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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

We were a plan, which was implemented by the South Africans. It divided 
everyone. If you look at how Namibia is structured. You have the Otjiwambos 
here, Damaras.. this is how they divided.. even here you have the blacks at the 
end of town, the coloreds in the middle and the whites here. So there was 
definitely the idea to separate them. Divide and rule, so they called it. […] As 
much as we are separated in our ethnicity, we know that we come from one 
place where we belong. (Marilyn, 30-vuotta, damara) 

Yllä oleva 30-vuotiaan namibialaisen Marilynin kertomus kuvaa sosiaalista maailmaa 
ja kokemusta, joka taustoittaa ihmisten elämää Namibiassa tänä päivänä. Siinä näyt-
täytyy selkeästi Namibian siirtomaamenneisyys ja sen jättämät jäljet Namibian väes-
tössä. Se kertoo myös tarinaa rajoista etnisyyksien ja rotujen välillä sekä kuuluvuuden 
tunteesta, joka namibialaisuuteen liittyy. Namibia on vuonna 1990 itsenäistynyt nuori 
afrikkalainen valtio, jonka etniseen ja rodulliseen erotteluun perustuva apartheid-ajan 
menneisyys on luonut maahan pienen, mutta sitäkin monimuotoisemman väestön. 
Namibian pääkaupungissa Windhoekissa asuvien ihmisten monenkirjavat kokemukset 
itsestä, omasta syntyperästä ja kuulumisesta erilaisiin etnisiin ja rodullisiin yhteisöihin 
saman kansakunnan sateenvarjon alla on sosiaalinen todellisuus, joka peilautuu vasten 
nykyaikaista elämäntyyliä monikulttuurisissa ympäristöissä. 

Namibia on kiinnostanut minua matkailumaana ja hedelmällisenä tutkimuskohteena jo 
vuodesta 2003, jolloin lähdin ensimmäiselle vuoden mittaiselle matkalle vaihto-
oppilaaksi Namibian yliopistoon Windhoekiin. Tutustuin matkani aikana Namibian 
sosiaaliseen monimuotoisuuteen namibialaisten ystävien ja tuttavien kautta. Näiden 
äidinkieleltään, syntyperältään ja ihonväriltään erilaisiin väestöryhmiin kuuluvien 
henkilöiden kertomusten ja kokemusten jakamisen sekä arjen vuorovaikutustilanteiden 
havainnoinnin kautta minulla oli mahdollisuus tutustua elämään pääkaupungissa mo-
nien erilaisten silmälasien läpi katsottuna. 

Windhoekin katukuvassa on nähtävissä maan väestöryhmien kirjo koko laajuudessaan. 
Päivittäinen kanssakäyminen erilaisten namibialaisryhmien kesken esimerkiksi työyh-
teisöissä, vapaa-ajalla tai asiakaspalvelutilanteissa on luontainen osa kaupunkilaisna-
mibialaisten arkea ja elämää. Juuri maahan saapuneen ulkopuolisen matkaajan silmin 
vuorovaikutustilanteet erilaisten namibialaisten välillä näyttäytyivät pääkaupungin 
arjessa mutkattomilta. Hieman pidempään maassa asuttuani huomasin namibialaisten 
väestöryhmien välisissä vuorovaikutussuhteissa myös kiinnostavia erityispiirteitä. 
Kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, miten toisen namibialaisen syntyperästä ja taus-
tasta oltiin vuorovaikutuksessa usein avoimen kiinnostuneita. Kuuluminen samaan tai 
eriin väestöryhmään vaikutti kaupunkilaisnamibialaisista merkitykselliseltä. Toisinaan 
vuorovaikutukseen liittyi havaintojeni mukaan myös stereotyyppisiä tulkintoja, epä-
luuloa ja varautuneisuutta.   

Ajatus tutkimuksesta kyti voimakkaana ensimmäiseltä matkalta paluun jälkeisinä vuo-
sina. Halu ymmärtää paremmin namibialaista yhteiskuntaa, namibialaisia kaupunkilai-
sia sekä erilaisten väestöryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita käynnisti tutkimuspro-
sessiin, joka kulminoituu tähän jo pitkään tekeillä olleeseen pro gradu -työhön. Toisel-
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la vuoden kestäneellä Namibian matkallani vuosina 2007-2008 tein työharjoittelua 
Suomen Namibian suurlähetystössä Windhoekissa paikallisen yhteistyön määräraha-
hankkeiden ja erilaisten edustustehtävien parissa. Tuolloin minulle tarjoutui oiva mah-
dollisuus koota pro gradu -työni tutkimusaineisto.  

Havaintojeni mukaan kaupunkilaisnamibialaiset ovat aktiivisia tekemään tulkintoja 
itsestä ja toisista namibialaisista etnisyyteen ja rotuun liitettyjen merkitysten kautta. 
Näihin ilmiöihin liittyvät puhetavat näyttäytyivät pääkaupungin arjessa niin selkeästi, 
että päätin nostaa tutkimuksessani keskiöön kaupunkilaisnamibialaisten tulkinnat etni-
syydestä ja rodusta. Lisäksi minua jäi kiinnostamaan eräs Namibiassa tekemäni kiin-
nostava havainto. Namibialaisia yhdistävä ja väestöryhmästä riippumaton piirre oli 
positiivinen kokemus namibialaisuudesta. Kokemus sai havaintojeni mukaan runsaasti 
erilaisia piirteitä, mutta jokainen kohtaamani henkilö antoi arvoa namibialaisuudel-
leen. Tästä syystä halusin tutkimuksessani huomioida etnisyyden ja rodun rinnalla 
myös tulkinnat namibialaisuudesta.  

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä etnisyys, rotu ja namibialaisuus merkitsevät 
nuorille korkeakoulutetuille kaupunkilaisnamibialaisille 2000-luvun Windhoekissa. 
Haluan tutkimuksellani vastata seuraaviin kysymyksiin: 

- Miten nuoret kaupunkilaisnamibialaiset puhuvat etnisyydestä, rodusta ja nami-
bialaisuudesta sekä minkälaisia merkityksiä he niille kertomuksissaan antavat?  

- Minkälaisia käsityksiä nuorilla kaupunkilaisnamibialaisilla on etnisten ja ro-
dullisten ryhmien välisistä vuorovaikutussuhteista?  

- Miten kaupunkilaisnuorten käsitykset etnisyydestä ja rodusta ohjaavat kanssa-
käymistä arjessa?  

- Miten etnisyys, rotu ja namibialaisuus suhteutuvat namibialaisnuorten muihin 
tapoihin identifioida itseään, esimerkiksi kaupunkilaisuuteen?  

1.3 Tutkimuskenttä ja tutkimukseen osallistujat  

Tutkimukseni antaa korkeakoulutetuille nuorille kaupunkilaisnamibialaisille äänen, 
jolla kuvata kuulumista erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin tai yhteisöihin. Näiden namibia-
laisten yhteinen ääni sisältää monenlaisia tulkintoja ja todellisuuksia etnisyyteen, ro-
tuun ja namibialaisuuteen liittyen. Monista Namibiassa tehdyistä antropologisista tut-
kimuksista poiketen tutkimuksessani korostuu vahvasti emic-näkökulma. Vaikka jois-
sain tutkimuksissa on lähestytty joitakin edellä olevista seikoista, vastaavanlaista iden-
titeettitutkimusta, jossa yhdistyvät tutkittavien subjektiiviset kokemukset, korkea kou-
lutustausta sekä kaupunkilaisuus, ei ole vielä tehty Namibiassa. Uskon, että tutkimuk-
seni tuo uutta näkökulmaa namibialaisten väestöryhmien sekä erilaisten identitettiky-
symysten tarkasteluun.   
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Namibian väestöryhmien antropologista tutkimusta on tehty jo aikana ennen itsenäi-
syyttä. Tutkimukset on usein toteutettu tavoilla, jotka ovat ylläpitäneet siirtomaa-ajalle 
tyypillisiä kategorioita ja käsitteellisiä malleja samalla, kun sosiaalista muutosta sekä 
väestöryhmien välisiä vuorovaikutus- ja riippuvaisuussuhteita on jätetty huomiotta. 
(Fosse 1992: 4.) Itsenäistymisen jälkeen namibialaisten sosiaalisiin identiteetteihin 
liittyvät kysymykset ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta. Namibiassa on tehty lu-
kuisia yksittäisiä alueita ja väestöryhmiä koskevia identiteettitutkimuksia (mm. Fair-
weather 2006; Greiner 2010; Kjaeret & Stokke 2003; Taylor 2012; Walther 2002), 
mutta useampia väestöryhmiä läpileikkava etnisen, rodullisen ja kansallisen kuulumi-
sen tutkimus on Namibiassa edelleen hyvin vähäistä.  

Etnisyyttä ja etnisten rajojen vuorovaikutukselliseen neuvotteluun perustuvaa luonnet-
ta ovat vastikään lähestyneet Tom Fox ja Gerard Stell työssään Ethnicity in discourse: 
The interactional negotiation of ethnic boundaries in post-apartheid urban Namibia 
(2015). Foxin ja Stellin tutkimukseen osallistuivat erilaisiin etnisiin ja rodullisiin ryh-
miin kuuluvat Namibian yliopistoa käyvät namibialaisnuoret. Tutkimuksen aineisto 
kerättiin nuorten vuorovaikutuksellisissa ryhmähaastattelutilanteissa. Fox ja Stell to-
teavat tutkimuksensa perusteella, että etnisten ryhmien välisiä rajoja pidetään edelleen 
selkeästi yllä huolimatta nuorten avoimuudesta toisinaan myös ylittää niitä. Lisäksi 
etnisten ryhmien välisiä rajoja myös neuvotellaan tiettyjen assosiatiivisten käyttäyty-
mistapojen kautta, esimerkiksi itsensä etäännyttämisen omaa ryhmää koskevista ste-
reotypioista tai etnisten ryhmien välillä yhteisesti jaettavien ominaisuuksien löytämi-
sen kautta. Tutkimuksessa on kiinnostavaa myös se, että rotua lähestytään pan-
etnisenä identiteettinä, mikä näyttäytyy erityisesti mustien namibialaisnuorten koke-
muksissa. Foxin ja Stellin tutkimus on ainoa laatuaan, joka on lähestynyt Namibian 
etnisten ryhmien välisiä rajoja vuorovaikutuksellisen neuvottelun näkökulmasta. Tut-
kimus on merkittävä myös siksi, että se lähestyy monia myös tälle tutkimukselle lähei-
siä aihealueita.    

Nuori namibialainen valtio, sen ainutlaatuinen historia ja monimuotoinen väestö sekä 
sen kansallinen rakennusprosessi ovat herättäneet huomiota erilaisten sosiaaliantropo-
logien, historioitsijoiden ja politiikan tutkijoiden keskuudessa jo itsenäistymisen en-
simmäisistä vuosista lähtien. Namibiaa tutkineet ovat lähestyneet Namibian kansallista 
rakennusprojektia sekä namibialaista kansallisidentiteettiä eri näkökulmista (ks. esim. 
Akuupa & Kornes 2013; Friedman 2011; Fumanti 2007; Kössler 2007; Mans 2003). 
Samalla kun kansakunnan rakennusprojektia ja sen onnistumista on vuosien aikana 
huomioitu ja kritisoitukin runsaasti (ks. esim. Melber 2003a & 2014), namibialaista 
kansallista identiteettiä koskevia kattavia tutkimuksia on tehty suppeasti.  

Etnisyyden ja kansallisidentiteetin välistä suhdetta sosiaaliantropologisesta näkökul-
masta on käsitellyt Leif John Fosse jo 1990-luvun alussa työssään The Social Const-
ruction of Ethnicity and Nationalism in Independent Namibia (1992). Fossen työ on 
vertaileva tapaustutkimus itäisen Caprivin ja Windhoekin alueilta, jossa lähestytään 
etnisyyttä ja kansallisuutta toisilleen vastakkaisten sosiaalisten organisaatioiden näkö-
kulmasta käsin. Osallistuvaan havainnointiin pääosin perustuva työ on etnografinen 
kuvaus itäisen Caprivin paikallisyhteisöjen sosiaalisen historian, kulttuuristen ja poliit-
tisten rakenteiden sekä Namibian keskusjohtoisen hallinnon toimien vaikutuksista pai-
kallisyhteisöjen etnisyyteen liittyvien ryhmälojaliteettien sekä kansallisidentiteetin 
muotoutumiseen. Fosse on käsitellyt etnisyyden ja kansallisuuden suhdetta myös ar-
tikkelissaan Negotiating the Nation: Ethnicity, Nationalism and Nation-Building in 
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Independent Namibia (1997), jossa hän jatkaa aiheesta pureutumalla Namibian kansal-
lisen rakennusprojektin luonteeseen sekä etnisyyden, sosiaalisen luokan ja kansalli-
suuden väliseen suhteeseen. Fossen mukaan namibialaisen kansallisidentiteetin muo-
toutumisen suurimmat vaikuttimet eivät ole pelkästään kansallisissa symboleissa, vaan 
ennen kaikkea taloudellisissa ja poliittisissa muutoksissa, jotka ulottuvat koskettamaan 
kaikkien namibialaisten elämää. Vaikka Fosse ei lähesty etnisyyttä ja kansallisidenti-
teettiä subjektiivisen kuulumisen näkökulmasta, Fossen työ on tarjonnut hyvän pohjan, 
josta tämä tutkimus jatkaa eteenpäin kohti emic-lähtöisempää identiteettitutkimusta.             

Tutkimukseni keskittyy Namibian pääkaupunkiin Windhoekiin ja siellä asuviin nami-
bialaisiin. Muut Namibian kaupungit ovat suhteessa huomattavasti pienempiä ja hyvin 
pitkälle jakautuneita eri väestöryhmien asuttamille alueille, jolloin erilaisten väestö-
ryhmien väliselle kanssakäymiselle ei välttämättä löydy yhtä hedelmällistä pohjaa. 
Windhoek on väestörakenteeltaan erittäin monimuotoinen kaupunki, joka tarjoaa erin-
omaisen toimintaympäristön etnisyys-, rotu- ja kansallisuuskysymysten tarkastelulle.   

Tutkimukseni keskiössä ovat 1970-1980-luvulla syntyneet, itsenäisessä Namibiassa 
varttuneet ja korkeakoulun käyneet namibialaisnuoret. Käytän kyseisestä ryhmästä 
nimitystä nuoret, sillä aineiston keruuhetkellä he olivat iältään 20-30-vuotiaita. Uskon, 
että ikäryhmään liittyvä rajaus on hyvin oleellinen siitä syystä, että vanhempi väestö 
poikkeaa kasvatukseltaan sekä kokemusmaailmaltaan nuoremmasta sukupolvesta. 
Vanhempi namibialaisväestö on kasvanut apartheid-yhteiskunnassa, jonka sosiaalinen 
rakenne oli hierarkkinen ja ainoastaan valkoiselle väestölle suosiollinen. Lisäksi van-
hemmalla väestöllä on vahvat muistot rodullisen erottelun ja sodan ajasta, kun taas 
1970-1980-luvulla syntyneiden tapauksissa apartheid-aikaan ja sotiin liittyvät mieli-
kuvat perustuvat lähinnä vanhemmalta sukupolvelta välittyneeseen tietoon sekä var-
haisiin yksittäisiin muistoihin lapsuudesta. Käytän ikään liittyvää rajausta myös koh-
deryhmääni nuorempiin namibialaisiin. Itsenäiseen Namibiaan syntyneen sukupolven 
kokemukset ovat erilaiset verrattuna 1970-1980-luvulla syntyneisiin, sillä suhde van-
hempaan sukupolveen sekä itsenäisyyttä edeltävään aikaan on kaukaisempi. Nuori, 
1990-luvulla syntynyt sukupolvi on epäilemättä mielenkiintoinen, mutta ei mahdolli-
nen tutkittava tässä työssä.    

Tein päätöksen tutkia korkeakoulutettuja kaupunkilaisnuoria, sillä kokemukseni mu-
kaan koulutetuilla pääkaupungissa asuvilla namibialaisilla on paremmat mahdollisuu-
det aktiivisiin vuorovaikutussuhteisiin muiden väestöryhmien kanssa. Monimuotoiset 
sosiaaliset ympäristöt luovat koulutetuille kaupunkilaisnamibialaisille mahdollisuuksia 
samaistua oman etnisen ryhmän lisäksi myös muihin sosiaalisiin yhteisöihin. Lisäksi 
nuorekkaan, sosiaalisesti liikkuvan sekä informaatioteknologiaan ja sähköiseen kom-
munikaatioon tottuneen väestön tarkastelu tuo mielestäni kiinnostavan näkökulman 
Namibian kulttuurintutkimuksen kenttään.   

Keräsin varsin mittavaksi kasvaneen haastatteluaineiston Namibiassa kevään 2008 
aikana. Haastattelin yhteensä 30 Windhoekissa asuvaa namibialaista, joista varsinai-
seen kohderyhmään kuului 22 haastateltavaa. Asetin tavoitteeksi haastatella monipuo-
lisesti erilaisia korkeakoulua käyviä tai käyneitä kaupunkilaisnamibialaisia, jotta edus-
tavuus eri väestöryhmistä olisi mahdollisimman laaja (ks. taulukko 1). Haastattelin 
puhtaasta mielenkiinnosta ja mahdollisuuden siihen tarjoutuessa myös vanhemman 
sukupolven edustajia sekä vähemmän koulutettuja namibialaisia. Minulla ei ole tavoit-
teena tuoda tähän tutkimukseen kohderyhmän ulkopuolista näkökulmaa, sillä siihen 
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pro gradu -tutkimus ja kohderyhmän ulkopuolinen haastatteluaineisto tarjoaa suppeat 
puitteet. Kohderyhmään kuulumattomien kahdeksan haastateltavan kertomukset ovat 
epäilemättä antaneet runsaasti ajattelemisen aihetta myös varsinaisen kohderyhmän 
kertomusten tarkasteluun.  

Taulukko 1. Haastatellut korkeakoulun käyneet kaupunkilaisnamibialaiset. 
 

Nimi Ikä Väestöryhmä Sukupuoli Ammatti 

Archie 29 herero mies rakennusalan yrittäjä 

Arnold 25 damara mies lainakonsultti 

Ben 31 afrikaans mies insinööri 

Cecilia 25 Namibian saksalainen nainen opettaja 

Daniel 31 afrikaans mies konsultti 

Erastus 27 ovambo mies matkavälittäjä 

Gloria 27 ovambo nainen opetusalan asiantuntija 

Joel 38 Namibian saksalainen mies toimitusjohtaja 

Johannes 30 afrikaans mies it-insinööri 

Leena 28 ovambo nainen toimitusjohtaja 

Maria 31 caprivilainen nainen konsultti 

Marilyn 30 damara nainen informaatioasiamies 

Mette 23 Namibian saksalainen nainen lääketeknikko 

Meredith 31 herero nainen pr-henkilö 

Noel 27 caprivilainen mies sijoitusanalyytikko 

Quincey 35 värillinen mies asiakaskonsultti 

Richard 27 damara mies laitteistonhallinnoija 

Rosalie 24 afrikaans nainen geneetikko 

Sara 27 värillinen nainen it-alan asiantuntija 

Simon 22 kwangali mies media-alan opiskelija 

Talia 26 herero nainen ministerin avustaja 

Victor 24 caprivilainen mies opettaja 
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Haastatelluista koulutetuista namibialaisnuorista kolme henkilöä kuuluu ovambo-
ryhmiin, kolme herero-ryhmään sekä kolme henkilöä damara-ryhmään. Mukana oli 
myös kolme caprivilaista, neljä afrikaans-ryhmään kuuluvaa, kolme Namibian saksa-
laista, yksi kwangali-ryhmän edustaja sekä kaksi värilliseen väestöryhmään kuuluvaa 
namibialaisnuorta. Sukupuolijakauma oli varsin tasainen, naisia haastateltavista oli 10 
ja miehiä 12. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä iältään 22-38-vuotiaita ja am-
mattiryhmiltään hyvin erilaisia. Tietosuojasyistä päätin käyttää haastateltavistani pei-
tenimiä, jotka näkyvät edellisellä sivulla olevassa taulukossa aakkosjärjestyksessä. Pro 
gradu -tutkimuksen puitteisiin haastatteluaineiston edustavuus on näkemykseni mu-
kaan riittävän laaja ja monimuotoinen. Olisi ollut mahdotonta ottaa huomioon kaikki 
maan väestöryhmät enkä usko, että se olisi välttämättä antanut tälle tutkimukselle lisä-
arvoa. 

