisempi kuin odottaessa uu-
siutuvien energianlähteiden käyt-
töönoton teknisiä parannuksia 
tai leikatessa korkeapäästöisen 
energian päästöjä myöhemmin. 
Lisäksi ne ovat turvallisempia, 
sillä esimerkiksi yksittäiset aurin- 
kosähköä tuottavat laitokset tar- 
joavat energiaa kotitalouksille, 
jotka eivät ole kytkettyinä epävar-
moihin valtakunnallisiin sähkö-
verkkoihin.
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Väestönkasvu
Leena Vastapuu

Tiivistelmä
Afrikan demografinen vaihtelu 
on valtavaa ja onkin järkevämpää 
puhua Afrikan väestönkasvusta 
alueellisesti kuin koko maanosaa 
koskevana ilmiönä. Saharan ete-
läpuolisen Afrikan väestön odote-
taan kaksinkertaistuvan vuoteen 
2050 mennessä. Ranskankielises-
sä Länsi-Afrikassa väestönkasvu 
on nopeinta koko maailmassa – 
Nigerissä nainen saa jopa 7,2 lasta 
elämänsä aikana. Monessa Itä-Af-
rikan maassa syntyvyys on puo-
lestaan viime vuosina laskenut, 
ja Etelä-Afrikassa sekä monessa 
Pohjois-Afrikan maassa koko-
naishedelmällisyysluku on jo alle 
3. Koska keskimääräinen elinikä 
on noussut merkittävästi ympäri 
maanosaa ja erityisesti Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, ja koska 
alueella on jo valmiiksi suuri mää-
rä lapsia ja nuoria, väestönkasvu 
jatkuu, vaikka syntyvyys laskee. 
Moni Afrikan maa toivoo tulevai-
suudessa hyötyvänsä niin sano-
tusta demografisesta osingosta. 
Tällä viitataan talouden kasvupo-
tentiaaliin väestörakennemurrok-
sessa, jossa työssäkäyvän väestön 
määrä kasvaa nopeammin kuin 
siitä riippuvaisen väestön määrä. 
Jotta demografinen osinko to-
teutuisi, monia politiikkatoimia 

tarvitaan sopivan ikärakenteen 
ohella. Tutkimus osoittaa, että 
erityisesti yläkouluikäisten tyt-
töjen koulutuksella (secondary 
education) on suurin vaikutus 
syntyvyyden alentamiseen Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa. 
Löydös on maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna poikkeuksellinen, 
ja sitä tulisi tutkia lisää. Vuoteen 
2050 mennessä valtaosa maail-
man nuorisosta asuu Afrikassa. 
Tämä on maanosan merkittävim-
piä haasteita ja mahdollisuuksia 
kuluvalla vuosisadalla.

Vallitseva ymmärrys  
väestönkasvusta  
Afrikassa
Afrikan monimuotoisuuden 
takia voidaan tehdä ainoas-
taan kolme yleishuomiota 
koko maanosan demografi-
sesta kehityksestä. (1) Afrikan 
väestö tulee kasvamaan mer-
kittävästi 2000-luvulla, vaikka 
syntyvyys jatkaisi yhä laskuaan, 
(2) maanosassa tulee yhtäältä 
asumaan koko maailman nuo-
rin väestö ja toisaalta (3) suurin 
osa työikäisestä väestöstä. Tässä 
raportissa analysoidaan näiden 
kehitysten syitä ja seurauksia ja 

annetaan suuntaa-antavia nu-
meerisia arvioita Afrikan demo-
grafisesta tulevaisuudesta. Lisäksi 
alueellisia eroja esitellään ja toi-
mintasuosituksia tarjotaan.

Viime vuosina useissa tutki-
muksissa on arvioitu mahdolli-
suuksia hyötyä demografisesta 
osingosta Afrikassa. Tällä viita-
taan talouden kiihtyneeseen kas-
vupotentiaaliin väestörakenne-
murroksessa, jossa työssäkäyvän 
väestön määrä kasvaa nopeam-
min kuin siitä riippuvaisen väes-
tön määrä. Tietyissä olosuhteissa 
tällainen väestörakenne tuottaa 
kasvuikkunan, joka on aikaisem-
min hyödyttänyt monia valtioita. 
Koska demografinen osinko on 
ajankohtainen aihe sekä Afrikan 
poliittisten päättäjien että tutki-
joiden piirissä, ilmiötä ja sen to-
teutumisen ennakkoedellytyksiä 
eritellään erityisesti väestönkas-
vun vaikutuksia käsittelevässä 
osiossa.

YK:n julkaisema World Po-
pulation Prospects on siteeratuin 
tietopohja maailman väestönkas-
vusta. Viimeisin raportti julkais-
tiin 17. kesäkuuta 2019, johon alla 
esitellyt luvut ja arviot perustuvat. 
Huomionarvoisinta on, että Sa-
haran eteläpuolisen Afrikan 
väestön odotetaan kaksin-

kertaistuvan vuoteen 2050 
mennessä. Vuosien 2019 ja 
2050 välisenä aikana maailmaan 
ennustetusta kahden miljardin 
ihmisen väestönkasvusta 52 % 
on arvioitu tapahtuvan alueel-
la. Määrällisesti synnytysten 
määrä Saharan eteläpuoli-
sessa Afrikassa lisääntyy, 
vaikka kokonaishedelmälli-
syysluku laskee, sillä alueella 
on jo valmiiksi suuri määrä lisään-
tymisikään tulevia lapsia ja nuo-
ria. Nykyisistä 36 maasta, joissa 
nainen saa keskimäärin yli 4 lasta 
elämänsä aikana, 33 sijaitsee Sa-
haran eteläpuolella. Lisäksi ala-
ikäisten synnyttäjien (15–19 vuot-
ta) määrä on maailman suurin. 
Kokonaisuushedelmällisyysluvun 
lisäksi odotettu elinikä on avain-
asemassa väestönkasvuennusteita 
laadittaessa. Keskimääräinen elin- 
ikä on noussut kaikkialla maa-
ilmassa aikavälillä 1990–2019, 
mutta eniten Saharan eteläpuoli-
sessa Afrikassa, jossa lisäystä on 
tullut keskimäärin jopa 12 vuotta 
(nyk. 61,1 vuotta). Toisaalta myös 
kaikki maailman lyhytikäisimmät 
valtiot voidaan löytää alueelta: 
Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, 
Lesotho, Nigeria ja Sierra Leone, 
joissa kaikissa odotettu elinikä on 
alle 55 vuotta.
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Syntyvyysluvut ovat korkeim- 
pia ranskankielisessä Länsi- 
Afrikassa. Esimerkiksi Nigerin 
odotetaan maailman suurimmalla l 
apsiluvullaan (7,2 lasta naista 
kohden) kolminkertaistavan väki-
lukunsa vuoteen 2050 mennessä. 
Poikkeuksiakin on, kuten Senegal.  
Investoimalla merkittävästi kou-
lutukseen ja helpottamalla ehkäis-
ymenetelmien saatavuutta, maa  
on hiljattain onnistunut nouse-
maan alueelliseksi esimerkiksi  
väestöpolitiikkansa suhteen. 
Vuonna 2019 Senegalin kokonais-
hedelmällisyysluku oli 4,6 lasta/
nainen, jonka odotetaan yhä las-
kevan tulevina vuosina. Afrikan 
valtavasta monimuotoisuudesta 
kertovat maat kuten Etelä-Afrikka 
(2,4 lasta/nainen), Tunisia (2,2 
lasta/nainen) ja Mauritius (1,4 
lasta/nainen), joista viimeisim-
män kokonaishedelmällisyysluku 
on jo pitkälti alle nettouusiutu-
misluvun 2,1.

Uusimman tutkimuksen mu-
kaan tehokkain tapa laskea 
syntyvyyttä Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa on in-
vestoida erityisesti yläkoului-
käisten tyttöjen koulutukseen 
(secondary education). Kun 
Afrikan ulkopuolella naisten työs-
säkäynnillä on tyypillisesti suurin 
vaikutus syntyvyyteen, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa sillä ei 

näytä olevan minkäänlaista vai-
kutusta. Vaikka asia vaatii vielä 
lisätutkimusta, se on silti huo-
mionarvoinen. Selitykseksi on 
esitetty kulttuurikontekstia, jossa 
laajennettu perhe auttaa lähes 
automaattisesti työssäkäyvää äi-
tiä lastenhoidossa. Jos tavoittee-
na on syntyvyyden alentaminen, 
vaikuttaakin siltä, että Saharan 
eteläpuoliseen Afrikkaan suun-
nattua koulutustukea tulisi koh-
dentaa uudella tavalla. Nykyisin 
suurin osa erityisesti tytöille tar-
koitetuista koulutusresursseista 
on suunnattu erityisesti perus-
koulun alkuun (primary educa-
tion), joka on johtanut poikien 
yliedustukseen vanhemmissa 
ikäluokissa. Jos resursseja ohjat-
taisiin nykyistä enemmän myös 
noin yläkouluikäisille tytöille 
(secondary education), saataisiin 
noin 12-vuotiaat tytöt pysymään 
koulussa pidempään ja todennä-
köisesti tehokkaasti vähennettyä 
sekä teiniraskauksia että lapsi-
avioliittoja. Lisäksi pidempi kou-
lutus näyttäisi rohkaisevan tyttöjä 
tekemään tietopohjaisia päätöksiä 
raskaaksi tulemisesta ja ehkäisyn 
käyttämisestä, ja näin vastusta-
maan yhteiskunnallisia paineita 
saada lapsia jo nuorena. Tyttöjen 
pidemmän peruskoulutuksen on 
lisäksi todettu vähentävän lapsi-
kuolleisuutta, jolloin useamman 

lapsen hankkiminen ”varmuuden 
vuoksi” vähenee. Kaiken kaik-
kiaan on arvioitu, että yläkoulun 
(secondary education) loppuun 
suorittaneilla naisilla on ainakin 
yksi lapsi vähemmän kuin niillä 
naisilla, jotka ovat suorittaneet 
ainoastaan alakoulun (primary 
education). Tämä voi kuulostaa 
mitättömältä määrältä, mutta 
erään arvion mukaan yhden lap-
sen ero globaalille tasolle vietynä 
muuttaisi vuoden 2050 väestöen-
nustetta jopa kolmella miljardilla.

Maanosan merkittävä haaste 
– ja mahdollisuus – on sen nuo-
risossa. Vuoteen 2050 men- 
nessä valtaosa maailman nuo-
risosta (0–24 vuotta) tulee 
olemaan Afrikassa. Pohjois-Af-
rikan “Arabikevään” esimerkki on 
kuitenkin hyvä muistutus siitä, 
etteivät pelkät koulutusmahdol-
lisuudet itsessään riitä, jos kou-
lutusta vastaavia työpaikkoja ei 
ole vastaavasti tarjolla. Historia 
osoittaa, että konfliktien toden-
näköisyys lisääntyy merkittävästi 
niin sanotun todella nuoren ikära-
kenteen maissa. Tämä tarkoittaa 
väestöä, jossa kaksi kolmasosaa 
tai enemmän on alle 30-vuotiaita. 
Esimerkiksi vuosien 2000 ja 2007 
välillä kaksi kolmasosaa kaikista 
uusista konflikteista alkoi maissa, 
joissa on tämäntyyppinen ikära-
kenne: Keski-Afrikan tasavalta, 

Norsunluurannikko, Haiti, Mali 
ja Nigeria. Toisaalta, jos nuorille 
järjestetään mielekkäitä koulutus- 
ja työskentelymahdollisuuksia, he 
ovat tulevaisuuden työntekijöitä 
ja keksijöitä.

On huomionarvoista, että 
noin 95 % Afrikan nuorisosta 
(15–24 vuotta) työskentelee 
epävirallisen talouden pa-
rissa. Länsi-Afrikassa tämä pro-
sentti on lähes 98. Yhtäältä työs-
kentely epävirallisella sektorilla 
tarjoaa vain pienen ja epävakaan 
tulonlähteen ja ei anna turvaa esi-
merkiksi työttömyyden varalle. 
Toisaalta epävirallisen sektorin 
työ tarjoaa mahdollisuuden edes 
pieniin tuloihin lukemattomille 
köyhille, mukaan lukien monille 
naisille. Valtionhallinnon näkö-
kulmasta epävirallinen talous 
on myös kaksiteräinen miekka. 
Verotulojen menetyksen kääntö-
puolena valtio saa sektorin kautta 
lukemattoman määrän palveluita 
ja tuotteita. Joidenkin arvioiden 
mukaan Afrikan korkean synty-
vyyden pääasiallisena syynä on 
nimenomaan hidas talouskehitys 
eivätkä esimerkiksi riittämättö-
mät perhesuunnittelupalvelut. 
Tämä näkemys on kuitenkin kiis-
tanalainen.

Nopea väestönkasvu on jo nyt 
työntänyt Afrikan valtiot äärira-
joille esimerkiksi palvelutuotan-

Tyttöjen koulunkäynti ja opiskelu on syntyvyyttä ja väestönkasvua laskeva tekijä. 
Kuva: Petri Pellikka, Kenia, 2013.
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non ja infrastruktuurin suhteen. 
Kaikista vähiten kehittyneiden 47 
maan ryhmästä 32 sijaitsee Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa. 
Näissä maissa BKT asukasta koh-
den on alle USD 1,000. Samaan 
aikaan vähiten kehittyneiden 
maiden väestön on laskettu kas-
vavan 2,5 kertaa nopeammin kuin 
väestön muualla maailmassa. En-
nusteen mukaan vuoteen 2050 
mennessä yli 85 % äärim-
mäisessä köyhyydessä elä-
vistä ihmisistä asuu Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa. 
Maanosan hallinnot ovat jo ym-
märtäneet ongelman laajuuden ja 
tehneet lukuisia linjauksia, joiden 
päämääränä on väestönkasvun 
hillitseminen. Näitä linjauksia 
priorisoidaan ja toteutetaan kui-
tenkin vain harvoin.
 

Väestönkasvun  
vaikutukset Afrikassa
Moni Afrikan valtio on asetta-
nut suuria toiveita demografi-
seen osinkoon ja sen vuoksi tässä 
osuudessa keskitytään erityisesti 
demografisen osingon toteutumi-
sen edellytyksiin. Vuonna 2017 
Afrikan unioni nosti ilmiön pää- 
fokuksekseen. Haaveet demografi-

sesta osingosta perustuvat pitkälti 
Itä-Aasian kokemukseen 1900- 
luvun loppupuolella, kun moni 
alueen valtio pystyi hyötymään 
merkittävästi muuttuneesta ikära-
kenteestaan ja kasvamaan talou-
dellisesti. Demografisen osin-
gon toteutumiseksi tarvitaan 
sekä ihanteellinen ikäraken-
ne että sitä tukevia poliittisia 
linjauksia. Niin sanottu demo-
grafinen ikkuna avautuu, kun 
jokaista työikäisistä riippuvaista 
ihmistä kohti on 1,7 työssäkäyvää 
ihmistä. Tämän toteutumiseksi on 
ensin tapahduttava nopea ja jyrk-
kä lasku syntyvyydessä. Lisäksi 
tarvitaan useita poliittisia toimen-
piteitä työpaikkojen luonnista ja 
tulevaisuudennäkymiä tarjoavas-
ta koulutuksesta aina vähintään 
välttävään sosiaaliturvaan. On 
kuitenkin korostettava, että oi-
keanlainen ikärakenne yksinään 
ei ole riittävä edellytys demogra-
fisen osingon toteutumiseen. De-
mografinen ikkuna voi pysyä auki 
40–50 vuotta, kun suuri työikäis-
ten määrä alkaa vanheta nopeasti 
luoden näin uuden työikäisistä 
riippuvaisen joukon.

Valtaosa Pohjois-Afrikan 
maista on eri vaiheissa demografi-
sen osingon aikajanalla. Algerian,  
Djiboutin, Egyptin ja Libyan ik-

kuna on levällään, kun Marokon 
ja Tunisian ikkuna on hiljakseen 
sulkeutumassa. Tunisia oli en-
simmäinen mantereen valtioista,  
joka saavutti demografiselle osin-
golle suotuisan ikärakenteen. 
Toistaiseksi se ei kuitenkaan ole 
onnistunut käyttämään mah-
dollisuutta hyväkseen, kuten ei 
moni muukaan alueen valtioista. 
Pohjois-Afrikasta voidaan löytää 
kolme päätekijää, jotka hanka-
loittavat demografisen osingon 
toteutumista: yleinen poliittinen 
epätasapaino, epätasa-arvoinen 
sosiaali- ja talouspolitiikka erityi-
sesti naisia ja vähemmistöryhmiä 
kohtaan sekä valtava nuorisotyöt-
tömyys. Monet korkeasti koulu-
tetut nuoret ovatkin päätyneet 
töihin epävakaan tulotason ja sen 
seurauksena myös ennakoimat-
toman tulevaisuuden tarjoavalle 
epäviralliselle sektorille. Tämä on 
huolestuttava tilanne ja voi joh-
taa yhä uusiin protesteihin Poh-
jois-Afrikassa.

Suurimmalla osalla Saha-
ran eteläpuolisen Afrikan maista 
on vielä vuosikymmeniä demo-
grafisen ikkunan avautumiseen.  
Alueellisiakin eroja on, ja esimer-
kiksi tietyissä Itä-Afrikan mais-
sa syntyvyys on pudonnut no-
peasti. Usein käytetty esimerkki  

tällaisesta maasta on Ruanda. 
Kokonaishedelmällisyysluku 
Länsi-Afrikassa pysyy noin 5 
ja 5,5 välillä, joten demografisen 
ikkunan avautumiseen on vielä 
matkaa. Joidenkin arvioiden mu-
kaan usean ranskankielisen Län-
si-Afrikan maan täytyy odottaa 
jopa 2060-luvulle ennen ikkunan 
avautumista.

Demografisen osingon hyö-
dyntämismahdollisuudet ovat 
suoraan riippuvaisia afrikkalais-
ten valtioiden omasta toiminnas-
ta. Varmaa on, että ilman riittä-
viä tukitoimia demografinen 
osinko ei tule realisoitumaan. 
Toisaalta kaikki mahdollisuudet 
systemaattisten suunnitelmien 
tekoon ja niiden toteuttamiseen 
ovat olemassa, jos afrikkalaiset 
valtiot niin haluavat.

Hedelmällisyys ja perhesuun-
nittelu ovat herkkiä asioita, ja nai-
silla tulisi aina olla oikeus päättää 
raskaaksi tulemisestaan. Valtio-
toimijat, järjestöt ja kansainväli-
nen yhteisö voivat kuitenkin tukea 
naisia tekemään tietopohjaisia 
päätöksiä mahdollisesta lisään-
tymisestään. Kun tiedetään, että 
väestönkasvu on kärjistänyt 
monia ongelmia Afrikassa 
ja tulee tekemään niin myös 
tulevaisuudessa, aihetta ei 

Keniassa järjestetään väestönlasku ovelta ovelle 10 vuoden välein. Samalla kerätään tietoa kansalaisten toimeentulosta.  
Kuva: Petri Pellikka, 2019. The Standard, 22.8.2019.
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voida enää ohittaa sen sensi- 
tiivisyyden vuoksi. Jos näin 
kuitenkin tehdään, väestönkasvun 
hillintä vaikeutuu ja väestönkasvu 
tulee kiihdyttämään lukuisia mui-
ta globaaliongelmia aina ilmaston-
muutoksesta kaupungistumiseen. 
Poissulkien muutama yksittäis-
tapaus, maanosan keskimääräi-
nen talouskasvu yhdistettynä 
jatkuvaan väestönkasvuun ei tule 
riittämään köyhyyden nopeaan  
vähentämiseen. Huolellisesti  
suunnitellun väestöpolitiikan 
avulla suunta voidaan kuitenkin 
kääntää.

Toimintavaihtoehdot  
ja suositukset
Väestönkasvun hillitsemisek-
si tulee tehdä kaikki mahdol-
linen. Tämä voidaan saavuttaa 
paikalliseen kontekstiin sopeu-
tetuilla ohjelmilla, joihin sisältyy 
esimerkiksi perhesuunnittelupal-
veluita, koulutusmahdollisuuksia 

ja tiedotuskampanjoita. Moni-
puolisten ohjelmien tuella naiset 
voivat tehdä perusteellisempaan 
tietoon pohjaavia päätöksiä ras-
kauksistaan. Pelkkä naisiin ja 
tyttöihin keskittyminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan miehet ja pojat on 
saatava myös mukaan. Tutkimus 
osoittaa, että naiset ympäri Af-
rikkaa haluavat vähemmän lapsia 
kuin puolisonsa, mutta päätöksen 
perheen koosta tekee useimmi-
ten mies. Riippuen kontekstista, 
esimerkiksi kyläpäälliköitä, us-
konnollisia johtajia, rap-artisteja 
tai urheiluidoleita voidaan pyytää 
kampanjoiden kärkihahmoiksi. 
Lisäksi laaja valikoima ehkäi- 
symenetelmiä tulisi olla hel- 
posti saatavilla niin kaupun-
geissa kuin maaseudullakin. 
Nykyinen ehkäisymenetelmien 
käyttöaste Saharan eteläpuolises-
sa Afrikassa on vain noin 26 %, 
kun tarve olisi paljon suurempi. 
Aina Senegalista Ruandaan on 
kuitenkin monia rohkaisevia esi-
merkkejä, joita voidaan muokata 

paikalliseen kontekstiin sopivalla 
tavalla. Perhesuunnittelukeskus-
telun käymistä kaikilla yhteiskun-
nan tasoilla tulisi kannustaa.

Epävirallisen talouden haas-
teita ja mahdollisuuksia tulisi 
yhä kartoittaa Afrikan valtiotoi-
mijoiden, yksityissektorin ja aka-
teemisen maailman yhteistyönä. 
Viimeaikaisia innovaatioita esi-
merkiksi mobiilipankkipalvelui-
den alalla voitaisiin hyödyntää 
epävirallisella sektorilla toimi-
vien yritysten virallistamisessa, 
ja hallinnot voisivat tarjota esi-
merkiksi veroetuja liikepaikkojen 
vuokrista. Epävirallisen sektorin 
virallistaminen ei ainoastaan 
vahvistaisi valtioiden talouksia, 
vaan tarjoaisi myös yrittäjille it-
selleen mahdollisuuden suunni-
tella tulevaisuuttaan ja vähentäi-
si näin houkutusta saada lapsia 
vain ”varmuuden vuoksi”.

Merkittäviä investointeja 
tulisi tehdä erityisesti yläkou-
luikäisten tyttöjen koulutuk-
seen (secondary education).  

Ideaalitapauksessa kaikkia kos-
keva laaja peruskoulutus olisi 
normi, mutta tähän tavoitteeseen 
matkalla hyvänä välitavoitteena 
olisi saavuttaa tasa-arvo tyttöjen 
ja poikien koulutusmäärissä.

