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Ukrainan sodan globaalit vaikutukset?

• Ruoka, lannoitteet ja energia 

kallistuvat

• Globaalin ruokakriisin uhka

• Leikkaukset ja uudelleen 

kohdistukset kehitysyhteistyöhön 

ja humanitaariseen apuun

• Tilanne valmiiksi hauras

• Vaarana humanitaaristen kriisien 

laajentuminen





Ruokakriisi uhkaa

• Ukraina ja Venäjä, ovat merkittäviä viljan 

ja muiden elintarvikkeiden tuottajia

• Venäjä ja Valko-Venäjä ovat merkittäviä 

lannoitteiden tuottajia    

• Energian hinnan nousu, nostaa 

kuljetuskustannuksia

• Vaarana aliravittujen ihmisten määrä 

kasvaa 8–13 miljoonalla (FAO)

• 40 miljoonaa ihmistä on vaarassa pudota 

äärimmäiseen köyhyyteen (CGDEV)



Miltä sota näyttää ”lännen” ulkopuolella?

• Laaja kansainvälisen 

yhteisön tuomio Venäjän 

hyökkäykselle

• Sanktioiden seuraukset 

huolettavat

• Kaksoisstandardit 

herättävät ihmetystä

• Sotaa ei nähdä yhtä 

mustavalkoisena

• Non-alignment vetää 

puoleensa

• Säilyykö tuki Ukrainalle?



”COVID, Climate, Conflict”

• Koronan aiheuttamat koulusulut 
osuivat 1,6 miljardiin 
koululaiseen ja opiskelijaan.

• Kuivuus ja nälänhätä uhkaavat 
60 miljoonan ihmisen elämää 
Itä-Afrikassa.

• Kotinsa jättämään joutuneiden 
ihmisten määrä on suurempi 
kuin koskaan (82,4 miljoonaa).
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1. Yksi säie lisää vaikeuksien nyörissä

• Ukrainan sota on luonut yhden 
lisäulottuvuuden Somalian jo 
ennestään vaikeaan tilanteeseen, 
jossa yhdistyvät:
• Romahtanut valtio, joka ei kykene 

huolehtimaan kansalaisten 
peruspalveluista,

• Jatkuvat aseelliset, monitoimijaiset 
konfliktit,

• Vaikea poliittinen tilanne,
• Turvallisuusuhat ja
• Paheneva kuivuus.

• Sama pätee myös muihin 
hauraisiin konteksteihin, joissa 
KUA työskentelee.



Geopoliittinen muutos Afrikan 
sarvessa

• Epävakaus kasvaa kasvaneiden kuluttajahintojen vuoksi ja 
ruokakriisin muodossa, mm. lannoitusaineet kallistuvat.

• Afrikan valtioiden jakolinjat suhtautumisessa Venäjän 
hyökkäykseen syvenivät; lähes puolet valtioista tuomitsivat 
iskut, toisen puolen hiljaisesti hyväksyessä ne.

• On odotettavissa, että Ukrainan kriisillä on laajat vaikutukset 
Itä-Afrikan geopoliittiseen asemoitumiseen:

• Tukeutuminen Kiinaan ja Venäjään voi syventyä. Vuodesta 2014 
Venäjä on jo hakenut uusia kumppanuuksia Afrikasta jouduttuaan 
entistä ahtaammalle länsivaltojen osalta.

• Venäjä pyrkinee säilyttämään asemansa mineraalimarkkinoilla.

• Kaikki Afrikan sarven maat näyttävät tukevan venäjän diktatuuria.

• Kriisillä on ollut vaikutuksia Afrikkalaisten opiskelijoiden 
asemaan Euroopassa.

• Toistuuko Arabikevät?



2. Näkyviä muutoksia Somaliassa

• Tätä esitystä varten lähestyttiin sähköpostitse KUAn omia 
seniori-tason työntekijöitä kysyen, millaisia vaikutuksia he ovat 
havainneet tehtäviensä tai henkilökohtaisen elämänsä kautta 
Somalian yhteiskunnassa Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. 



• Hintojen nousu
• Välttämättömyystarvikkeet, 

mukaan lukien ruoka, ovat 
kallistuneet.

• Polttoaineiden ja energian 
hintojen nousu näkyy suoraan 
kuljetuspalveluiden hinnoissa.

• Tilanne näyttäytyy 
samanlaisena sekä etelä ja 
keskisissä osissa Somaliaa, 
että Somalimaassa.



“These crises are also often connected. For example, the war in 
Ukraine will have a devastating impact on Africa, where many 
countries are reaching near famine state, including South Sudan 
and Somalia. Much of the wheat imported into northern Africa 
comes from Russia and Ukraine. In 2021, those two countries 
were responsible for almost 25% of the world’s exports of wheat. 
Those exports will likely not be available in 2022.” – ACT Alliance 
13.04.2022



• Kansainvälisen rahoituksen 
uskotaan vähenevän
• Erityinen pelko on EU-

rahoituksen väheneminen
• EU rahoittaa tällä hetkellä lukuisia 

kansalaisyhteiskunnan 
tukemiseen, hätä-apuun ja kriisi-
ajan peruskoulutukseen liittyviä 
hankkeita. 

• Ostovoiman väheneminen



• Liikkuvan väestön osuus 
kasvaa
• Osin kuivuuden takia, mutta 

myös siksi, että ruoan hinta 
nousee.

• Humanitaarinen tilanne on 
saanut isoja väkijoukkoja 
liikkeelle, ja he etsivät elämisen 
edellytyksiä erityisesti 
kaupunkien läheisyydestä.



• Koulupudokuuden
lisääntyminen, lasten työssä 
käymisen lisääntyminen 
epävirallisissa tehtävissä.

• Pelko seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, ryöstelyiden 
lisääntymisestä.

• Pienrikollisuuden odotetaan 
kasvavan.



Kiitos!