1.4 Tutkimusprosessi ja etiikka 

Haastatteluaineisto muodostaa tutkimukseni kivijalan. Haastatteluaineiston keruu ei 
olisi ollut mahdollista ilman pitkällisestä namibialaiseen päivittäiseen elämään osallis-
tumisesta ja väestöryhmien välisten suhteiden havainnoinnista kertynyttä etnografiaa. 
Parhaimmillaan etnografinen työ on matka ulkopuolisesta ja vieraasta aloittelijasta 
kenttään kotiutuneeksi asiantuntijaksi, joka kulkee kentän sosiaalisissa ympäristöissä 
ja verkostoissa sujuvasti (Gould 2016: 12). Ensimmäisellä matkallani olin todella 
aloittelija, innokas ja kiinnostunut kaikesta uudesta ympärillä olevasta. Namibian yli-
opistossa viettämäni opintovuoden aikana vuosina 2003-2004 pääsin ensi kertaa kos-
ketuksiin namibialaisten koulutettujen nuorten kokemusmaailmoihin viettämällä run-
saasti aikaa heidän kanssaan sekä havainnoimalla vuorovaikutusta etniseltä ja rodulli-
selta taustaltaan erilaisten namibialaisten kesken. Minulle syntyi useita hyviä ystä-
vyyssuhteita eri etnisiin ja rodullisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa, mikä 
tarjosi mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin, joiden kautta pääsin pereh-
tymään kaupunkilaisnuorten ajatuksiin kuulumisesta sekä erilaisten namibialaisryhmi-
en välisistä suhteista. 

Ensimmäisellä Namibian matkallani jouduin ensi kertaa käsittelemään myös omaa 
asemaani eurooppalaisena henkilönä ja opiskelijana Afrikassa. Huomasin löytäneeni 
itseni useamman kerran tilanteista, joissa namibialaiset arvioivat minua joko val-
koihoisena, eurooppalaisena tai suomalaisena henkilönä. Muistan saaneeni ensikoske-
tuksen valkoihoisuuteeni joutuessani pohtimaan sen merkityksiä tavalla, jolla en ollut 
sitä koskaan aiemmin Suomessa asuessani joutunut käsittelemään. En ollutkaan vain 
tavallinen nuori opiskelija Suomesta, vaan myös valkoihoinen ihminen Namibiassa. 
Valkoihoisuus ja eurooppalaisuus näyttäytyivät olevan kytköksissä vanhoihin siirto-
maa-ajan asetelmiin, missä eurooppalaisten ja afrikkalaisten välisten valtasuhteiden 
sekä vierauden ja varallisuuden erilaiset merkitykset yhdistyivät. Esimerkiksi joissakin 
vuorovaikutustilanteissa aistin olevani eurooppalaisena henkilönä jollain tapaa vas-
tuussa tai jopa velkaa tilanteesta, jossa namibialaiset ovat siirtomaamenneisyytensä 
vuoksi. Huomasin miettiväni usein myös asetelmaa, jossa siirtomaa-ajan valkoisten 
”herruus” sekä mustien ”alamaisuus” kohtasivat. Vaikka se ei varsinaisesti arjessa 
näyttäytynyt, jälkiä ihmisten mielissä asetelmasta näytti havaintojeni mukaan olevan. 
Lisäksi aistin ihonvärini ja syntyperäni edustaneen osalle namibialaisista myös korke-
ampaa sosiaalista asemaa sekä siihen liittyvää varakkuutta, joka toisinaan herätti ihmi-
sissä erityistä kiinnostusta, toisinaan jopa negatiivista huomiota.  
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Vaikka suurimmaksi osaksi namibialaiset toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi 
maahan ja osaksi kanssakäymistä, koin edustavani paikallisille myös jotakin vierasta 
ja ulkopuolista. Huomasin esimerkiksi, ettei valkoisuus toiminut aina yhdistävänä piir-
teenä, sillä valkoisissa namibialaisryhmissä koin usein olevani yhtä vieras ja ulkopuo-
linen henkilö kuin muissakin ryhmissä. Kiinnostavaa oli lisäksi huomata, miten suo-
malaisuus näyttäytyi kohtaamisissa luottamusta herättävänä piirteenä. Suomalaisten 
lähetyssaarnaajien pitkä läsnäolo Pohjois-Namibiassa sekä Martti Ahtisaaren tärkeä 
rooli Namibian itsenäistymisprosessissa tekivät suomalaisuuden positiivisella tavalla 
tutuksi monille namibialaisille. Jos valkoisuudessa ja eurooppalaisuudessa oli merki-
tysrakenteita, jotka antoivat viitteitä valta-asetelmasta, korkeasta sosiaalisesta ja talou-
dellisesta asemasta sekä vieraudesta ja ulkopuolisuudesta, oli suomalaisuus puolestaan 
piirre, minkä koin etäännyttävän kauemmaksi näistä merkitysrakenteista.         

Ensimmäinen matkani oli äärimmäisen antoisa ja kasvattava kokemus, mutta samalla 
se jätti ilmaan runsaasti kysymyksiä, joihin kaipasin vastauksia. Olin ensimmäisen 
Namibian vuoteni aikana saanut runsaasti kokemuksia siitä, millaisin tavoin läsnäoloni 
eurooppalaisena henkilönä voisi näyttäytyä namibialaisten kokemusmaailmoissa. 
Huomasin jo Namibiassa oloni ensihetkistä lähtien tekeväni tietoisia päätöksiä esiintyä 
vuorovaikutussuhteissani puolueettomana, mutta samalla myös empaattisena havain-
noitsijana. Koin lähestymistavan toimivan hyvin henkilökohtaisissa suhteissani nami-
bialaisiin ja päätin jatkaa samanlaista lähestymistapaa myös toisella matkallani sekä 
tutkijana että haastattelijana. 

Toisella pidemmällä matkallani vuosina 2007-2008 halusin sukeltaa syvemmälle na-
mibialaisten identiteetteihin ja väestöryhmien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Jatkoin 
havainnointia osallistumalla tilanteisiin, joissa erilaiset etniset ja rodulliset ryhmät 
olivat kanssakäymisessä keskenään. Tilanteet vaihtelivat kaupan kassajonoista kahvi-
loihin sekä työyhteisöistä kuntosaleille. Halusin päästä aiheeseen syvemmälle käsiksi 
muun muassa kokeilemalla rikkoa oletettuja väestöryhmien välisiä rajoja. Esimerkiksi 
vierailimme namibialaisystävieni kanssa paikoissa, joissa tiedettiin käyvän joko pel-
kästään valkoisia tai mustia namibialaisia. Tietyn rodun edustajien vierailu paikoissa, 
joissa oletettavasti kävi pelkästään toisen rodun edustajia olivat tilanteina ajatuksia 
herättäviä ja piirsivät tutkijalle kuvaa siitä mitä väestöryhmien väliset suhteet voivat 
kaikessa laajuudessaan olla. Osallistuva havainnointi sekä muut havainnoinnin muodot 
ovat vaikuttaneet tutkimukseeni olennaisesti, sillä ne ovat auttaneet tavoitteiden ja 
haastattelukysymysten muotoutumisessa sekä haastattelutilanteisiin orientoitumisessa.   

Haastateltavien hankkiminen ja haastatteluhetkien sopiminen kävi kitkattomasti. Mo-
niin haastateltaviini olin tutustunut aikaisemmalla Namibian matkallani ystävien tai 
tuttavien välityksellä. Uusien haastateltavien hankinnassa hyödynsin silloisen työpaik-
kani kautta luomiani verkostoja ja suhteita. Työskentelin vuonna 2007 harjoittelijana 
Suomen suurlähetystössä Windhoekissa hanke- ja edustustyössä. Suurlähetystötyö 
tarjosi mahdollisuuden tutustua lukuisiin tutkimukseni kannalta kiinnostaviin henki-
löihin, joiden kanssa sain sovittua haastatteluista. Olin tavannut suurimman osan haas-
tateltavista jossakin yhteydessä jo ennen varsinaista haastattelua. Viisi henkilöä tapa-
sin ensi kertaa vasta haastatteluhetkellä.  
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Tutkimustyön perusedellytys on luottamuksellisuus tutkittavan ja tutkijan välillä. Tut-
kittavalla on oikeus saada riittävästi tietoa tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä ja 
riskeistä sekä oikeus tutkimusaineiston ja henkilötietojen luottamukselliseen käsitte-
lyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 131; Hirsjärvi & Hurme 2001: 43; Davies 2002: 46.) 
Annoin kaikille haastateltaville ennen haastattelujen alkua tietoa tutkimuksen tarkoi-
tuksesta. Kerroin myös minkälaisia haastattelut tulevat olemaan ja minkälaisia aihe-
alueita tullaan käsittelemään, jotta haastateltavat pystyivät tekemään päätöksen tutki-
mukseen osallistumisesta perustuen riittävään ja todenmukaiseen tietoon. Huomasin 
haastatteluja tehdessäni, että monet haastateltavistani olivat huolissaan henkilökohtais-
ten vastausten vuotamisesta julkiseen tietoon. Lisäksi havaitsin useampien haastatelta-
vien olleen erityisesti haastattelun alussa varovaisia vastatessaan esitettyihin kysymyk-
siin koskien toisia väestöryhmiä ja mielipiteitä ryhmien välisistä suhteista. Tämä nousi 
esiin erityisesti julkisessa työssä olleiden kaupunkilaisnamibialaisten sekä valkoisiin 
väestöryhmiin kuuluvien haastateltavien tapauksessa. Tein haastateltavilleni heti alus-
sa selväksi, että haastateltavien antamat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä 
henkilökohtaisia tietoja tuoda tutkimuksen yhteydessä julkisuuteen. Nämä toimet oli-
vat todella tarpeen, sillä luottamuksellisuuteen liittyvät huolenaiheet nousivat esiin 
toistuvasti haastattelujen aikana.  

Tutkimusaineistoni pohjautuu teemahaastatteluihin. Kyseisen puolistrukturoidun ai-
neistonkeruumenetelmän käytön tavoitteena oli saada tutkimusaineistoksi namibialais-
ten kertomuksia ja puhetta, jotka jäsentävät ilmiöitä, joista olin kiinnostunut. Teema-
haastattelu mahdollistaa aineiston, jossa tutkittavat henkilöt antavat merkityksiä asioil-
le ja ilmiöille. Tutkijan antoisana tehtävänä on muodostaa aineistosta parhaan kykynsä 
mukaan tulkintoja erottelemalla näitä merkitysrakenteita sekä nimeämällä ne kuvaa-
vasti tukenaan esimerkkejä aineistosta. (ks. Alasuutari 2011: 93-95; Hirsjärvi & Hur-
me 2001: 47-48.) En halunnut itse luoda valmiita luokituksia, joita aineisto todentaa 
tai osoittaa vääräksi, vaan olin kiinnostunut siitä, miten haastateltavat itse luokittelevat 
heille kysymyksen muodossa esiteltyjä teemoja. Laatimani haastattelukysymykset 
sallivat varsin väljän keskustelurakenteen, joka antaa runsaasti tilaa haastateltavien 
tulkinnalle. Tämän vuoksi haastattelut muotoutuivat hyvin erilaisiksi riippuen haasta-
teltavan persoonasta ja halusta keskustella aiheista. 

Haastattelukysymysten laadinnan haasteeksi osoittautui sopivien termien löytäminen 
etnisyyden ja rodun ilmiöiden käsittelylle. Etnisen ryhmän ja rodun käsitteiden esittely 
haastattelukysymyksissä olisi voinut johdatella haastateltavaa liikaa tai luoda haasta-
teltavalle kuvan tutkijan ennakkokäsityksistä. Ratkaisin ongelman kysymällä haastat-
telun alussa mihin väestöryhmään haastateltava kuului ja millä ryhmän nimellä hän 
toivoo itseään kutsuttavan. Suurin osa haastateltavista vastasi kuuluvansa ryhmään, 
johon jo ennalta oletin heidän kuuluvan, esimerkiksi ovambo, herero, damara, Nami-
bian saksalainen, afrikaans tai värillinen. Tämä antoi minulle tutkijana turvallisen ja 
jokaiselle haastateltavalle sopivan tavan kutsua haastateltavaa ja puhua väestöryhmäs-
tä, johon haastateltava itse koki kuuluvansa.  

Käytin runsaasti aikaa muotoillessani teemoitetut haastattelukysymykset sananmuo-
doltaan vapaiksi arvosidonnaisista, abstrakteista tai valmiiksi annetuista ilmaisuista, 
jotta haastattelu antaisi tilaa haastateltavien vapaalle ajatusvirralle. Pyrin haastattelu-
kysymyksissä kaikin keinoin välttämään termejä etninen ryhmä, heimo tai rotu, jotta 
saisin tietoa siitä, miten haastateltavat itse sanoittavat oman ryhmänsä sekä muiden 
namibialaisryhmien kuvauksia. Haastateltavat ottivat käsitteet kuten etninen ryhmä ja 
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heimo sekä rotuun viittaavat termit valkoinen tai musta omaehtoisesti esiin haastattelu-
tilanteissa. Tutkittavien käyttämät käsitteet loivat pohjan merkityksille, joita käsiteltä-
vät ilmiöt saivat heidän kokemusmaailmassaan. Haastattelijan tuntosarvet olivat koko 
ajan pystyssä esittämään myös jatkokysymyksiä tarkentamaan haastateltavan kerto-
muksia. Haastateltavasta riippuen uskaltauduin esittämään rohkeampiakin jatkokysy-
myksiä, esimerkiksi omiin havaintoihini perustuneita olettamuksiani muu muassa 
mustien ja valkoisten namibialaisten välisistä suhteista tai vaikkapa tiettyyn etniseen 
ryhmän liittyvistä stereotyyppisistä väittämistä. Kokeilin kyseistä lähestymistapaa vain 
toisinaan saadakseni lisätietoa käsitellyistä ilmiöistä ja havainnoidakseni haastateltavi-
en reaktiota käsiteltäviin aiheisiin. 

Haastattelukielenä käytössä oli englanti, mikä ei ollut haastattelijan eikä kenenkään 
haastateltavan äidinkieli. On selvää, että kieli voi tällaisessa tilanteessa asettua haas-
teeksi merkityksenannon sekä keskinäisen ymmärryksen muodostumisessa. En kuiten-
kaan ollut haastatteluja tehdessäni tilanteesta huolissani, sillä luotin omiin englannin 
kielen taitoihini ja kaikki nuorista puhuivat englantia joko toisena tai kolmantena kie-
lenään. Suurimmalle osalle haastateltavista englanti oli myös työskentelykieli, joten 
englannin kielen taitotaso oli nuorilla erinomainen.    

Teemahaastattelussa merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa haastattelijan ja haasta-
teltavan välillä (Hirsjärvi & Hurme 2001: 43, 48; ks. myös Davies 2002: 98). Haastat-
telutilanne on mahdollista nähdä vuorovaikutuksellisena suhteena haastattelijan ja 
haastateltavan välillä, jos haastattelijalla on kykyä peilata itseään ja toimintaansa tutki-
jana suhteessa haastateltavaan. Refleksiivisessä tutkimusotteessa on ensinnäkin kyse 
tutkijan tietoisuudesta valta-asemaan liittyvistä eroista ja niiden vaikutuksista tutkijan 
ja tutkittavan suhteeseen, esimerkiksi luokka, sukupuoli, etnisyys, rotu tai ammatilli-
nen asema ja niihin liittyvät sosiaaliset erot. Myös ihmisten persoonilla on vaikutusta 
vuorovaikutukseen haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelija muodostaa 
haastattelutilanteessa käsityksen siitä, kuka haastateltava on ja minkälaisen mielikuvan 
hän haluaa itsestään luoda. Tämän lisäksi haastattelijalla on oltava herkkyyttä tunnis-
taa, minkälaisen käsityksen haastattelija luo itsestään haastateltavalle. (Davies 2002: 
102, 108.) Kyse voi olla esimerkiksi haastattelijan asennoitumisesta kertovasta kysy-
myksenasettelusta, haastattelijan sosiaalisesta asemasta tai tavasta keskustella aiheesta, 
joka välittyy haastateltavalle. Tieto haastattelijan välittämästä kuvasta auttaa haastatte-
lijaa orientoitumaan kohti läpinäkyvämpää ja hedelmällisempää vuorovaikutusta haas-
tateltavan kanssa.  

Tutkimuseettisestä näkökulmasta katsottuna oli tärkeää huomioida, että eurooppalai-
suuteni, suomalaisuuteni, sukupuoleni, ikäni sekä koulutustaustani saattaisivat vaikut-
taa haastateltavien suhtautumiseen haastattelutilanteisiin sekä haastattelukysymysten 
vastauksiin. Varauduin jo ennen haastattelujen alkua, että eurooppalaisen opiskelijan 
koordinoima tutkimus ja haastattelutilanne sekä aihe Namibian etnisyydestä ja rodusta 
sekä väestöryhmien välisistä suhteista saattaa mahdollisesti aiheuttaa haastateltavissa 
erilaisia tunnereaktioita, esimerkiksi hämmennystä tai varautuneisuutta. Pelkäsin, että 
minusta välittyy haastateltaville käsitys eurooppalaisena ja valkoihoisena tutkijana, 
joka haluaa sekoittaa suhteita eri väestöryhmien välillä. Halusin luoda haastattelutilan-
teista kuvan itsestäni neutraalina tarkkailijana, joka oli kiinnostunut namibialaisista 
ihmisistä ja heidän välisistä suhteistaan tasapuolisesti, sillä tämä kuva vastasi kohdal-
lani todellisuutta. Pyrin omalla ulkoisella olemuksella sekä arvoihin sitoutumattomalla 
keskustelutyylillä ja kysymyksenasettelulla luomaan neutraalin ympäristön, missä 



 12 

haastateltavat saivat puhua kokemuksistaan vapaasti. Tavoitteenani oli luoda mahdol-
lisimman välitön ja luottamuksellinen suhde haastateltaviin, misssä koin myös onnis-
tuneeni hyvin. Huomasin haastatteluja tehdessäni, että suomalaisuuteni auttoi luotta-
muksen muotoutumisessa minun ja haastateltavien välillä. Suomalaisten läsnäolosta ja 
roolista Namibiassa oltiin ensinnäkin tietoisia ja suomalaisista oltiin avoimen kiinnos-
tuneita, mikä toi minut haastattelijana lähemmäksi haastateltavia. Lisäksi koin suoma-
laisena edustavani neutraalimpaa osaa eurooppalaisuudesta, mikä mielestäni toimi 
luottamusta lisäävänä tekijänä minun ja haastateltavien välillä. On mahdollista, että 
haastateltavien suhtautuminen etnisyyttä ja rotua tutkivaan henkilöön olisi voinut ollut 
erilainen jos kyseessä olisi ollut esimerkiksi saksalainen tutkija, jolloin saksalaisten 
kritisoitu asema Namibian siirtomaahistoriassa olisi ollut luottamusta vähentävä tekijä. 

On vaikeaa tulkita, millä tavoin roolini naistutkijana on vaikuttanut haastattelutilantei-
siin, sillä en itse aistinut sukupuoleni johdosta erilaisia suhtautumistapoja nuorten 
nais- ja mieshaastateltavien välillä. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että tutkijan 
sukupuolella on usein merkitystä. Monet Namibian väestöryhmistä perustuvat patriar-
kaaliseen sosiaaliseen järjestelmään, ja esimerkiksi vanhempaa sukupolvea haastatel-
lessa sukupuoli olisi voinut olla huomattavasti suurempi vaikuttava tekijä kuin koulu-
tettujen kaupunkilaisnuorten kohdalla. Olin haastatteluhetkellä 26-vuotias ja kuuluin 
samaan ikäryhmään haastateltavien kanssa. Lisäksi korkea koulutausta toimi yhdistä-
vänä asiana minun ja haastateltavien välillä. Uskon, että mahdollisuus samaistua ikä-
ryhmältään ja koulutustaustaltaan samanlaisten henkilöiden kanssa toi minun tutkijana 
lähemmäksi tutkittavia nuoria ja lisäsi luottamusta minun ja haastateltavien välillä.  

Haastattelukysymyksiä oli runsaasti (liite 1), joten haastattelutilanteet venyivät monien 
haastateltavien kohdalla pitkiksi. Haastattelut kestivät henkilöstä riippuen 1,5 tunnista 
kolmeen tuntiin. Haastateltavien suhtautuminen haastattelutilanteeseen ja esitettyihin 
kysymyksiin oli pääosin välitön ja myönteinen. Useimmat haastateltavista totesivat 
haastattelun olleen silmiä avaava kokemus, sillä monia teemoja, esimerkiksi namibia-
laisuutta ja sen herättämiä tuntemuksia ei ole tullut pohdittua kuin vasta haastatteluti-
lanteessa esitettyjen kysymysten kautta. Haastateltavat saivat mahdollisuuden käsitellä 
kuulumista ja omaa identiteettiään tavalla, jota he eivät välttämättä olleet aiemmin 
tehneet. Haastattelutilanteet olivat palkitseva ja unohtumaton kokemus myös haastatte-
lijalle, sillä se antoi erinomaisen mahdollisuuden kurkistaa erilaisiin tarinoihin ja to-
dellisuuksiin, joissa kaupunkilaisnamibialaiset elävät.         