Afrikan hallintojen tulisi 
ottaa napakasti ohjat demo-
grafisen osingon hyötyjen 
tavoittelussa. Syntyvyyden ri-
peä laskeminen ja sen seurauk-
sena esiintyvä työväestön kasva-
va osuus ei ole itsessään riittävä 
keino demografisen osingon to-
teutumiseen. Vain, jos nuorten 
on mahdollista kouluttautua ja 
löytää koulutustaan vastaavaa 
työtä, ja vain, jos he pystyvät 
kuvittelemaan itselleen tulevai-
suuden asuinmaidensa tasa-ar-
voisina kansalaisina, voidaan 
demografisesta osingosta saada 
paras mahdollinen hyöty. Kuten 
Jack Goldstone (2019, suomennos 
kirjoittajan) arvioi tarkkanäköi-
sessä artikkelissaan:

Kenialaisessa perheessä on kolmesta neljään lasta, mutta Mwadime Mjomban pienviljelijäperheessä seitsemän.  
Kuva: Petri Pellikka, 2019.
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Lähteet

Lopulta on todettava, että jos Af-
rikan valtiot, alueelliset organi-
saatiot ja kansainvälinen yhteisö 
eivät ala priorisoida väestönkas-
vun aiheuttamaa haastetta suoran 
rahoituksen keinoin, Saharan ete-
läpuolisen Afrikan väestö jatkaa 
kasvamistaan nopeassa tahdissa. 
Kun suuri syntyvyys yhdistetään 
nopeasti laskeneeseen kuollei-
suuteen, laskutoimitus on helppo 
tehdä. Väestönkasvu on Afrikan 
kohtalonkysymys.

Tulevina vuosikymmeninä Afrikassa on sekä nopeinta väestön-

kasvua maailmassa että suurin kasvualusta maailman arvok-

kaimmalle valuutalle — nuorille. Seurauksena on sekä riskejä että 

huolia, ja kehittyneelle maailmalle syntyy kiusaus yrittää aidata 

itsensä Afrikan ulkopuolelle. Tämä olisi kuitenkin traaginen virhe. 

Kestävän energiantuotantosiirtymän ohella Afrikkaa tulee tukea 

näiden nuorten täyden potentiaalin toteuttamisessa niin omissa 

elämissään kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. Tämä on tuleva 

vuosisadan tärkein tehtävä globaalia turvallisuutta ja hyvinvointia 

ajatellen.
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Nairobin keskustaa rakennetaan koko ajan tiiviimmäksi ja korkeammaksi.  
Kuva: Petri Pellikka, 2019.
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Kaupungistuminen
Emma Hakala, Leena Vastapuu  

Tiivistelmä
Kaupungistuminen on Afrikassa 
nopeampaa kuin missään muual-
la maailmassa, ja suuntaus näyt-
tää yhä vahvistuvan. Kaupungeis-
sa elävien osuuden ennustetaan 
kasvavan 59 prosenttiin vuonna 
2050. Kaupungistumiskehitys 
kuitenkin vaihtelee huomatta-
vasti eri puolilla Afrikkaa, jossa 
trendiin ei myöskään ole liittynyt 
laajempaa rakenteellista muutos-
ta muun maailman tapaan. Osa 
Afrikan maista on suhteellisen 
pitkälle teollistuneita ja kaupun-
gistuneita, mutta moni nojaa 
kaupungistumiskehityksestä huo-
limatta edelleen pääosin maata- 
loustuotantoon. Myös ero kau-
punkien ja maaseudun välillä on 
yhä häilyvämpi, ja suurkaupungit 
ovat voimakkaasti riippuvaisia 
ympäröivän maaseudun tuotan-
nosta. Toisaalta moniin Afrikan 
suurkaupunkeihin on kehittynyt 
kasvava palvelusektori. Tämä 
tarjoaa mahdollisuuksia inno-
vaatioihin, etenkin yhdistettynä 
uuteen mobiiliteknologiaan. Kau-
punkien palvelusektori ei kuiten-
kaan yksinään pysty tarjoamaan 
riittävästi varsinkaan virallisia 
työmahdollisuuksia. Työ kaupun-
geissa onkin usein epävirallista, 
matalapalkkaista ja epävarmaa 

ja johtaa helposti kasvavaan ur-
baaniin köyhyyteen ja lisäänty-
vään eriarvoisuuteen. Etenkin 
nuoriso – jonka osuus väestöstä 
kasvaa – joutuu usein vaikeaan 
tilanteeseen, koska pienviljely ei 
tarjoa mielekkäitä työmahdolli-
suuksia, mutta myös toimeentulo 
kaupungeissa on haastavaa. Noin 
95 % afrikkalaisista 15–24 -vuo- 
tiaista nuorista päätyy työskente-
lemään harmaalla sektorilla, joka 
ei tarjoa sosiaali- tai muutakaan 
turvaa. Tämä johtaa suurempaan 
todennäköisyyteen turvautua 
prostituutioon tai pienrikollisuu-
teen. Nopea kaupungistuminen 
on myös haaste kaupunkisuun-
nittelulle ja -hallinnolle. Infra-
struktuuri ja peruspalvelut eivät 
yleensä pysy kaupungistumisen 
vauhdissa, eikä niihin ole riittä-
västi rahoitusta. Suuren harmaan 
sektorin vuoksi myös verotulot 
jäävät kaupungeissa alhaisiksi. 
Samaan aikaan kaupungit levit-
täytyvät maantieteellisesti yhä 
laajemmille alueille, mikä enti-
sestään haittaa palveluiden tar-
joamista. Lisäksi ilmastonmuutos 
lisää kaupunkien haavoittuvuut-
ta. Muun muassa tulvat, myrskyt, 
äärilämpötilat ja vedenpinnan 
nousu muodostavat vakavan uh-
kan inhimilliselle turvallisuudel-

le ja terveydelle kaupungeissa. 
Heikko riskienhallinta ja huono 
infrastruktuuri heikentävät il-
mastokestävyyttä entisestään. 
Tarve kestävälle kaupunkisuun-
nittelulle ja -hallinnolle on Afri-
kassa suuri.

Vallitseva käsitys 
kaupungistumisesta 
Afrikassa 
Kaupungistumista tapahtuu en-
nennäkemättömään tahtiin Afri-
kassa. Maanosan väestöstä noin 
14 % asui kaupungeissa vuonna 
1950, kun vuonna 2010 prosent-
tiosuus oli jo 40. Odotuksena on, 
että vuonna 2035 noin puolet 
Afrikan väestöstä asuu kau-
pungeissa. Kokonaisuudessaan 
Afrikan urbaanin väestön ennus-
tetaan olevan noin 1,34 miljardia 
vuonna 2050. Tämä muutos vai-
kuttaa monin tavoin elämään niin 
kaupungeissa kuin maaseudulla.

Kun muualla maailmassa 
kaupungistuminen on linkitty-
nyt voimakkaasti rakenteelliseen 
muutokseen ja talouskasvuun, Af-
rikassa tämä yhteys on heikompi. 
Tyypillisesti kasvu teollisuussek-
torilla saa rakenteellisen muu-
toksen liikkeelle, kun teollisuus 

pystyy tarjoamaan maataloutta 
parempaa tuottavuutta ja palk-
koja. Afrikassa merkittävää 
teollistumista ei ole pääsään-
töisesti tapahtunut. Sen sijaan 
yksityisen sektorin epävirallisiin 
työpaikkoihin painottunut kau-
punkien palvelusektori on kasva-
nut voimakkaasti. Harmaan sek-
torin mahdollisuuksia vahvistaa 
talouskasvua pidetään heikkoina, 
sillä se tarjoaa pääasiassa alhai-
sen tuottavuuden ja toimeentu-
lon työpaikkoja. Kaupunkilais-
ten köyhyys onkin Afrikassa 
korkeammalla tasolla kuin 
muualla maailmassa. Toi-
saalta urbaani palvelusektori voi 
myös tarjota uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia etenkin yh-
distettynä mobiiliteknologiaan. 
Kilpailukykyisiä IT-alan yrityksiä 
on syntynyt esimerkiksi Keniassa, 
Ruandassa, Senegalissa ja Etelä- 
Afrikassa.

Muutkin rakennemuutoksen 
osa-alueet ovat jälkijunassa Afri-
kassa. Toisin kuin esimerkiksi  
Aasiassa, lapsiluvut kaupun-
geissa pysyvät korkeina. Esi-
merkiksi Burundissa, Kongon 
Demokraattisessa Tasavallassa, 
Malissa, Nigerissä ja Nigeriassa 
keskimääräinen lapsiluku kau-
pungeissa on yli 5. Väestönkasvu 
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onkin muuttoliikkeitä merkittä-
vämpi kaupungistumisen ajuri.

Kaupungit ovat riippuvai-
sia ympäröivästä maaseudus-
ta ja maataloustuotannosta. 
Kaupungistuminen on lisännyt 
sekä työvoiman että maatalouden 
tuotteiden kysyntää, ja suhde kau-
pungin ja maaseudun välillä on 
siten voimakkaan vastavuoroinen. 
Ylipäänsä raja kaupungin ja maa-
seudun välillä hälvenee, kun kau-
punkien ympärille on muodostu-
nut laajoja puoliurbaaneja alueita. 
Seurauksena syntyy uudenlaisia 
riippuvuuksia, ja kaupunkien vai-
kutus leviää yhä laajemmalle. 
Toisaalta kaupungistuminen 
painottuu ennen kaikkea pieniin 
kaupunkeihin. Vaikka myös Kai-
ron ja Lagosin kaltaisia valtavia 
metropoleja on syntynyt, yli 55 % 
Afrikan urbaaneista keskuksista 
on korkeintaan 500 000 asuk-
kaan kaupunkeja. Alueellisessa 
mielessä kaupunkien koko kuiten-
kin kasvaa ja urbaani väestö levit-
täytyy yhä suuremmalle alueelle. 
Saharan eteläpuolisessa Afri- 
kassa kaupunkialan on en-
nustettu kaksinkertaistuvan 
vuodesta 2000 vuoteen 2050. 
Osa tästä kasvusta tulee olemaan 
slummeja, joissa kaikkein haa-
voittuvimmassa asemassa oleva 
väestö asuu. Hökkelikylät sijoit-
tuvat yleensä ”laittomalle” maalle,  

joille asumuksia rakennetaan 
hiljakseen ilman maanomistajan 
lupaa. Tämä pahentaa olemassa  
olevia haavoittuvuuksia, sillä 
asukkaat voidaan häätää ilman 
ennakkovaroitusta. Pahimmassa 
tapauksessa slummin asukkaalla 
ei ole päivän päätteeksi kotia mi-
hin palata.

Vaikka Afrikan kaupungis-
tumiskehityksestä voi esittää joi-
takin laajempia yleistyksiä, erot 
maiden välillä ovat huomat-
tavia. Egypti, Mauritius, Marok-
ko, Etelä-Afrikka ja Tunisia ovat 
pisimmälle kaupungistuneita ja 
niissä myös rakenteellinen muu-
tos, tulotaso ja inhimillinen ke-
hitys ovat suhteellisen korkealla. 
Erityisesti Länsi-Afrikkaan sijoit-
tuu joukko keski- ja matalatuloisia 
maita, joissa kaupungistumisaste 
on 30–50 % tasolla ja joiden pal-
velusektori on kasvanut nopeasti. 
Muutos ei kuitenkaan ole suoraan 
kanavoitunut kestäväksi talous-
kasvuksi. Itä-Afrikassa on saman-
kaltaista kehitystä, joka on tosin 
alkanut myöhemmin, mutta ollut 
esimerkiksi Keniassa ja Ruan-
dassa verrattain nopeaa. Lisäksi 
osassa maista, kuten Tšadissa ja 
Nigerissä, kaupungistuminen on 
pysynyt hitaana ja sen merkit-
tävimpänä työntötekijänä pysyy 
väestönkasvu. Lisäksi Nigerian ja 
Libyan kaltaisissa resurssiriippu-

vaisissa valtioissa kaupungistu-
misaste on korkea, noin 40–78 %, 
mutta se perustuu lähes täysin öl-
jyn tai muun arvokkaan luonnon-
varan myyntivoittoihin. Osalla 
näistä maista on suuria vaikeuksia 
talouden hajauttamisessa ja inhi-
millisen kehityksen edistämises-
sä, vaikka niiden keskimääräinen 
tulotaso olisikin korkea.

Kaupungistuminen myös 
muodostaa uudenlaisia haavoittu-
vuuksia ja haasteita kestävän ke-
hityksen suhteen. Kaupunkien 
ympäristövaikutukset ovat 
yhtäältä suuret, ja toisaalta 
ne myös ovat erityisen alt-
tiita ympäristönmuutosten 
seurauksille. Koska kaupunki-
suunnittelu- ja hallinto pysyvät 
valtaosin tehottomina, kaupun-
kien sanitaatio ja jätehuolto sekä 
energia- ja liikennejärjestelmät 
ovat riittämättömiä. Kaupunki- 
alan laajenemisesta seuraa hait-
tavaikutuksia myös muun muas-
sa luonnon monimuotoisuuteen, 
vesialueisiin, metsiin ja muihin 
viheralueisiin sekä ilmanlaatuun. 
Kaupunkiala leviää tavallises-
ti ympäröivän maatalousmaan  
kustannuksella, mikä vaikuttaa 
laaja-alaisesti ruokaturvaan.

Kaupunkirakenteiden 
heikko taso on kehityksen 
jarru ja voi pahimmillaan ai-
heuttaa kehityksen lamaantu-

mista. On hyvin todennäköistä, 
että kaupungeissa nyt ilmenevät 
ongelmat moninkertaistuvat vuo-
teen 2030 mennessä, kun var-
sinkin Lagosin ja Kinshasan kal-
taisten suurkaupunkien väestön 
ennustetaan kaksinkertaistuvan. 
Peruspalveluiden kuten sanitaa-
tion ja terveydenhuollon puut-
teet lisäävät riskejä entisestään. 
Riittämätön julkinen liikenne ja 
energiahuolto ovat myös talous-
kehityksen esteitä. Koulutusta ei 
yleensä ole tarjolla kaikille, mikä 
vähentää mahdollisuuksia amma-
tillisen osaamisen ja uusien elin-
keinojen kehittämiseen.

Infrastruktuurin ja insti-
tuutioiden puutteet syventävät 
eriarvoisuutta ja segregaatiota 
kaupungeissa. Köyhyyden lisäksi 
epävarma työtilanne johtaa mar-
ginalisoitumiseen ja heikentää 
mahdollisuuksia osallistua pää-
töksentekoon. Toisinaan tämä 
voi johtaa julkisiin protesteihin, 
kuten niin sanotun Arabikevään 
aikana vuonna 2011, mutta vielä 
useammin tyytymättömyys jää 
kytemään ja kasvaa. Kaupunkien 
köyhä väestö pääsee huonosti 
koulutuksen ja terveydenhuollon 
piiriin, mikä haittaa heidän mah-
dollisuuksiaan muun muassa uu-
sien elinkeinojen omaksumiseen. 
Etenkin tytöt ja naiset kärsivät 
vaihtoehtojen ja koulutuksen 

Kairon kasvava rakennuskanta kiertää Gizan pyramidit. 
Kuva: Petri Pellikka, 2015.
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puutteesta ja ovat vaarassa jou-
tua epävarmoihin työsuhteisiin ja 
hyväksikäytön kohteiksi. Heikko 
infrastruktuurin ja palvelujen taso 
haittaa myös muita erityisryhmiä, 
erityisesti vammaisia henkilöitä. 
Köyhä ja muuten marginaalisessa 
asemassa oleva väestö altistuu eri-
tyisesti rikollisuudelle, väkivallal-
le, ympäristöriskeille sekä muulle 
turvattomuudelle, kuten seuraa-
van osan esimerkistä käy ilmi.
 

Kaupungistumisen  
vaikutuksia Afrikassa 
Mikäli Afrikan hallitukset 
ottavat tosissaan nopeaan 
kaupungistumiseen liittyvät 
riskit ja ryhtyvät tietoisiin 
toimiin niiden torjumiseksi, 
kaupungistumiskehityksen 
positiivisista seurauksista 
voidaan hyötyä. Tehokkaat po-
litiikkatoimet innovaatioiden ja 
teknologisen kehityksen edistä-
miseksi voivat  edistää taloudel-
lista aktiviteettia ja luoda uusia 
työpaikkoja. Yhdistettyinä koulu-
tusinvestointeihin, innovaatio- ja 
teknologiapolitiikalla voidaan 
kehittää kaupunkeihin tiedon-
tuotannon ja akateemisen laadun 
keskuksia. Esimerkiksi Marok-

koon, Keniaan ja Etiopiaan perus-
tetut liike-elämän klusterit ovat 
jo edistäneet tuottavuutta ja luo-
neet uusia liiketaloudellisia mah-
dollisuuksia. Lisäksi kaupungit 
voivat osallistavan demokratian 
innovaatioita hyödyntäen toimia 
kulttuurisen vaihdon keskuksina. 
Tällaiset mahdollisuudet voivat 
edesauttaa rakenteellista muutos-
ta, etenkin maissa, joissa talouden 
erikoistuminen on jo käynnissä. 
Niistä voi myös olla hyötyä uu-
denlaisen liiketoiminnan käyn-
nistämisessä Senegalin ja Ghanan 
kaltaisissa maissa, joissa on suuri 
urbaani palvelusektori.

Kaupunkikeskukset voivat 
parantaa myös oikeusturvaa ja 
oikeuskäytäntöjen osallistavuutta. 
Koska ne toimivat valtakunnan 
poliittisina keskuksina, voi suur-
kaupungeissa tapahtuvasta liikeh-
dinnästä seurata myös demokrati-
aa edistäviä muutoksia. Toisaalta 
muun muassa Libyan, Tunisian ja 
Egyptin esimerkit osoittavat, että 
tie vakaaseen demokratiaan on 
pitkä.  

Jos kaupungistuminen jatkuu 
kontrolloimattomana, sillä on to-
dennäköisesti lukuisia haitallisia 
seurauksia. Näistä monet linkitty-
vät keskenään ja vahvistavat toi-
siaan. Sekä ihmisen aiheuttamat 

että luonnonvoimien aikaansaa-
mat ympäristökatastrofit tulevat 
varmasti ravistelemaan useita 
afrikkalaisia kaupunkeja 2000-lu-
vulla. Heikko infrastruktuuri 
ja kaupunkisuunnittelu lisää-
vät haavoittuvuutta ympäris-
töriskeille. Monet riskit, kuten 
tulvat ja myrskyt, pahenevat ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksesta. Esi-
merkiksi huonot asumisolosuhteet 
altistavat kaupunkien asukkaat 
myrskyjen suorille vaikutuksille, 
kun taas heikko sanitaatiotaso joh-
taa sairauksien leviämiseen myös 
pidemmällä aikavälillä. Muun 
muassa Lagosissa, Dakarissa ja 
Aleksandriassa ranta- ja suisto-
alueiden heikkeneminen altis-
taa suurkaupungit vedenpinnan 
nousulle. Monissa kaupungeissa 
ilmastonmuutos on voimistanut 
veden liikakäytön vaikutuksia ja 
johtanut pahaan vesipulaan, ku-
ten Cape Townissa vuonna 2018. 
Kaupunkialueiden ympäristöriskit 
ovat suuria myös ilmastonmuutok-
sesta riippumatta. Muun muassa 
liikenteen, teollisuuden ja kotita-
louksien tulisijojen päästöistä joh-
tuva huono ilmanlaatu on merkit-
tävä ennenaikaisten kuolemien syy 
kaikkialla Afrikassa.

Liberian pääkaupunki Mon-
roviassa sijaitseva West Pointin 

slummi on kuvaava esimerkki 
keskenään risteävistä ja toisiaan 
vahvistavista ongelmista, joihin 
suunnittelematon kaupungistu-
minen voi johtaa. Pääosa alueen 
rakennuksista on rantahiekalle 
hätäisesti kokoonkyhättyjä pel-
tihökkeleitä, joista moni pysyy 
hädin tuskin pystyssä.  Maan-
tieteellisesti West Point sijaitsee 
Atlanttiin laskeutuvalla niemi-
maalla kahden suuren joen risteä-
miskohdassa. Osa niemestä on jo 
sortunut mereen, ja vähäiselläkin 
merenpinnan nousulla tulee ole-
maan vakavia vaikutuksia alueen 
75 000 asukkaan elämään. Sa-
nitaatiojärjestelmät ovat erittäin 
puutteellisia tai olemattomia, ja 
käymälöitä tai peseytymistiloja 
on mahdollista käyttää ainoas-
taan sisäänpääsymaksua vastaan. 
Koska suuri osa asukkaista elää 
kädestä suuhun, ja monien on 
turvauduttava esimerkiksi pros-
tituutioon tai pienrikollisuuteen 
itsensä elättääkseen, läheinen 
ranta toimii yleisenä käymälänä. 
Erilaisten huumausaineiden käyt-
tö on yleistä, ja kovia huumeita 
käyttävät erityisesti entiset lap-
sisotilaat tavoitteenaan ”unohtaa 
kaikki”. Moni häpeää liikaa kurjaa 
tilannettaan voidakseen palata ta-
kaisin maaseudulle, vaikka heidän 

Puutteellinen vesi- ja sanitaatiohuolto on suuri ongelma Liberiassa erityisesti sadekaudella.  
Kuva: Leena Vastapuu, 2012.
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perheensä toivottaisivatkin hei-
dät tervetulleiksi kotiin. Huonon 
hygieniatilanteen seurauksena 
lavantaudin, malarian ja tuber-
kuloosin kaltaiset sairaudet ovat 
yleisiä. Vuoden 2014 ebola-epi-
demian aikana presidentti Ellen 
Johnson Sirleaf määräsi ainoan 
niemimaalle vievän tien suljetta-
vaksi yöaikaan, ja samalla kaikki 
alueen asukkaat aseellisesti val-
vottuun karanteeniin. Kaikkiaan 
karanteeni kesti 17 päivää. 

Toimenpidevaihtoehtoja 
ja suosituksia
Kaupungistumisen jatkuessa kau-
punkien kestävyyden parantami-
sesta tulee yhä kiireellisempää. 
Urbaanin infrastruktuurin 
investointivajeeseen tulee 
puuttua. Eräiden laskelmien 
mukaan Afrikan maat tarvitsisi-
vat nykyisten kehitystarpeidensa 
paikkaamiseen investointeina 
noin 5–7 % bruttokansantuottees-
taan. Ratkaisujen löytäminen 
on vaikeaa, sillä afrikkalaisista 
lähteistä rahoitusta on tarjolla 
vain niukasti. Hyvin suunnitel-
lut investoinnit voivat kuitenkin 
johtaa huomattaviin säästöihin 
tulevaisuudessa. Siksi kaupunki- 
infranstruktuuriin suunnat- 

tujen investointien tulee 
perustua pitkän ajan suun-
nitteluun ja ennakoivaan 
strategiseen ajatteluun. Myös 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
ja muiden ulkopuolisten laina-
nantajien täytyy ottaa kaupungis-
tuminen huomioon. 