Tutkimukseni alkuperäisenä tavoitteena oli keskittyä namibialaiseen kansallisidenti-
teettiprojektiin, jota oli tarkoitus peilata etnisyyteen, rotuun ja namibialaisuuteen liit-
tyvien kysymysten sekä muutamien vuonna 2008 pinnalla olleiden esimerkkitapausten 
kautta. Sen vuoksi haastattelukysymyksissä ja sen kautta kertyneessä aineistossa on 
runsaasti aihealueita, jotka eivät palvele nykyistä tutkimustavoitetta ja tutkimuskysy-
myksiä. Ongelmaksi muodostui tutkimuksen alussa liian laaja tutkimuksen tavoite. 
Tarkempi tavoitteiden ja tutkimuskysymysten rajaaminen olisi täsmentänyt haastatte-
lukysymysrunkoa ja vähentänyt työtä niin haastattelutilanteissa kuin myös aineiston 
jälkikäsittelyssä. Jälkikäteen ajatellen runsaudenpula aineiston suhteen on kuitenkin 
parempi vaihtoehto kuin liian suppea tutkimusaineisto.     

Aloitin aineiston litteroinnin heti aineiston keruun jälkeen palattuani Suomeen loppu-
keväästä 2008. Varsin paljon aikaa vieneessä litterointivaiheessa minulla oli otollinen 
mahdollisuus tutustua aineistosta alustavasti nousseisiin aihealueisiin. Litterointivai-
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heessa tutkimukseni fokus rönsyili alkuun useamman kerran vaihtuneiden tutkimusky-
symysten myötä. Aineisto tuntui kaikessa laajuudessaan tyrmäävältä ja tutkimuksen 
johtolangat katosivat käsistäni pitkäksi aikaa. Kului useita vuosia, jonka aikana aineis-
to jäi valitettavalla tavalla pölyttymään pöytälaatikkoon. Otin haastatteluaineiston uu-
delleen käsittelyyn vuoden 2014 syksyllä, jolloin eteenpäin jalostunut tavoite sekä 
tutkimuskysymykset ohjasivat myös aineiston uudelleenlähestymistä ja tulkintaa. 
Vuoden 2015 kesän jälkeen tutkimukseen tuli uusi, kahden vuoden mittainen tauko. 
Lopulliseen muotoon tutkimus muotoutui vuoden 2017 aikana. Vaikka aineiston ke-
ruun ja tutkimuksen viimeistelyn väliin jäi kymmenen vuoden mittainen aukko, uskon 
vahvasti, että aineistossa esiintyvät aiheet ja syntyneet tutkimustulokset ovat edelleen 
ajankohtaisia Namibiassa. 

Aineiston analyysiprosessi eteni laajojen teemojen kartoittamisesta kohti yksityiskoh-
taisempien merkitysrakenteiden hahmottelua. Aineiston analyysi perustui pääosin tois-
tuvuuksien, eroavaisuuksien sekä eri alateemojen väestöryhmäkohtaisten vertailujen 
tekemiseen. Laajat teemat, jotka auttoivat aineiston käsittelyä alussa olivat: kuvaukset 
omasta ja toisista väestöryhmistä, kuvaukset ryhmien välisistä suhteista sekä kuvauk-
set namibialaisuudesta. Näistä laajoista teemoista muotoutuivat hiljalleen myös tutki-
muksen taviotteita ohjaavat pääteemat: kuuluminen, vuorovaikutus sekä nuori kaupun-
gissa. Aineistoa läpikäydessäni kävi hyvin pian selväksi, että haastateltavat käyttivät 
etnisen ryhmän ja rodun käsitteitä puhuessaan kuulumisesta ja väestöryhmien välisistä 
suhteista. Tästä syystä alateemoiksi muotoutuivat muun muassa oman etnisen ryhmän 
merkitykset, erot muihin väestöryhmiin, rotu ja rotuun liittyvät suhteet, kieli, namibia-
laisuus ja sen suhde etnisyyteen sekä muiden identiteettien kuvaukset. Pääteemojen 
selkeytyminen oli tutkimuksessani tärkeä käännekohta, mikä auttoi lähestymään laajaa 
haastatteluaineistoa, muodostamaan erilaisia alateemoja sekä luokittelemaan aineistos-
ta havaitsemiani merkitysrakenteita.  

Pääteemojen ja alaluokkien hahmottumisen jälkeen etenin kohti luokkien yhdistelyä. 
Vaihe oli tutkimuksen teossa tärkeä, sillä sen kautta minulle tarjoutui paremmat näkö-
alat tulkita aineistosta esiin nousseita ilmiöitä. Hirsjärvi ja Hurme kuvaavat luokkia ja 
niiden yhdistämistä tiiliskiviin rakentamisessa. Tiiliskivet eivät sellaisenaan muodosta 
rakennusta, vaan rakennus syntyy yhdistelemällä tiilet tiettyjen periaatteiden mukai-
sesti. Merkitysrakenteiden luokittelu ei ole analyysin tavoite vaan välivaihe. Analyysin 
tavoitteena on päästä käsiksi ilmiöiden välisiin yhteyksiin ja muodostaa monipuolinen 
käsitys ilmiöstä kokonaisuutena. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 149-150.) Prosessin ede-
tessä olen pyrkinyt pitämään mielessä mielikuvan valmiista rakennuksesta. Tutkimus, 
niin kuin myös rakennus, on sen kaikkien osien yhdistelmä.  

Seuraavassa luvussa paneudutaan etnisyyden, rodun ja kansallisuuden merkitysraken-
teisiin tieteen näkökulmasta käsin. Luvussa 3 perehdytään tarkemmin namibialaiseen 
yhteiskuntaan, sen historiaan ja nykypäivään sekä erilaisiin namibialaisiin väestöryh-
miin. Luku 4 käsittelee namibialaisten kaupunkilaisnuorten etnisyydelle ja rodulle 
antamia merkityksiä ja luvussa 5 tarkastellaan nuorten kokemuksia namibialaisten 
väestöryhmien välisestä vuorovaikutuksesta sekä etnisyyden ja rodun rooleista ja mer-
kityksistä vuorovaikutussuhteissa. Luku 6 perehtyy tarkemmin muihin kaupunkilais-
nuorille merkittäviin identiteetteihin; namibialaisuuteen, kaupunkilaisuuteen, afrikka-
laisuuteen sekä maailmankansalaisuuteen. Luvussa 7 vedetään tutkimuksen johtopää-
tökset yhteen ja luodaan lyhyt katsaus namibialaisen identiteettitutkimuksen tarpeisiin 
ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.          



 14 

2 Etnisyyden, rodun ja kansallisuuden tutkimus  

2.1 Yhteisö ja kuuluminen  

Tämä luku käsittelee kuulumista etnisyyden, rodun ja kansallisuuden näkökulmista. 
Kyseessä on kolme olennaista kuulumisen erilaisia merkityksiä ja ilmiöitä selittävää 
käsitettä, joiden kautta nuorten koulutettujen kaupunkilaisnamibialaisten kokemus-
maailmaa on mielekästä lähestyä. Ennen kuin on mahdollista ymmärtää tutkimuskoh-
teena olevien kaupunkilaisnuorten kokemuksia, on tarpeellista luoda katsaus käsittei-
den tieteellisiin tulkintoihin.  

Vanhemmassa sosiaaliantropologisessa tutkimuksessa yhteisöjä määriteltiin usein pyr-
kimyksenä löytää objektiivisesti havaittavia yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Ansioitu-
neiden tutkijoiden klassikoiksi muodostuneiden töiden kuten Fredrik Barthin Ethnic 
Groups and Boundaries (1969), Anthony Cohenin Symbolic Construction of Com-
munity (1985) sekä Benedict Andersonin Imagined Communities (2006 [alkuperäisteos 
1983]) myötä huomio siirtyi enemmän ihmisten omiin käsityksiin itsestään ja kuulu-
misestaan; siitä keitä he ovat ja keitä he eivät koe olevansa. Tämän lähestymistavan 
myötä huomio kiinnittyi myös enemmän siihen, miten ihmiset itse ymmärtävät ja käyt-
tävät etnisyyden, rodun ja kansallisuuden käsitteitä. (ks. Barth 1969; Cohen 1985; An-
derson 2006 [1983].) Etnisyys, rotu ja kansallisuus eivät ole totena pidettäviä objekte-
ja, vaan pikemminkin subjektiivisia näkökulmia maailmaan, toisin sanoen tapoja hah-
mottaa, havainnoida ja luokitella havaintoja. Etnisyyttä, rotua ja kansallisuutta ei 
myöskään ole syytä tarkastella erillisinä ilmiöinä, vaan päällekkäisinä tapoina havain-
noida ja kategorisoida maailmaa. (Brubaker ym. 2004: 31-32.) Sen sijaan, että tutki-
mus muotoilisi etnisyydestä, rodusta ja kansallisuudesta tiukat etic-määritelmät, on 
hyödyllisempää pyrkiä hahmottamaan tutkittavien ihmisten omia kulttuurisia emic-
määritelmiä.  

Ihmiset kuuluvat erilaisiin ryhmiin tai yhteisöihin, oli kyse esimerkiksi etnisestä ryh-
mästä, työyhteisöstä, harrasteyhteisöstä, alueellisesta, sosiopoliittisesta tai kansallises-
ta yhteisöstä. Yhteisöön kuulumista määrittää se, että sen jäsenet kokevat ja katsovat 
kuuluvansa yhteen sellaisilla kulttuurisilla perusteilla, jotka ovat heille merkitykselli-
siä. Yhteisyys voi olla esimerkiksi ryhmän jäsenten mielissä olevaa yhteenkuuluvuu-
den tunnetta, josta ryhmäidentiteetti kumpuaa. Sosiologi Heikki Lehtonen kuvaa tätä 
tietoisuudesta vahvistuvaa yhteisyyttä symboliseksi yhteisyydeksi, joka näyttäytyy 
yhteisesti ”jaettuina uskomuksina, tunteina tai subjektiivisina kokemuksina”. (Lehto-
nen 1990: 23, 26.)  

Yhteisö pitää sisällään samaan aikaan yhteisyyttä ja erontekoa. Kuuluminen yhteisöön 
yhteisön merkitsee, että yhteisön jäsenet kokevat, että heillä on keskenään jotakin yh-
teistä. Kuuluminen yhteisöön pitää myös sisällään jotakin sellaista, joka erottaa heidät 
toisista yhteisöistä. Yhteisöjen väliset eronteot, eli toisin sanoen sosiaaliset rajat, mää-
rittävät mistä yhteisö alkaa ja mihin se päättyy. Brittiläisen sosiaaliantropologi Antho-
ny Cohenin mukaan yhteisöjen rajat ovat merkittäviä siksi, että niihin piirtyy yhteisön 
identiteetti. Kuten yksilöidentiteettien tapauksessa, myös yhteisön identiteetti todentuu 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kaikki rajat eivät kuitenkaan ole konkreettisia tai 
selvästi havaittavissa, vaan ne esiintyvät pikemminkin yhteisön jäsenten mielissä. 
Näin ollen käsitys yhteisön rajoista voi olla erilainen ei pelkästään eri yhteisöjen jäsen-
ten välillä, vaan myös saman yhteisön jäsenten kesken. Kyse on yhteisön rajojen sym-
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bolisesta ilmenemisestä. Rajat ovat toisin sanoen merkityksiä, joita ihmiset antavat 
ympäröivälle maailmalle. Symbolisten rajojen ymmärtäminen on olennaista, jotta 
voimme ymmärtää merkitystä, jonka yhteisö saa sen jäsentensä mielissä. Yhteisöön 
liittyy tietoisuus, jolla on symboliset ilmentymät. Ihmisten sosiaalistuessa tietyn yhtei-
sön jäseniksi he omaksuvat symbolit, jotka antavat heille valmiudet olla ja toimia sosi-
aalisesti yhteisössään ja suhteessa toisiin yhteisöihin. Yhteisön jäsenyyteen kasvami-
nen symbolien kautta ei tarkoita tiettyjen merkitysten oppimista, vaan valmiuksia ja 
taitoa itse havainnoida ja muodostaa merkityksiä. (Cohen 1985: 12-14, 16.) 

Yhteisö on jo itsessään luonteeltaan symbolinen. Cohen kuvaa yhteisöä ”rajoja ilmai-
sevana symbolina” tarkoittaen, että yhteisö on yhteinen kaikille sen jäsenille, mutta 
yhteisön merkitykset vaihtelevat yhteisön jäsenten kokemusten mukaan. Yhteisössä on 
olemassa erilaisia sosiaalisia kategorioita, jotka ovat yhteisön jäsenten kesken jaettuja 
symboleja joko yhteisen kielen tai kategoriaa ilmentävän käyttäytymisen kautta. Esi-
merkkejä sosiaalisista kategorioista ovat muun muassa ikä ja sukupuoli. Suurin osa 
symboleista ilmenee ideoina kokijoidensa mielissä, mikä mahdollistaa merkitysten 
annon sillä tavoin kuin se yhteisön jäsenen kokemukselle ja tilanteeseen sopii parhai-
ten. Yhteisön jäsenillä on näin ollen valmiudet ilmaista yhteisön sisällä olevia merki-
tyksiä omista lähtökohdista käsin. (Cohen 1985: 14-15, 18.) Cohenin tulkinnat yhtei-
sötietoisuuden sekä yhteisön rajojen symbolisista ilmentymistä koskettaa tässä tutki-
muksessa hyvin läheisesti myös etnisyyden määritelmiä, joita käsittelemme tarkemmin 
seuraavassa alaluvussa.  

2.2 Etnisyys tieteellisenä ja kulttuurisena käsitteenä 

Tässä tutkimuksessa päähuomio kiinnittyy siihen, miten namibialaiset itse määrittele-
vät kuulumistaan ja kuvaavat vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Nuorten kau-
punkilaisnamibialaisten kertomukset ohjaavat tarkastelemaan kuulumista ensisijaisesti 
etnisyyden kautta. Monissa paikoissa, kuten myös Namibiassa, ihmiset ovat omaksu-
neet ”etnisen ryhmän” käsitteen omaan arkipuheeseensa. Etnisyyden rinnalla Namibi-
assa on käytössä usein myös termi ”heimo”. Antropologiassa etninen ryhmä on nykyi-
sin paljon enemmän käytetty käsite kuin heimo. Kyseessä on merkitykseltään suurem-
pi muutos kuin vain käytössä olevien termien vaihtuminen. Aikaisemmin runsaasti 
käytetty termi heimo sisältää oletuksen yhteisöjen staattisuudesta ja selkeästä rajasta 
tutkittavien yhteisöjen ja tutkijan välillä, toisin sanoen rajasta modernien ja primitiivi-
sinä pidettyjen yhteisöjen välillä. Historialliselta taustaltaan etnosentrisesti sävyttynyt 
heimo ei käsitteenä riitä kuvaamaan ilmiöitä, jotka liittyvät dynaamisiin sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin yksikköihin. Etnisyys on tieteellisenä terminä joustavampi ja kenties 
myös vähemmän arvosävytteisempi. Lisäksi se viittaa voimakkaammin yhteisöjen 
välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. (Eriksen 2002: 10-11.)  

Tieteellisesti heimo-käsite kantaa kiistämättä raskasta siirtomaa-ajan taakkaa harteil-
laan, joten sen käyttöön käsitteellisenä työkaluna on syytä suhtautua varoen. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, etteikö heimolle anneta sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä tä-
män päivän jälkikoloniaalisissa yhteisöissä. Tämän vuoksi on syytä erottaa tieteellinen 
heimo-käsite arkikielen heimoon liittyvistä tulkinnoista ja suunnata huomio käsitteelle 
annettuihin merkityksiin tutkittavien näkökulmasta käsin. Myös etnisyys-käsitteen 
kanssa on mielekästä erottaa tutkittavien kaupunkilaisnuorten etnisyyden käsitykset 
tieteen tulkinnoista, sillä ne eivät tarkoita yhtä ja samaa asiaa. Käytössä olevan tieteel-
lisen näkökulman tärkeimpänä tavoitteena on tässä työssä tarjota lähtökohta, josta tut-
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kittavien kaupunkilaisnuorten tulkintoja etnisyydestä on hyvä lähestyä. Ääni tulkin-
noissa on kuitenkin aina tutkittavilla.     

Etnisyys on monivivahteinen ja kiistelty käsite, jota on runsaasti käytetty lukuisilla eri 
tieteenaloilla selittämään erilaisia ilmiöitä. Se on toiminut usein myös poliittisissa kes-
kustelujen välineenä oikeuttamaan erilaisten ihmisryhmien vaatimuksia. Etnisyys-
termi on peräisin kreikankielisestä sanasta ethnos, joka tarkoittaa outoa tai vierasta. 
Tieteelliseen käyttöön termi tuli 1800-luvulla, jolloin sen tarkoitus oli kuvata ihmis-
ryhmää, jotka jakoivat yhteisiä ominaisuuksia. Ethnos termiin on jo muinaisessa krei-
kassa liitetty vierauden ja toiseuden merkityksiä. Sanalla etninen (engl. ethnic) on 
edelleen havaittavissa vastaavanlainen merkityspohja sekä arkikielessä että myös tie-
teellisessä tutkimuksessa. (Viljanen 1994: 143-144.)  

Brittiläisen historioitsija Marion Wallacen mukaan etnisesti määräytyneiden ryhmien 
paradigma on tänä päivänä Namibiassa vahva ja se on vaikuttanut erityisesti historian-
kirjoituksessa niin, että moderneja etnisiä kategorioita viedään menneisyyteen ja pyri-
tään rakentamaan yhden etnisen ryhmän historiaa. Historiantutkimuksessa Wallace 
ehdottaa alueellisia tutkimuksia yli etnisen tutkimuksen, mikä voi tarjota tien etnisten 
kategorioiden rajoituksista yli pääsyyn. (Wallace 2011: 12.) Kuulumisen ja etnisen 
ryhmäjäsenyyden määrittely ei ole missään tapauksessa yksiselitteistä, ei tutkijalle 
eikä tutkittaville. Wallacen ehdottama alueellisuus, oli kyse sitten maantieteellisestä tai 
sosiaalisesta alueellisuudesta, on hyvä lähestymistapa myös sosiaaliantropologian puo-
lella. Etnisyys on monimutkainen ilmiö, joka pitää sisällään erilaisia historiallisesti, 
psykologisesti, sosiaalisesti, ekonomisesti ja poliittisesti määräytyneitä tekijöitä. Pe-
rusteellisessa etnisyystutkimuksessa olisi perusteltua ottaa huomioon kaikki yllä olevat 
tekijät, mutta tämä voi osoittautua hyvin vaikeaksi, jopa mahdottomaksi tehtäväksi. 
Tämän vuoksi on keskityttävä kerrallaan mahdollisimman vähäiseen määrään muuttu-
jia tai tekijöitä samalla, kun muut tutkittavaan ilmiöön liittyvät muuttujat otetaan tut-
kimuksen taustalla huomioon. (Cohen 1974: 11-12.)  

Etnisyys on tapa, jolla yksilö tai ryhmä käsittää ja jäsentää itseään suhteessa toisiin. Se 
ilmentää käsityksiä samaan ryhmään kuuluvien ihmisten samankaltaisista kulttuurisis-
ta ominaisuuksista tai kriteereistä, esimerkiksi syntyperästä ja yhteisestä historiasta, 
kielestä, uskonnosta, arvoista ja moraalikäsityksistä sekä perinteistä. (Viljanen 1994: 
144, 150-151.) Etnisyyden määritelmää voi lähestyä myös psykososiaalisesta näkö-
kulmasta, erityisesti kuulumisen tunteen merkityksestä yksilön etniselle itsemääritte-
lylle. Yhdysvaltalaisen sosiaaliantropologi Georg De Vosin mukaan etnisyys voidaan 
nähdä jatkuvuuden tunteena yksilön ja hänen etnisen ryhmänsä todellisen tai kuvitel-
lun menneisyyden välillä sekä yksilön tarpeena kuulua etniseen yhteisöön. Etnisyys on 
De Vosin mukaan yksilön tarvetta tuntea olevansa osa kyseisen yhteisön kollektiivista 
jatkuvuutta ja yhteistä selviytymistä yhteisönä sekä sen myötä myös yksilönä. (De Vos 
1995: 25.) Etnisyyden käsitykset ja kriteerit eivät suinkaan ole etnisen ryhmän jäsen-
ten sisäisiä staattisia tai ajallisesti pysyviä todellisuuksia. Ne ovat aina sidoksissa tilan-
teisiin ja niiden merkityksiin. Tämän vuoksi etnisyyden kokemus ja merkitys voi olla 
ristiriitainen yhden ja saman kokijan puheissa. Vaikka oman etnisen ryhmän käsityk-
sissä kriteerit ovat ainakin osittain etnisen ryhmän jäsenten tuntemia ja niistä ollaan 
yksimielisiä, kaikki ryhmään kuuluvat eivät välttämättä tunnista kaikkia etniseen ryh-
mään kuulumisen määrittelykriteereitä. (Viljanen 1994: 151.)      
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Mistä etninen ryhmä sitten alkaa ja mihin se päättyy? Kysymystä voi lähestyä norjalai-
sen sosiaaliantropologi Fredrik Barthin ajatusten pohjalta, joiden mukaan etninen 
ryhmä rakentuu sosiaalisesti suhteessa ympäristöönsä. Etniset ryhmät eivät ole ole-
massa vain staattisina muista ryhmistä eristettyinä yksikköinä, vaan dynaamisina sosi-
aalisina organisaatioina, joissa ryhmän olemassaolo, ryhmään kuuluminen ja ryhmän 
rajat pysyvät yllä ja rakentuvat jatkuvasti kanssakäymisessä toisten ryhmien kanssa. 
(Barth 1969: 9-10.) Vaikka Barthin teoreettisia malleja on kritisoitu ja monimutkais-
tettu hänen klassikkotyönsä jälkeisen 50 vuoden aikana (ks. esim. Smith 1981; Prattis 
1983; Roosens 1989; Sarup 1996; Bhabha 1998; Wimmer 2008), Barthin ajatukset 
tarjoavat edelleen hyvän lähtökohdan etnisyyden tutkimukselle. Namibialaisten kau-
punkilaisnuorten kokemusten tarkastelu pohjautuu suurelta osin Barthin klassisiin aja-
tuksiin yksilön subjektiivisista rajojen tulkinnoista, yhteisyydestä sekä siitä, miten 
etnisen ryhmän jäsenet määrittelevät itseään suhteessa toisiin ryhmiin.      

Barthin mukaan etnisen ryhmän olemassaolo ja jatkuvuus perustuu siihen, miten ryh-
män rajoja pidetään yllä. Kyse on ennen kaikkea sosiaalisista eikä niinkään alueellisis-
ta tai kulttuurisista rajoista. Alueellisuus voi näyttäytyä monien ryhmien etnisessä it-
semäärittelyssä, vaikka etnisen ryhmän jäsenyys ei käytännössä määräytyisikään alu-
eellisesti. Etninen ryhmäkategoria ei myöskään kulje käsi kädessä tiettyjen kulttuuris-
ten samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien kanssa, vaan etninen ryhmäyksikkö jatkaa 
olemassaoloaan, vaikka kulttuurisiin erityispiirteisiin tulisi muutoksia. Etniset katego-
riat toki sisältävät kulttuurisia viestejä tai merkkejä, joita ihmiset näyttävät itsestään tai 
etsivät toisten ihmisistä, esimerkiksi kieli, pukeutuminen, asuminen ja elämäntyyli. 
Etniset kategoriat sisältävät myös arvoperustaisia orientaatioita kuten moraalitulkinnat. 
Etniseen ryhmään liitetty kulttuurinen sisältö ei kuitenkaan ole objektiivisesti määritel-
tävissä oleva kokonaisuus. Tärkeintä on huomioida, että vain sellaiset etnistä ryhmää 
määrittävät kulttuuriset ominaisuudet ovat huomionarvoisia, joita etnisen ryhmän jä-
senet itse pitävät merkittävinä. Yksilön subjektiivinen kokemus etnisen ryhmän rajojen 
määrittelyssä on näin ollen kaiken keskiössä. Yksilön aktiivinen tulkinta itsestään etni-
sen ryhmän jäsenenä on tärkeä tekijä, joka määrittää yksilön kuulumista etniseen ryh-
mään. Etnisten ryhmien jäsenten itsemäärittelyyn perustuvat sosiaaliset kategoriat 
puolestaan jäsentävät vuorovaikutusta toisten etnisten ryhmien jäsenten kanssa. (Barth 
1969: 14-15.)  

Barthin mukaan etniseen ryhmään liittyvä identiteetti asettaa myös rajoituksia, jotka 
ovat ehdottomia yksilön käyttäytymisessä. Barthin mukaan omaan ryhmään liittyvä 
identiteetti moraalisine ja sosiaalisine käytänteineen vaikuttaa kaikessa yksilön toi-
minnassa ja sosiaalisissa tilanteissa ja se rajoittaa etnisen ryhmän jäsenten käyttäyty-
mistä ja toimintaa omassa ryhmässä ja suhteessa toisen etnisen ryhmän jäseniin. (Barth 
1969: 17.) Kyseinen näkökulma antaa varsin staattisen kuvan yksilön toiminnasta etni-
sen ryhmän jäsenenä erityisesti kaupunkiympäristössä, jossa sosiaalinen liikkuvuus on 
arkipäivää. Barthin ajatus on osaltaan totta, mutta on tarpeellista löytää joustavampi 
lähestymistapa Namibian etnisten ryhmien tarkasteluun, erityisesti koulutettujen nuor-
ten kaupunkilaisnamibialaisten näkökulmaa lähestyttäessä.  

De Vos on samaa mieltä Barthin kanssa siitä, että etnisen ryhmän rajojen ylläpidon 
muodot ovat kulttuurisia ominaisuuksia tärkeämpiä tarkastelun kohteita. De Vos ko-
rostaa Barthin tapaan myös, ettei etninen ryhmä ole olemassa sosiaalisessa tyhjiössä, 
vaan sitä tulisi tarkastella suhteessa toisiin ryhmiin, sillä etnisen ryhmän jäsenten yh-
teenkuuluvuuden tunne määräytyy aina vuorovaikutuksessa toisiin. De Vosin etninen 
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identiteetti on kuitenkin Barthin mallia joustavampi. Yksilön sosiaalinen kuuluminen 
ja etninen identiteetti ei ole muuttumaton, vaan se on neuvoteltavissa ja avoin muutok-
sille. De Vos korostaa etnisen identiteetin joustavuutta konfliktinäkökulmasta, joka 
sopii hyvin myös kaupungissa asuvien namibialaisnuorten kokemuksiin. Etninen kon-
flikti yhdistetään tyypillisesti poliittisiin aluekiistoihin, mutta konfliktinäkökulmaa 
voidaan käyttää myös psykokulttuurisesta näkökulmasta, erityisesti siitä, mitä yksilön 
etniselle identiteetille tapahtuu tämän kohdatessa muutoksia lojaliteeteissa ja kuulumi-
sessa. Kuulumiseen liittyvä konflikti on väistämätöntä missä tahansa pluraalissa yh-
teiskunnassa, sillä lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen liikkuvuus on luonut tilaa etni-
syyden erilaisille tulkinnoille. (De Vos 1995: 16-17.)  

Kuten jo edellä on todettu, yksilön etninen identiteetti on subjektiivinen kokemus kuu-
lumisesta eli siitä, miten yksilö tuntee ja käsittää oman olemassaolonsa etnisen yhtei-
sön jäsenenä. Jos yksilön sosiaalinen elämä koostuu yksinomaan yhden etnisen ryh-
män sisäisestä maailmasta, etnisyyden ja muiden sosiaalisten identiteettien välistä ris-
tiriitaa ei ilmene. Tilanteessa, jossa yksilö on etnisyyden lisäksi kosketuksissa erilai-
siin sosiaalistaloudellisiin ja poliittisiin ympäristöihin, ristiriitoja ilmenee yksilön kuu-
lumisen tunteen priorisoinnissa ja sosiaalisissa lojaliteeteissa. Sosiaalisten identiteetti-
en kuten etnisyyden, yhteiskunnallisen aseman ja luokan sekä kansallisuuden välisissä 
suhteissa voi tapahtua muutoksia, jos yksilö kohtaa identiteettien välillä selvittämät-
tömiä ristiriitatilanteita. Esimerkiksi taloudellisissa tai poliittisissa tilanteissa tapahtu-
vat merkittävät muutokset voivat altistaa muutoksille myös etnisyydessä. Sosiaalinen 
liikkuvuus kohti korkeampaa yhteiskunnallista asemaa voi heikentää etnisyyden lojali-
teettia suhteessa sosiaaliseen luokkaan. Toisaalta, etniseen ryhmään tai sosiaaliseen 
luokkaan liittyvät identiteetit voivat olla haaste kansalliselle kuulumiselle, sillä etni-
syyteen ja luokkaan liittyvät lojaliteetit voivat ulottua kansallisten rajojen ylitse. (De 
Vos 1995: 28, 32.)  

Etnisyyden rooli ja merkitys vaihtelee riippuen tilanteesta. Toisinaan etnisyydellä voi 
olla valtava merkitys yhteisöissä tai erilaisilla sosiaalisilla, poliittisilla tai taloudellisil-
la areenoilla. Toisessa sosiaalisessa kontekstissa etnisyyden merkitys voi puolestaan 
olla olematon. Brittiläisen sosiologi Steve Fentonin mukaan etnisyyttä voi kontekstu-
alisoida kahdella tapaa. Ensinnäkin, etnisyys on sosiaalinen ilmiö, joka nivoutuu tii-
viisti sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin rakenteisiin, jotka vaikuttavat tapaan, 
jolla etnisyyttä ilmaistaan ja minkälaisia sosiaalisia merkityksiä sillä on. Etnisyys on 
toisaalta samaan aikaan myös yksilön tietoisuutta, jolloin etnisyyden näyttäytyminen 
riippuu tilanteesta jossa toimitaan. (Fenton 1999: 21.) Fentonin ajatus etnisyyden kon-
tekstuaalisuudesta ja situationaalisuudesta sopii erinomaisesti Namibian kaltaisen etni-
sesti monimuotoisen yhteisörakenteen ja sen toimijoiden tarkasteluun. Se antaa arvoa 
etnisyydelle, sen merkitykselle ja ilmaisulle suhteessa muihin sosiaalisiin ilmiöihin. 
Samalla se myös huomioi yksilön näkökulman aktiivisena toimijana sekä merkityksen 
rakentajana suhteessa tilanteeseen ja toimintaan. 

Edellä on käsitelty etnisyyden kolme olennaisinta tekijää, johon tämä tutkimus perus-
tuu. Etnisyys on ensinnäkin subjektiivinen tulkinta kuulumisesta, joka rakentuu vuo-
rovaikutuksessa muiden kokijoiden kanssa joko yhteisyyden tai eronteon kautta. Toi-
seksi, etnisyys on altis muutoksille riippuen aina muista sosiaalisista identiteeteistä ja 
lojaliteeteista. Kolmanneksi, etnisyyden tulkinta ja merkitys on tilannesidonnainen, oli 
kyse sitten rakenteista tai yksilön tietoisuudesta. Nämä lähtökohdat antavat koulutettu-
jen namibialaisten kaupunkilaisnuorten kertomusten tarkasteluun hyvän pohjan.   
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2.3 Mitä rotu merkitsee? 

Namibiassa rotu ohjaa eri tavoin ihmisten tulkintoja kuulumisesta ja rodun erilaisille 
kategorioille annetaan edelleen monenlaisia merkityksiä. Rotu (engl. race) terminä 
juontaa juurensa romaanisiin kieliin (ranskaksi rasse, italiaksi razza), ja esimerkiksi 
1600-luvulla termillä viitattiin ihmisiin, jotka kuuluivat samaan ihmisjoukkoon. Tuo-
hon aikaan rotu tarkoitti muun muassa myös ihmisryhmää tai -luokkaa. Vasta 1700-
1800-luvun vaihteessa rodun merkitys kasvoi kattamaan ihmisryhmien suuria eroavai-
suuksia ns. ihmiskunnan alaosastoja. Vuosisata myöhemmin rodusta oli tullut avainsa-
na, jonka avulla tiede luokitteli ihmiskuntaa fyysisten ominaisuuksien perusteella eri-
laisiin väestöryhmiin. (Fenton 2003: 18.)  

Modernin rotu-käsitteen syntyyn liittyy olennaisesti ajatus, että rodut ovat biologisia; 
ne ovat ryhmiä, joita erottavat fyysiset erityispiirteet kuten ihonväri. Rotubiologiaan 
liitettyjen kulttuuristen ominaisuuksien havainnointi ja raportointi oli yli vuosisata 
sitten varsin muodikas tieteellinen tapa kategorisoida erilaisia ihmisryhmiä. Silloisten 
rotuopillisten käsitysten mukaan yksilön käyttäytyminen, luonteenpiirteet, kyvyt ja 
muut henkilökohtaiset ja kulttuuriset ominaisuudet määräytyivät tiettyjen biologisten 
perintötekijöiden mukaan. Ihonväri oli näiden käsitysten mukaan tyypillinen biologi-
nen tekijä, joka määrittelee ihmisen persoonaa ja toimintaa. Tämän päivän tieteessä 
rodun kulttuuribiologisilla tulkinnoilla ei ole uskottavuutta. (Eriksen 2002: 5; Viljanen 
1994: 147-148.)  

Rotua voidaan kuvata diskursiivisena kategoriana, joka käyttää fyysisiä erityispiirteitä 
symbolisina merkitsijöinä erottamaan ihmiset ja ihmisryhmät sosiaalisesti toisistaan. 
Rodun kategoria jäsentää erilaisia puhetapoja, representaation järjestelmiä sekä kult-
tuurisia ja sosiaalisia käytänteitä, jotka hyödyntävät löyhästi ja toisinaan myös määrit-
tämättömästi eroja erilaisten fyysisten erityispiirteiden, kuten esimerkiksi ihonvärin, 
hiusten ja/tai muiden ruumiinpiirteiden välillä. (Hall 1999: 55.) Monille maailman 
ihmisille rotu merkitsee edelleen tunnistamisen ja luokittelun välinettä ihmisryhmien 
välisille eroille. Toisille rotu on kätevä tapa kuvata ja jäsentää itseä ja toisia, kun taas 
toisille rodun merkitys voi olla voimakas, pahaenteinen ja merkitykseltään usein louk-
kaava. (ks. Ratcliffe 2004: 27.)  

Etnisyyden ja rodun välinen suhde on monimutkainen ja mielenkiintoinen. Arkikieles-
sä etnisyyden ja rodun käsitteiden käyttö voi olla päällekkäistä ja sidoksissa tilantee-
seen ja käyttötarkoitukseen. Etnisyyden ja rodun käsitteelliset rajat ovat usein hämär-
tyneet niin, että esimerkiksi rodulliset ryhmät voivat muuttua piirteiltään etnisiksi tai 
niistä voi tulla etnisiä kategorioita. Toisinaan taas etniset ryhmät voivat saada rodulli-
sia merkityksiä. Joskus esimerkiksi etnisin perustein tapahtuvasta syrjinnästä saatetaan 
käyttää nimitystä rasismi. Rasismi eli rotuperusteinen luokittelu ja syrjintä pohjautuu 
edelleen oletukselle, että ihmisten persoona ja sosiaalikulttuuriset erityispiirteet ovat 
kytköksissä ihmisten synnynnäisiin ominaisuuksiin, jotka määräytyvät rodun mukaan. 
Vaikka rotua ei ole perusteltua lähestyä objektiivisena käsitteenä kuten rasismi olettaa, 
rodulla on tämän päivän tieteissä kuitenkin tutkimusarvoa. (Eriksen 2002: 5-6, 82.) 

Nykyisin sosiaalitieteet lähestyvät rodun käsitettä ennen kaikkea kulttuurisena ja sosi-
aalisena konstruktiona. Vaikka emme itse uskoisi, että rotu pitää sisällään kulttuuribio-
logisia merkityksiä, voimme esimerkiksi tutkia ihmisiä ja yhteisöjä, joille kyseiset 
merkitykset ovat todellisia. (Eriksen 2002: 5.) Namibiassa rodun tutkimus on perustel-
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tua, sillä rotuun liittyvät kysymykset koskettavat edelleen namibialaisia ihmisiä. 
Apartheid-aikainen väestöryhmien etnisyyteen ja rotuun perustuva luokittelujärjestel-
mä oli vielä 1980-luvun loppuun saakka voimissaan ja sen jäljet ovat näkyvissä myös 
tänä päivänä. Käsittelen apartheid-aikaa ja sen jälkiä Namibiassa tarkemmin luvussa 3.  

2.4 Kansallisuus ja kansallinen identiteetti 

Namibialla on pitkä siirtomaahistoria, joka on jättänyt jälkensä namibialaisen väestön 
kokemusmaailmaan ja kansallisen kuulumisen tunteeseen. Itsenäistyminen vuonna 
1990 merkitsi uuden valtion syntyä, mutta kansakunnan rakennusprosessi ja namibia-
laisen kansallisen identiteetin rakentuminen eivät ole seuranneet toisiaan mutkattomas-
ti (ks. esim. Fosse 1992). Ennen kuin käsittelemme namibialaisten kaupunkilaisnuor-
ten kansallisen kuulumisen kokemuksia, on hyvä luoda katsaus tämän tutkimuksen 
kannalta olennaisiin kansallisuuden ja kansallisidentiteetin tieteellisiin tulkintoihin.    

Kansan, kansakuntien ja nationalismin alkuperästä ja merkityksestä on käyty viime 
vuosikymmenien aikana vilkasta tieteellistä keskustelua. Tutkijat kuten Ernest Gellner 
(1983) määrittävät modernin nationalismin kehittyneen teollisen vallankumouksen 
myötä, kun taas toisille tutkijoille nationalismi on huomattavasti vanhempi ilmiö. Kan-
san tai kansakunnan käsite nousi suosituksi eurooppalaisten intellektuaalien ja poliit-
tisten johtajien parissa 1700-luvun loppupuolelta lähtien muun muassa Ranskan val-
lankumouksen sekä Napoleonin sotien myötä. Kansallismielisyys eli nationalismi 
muotoutui Euroopassa 1800-luvulla poliittiseksi ohjelmaksi, jota poliittinen johtajisto, 
lehdistö sekä ajan kirjallisuus käsitteli ahkerasti. Euroopassa tapahtuneet taloudelliset 
muutokset kohti kapitalistisempaa markkinajärjestelmää sekä valtioiden aluerajojen 
vahvistumisen sekä juridisoikeudellisen vallan kasvu loivat asetelman, johon nationa-
lismi poliittisena ideologiana tuntui soljuvan loogisesti. (Poole 1999: 19, 21, 24-25.)   

Taloudellisten ja poliittisten yhteiskuntamuutosten lisäksi myös kulttuuriset muutokset 
ovat vaikuttaneet modernin nationalismin ja kansallisvaltioiden kehittymiseen. Paine-
tun kirjallisuuden ja lehdistön räjähdysmäinen kasvu loi valtioiden sisällä mahdolli-
suuden yhteisen kirjallisen kielen kehittymiselle sekä kansallismielisten aatteiden sekä 
kansallisen kulttuurin leviämiselle koko kansan keskuuteen. Printtinationalismin kehit-
tymisen myötä ihmiset oppivat kotimaastaan, sen historiasta ja traditioista sekä loivat 
kuvaa itsestään kansakunnan jäseninä. Tällä oli vaikutusta kansallisidentiteettien ke-
hittymiseen Euroopassa sekä myös Pohjois-Amerikassa. (Anderson 2006: 37, 44-46; 
Poole 1999: 26-27.)  

Kansa, kansallisuus ja nationalismi ovat osoittautuneet tieteessä äärimmäisen vaikeiksi 
käsitteiksi määritellä ja analysoida. Nationalismin vaikutus modernissa maailmassa on 
ollut kiistämättä merkittävä, mutta pitävää tieteellistä määritelmää ilmiölle on ollut 
haastavaa tuottaa. (ks. Anderson 2006: 3-4.) Nationalismin ja kansallisvaltioiden mo-
dernien teorioiden (ks. esim. Gellner 1983; Smith: 2001) käytön haasteet erityisesti 
yksilön subjektiivisen kokemuksen huomion puutteessa nousevat esiin, kun tarkastel-
laan tutkimuskohteena olevia ilmiöitä emic-lähtöisesti. Esimerkiksi kansa on määritel-
ty sen modernissa merkityksessä olevan tietty ihmisyhteisö, jolla on yhteinen nimi, 
historiallinen alue, yhteiset myytit ja muistot, jaettu kulttuuri sekä kaikille jäsenilleen 
yhteiset juridiset oikeudet ja velvollisuudet (ks. Smith 2001: 13). Kyseisen esimerkin 
mukaiset objektiivisuuteen pyrkivät määritelmät ovat pitkään olleet käytössä, mutta 
niitä on myös kritisoitu (ks. esim. Palmberg: 1999). Nykytutkimukselle on tyypilli-
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sempää korostaa kansaa kulttuurisena ja poliittisena rakennusprosessina tai konstruk-
tiona, jossa keskiössä ovat ihmisten käsitykset itsestään ja kuulumisestaan (ks. esim. 
Anderson 2006; James 1986; Miller: 2000). Samalla on tärkeää huomata, että valtion 
kansalaisuus on omalaatuinen kuulumisen muoto ja kulttuurinen konstruktio, joka 
poikkeaa etniseen ryhmään kuulumisesta merkittävästi. Lähestymme tätä ajatusta na-
mibialaisten kaupunkilaisnuorten kokemuksista johdetuin esimerkein tarkemmin lu-
vussa 6.           