Kaikissa kaupunkien si-
joituskohteissa tulee edistää 
kestävän kehityksen tavoit-
teita. Ennen kaikkea on pystyttä-
vä huomioimaan maiden erilaiset 
lähtökohdat ja tilanteet raken-
teellisten uudistusten suhteen ja 
pyrittävä kannustamaan omava-
raisia talousratkaisuja. Yksityi-
siä investointeja on mahdollista 
kannustaa tarjoamalla sijoittajille 
osuutta valtio-omisteisissa laitok-
sissa, kuten valtion energia-, jäte-
huolto- ja vesilaitoksissa on tehty 
Keniassa, Etiopiassa ja Tunisias-
sa. Läpinäkyvästi toteutettuina 
hankkeet voivat myös edistää 
vastuullista ja hyvien käytäntöjen 
mukaista toimintaa. 

Sijoitusten tulee parantaa  
kaupunkien suunnittelua, 
hallintojärjestelmiä ja ins-
titutionaalista kehystä. Pai-
kallishallinnon roolia julkis-
hyödykkeiden tarjonnassa ja 
asianmukaisten instituutioiden 
ylläpidossa tulee painottaa. Yh-
teisölähtöisiä hankkeita sekä 

kansalaisyhteiskunnan ja -järjes-
töjen osallistumista tulee edistää. 
Kaupunkihallinnon tulee myös 
olla sukupuolisensitiivistä. Suku-
puolten tasa-arvoon ja eriarvoi-
suuden vähentämiseen liittyvät 
kysymykset täytyy valtavirtaistaa 
kaupunkisuunnitteluun, ja niiden 
toteuttamiseen tulee tarjota riittä-
västi rahoitusta.

Vaikka paremman infrastruk-
tuurin ja hallinnon edistäminen 
on ensisijaista, on tärkeä myös 
muistaa, että epämuodolliset 
käytännöt muun muassa maan-
omistuksen, asumisolojen, työn 
ja muun taloudellisen toiminnan 
piirissä tulevat jatkumaan. Krimi-
nalisoinnin sijaan tulisi kannus-
taa sääntöjen ja vastuullisten 
käytäntöjen noudattamiseen 
ja esimerkiksi turvallisuus-
säädösten noudattamiseen.

Parempaa infrastruktuu-
ria tulee suunnitella kestävän 
kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti. Erityisesti edullisten 
asumismahdollisuuksien tarjoa-
minen on tärkeää. Tätä voidaan 
edistää hyödyntämällä yksityisen 
ja julkisen sektorin kumppanuuk-
sia ja kehittämällä maan omis-
tusoikeuteen liittyvää säätelyä. 
Esimerkiksi Mauritiuksella koko-
naisvaltainen maa- ja asuntopoli-
tiikka on auttanut tekemään kiin-

teistöalasta talouskasvun lähteen. 
Erilaiset yhteistuotantojär-
jestelmät voivat myös lisätä 
sijoituksia infrastruktuuriin 
ja palvelujen tarjontaan. Jul-
kisessa liikenteessä tulisi loikata 
suoraan vähähiilisiin vaihtoeh-
toihin, jolla edistettäisiin sekä 
ympäristövaikutuksien hillitse-
mistä että erityisesti kaupunkien 
vähävaraisten asukkaiden pääsyä 
osallisiksi julkisen liikenteen pal-
veluista. Jätehuoltoon voidaan 
houkutella yksityistä rahaa muun 
muassa tarjoamalla mahdolli-
suutta hyödyntää kaatopaikoille 
päätyneitä vielä käyttökelpoisia 
materiaaleja. Näin on toimittu 
esimerkiksi Lagosin Olusosunin 
kaatopaikalla. 

Kaikkien sijoitusten ja 
suunnitelmien sosioekono-
miset vaikutukset tulee tar-
kasti selvittää. Osallistavat toi-
mintamallit ovat avainasemassa, 
jotta voidaan todennäköisemmin 
päätyä kestäviin ja yleisesti hy-
väksyttyihin ratkaisuihin. Suku-
puolisensitiivistä suunnittelua tu-
lee käyttää esimerkiksi asutuksen, 
liikenteen, sanitaation ja muiden 
palvelujen kohdalla. Myös muut 
erityisryhmät, kuten vammaiset 
henkilöt, tulee huomioida infra-
struktuurin suunnittelussa. Tur-
vallisuus ja eriarvoisuuden vähen-

Keskiluokalle rakennetaan asuntoja Addis Abebassa. Tähän keskelle tulee katu. 
Kuva: Petri Pellikka, 2013.
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Lähteet

täminen tulee asettaa keskeisiksi 
päämääriksi. 

Kaupunkisuunnittelun on 
ennen kaikkea huomioitava 
ympäristönmuutos niin kau-
pungistumisen tekijänä kuin 
seurauksena. Monet urbaanin 
infrastruktuurin parannukset, 
kuten parempi jätehuolto ja jul-

kinen liikenne, ovat jo itsessään 
hyödyksi ympäristölle. Yhteys 
ei kuitenkaan ole automaatti-
nen. Jotta sijoitusten haitalliset 
ympäristövaikutukset saataisiin 
minimoitua, tulee niiden valmis-
teluvaiheessa suorittaa perus-
teellinen ympäristövaikutusten 
arviointi. Tämä on tärkeää myös 

siksi, että huonosti suunniteltujen 
ja toteutettujen hankkeiden hai-
tat moninkertaistuvat valtavien 
ihmisjoukkojen käytössä. Kau-
punki-infrastruktuurin on 
myös oltava ilmastoviisasta ja 
huomioitava etenkin yhteis-
kuntien heikko-osaisimmat, 
jotka jo valmiiksi kärsivät  

ilmastonmuutoksesta eniten. 
Ilmastonmuutoksen hillintään ja 
siihen sopeutumiseen liittyvissä  
investoinneissa Afrikan maat  
voivat hyötyä esimerkiksi YK:n il-
mastosopimuksen alaisesta Green 
Climate Fundista.
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Muuttoliike
Leena Vastapuu1

Tiivistelmä
Afrikan muuttoliikkeistä2 esiintyy 
monia väärinkäsityksiä. Vaikka 
Afrikasta muutetaan usein sen ul-
kopuolelle, jopa 80 % maanosan 
muuttoliikkeistä tapahtuu man-
tereen sisällä. Kuten ihmiset kaik-
kialla maailmassa, myös valtaosa 
afrikkalaisista muuttaa työhön, 
perhetilanteeseen tai opiskeluun 
liittyvistä syistä. Samaan aikaan 
yli 30 % maailman kaikista pak-
komuuttoon joutuneista ihmisistä 
asuu Afrikassa. Näihin lukeutuvat 
6,3 miljoonaa pakolaista ja 14,5 
miljoonaa maansisäistä pakolais-
ta, joista viimeksi mainitut ovat 
erityisen haavoittuvassa asemas-
sa epäselvän laillisen asemansa 
vuoksi. Muuttoliikkeiden päi-
vänpoliittisen painoarvon takia 
kaikki osapuolet ― niin lähtö-, 
kauttakulku- kuin päämäärä-
maat ― käyttävät asiaa sekä dip-
lomaattisena työkaluna että neu-
vottelutaktiikkansa osana nyt ja 
tulevaisuudessa. Eri toimijoiden 
suhtautumistapa muuttoliikkei-
siin on tiiviissä yhteydessä niiden 
vaikutuksiin Afrikassa ja sen ulko-
puolella. Jos eri syistä liikkeellä 
olevat ihmiset nähdään pääasiassa  
turvallisuusuhkana, tosiasiape-

rustaista politiikkaa on yhä vai-
keampi suunnitella ja toteuttaa. 
Jos taas liikkuvuus ajatellaan 
ihmisyyden luonnollisena osa-
na, muuttoliikkeiden positiivisia 
puolia voidaan helpommin tukea 
ja negatiivisiin puoliin puuttua 
suunnitelmallisella tavalla. Koor-
dinointia tarvitaan, sillä ilmas-
tonmuutoksen ja väestönkasvun 
odotetaan aiheuttavan valtavia 
massamuuttoja, joista suurin osa 
maiden sisällä. Kuten Afrikan 
unioni on korostanut, parhaillaan 
tapahtuva muuttoliikkeiden tur-
vallistaminen ei saa estää pyrki-
myksiä yhä vapauttaa maanosan 
liikkuvuutta. Euroopan talousalue 
voi toimia esimerkkinä siitä, kuin-
ka rajojen vähittäinen avaami-
nen, työlupien standardisointi ja 
tutkintojen ylirajainen tunnusta-
minen on saavutettu asteittaisen 
lähestymistavan kautta.

Vallitseva ymmärrys 
Afrikan muuttoliikkeistä
Afrikan muuttoliikkeet ovat lei-
mallisen monimuotoisia ja mo-
nimutkaisia. Koska luotettavaa 
dataa aiheesta on saatavilla vain 

rajatusti, ja koska valtamedian 
uutisointi on usein kärjistynyttä, 
faktojen sijaan keskustelua  
hallitsevat stereotypiat. Erityi-
sesti Afrikasta poispäin suuntau-
tuvista muuttoliikkeistä esitetään 
väärää tietoa niin liikkeiden perus-
dynamiikan kuin niiden Euroop-
paan kohdistuvien vaikutusten-
kin suhteen. Valtaosa tutkijoista 
on joka tapauksessa yhtä mieltä 
tietyistä kehityskaarista, vaikka 
tarkkoja lukuja onkin mahdotonta 
esittää. Näihin kuuluvat: (1) Noin 
80 % Afrikan muuttoliikkeestä 
tapahtuu Afrikan mantereen si-
sällä; (2) Valtaosa afrikkalaisista 
muuttaa perhesyiden, työn tai 
opiskelun vuoksi; (3) Noin 86 % 
 valtiorajat ylittävästä muutosta 
tapahtuu muista kuin konfliktei-
hin liittyvistä syistä; (4) Ainakin 
neljäsosa maailman pakolaisista 
sekä aikamme suurimmat pakko-
muuttokriisit löytyvät Afrikasta; 
(5) Vuonna 2018 Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa oli maansi-
säisiä pakolaisia enemmän kuin 
missään muualla maailmassa.

Vuonna 2019, jonka Afrikan 
unioni (AU) on nimennyt ”pako- 
laisten, palaajien ja maansisäisten 
pakolaisten vuodeksi”, yli 30 % 

kaikista pakkomuuttoon jou- 
tuneista ihmisistä asuu Af-
rikassa. Tähän YK:n arvioon si-
sältyy 6,3 miljoonaa pakolaista ja 
turvapaikanhakijaa sekä 14,5 mil-
joonaa maansisäistä pakolaista. 
Virallisen määritteen puuttuessa 
maansisäiset pakolaiset ymmär-
retään usein henkilöiksi, jotka 
on pakotettu jättämään kotinsa 
erilaisten stressitekijöiden, kuten 
luonnonkatastrofien tai aseel-
listen konfliktien seurauksena. 
Toisin kuin pakolaiset ja turvapai-
kanhakijat, joiden oikeuksia aina-
kin teoriassa turvaavat tietyt kan-
sainvälisen oikeuden normit ja 
periaatteet, maansisäiset pakolai-
set eivät ole ylittäneet valtiorajoja. 
Tästä syystä heidän oikeutensa 
määrittyvätkin kansallisen lain-
säädännön mukaan. Koska hallin-
non toiminta tai toimimattomuus 
on todennäköisesti vaikuttanut 
itse kriisin syntymiseen, voi maan-
sisäinen pakolainen päätyä hyvin 
haavoittumaan asemaan. Tässä 
raportissa viitataan kaikenlaiseen 
muuttoliikkeeseen ― pakotettuun 
ja vapaaehtoiseen, maansisäiseen 
ja ylirajaiseen ― mutta kuiten-
kin niin, että maansisäisten pa-
kolaisten tilannetta korostetaan. 

1  Kirjoittaja haluaa kiittää YTT Anitta Kynsilehtoa ja Aluejohtaja Leena Lindqvistiä hyödyllisistä ja tarkkanäköisistä kommenteista raporttia koskien.
2  Monipuolinen maahanmuuttosanasto löytyy esimerkiksi täältä: www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf [28.6.2019].

http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf
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Suurin osa maansisäisistä 
pakolaisista on naisia ja lap-
sia, he tulevat usein jo valmiiksi 
haavoittuvassa asemassa olevista 
ryhmistä, ja ovat epäselvän oikeu- 
dellisen asemansa sekä suuren 
lukumääränsä vuoksi alttiita mo-
nenlaiselle hyväksikäytölle, kuten 
ihmiskaupalle.

Kuten Afrikan unioni koros-
taa, Afrikassa on pitkä vieraan-
varaisuuden perinne liikkeellä 
olevia ihmisiä kohtaan. Yksi esi-
merkki tällaisesta perinteestä on 
vuonna 2009 hyväksytty Kam-
palan sopimus (Kampala Con-
vention, muodollisesti the African 
Union Convention for the Protec-
tion and Assistance of Internally 
Displaced Persons). Kampalan 
sopimus on uraauurtava: se on 
ensimmäinen asiakirja maailmas-
sa, jonka tavoitteena on muuttaa 
epävirallinen maansisäisen pako-
laisen kategoria oikeudellisesti si-
tovaan muotoon. Käytännössä so-
pimuksessa määritellään valtion 
velvollisuudet luonnonmullistuk-
sista tai ihmisten aikaansaamista 
katastrofeista johtuvista syistä 
pakenevia maansisäisiä pakolaisia 
kohtaan. Erään oikeustieteilijän 
mukaan 40 valtion allekirjoittama 
ja 27 valtion ratifioima (6/2017 
tilanne) Kampalan sopimus ”ei 
millään lailla vesitä pakolaisille 
jo kuuluvaa oikeudellista suojelua 

[…] ja se on merkittävä edistys-
askel pakkomuuton hallinnassa” 
(Kidane 2011). Joulukuussa 2018 
Nigeristä tuli ensimmäinen valtio, 
joka saattoi Kampalan sopimuk-
sen osaksi valtiollista lainsäädän-
töään.

Kampalan sopimuksen ohella 
Afrikan muuttoliikkeitä säädel-
lään myös useilla muilla sopimuk-
silla ja julistuksilla. Nämä voidaan 
edelleen jakaa erityyppisiin oikeu-
dellisesti sitoviin sopimusteks-
teihin sekä niin sanottuihin peh-
meisiin oikeuslähteisiin, kuten 
Afrikan unionin, alueellisten jär-
jestöjen tai AU:n ja EU:n neuvot-
teluprosessien tuloksena synty-
neisiin julistuksiin. Haasteena on, 
että moni Afrikan valtio kuuluu sa-
manaikaisesti moneen eri alueel-
liseen järjestöön, joilla kaikilla on 
omat maahanmuuttoa koskevat 
sopimukset ja julistuksensa. Täs-
tä seuraa koordinaatiovaikeuksia 
aiheuttavia päällekkäisyyksiä. 
Merkittävä askel koko maanosan 
tasolla on Afrikan unionin jäsen-
valtioiden tammikuussa 2018 
hyväksymä vapaan liikkuvuuden 
lisäämiseen tähtäävä sopimus 
(the AU Free Movement of 
Persons Protocol), johon johti 
jopa 25 vuoden neuvottelupro-
sessi. Eräiden arvioiden mukaan 
sopimuksen hyväksyntää voidaan 
pitää monumentaalisena hetkenä 

Afrikan historiassa, sillä sen avul-
la Afrikan sisäistä kauppaa ja tu-
rismia voidaan mahdollisesti lisä-
tä merkittävästi. Aikomuksena on 
edetä kolmessa vaiheessa, joissa 
(1) valtiot poistavat asteittain vii-
sumivaatimuksia muiden Afrikan 
valtioiden kansalaisilta, (2) valtiot 
toteuttavat vapaan oleskeluoikeu-
den ja (3) valtiot toteuttavat sijoit-
tautumisvapauden. Vaiheita 2 ja 3 
ei aloiteta ennen kuin ensimmäi-
sen vaiheen toteutus on arvioitu. 
Sopimuksen tavoitteena ei siis ole 
synnyttää ”rajatonta Afrikkaa”, 
vaan luoda asteittain Euroopan 
talousalueen kaltainen alue. Ny-
kytilanteessa eurooppalaisen on 
huomattavasti helpompi mat-
kustaa ja asettua Afrikkaan kuin 
afrikkalaisen. Tämä siitä huoli-
matta, että AU julkisti Afrikan 
passin vuonna 2016, asettaen 
pitkänajan tavoitteekseen kansal-
listen passien korvaamisen yhdel-
lä yhtenäisellä passilla. Afrikan 
passia on tähän mennessä jaettu 
kuitenkin vain Afrikan unionin 
korkea-arvoisimmille diplomaa-
teille, muutamille valtiojohtajille 
ja senioridiplomaateille.

Suurimpana haasteena 
maanosanlaajuisten maahan-
muuttolinjausten tekoon on 
Afrikan valtava monimuotoi-
suus. Yhteiskunnallis-poliittisten 
erojen lisäksi resurssien jako ja 

kansalliset kapasiteetit vaihte-
levat merkittävästi valtioiden ja 
alueiden välillä. Kansainvälisen 
valuuttarahaston arvion mukaan 
Norsunluurannikko, Etelä-Afrik-
ka ja Nigeria ovat merkittävimpiä 
muuttoliikkeiden kohdemaita Af-
rikassa. Vuonna 2016 näiden mai-
den alueella oli järjestyksessään 
2,3 miljoonaa, 2 miljoonaa ja 0,9 
miljoonaa maahanmuuttajaa.

Pohjois-Afrikan Maghreb-
alueen maat ovat omaksuneet 
erilaisia lähestymistapoja maa-
hanmuuttoa koskien. Kun toiset 
kohtelevat maahanmuuttajia en-
nen kaikkea turvallisuusuhkana 
(esim. Algeria), toiset näkevät 
muuttoliikkeiden mukanaan tuo-
mat mahdollisuudet (esim. Ma-
rokko). Poiketen monista alueen 
maista, Libyalla on pitkä historia 
työvoimaperäisen maahanmuu-
ton kohteena. Joidenkin arvioiden 
mukaan lähes puolet maan väes-
töstä oli maahanmuuttajia ennen 
Gaddafin tuhoa syksyllä 2011. Ti-
lannetta seuraavassa kaaoksessa 
reilusti yli miljoona maahanmuut-
tajaa pakeni väkivaltaa ja epäva-
kautta, ja Libyasta tuli paikallinen 
solmukohta ihmiskauppa- ja sala-
kuljetusverkostoille. Parhaillaan 
Libyassa on noin 800 000 maa-
hanmuuttajaa, joista moni pa-
kotettuina. Hiljattain julkaistun, 
yli 1 300 haastatteluun perustu-

Matka maanteitse Senegalista Gambiaan kestää koko päivän. Uskonnollisten johtajien kuvien ajatellaan suojelevan matkalaisia.  
Kuva: Leena Vastapuu, 2008.
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van YK:n raportin (United Na-
tions 2018) mukaan osa Libyas- 
sa olevista maahanmuuttajista 
ja pakolaisista on joutunut sa-
noinkuvaamattoman julmuuden 
kohteeksi. Heitä on esimerkiksi 
tapettu, kidutettu, vangittu mieli-
valtaisesti, raiskattu ja seksuaali-
sesti pahoinpidelty, orjuutettu ja 
alistettu pakkotyöhön. Näihin te-
koihin ovat syyllistyneet sekä val-
tiolliset että ei-valtiolliset tahot.

Länsi-Afrikassa ECOWAS:in  
(Economic Community of West 
African States) alueella on teo-
riassa vapaa liikkuvuus, mutta 
käytännössä tilanne on toinen 
(asiaa säätelee Protocol Relating 
to Free Movement of Persons). 
Moni turvautuukin salakuljetta-
jiin tai ylittää rajat laittomasti. 
On kuitenkin huomioitava, että 
valtaosa alueen muuttoliikkeistä 
tapahtuu vapaaehtoisesti ja liit-
tyy joko taloudellisiin syihin tai 
koulutukseen. Toisaalta sekä Län-
si- että Keskinen Afrikka ovat 
merkittävimpiä ihmiskaupan läh-
töalueita. Noin 90 % ihmiskaupan 
uhreista kuljetetaan lähtömaansa 
sisälle tai lähialueille. Pitkiä väli-
matkoja kulkevista moni päätyy 
Eurooppaan seksuaalisen hyväk-
sikäytön uhriksi. Käynnissä ole-
vat konfliktit esimerkiksi Kongon 
demokraattisessa tasavallassa, 
Keski-Afrikan tasavallassa, Ma-
lissa, Kamerunissa ja Nigeriassa 
ovat johtaneet yhä kasvaviin pa-
kolaisvirtoihin, joista valtaosa on 
päätynyt naapurimaihin. Kuiten-
kin myös paluumuuttoa tapahtuu 
― esimerkiksi noin 1,5 miljoonaa 
pakolaista palasi Nigeristä Nige-
riaan ja Kameruniin pelkästään 
vuonna 2018. Pakkomuutto on 
piinaava ongelma alueella, erityi-
sesti huomioiden sen, että puolet 
sen kohteista on lapsia.

Vuoden 2017 loppuun men-
nessä noin 12 miljoonaa YK:n 
pakolaisjärjestön määritelmän 
mukaan erityistuen tarpeessa ole-
vaa ihmistä (persons of concern) 
oleskeli Itä-Afrikan ja Afrikan 
sarven alueilla. Täällä muuttolii-
ke tapahtuu pääasiassa laittomin 
keinoin, koska laillisia liikkumis-
väyliä on vain vähän. Ääripäänä 
on Eritrea, jonka kansalaiset tar-
vitsevat viisumin maasta poistu-
mista varten. Exit-viisumeja ei 
kuitenkaan ole helppo saada, jol-
loin ainoita vaihtoehtoja on pois-
tua maasta laittomasti. Alueella 
esiintyy myös salakuljetusta ja 
ihmiskauppaa, jonka pääasialli-
nen kauttakulkumaa on Sudan. 

Pakolaisiin suhtaudutaan alueen 
maissa vaihtelevasti. Kun Ugan-
da on antanut Bidi Bidi -leirin  
(270 000 asukasta) muodostua 
kaupunkimaiseksi alueeksi, Kenia  
on julistanut sulkevansa pian  
Dadaab -leirin (noin 230 000 asu-
kasta). Etiopia puolestaan sääti 
tammikuussa 2019 lain, jonka 
perusteella lähes miljoona pako-
laista sai oikeuden työskennellä ja 
elää leirialueiden ulkopuolella.

Afrikan muutto- 
liikkeiden vaikutukset
Afrikan valtioiden ja alueel- 
listen organisaatioiden suh-
tautumistapa muuttoliikkei-
siin on tiiviissä yhteydessä 
niiden potentiaalisiin vaiku-
tuksiin. Jos muuttoliikkeisiin 
suhtaudutaan pääasiassa turval-
lisuusuhkana, koordinoitua ja 
tosiasiaperustaista politiikkaa 
on yhä vaikeampi suunnitella ja 
toteuttaa kilpailun määrittäessä 
toimintaa yhteistyön sijaan. Tämä 
pätee sekä lailliseen että laitto-
maan maahanmuuttoon. Jos taas 
maahanmuutto ajatellaan ihmi-
syyden luonnollisena osana, jon-
ka historia ulottuu ihmiskunnan 
alkuaikoihin, muuttoliikkeiden 
positiivisia puolia voidaan parem-
min edistää ja varjopuolia suitsia.

Afrikan ulkopuoliset 
alueet vaikuttavat Afrikan 
muuttoliikkeisiin myös tule-
vaisuudessa. Jännite kansallis-
ten turvallisuushuolien ja eri syis-
tä liikkuvien ihmisten oikeuksien 
välillä näyttäytyy hyvin EU:n vii-
meaikaisissa politiikkainterven- 
tioissa Nigerissä, Malissa, Suda-
nissa ja Libyassa. EU:n tukemat 
politiikkatoimet ovat vähentäneet 
laitonta maahanmuuttoa Euroop-
paan, ja Välimeren yli saapuvien 
tulijoiden määrä on vuotta 2015 
edeltävällä tasolla. Usea tutki-
ja on kuitenkin huomauttanut, 
että tehdyt toimenpiteet ovat 
myös pakottaneet lähtijöitä yhä 
vaarallisemmille reiteille ja näin 
vahvistaneet lukuisten rikollisjär-
jestöjen toimintaa. Jotkut tutkijat 
ovat jopa esittäneet, että Nigeristä 
on tehtyjen politiikkatoimien ta-
kia tullut käytännössä EU:n uusi 
ulkoraja. Lisäksi on huomautet-
tu, että Saharan halki kulkevilla 
ihmisvirroilla on historiallises-
ti leimallisen tärkeä osa alueen 
kulttuurisessa ja taloudellisessa 
elämässä. Kun laittomia muut-
toväyliä on tukittu, on samalla 

hankaloitettu myös laillista liikeh-
dintää. Tällaisten interventioiden 
pitkäaikaisia vaikutuksia on vai-
kea ennustaa.

Sekä ilmastonmuutos että 
väestönkasvu vaikuttavat Af-
rikan muuttoliikkeisiin nyt 
ja tulevaisuudessa. Ilmaston-
muutos aiheuttaa kuivuutta, läm-
pöaaltoja, aavikoitumista, meren-
pinnan tason nousua, tulvimista, 
sään ääri-ilmiöitä ja kiihdyttää kil-
pailua yhä vähenevien luonnonva-
rojen hallinnasta. Odotettavissa 
on valtavia pakkomuuttoaaltoja, 
joista pääosa tapahtuu valtioiden 
sisällä. Köyhimmistä köyhimmät 
tulevat kärsimään ilmastonmuu-
toksen ja väestönkasvun vaiku-
tuksista eniten. Maailmanpankin 
arvion mukaan vuoteen 2050 
mennessä pelkästään Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa on 86 
miljoonaa maansisäistä ilmas-
topakolaista. Vaikka ilmasto- tai 
ympäristöpakolaisen laillista kä-
sitettä ei toistaiseksi ole olemassa, 
asiasta käydään jatkuvia debatte-
ja. Jotkut ovat jopa ehdottaneet 
erillisen ilmastonmuutospako-
laisuus-kategorian luomista. Toi-
saalta pakolaisuuteen liittyvien 
uusien kategorioiden kohdalla 
kysymys maansisäisistä pako-
laisista olisi yhä ongelmallinen. 
Tämänkin vuoksi ilmastonmuu-
toksen sisällyttäminen Kampalan 
sopimukseen on merkittävä teko, 
vaikka sopimuksen täytäntöönpa-
no pysyy epäselvänä.

Jatkuva väestönkasvu Sa-
haran eteläpuolisessa Afrikassa 
ja erityisesti ranskankielisessä 
Länsi-Afrikassa vaikuttaa väistä-
mättä Afrikan muuttoliikkeisiin. 
Vuoteen 2050 mennessä Saharan 
eteläpuolisen Afrikan väestön 
odotetaan kaksinkertaistuvan: 
kahden miljardin ihmisen globaa-
lista lisäyksestä yli puolta odote-
taan tälle alueelle. Vuoteen 2050 
mennessä myös valtaosa maail-
man nuorisosta asuu Afrikassa. 
Nuorten odotetaan tyypilliseen 
tapaansa liikkuvan, ja erityisesti 
silloin, jos heidän kotiseuduillaan 
ei ole positiivisia tulevaisuuden-
näkymiä. Tämä on sekä haaste 
että mahdollisuus Afrikalle, johon 
hallintojen ja alueellisten organi-
saatioiden tulisi varautua jo nyt.

Jos Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa nähdään yhä enemmän 
massamuuttoja ja EU:n maahan-
muuttopolitiikka jatkuu nykyisel-
lään, Pohjois-Afrikan alueelle 
pakkautuu todennäköisesti 
yhä enemmän ihmisiä. Alueen 

valtioiden tulisi joka tapauksessa 
valmistautua tähän mahdollisuu-
teen. Sen sijaan, että valtiot neu-
vottelevat EU:n ja muiden orga-
nisaatioiden kanssa yksittäisinä 
toimijoina, olisi niille hyödyllistä 
luoda yhteinen maahanmuut-
tostrategia ja vahvistaa näin neu-
votteluasemaansa. Sama pätee 
osittain koko Afrikkaan. Koska 
muuttoliike pysyy korkealla poli-
tiikan agendalla, kaikki osapuo-
let ― lähtö-, kauttakulku- ja pää-
määrämaat ― tulevat käyttämään 
muuttoliikkeitä diplomaattisena 
välineenä ja neuvottelutaktiik-
kansa osana. Libyan tulisi toimia 
varoittava esimerkkinä siitä, mi-
hin huonosti suunnitellut maa-
hanmuuttopoliittiset toimenpiteet 
voivat johtaa. Pahimmillaan kan-
sainväliset toimijat voivat päätyä 
tukemaan laitonta toimintaa ta-
hattomasti.

Toimintavaihtoehdot  
ja suositukset
Ihmisten muuttoliikkeitä leimaa 
kaksi peruskysymystä: miksi ih-
miset muuttavat ja miten pitkälle 
he muuttavat. Haasteena on se, 
ettemme voi toistaiseksi vastata 
näihin kysymyksiin vakuutta-
vasti Afrikan muuttoliikkeiden 
osalta. Puutteellinen tietopohja 
vaikeuttaa kaikkia yrityksiä toi-
mivan maahanmuuttopolitiikan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Tämän vuoksi tiedonkeruu-
menetelmien vahvistamisen, 
harmonisoimisen ja syste-
matisoimisen tulisi olla kaik-
kien Afrikan valtioiden ja 
alueellisten organisaatioiden 
ensisijaisena päämääränä. 
Lisäksi jo olemassa olevan datan 
avoimeen jakoon tulisi kannustaa. 
Sekä määrällistä että laadullista 
dataa tarvitaan: edellistä laajojen 
kehityskaarten havainnoimiseen 
ja jälkimmäistä pienten nyanssien 
ja hiljaisten trendien löytämiseen.

Lisätietoa tarvitaan erityisesti 
maansisäisistä pakolaisista, jot-
ka ovat yhä laillisessa tyhjiössä 
Kampalan sopimuksen solmimi-
sesta huolimatta, sekä maahan-
muuttoon liittyvistä laittomista 
ilmiöistä. Joidenkin arvioiden 
mukaan noin 75 % maansisäisis-
tä pakolaisista on naisia ja lap-
sia. Lisäksi tarvittaisiin akuutisti 
tutkimustietoa pakkomuuttoon 
liittyvästä sukupuolittuneesta vä-
kivallasta. Toisaalta ihmiskaupan 
kohteiksi joutuneista miehistä 
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tiedetään vain vähän, ja tämän 
seurauksena miesuhrit tyypillises-
ti unohdetaan harvoissa olemassa 
olevissa ihmiskaupan vastaisissa 
hankkeissa. Ylipäätään vahvempi 
tietopohja muuttoliikkeiden syistä 
ja seurauksista palvelisi rajallisten 
resurssien suuntaamista mahdol-
lisimman tehokkaasti.

Vaikka ilmastopakolaisten 
asema on yhä epäselvä, Afrikan 
valtioiden täytyy varautua tu-
leviin ilmastokriiseihin sekä 
niitä seuraaviin pakkomuut-
toaaltoihin. On itsestään selvää, 
että ilmastonmuutokseen liittyviä 
kriisejä tulee tapahtumaan ene-
nevissä määrin 2000-luvun Afri-
kassa ja tähän tulisi valmistautua. 
Esimerkillinen askel on jo otettu 
sisällyttämällä ilmastonmuutos 
pakkomuuton syyksi Kampalan 
sopimukseen ― tämä on päätös, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuk-
sia myös Afrikan ulkopuolella.

Kuten Afrikan unioni koros-
taa, käynnissä oleva muutto-
liikkeiden turvallistaminen ei 
saa rajoittaa pyrkimyksiä yhä 

edelleen vapauttaa ihmisten 
liikkuvuutta Afrikassa. Euroo-
pan talousaluetta voidaan pitää 
esimerkkinä siitä, kuinka asteit-
tainen rajojen avaaminen, työlu-
pien standardisointi ja tutkinto-
jen ylirajainen tunnustaminen on 
saavutettu asteittaisen lähesty-
mistavan kautta. Ensimmäiseksi 
tulisi ratkaista alueellisissa or-
ganisaatioissa päällekkäisten jä-
senyyksien aiheuttamat ongel-
mat. Nämä johtavat resurssien 
tuhlaukseen ja hankaloittavat eri 
muuttoliikeinstrumenttien koor-
dinoimista. Perheensisäisten ra-
halähetysten kustannuksia tulisi 
saada pienemmiksi niin Afrikan 
sisältä kuin maanosan ulkopuo-
leltakin lähetettävien rahalähetys-
ten suhteen. Näin afrikkalaisten 
resilienssiä erityyppisiä stressite-
kijöitä vastaan pystyttäisiin kas-
vattamaan suhteellisen vaivatto-
masti. Diaspora on merkittävin 
rahalähetysten lähde ja sitä tulisi 
konsultoida esimerkiksi pyrittäes-
sä vähentämään Afrikan rahalä-
hetysten kustannuksia, jotka ovat 

nykyisin kalleimpia maailmassa. 
Lisäksi, kuten tämäkin raportti 
osaltaan todistaa, muuttoliikkei-
siin liittyvä keskustelu pyörii pal-
jon ilmiön negatiivisten puolien 
ympärillä. UNCTAD:in (United 
Nations Conference on Trade and 
Development, 2018) raportin mu-
kaan Afrikan sisäinen muuttoliike 
voi johtaa merkittävään kansan-
taloudelliseen kasvuun Afrikassa 
vuoteen 2030 mennessä. Rapor-
tissa painotetaan, että Afrikan si-
säisten muuttoliikkeiden täyden 
potentiaalin realisoimiseksi suku-
puolisokean muuttoliikepolitiikan 
ja -sääntelyn aika on ohi.

Afrikan valtiot kantavat pää-
vastuun Afrikan muuttoliikkeiden 
hallinnasta. Positiivisten muutto-
liikkeiden tukeminen ja negatii-
visten muuttoliikkeiden hallinta 
ei onnistu, elleivät paikallishal-
linnot ole mukana suunnittele-
massa ja toteuttamassa käytän-
nön politiikkalinjauksia. Valtaosa 
tutkijoista on yhtä mieltä siitä, 
että laillisten muuttoreittien 
luominen on tehokkain tapa 

vähentää ihmissalakuljetusta 
ja rikollista toimintaa muut-
toliikkeiden ympärillä. Useita 
alueellisia ja jopa mantereenlaa-
juisia sopimuksia on solmittu af-
rikkalaisten vapaan liikkumisen 
vahvistamiseksi, mutta tietojen 
vajavaisuus estää näitä pyrkimyk-
siä. Datan keruuseen on olemassa 
uusia innovaatioita, kuten dronet 
ja satelliittikuvaus, kuitenkaan 
perinteisiä survey-instrumentteja 
unohtamatta. Uusissa innovaa-
tioissa on kuitenkin useita tur-
vallisuus- ja tietoturvahaasteita. 
Ennen kaikkea tarkempi tutki-
mustieto mahdollistaisi tosiasia-
perustaisen keskustelun Afrikan 
muuttoliikkeistä sekä vähentäisi 
muukalaispelkoa ja kiireessä teh-
tyjä poliittisia päätöksiä, joilla voi 
olla lukuisia epätoivottuja vaiku-
tuksia tulevaisuudessa.

Afrikkalaisia kortteleita Brysselissä muutaman kilometrin päässä EU:n hallintokortteleista.  
Kuva: Petri Pellikka, 2019.
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James Chege esittelee Code for African valmistamia edullisia ilmanlaatumittareita kansalaisten mittauksia varten. 
Kuva: Petri Pellikka, Kenia, 2019.
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Teknologiakehitys
Leena Vastapuu, Mikael Mattlin

Tiivistelmä
Matkapuhelinten ja mobiili-inno-
vaatioiden leviämisellä on ollut 
mullistavia vaikutuksia afrikkalai-
sissa yhteiskunnissa. Esimerkiksi 
tiedonsaanti on parantunut, työ-
paikkoja on syntynyt, palveluiden 
saatavuus on lisääntynyt, pankki- 
ja finanssipalvelut ovat levinneet 
ja liiketoiminnan aloittaminen 
on helpottunut. Erityisesti mobii-
lipankkipalveluissa teknologia-
kehitys on ollut nopeaa, ja moni 
afrikkalainen on pystynyt siirty-
mään suoraan käteistaloudesta 
mobiilimuotoisiin pankkipalve-
luihin. Lisäksi uusiutuvan ener-
gian innovaatiot, verkkokauppa, 
3D-tulostus ja lennokit näyttävät 
lupaavilta teknologioilta Afrikas-
sa. Alueelliset erot ovat kuitenkin 
suuria. Mobiilipankkipalvelut ovat 
levinneet laajalle Itä-Afrikassa, 
mutta Länsi-Afrikassa kehitys on 
selvästi hitaampaa. Toisaalta Poh-
jois-Afrikan maissa on kehitty-
nyttä tiedepolitiikkaa, mutta vain 
vähän alueellista koordinaatiota. 
Usea Afrikan valtio on hyväksynyt 
kiinalaista rahoitusta, infrastruk-
tuuria ja teknologisia ratkaisuja. 
Toisinaan näin on tehty ylivel-
kaantumisen riskistä huolimatta. 
Pakotettuina valitsemaan Yhdys-
valtojen ja Kiinan välillä, moni 

alueen maa valitsisi todennäköi-
sesti jälkimmäisen. Tämä johtuu 
vähäisistä institutionaalisista tur-
vallisuussiteistä Yhdysvaltojen ja 
Afrikan valtioiden välillä, jaetusta 
menneisyydestä Kiinan kanssa 
sekä kiinalaisten ratkaisujen edul-
lisuudesta ja niiden käyttöönoton 
nopeudesta. Näköpiirissä onkin, 
että Afrikasta muodostuu kiina-
laisten teknologisten ratkaisujen 
keskeisimpiä kokeilu- ja käyttö-
alueita Kiinan ulkopuolella. Kor-
kealentoisimmissa näkemyksissä 
informaatioteknologia nähdään 
afrikkalaisten valtioiden oikotie-
nä loikata ohi teollistumisvaiheen 
suoraan teknologiapainotteisiin 
yhteiskuntiin. Ei ole selvää, olisi-
ko tämä Afrikan itsensä etu. On 
myös huomioitava, että yhä kiih-
tyvä uusien teknologioiden hyö-
dyntäminen voi entisestään lisätä 
jo olemassa olevia eriarvoisuuden 
muotoja. Toisaalta niiden potenti-
aali esimerkiksi vammaisten hen-
kilöiden inkluusion lisäämisessä 
on suuri. Maanosan monimuotoi-
suuden vuoksi yhtäällä Afrikassa 
tehtyjä teknologisia innovaatioita 
ei tulisi kopioida sellaisenaan toi-
saalle. Lisäksi Kiinan tarjoamaan 
rahoitukseen liittyviä riskejä tuli-
si kartoittaa nykyistä paremmin. 
Merkittäviä investointeja niin 

infrastruktuuriin, peruskoulutuk-
seen kuin toimiviin hallintoinsti-
tuutioihin tarvitaan välttämättä, 
jos uusien teknologioiden tuo-
mista mahdollisuuksista halutaan 
hyötyä parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Vallitseva ymmärrys 
teknologisesta  
kehityksestä Afrikassa
Useissa tutkimuksissa on kiin-
nitetty viime aikoina huomiota 
informaatioteknologian mahdolli-
suuksiin toimia kehityksen moot-
torina 2000-luvun Afrikassa. Eri-
tyisesti matkapuhelinten määrän 
lisääntymisen sekä kommunikaa-
tiokulujen nopean pienentymisen 
on ennakoitu aloittavan uuden in-
novaatioiden aikakauden Afrikas-
sa. Numerot puhuvat puolestaan: 
kun vuonna 2000 vain yhdellä 
prosentilla afrikkalaisista oli mat-
kapuhelin, nykyisin prosenttiluku 
on 44 pelkästään Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa. Vaikka uu-
sien liittymäsopimusten solmimi-
nen on hidastunut noin 50 % viime 
vuosina, ja aikaisemmin tehdyt 
arviot esimerkiksi yhdestä matka-
puhelimesta per asukas vuoteen 
2019 mennessä ovat osoittautu-

neet epärealistisiksi, Afrikka säilyy 
edelleen matkapuhelinten merkit-
tävänä markkina-alueena. Kasvua 
odotetaan erityisesti maaseudulta 
sekä nuorten ja lasten parista. Sa-
manaikaisesti älypuhelinten hinta 
on laskenut huomattavasti ja van-
hojen puhelinten päivitys uusim-
piin malleihin on tullut houkutte-
levaksi. Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa mobiilidatan käytön on 
arvioitu seitsenkertaistuvan vuo-
teen 2024 mennessä. Kun muualla 
maailmassa informaatioteknolo-
gian on jo arvioitu saavuttaneen 
kyllääntymispisteen, Afrikassa on 
yhä merkittävää kasvupotentiaalia.

Monen tutkijan mukaan mat-
kapuhelinten leviämisellä on 
suoria kehitysvaikutuksia 
Afrikassa ja siksi matkapuhe-
linteknologiat ja erityisesti mo-
biilipankkipalvelut painottuvat 
tässä raportissa. Kuitenkin myös 
droneihin, uusiutuvan energian 
innovaatioihin sekä 3D-tulostuk-
seen viitataan. Lisäksi Afrikan 
alueellisia eroja sekä teknologisiin 
innovaatioihin liittyviä riskejä eri-
tellään.

Matkapuhelimet ovat edis-
täneet Afrikan kehitystä monella 
eri tavalla. Näihin kuuluvat a) li-
sääntynyt ja helpottunut tiedon-
saanti, b) työpaikkojen luonti, 
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c) parantunut palveluntuotanto 
esimerkiksi maatalouden, tervey-
denhoidon, pankki- ja finanssipal-
veluiden sekä koulutuksen aloilla, 
d) tehokkaampi ja ajantasainen 
kommunikaatio riskitilanteissa, e) 
aikaisemmin pankkipalveluiden 
ulkopuolella olleiden afrikkalais-
ten saaminen palveluiden piiriin 
ja f) helpommin saavutettavissa 
oleva liiketoimintaympäristö. Joi-
denkin arvioiden mukaan pelkäs-
tään mobiiliraha tukee yhtätoista 
YK:n seitsemästätoista kestävän 
kehityksen tavoitteesta. Lisäksi on 
löydetty positiivinen korrelaatio 
inhimillisen kehityksen indeksin 
ja informaatioteknologian väliltä. 
Kun muistetaan, että kaksi vuo-
sikymmentä kestäneen talous-
kasvun jälkeen äärimmäisessä 
köyhyydessä elävien ihmisten 
määrä Afrikassa on nykyisin huo-
mattavasti suurempi kuin vuonna 
1990, kaikki käytettävissä olevat 
keinot vaikuttaa tilanteeseen tu-
lisi kartoittaa. Korkealentoisim-
pien näkemysten mukaan Afrikka 
voisi loikata informaatioteknolo-
gian avulla teollistumisvaiheen 
ohi suoraan teknologiavetoiseksi 
maanosaksi. Ei tosin ole selvää, 
olisiko tämä Afrikan itsensä etu.

On arvioitu, että alle 30 pro-
sentilla afrikkalaisista on pankki- 
tili. Turvallisen säästämisen ohel-
la pankkitili mahdollistaa monen-
laisten rahoitusinstrumenttien 
käyttöönoton ja tarjoaa siten käy-
tännön työkalun pois köyhyydestä.  

Afrikka on ollut kehityksen 
kärjessä mobiilipohjaisissa 
rahansiirto- ja pankkipalve-
luissa viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Nykyisin jopa 21 prosentil-
la afrikkalaisista on mobiilirahati-
li, jonka avulla rahaa on helppo 
tallettaa, siirtää ja nostaa. Tyypil-
lisesti palveluiden käyttöönottoon 
tarvitaan vain yksinkertainen 
matkapuhelin, jolloin tuotteita 
voidaan ostaa myös ilman käteistä 
rahaa. Matkapuhelinoperaattorit 
hallinnoivat mobiilirahapalvelui-
ta ja mobiilirahan vaihtaminen 
käteiseen tapahtuu erityisissä 
toimipisteissä. Käytännössä mo-
biilirahaan liittyvät innovaatiot 
ovat kustannuksiltaan halvempia 
kuin perinteiset pankkipalvelut, 
ne vähentävät matka-aikaa ja 
ovat helppoja käyttää. Ne myös 
tarjoavat aikaisemmin palvelui-
den ulkopuolella olleille ihmisille 
mahdollisuuden käyttää pank-
ki- ja maksupalveluita. Erityisen 
hyödyllisiä mobiilipankkipalvelut 
ovat perheensisäisten rahalähe-
tysten hallinnassa: esimerkiksi 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
45 % aikuisväestöstä kertoo lähet-
täneensä tai ottaneensa vastaan 
tällaisia maksusuorituksia. Vuon-
na 2016 maailmassa oli puoli mil-
jardia mobiilirahatiliä, joista yli 
puolet Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa.