Itsenäistyneet Afrikan entiset siirtomaat ovat valtioita, joiden pyrkimys muodostaa 
kansallisvaltioiden tapaisia kulttuuris-poliittisia kokonaisuuksia on osoittautunut mo-
nella tapaa haasteeksi. Eurooppalaista siirtomaahallintoa vastustaneiden poliittisten 
liikkeiden ensisijaisena tavoitteena oli vapautua siirtomaa-vallan ikeestä, rakentaa ti-
lalle uusi valtio sekä tehdä aikaisemmista käskynalaisista väestöryhmistä uuden valti-
on täysivaltaisia kansalaisia. Siirtomaa-ajan hallinto-organisaatiot korvattiin itsenäis-
tyessä suoraan kansallisilla valtioilla. Lisäksi termiä kansa tai kansakunta ryhdyttiin 
käyttämään alueesta, jossa on etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen väestö ja jossa 
valtiorajat pohjautuvat edelleen eurooppalaisten vetämiin siirtomaa-ajan hallinnollisiin 
rajoihin. Siirtomaavastaisten kamppailujen lopputuloksena oli näin ollen valtioiden, 
mutta ei varsinaisten kansakuntien muodostuminen, vaikka kyseiset poliittiset koko-
naisuudet kansakuntien nimillä kulkivat. Monissa Afrikassa ja myös Aasiassa synty-
neiden uusien valtioiden itsenäistymisen jälkeisten ongelmien ytimessä onkin ollut 
yritys rakentaa yhtenäistä keskusjohtoista kansakuntaa välittämättä valtioiden moniet-
nisestä ja -kulttuurisesta todellisuudesta. (Oommen 1994: 33, 37.) Monissa tapauksissa 
tämä on johtanut kulttuuristen eroavaisuuksien kieltämiseen ja vähemmistöryhmien 
äänien tukahduttamiseen (ks. Palmberg 1999: 8-9). 

Etelä-Afrikassa otettiin käyttöön päinvastainen lähestymistapa kansalliseen rakennus-
projektiin itsenäistymisen jälkeen, sillä maassa ryhdyttiin omaksumaan käytäntöjä, 
jotka pohjautuivat kansallisen yhtenäisyyden rakentamiselle sekä kulttuurisen moni-
muotoisuuden tunnustamiselle. (Palmberg 1999: 8-9.) Etelä-Afrikassa nationalismi on 
esiintynyt etnisyyksien yläpuolella olevana puolueettomana ja universalistisena ideo-
logiana, jonka tavoitteena on taata kaikille yhteisön jäsenille oikeutta ja tasa-arvoa 
(Eriksen 2002: 119). Etelä-Afrikan esimerkki on olennaista ottaa huomioon, sillä Na-
mibian ja Etelä-Afrikan valtioiden tapauksissa on runsaasti yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin 
molemmat maat kuuluvat Afrikan nuorimpiin itsenäistyneisiin valtioihin. Toiseksi 
Namibian kansallinen rakennusprojekti on muotoutunut samalle ideologiselle perustal-
le kuin Etelä-Afrikassa. Kuten alaluvun alussa todettiin, uuden valtion kansallisen ra-
kentumisen sekä kansallisidentiteetin välinen suhde ei ole Namibiassa eikä monien 
muidenkaan valtioiden tapauksissa täysin mutkaton. Mitä kansallinen identiteetti sitten 
tarkoittaa?  

Kansallista identiteettiä on pyritty määrittelemäään muun muassa kansakunnan perin-
nölle tyypillisinä pidettyjen arvojen, symbolien, muistojen, myyttien ja traditioiden 
jatkuvaksi uudelleentuottamiseksi ja uudelleentulkinnaksi sekä yksilöiden samaistumi-
seksi tähän perintöön ja sen kulttuurisiin tekijöihin (ks. Smith 2001: 18). Kansallinen 
identiteetti ja sen muotoutuminen voivat kuitenkin olla monimutkaisia ja kiisteltyjä 
prosesseja monietnisissä ja -kulttuurisissa valtioissa, kuten esimerkiksi Afrikan jälki-
koloniaalisissa valtioissa. Sen vuoksi on tarpeellista löytää toimivampi lähestymistapa 
kansallisen identiteetin tarkasteluun.  
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Politiikantutkija Benedict Andersonin klassinen ajatus kansakunnista kuviteltuina yh-
teisöinä on hyvä lähtökohta lähestyttäessä nuorten kaupunkilaisnamibialaisten kansal-
lisen identiteetin kysymyksiä. Andersonin kuvaa kansakuntia ”kuvitelluiksi poliittisik-
si yhteisöiksi” useammasta syystä. Ensinnäkin ihmiset tuntevat yhteisyyttä siitä huo-
limatta,  vaikka he eivät tuntisi henkilökohtaisesti jokaista, joka samaan kansakuntaan 
kuuluu. Toisin sanoen tietoisuus kuulumisesta kansakunnaksi ajateltuun yhteisöön luo 
toisilleen tuntemattomien ihmisten välille yhteenkuuluvuuden tunteen, joka ei näyt-
täydy aina konkreettisena vaan kuviteltuina ihmisten mielissä. Kansakunnan voi näin 
ollen myös kuvitella olevan toveruuteen perustuva yhteisö. Toiseksi kansakunnan ku-
vitellaan olevan myös rajallinen, sillä kansakunnalla on selvät, vaikkakin usein jousta-
vat rajat suhteessa toisiin kansakuntiin, jotka erottuvat oman kansakunnan rajojen ul-
kopuolelle. Lisäksi kansakunta on kuvitteellinen yhteisö myös siitä syystä, että sen 
kuvitellaan olevan suvereeni perustuen ajatukseen itsenäisestä valtiosta. (Anderson 
2006: 6-7.)  

Poliittinen teoreetikko David Miller on kuvannut kansallisen identiteetin luonnetta 
useiden nimittäjien kautta, joista moni toimii myös Namibian kaltaisten nuorten plu-
raalien kansakuntien tapauksissa. Ensimmäinen nimittäjistä kulkee käsi kädessä An-
dersonin ajatusten kanssa, joiden mukaan kansalliset yhteisöt perustuvat yksilön ”ku-
vitteluun” kansallisesta yhteisöstä. Toisin sanoen kansallisuus on olemassa, jos sen 
jäsenet uskovat sen olevan niin. Tämä ei ole sidoksissa yhteisesti jaettaviin tekijöihin 
kuten kieleen, ihonväriin tai vaikkapa kansallisiin symboleihin, vaan yhteiseen usko-
mukseen kansallisesta olemassaolosta ja yhteisyydestä. (Miller 2000: 28.)  

Millerin mukaan toinen kansallista identiteettiä nimittävä tekijä on kansallisen yhtei-
sön jäsenten uskomus historialliseen jatkuvuuteen. Kansakunnan synty ajatellaan al-
kavan aikojen alusta ja sen historia käsittää usein menneiden sukupolvien ponnistukset 
ja kärsimykset yhteisen kansan hyvän vuoksi. Uusien sukupolvien lojaliteetti kansa-
kuntaansa kohtaan pohjautuu historiallisen jatkuvuuteen ja velvollisuuteen, jota koe-
taan menneisyyden uhrausten vuoksi. (Miller 2000: 28-29.) Tämä nimittäjä soveltuu 
ennen kaikkia vanhojen kansallisvaltioiden tapauksiin, jossa kansakunnan historialla 
ajatellaan olevan pitkät juuret. Namibian kaltaisissa nuorissa etnisesti monimuotoisissa 
valtioissa väestöryhmien erilaiset kokemukset ja roolit historiassa vaihtelevat suuresti. 
Tällä on väistämättä myös vaikutusta yhtenäisen kansalliseen historiaan perustuvan 
lojaliteetin syntymiseen. (vrt. esim. Fosse 1992.) Monille namibialaisille kansallinen 
lojaliteetti voi kuitenkin saada yllä olevan nimittäjän kaltaisia merkityksiä.  

Kolmanneksi kansallinen identiteetti on luonteeltaan myös aktiivinen. Kansakunnan ja 
sen jäsenten ajatellaan tekevän yhteisesti asioita ja päätöksiä sekä saavuttavan asioita 
yhteisönä, vaikka aktiivisina toimijoina ja päätöksentekijöinä olisivat yksittäiset kan-
sakuntaa edustavat ihmiset tai ihmisryhmät. Kansakunnan ajatellaan olevan sellainen 
kuin sen teot ja päätökset ovat olleet. Kyseessä voi olla kunniakas tapahtumien sarja 
tai asia, joka herättää kansallisia häpeän tunteita. (Miller 2000: 29.) Millerin ajatusten 
taustalla on, kuinka puheessa ja ajattelussa valtiota ja kansakuntaa esineellistetään ni-
puttamalla sen jäsenten teot kansakunnan yhteisiksi teoksi. Esimerkiksi Namibiassa 
sekä monissa muissa maissa urheilijoiden kansainvälisistä urheilusuorituksista puhu-
taan kansakunnan yhteisinä suorituksina, voittoina tai häviöinä.      

Kansallinen identiteetti on Millerin mukaan sidoksissa myös tiettyyn alueeseen. Toisin 
sanoen kansalla ajatellaan olevan itselleen kuuluva maa-alue, jota kutsutaan kotimaak-
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si. Lisäksi kansalliselle identiteetille on myös ominaista, että ihmiset uskovat omista-
vansa yhteisönä sellaisia piirteitä, joita muihin kansakuntiin kuuluvilla ei ole (Miller 
2000: 30). Miller ensinnäkin ajattelee kansallisen identiteetin yhdistyvän tiettyyn tar-
koin rajattuun maantieteelliseen alueeseen. Lisäksi Millerin ajatus sisältää kansalliselle 
identiteetille olennaisen jaon meihin ja heihin, joka perustuu erontekoihin, eli kuulu-
minen tiettyyn kansallisen yhteisöön merkitsee jäsenilleen eroavaisuutta toisiin tietyin 
tavoin rajattuihin kansallisiin yhteisöihin ja niiden jäseniin. Vaikka kansallinen identi-
teetti liittyy osaltaan kansallisen yhteisön konkreettisiin alueellisiin rajoihin, jotka 
erottavat ”meidät” ”heistä”, tämän tutkimuksen kannalta on tärkeämpää palata aina 
uudelleen takaisin Andersonin (2006) ajatuksiin kuvitellusta yhteisöstä, sen kuvitel-
luista rajoista sekä niihin sidoksissa olevasta yhteisyyden tunteesta kansakunnan jäsen-
ten välillä.       

Edellä käsitellyt kansallisuuden ja kansallisidentiteetin määritelmät lähestyvät kansal-
lista kuulumista subjektiivisesta näkökulmasta, joka viitoittaa myös tämän tutkimuk-
sen lähestymistapoja namibialaisten kaupunkilaisnuorten kansallisen kuulumisen tul-
kintoihin. Sosiaalisia identiteettejä olisi yleisesti ottaen vaikeaa tarkastella ilman, että 
kohteena oleva yksilö tai ryhmä saisi äänensä kuuluviin. Namibiassa etnisyys, rotu ja 
kansallisuus ovat osin päällekkäisiä, osin yhteenkietoutuneita ja osin myös ristiriitaisia 
kulttuurisia tapoja määritellä omaa paikkaa ja kategorisoida muita ihmisiä. Tässä tut-
kimuksessa tarkastellaan etnisyyttä, rotua ja namibialaisuutta nimenomaan rakennus-
prosesseina: miten ihmiset tuottavat niitä ja myöskin haastavat niitä puheessaan.  
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3 Nuori Namibia ja sen väestö 

3.1 Siirtokunnasta itsenäiseksi valtioksi 

Atlantin rannikolla Afrikan lounaisosassa sijaitseva Namibia (kuva 1) on pinta-
alaltaan (824 292 m2) lähes 2,5 kertaa Suomen kokoinen valtio. Viivoittimen vedoin 
muotoutuneiden rajojen pohjoispuolelle jäävät Angola ja Sambia, itäpuolelle sijoittuu 
Botswana sekä maan eteläisellä ja itäisellä rajalla sijaitsee Etelä-Afrikka (kuva 2). 
Maan itäosissa sijaitseva Kalaharin autiomaa sekä läntistä rannikkoa reunustava Na-
mib-autiomaa, jonka mukaan valtio on nimetty, tekevät Namibian luonnosta ja maise-
masta erittäin kuivan ja maatalouteen perustuvalle elinkeinotoiminnalle haasteellisen. 
(Ejikeme 2011: 1, 4; Ministry of Health and Social Services & ICF International 2014: 
1.) Namibia on yksi harvimmin asutuista maista maailmassa, sillä maassa oli vuonna 
2015 asukkaita keskimäärin 3 henkilöä neliökilometriä kohti (United Nations Depart-
ment of Economic and Social Affairs / Population Division 2015).  

Kuva 1. Namibian sijainti Afrikan mantereella (Ministry of Health and Social Services 
& ICF International 2014). 
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Kuva 2. Namibian kartta (Central Bureau of Statistics 2010). 

Siirtomaahallinnon aika 

Nykyisen Namibian alue pysyi varsin pitkään koskemattomana eurooppalaisilta mat-
kailijoilta ja valloittajilta vaikeapääsyisen rannikkonsa ja haastavan luonnonympäris-
tönsä vuoksi (Wallace 2011: 45). Eurooppalaiset lähetystyöntekijät, kauppamiehet ja 
matkailijat vierailivat ja toimivat alueen eri osissa jo 1700-luvun loppupuolella ja 
1800-luvun alussa, mutta merkittävää roolia heillä ei ollut alueella ennen 1860-lukua. 
Heidän myötävaikutuksellaan eurooppalaiset vaikutteet ja kristinusko levisivät paikal-
lisväestön keskuuteen. Kapitalististen periaatteiden mukaiset kaupankäynnin muodot 
kehittyivät ja eurooppalaiset sodankäynnin välineet löysivät myös tiensä alueelle. 
(Katjavivi 1988: 5-6; Wallace 2011: 56-57, 66-67.) 

Lounais-Afrikkana aiemmin tunnettu Namibia joutui siirtomaavallan hallinnon alle 
ensimmäisen kerran 1880-luvulla, jolloin saksalaiset saapuivat alueelle ja ryhtyivät 
toimeen pyrkimyksenään ottaa haltuunsa maa-alueita ja hyödyntää alueen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Saksalaisten asema alueella kasvoi merkittävästi vasta vuosisadan 
vaihteessa, jolloin saksalaisten muuttovirta Lounais-Afrikkaan kiihtyi ja saksalaiset 
käyttivät tehokkaampia keinoja maa-alueiden käyttöönottoon. Myös kuparikaivostoi-
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minta sai alkunsa, teiden sekä junaratojen rakennus sisämaasta rannikkoalueille aloi-
tettiin sekä timanttiteollisuus otti ensiaskeleensa. (Wallace 2011: 116, 118, 151.) 

Poliisivyöhykkeenä (Police Zone) tunnetuksi tulleet alueet Lounais-Afrikan keski- ja 
eteläosissa joutuivat tiukemmin saksalaisten kontrollin ja mielivaltaisten toimien alle. 
Alueella asuneet herero- ja nama-yhteisöt menettivät saksalaisille laidunmaiden ja 
vesivarojen lisäksi myös itsemääräämisoikeutensa. Paikallisyhteisöjen kurjistuvat 
elinolot ja tyytymättömyys saksalaisiin siirtomaaisäntiin kärjistyivät vastarintaan ja 
verisiin sotiin saksalaisia vastaan vuosien 1904-1908 aikana. Saksalaiset kukistivat 
paikallisyhteisöjen vastarinnan rautaisella ja raa’alla otteella. (Wallace 2011: 131, 
155.) Kymmenet tuhannet paikallisyhteisöjen asukkaat menehtyivät sotatantereilla 
sekä saksalaisten pystyttämillä keskitysleireillä. Moni pakeni karuille aavikkoalueille. 
Saksalaiset ottivat haltuunsa maanomistajuuden ja sodasta selviytyneiltä paikallisilta 
riistettiin kaikki oikeudet aiemmin omistamiinsa maihin ja elinkeinoon. Arvioiden 
mukaan hererojen määrä väheni vähimmillään puolella ja namojen määrä väheni yh-
dellä kolmanneksella, mutta luvut voivat olla huomattavasti korkeampia. (Henrichsen 
2010: 87, 89; Wallace 2011: 155, 177-178.)  

Kansanmurhiin johtaneen sodan tapahtumat ovat merkittävä osa Namibian historiaa ja 
niillä on ollut kauaskantoisia seurauksia namibialaisessa yhteiskunnassa. Tapahtumat 
ovat tärkeältä osin vaikuttaneet Namibian rodullisesti jakautuneeseen ja epätasa-
arvoiseen maanomistajuusrakenteeseen, joka oli vahva aikana ennen itsenäisyyttä ja 
jonka jäljet ovat edelleen nähtävissä myös tänä päivänä. Kansanmurhat ovat hiertäneet 
herero- ja nama-väestön sekä saksalaisten välejä yli vuosisadan ajan ja aihe herättää 
edelleen Namibiassa keskustelua ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita sodassa kaltoin 
kohdeltujen yhteisöjen jälkeläisten keskuudessa. (ks. Wallace 2011: 155, 181.)   

Kolmekymmentä vuotta kestänyt Saksan siirtomaa-aika päättyi brittien kukistaessa 
Saksan Lounais-Afrikassa vuonna 1915. Saksalaisten joukot joutuivat väistymään brit-
tien komennossa olleiden eteläafrikkalaisten sotilasjoukkojen tieltä. Tätä seuranneina 
eteläafrikkalaisen sotilashallinnon vuosina Etelä-Afrikan laki korvasi saksalaisten hal-
linnon. Eteläafrikkalaisen sotilashallinnon aikaan poliisivyöhykkeen paikallisyhteisöt 
saivat pienimuotoisia liikkumisvapauksia sekä vapauksia pitää maa-alueita rajoitetussa 
hallinnassaan. (Wallace 2011: 205-206.) Ajanjakso vuoden 1914 jälkeen oli pohjoisen 
ovambo-väestöille erityisen musertava. Ovambo-yhteisöt kärsivät vakavasta nälänhä-
dästä, mikä vaikutti alueen väestömäärään tuhoisasti tappamalla tuhansia ihmisiä ja 
aiheuttamalla voimakkaan muuttoaallon etelään. Lisäksi eteläafrikkalainen sotilashal-
linto ulotti saksalaisia tiukemman otteensa alueen pohjoisosiin suhteillaan pohjoisen 
paikallisiin hallitsijoihin. (Wallace 2011: 207-208, 210-211.)  

Nykyisen Namibian alueesta tuli Kansainliiton myönnytyksellä Iso-Britannian alai-
suudessa olevan Etelä-Afrikan unionin mandaattialue vuonna 1921. Lounais-Afrikaksi 
kutsuttu alue oli C-mandaatilla virallisesti brittiläisten vallassa, mutta Etelä-Afrikalla 
oli alueen hallinnollinen vastuu. Etelä-Afrikan siviilihallinto ryhtyi hyvin vapaasti 
tulkitsemillaan valtuuksilla liittämään Lounais-Afrikkaa osaksi Etelä-Afrikkaa. Etelä-
Afrikan siviilihallinto pyrki edistämään hollantilaisjälkeläisistä muodostuneen eteläaf-
rikkalaisen buuriväestön muuttovirtaa Lounais-Afrikkaan sekä hyödyntämään Lou-
nais-Afrikan rikkaita luonnonvaroja muun muassa takavarikoimalla saksalaisten hal-
lussa olleita maita, infrastruktuuria sekä tuotannollista sektoria. (Wallace 2011: 205, 
217-218.) 
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Lounais-Afrikka liitettiin 1920-luvulla Etelä-Afrikan suoran hallinnon alle ja alueen 
koko väestö joutui osaksi hallintokoneiston rodulliseen erotteluun ja valkoihoisen vä-
estön ylivaltaan pohjautunutta politiikkaa. Käytännössä alueen yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen rakenne muotoiltiin palvelemaan eteläafrikkalaisen hallinnon ja alueella 
asuvan valkoisen väestön etuja. Vuonna 1920 perustettu alkuperäisasukkaiden reser-
vaattikomissio (Native Reserve Comission, tunnetaan myös nimellä Native Labour 
Comission) asetti tiukat raamit mustan ja valkoisen väestön erottelulle sekä mustan 
väestön asutukselle, työnteolle ja liikkumiselle. Tämän myötä poliisivyöhykkeelle 
perustettiin reservaatit mustien uudelleenasuttamistarkoitusta varten, jotta afrikkalais-
väestö saatiin hallintaan ”mustiin saarekkeisiinsa” ja erilleen valkoisten asutusalueilta. 
(Wallace 2011: 218-219.) Siirtomaahallinnon toiminta tehostui 1930-luvulla Lounais-
Afrikan paikallisväestöjä koetelleen kuivuuden ja laman myötä. Tuolloin siirtomaahal-
linto lisäsi valtaansa paikallisiin kuninkaisiin ja yhteisöjohtajiin sekä työvoimaan ja 
väestön liikkuvuuteen. Afrikkalaisyhteisöjen taloudellinen ahdinko kasvoi muun mu-
assa afrikkalaisväestöä syrjivän verotuksen, epäedullisten työsopimusten ja palkkojen 
sekä maanviljelijöiden ja karjankasvattajien saamien huonojen myyntihintojen vuoksi. 
Myös liikkumisen mahdollisuudet kävivät mustalle väestölle rajallisemmiksi pakotet-
tujen asutussiirtojen sekä kaupunkialueiden liikkumisen rajoitusten myötä. (Wallace 
2011: 205, 235-236.)  

Ajanmukaisen sosiaalidarwinistisen ajattelun hengessä valkoista taloudellista ja hal-
linnollista valtaa oikeutettiin ajatuksilla mustien alempiarvoisuudesta valkoisiin näh-
den. Valkoiset eteläafrikkalaiset afrikaans-asukkaat olivat kyseisen ajattelun mukaan 
väestöryhmistä arvoltaan ylimpinä, kun taas damara- ja san-ryhmiin kuuluvat nähtiin 
arvoltaan kaikkein alimpina. Damara- ja san-yhteisöjen jäsenet olivat haavoittuvim-
massa asemassa ja valkoisten alituisen vainon kohteena. Pyrkimys säilyttää valkoisten 
yhteisöt valkoisena johti toimiin, joilla estettiin rotujen välistä kanssakäymistä. Muun 
muassa mustien ja valkoisten väliset seksuaaliset kanssakäymiset julistettiin vuonna 
1934 laittomiksi sekä maatilat, joissa afrikkalainen asui yhdessä valkoisen kanssa 
määrättiin takavarikoitaviksi. Tilanne oli erityisen hankala myös värillisiksi kutsutulle 
eurooppalaisten ja afrikkalaisten jälkeläisistä koostuvalle väestöryhmälle. Vaikka val-
koisuuden raja osoittautui joissakin tapauksissa hyvin häilyväksi, eristettiin värilliset 
yksimielisesti pois valkoisista yhteisöistä. Värillisillä ei näin ollen ollut oikeuksia val-
koisten sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen elämään. Myös valkoisten väestö-
ryhmien väliset suhteet olivat mutkikkaita. Lounais-Afrikkaan asumaan jääneiden sak-
salaisten sekä eteläafrikkalaisten afrikaans-kieltä puhuvien uudisasukkaiden välillä oli 
voimakas ja luonteeltaan riitaisa sosiaalinen ja poliittinen kahtiajako. (Wallace 2011: 
237-238, 240.)  

Apartheid, vastarinta ja itsenäisyys 

Toisen maailmansodan jälkeen Etelä-Afrikka ryhtyi toimiin liittääkseen Lounais-
Afrikan viidenneksi provinssikseen Yhdistyneiden kansakuntien vastustuksesta huoli-
matta. Etelä-Afrikassa käyttöön otettu rotujen väliseen eriarvoisuuteen perustuva 
apartheid-järjestelmä teki tuloaan myös Lounais-Afrikkaan. Poliisivyöhykkeen rajat 
laajenivat merkittävästi, valkoisten johtamien maatilojen määrä kasvoi räjähdysmäi-
sesti ja valkoisten uudisasukkaiden määrä lisääntyi alueella nopeasti. Lisäksi Lounais-
Afrikassa pantiin toimeen useita apartheid-lakeja, jotka syvensivät rotujen sosiaalista, 
poliittista ja taloudellista välimatkaa entisestään ja lisäsivät apartheid-hallinnon valtaa 
alueen alkuperäisasukkaisiin. Esimerkkinä olivat kaupunkialueita koskevat asetukset, 
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joiden mukaan kaupunkialueet olivat ainoastaan valkoisten asutusalueita, joissa mus-
tilla oli oikeus käydä vain työskentelemässä. Eteläafrikkalaisten alati etenevät tehok-
kaat ja laittomat toimet siirtää Lounais-Afrikka tiiviimmin osaksi Etelä-Afrikan apart-
heid-järjestelmää johtivat afrikkalaisten väestöryhmien kasvaviin protesteihin ja vasta-
rintatoimiin. (Wallace 2011: 243-245.)     

Ovambo-taustaisten työmiesten järjestäytyminen erilaisiin siirtomaavastaisin ryhmit-
tymiin 1950-luvulla johti South West African People’s Organisation (SWAPO) liik-
keen perustamiseen vuonna 1960. SWAPO oli sotilaallisesti aktiivinen vapautusliike, 
joka asettui aseelliseen vastarintaan Etelä-Afrikan armeijaa vastaan vuodesta 1966 
lähtien. Passiivista vastarintaa esiintyi laajalti jo aikaisempina vuosikymmeninä, mutta 
SWAPO:n myötä vastarinta oli järjestäytyneempää ja haaveet olivat korkealla, Nami-
bian itsenäisyydessä. (Melber 2003b: 309-310.) SWAPO:n tavoitteena oli saavuttaa 
poliittinen itsenäisyys, jotta suurimmalla osalla sen sorretusta väestöstä olisi mahdolli-
suus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin (Melber 2014: 11). Vuosikym-
men myöhemmin SWAPO oli kasvanut voimakkaimmaksi poliittiseksi vastarintaliik-
keeksi ja sen alaisuudessa toimineen sotilaallisen osaston, People’s Liberation Army 
of Namibia (PLAN) -taistelijoiden Etelä-Afrikan joukoille aiheuttamien tuhojen jäljet 
alkoivat nousta merkittäviksi. (Brown 1995: 23, 27, 29.)  

Namibian dekolonisaatioprosessi ei nojannut pelkästään PLAN-joukkojen aseelliseen 
painostukseen, vaan myös kansainvälisen yhteisön tukeen ja neuvotteluihin, jotka jat-
kuivat 1970-luvun lopulta aina vuoteen 1989 asti. Tuolloin Etelä-Afrikka joutui lopul-
ta vetämään joukkonsa sekä neuvottelemaan Yhdistyneiden kansakuntien johdolla 
Namibian vaaleista, uudesta perustuslaista sekä Namibian itsenäisyydestä (Koep & 
Sims 2012: 7). Itsenäisyysprosessi sujui hämmästyttävän rauhallisesti ottaen huomi-
oon valkoisen ja mustan väestöryhmän voimakkaan kahtiajaon, vuosikymmenien sor-
ron ja sotien väkivaltaisuuksien tuoreet muistot. Maaliskuun 21. päivä vuonna 1990 
Namibiasta tuli itsenäinen valtio, jonka ensimmäiseksi presidentiksi valittiin 
SWAPO:n pitkäaikainen johtaja, Sam Nujoma. (Dreyer 1994: 192-193; Wallace 2011: 
296, 307.)  

3.2 Itsenäistymisen jälkeen 

Itsenäistymisen myötä Namibia koki voimakkaita poliittisia ja sosiaalisia rakennemuu-
toksia. Etelä-Afrikan apartheid-hallintojärjestelmä lakkautettiin ja tilalle asetettiin uu-
det demokraattisiin periaatteisiin pohjautuvat lait ja hallinto. Namibiassa hyväksyttiin 
uusi, Afrikan liberaaleimpana tunnetuksi tullut perustuslaki, joka määräsi yhtäläiset 
kansalaisoikeudet kaikille Namibian kansalaisille. (Koep & Sims 2012: 7-8.) Namibi-
an ensimmäisissä vaaleissa valittua hallitusta johtivat entisestä vastarintaliikkeestä 
uudeksi valtapuolueeksi nousseen SWAPO:n johtohahmot. Namibiassa otettiin käyt-
töön kansallisen sovinnon käytäntö (policy of national reconciliation), jonka tavoittee-
na oli jättää syrjään menneisyyden riidat osapuolien välillä. Tämän myötä tehtiin pää-
tös olla asettamatta ihmisiä syytteeseen vanhan apartheid-hallinnon aikana tapahtu-
neista ihmisoikeusrikkomuksista. (Wallace 2011: 309.) Namibian uuden perustuslain 
ja kansallisen sovinnon käytännön myötä päästiin hyvään alkuun uuden kansakunnan 
rakentamisen tiellä. 

”Yhtenäisyys monimuotoisuudessa” (unity in diversity) on Namibiassa tuttu lausah-
dus, joka kuvastaa Namibian kansakunnan ja kansallisidentiteetin rakennuksen lähtö-
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kohtia ja agendaa. Namibian kansakuntaa lähdettiin rakentaman perustuslailliselle 
pohjalle, joka takasi kaikille Namibian kansalaisille yhtäläiset perusoikeudet rotuun, 
etniseen syntyperään, sukupuoleen, uskontoon sekä sosiaaliseen tai taloudelliseen 
asemaan katsomatta. Jotta nationalismi saataisiin menestymään, uuden valtiojärjestel-
män virallisia tavoitteita pyrittiin edistämään paikalliset, alueelliset ja etniset kysy-
mykset huomioiden. Namibiassa tämä toteutettiin käytännönläheisten taloudellisten ja 
poliittisten toimien sekä kansalliseen ideologiaan liittyvien rakenteiden julkisen esiin-
tuonnin kautta. Itsenäisyyden myötä apartheid-ajan etnisten ryhmien bantustan-alueet 
korvattiin uusilla maantieteellisillä nimityksillä, taloudellinen kasvu ja varojen uudel-
leenjako nousi valtion tärkeäksi tavoitteeksi sekä koulutus ja valtamedia valtiollistet-
tiin. Lisäksi kansallista historiaa uudelleenrakennettiin ja kansallisia symboleja (valti-
on lippu, valtion uusi pääkieli englanti, kansallisen sovinnon periaatteet jne.) otettiin 
käyttöön pyrkimyksenä yhdistää ihmiset ideologiaan, joka kohoaa etnisten lojaliteetti-
en yläpuolelle. Erilaiset kansalaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, esimerkik-
si äänestäminen, verotus, namibialainen henkilökortti sekä erilaiset sosiaalietuudet 
olivat pyrkimyksiä tuoda valtio lähemmäksi namibialaisia. Kaikkien yllä olevien toi-
mien tavoitteena oli lisätä kansakunnan merkitystä namibialaisten elämässä. (Fosse 
1997: 432-433.)  

Pitkä taistelu siirtomaavaltaa ja apartheid-järjestelmää vastaan oli luonut erityisesti 
Namibian mustalle väestölle tunteen yhteisen asian puolesta taistelemisesta. Tämä 
yhdessä itsenäisyyden saavuttamisen, kaupungistumisen, teollistumisen, koulutuksen 
lisääntymisen sekä tulotasojen muutosten kanssa ovat luoneet perustan namibialaisen 
identiteetin kehittymiselle. Namibian suurin väestöryhmä ovambot muodostaa 50% 
Namibian väestöstä. Heistä yli 90 prosenttia äänestää SWAPO-puoluetta. Ei ole siis 
yllätys, että määrällisesti hallinnollisia ja poliittisia areenoita dominoivat ovambot ja 
valtapuolue SWAPO ovat kansakunnan rakennusprosessin ja kansallisen identiteetti-
projektin suurimpia tukijoita. (Lindeke 2012: 23-24.) 

SWAPO-puoluetta hallitsee edelleen sama sukupolvi, joka oli vapaustaistelujen vasta-
rintaliikkeen johtajistossa. Tällä on ollut sekä positiivinen että ei-toivottu vaikutus 
Namibian politiikassa. Itsenäistymisen aikaan hallintojärjestelmien verrattain sulavan 
vaihtumisen sekä uuden valtiovallan rauhanomaisen vakiinnuttamisen näkökulmasta 
kyseinen puoluepoliittinen vakaus on ollut positiivinen asia. (Melber 2014: 83.) Yhden 
puolueen varassa oleva maan hallinnollinen johtajuus asettaa kuitenkin rajoitteita de-
mokraattisten periaatteiden toteutumiselle. Ovambo-johtoisen SWAPO puolueen hal-
linnollinen ylivalta on heikentänyt monien muiden väestöryhmien ja poliittisten yhtei-
söjen mahdollisuuksia vaikuttaa Namibian poliittiseen päätöksentekoon. Lisäksi vasta-
rintamenneisyyden aikaiset ystävyydet ja uskollisuussuhteet ovat vahvistaneet trendiä, 
jossa päätöksenteon vaikuttimina ovat vanhat lojaliteetit sekä henkilökohtaisen talou-
dellisen hyödyn tavoittelu. (Lindeke 2012: 28.) Tämä on johtanut tuloksettomuuteen 
sekä epätasa-arvoon päätöksenteossa (Melber 2014: 83).  

Namibian demokratiaa tutkineen William Lindeken mukaan pitkään jatkuvalla yhden 
puolueen tai etnisen ryhmän ylivalta-asemalla on taipumus jäykistää ihmisiä ja julkisia 
käytänteitä valta-asemien ympärille. Tämä puolestaan luo liiallisen ja epäterveellä 
pohjalla olevan yhtenäisyyden tunteen, mikä voi tukahduttaa luovuuden ja monimuo-
toisuuden politiikassa ja päätöksenteossa. (Lindeke 2012: 24.) Namibiasta runsaasti 
kirjoittaneen sekä SWAPO-hallintoa usein kritisoineen tutkijan Henning Melberin 
mukaan Namibiassa vallitsee demokraattisen autoritaarisuuden tila, jossa SWAPO:lla 
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on demokratian huntuun verhottu ylivalta maan poliittisilla ja hallinnollisilla areenoil-
la. Entisistä vapaustaistelijoista koostuva Namibian poliittinen eliitti on Melberin mu-
kaan hallinnut yksinoikeudella maan poliittista historiaa sekä kansallisuuden narratii-
via. Namibialaista identiteettiä on SWAPO-eliitin julkisessa keskustelussa rakennettu 
vastarinnan ja vapauden narratiivin kautta, jossa Namibian kansakunnan tarina on tul-
kittu olevan yhtäläinen SWAPO kansakunnan vapauttajana -sankaritarinan kanssa. 
(Melber 2014: 84-85.) Melber, kuten myös moni muu kriittinen ääni, on todennut 
SWAPO:n eliitin oikeuttavan kyseisellä sankarinarratiivilla puolueen itsevaltaista 
asemaa Namibiassa. (ks. esim. Melber 2014: 84-85; Saunders 2007: 25-26.)   

Eteläafrikkalainen siirtomaahallinto pyrki aikanaan onnistuneesti syventämään etnis-
ten ryhmien välisiä eroja yhteiskunnassa. Seuraukset ovat edelleen nähtävissä etnisten 
kategorioiden sekä maaseudun paikallisten identiteettien elinvoimaisuutena. Itsenäi-
syydestä ja kansallisesta rakennusprojektista huolimatta etnisyyteen liittyvät aiheet 
ovat aika ajoin nousseet pinnalle Namibiassa itsenäisyyden aikana, mutta etnisyyteen 
liittyviä väkivaltaisuuksia on kuitenkin pystytty pääsääntöisesti välttämään. (Lindeke 
2012: 23-24.)  

Caprivin irtaantumispyrkimykset vuonna 1999 on yksi merkittävimmistä tapahtumista, 
joka on kärjistynyt voimakkaammaksi konfliktiksi Namibian itsenäisyyden aikana. 
Caprivin kieleke (Caprivi strip) on historiallisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti ollut syr-
jässä ja erillään muusta Namibiasta. Ajatus Caprivin alueen mustasta itsehallinnosta 
syntyi jo 1960-luvulla vastareaktiona Etelä-Afrikan suunnitelmille perustaa afrikaans-
johtoinen autonominen hallinto alueelle. Namibian itsenäisyys ei tuonut Caprivin vä-
estöryhmille toivottuja muutoksia. Itsenäisyyden jälkeisinä vuosina Caprivin asukkai-
den tyytymättömyys muun muassa poliittisten ja taloudellisten mahdollisuuksien rajal-
lisuuteen sekä virkojen epätasa-arvoiseen jakaantumiseen kasvoivat. Alueella asuvien 
etnisten ryhmien välillä olleet ristiriidat olivat osa moninaisia syitä, jotka johtivat lo-
pulta caprivilaisten väkivaltaisiin irtaantumispyrkimyksiin. (Zeller & Kangumu 2007: 
195-197.) 

Konflikti kulminoitui vuonna 1999 hyökkäyksiin SWAPO:n alueellista hallintoa vas-
taan, jonka SWAPO:n joukot kukistivat kovalla otteella ja kyseenalaista väkivaltaa 
käyttäen. Tuhannet kapinaan osallistuneista caprivilaisista pakenivat Botswanaan ja 
muihin maihin, satoja vangittiin ja yli sata henkilöä asetettiin syytteeseen maanpetok-
sesta. (Wallace 2011: 310.) Caprivin konflikti oli merkittävä, sillä se on suurimpia 
alueellisesti tai etnisesti värittyneitä väkivaltaisia tapahtumia itsenäisen Namibian his-
toriassa. SWAPO:n rauhaan ja kansalliseen sovintoon perustuva politiikka sekä kansa-
kunnan rakennusprojekti kokivat kolauksen vuoden 1999 tapahtumien myötä. Ensin-
näkin Caprivin tapaus osoitti etäisyyden Namibian keskushallinnon sekä paikallisryh-
mien välisten suhteissa. Lisäksi tapaus paljasti, ettei keskushallinnon retoriikka Nami-
biasta yhtenäisenä kansakuntana vastannut todellisuutta kaikkien väestöryhmien kes-
kuudessa. (Melber 2014: 71-72.)  

Namibian itsenäisyys oli monille unelmien täyttymys. Mustaihoisille namibialaisille 
itsenäisyys toi avoimet mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, itsensä to-
teuttamiseen sekä oman tulevaisuuden luomiseen ilman rotuun liittyviä sosiaalisia ra-
joitteita. Itsenäisyys nosti toiveita valoisammasta tulevaisuudesta, mutta valtaosalle 
namibialaisista vallanvaihdos ei tuonut odotettuja parannuksia elämänlaatuun. Nami-
bialaista väestöä vastassa olivat edelleen köyhyyteen sekä taloudelliseen ja sosiaali-
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seen epätasa-arvoon liittyvät haasteet. (ks. Melber 2007: 110-111; Jauch ym. 2011: 
213.) 

Köyhyys ja epätasa-arvo 

Namibian talous nojaa pääosin maatalouteen, palvelusektoriin sekä teollisuuteen, josta 
erityisesti kaivosteollisuuden osuus on merkittävä, puolet ulkomaisen liikevaihdon 
osuudesta (CIA World Factbook: viitattu 31.8.2017). Namibia kuuluu nykyisin Maa-
ilmanpankin luokitusten mukaan ylemmän keskitulon maihin, jonka vuosittainen brut-
tokansantuote oli 4,620 Yhdysvaltain dollaria asukasta kohden vuonna 2016 (The 
World Bank: viitattu 31.8.2017). Kyseinen luku ei kuitenkaan kerro tuloerojen jakau-
tumisen jyrkkyydestä namibialaisten kesken. Namibialaisväestöstä 34 prosenttia ovat 
työttömiä, joista naisten osuus (38,3% naisista) on suurempi kuin miesten (29,8% 
miehistä). Maaseudulla työttömyysluvut ovat suhteessa suurempia (39,2%) kuin kau-
pungeissa (30,3%). (Namibia Statistics Agency 2016: 55.)  

Voimakas tuloerojen jakautuminen on luonut Namibiaan kolmijakoisen työllisyys-
markkinatilanteen, jossa ylimpänä osana on Namibian pieni eliitti, joka nautti samaa 
korkeaa elintasoa kuin moni länsimaissa. Toisena ryhmänä ovat virallisten työmarkki-
noiden kiinteissä työsuhteissa olevat matalan ja keskitulon työntekijät. Työmarkkinoi-
den haavoittuvin osa puolestaan työskentelee joko epävirallisissa töissä tai ovat työt-
tömiä työnhakijoita, jotka joutuvat ottamaan vastaan työtä usein itselleen epäedullisilla 
työehdoilla. (Jauch ym. 2011: 223.) Epävirallista työtä tekee kokonaisväestöstä 66,5 
prosenttia. Kaupungeissa asuvista työtä tekevistä namibialaisista reilusti yli puolet ja 
maaseudulla yli 80 prosenttia ovat epävirallisessa työssä. (Namibia Statistics Agency 
2016: 50.)        