Afrikassa on merkittäviä 
alueellisia eroja mobiilitek-
nologioiden käyttöönoton 

suhteen. Itä-Afrikka on ollut 
kehityksen kärkenä, ja erityisesti 
Keniassa on edetty nopeasti. Ny-
kyisin yli 70 % maan aikuisista 
käyttää mobiilirahapalveluita, 
joista M-Pesa-niminen sovellus 
on tunnetuin. Vuonna 2015 Ke-
nia, Ruanda, Uganda ja Etelä- 
Sudan lanseerasivat yhteisen 
verkkoalueen (One Network Area, 
ONA), jonka alueella verkkovie-
railukäynneistä ei peritä lisämak-
suja. Maailmanpankin laskelman 
mukaan tämä yksittäinen päätös 
lisäsi Ruandan ja Kenian välisiä 
puheluja välittömästi yli 950 pro-
sentilla. Toisaalta ONA:n aikana 
mobiililiikenteeseen liittyvät lait-
tomuudet, kuten ns. Sim Boxing 
ovat lisääntyneet. Tässä pieneen 
laatikkoon asennetaan useita 
SIM-kortteja tavoitteena muut-
taa kansainväliset puhelut pai-
kallispuheluiden näköisiksi. Sim 
Boxing on yhtäältä aiheuttanut 
verotulojen menetyksiä ja toisaal-
ta saattanut ONA:n tulevaisuuden 
epävakaaseen tilaan. Itä-Afrik-
kaan verrattuna Länsi-Afrikan 
kehitys on ollut hidasta ja monis-
sa alueen valtioissa mobiilitekno-
logioiden leviämisprosentti pysyy 
lähellä nollaa. Toisaalta Länsi-Af-
rikassa on myös suurin alan kas-
vupotentiaali, ja vuoteen 2025 
mennessä alueelta odotetaan 60 
miljoonaa uutta liittymänomista-
jaa, joista puolet Nigeriasta. Mer-
kittävä leviämistä edistävä tekijä 
on 4G-tiedonsiirtoteknologian 

yleistyminen alueella: Länsi-Af-
rikkaan on perustettu kymmenen 
uutta 4G-verkkoa pelkästään tam-
mikuun 2018 ja tammikuun 2019 
välisenä aikana. Informaatiotek-
nologian alalla Pohjois-Afrik-
ka asetetaan usein Lähi-Idän ja 
Pohjois-Afrikan yhteiseen viite-
ryhmään (Middle East and North 
Africa, MENA). Vuonna 2018 
koko alueen mobiililiittymien 
käyttöönottoprosentti oli 64, joka 
on merkittävästi Saharan etelä-
puolista Afrikkaa enemmän, mut-
ta silti toiseksi alhaisin maailman-
laajuisesti. Toisin kuin Saharan 
eteläpuolella, Pohjois-Afrikassa 
tiede- ja teknologiapolitiikkaa ke-
hitettiin jo 1990-luvulla ja useassa 
alueen maassa näitä politiikkasek-
toreita uudistetaan parhaillaan. 
Esimerkiksi Tunisiassa ja Egyptis-
sä on viime vuosina herätty koulu-
tusjärjestelmien ja työmarkkinoi-
den välisen kuilun olemassaoloon, 
jonka seurauksena alueella on 
suuri määrä korkeakoulutettuja 
ihmisiä ilman työllisyysnäkymiä. 
Monessa maassa tiede- ja inno-
vaatiopolitiikkaa uudistetaankin 
parhaillaan.

Mobiili-innovaatioiden ohella 
Afrikassa on myös muita lupaa-
via teknologiainnovaatioita. Ve-
sivoima on 84 prosentin mark-
kinaosuudellaan suurin tuottaja 
uusiutuvan energian saralla. Au-
rinkovoimainnovaatiot valtaavat 
alaa kiihtyvällä vauhdilla – jo nyt 
aurinkovoima on hiiltä halvempaa 

Joukkoliikenteen puute on Ouagadougoun ja muiden Afrikan kaupunkien ongelma ajankäytön ja ilmansaasteiden kannalta. 
 Kuva: Petri Pellikka, 2015.
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kolmessakymmenessä Afrikan 
maassa ja kustannukset laskevat 
10 prosentin vuosivauhtia. On 
merkillepantavaa, että aurin-
kovoimala Afrikassa voi tuottaa 
kaksinkertaisen määrän energiaa 
verrattuna samankokoiseen voi-
malaan Saksassa. Lisäksi eräät 
rannikkomaat suunnittelevat 
merkittäviä investointeja tuulivoi-
maan. Toisaalta jokainen lehmän 
omistava maanviljelijä voi poten-
tiaalisesti osallistua biokaasun 
tuotantoon.

Myös verkkokauppasektori le-
viää nopeasti Afrikassa ja paikalli-
set toimijat, kuten Jumia, kasvat-
tavat markkinaosuuttaan. Lisäksi 
ainakin teoriassa 3D-tulostus voi 
osoittautua korvaamattomak-
si maanosan tuotantosektorille. 
Kun tarvitaan varaosa, viikkojen 
odotuksen sijaan se voidaan ”tu-
lostaa” paikan päällä. The World 
Advanced Saving Project on jopa 
kehittänyt 3D-tulostimen, jolla 
kestäviä taloja voidaan rakentaa 
esimerkiksi mudasta ja muista 
paikalta saatavista materiaaleista. 
Sähköverkon katvealueilla firman 
tavoitteena on käyttää tulostimia 
aurinkoenergialla. Ruandassa 
droneja käytetään veren ja akuut-
tien ensiaputarvikkeiden toimit-
tamiseen maaseutusairaaloihin, 
kun esimerkiksi Kenia on päättä-
nyt rajoittaa niiden käyttöä turval-
lisuussyihin vedoten.

On kuitenkin muistettava, että 
teknologisista innovaatioista huo-

limatta valtaosa Afrikan talouk-
sista nojaa yhä luonnonvarojen 
hyödyntämiseen. Sen sijaan, että 
lopputuotteita valmistettaisiin Af-
rikassa, raakamateriaali myydään 
ulkomaille sellaisenaan. Tuotto 
jääkin vähäiseksi valmiisiin tuot-
teisiin verrattuna. Esimerkiksi  
75 % maailman kaakaosta tuote-
taan Afrikassa, mutta maanosaan 
jää vain noin 2 % lähes USD 100 
miljoonan globaaleista rahavir-
roista. Afrikka tuottaa ko-
konaisuudessaan vain noin 
prosentin globaalista teolli-
suustuotannosta. Tämä on 
mantereen kehityksen akil-
leenkantapää. Maailmassa on 
vain muutamia valtioita (pois-
sulkien pienet veroparatiisit ja 
öljyvaltiot), jotka ovat menestyk-
sekkäästi hypänneet yli talouske-
hityksen tuotantovaiheen.

Teknologisen kehityksen 
vaikutukset Afrikassa
Yksilön yhteiskunnallinen asema 
vaikuttaa paljon siihen, miten 
hänen elämänlaatunsa voi paran-
tua teknologisen kehityksen seu-
rauksena. Erityisen huonossa 
asemassa tulevat olemaan lu-
kutaidottomat henkilöt, joilla 
ei ole teknologian peruskäyt-
tötaitoja. Paradoksaalista on, 
että esimerkiksi vammaisilla hen-
kilöillä Afrikassa on muita har-
vemmin pääsy mobiili-innovaa-

tioiden ja tietotekniikan pariin, 
vaikka he hyötyisivät palveluista 
usein eniten. Valtionhallinnot voi-
vat kuitenkin halutessaan tehdä 
merkittäviä tasa-arvotekoja eri-
laisten teknologisten sovellusten 
avulla. Vammaisystävällisten ja 
vammaisille erityisesti suunnattu-
jen teknologioiden ohella naisten 
matkapuhelinten omistajuuteen 
tähtäävien toimenpiteiden on to-
dettu kannustavan naisia esimer-
kiksi mobiilirahainnovaatioiden 
käyttöön ja omien yritysten pe-
rustamiseen. Tutkimus osoittaa, 
että afrikkalaiset naiset käyttä-
vät 36 % epätodennäköisemmin 
mobiilirahaa kuin miehet, mutta 
ero tasoittuu täysin palveluihin 
kirjautumisen jälkeen. Toisin sa-
noen, kun nainen on kirjautunut 
mobiilirahapalveluun, hän käyt-
tää tätä yhtä todennäköisesti kuin 
mies. Matkapuhelinten ohella in-
ternetin ja laajakaistayhteyksien 
leviämisen on todettu lisäävän af-
rikkalaisten naisten taloudellista 
aktiviteettia.

Odotettavissa kuitenkin on, 
että vaikka yhä useammalla afrik-
kalaisella tulee olemaan matkapu-
helin, ja mobiilirahainnovaatiot 
edelleen leviävät, erot köyhien ja 
rikkaiden välillä eivät tule vähe-
nemään ilman merkittäviä inves-
tointeja peruskoulutukseen. Kun 
moni OECD-maa käyttää vuosit-
tain lähes 7 000 USD oppilaaseen, 
moni Afrikan maa käyttää alle sa-
dasosan tästä. Huonosti koulute-

tuista lapsista tulee huonoja opet-
tajia ja negatiivinen kierre jatkuu. 
Jos teknologisella kehityksellä 
halutaan vähentää eriarvoisuut-
ta, Afrikan hallintojen on siis pa-
nostettava yhä voimakkaammin  
koulutussektoriin. Joissakin mais- 
sa, kuten Keniassa, Liberiassa, 
Nigeriassa ja Ugandassa on yri-
tetty loikata peruskoulutuksen yli 
tarjoamalla osa koulutuspalve-
luista yksityisten palveluntuotta- 
jien tuottamilla mobiili-innovaa- 
tioilla. Yritysten mukaan ne voivat 
tarjota laadukasta koulutusta käy-
tännössä missä vain tableteille ja 
puhelimille tallennettujen koulu-
tussovellusten avulla. Toistaiseksi 
puolueetonta tutkimusta aihees-
ta on vähän, mutta jo julkaistun 
tutkimuksen perusteella voidaan 
todeta, että teknologiainnovaa-
tiot vahvistavat jo olemassa 
olevaa koulutusjärjestelmää 
– sekä hyvässä että pahassa. 
Teknologiainnovaatiot voivat siis 
olla hyödyllisiä välineitä muiden 
pedagogisten keinojen ohessa ja 
tukena, mutta niillä ei voida kor-
vata peruskoulutuksella aikaan-
saatua pohjaa.

Koulutussektorin ohella toi-
mivat hallintoinstituutiot sekä 
selkeät säännöt, lait ja toimeen-
panovalta ovat ehdottomia ennak-
koedellytyksiä kestävällä tavalla 
toteutetulle teknologiakehityksel-
le. Vaikka formaalien instituutioi-
den heikkous voi edistää uusien 
innovaatioiden kuten kenialai-

Siirtyminen lankapuhelimesta matkapuhelimeen tietokoneliikkeessä Eritrean Asmarassa kuvastaa teknologian murrosta. 
Kuva: Petri Pellikka, 2015.
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sen M-Pesa:n leviämistä lyhyellä 
tähtäimellä, pitkällä aikavälillä 
kaikkien tulee olla tietoisia ”pe-
lin säännöistä”. Korruptio on yhä 
valtava ongelma Afrikassa ja halli-
tusten kyky ja halu puuttua siihen 
vaikuttaa suoraan teknologisen 
vallankumouksen mahdollisuuk-
siin. Käytännön tasolla investoin-
teja perinteiseen infrastruktuuriin 
– teihin, siltoihin, satamiin, rau-
tateihin, puhelinverkkoihin – tu-
lee tehdä kiihtyvällä tahdilla myös 
teknologisten innovaatioiden 
edistämiseksi. Mobiiliverkkojen 
yhteistoimivuutta edistävät poli-
tiikkalinjaukset voivat tuoda välit-
tömiä hyötyjä sekä yhteiskunnille 
että yrityksille, kuten Itä-Afrikan 
esimerkki osoittaa.

Yhdysvaltojen ja Kiinan 
välisten jännitteiden lisään-
tyminen niin politiikan, tur-
vallisuuden, talouden kuin 
teknologiankin aloilla tulee 
heijastumaan yhä enenevis-
sä määrin myös Afrikkaan. 
Afrikka on ollut viime vuosikym-
menenä kiinalaisten yritysten 
pääasiallisia kasvualueita ja esi-
merkiksi Huawei on kasvattanut 
markkinaosuuttaan tietoverkko-
ratkaisujen tarjoajana. Samalla 
kun Yhdysvallat on virallisesti 
syyttänyt Kiinaa saalistushinnoit-
telusta ja velka-ansojen rakenta-
misesta, on se itse pyrkinyt kas-
vattamaan markkina-asemaansa 
mantereella. Verrattuna niihin 
tietoturvahuoliin, joita länsimaat 
ovat viime aikoina osoittaneet 

Huaweita ja Kiinaa kohtaan, Af-
rikan valtiot ovat omaksuneet 
rennon asenteen. Afrikkaan onkin 
rakennettu kiinalaisten yritysten 
toimesta niin hallintorakennuk-
sia, tietoliikenneverkkojen ta-
paista avaininfrastruktuuria, rau-
tateitä kuin satamiakin. Monella 
sopimusyrityksellä on tiivis suhde 
Kiinan valtioon. Afrikan valtiot 
voivatkin lopulta joutua valitse-
maan kahden väliltä. Toisin kuin 
moni Etelä-Aasian ja Euroopan 
maa, afrikkalaiset valtiot valitse-
vat todennäköisemmin Yhdysval-
tojen sijaan Kiinan. Tämä johtuu 
USA:n ja Afrikan maiden välisten 
turvallisuussiteiden vähäisyydes-
tä, historiallisesta suhteesta Kii-
naan ja jo hankittujen kiinalais-
ten teknologioiden päivittämisen 
edullisuudesta. Kaiken kaikkiaan 
afrikkalaiset johtajat eivät ole 
kiinnittäneet riittävästi huomiota 
kiinalaisten teknologiaratkaisu-
jen mahdollisiin tietoturvauh-
kiin. Näiden sijaan on painotettu 
ratkaisujen edullisuutta ja hank-
keiden nopeaa toimeenpanoa. 
Todennäköisesti näemme tulevai-
suudessa teknologista kahtiaja-
kautumista, jossa moni Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maa valitsee 
Kiinan.

Yhteenvetäen voidaan todeta, 
että jos Afrikan valtiot edistävät 
teknologiainnovaatioiden rinnal-
la ”perinteistä” kehitystä – kou-
lutussektoria, intrastruktuuria, 
oikeusvaltiokehitystä ja valtiol-
lisia instituutioita – Afrikalla on 

mahdollisuuksia loikata teknolo-
giavetoiseksi mantereeksi. Tekno-
loginen kehitys ei todennäköisesti 
hyödytä kaikista heikoimmassa 
asemassa olevia, jos uutta ja van-
haa ei kehitetä rinnakkain.

Toimintamahdolli- 
suudet ja suositukset
Jotta teknologisen kehityksen 
tuomat hyödyt saataisiin levitet-
tyä yhteiskunnan kaikkiin osiin, 
Afrikan hallintojen ja alueel-
listen organisaatioiden tulisi 
investoida innovaatioiden 
ohella ”tylsiin perusasioi-
hin”, kuten koulutukseen ja 
infrastruktuuriin. Yhteiskun-
taa on toisin sanoen valmistelta-
va teknologisten innovaatioiden 
käyttöönottoon. Hallitusten ja 
yritysten tulisi pyrkiä verkkorat-
kaisujen yhteensopivuuden edis-
tämiseen niin alueellisella kuin 
mantereenlaajuisellakin tasolla. 
Sääntelyn harmonisoiminen sekä 
monenkeskinen innovaatiopo-
litiikka laskisi todennäköisesti 
datan hintaa, kannustaisi uusiin 
investointeihin sekä auttaisi rat-
kaisemaan työmarkkinoiden ja 
koulutuspolitiikan kohtaavuuson-
gelmaa esimerkiksi Pohjois-Afri-
kan kaltaisilla alueilla.

Tasa-arvon edistämiseen kou-
lutuksessa ja erityisesti teknolo-
giakoulutuksessa tulisi kannustaa. 
Matkapuhelimet, internet ja muut 
teknologiset välineet lisäävät  

taloudellista tasa-arvoa ainoas-
taan, jos on olemassa riittävä muu 
infrastruktuuri sitä tukemaan. 
Naisten ja vammaisten henkilöi-
den matkapuhelinten omistusta 
lisääviä poliittisia toimenpiteitä 
tulisi tehdä, ja hyödynsaajat tu-
lisi osallistaa itseään koskevien 
teknologioiden suunnitteluun ja 
testaukseen.

Urkintaväitteissä tahriintu-
neen Kiinan lahjoittaman ja kii-
nalaisten rakentaman Afrikan 
Unionin hallintorakennuksen 
Addis Abebassa tulisi toimia va-
roittavana esimerkkinä afrikkalai-
sille valtioille ”ilmaisiin” lahjoihin 
mahdollisesti liitoksissa olevista 
teknologisista ansoista. Afrikan 
valtiot eivät saa olla liian sinisil-
mäisiä Kiinan suhteen. Lisäksi 
tulisi muistaa, että teknologia 
ei voi tarjota oikotietä esi-
merkiksi koulutussektorilla 
olevien perustavanlaatuis-
ten ongelmien korjaukseen. 
Teknologiset innovaatiot voivat 
parantaa oppimistuloksia, mutta 
vain osaavissa käsissä.

Afrikan hallintojen ja alueel- 
listen organisaatioiden tulisi jat-
kaa uusiutuvan energian mah-
dollisuuksien kartoittamista. 
Parhaassa tapauksessa mante-
reen energiasektori voisi loikata 
suoraan kustannustehokkaisiin 
uusiutuvan energian lähteisiin ja 
laskea energian hintaa samanai-
kaisesti. Ennakkoluulottomim-
missa näkemyksissä Afrikka voisi 
olla tulevaisuuden uusiutuvan 

Kiatoko Nkoba esittelee mehiläistarhaustutkimus- ja kehitystyötä Kansainvälisessä  
hyönteistutkimuskeskuksessa (icipe) Nairobissa. Kuva: Petri Pellikka, 2019.
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Lähteet

energiantuotannon suunnannäyt-
täjä, joka toimii esimerkkinä 
muulle maailmalle. Yhdessä osas-
sa Afrikkaa toistettuja teknolo-
gisia innovaatioita ei kuitenkaan 
voida sellaisenaan kopioida man-
tereen toiseen osaan, kuten mo-
biilirahaesimerkki osoittaa. Pai-
kallisen kontekstin läpikotainen 
tunteminen on avain kestävän 
teknologisen kehityksen aikaan-
saamiseen Afrikassa. Tässä suh-
teessa diasporan osaamista ja ver-
kostoja tulisi hyödyntää nykyistä 
paremmin.

Afrikkalaisten valtioiden ja 
alueellisten organisaatioiden tu-
lisi huolellisesti harkita, olisiko 
“teknologialoikka” ja siten teol-
listumisvaiheen yli loikkaaminen 
niiden omien etujen mukaista. 

Harvardin Kennedy Schoolis- 
sa tieteen, teknologian ja globa-
lisaation projektia johtaneella 

professori Calestous Jumalla on 
asiasta selkeä näkemys. Juman 
(2017) mukaan: 

”Teollistumisvaiheen yli loik-
kaaminen ei ole vaihtoehto: jos 
jotain, mobiilisektorin kehitys 
osoittaa, että teollistumista tarvi-
taan yhä innovaation ja talouskas-
vun moottorina. Se myös tarjoaa 
tärkeitä oppitunteja hallinnon, 
teollisuuden ja akatemian yhteis-
työstä, jonka seurauksena uusia 
teollisuushaaroja on luotu, työ-
paikkoja on syntynyt ja Afrikan 
taloutta on rakenteellisesti uudis-
tettu. Afrikka tarvitseekin uutta 
teollistumispolitiikkaa.”

Kiinalla on tässäkin sanan-
sa sanottavana. Viime vuosina 
kiinalaiset yritykset ovat aktiivi-
sesti siirtäneet valmistavaa tuo-
tantoaan Afrikkaan, ja erityisesti 
Etiopian kehitys on tämän suh-
teen kiehtovaa.

Sisal-kasvista saadaan kuitua tekstiiliteollisuuden tarpeisiin, mutta  
esimerkiksi Keniasta sisal-kuitu viedään 80 % jalostamattomana  

ulkomaille, kuten Kiinaan. Kuva: Petri Pellikka, 2019.
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Korkeakoulukoulutus on yksi avaimista demokratiaan. Pekka Hurskainen Helsingin yliopistosta Adi Keihn korkeakoulun  
dekaani Tewolde Weldetinsaen kanssa Eritreassa suunnittelemassa geoinformatiikan maisterikoulutusta.  

Kuva: Petri Pellikka, 2015.
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Demokratiakehitys
Mikael Mattlin

Tiivistelmä
Moni afrikkalainen maa otti 
käyttöön monipuoluevaalit 
1990-luvulla. Viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tilan-
ne sekä poliittisten oikeuksien, 
että kansalaisvapauksien osalta 
on kuitenkin jonkin verran hei-
kentynyt. Tästä huolimatta on 
nähty edistystä, mm. poliittis-
ten puolueiden ja vaalien ins-
titutionalisoitumisena, naisten 
aseman kohentumisena politii-
kassa, kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden voimaantumisena, 
sekä ajoittaisina rauhanomaisina 
vallanvaihdoksina. Demokratian 
institutionaalinen viitekehys on 
tänä päivänä laajemmin käytössä 
ympäri Afrikkaa kuin 1990-luvun 
alussa. Vaikka sotilaallisia val-
lankaappauksia edelleen esiintyy, 
laajempi afrikkalainen yhteisö ei 
enää hyväksy niitä. Useita ongel-
mallisia osa-alueitakin yhä on, 
kuten syvälle juurtunut korrup-
tio, aiemman demokratiaedistyk-
sen takapakit joissakin maissa, 
’hybridijärjestelmien’ kehittymi-
nen (esim. kilpailullinen autori-
tarismi), etninen äänestäminen ja 
poliittinen väkivalta. Nykyisellä 
kehityskululla afrikkalainen de-
mokratia kulkee kohti määrällistä 

stagnaatiota ja hidasta laadullista 
heikkenemistä. Positiivisempi tu-
levaisuuden skenaario on se, että 
megatrendien yhdistelmä (väes-
tönkasvun hidastuminen, kau-
pungistuminen ja teknologinen 
kehitys), yhdistettynä joidenkin 
afrikkalaisten hallitusten ja Af-
rikan Unionin yhä vahvempaan 
sitoutumiseen demokraattisiin 
hallitusmuotoihin, voi johtaa 
demokratian laadullisiin paran-
nuksiin ja demokratisoitumiseen 
tietyissä maissa. Yksi keskeisis-
tä haasteista on rauhanomaisen 
vallanjaon ja vallanvaihdosten 
normalisoituminen. Niiden afrik-
kalaisten johtajien, jotka toivovat 
näkevänsä maanosansa edelleen 
demokratisoituvan, tulisi keskit-
tyä pidäkkeiden rakentamiseen ja 
pidättyväisyyden osoittamiseen. 
Edellinen viittaa institutionaalis-
ten pidäkkeiden pystyttämiseen 
vallan väärinkäytöksiä vastaan, 
esim. korruptionvastaisella tais-
telulla ja sallimalla vapaammat 
tiedotusvälineet. Jälkimmäinen 
on luonteeltaan poliittiskulttuu-
rinen: pidättyväisyyden osoitta-
mista poliittisia vastustajia koh-
taan ja vallasta luopumista, kun 
sen aika on. Toinen afrikkalaisen 
demokratian syventämisen haas-

teista on länsimaiden hallitusten 
nykyinen horjuva ja laimea tuki 
Afrikan demokratisoitumiselle. 
Erityisesti, kun samanaikaisesti 
Kiina ajaa mantereella aktiivi-
sesti omia ‘vaihtoehtoisia hallin-
nan mallejaan’ usein höystettynä 
(ainakin pinnallisesti) anteliailla 
lupauksilla lainoista ja avusta. Po-
sitiivisen skenaarion toteutumi-
nen edellyttäisi todennäköisesti 
vahvempaa tukea demokratialle 
ulkoisilta toimijoilta. Keskeinen 
hallintakäsitysten ’taistelutanner’ 
on tulevaisuuden afrikkalaisten 
eliittien koulutus.

Nykyinen käsitys  
Afrikan demokratia- 
kehityksestä
Demokratisoituessaan ns. kol-
mannen aallon loppupuolella 
1990-luvulla, Samuel Huntingto-
nin kuuluisaksi tekemää termiä 
käyttäen, myös moni afrikkalai-
nen maa otti käyttöön monipuo-
luevaalit. Globaalin aallon mu-
kaisesti, 1990-luku ja 2000-luvun 
alku olikin Afrikassa demokratian 
osalta suhteellisen edistyksen 
aikaa.1 Poliittisten oikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämi-

nen on kuitenkin ollut globaalissa 
vastatuulessa jo yli vuosikym-
menen ajan. Autoritarismi on 
jälleen nostanut päätään tavalla, 
jota Huntington luultavasti kut-
suisi vasta-aalloksi (Huntington 
argumentoi, että jokaista demo-
kratisoitumisaaltoa on seurannut 
vasta-aalto). Afrikkalaisen demo-
kratisoitumisen edistys on myös 
pysähtynyt viimeisen vuosikym-
menen aikana. Tarkastelemalla 
Freedom Housen tuottamaa dataa 
(FH on eräs keskeisiä poliittisten 
oikeuksien ja kansalaisvapauk-
sien pitkittäisdataa globaalisti 
tuottavia tahoja), voidaan todeta, 
että tilanne sekä poliittisten oi-
keuksien että kansalaisvapauk-
sien osalta on heikentynyt niin 
eteläisessä-, itäisessä- kuin kes-
kisessäkin Afrikassa. Tilanne on 
pysynyt keskimäärin jotakuinkin 
ennallaan Länsi-Afrikassa. Ainoa 
indikaattori, joka osoittaa selkeää 
parannusta on poliittisten oikeuk-
sien tilanne Pohjois-Afrikassa, 
mutta tämä johtuu kokonaan  
Tunisian merkittävästä poliitti-
sesta muutoksesta vuoden 2011 
arabikevään jälkeen (Taulukko 1). 

1  Noteerattu tutkimus afrikkalaisen demokratisaation ajureista löysi korrelaatioita demokratian eduksi tehtävien sotilaallisten väliintulojen,  
istuvaa diktaattoria vastustavan yhtenäisen opposition, sekä lisääntyneen kehitysavun ja yleistyneiden poliittisten mielenosoitusten välillä  
(Bratton and van de Walle 1997).
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Kansallisella tasolla suhteellinen 
edistys poliittisissa oikeuksissa 
ja kansalaisvapauksissa Tuni-
siassa ja Norsuunluurannikolla 
jää ympäri mannerta nähtyjen 
takapakkien varjoon. Tilanne on  
heikentynyt niin Burundissa, Kes-
ki-Afrikan tasavallassa, Malissa 
kuin Mauritaniassakin. Edes Tu-
nisiassa kokemukset demokra- 
tiasta eivät ole olleet yksinomaan 
positiivisia. Tunisia järjesti syys-
lokakuussa 2019 toiset presi-

dentinvaalit vallankumouksensa 
jälkeen, mutta taloustilanne on 
pysynyt heikkona ja kyselytutki-
mukset viittaavat kasvavaan pet-
tymykseen demokratiaan, jopa 
kaipuuseen takaisin autoritaari-
sempaan valtaan. Eräs tuore valo-
pilkku on Etiopia, jonka uusi joh-
taja on käynnistänyt dramaattisia 
poliittisia muutoksia, jotka toivat 
hänelle Nobelin rauhanpalkin-
non. Vielä viime vuonna Etiopia 
oli niiden Afrikan maiden joukos-

sa, jossa poliittisten oikeuksien ja 
kansalaisvapauksien tilanne oli 
kaikista heikoin.

Freedom House antaa vain 
kymmenelle afrikkalaiselle val-
tiolle statuksen ‘vapaa’ (18 % kai-
kista), joiden joukossa on kaksi 
merkittävämpää maata: Etelä-Af-
rikka ja Ghana. Vertailun vuoksi 
Etelä- ja Väli-Amerikassa vastaa-
va luku on 63 %. Kaiken kaikkiaan 
ei ole havaittavissa mantereenlaa-
juista demokratian laajenemis- tai 
syvenemistrendiä. Toisaalta ei 
voida myöskään sanoa, että au-
toritarismi levittäytyisi ympäri 
mannerta.2 Tarvitaan siis hienoja-
koisempi analyysi Afrikan demo-
kratiatrendeistä.

Afrikan mediavapauden ti-
lanne on hieman parempi kuin 
muualla Globaalissa Etelässä. 
Kuitenkin vain kolmessa hyvin 
pienessä afrikkalaisessa maas-
sa (Mauritius, Sao Tomé and 
Príncipe ja Kap Verde) media on 
täysin vapaa Freedom Housen 
arvion mukaan. Vaikka monilla 
Afrikan valtioilla on laillinen suo-
ja sananvapaudelle ja medialle, 
useimmista maista puuttuvat 
lait informaatiovapaudesta. 
Viranomaissalailua ja polii-
tikkojen ajoittaisia hyökkäyk-
siä mediaa vastaan tapahtuu 
jopa demokraattisemmissa 
maissa. Sekä internetin että mat-

kapuhelinten käyttö on Afrikassa 
liitetty suurempaan demokrati-
soitumistrendiin. Tunisia on tässä 
yhteydessä hyvä esimerkki uusien 
medioiden mobilisaatiopotenti-
aalista. Arabikevään ‘some-val-
lankumousten’ kääntöpuoli on 
kuitenkin se, että monet autori-
tääriset hallitukset myös Afrikas-
sa pyrkivät entistä aktiivisemmin 
kontrolloimaan internetiä, mo-
biiliteknologioita ja sosiaalista 
mediaa.

Vaikka Afrikan demokratiat-
rendit eivät ole voittopuolisesti 
positiivisia, demokratisoituminen 
ei ole ollut vailla vaikutuksia. De-
mokratian ja vaalien instituti-
onaalinen viitekehys on nyt 
melko vakiintunut ja laajem-
malle levinnyt ympäri maan-
osaa. Vaikka sotilaallisia 
vallankaappauksia edelleen 
esiintyy, laajempi afrikkalai-
nen yhteisö ei enää hyväksy 
niitä samalla tavalla kuin 
ennen. Afrikan Unioni on esi-
merkiksi puuttunut sotilaskaap-
pauksiin tuomitsemalla ne (Togo 
2005), epäämällä organisaation 
jäsenyys (Mauritania 2005), ja 
auttamalla asianhoitajahallituk-
sen muodostamisessa, sekä lisää-
mällä omaa sotilaallista läsnä-
oloaan maassa (Mali 2012).

Afrikassa on nähty edistystä  
poliittisten puolueiden ja 

Poliisi valvoi äänestyslippujen kuljetusta Liberiassa vuonna 2017.  
Kuva: Leena Vastapuu.

Taulukko 1. Poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien tilanne 
Afrikassa 2018, sekä trendi viimeisen vuosikymmenen aikana

Lähde: Muokattu Freedom Housen “Freedom in the World’ 2008 ja 2018 
raporttien datasta.

Nootit: 1 tarkoittaa vapainta ja 7 vähiten vapaata, ts. suurempi numero 
tarkoittaa vähemmän vapautta ja pienempi numero enemmän vapautta. 
Pääindeksit koostuvat useista alaindekseistä. Tästä johtuen pääindeksit 
ovat robusteja, sillä ne harvemmin muuttuvat merkittävästi lyhyellä  
aikavälillä yksittäisten poikkeuksellisten alaindeksien arvoista johtuen. 
Maantieteelliset luokitukset perustuvat YK:n aluejakoon. 

Poliittiset 
oikeudet

10 v  
muutos

Kansalais- 
vapaudet

10 v  
muutos

Etelä-Afrikka 3.40 + 0.40 3.00 + 0.20

Itä-Afrikka 4.84 + 0.37 4.74 + 0.50

Keski-Afrikka 6.22 + 0.67 5.56 + 0.56

Pohjois-Afrikka 5.71 - 0.71 5.57 0.00

Länsi-Afrikka 3.50 0.00 3.56 0.00
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vaalien institutionalisoitu-
misessa. Monet demokratian 
perusedellytykset ovat kehit-
tyneet, kuten oikeudellinen 
viitekehys, sekä itsenäiset oi-
keuslaitokset ja vaalikomis-
siot. Kansalaisyhteiskunnan 
toimijat ovat myös omak-
suneet aktiivisemman roo-
lin poliittisessa prosessissa 
monissa maissa Tunisiasta 
Sudaniin. Eräs erityinen va-
lopilkku on naisten kasvanut 
rooli politiikassa. Naisparla-
mentaarikkojen osuus afrikkalai-
sissa parlamenteissa on selvästi 
kasvanut vuodesta 1990, osittain 
siksi, että joissakin maissa, kuten 
Ruandassa, on otettu käyttöön 
sukupuolikiintiöt. Naisten lailli-
set oikeudet ovat myös parantu-
neet. Monissa maissa perinteiset 
oikeudet ja käytännöt rajoittavat 
kuitenkin edelleen naisten osallis-
tumista politiikkaan, ja naiset, ku-
ten myös seksuaalivähemmistöt, 
kohtaavat diskriminaatiota.

Korruptio on piinaava on-
gelma ympäri Afrikkaa. Trans-
parency Internationalin tekemissä 
kyselyissä korruptiohavainnoista 
useimmat Afrikan maat (30) löy-
tyvät alimmasta kolmanneksesta. 
Merkittävä osa näistä maista on 
globaalillakin tasolla kaikkein 
korruptoituneimpien joukossa. 
Pahnanpohjimmaisena löytyvät 
Somalia ja Etelä-Sudan. Toisaalta 
Saharan eteläpuolisessa Afrikas-
sa on myös joitakin valopilkku-
ja, kuten Seychellit, Botswana, 
Kap Verde, Ruanda ja Namibia. 
Muita ongelmallisia alueita ovat 
aiemman demokratiaedistyk-
sen takapakit joissakin maissa, 
‘hybridijärjestelmien’ kehittymi-
nen (esim. kilpailullinen autori-
tarismi), etninen äänestäminen 
ja poliittinen väkivalta. Joidenkin 
tutkimusten mukaan osasyynä voi 
olla se, että Afrikka on demokra-
tisoitunut liian nopeasti suhteessa 
tulotasoonsa. Lyhyesti sanottuna 
Afrikkakin kärsii ilmiöstä, jonka 
demokratiatutkijat ovat yleisem-
min havainnoineet: demokratia 
on laajemmalle levinnyttä, mutta 
samalla hauraampaa, ts. demo-
kratioissa on laatuongelmia.

Afrikan demokratisoitumisen 
aallonhuippu osui voitonriemui-

seen ‘historian loppu’ -hetkeen 
1990-luvulla. Länsimaat olivat 
suhteellisen vakuuttuneita oman 
poliittisen järjestelmänsä parem-
muudesta, mikä myös heijastui 
avustusyhteisön tukena demo-
kratialle, oikeusvaltiolle, ihmisoi-
keuksille ja kansalaisyhteiskun-
nalle. Globaalin finanssikriisin 
jälkeen länsimaisissa hallituksissa 
on ollut horjuvampi suhtautumi-
nen kokonaisvaltaista globaalin 
demokratisoitumisen edistämistä 
kohtaan. Sen sijaan monet avu-
nantajat ovat keskittyneet rajoi-
tetumpien tavoitteiden ajamiseen, 
kuten oikeusjärjestelmän uudis-
tuksiin tai sukupuolten tasa-ar-
von edistämiseen. Tämä muutos 
ei ole vailla vaikutuksia, erityisesti 
aikana, jolloin Kiina yhä itsevar-
memmin ajaa omia ‘vaihtoehtoi-
sia hallinnan mallejaan’, usein 
höystettynä (ainakin pinnallisesti) 
anteliailla lupauksilla lainoista ja 
avusta, kuten Kiinan johtajan Xi 
Jinpingin FOCAC-huippukokouk- 
sessa (Forum on China-Africa 
Cooperation) Pekingissä 2018 
tekemä lupaus USD 60 miljardin 
rahoituksesta Afrikalle.

Auktoritatiiviset mielipideky-
selyt osoittavat, että mielikuvat 
Kiinasta ovat hyvin positiivisia 
Afrikassa (positiivisimpia kaikis-
ta mantereista). Kiina nähdään 
myös toiseksi houkuttelevimpana 
kehitysmallina Yhdysvaltojen jäl-
keen, ja monissa maissa jopa kai-
kista houkuttelevimpana mallina. 
Alueittain tarkasteltuna Kiinan 
kehitysmalli on erityisen hou-
kutteleva Itä- ja Länsi-Afrikassa. 
Positiivista kuvaa Kiinasta vah-
vistaa kiinalaisen median kasvava 
vaikutus China Global Television 
Networkin (CGTN) kautta. Ete-
läisessä Afrikassa Kiinaa pidetään 
jo selvästi suurimpana ulkoisena 
vaikutusvaltana.

Nykyisten Afrikan 
demokratiatrendien 
vaikutukset 
Kolonialismi jätti usein jälkeensä 
luonnottomat valtiorajat, heikot 
valtiot ja hauraat instituutiot. 
Moni afrikkalainen maa kamp-
pailikin itsenäistymisensä jäl-

keen poliittisen epävakauden, 
sisällissotien ja etnisten jännit-
teiden kanssa. Vaikka demokra-
tisoitumisen tulisi teoriassa tar-
jota kanavia yhteiskunnallisten 
epäkohtien käsittelemiseen, eräs 
vaalien kautta käydyn poliittisen 
kilpailun paradokseista on, että 
yhteiskunnan sisäiset jännitteet 
usein aluksi kärjistyvät, mm. et-
nisyyden ja kansalaisuuden poli-
tisoitumisen takia, kuten tapah-
tui mm. Norsunluurannikolla. 
Monipuoluevaaleihin siirtyminen 
ei siis ole kaiken kattava ratkaisu 
poliittisille, taloudellisille ja so- 
siaalisille ongelmille. Afrikkalai-
set yhteiskunnat kohtaavat laa-
jan kirjon haasteita, suoranaisen 
poliittisista (esim. palautuminen 
sisällissodasta, etniset konfliktit, 
autoritäärisen tukahduttamisen 
perintö), ja taloudellisista (esim. 
laajamittainen työttömyys, vähäi-
nen investoiminen), sosiaalisiin 
haasteisiin (esim. sairaanhoidon 
puute, kehno koulutus, suku-
puolten epätasa-arvo). Olemassa 
olevan tutkimuksen antama kuva 
demokraattisempien ja inklusii-
visempien hallinnanmuotojen 
kyvystä ratkaista näitä haasteita 
Afrikassa on kirjava.

Eräs keskeisimmistä uusien 
afrikkalaisten demokratioiden 
kohtaamista haasteista liittyy rau-
hanomaisen vallanjakamisen ja 
vallanvaihdosten normalisoitumi-
seen, sekä yksittäisten johtajien 
että laajempien sosiaalisten ryh-
mien, kuten poliittisten puoluei-
den ja etnisten sekä kieliryhmien, 
välillä. Maissa, joissa on pitkä kon-
fliktihistoria ja heikot valtiolliset 
instituutiot, on usein sekä ryhmien 
välistä luottamuspulaa että puut-
teellista pidättyväisyyttä (poliit-
tisia käyttäytymisnormeja), jonka 
politiikan tutkijat aikaisin tunnis-
tivat hyvin toimivien demokratioi-
den keskeiseksi elementiksi.

Afrikkalaisista johtajista 
moni pitää kiinni vallasta ja sii-
hen liittyvistä resursseista aivan 
liian kauan, esimerkiksi turvatto-
muuden tunteesta tai ahneudesta 
johtuen.3 Jopa vaaleilla valitut 
johtajat suhteellisen vakaissa de-
mokratioissa pyrkivät välillä pit-
kittämään valtaansa kyseenalaisin 
keinoin, esimerkiksi luomalla uu-

sia vaalipiirejä kannattajille etuja 
jakaakseen, kuten on tapahtunut 
esim. Ugandassa. Maanosassa on 
nähty ajoittain rauhanomaisia-
kin vallanvaihdoksia, kuten esim. 
Nigeriassa 2015. Mutta on myös 
merkillepantavaa, että kolmen va-
kaimman demokratian joukossa 
on kolme maata (Etelä-Afrikka, 
Namibia, Botswana), joissa val-
taa on jo vuosikymmenten ajan 
pitänyt sama poliittinen puolue. 
Vallanjakosopimukset, joita Afri-
kassa on usein käytetty tienä ulos 
sisällissodasta, voivat olla myös 
haitallisia demokratisoitumiselle 
ja hallinnon toimivuudelle, jos nii-
tä käytetään puutteellisten vaalien 
takia. Toisaalta hyvin rakennetut 
vallanjaot voivat edesauttaa siirty-
mistä kohti demokratiaa. Sudanin 
äskettäin solmittu perustuslailli-
nen sopimus tulee tässä suhteessa 
olemaan kiinnostava esimerkki.

Demokratisoituminen 
tekee myös vaalimanipulaa-
tion ‘halvat’ keinot, kuten 
suoranaisen uhkailun, vä-
hemmän käyttökelpoiseksi. 
Toisaalta sillä on taipumus-
ta lisätä äänten ostamista.4  
Demokratisoituminen myös 
yleensä tehostaa korruption 
vastaista taistelua, erityisesti 
niissä Afrikan maissa, joissa 
johtajat jo aiemmin ovat ot-
taneet korruption vastaisen 
taistelun vakavasti. Kun kor-
ruptionhallinta on jo valmiiksi 
korkealla tasolla, poliittisesta va-
kaudesta, hallinnon tehokkuu-
desta ja oikeusvaltiosta tulee tär-
keämpiä tekijöitä kuin äänestä ja 
vastuullisuudesta. Tutkimuksen 
mukaan toisenlaiset korruptiody-
namiikat vaikuttavat maissa, jois-
sa korruptiotilanne on huonompi. 
Eri tilanteet vaativat eri keinoja.

Länsimaiden hallitusten 
horjuva ja laimea tuki demo-
kratisoitumiselle Afrikassa 
on itsessään muodostunut 
afrikkalaisen demokratian 
syventämisen erääksi haas-
teeksi. Avunantajat ovat usein 
omaksuneet anteeksipyytelevän 
suhtautumisen joidenkin maiden 
epätasaiseen kehitykseen tässä 
suhteessa, sekä vähemmän täy-
dellisiin afrikkalaisiin johtajiin. 
Libyan huonosti menneen val-

2  Taipumus demokratiaan nousee suuremman väestön ja väestötiheyden, etnisen fraktionalismin, brittiläisen oikeudellisen taustan (tai siirtomaa-
taustan), sekä tukevan institutionaalisen ympäristön (esim. oikeusvaltion ylläpitämisen) myötä. Öljyvarallisuus, kielellinen fraktionalisoituminen ja 
karu (vuoristoinen) ympäristö on puolestaan yhteydessä pienempään taipumukseen demokratiaan (Anyanwu and Erhijakpor 2014).

3  On havainnollistavaa, että Ibrahim-palkinto saavutuksista afrikkalaisessa johtajuudessa, joka myönnetään vastikään paikkansa jättäneille  
johtajille, on monena vuotena jäänyt jakamatta, ks. http://mo.ibrahim.foundation/prize/.

4  Tutkimus afrikkalaisesta politiikasta indikoi, että kun poliittinen kilpailu on tasaista, heikot viranhaltijat usein turvautuvat tukahduttamiseen,  
kun taas vahvemmat viranhaltijat todennäköisemmin käyttävät erilaisia vaalivilpin ja lahjonnan muotoja (Collier and Vicente 2012).
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Kyläläiset Sierra Leonen Sanyassa ovat kerääntyneet keskustelemaan biohiileen liittyvän kehitysprojektin toimintasuunnitelmista.  
Kuva: Petri Pellikka, 2014.

lanvaihdoksen jälkeen monista 
läntisistä hallituksista tuli varo-
vaisempia vaatiessaan afrikkalai-
sia johtajia jättämään paikkansa, 
edes selkeiden vallan väärinkäy-
tösten jälkeen. Tutkimuksen mu-
kaan kansainvälinen paine, yhdis-
tettynä kotimaiseen paineeseen, 
saa usein johtajan jättämään 
paikkansa. Vuoden 2015 ‘maa-
hanmuuttokriisin’ jälkeen EU on 
kääntynyt kohti reaalipolitiikkaa 
suhteessa lähiympäristöönsä, 
mistä esimerkkinä on jonkin ai-
kaa sitten järjestetty huipputa-
paaminen arabimaiden johtajien 
kanssa. EU:n politiikkaideoijat 
ovat pyrkineet rationalisoimaan 
muuttunutta asennoitumistaan 
puhumalla ‘periaatteellisesta pra-
gmatismista’. Monille tarkkaili-
joille pragmatismi on kuitenkin 
huomattavasti korostuneempaa 
kuin periaatteellisuus. Valitetta-
vasti nykyisen länsimaiden heikon 
demokratianedistämisen oloissa 
on usein helpompaa olla afrikka-
lainen autoritäärinen johtaja kuin 
vannoutunut demokraatti.