Vuosien 1993-2010 aikana köyhyys on vähentynyt Namibiassa merkittävästi (40,5%). 
Maaseudulla köyhyystilastot laskivat saman ajanjakson kuluessa reilummin (44%) 
kuin kaupungeissa (24,3%). Siitä huolimatta maaseudulla köyhyyttä esiintyy kaksi 
kertaa todennäköisemmin kuin kaupungeissa. (Namibia Statistics Agency 2012: 12-
13.) Vuoden 2013 arvion mukaan köyhyysrajan alapuolella elää keskimäärin miltei 27 
prosenttia namibialaisista (National Planning Comission 2015: 2). Asuinalueella, iällä 
ja sukupuolella on selkeä yhteys namibialaisten köyhyyteen. Kaupunkialueilla köy-
hyysrajan alapuolella eläviä on merkittävästi vähemmän kuin maaseudulla. Esimerkik-
si pääkaupunkiseutuna tunnetulla Khomasin alueella sekä Itä-Namibian Erongossa, 
missä sijaitsevat tärkeät satamakaupungit Swakopmund ja Walvis Bay, esiintyy vähi-
ten köyhyyttä. Luontaiselinkeinoihin nojaavilla Koillis- ja Pohjois-Namibian maaseu-
tualueilla (Kavango, Caprivi, Oshikoto ja Otjozondjupa) asuu eniten köyhyysrajan 
alapuolella eläviä ihmisiä. Esimerkiksi Kavangolla ja Caprivilla yli puolet asukkaista 
elävät köyhyysrajan alapuolella. Köyhyys koskettaa vähiten iältään 16-34-vuotiaita 
nuoria, kun taas sitä vanhemmat elävät todennäköisemmin köyhyydessä. Naiset elävät 
köyhyydessä 1,23 kertaa todennäköisemmin kuin miehet. (Namibia Statistics Agency 
2012: 12-13.) 

Myös koulutuksella ja äidinkielellä on selkeä yhteys varallisuuden ja köyhyyden kans-
sa Namibiassa. Korkeamman koulutuksen tiedetään lisäävän tulotasoja ja vähentävän 
köyhyyttä, kun taas vähäisempi koulutuksen taso lisää köyhyyttä. Miltei puolet nami-
bialaisista, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta sekä yksi kolmasosa peruskoulutason 
käyneistä namibialaisista elää köyhyydessä. Toisen asteen koulutus vähentää köyhyyt-
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tä merkittävästi, sillä vain 17 prosenttia sen käyneistä elävät köyhyydessä. Korkeakou-
lun käyneiden keskuudessa köyhyyttä ei Namibiassa juurikaan esiinny. (Namibia Sta-
tistics Agency 2012: 21.)  

Namibiassa on myös havaittavissa etnisten ja rodullisten väestöryhmien väliset erot 
varallisuuden ja köyhyyden tasoissa. Ilmiötä lähestytään kieliryhmien ja köyhyyden 
suhteen kautta. Khoisan- ja rukavango-kieltä puhuvien sekä Caprivilla asuvien kieli-
ryhmien keskuudessa köyhyys on suurempaa kuin muissa kieliryhmissä (ks. taulukko 
2). Khoisania äidinkielenään puhuvista (pääosin Koillis-Namibiassa asuvat san-
ryhmät) 68 prosenttia elää köyhyydessä. Afrikaansia äidinkielenään puhuvien köyhyys 
on vähäisintä, vain 6,9 prosenttia heistä elävät köyhyysrajan alapuolella. Köyhyys on 
vähentynyt vuosien 1993-2010 välisenä aikana voimakkaimmin oshivamboa, na-
ma/damaraa sekä rukavangoa äidinkielenään puhuvien keskuudessa. (Namibia Statis-
tics Agency 2012: 18-20.) Kieliryhmän ja köyhyyden välinen suhde ovat varsin yh-
teneväiset Namibian alueellisten köyhyystilastojen välillä, joiden kärkipäässä ovat 
Kavangon (äidinkieli rukavango) ja Caprivin asukkaat.  

Taulukko 2. Köyhyysrajan alapuolella elävät namibialaiset kieliryhmittäin (Namibia 
Statistics Agency 2011). 

Tuloerot namibialaisten välillä ovat äärimmäisen jyrkkiä. Tulojen epätasaisesta ja-
kaantumisesta namibialaisten kesken kertoo vuonna 2008 valmistunut Poverty and 
Inequality in Namibia -raportti, jonka mukaan Namibian matalamman kulutuksen vä-
estö eli yli puolet namibialaisista kuluttivat vain kahdeksan prosenttia väestön koko-
naiskulutuksesta, kun taas Namibian rikkain 5,6 prosenttia vastasi 53% maan koko-
naiskulutuksesta. Tulojen epätasainen jakautuminen näkyy voimakkaammin kaupun-
geissa kuin maaseudulla ja on suurempi miesten kuin naisten keskuudessa. (Central 
Bureau of Statistics & National Planning Commission 2008: 34, 36, 38.)  
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Siirtomaahistoria ja edesmenneen apartheid-järjestelmän jäljet ovat johtaneet namibi-
laisten merkittävään sosioekonomiseen epätasa-arvoon, jossa on tunnistettavissa eroja 
erityisesti rotujen, mutta myös sukupuolten ja luokkien välillä. Väestöryhmien väli-
seen sovintoon perustuneen vallanvaihdon myötä maan taloudelliset rakenteet jäivät 
entiselleen itsenäisyyden jälkeen. (Jauch 2012: 12.). Apartheid-aikainen dualistinen 
yhteiskuntamalli, jossa vauraus keskittyi pääosin pienelle valkoiselle eliitille, on luo-
nut Namibiasta yhteiskunnan, jossa tulojen jakautuminen sen väestön kesken on edel-
leen maailman jyrkimpiä (The World Bank 2009: 2).  

3.3 Namibialainen väestö 

Namibia on väestömäärän ja pinta-alan suhteeltaan erittäin harvaan asuttu maa. It-
senäistymistä seuranneina vuosina Namibian väestömäärä on kasvanut merkittävästi. 
Vuonna 1991 väkimäärä oli 1,4 miljoonaa asukasta (Namibia Statistics Agency 2011: 
25), kun vuonna 2017 Namibian väestömäärä nousi yli 2,5 miljoonaan (United Na-
tions Department of Economic and Social Affairs / Population Division 2017: 20). 
Namibia jakaantuu 14 hallinnolliseen maakunta-alueeseen (kuva 3). Suurin väestökes-
kittymä on Keski-Namibiassa Khomasin alueella, jossa asuu 16 prosenttia koko maan 
väestöstä. Suuria väestökeskittymiä löytyy myös Pohjois-Namibiasta Omusatin ja 
Ohangwenan maakunnista, joissa molemmissa asuu 12 prosenttia maan väestöstä. Itäi-
sessä Namibiassa Omaheken alueella asuu vähiten ihmisiä, vain 3 prosenttia koko vä-
estöstä. (Namibia Statistics Agency 2011: 26-27.)   

Kuva 3. Namibian maakunnat ja väestömäärä vuonna 2011. Kavango on sittemmin 
jakautunut Itä- ja Länsi-Kavangoon, mikä ei näy kartassa. (Namibia Statistics Agency 
2011.) 
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Namibia on kokenut väestön voimakkaan muuttovirran maaseudulta kohti kaupunkeja. 
Vuosien 2001-2011 aikana kaupungeissa asuvan namibialaisväestön määrä kasvoi 
huimat 49,7 prosenttia, kun taas maaseudulla asukasmäärä väheni 1,4 prosenttia. Voi-
makkainta väestönkasvu oli Erongon maakunnassa (40%) sekä Khomasin alueella 
(37%), joissa molemmissa sijaitsee merkittäviä kasvavia kaupunkeja, Erongossa Swa-
kopmund ja Walvis Bay ja Khomasissa pääkaupunki Windhoek. (Namibia Statistics 
Agency 2011: 25.) Maaseudulla asuvista namibialaisista suurin osa elää Pohjois-
Namibian keskiosissa, Okavango-joen sekä Zambezi-joen läheisyydessä, missä on 
maanviljelylle suotuisin ilmasto ja maaperä. Muualla Namibiassa maaseudulla asuvat 
ihmiset ovat hajaantuneet vähäisempinä määrinä kyliin ja maatiloille. (Namibia Statis-
tics Agency 2013: 4.)   

Namibialaisten keski-ikä on 21 vuotta, mikä tekee maan väestörakenteesta nuorta. 
Maaseudulla asuvista alle 15-vuotiaita on suhteessa enemmän kuin kaupungeissa asu-
vista (44% maaseudulla asuvista verrattuna 30% kaupungissa asuviin). Maaseudulla 
asuu myös yli 60-vuotiaita suhteellisesti selvästi enemmän kuin kaupungeissa (9,1% 
maaseudun asukkaista verrattuna 4,3% kaupungin asukkaista). Kyseisten ikäryhmien 
suhteellisesti suuremman määrän maaseudulla voidaan ajatella olevan seurausta työ-
ikäisen väestön voimakkaasta muuttotrendistä kohti kaupunkeja. (Namibia Statistics 
Agency 2011: 27.) 

Etniset ryhmät Namibiassa 

Namibia on väestölliseltä kirjoltaan hyvin monimuotoinen. Namibialaisväestö jaetaan 
11-14 etniseen ryhmään riippuen lähteestä. Namibialaisista 87,5% on mustia, 6,5% 
sekoittunutta syntyperää olevia sekä 6% valkoisia. Namibialaisia väestöryhmiä ovat 
ovambot, kavangot, hererot, damarat, namat, sanit, caprivilaiset, sekoittunutta syntype-
rää olevat (värilliset ja bastardit), eurooppalaista syntyperää olevat valkoiset (Namibi-
an saksalaiset, afrikaansit sekä pieni määrä syntyperältään englantilaista ja portugali-
laista), tswanat ja himbat. (ks. Ejikeme 2011: 8; Namibia Demographics Profile 2017: 
viitattu 31.8.2017; World Population Review 2017: viitattu 31.8.2017.) 

Esikoloniaalisena aikana ihmisten elinympäristö ja sosiaalinen verkosto ei koostunut 
etnisestä ryhmästä sen modernissa merkityksessä, vaan ihmiset elivät lähisukulaisista 
muodostuneissa perheympäristöissä, jonka mukaisesti jokapäiväinen elämä myös ra-
kentui. Ihmiset myös toimivat tai olivat osana rakenteita, jotka voidaan määritellä ta-
valla tai toisella poliittisiksi. Tyypillisesti afrikkalaisilla yhteisöillä oli johtajat, jotka 
tarjosivat yhteisöille turvaa sekä mahdollisuuden elinkeinojen harjoittamiseen ja kau-
pankäyntiin. Näin oli monissa yhteisöissä myös Namibiassa. (Wallace 2011: 11-12.)  

Namibiassa nykyisin yleisesti käytössä olevilla etnisillä kategorioilla on selkeä yhteys 
siirtomaahallinnon etnisiin jaotteluihin, mutta kategorioissa on kyse myös muustakin. 
Marion Wallacen mukaan Lounais-Afrikkaa asuttaneissa afrikkalaisryhmissä kehitty-
neet etniset kategoriat eivät ole täysin siirtomaavallan luovuuden tuotteita, vaan useat 
etniset kategoriat ovat peruja vanhemmista paikallisista poliittisista yhteisörakenteista. 
Wallacen mukaan joissakin tapauksissa näihin kategorioihin samaistuttiin varsin voi-
makkaasti, esimerkkinä herero-identiteetin muodostuminen 1870-luvulla. Etniset iden-
titeetit olivat Wallacen mukaan häilyviä ja niissä tapahtui paikoin myös voimakkaita 
muutoksia siirtomaa-aikana. Siirtomaahallinto ryhtyi 1930-luvulla voimakkaammin 
jaottelemaan afrikkalaiset yhteisöt ”heimoihin” selkeyttämään mustien väestöryhmien 
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käsittelyä. Nämä toimet johtivat etnisten kategorioiden vahvistumiseen ja eri väestö-
ryhmien lisääntyneisiin konflikteihin. (Wallace 2011: 238.) 

Namibian mustasta väestöstä yli puolet kuuluu ovamboihin, joka on väestömääräisesti 
ja poliittisesti johtava ryhmä Namibiassa. Termi ovambo on yhteisnimitys Pohjois-
Namibiaa (Owamboland tai suomeksi Ambomaa) asuttaville erilaisille yhteisöille. 
Esikoloniaalisella ajalla Namibian pohjoisosissa eli lukuisia matrilineaarisesti järjes-
täytyneitä, ekonomisesti ja poliittisesti itsenäisiä kuningaskuntia, joiden mukaisesti 
ryhmät jakaantuvat vielä tänä päivänä. Ovambo-alaryhmiä ovat kwanyama, ndonga, 
kwambi, ngandjera, mbalantu, kwaluudhi, nkolonkaadhi, eunda, ja mbadja. Kielelli-
sesti ovambot jaetaan oshindongaa ja oshikwnayamaa puhuviin. Monet Pohjois-
Namibiassa asuvista ovamboista ovat maanviljelijöitä ja karjankasvattajia. Vilkkaan ja 
menestyksekkään, erityisesti varhaisten suomalaisten lähetystyöntekijöiden, lähetys-
työn tuloksena kristinusko on ovambo-yhteisöissä hyvin vahvasti läsnä. (Ejikeme 
2011: 8-9.)  

Namibian toiseksi suurin väestöryhmä kavangot asuttavat Kavango-joen varsialueita 
Namibian koillisosissa (Ejikeme 2011: 9). Kavangoihin kuuluu viisi sosiaaliselta ja 
poliittiselta, mutta myös kielelliseltä rakenteeltaan erillistä yhteisöä; mbukushu, kwan-
gali, mbunza, shambiu ja gciriku (Malan 1995: 35; Mbuende 1986: 26-27). Nämä yh-
teisöt ovat ovambojen tapaan matrilineaarisia ja perustavat elinkeinonsa maanviljelyk-
seen ja karjankasvatukseen sekä jokialueiden läheisyyden vuoksi myös kalatalouteen 
(Ejikeme 2011: 9; Malan 1995: 41).  

Hererot ovat kolmanneksi suurin väestöryhmä Namibiassa. Herero-väestön historiassa 
paimentolaisuuteen liittyneet elämäntavat sekä kontaktit alueella asuneisiin muihin 
paikallisiin väestöryhmiin ja saksalaisiin ovat vaikuttaneet herero-väestön levittäyty-
miseen laajalle keskisen Namibian itäosiin sekä erilaisten kulttuuristen vaikutteiden 
integroitumiseen osaksi herero-perinteitä. Hererojen elinkeino maaseudulla nojaa pe-
rinteisesti karjatalouteen, ja karjalla on edelleen vahva kulttuurinen merkitys herero-
yhteisöissä. Tämän päivän herero-yhteisöt ovat vain murto-osa siitä väestömäärästä, 
joka aluetta asutti ennen hereroiden ja saksalaisten välisiä sotia 1900-luvun alussa. 
Sodat johtivat kansanmurhaan ja herero-väestön huomattavaan vähenemiseen. Hererot 
menettivät myös kaikki omistamansa maat. Monien hereroiden toiveet paluusta histo-
riallisille kotimailleen, niin sanottuun Hereromaahan (Hereroland), on johtanut itäisen 
Namibian maa-alueisiin liittyviin maanomistuskysymyksiin, joka on ollut kuumien 
keskusteluiden aihe itsenäisen Namibian aikana. (Ejikeme 2011: 9-10.) 

Himbat ovat tulleet tunnetuiksi erityisesti naisten okranpunaiseksi värjätystä ihosta ja 
ihon paljaaksi jättävästä pukeutumistyylistä, mikä herättää kiinnostusta sekä Namibi-
assa sekä Namibian ulkopuolella. Hereroiden kanssa samanlaiset sukujuuret jakavat 
sekä samaa kieltä puhuvat himbat elävät suurimmaksi osaksi Kunenen alueella Nami-
bian luoteisosissa. (Ejikeme 2011: 10-11.) Himbat tunnetaan väestöryhmänä, joka on 
vähiten omaksunut eurooppalaisia vaikutteita, ja moni elää kaukaisissa kyläyhteisöissä 
luontaistaloutta kuten pienviljelyä, pienkarjan kasvatusta sekä metsästystä ja keräilyä 
harjoittaen (Malan 1995: 85-86, 89).   

Damara- ja nama-kielet luokitellaan usein yhteiseen khoisan-kieliryhmään, mutta kie-
liä puhuvat väestöryhmät ovat taustaltaan erilaisia (ks. Ejikeme 2011: 11). Damaroi-
den uskotaan polveutuneen länsiafrikkalaisista väestöryhmistä, jotka ovat vaeltaneet 
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eteläiseen Afrikkaan kauan ennen itäisen Afrikan bantu-ryhmiä, joiden kieliperheeseen 
muun muassa ovambo- ja hererokielet kuuluvat. Historiallisesti damaroihin kuului 
useita erilaisia alaryhmiä, joista suurimmalla osalla ei ollut varsinaista johtajuusjärjes-
telmää. Damarat olivat pitkään nama-ryhmien ja hererojen vallan alla. Erityisesti kon-
taktit nama-kulttuurien kanssa ovat johtaneet damaroiden alkuperäisen kielen ja mui-
den kulttuuristen erityispiirteiden häviämiseen. Damarat ovat perinteisesti metsästäjä-
keräilijöitä, mutta bantu-kieltä puhuvien paimentolaisten välisten kontaktien myötä 
monet damarat ryhtyivät pienkarjan kasvattajiksi. Myöhemmin myös maanviljelys tuli 
osaksi damaroiden luontaiselinkeinoa. Apartheid-hallinnon myötä damaroille luotiin 
Namibian läntisiin osiin oma territorio, Damaraland. Alue ei kuitenkaan ole ollut kai-
kilta paikoin soveltuva luontaistalouteen, joten monet damarat ovat muuttaneet työs-
kentelemään alueen ulkopuolelle erilaisille farmeille ja kaupunkeihin. (Malan 1995: 
128-129, 131, 134.)           

Namat ovat useista alaryhmistä tai klaaneista koostuva väestö, jotka asuttavat tyypilli-
sesti Namibian eteläisiä Karasin ja Hardapin maakuntia, joita kutsutaan usein myös 
nimityksellä Namaland. Osan namoista tiedetään muuttaneen nykyiseen Etelä-
Namibiaan Etelä-Afrikan Capen alueelta valkoisten uudisasukkaiden toimien vaiku-
tuksesta, kun taas toiset saapuivat alueelle jo aiemmin vaelluksillaan parempien lai-
dunmaiden ja veden toivossa. (Ejikeme 2011: 11-12.) Patrilineaariseen polveutumis-
järjestykseen perustuvat nama-ryhmät olivat perinteiseltä elinkeinoltaan karjaa, lam-
paita ja vuohia kasvattavia paimentolaisia. Elantoaan täydentävästi he turvautuivat 
myös metsästykseen ja keräilyyn. Nykyisin namat ovat omaksuneet myös pienviljelyn 
osaksi elinkeinoaan. Useat namoista ovat myös siirtyneet palkkatyöhön farmeille ja 
kaupunkeihin turvatakseen elantonsa. (Malan 1995: 120, 122-124.)   

Namibialaisryhmistä kenties kuuluisimpia ja kuvatuimpia ovat san-ryhmät. Eteläistä 
Afrikkaa ensimmäisenä asuttaneet ja useista eri alaryhmistä koostuvat sanit tunnuste-
taan Namibiassa alkuperäiskansana, mutta he elävät marginaaliasemassa namibialai-
sessa yhteiskunnassa. Sanit ovat perinteisiltä elintavoiltaan nomadeja ja metsästäjä-
keräilijöitä, mutta alueen muiden afrikkalaisväestöjen sekä eurooppalaisten siirtomaa-
isäntien maanomistajuuden hankkimiseen liittyvät toimet ovat historian kuluessa aset-
taneet sanit hyvin haavoittuvaan asemaan Namibiassa. Sanit eivät perinteisesti tunne 
maanomistajuuden käsitettä, mikä puolestaan oli konfliktissa afrikkalaisten maanvilje-
lijäyhteisöjen sekä eurooppalaisten uudisasukkaiden maanomistuskäsitysten kanssa. 
Maanomistajuuteen liittyvä paine muiden yhteisöjen taholta asetti tiukat rajoitteet sa-
nien luontaiselinkeinon vaatimalle elintilalle ja ajoi sanit Kalaharin autiomaan kui-
vemmille alueille. Heidän historiallista taustaansa ja perinteisiä elintapojaan on usein 
ollut tapana eksotisoida, mutta todellisuudessa suurin osa Namibian 40 000 sanista 
elää tänä päivänä köyhyydessä ja sosiaalisessa marginaaliasemassa. (Ejikeme 2011: 
13-14.)        