Kilpailu Kiinan kanssa ei ole 
yksinomaan huono asia. Yhtäältä 
sitä kautta on saatu Afrikkaan ki-
peästi kaivattuja infrastruktuuri-
sijoituksia. Kilpailu erilaisten 
hallintakäsitysten välillä on 
myös sinänsä positiivista, jos 

se estää länsimaiden hallintoko-
neistoja tulemasta omahyväisiksi 
omien hallintamalliensa, ja nii-
den oletettujen etujen, suhteen. 
Kilpailu on myös antanut afrik-
kalaisille hallituksille vaihto-
ehtoja ja neuvotteluvoimaa, 
kun ne eivät enää ole yksinomaan 
läntisistä rahoituskanavista riip-
puvaisia. On kuitenkin todettava, 
että Kiinan ja Yhdysvaltojen tar-
joamien hallintamallien välinen 
kilpailu (autoritäärinen ja valtio-
johtoinen malli verrattuna aina-
kin demokraattisempaan ja libe-
raalimpaan malliin) saattaa saada 
myös haitallisia piirteitä, kuten oli 
nähtävissä kylmän sodan aikai-
sessa kilpailussa Yhdysvaltojen ja 
Neuvostoliiton välillä.

Nykyisellä kehityskululla af-
rikkalainen demokratia kulkee 
kohti määrällistä stagnaatiota ja 
hidasta laadullista heikkenemistä, 
joskin suoranaiset paluut autori-
tarismiin ovat harvinaistumassa. 
Positiivisempi skenaario on se, 
että megatrendien yhdistelmä 
(väestönkasvun hidastuminen, 
kaupungistuminen ja teknolo-
ginen kehitys), yhdessä joiden-
kin afrikkalaisten hallitusten ja 
Afrikan Unionin vahvemmalla 
sitoutumisella demokraattisiin 
hallitusmuotoihin, voivat johtaa 
demokratian laadullisiin paran-

nuksiin ja demokratisoitumiseen 
joissakin maissa. Positiivisen 
skenaarion toteutuminen edel-
lyttäisi kuitenkin todennäköisesti 
vahvempaa tukea demokratialle 
ulkoisilta toimijoilta, esimerkiksi 
EU:lta kollektiivisesti ja yksittäi-
siltä EU-maiden hallituksilta.
 

Lieventämisvaihtoehdot 
ja suositukset
Niille afrikkalaisille johtajille, 
jotka toivovat näkevänsä maan-
osansa yhä demokratisoituvan, 
pidäkkeet ja pidättyväisyys ovat 
keskeisiä. Pidäkkeet viittaavat 
institutionaalisiin piirteisiin: ins-
titutionaalisten pidäkkeiden 
ja esteiden kehittämistä val-
lan väärinkäytöksiä vastaan, 
esimerkiksi korruptionvas-
taisella taistelulla, hallinnol-
listen lakien uudistuksilla 
ja sallimalla vapaammat tie-
dotusvälineet. Pidättyväisyys 
puolestaan on luonteeltaan poliit-
tiskulttuurista: pidättyväisyy-
den osoittamista poliittista 
vastustajia kohtaan, erityisesti 
silloin kun oma asema on vahva, 
ja vallasta luopumista silloin 
kun vaalit on hävitty. Selvää 
on, että nämä eivät ole nopeita 
ratkaisuja. Pikemminkin monet 

pienet askeleet vahvistavat toi-
siaan. Kiristyneessä kilpailussa 
Kiinan kanssa hallintakäsityksis-
tä on entistäkin tärkeämpää, että 
myös demokraattiset hallitukset 
kantavat hedelmää taloudellisen 
kehityksen ja kohonneiden eli-
nolojen muodossa. Monet Afri-
kan hallitukset ovat innostuneesti 
vastaanottaneet kiinalaisia lainoja 
ja sijoituksia paikalliseen infra-
struktuurin. Kiinan kehitysmalli 
nähdään nopeampana reittinä 
vaurauteen, joten tulevaisuus py-
syy avoimena. Olisi eduksi, jos Af-
rikasta löytyisi hyviä esimerkkejä 
demokraattisista valtioista, jotka 
ovat vaurastuneet taloudellisesti.

Läntisille hallituksille tilan-
ne ei ole helppo. Perinteisen 
kehitysavun nähdään kehi-
tysmaissa yhä yleisemmin 
epäonnistuneen nopean ta-
loudellisen kehityksen tuot-
tamisessa yksinään. Asian-
tuntijayhteisön piiristäkin on 
esitetty kriittisiä arvioita sen 
tehosta makrotalouden pa-
rantamisessa. Vaikka EU on 
luvannut lisätä investointeja 
Afrikkaan5, EU:n hallitukset 
eivät kykene kilpailemaan 
suoraan Kiinan talousinves-
tointien ja infrastruktuuri-
hankkeiden kanssa. Osaopti-
moitu lähestymistapa poliittisiin 
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Lähteet

arvoihin, jossa esimerkiksi keski-
tytään vähemmistöjen ja naisten 
oikeuksiin (vaikka nämä ovatkin 
itsessään tärkeitä arvoja), saattaa 
antaa vaikutelman, että EU-mai-
den hallitusten kehityspolitiikkaa 
ohjaavat ennen kaikkea kulloinkin 
vallitsevat läntiset poliittiset prio-
riteetit, erityisesti yhdistettynä 
’arvopragmatismiin’ migraatio- 
kysymyksissä.

Kontekstissa, jossa niin EU, 
Yhdysvallat kuin eräät suuret EU-
maat eivät ole järin sitoutuneita 
demokratian edistämiseen, on 
entistäkin tärkeämpää, että 
pienempien EU-maiden halli-
tukset pysyvät vahvasti sitou-
tuneina demokratian ja ih-
misoikeuksien edistämiseen 
Afrikassa. Eräs keskeinen toi-
minta-alue on tulevaisuuden 

afrikkalaisten eliittien kou-
lutus. Kiina on hyvin aktiivinen 
tällä saralla ja tarjoaa järjestel-
mällisesti koulutusmahdollisuuk-
sia tuleville afrikkalaisille eliiteil-
le, sekä yleisesti, että erityisillä  
alueilla, joilla on relevanssia hal-
linnan kannalta, kuten juristien, 
toimittajien, turvallisuussektorin 
työntekijöiden ja poliittisten puo-
lueiden koulutuksessa. Tällaisella 

koulutuksella on todennäköisesti 
pitkäaikaisia vaikutuksia myös 
hallintakäsitysten ja niihin liitty-
vien normien leviämisen näkökul-
masta. Länsimaiden hallitusten ei 
siksi tule laiminlyödä tätä aluetta.
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Kuivan kauden päätteeksi Sahelin alueella poltetaan kuiva ruoho uuden kasvun kiihdyttämiseksi.  
Palmujen kuivat lehdet palavat ja savu leviää laajalle alueelle. Kuva: Petri Pellikka, Sierra Leone, 2014.
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Yhteenvetoraportti
Mikael Mattlin, Petri Pellikka, Leena Vastapuu, Emma Hakala 

Johdanto
Jos ajatellaan, että 2000-luvun 
alkupuoli oli Aasian ja erityisesti 
Kiinan, moni maailmanpolitiikkaa 
seuraava saattaa odottaa, että vuo-
sisadan loppupuolella olisi vihdoin 
Afrikan vuoro. Vaikka Afrikka on 
usein näyttäytynyt eurooppalai-
sesta viitekehyksestä tarkasteltu-
na kokoelmana kehityspoliittisia 
ongelmia, mantereen tulevaisuus 
näyttää nyt lupaavammalta. Afrik-
kalaisilla poliitikoilla ja johtajilla 
on tästä huolimatta edessään val-
tavia haasteita. Monen globaalin 
megatrendin – kuten ilmaston-
muutoksen, väestönkasvun, kau-
pungistumisen, muuttoliikkeiden, 
teknologisen kehityksen ja de-
mokratisoitumisen – vaikutukset 
näkyvät erityisen selvästi juuri  
Afrikassa.

Kuten Robert J. Walker 
(2016, 980) on todennut, “Viime 
vuosikymmeninä on otettu huo-
mattavia edistysaskeleita nälän ja 
köyhyyden vähentämisessä kaik-
kialla maailmassa, mutta kehitys 
on ollut hidasta maissa, joissa on 
korkea syntyvyys. Maat, joiden vä-
estö kasvaa nopeimmin, ovat usein 
myös kärkipäässä tilastoissa, joissa 
mitataan nälkää, köyhyyttä, ym-
päristön heikkenevää tilaa ja val-
tioiden haurautta. Monilla näistä 

maista talouskehityksen tiellä on 
merkittäviä esteitä muun muassa 
ilmastonmuutoksen, alueellisten 
tai etnisten konfliktien sekä vesi-
pulan muodossa.” Afrikka on usein 
poikennut odotuksista (mukaan 
lukien YK:n ennusteista) väestön-
kasvun osalta. Moni Afrikan maa 
on noudattanut globaalia kaavaa, 
jossa kuolleisuus on pudonnut 
nopeasti ja tämän jälkeen myös 
syntyvyys on laskenut. Silti joilla-
kin seuduilla, kuten Sahelin kon-
fliktiherkällä alueella, syntyvyys on 
yhä maailman korkeinta ja alkanut 
osoittaa laskemisen merkkejä vas-
ta hiljattain.

Afrikkaa koettelevat haasteet 
risteävät toistensa kanssa ja vah-
vistavat toisiaan. Siksi tärkeimpiä 
megatrendejä tulee tarkastella 
kokonaisvaltaisesti. Tämä yhteen-
vetoraportti perustuu kuuteen ly-
hyeen itsenäiseen raporttiin, joista 
kukin keskittyy yhteen akuuttiin 
megatrendiin Afrikassa. Työstäes-
sämme raportteja ymmärsimme, 
että erityisesti kaksi käsittelyn alla 
olevaa megatrendiä (väestönkas-
vu ja ilmastonmuutos) ovat muita 
keskeisempiä, sillä ne ovat muiden 
megatrendien merkittäviä tausta-
vaikuttajia. Aloitammekin tämän 
yhteenvetoraportin tarkastelemal-
la näitä mega-megatrendejä.

Teemaraporteissa kirjoittajat 
kuvaavat lyhyesti trendiä ja sen 
seurauksia sekä pohtivat mah-
dollisuuksia trendien negatiivis-
ten vaikutusten hillitsemiseen ja 
niihin sopeutumiseen. Myös eri 
megatrendien vuorovaikutussuh-
teita tarkastellaan. Hillitsemis- ja 
sopeutumiskeinoja käsitellään 
pääasiassa afrikkalaisten johta-
jien ja hallitusten näkökulmasta. 
Kehotamme suomalaisia poliitti-
sia päätöksentekijöitä ottamaan 
huomioon tämän raporttisarjan 
tarjoamat arviot ja suositukset 
Afrikkaa koskevia päätöksiä muo-
toillessaan, ja, mahdollisuuksien 
mukaan, tukemaan Afrikan hallin-
toja yhä kestävämmän kehityksen 
tavoittelemisessa.

Megatrendi:  
Väestönkasvu
Afrikan demografinen vaihtelu 
on valtavaa ja onkin järkevämpää 
puhua Afrikan väestönkasvusta 
alueellisesti kuin koko maanosaa 
koskevana ilmiönä. Saharan ete-
läpuolisen Afrikan väestön odote-
taan kaksinkertaistuvan vuoteen 
2050 mennessä. Ranskankielises-
sä Länsi-Afrikassa väestönkasvu 
on nopeinta koko maailmassa – 

Nigerissä nainen saa jopa 7,2 lasta 
elämänsä aikana.

Monessa Itä-Afrikan maas-
sa syntyvyys on puolestaan viime 
vuosina laskenut, ja Etelä-Afri-
kassa sekä monessa Pohjois-Af-
rikan maassa kokonaishedel-
mällisyysluku on jo alle 3. Koska 
keskimääräinen elinikä on noussut 
merkittävästi ympäri maanosaa ja 
erityisesti Saharan eteläpuolises-
sa Afrikassa, ja koska alueella on 
jo valmiiksi suuri määrä lapsia ja 
nuoria, väestönkasvu jatkuu, vaik-
ka syntyvyys laskee.

Moni Afrikan maa toivoo tu-
levaisuudessa hyötyvänsä niin sa-
notusta demografisesta osingosta. 
Tällä viitataan talouden kasvupo-
tentiaaliin väestörakennemurrok-
sessa, jossa työssäkäyvän väestön 
määrä kasvaa nopeammin kuin 
siitä riippuvaisen väestön määrä. 
Jotta demografinen osinko to-
teutuisi, monia politiikkatoimia 
tarvitaan sopivan ikärakenteen 
ohella. Tutkimus osoittaa, että 
erityisesti yläkouluikäisten tyttö-
jen koulutuksella (secondary edu-
cation) on suurin vaikutus syn-
tyvyyden alentamiseen Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa. Löydös 
on maailmanlaajuisesti tarkastel-
tuna poikkeuksellinen ja sitä tulisi 
tutkia lisää.
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Vuoteen 2050 mennessä valta- 
osa maailman nuorisosta asuu Af-
rikassa. Tämä on maanosan mer-
kittävimpiä haasteita ja mahdolli-
suuksia kuluvalla vuosisadalla.

Megatrendi:  
Ilmastonmuutos
Afrikan fossiilisten polttoaineiden 
polttamisesta aiheutuvat kasvi-
huonekaasupäästöt ovat vain 3 % 
maailman päästöistä ja siitä suurin 
osa aiheutuu liikenteestä. Afrikas-
sa viime vuosikymmenet jatkunut 
maanpeitteen muutos, joka johtuu 
puustoisten alueiden muuntami-
sesta maatalouskäyttöön, ruoka-
tuotantoon ja bioenergian tuot-
tamiseen, vähentää merkittävästi 
kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen 
määrää vapauttaen sitä ilmake-
hään. Afrikan nopean väestönkas-
vun ja talouskasvun seurauksena 
päästöjen odotetaan rajusti kas-
vavan rajusti. Myös maankäytön 
muutostrendin oletetaan jatkuvan 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 
Maanpeitteen muutos lisää maan-
pinnan heijastavuutta, nostaa sen 
lämpötilaa, laskee vesivaroja ja 
lisää haihduntaa sekä vähentää 
luonnon monimuotoisuutta. Yh-
dessä nämä tekijät muuttavat pai-
kallisesti pienilmastoa, ja kun tämä 
tapahtuu laajoilla alueilla, ovat 

myös vaikutukset laaja-alaisempia.
Mikäli globaali keskilämpötila 

nousee 2 astetta, ovat seuraukset 
merkittäviä. Ilmastonmuutoksen 
seurauksena lämpötila nousee, 
kuivuudet, myrskyt sekä tulvat 
lisääntyvät ja sään ennustamat-
tomuus aiheuttaa haittoja maata-
loustuotannolle Paljas maaperä 
erityisesti vuoristoissa ei ehdi imeä 
vettä aiheuttaen näin eroosiota ja 
kuivuutta. Ilmastonmuutoksen 
myötä yhä uusia alueita tulee elin-
kelpoisiksi tuhohyönteisille ja tau-
deille, josta seuraa negatiivisia vai-
kutuksia sekä kasvinviljelyyn että 
karjatalouteen. Lisäksi näitä elin-
keinoja uhkaavat myös kuumuus 
ja vesipula. Monien keskeisten 
maatalouskasvien satomäärien on 
arvioitu laskevan ja ruokaturvan 
näin vaarantuvan.

Institutionaalisten syiden ja 
infrastruktuuriin liittyvien puut-
teiden vuoksi Afrikan maat ovat 
alttiita ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksille. Erityisesti tästä kärsivät 
heikoimmassa asemassa olevat. 
Yhdessä muiden megatrendien 
kanssa ilmastonmuutos lisää tur-
vattomuutta, pakkomuuttoa ja 
jopa konflikteja. Afrikan ilmaston-
muutostietoisuuden lisäämistä ja 
ilmastonmuutoksen seurauksien 
ymmärtämistä haittaavat puut-
teellinen ja huonolaatuinen sää- ja 
ilmastotiedon tarjonta sekä vies-

tintäjärjestelmien puutteet. Näitä 
palveluja tarvitaan yhtäältä myrs-
kyistä ja tulvista varoittamisessa 
ja toisaalta ilmastonmuutoksen 
hillitsemis- ja sopeutumissuunni-
telmia laadittaessa.

Ilmastonmuutoksen hillitse- 
misessä on kaksi keskeistä osa- 
aluetta: vähäpäästöinen energian- 
tuotanto sekä ilmastoviisas maa-
talous- ja maisemamalli. Lisäksi 
erilaisia ilmastonmuutoksen so-
peutumisstrategioita tarvitaan. 
Vähäpäästöiset energiantuotanto- 
vaihtoehdot, esimerkiksi tuuli- ja 
aurinkovoima, ovat Afrikassa eri-
tyisen lupaavia ja kestäviä ratkai-
suja tulevaisuuden päästöjen leik-
kaamiseen. Tämä johtuu siitä, että 
valtaosa mantereen maista ei ole 
vielä lukkiutunut korkeapäästöi-
siin tuotantoratkaisuihin.

Maataloudessa peltometsävil-
jely on kestävä ratkaisu hiilen si-
dontaan. Samalla se tuottaa myös 
muita positiivisia vaikutuksia 
vesivarojen, lannoituksen, varjos-
tuksen, biologisen monimuotoi-
suuden, energian ja rakennusma-
teriaalin osa-alueilla. Laajoja 
maapinta-aloja vaativan karjata-
louden elinkeinojen monipuolis-
taminen puiden määrää kasvatta-
vien elinkeinojen suuntaan torjuisi 
maanpeitteen häviämistä. Vähäi-
nenkin puuston määrän kasvu per 
hehtaari on merkittävää. Puuston 

määrän lisäämistä tukee esimer-
kiksi YK:n REDD+ ohjelma, jossa 
rohkaistaan säästämään metsiä 
taloustukea vastaan. Energiantuo-
tannon ja ilmastoviisaan maise-
mamallin kehittämiseen tarvitaan 
yhtäältä perinteistä tietämystä ja 
tieteellistä tietoa sekä toisaalta af-
rikkalaisten yhteisöjen ja kansain-
välisten rahoittajien tukea. Suo-
mella voisi olla rooli molempien 
keskeisten osa-alueiden saralla, 
sillä maallamme on korkeatasoista 
tietotaitoa ja kokemusta sekä kes-
tävästä energiantuotannosta että 
ilmastoviisaasta maisemamallista. 

Megatrendi:  
Kaupungistuminen
Toisin kuin muualla maailmassa, 
Afrikassa kaupungistumiskehitys 
ei ole tapahtunut suoraviivaisesti 
yhdessä rakenteellisen muutoksen, 
talouskasvun tai väestönkasvun 
alenemisen kanssa. Siksi köyhyys, 
eriarvoisuus ja segregaatio ovat 
kaupungeissa yleisiä ja saattavat 
pahentua kaupungistumisen ede-
tessä. Suunnittelematon kaupun-
gistuminen saattaa suurella toden-
näköisyydellä johtaa inhimillisen 
turvallisuuden heikkenemiseen, 
ilmastonmuutokseen liittyvän haa-
voittuvuuden lisääntymiseen sekä 
haitallisiin ympäristövaikutuksiin. 

Kiinalaisten rahoittama ja rakentama raitiotielinja avattiin Addis Abebassa vuonna 2015.  
Kuva: Petri Pellikka.
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Erityisen voimakkaasti haittavai-
kutukset kohdistuvat jo muutenkin 
heikoimmassa asemassa olevaan 
väestöön.

Kaupungeissa köyhyys keskit-
tyy slummeihin ja hökkelikyliin, 
joissa sanitaation, jätehuollon, 
energiajärjestelmien, terveyden-
huollon ja monien muiden pal-
veluiden puute altistaa asukkaat 
sairauksille, rikollisuudelle, väki-
vallalle ja köyhyydelle. Ilmaston-
muutoksen väistämättömät vai-
kutukset, kuten myrskyt ja tulvat, 
tulevat osumaan pahimmin juuri 
näihin yhteisöihin.

Huomattavia sijoituksia eten-
kin infrastruktuuriin tarvitaan, 
jotta kestävä kehitys olisi kaupun-
geissa mahdollista. Sijoituspää-
tösten tulee olla ilmastoviisaita, 
huomioida sukupuolten tasa-arvo 
ja arvioida sosioekonomiset vaiku-
tukset. Kaupunkien taloudellinen 
potentiaali tulee valjastaa kannus-
tamalla omavaraisia liiketoimin-
tamalleja sekä koulutusta. Peru-
sinfrastruktuuria, kuten julkista 
liikennettä ja sanitaatiota, tulee 
parantaa ja sen saanti tulee taata 
myös köyhimmälle väestönosalle. 
Parannukset infrastruktuurissa 
tarjoavat myös mahdollisuuksia 
ympäristön ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen kannalta edullisiin 
ratkaisuihin. 

Megatrendi:  
Muuttoliikkeet
Afrikan muuttoliikkeistä esiintyy 
monia väärinkäsityksiä. Vaikka 
Afrikasta muutetaan usein sen ul-
kopuolelle, jopa 80 % maanosan 
muuttoliikkeistä tapahtuu mante-
reen sisällä.

Kuten ihmiset kaikkialla 
maailmassa, myös valtaosa af-
rikkalaisista muuttaa työhön, 
perhetilanteeseen tai opiskeluun 
liittyvistä syistä. Samaan aikaan 
yli 30 % maailman kaikista pak-
komuuttoon joutuneista ihmisistä 
asuu Afrikassa. Näihin lukeutuvat 
6,3 miljoonaa pakolaista ja 14,5 
miljoonaa maansisäistä pakolaista, 
joista viimeksi mainitut ovat erityi-
sen haavoittuvassa asemassa epä-
selvän laillisen asemansa vuoksi.

Muuttoliikkeiden päivänpoliit-
tisen painoarvon takia kaikki osa-
puolet ― niin lähtö-, kauttakulku- 
kuin päämäärämaat ― käyttävät 
asiaa sekä diplomaattisena työka-
luna että neuvottelutaktiikkansa 
osana nyt ja tulevaisuudessa. Eri 
toimijoiden suhtautumistapa 
muuttoliikkeisiin on tiiviissä yh-
teydessä niiden vaikutuksiin Af-
rikassa ja sen ulkopuolella. Jos 
vaihtelevista syistä liikkeellä olevat 
ihmiset nähdään pääasiassa tur-
vallisuusuhkana, tosiasiaperus-

taista politiikkaa on yhä vaikeampi 
suunnitella ja toteuttaa. Jos taas 
liikkuvuus ajatellaan ihmisyyden 
luonnollisena osana, muuttoliik-
keiden positiivisia puolia voidaan 
helpommin tukea ja negatiivisiin 
puoliin puuttua suunnitelmallisel-
la tavalla. Koordinointia tarvitaan, 
sillä ilmastonmuutoksen ja väes-
tönkasvun odotetaan aiheuttavan 
valtavia massamuuttoja, joista 
suurin osa maiden sisällä.

Kuten Afrikan unioni on koros-
tanut, parhaillaan tapahtuva muut-
toliikkeiden turvallistaminen ei saa 
estää pyrkimyksiä yhä vapauttaa 
maanosan liikkuvuutta. Euroopan 
talousalue voi toimia esimerkkinä 
siitä, kuinka rajojen vähittäinen 
avaaminen, työlupien standar-
disointi ja tutkintojen ylirajainen 
tunnustaminen on saavutettu as-
teittaisen lähestymistavan kautta.

Megatrendi:  
Teknologiakehitys
Matkapuhelinten ja mobiili-inno-
vaatioiden leviämisellä on ollut 
mullistavia vaikutuksia afrikkalai-
sissa yhteiskunnissa. Esimerkiksi 
tiedonsaanti on parantunut, työ-
paikkoja on syntynyt, palveluiden 
saatavuus on lisääntynyt, pankki- 
ja finanssipalvelut ovat levinneet 

ja liiketoiminnan aloittaminen on 
helpottunut. Erityisesti mobiili-
pankkipalveluissa teknologiakehi-
tys on ollut nopeaa, ja moni afrik-
kalainen on pystynyt siirtymään 
suoraan käteistaloudesta mobii-
limuotoisiin pankkipalveluihin. 
Lisäksi uusiutuvan energian inno-
vaatiot, verkkokauppa, 3D-tulos-
tus ja dronet näyttävät lupaavilta 
teknologioilta Afrikassa.

Alueelliset erot ovat kuiten-
kin suuria. Mobiilipankkipalvelut 
ovat levinneet laajalle Itä-Afrikas-
sa, mutta Länsi-Afrikassa kehitys 
on selvästi hitaampaa. Toisaalta 
Pohjois-Afrikan maissa on kehit-
tynyttä tiedepolitiikkaa, mutta 
vain vähän alueellista koordinaa-
tiota.

Usea Afrikan valtio on hy-
väksynyt kiinalaista rahoitusta, 
infrastruktuuria ja teknologisia 
ratkaisuja. Toisinaan näin on tehty 
ylivelkaantumisen riskistä huoli-
matta. Pakotettuina valitsemaan 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, 
moni alueen maa valitsisi toden-
näköisesti jälkimmäisen. Tämä  
johtuu vähäisistä institutionaali-
sista turvallisuussiteistä Yhdysval-
tojen ja Afrikan valtioiden välillä, 
jaetusta menneisyydestä Kiinan 
kanssa sekä kiinalaisten ratkaisu-
jen edullisuudesta ja niiden käyt-
töönoton nopeudesta. Näköpiirissä 

Tärkein teknologian saavutus Afrikassa on usein vielä kaivo ja vesipumppu kuten täällä Kenian Turkanassa.  
Kuva: Petri Pellikka, 2018.
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onkin, että Afrikasta muodostuu 
kiinalaisten teknologisten ratkaisu-
jen keskeisimpiä kokeilu- ja käyttö-
alueita Kiinan ulkopuolella.

Korkealentoisimmissa näke-
myksissä informaatioteknologia 
nähdään afrikkalaisten valtioiden 
oikotienä loikata ohi teollistumis-
vaiheen suoraan teknologiapainot-
teisiin yhteiskuntiin. Ei ole selvää, 
olisiko tämä Afrikan itsensä etu. 
On myös huomioitava, että yhä 
kiihtyvä uusien teknologioiden 
hyödyntäminen voi entisestään 
lisätä jo olemassa olevia eriarvoi-
suuden muotoja. Toisaalta niiden 
potentiaali esimerkiksi vammais-
ten henkilöiden inkluusion lisää-
misessä on suuri.

Maanosan monimuotoisuu-
den vuoksi yhtäällä Afrikassa 
tehtyjä teknologisia innovaatioita 
ei tulisi kopioida sellaisenaan toi-
saalle. Lisäksi Kiinan tarjoamaan 
rahoitukseen liittyviä riskejä tuli-
si kartoittaa nykyistä paremmin. 
Merkittävät investoinnit niin inf-
rastruktuuriin, peruskoulutukseen 
kuin toimiviin hallintoinstituu-
tioihin ovat välttämättömiä, jos 
uusien teknologioiden tuomista 
mahdollisuuksista halutaan hyötyä 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Megatrendi:  
Demokratiakehitys
Moni afrikkalainen maa otti käyt-
töön monipuoluevaalit 1990-lu-
vulla. Viimeksi kuluneen vuosi-
kymmenen aikana tilanne sekä 
poliittisten oikeuksien että kansa-
laisvapauksien osalta on heiken-
tynyt niin Etelä-, Itä- kuin Keski- 
Afrikassa. Tilanne on pysynyt kes-
kimäärin jotakuinkin ennallaan 
Länsi-Afrikassa. Tästä huolimat-
ta monilla osa-alueilla on nähty 
edistystä, mm. poliittisten puolu-
eiden ja vaalien institutionalisoi-
tumisena, kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden lisääntyneenä poliit-
tisena aktiivisuutena, naisten po-
liittisen aseman kohentumisena 
sekä ajoittaisina rauhanomaisina 
vallanvaihdoksina. Demokratian 
institutionaalinen viitekehys on 
otettu eri puolilla Afrikkaa yhä 
laajempaan käyttöön verrattaessa 
1990-lukuun. 

Useita ongelmallisia osa-aluei-
takin yhä on, kuten syvälle juurtu-
nut korruptio, aiemman demokra-
tiaedistyksen takapakit tietyissä 
maanosan maissa, ‘hybridijärjes-
telmien’ kehittyminen (esim. kil-
pailullinen autoritarismi), etninen 

äänestäminen ja poliittinen väki-
valta. Lyhyesti sanottuna Afrikka-
kin kärsii demokratiatutkijoiden 
jo 2000-luvun alussa löytämästä 
ilmiöstä: demokratia on laajem-
malle levinnyttä, mutta samalla 
hauraampaa, ts. demokratioissa 
on laatuongelmia.

Nykyisen kehityskulun jat-
kuessa tällaisenaan afrikkalainen 
demokratia kulkee kohti määräl-
listä stagnaatiota ja hidasta laadul-
lista heikkenemistä. Suoranaiset 
paluut autoritarismiin ovat kuiten-
kin harvinaistuneet. Positiivisem-
massa skenaariossa megatrendien 
yhdistelmä (väestönkasvun hidas-
tuminen, kaupungistuminen ja 
teknologinen kehitys), yhdistettynä 
eräiden maanosan hallitusten ja 
Afrikan Unionin yhä vahvempaan 
sitoutumiseen demokraattisiin hal-
litusmuotoihin, voi johtaa demo-
kratian laadullisiin parannuksiin 
ja demokratisoitumiskehitykseen 
tietyissä maissa. Positiivisemman 
tulevaisuusskenaarion toteutumi-
nen edellyttäisi todennäköisesti 
vahvempaa tukea demokratialle 
ulkoisilta toimijoilta, esimerkiksi 
EU:lta kollektiivisesti ja yksittäisil-
tä EU-maiden hallituksilta. Tässä 
suhteessa pienten EU-maiden jat-

kuva tuki demokratian edistämi-
selle on ensiarvoisen tärkeää.

Niiden afrikkalaisten johtajien, 
jotka toivovat näkevänsä maan-
osansa edelleen demokratisoitu-
van, tulisi keskittyä pidäkkeiden 
rakentamiseen ja pidättyväisyyden 
osoittamiseen. Edellinen viittaa 
institutionaalisten pidäkkeiden 
pystyttämiseen vallan väärinkäy-
töksiä vastaan esimerkiksi korrup-
tionvastaisen taistelun ja vapaam-
pien tiedotusvälineiden sallimisen 
kautta. Jälkimmäinen on luonteel-
taan poliittiskulttuurinen: pidätty-
väisyyden osoittamista poliittisia 
vastustajia kohtaan ja vallasta luo-
pumista, kun sen aika on.

Länsimaiden hallitusten ny-
kyinen horjuva ja laimea tuki 
globaalille demokratisoitumiselle 
ei edistä Afrikan demokratiake-
hitystä. Samanaikaisesti Kiina 
ajaa mantereella aktiivisesti omia 
‘vaihtoehtoisia hallinnan malle-
jaan’ usein höystettynä (ainakin 
pinnallisesti) anteliailla lupauksil-
la lainoista ja avusta. Keskeinen 
hallintakäsitysten ‘taistelutanner’ 
on afrikkalaisten tulevaisuuden 
eliittien koulutus.

Sylvain Rabetsaroana oli yksi 33 presidenttiehdokkaasta Madagaskarin vaaleissa vuonna 2013. 
Kuva: Petri Pellikka.
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Megatrendien  
vuorovaikutussuhteet
Käsittelyn alla olevat megatrendit 
vaikuttavat toisiinsa, usein vasta-
vuoroisesti. Vuorovaikutussuhteet 
voivat muodostaa itsestään voi-
mistuvan positiivisen tai negatiivi-
sen kierteen. 

Negatiivisessa kierteessä  
nopea väestönkasvu johtaa kont-
rolloimattomaan ja yhä kiihtyvään 
ilmastonmuutokseen. Kaupungis-
tuminen vaikuttaa ilmastonmuu-
tokseen aiheuttamalla urbaaneja 
lämpösaarekkeita ja lisäämällä 
ilmansaasteita. Näillä on maaseu-
dulla tapahtuviin maanpeitteen 
muutoksiin verrattuna vähäisem-
pi rooli ilmastonmuutoksessa. 
Ilmansaasteet ovat kuitenkin le-
vinneet yhä laajemmille alueille 
Afrikan suurkaupungeista, vaikka 
maanosassa ollaankin vielä kau-
kana Kaakkois-Aasian valtavista 
saastepilvistä. Ilmansaasteiden 
aiheuttamat pienhiukkaset toimi-
vat tiivistymiskeskuksina ilmake-
hän vedelle, mutta ne eivät välttä-
mättä kasvata sademääriä.

Vanhanaikaiset korkeapääs-
töiset teknologiaratkaisut kiih-
dyttävät ilmastonmuutosta. Sekä 
ilmastonmuutos että väestönkasvu 
vaikuttavat lisäksi Afrikan muut-
toliikkeisiin nyt ja tulevaisuudes-
sa. Ilmastonmuutos aiheuttaa 
kuivuutta, kuumuusjaksoja, aavi- 

koitumista, maan köyhtymistä, 
merenpinnan tason nousua, tul-
vimista, sään ääri-ilmiöitä, laskee 
ruokaturvaa ja kiihdyttää kilpailua 
yhä vähenevien luonnonvarojen 
hallinnasta. Odotettavissa on val-
tavia pakkomuuttoaaltoja, joista 
pääosa tapahtuu valtioiden sisällä. 
Köyhimmistä köyhimmät tulevat 
kärsimään ilmastonmuutoksen ja 
väestönkasvun vaikutuksista eni-
ten. Ilmastonmuutos vaikeuttaa 
maaseutujen elinkeinoja, mikä 
osaltaan lisää muuttoliikkeitä kau-
punkeihin niin valtioiden sisällä 
kuin niiden välillä. Maailmanpan-
kin arvion mukaan vuoteen 2050 
mennessä pelkästään Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa on 86 
miljoonaa maansisäistä ilmasto-
pakolaista. Tällä on myös vaiku-
tuksensa kaupungistumiskehityk-
seen. Erityisesti urbaanien köyhien 
määrä voi lisääntyä, sillä kaupun-
keihin menetettyjen elinkeinojen 
vuoksi maaseudulta muuttaneilla 
voi olla vaikeuksia löytää korvaa-
via elinkeinoja kaupungeista. Sa-
manaikaisesti ilmastonmuutoksen 
vaikutukset lisäävät kaupungeissa 
elävien ihmisten haavoittuvuutta. 
Tällaisissa oloissa ei ole yllättävää, 
jos myös demokratian tila Afrikas-
sa taantuu entisestään.

On kuitenkin myös mahdollis-
ta nähdä vuorovaikutussuhteiden 
seurauksena syntyvä positiivi-
nen kierre. Kaupungistuminen 

on usein globaalilla tasolla yhdis-
tynyt hidastuvaan väestönkas-
vuun. Tämä kehitys kuitenkin 
liittyy olennaisesti laajempaan ra-
kenteelliseen muutokseen, johon 
kuuluvat myös teollistuminen ja 
talouskasvu. Afrikassa kehitys ei 
ole toteutunut näin suoraviivaises-
ti, sillä rakenteellisen muutoksen 
muut osa-alueet ovat edenneet 
hitaammin. On kuitenkin mah-
dollista, että tulevaisuudessa hi-
dastuvan väestönkasvun myötä 
kaupungistuminen voidaan oh-
jata kestävämmälle uralle muun 
muassa paremman kaupunki-
suunnittelun, perusinfrastruktuu-
rin parannusten ja lisääntyneiden 
koulutusmahdollisuuksien avulla. 
Tällainen kehityskulku voi puo-
lestaan edelleen hidastaa väestön-
kasvua.

Elinvoimaiset kaupungit, toi-
miva infrastruktuuri ja koulutettu 
väestö edistävät teknologista kehi-
tystä ja samalla talousrakenteiden 
muutosta. Vähäpäästöiset ratkai-
sut liikenne- ja energiasektorilla 
hillitsevät ilmastonmuutosta, kun 
informaatioteknologian kehitty-
minen tarjoaa huomattavia mah-
dollisuuksia ilmastoon liittyvään 
tiedonvälitykseen, ilmastoriskien 
vähentämiseen sekä ilmastovii-
saaseen kaupunkisuunnitteluun. 
Maatalouden ilmastopalvelut 
ja ilmastoviisaan maatalouden 
kehittäminen voisivat parantaa 

maaseudun elinkeinoja, hillitä 
muuttohaluja ja edistää vähittäis-
tä sopeutumista. Kun taas lailli-
sia muuttoliikemahdollisuuksia 
lisätään, kaupunkeihin muuttava 
koulutettu nuoriso voi toimia po-
sitiivisen sosiaalisen kehityksen 
puolesta lisäten samalla painetta 
kansalaisyhteiskunnan toiminta-
edellytysten parantamiseen. 

Entä voisiko demokratisoitu-
minen hillitä muiden megatrendi-
en negatiivisia vaikutuksia, kuten 
kiihtyvää väestönkasvua? Keski-
näisriippuvuudet ovat monimut-
kaisia. On afrikkalaisia valtioita, 
joissa on alhaista väestönkasvua, 
mutta jotka eivät kuitenkaan asetu 
korkealle demokratiaindekseissä 
(erityisesti Pohjois-Afrikassa) ja 
toisaalta korkean väestönkasvun 
demokratioita (Benin, Senegal sekä 
Sao Tomé ja Principe). Afrikan kai-
kista vakaimmissa demokratioissa 
näyttäisi kuitenkin olevan keski-
määräistä alhaisempi syntyvyys, 
kun kaikista korkeimmat hedel-
mällisyysluvut omaavat maat eivät 
asetu korkealle Freedom Housen 
indekseissä. Jonkinlaista korrelaa-
tiota spektrin molemmissa päissä 
näyttää siis olevan, ja on olemassa 
alustavaa tutkimusnäyttöä, että 
syntyvyys laskee demokratiakehi-
tyksen seurauksena.1 

Helsingin yliopiston Taitan tutkimusasema on perustanut mittausaseman ilmakehän ja kasvillisuuden kasvihuonekaasujen  
ja energian vaihdon mittaamiseksi Kenian Taita Tavetan piirikuntaan. Kuva: Petri Pellikka, 2019.

1  Erään tutkimuksen mukaan syntyvyys laski demokratisaation seurauksena Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 1,2 prosenttiyksikköä.  
Yhtenä syynä tähän saattoi olla muuttunut kansanterveyspolitiikka (Kudamatsu 2012).
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Megatrendien vuorovaikutteisessa negatiivisessa kierteessä nopea ja hallitsematon väestönkasvu johtaa ilmastonmuutokseen.
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Megatrendien vuorovaikutteisessa positiivisessa kierteessä alentunut syntyvyys, hallittu kaupungistuminen ja vähäpäästöiset  
teknologiset ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta, laskevat muuttoliikettä ja ottavat nuoret kehityksen voimavaraksi.
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Vuohet matkalla kohti tuntematonta tulevaisuutta.  
Kuva: Petri Pellikka, Eritrea, 2015.

Loppupäätelmät
“Vaikka Afrikka on äärimmäisen 
monimuotoinen maanosa, sen 
mailla on keskenään paljon yh-
teistä. Yhtäläisyydet eivät liity ai-
noastaan jaettuun kolonialistiseen 
menneisyyteen, vaan samankal-
taisiin vaaroihin ja vaikeuksiin, 
joita eri valtiot ovat kohdanneet. 
Itsenäistymisaallon jälkeisissä 
viidessä vuosikymmenessä erityi-
sen merkillepantavaa on se, missä 
määrin Afrikan maat ovat ajautu-
neet samanlaisiin vastoinkäymi-
siin.” (Meredith 2006, 14)

Afrikkaa leimaa huomattava 
ilmastollinen, etninen, lingvisti-
nen, taloudellinen ja poliittinen 
monimuotoisuus. Silti, kuten yllä 
oleva lainaus osoittaa, viime kä-
dessä maanosan maita yhdistä-
vät jaetut kokemukset, ja kenties 
taas yhä enenevissä määrin ajatus 
eräänlaisesta jaetusta kohtalosta.

Yksi megatrendien ennus-
tamisen haasteista liittyy siihen, 
miten trendit ovat dynaamisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään ja 
voivat samalla tuottaa odottamat-
tomia sivuvaikutuksia. Suuria ky-
symysmerkkejä liittyy esimerkiksi 
väestönkasvuun. Väestönkasvu on 
merkittävä piilevä syy esimerkiksi 
kaupungistumiselle ja muuttoliik-
keille, sekä sille, ettei köyhyyttä 

olla onnistuttu vähentämään ny-
kyistä nopeammin. Väestönkasvu 
vaikuttaa kiihdyttävästi myös il-
mastonmuutokseen. Samanaikai-
sesti muut trendit vaikuttavat osal-
taan väestönkasvuun.

Afrikan väestödynamiikka 
näyttää seuraavan muun maail-
man kehitystä viiveellä, ja siinä on 
tiettyjä erikoisuuksia. Yksi ja ken-
ties merkittävin erityispiirre on se, 
että toisin kuin muissa maanosis-
sa, Saharan eteläpuolisessa Afri-
kassa tärkein syntyvyyttä vähen-
tävä tekijä näyttää olevan tyttöjen 
ja naisten koulutus (etenkin ylä-
kouluikäisten koulutus, secondary 
education) eikä niinkään naisten 
työllisyysaste. Myös muut trendit, 
kuten tulotason kasvu ja kaupun-
gistuminen, näyttävät toimivan 
epäsuorasti koulutuksen kautta 
(Goldstone 2019). Tämä viittaa sii-
hen, että panostuksilla koulutuk-
seen ja erityisesti yläkouluikäisten 
tyttöjen koulutukseen voidaan vai-
kuttaa merkittävästi väestönkas-
vun hillitsemiseen ja saada aikaan 
myös muita suotuisia seurauksia. 
Yksittäisistä käytettävissä olevista 
keinoista tyttöjen koulutus vaikut-
taakin olevan tehokkain, muttei 
yksinään riittävä toimi väestön-
kasvun hillitsemisessä. Kaikesta 
huolimatta nopea väestönkasvu 

jatkuu Afrikassa seuraavat vuosi-
kymmenet, sillä väestörakenteen 
muutokset tapahtuvat hitaasti.

Afrikalla on edessään joukko 
haasteita, jotka juontuvat tämän 
raportin käsittelemistä megat-
rendeistä. Vaikka jokainen trendi 
pitää sisällään mahdollisuuden 
lukuisiin haitallisiin seurauksiin 
– jopa apokalyptisiin tulevaisuu-
dennäkymiin – lopputuloksen ei 
välttämättä tarvitse olla synkkä. 
Jokaiselle haitalliselle seurauksel-
le on myös olemassa myönteinen 
kääntöpuolensa:

● ylikansoitus... tai  
demografinen osinko

● hallitsemattomat slummit... 
tai nuoret ja elinvoimaiset 
kaupungit

● kontrolloimaton muuttoliike... 
tai ihmisten vapaa liikkuvuus 
työn ja elämäntilanteiden 
vuoksi 

● hedelmätön maaperä... tai 
ekologisesti kestävät elintavat

● teknologinen sorto... tai  
teknologia taloudellisen  
muutoksen ajurina 

● poliittiset konfliktit... tai  
dynaamiset uudet  
demokratiat.

Viime kädessä Afrikan hallitus-
ten tehtävänä on varmistaa, joko 
yksin tai yhdessä, että myönteiset 
visiot tulevat toteutumaan. Ulko-
puolisilla toimijoilla on kuitenkin 
tärkeä rooli näiden kehityskulku-
jen taustalla. Kuten IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate 
Change, 2019, 23) toteaa tuorees-
sa raportissaan: kaikilla tasoilla 
tapahtuvaa kollektiivista kansain-
välistä toimintaa tarvitaan “ilmas-
tonmuutokseen globaalilla tasolla 
varautumisessa, kestävän kehityk-
sen saavuttamisessa ja köyhyyden 
hävittämisessä”. EU:n hallintojen 
tulisi puolestaan keskittyä niin Af-
rikka- kuin kehityspolitiikassaan 
yhtäältä yhä paremmin suunnat-
tuihin koulutus- ja infrastruktuu-
ri-investointeihin ja toisaalta neu-
vonantoon hyvien käytänteiden 
edistämisessä. Afrikan tulevaisuus 
näyttää valoisalta, mikäli työs-
kentelemme yhdessä kohti oikeaa 
suuntaa.
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Lähteet

Pienviljelijä Kenian Tsavon tasangolla kaivoi kuopan lapiolla ja hakulla kerätäkseen sadevettä.  
Kuva: Petri Pellikka, 2018.
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Liikenneyhteyksien alkeellisuus on yksi Afrikan kehitysongelmista.  
Little Scarcies -joen ylitys Sierra Leonessa tapahtuu lautalla. 

Kuva: Petri Pellikka, 2014. 
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