Vuonna 1890 saksalaiset rakensivat ja rajasivat itselleen kulkuväylän rannikolta sisä-
maahan kohti Zambezi-jokea. Tätä kulkuväylää kutsutaan nykyisin Caprivin alueeksi. 
Caprivilaiset elävät niin kutsutulla kielekkeellä, joka ulottuu Kavangon alueelta itään 
päin Zambezi-jokea kohti. (Malan 1995: 57.) Caprivilaiset ovat hyvin heterogeeninen 
väestö, vaikka heitä Namibiassa yleisesti kutsutaan yhteisellä nimellä. Caprivin asuk-
kaat luokitellaan yleisesti kahteen suurimpaan väestöryhmään, Subia ja Fwe ryhmiin. 
Caprivilla asuu myös pienempiä paikallisyhteisöjä kuten Yeyi, Totela ja Kololo. (Eji-
keme 2011: 14-15.) Silozi on yleiskieli, jota käytetään alueella laajalti, mutta ihmiset 
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puhuvat edelleen myös omien yhteisöjensä äidinkieliä. Caprivin kielekkeen runsas 
sademäärä ja jokivesistön läheisyys tarjoavat mahdollisuudet monipuoliseen luontais-
elinkeinoon, muun muassa maanviljelyyn ja kalastukseen. (Malan 1995: 58, 63-64.)  

Namibiassa elää merkittävä joukko väestöä, joilla on eurooppalaisperäiset sukujuuret. 
Afrikaansit (tai afrikaner, joita on kutsuttu myös nimellä buuri) ovat alkujaan Hollan-
nista nykyisen Etelä-Afrikan alueelle saapuneita uudisasukkaita, jotka vaelsivat 1800-
luvulla ja sen jälkeen kohti nykyisen Namibian aluetta ja perustivat asutuksia haltuun-
sa saamilleen maille. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen he ottivat hallinnollisen ja 
poliittisen vallan alueella. Suurin osa, 75 prosenttia Namibiassa elävistä eurooppalais-
peräisistä ryhmistä, kuuluvat afrikaans-ryhmään. Namibian saksalaiset muodostavat 
toiseksi suurimman eurooppalaisperäisen ryhmän Namibiassa 25 prosentin osuudella. 
Namibiassa on myös huomattavasti pienempi osa valkoista väestöä, jotka puhuvat äi-
dinkielenään englantia. (Ejikeme 2011: 14.) 

Namibiassa elää myös sekoittunutta syntyperää olevia ryhmiä, jotka puhuvat äidinkie-
lenään afrikaansia. Rehoboth bastards -väestö on nama-ryhmiin kuuluvien ja eteläi-
seen Afrikkaan saapuneiden hollantilaisten uudisasukkaiden liitoista syntyneitä jälke-
läisiä. Ryhmän nimitys juontaa juurensa siirtomaa-aikaiseen asetelmaan ja suhtautu-
miseen sekoittunutta syntyperää olevia kohtaan. Värilliset (colored) ovat myös sekoit-
tunutta syntyperää oleva ryhmä, joka on syntynyt ajan saatossa eurooppalaisten ja eri 
afrikkalaisryhmien välisen kanssakäymisen ja suhteiden tuloksena. Sekä bastardit että 
värilliset vaelsivat nykyisessä Etelä-Afrikassa sijaitsevan Capen alueelta 1800-luvun 
toisella puoliskolla kohti nykyisen Namibian alueita uusien maa- ja vesivarojen toi-
vossa. Bastardit asettuivat asumaan Rehobothin alueelle. Heidät tunnetaan muun mu-
assa ainutlaatuisesta afrikaansin murteesta sekä perinteisestä asusteesta, joka juontaa 
juurensa 1800-luvun buurivaeltajien asusteisiin. Vaikka bastardit jakavat samankaltai-
sen sekoittuneen syntyperän värillisten kanssa, heidät nähdään erillisenä ryhmänä Na-
mibian väestöryhmien kirjossa. (Ejikeme 2011: 14.)  

3.4 Siirtomaa-ajan jälkiä kaupunkikuvassa 

Khomasin maakunnassa Keski-Namibiassa sijaitseva Windhoek on maantieteellisesti 
ja väestöllisesti monimuotoinen pääkaupunki. Windhoekin kaupunkirakenne (kuva 4) 
on peräisin apartheid-ajan rakentamisen ja asutuksen mallista, jossa kaupungin asuk-
kaiden sijoittuminen eri alueille määräytyi rotuun liittyvän väestöjaottelun mukaan. 
Windhoekin keskustaan sijoittuivat kaikki hallinnolliset rakennukset sekä suurin osa 
talouselämän keskuksista. Korkeamman elintason alueilla pääkaupungin keski- ja ete-
läosissa, esimerkiksi Klein Windhoekissa, Ludwigsdorfissa, Suiderhofissa ja Olympi-
assa sijaitsivat ennen itsenäisyyttä pelkästään valkoisen väestön harvemmin rakennetut 
asuinalueet. Kaupungin luoteisosien tiheämmin asutetuille matalamman elintason alu-
eille, pääosin Katuturaan ja Khomasdaliin, sijoittuivat mustien ja värillisten asujaimis-
tot. Katuturan sisällä alueet olivat jakautuneet erilaisten mustien väestöryhmien välillä, 
kun taas eurooppalaisten ja afrikkalaisten jälkeläisistä koostuva värillinen väestö si-
joittui pääsääntöisesti Khomasdaliin. (ks. Ejikeme 2011: 16-18; Van der Merwe 1989: 
122-123.)  

 

 



 38 

Kuva 4. Windhoekin kaupunkirakenne (Caliper.com: viitattu 30.9.2017).  

 

Itsenäisyyden jälkeen Windhoekin eri asuinalueilla tapahtui muutoksia niin, että aikai-
semmin vain valkoisten namibialaisten asuttamille alueille muutti myös muita nami-
bialaisia, joilla oli riittävät taloudelliset resurssit hankkia alueilta koti. Vaikka pääkau-
pungin asuinalueiden väestörakenne on sekoittuneempi kuin aiemmin, alueet ovat 
edelleen jakautuneet elintasoltaan korkean ja matalan elintason asuinalueisiin.  

Windhoek on kokenut voimakkaan muuttovirran viimeisen kahden vuosikymmenen 
aikana. Itsenäistymisen aikaan vuonna 1990 Windhoekin asukasluku oli 200 000 ja 
muuttoliikkeestä johtuva vuosittainen kasvu on ollut 5 prosenttia (Ejikeme 2011: 19). 
Windhoekin väestömäärä vuonna 2017 nousi 322 000 asukkaaseen (World Population 
Review 2017: viitattu 31.8.2017). Kaksi kolmasosaa pääkaupungin asukkaista asuu 
Katuturan alueella, joka on nykyisin etnisesti ja taloudellisesti monimuotoisempi kuin 
ennen itsenäisyyttä. Windhoekin asukkaista valkoisia namibialaisia on yksi viidesosa. 
(Ejikeme 2011: 17.)  

Windhoek on eläväinen kaupunki, joka tarjoaa Namibian kaupungeista kaikkein run-
saimmin mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan. Windhoekissa asuu suuri joukko 
korkeasti koulutettuja namibialaisia, joiden nykyaikainen elämäntyyli ovat havaintoje-
ni mukaan varsin samankaltaisia riippumatta kielellisestä tai etnisestä taustasta. Wind-
hoekissa on runsaasti myös asukkaita, jotka elävät köyhyydessä. Vaikka rotuun perus-
tuvat yhteiskuntarakenteet ovat Namibiassa historiaa, ovat väestön elintasoerot pää-
kaupungissa ja koko maassa edelleen valtavat (ks. Central Bureau of Statistics & Na-
tional Planning Commission 2008: 36-38).  
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4 Kaupunkilaisnuorten kokemuksia kuulumisesta  

4.1 Etnisyyden monet merkitykset 

Tässä luvussa tarkastelen etnisyyden ja rodun käsitteitä ja niiden kulttuurisia merki-
tyksiä namibialaisten kaupunkilaisnuorten kertomuksista käsin. ”Etninen ryhmä” sekä 
rotuun viittaavat termit ”musta”, ”valkoinen” ja ”värillinen” ovat yleisesti käytössä 
olevia käsitteitä, joilla ihmiset kuvaavat väestöryhmiä Namibiassa. Lisäksi namibialai-
sia väestöryhmiä kuvaavat etniset kategoriat kuten ”ovambo”, ”herero”, ”damara”, 
”nama”, ”san”, ”himba”, ”caprivilainen”, ”afrikaans”, ”Namibian saksalainen” ja ”bas-
tard” ovat nimityksiä, joita käytetään päivittäin erottamaan väestöryhmiä toisistaan. 
Yllä olevat etnisyyteen ja rotuun liittyvät termit ja kategoriat ovat lähtöisin Namibian 
siirtomaamenneisyydestä ja osittain etnisten kategorioiden juuret ovat jopa kauempana 
väestöryhmien historiassa (ks. Wallace 2011: 238), mutta niillä kaikilla on selkeä 
käyttöarvo namibialaisten arjessa myös tänä päivänä. Termit kuuluvat namibialaisten 
arkikieleen, mutta niiden taustalla näyttäytyy myös monimutkaisempi merkitysraken-
teiden kenttä kuin äkkiseltään saattaisi näyttää. 

Kuuluminen etniseen ryhmään tunnustetaan, tunnistetaan ja siitä ollaan hyvin tietoisia. 
Lähtökohtaisesti etnistä ryhmäjäsenyyttä määrittelee, miten nuoret kaupunkilaisnami-
bialaiset tunnustavat kuulumistaan ryhmään ja miten he kokevat, että heidät yleisesti 
tunnustetaan osaksi ryhmää. Samalla kuulumisen tunteeseen vaikuttaa, kokevatko nuo-
ret tulevansa hyväksytyksi osaksi etnistä ryhmää oman ryhmän jäsenten ja muiden 
ryhmien silmissä. Kaupunkilaisnuorten tapauksessa etnisyydestä puhumiseen liittyy 
olennaisesti rajojen vetäminen eri ryhmien välille ja sen pohtiminen, miksi ja millä 
perusteella ryhmiin kuulutaan.   

Nuoret kaupunkilaiset käyttävät kertomuksissaan termiä etninen ryhmä kuvatessaan 
syntyperään liittyvää kuulumista ja ryhmäjäsenyyttä. Namibialaisnuorten kertomuksis-
sa etnisen ryhmän termiä käytetään yleisesti tarkoitettaessa mustia väestöryhmiä. Tä-
mä oli havaittavissa läpileikkaavasti kaikkien väestöryhmien nuorissa. Mustat kau-
punkilaisnuoret puhuvat etnisyydestä kuvatessaan omaa ryhmäänsä esimerkiksi näin:  

So in school we were asked every morning for all the different ethnic groups to 
raise their hand. So they would say like: ‘Namas, raise your hand. Damaras, 
raise your hand.’ […] I mean they [Damaras] do want to be a better ethnic 
group, because of the oppression. (Marilyn, 30-vuotta, damara.) 

Valkoisten namibialaisnuorten kertomuksissa etnisyyttä ei yleensä liitetty oman ryh-
män kuvauksiin, vaan myös valkoiset nuoret puhuivat usein etnisyydestä kuvatessaan 
mustia väestöryhmiä. Afrikaans-ryhmään kuuluva Johannes kertoo: ”Like ethnic 
groups, like Owambos and Hereros are still very traditional. They know from which 
village they come from.” (Johannes, 30-vuotta, afrikaans.)  

Termi “heimo” nousee myös esiin kertomuksissa ja termiin viitataan usein puhuttaessa 
perinteisistä afrikkalaisyhteisöistä. Heimo-termiä käytettiin erityisesti puhuttaessa siir-
tomaa-aikaisista suhteista tai silloin, kun puhuttiin tiettyyn etniseen kategoriaan kuu-
luvista alaryhmistä. Heimon käsite on nuorten kertomusten perusteella hyvin lähellä 
etnisyyttä. Nuorten puheissa etninen ryhmä ja heimo olivat osittain päällekkäisiä ja 
käsitteet olivat kertomuksissa usein myös synonyymejä keskenään. “Tribalismin” kä-
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sitettä puolestaan käytettiin esimerkiksi puhuttaessa ryhmien suosimisesta, jota käsitte-
len tarkemmin luvussa 5. Tribalismi sai käsitteenä nuorten kertomuksissa negatiivisen 
sävyn ja se liitettiin usein ryhmien väliseen konfliktiin tai kilpailuun.  

Kaupunkilaisnuorten puheissa etnisyys lähestyy pohjimmiltaan ajatuksia ryhmien al-
kuperästä sekä kulttuurin luonteesta. Kertomusten perusteella voidaan olettaa, että 
nuorten kokemus etnisyydestä yhdistyy mielikuvaan mustien väestöryhmien polveu-
tumisesta Afrikasta ja heidän pitkästä historiastaan mantereella, kun taas valkoisten ja 
värillisten ryhmien läsnäolo mantereella nähtiin huomattavasti tuoreempana ilmiönä. 
Etnisyys liitetään yleisesti ajatukseen yhteisöstä, jolla on kulttuuri ja perinteitä. Mustat 
kaupunkilaisnuoret näyttävät kokevan mustien väestöryhmien kulttuurin ja perinteet 
vahvempina kuin muissa väestöryhmissä. Myös valkoisten ja värillisten nuorten ker-
tomuksissa nousee esiin pyrkimys päästä perinteiden ja kulttuurin äärelle.  

I see the most significant is that if you take, for instance Owambo, Herero or 
Nama, they have specific traditions that are special, unique to them. But the 
colored group has taken from all the different groups. They have taken traditions 
that are applicable to the colored group themselves and made it their own as 
well. (Quincey, 35-vuotta, värillinen.) 

Osalla valkoisista ja värillisistä nuorista on myös tarve tulla tunnustetuksi osaksi Na-
mibian etnisten ryhmien tai heimojen kirjoa. Namibian saksalainen Joel kuvaa tunte-
muksiaan näin:  

We obviously all are Namibians, but that part like we [Namibian Germans] are 
also a tribe. I think we are like that, because we grew up like that. So everybody 
around us is putting a lot of pronounciation on his tribe. They are proud of it. I 
think that’s why we are also like that. It’s still very strong, but not in a negative 
way. It’s okay to belong to a tribe as long as you don’t look down on the other 
one. (Joel, 38-vuotta, Namibian saksalainen.) 

Etnisyys ei välttämättä liity yleisesti käytössä olevaan ryhmäkategoriaan (mm. ovam-
bo tai kavango). Esimerkiksi osalla ovambo-ryhmiin kuuluvista kaupunkilaisnuorista 
ovamboa tärkeämpi itsemäärittelyn muoto oli ovamboihin kuuluvat alaryhmät, nuorten 
tapauksessa ondonga ja kwanyama ryhmät. Ovambo termi nähtiin liian yleistävänä 
nimityksenä laajasta Namibian pohjoisosissa asuvien kulttuuriryhmien kirjosta. 

Personally I don’t like being called Owambo. Because it’s a word that, we are 
so different. There are a lot of sub-cultural groups, then you are branched into, I 
mean rather than you are put in one basket, there’s Owambos. I, for instance, 
cannot tell you anything about the cultures of Kwambis, for instance, or 
Okandjera, coz there’s nothing that I know. To me we speak a language that we 
sort of can all understand, even though it’s in different dialects. (Erastus, 27-
vuotta, ovambo.) 

Etnisyys ei myöskään aina kytkeydy ryhmän maantieteelliseen nimeen. Esimerkiksi 
saksalaisen siirtomaahallinnon ajalta peräisin oleva nimitys Caprivi kuvaa Sambian ja 
Zimbabwen rajalle saakka ulottuvaa Namibian kielekettä, jolla asuvia väestöryhmiä 
ryhdyttiin kutsumaan yhteisnimityksellä caprivilaiset. Caprivilta tulevat nuoret koki-
vat, ettei heidän ryhmänsä maantieteelliseen alueeseen viittaava nimitys ole toimiva 
kaikissa tilanteissa. Termi on caprivilaisten kaupunkilaisnuorten mukaan toimiva pää-
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kaupungissa ja muualla Namibiassa, mutta Capriville mentäessä nuoret kokivat ole-
vansa enemmän etnisen ryhmänsä jäseniä, mafwe tai subia.  

I think like Caprivian is like from outside its borders. Normally if you leave 
Caprivi you come to Namibia, I mean the rest of Namibia, then it’s better to use 
Caprivian. But if you are in Caprivi itself, then to distinguish, so it’s best to say 
Subia. […] For me like as long as you are like outside Caprivi, it means a lot in 
the form of like you have to be differentiated from the rest of Namibia. When you 
talk about Namibia there are a lot of ethnic groups. Therefore if you say you are 
Caprivian, you are specifically distinctioned like where you come form. (Victor, 
24-vuotta, caprivilainen.)   

Caprivilaisen Victorin kertomus on hyvä esimerkki etnisyyden tilanne- ja paik-
kasidonnaisuudesta. Etnisyys saa erilaisia merkityksiä riippuen minkälaisiin sosiaali-
siin tilanteisiin ja caprivilaisnuorten tapauksessa maantieteellisiin paikkoihin kulloin-
kin sijoitutaan. (ks. Fenton 1999: 21.) Victorin kertomus koskee nimenomaan identifi-
oitumista ryhmään nimen perusteella, mutta todennäköisesti taustalta löytyy myös 
muita merkityksiä, esimerkiksi tiiviimpi yhteys paikallisiin yhteisöihin sekä etnisen 
ryhmän äidinkieleen.  

Etnisyyden tilanne- ja paikkasidonnaisuus näyttäytyy nuorten puheissa myös maaseu-
dun ja kaupungin välisenä suhteena. Etniseen ryhmään kuuluminen saa erilaisia merki-
tyksiä riippuen siitä, ovatko nuoret kaupunki- tai maaseutuympäristössä. Mustien na-
mibialaisnuorten tapauksissa kokemus etniseen ryhmän jäsenyydestä on voimakkaam-
paa maaseudulla kuin kaupungin monikulttuurisissa ympäristöissä. Maaseudulla nuo-
ret pääsevät tiiviimmin kosketuksiin oman kielen, perinteiden ja muiden omaan kult-
tuuriin liittyvien ominaisuuksien kanssa, kun taas pääkaupungissa sulaudutaan kau-
punkiympäristön elämään ja tapoihin.  

You see, it’s different to say that in Windhoek, for instance, because what would 
I show in Windhoek? I dress normal like everybody else. I’ve got an office and 
I’m expected to communicate in the official language. At home yes, I speak the 
language at home. And most times if I find an Otjiwambo speaking person, I 
would speak in my dialect, you know, with that person. (Erastus, 27-vuotta, 
ovambo.) 

Elämä pääkaupungissa koetaan erilaisena verrattuna elämään maaseudulla. Se ei kui-
tenkaan aiheuta ristiriitaa kaupunkiin ja maaseutuun liittyvien identiteettien välillä, 
vaan monet mustat namibialaisnuoret elävät ja sukkuloivat kahden erilaisen maailman 
välillä varsin sujuvasti. Nuoret kokevat elämän kaupunkiympäristössä olevan saman-
kaltaista muiden väestöryhmien kanssa. Maaseudulla ja kylissä taas etnisyys koetaan 
voimakkaammin. Esimerkiksi herero-ryhmään kuuluva Meredith kokee olevansa 
enemmän herero kylässä vieraillessaan kuin kaupungissa: ”Things are different the 
way we live, because in Windhoek we live a different life. We have the same houses, 
same everything, apart from the language, most of the food is still the same. But when 
we go back to the village I’m a Herero.” (Meredith, 31-vuotta, herero.) 

Mustat kaupunkilaisnuoret tuovat kertomuksissaan esiin etniseen ryhmäänsä liittämi-
ään ominaisuuksia ja kulttuurisia erityispiirteitä. He kuvaavat erityisesti sellaisia asioi-
ta, jotka he kokevat olevan perinteisiä. Nuoret viittaavat kuvauksissaan esimerkiksi 
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etnisen ryhmänsä perinteiseen pukeutumiseen sekä elinkeinoon. Herero-nuori Mere-
dith kuvaa ryhmäänsä viittaamalla ensisijaisesti perinteisiin. Lisäksi hän luonnehtii 
ryhmäänsä, itsensä siihen mukaan lukien, ylpeyden luonteenpiirteen kautta. Meredith 
jatkaa luonnehdintaansa hereroista kuvaamalla ryhmänsä karjankasvatukseen liittyvää 
elinkeinoa ja siihen liittyviä erityispiirteitä:  

I think I would describe my tribe as first, we are traditional. We are proud 
people, very proud. I think this comes from me now. The way we dress is like we 
dress the Victorian style of dressing. […] Our head gears normally represent the 
horns of cattle, because we are cattle breeders. We mainly make our living from 
cattle. (Meredith, 31-vuotta, herero.) 

Kaupunkilaisnuoret viittaavat myös perinteisiin tansseihin ja ravintoon kuvatessaan 
etnistä ryhmäänsä. Esimerkiksi caprivilainen Maria kuvaa ryhmäänsä näin:  

Specifically the dance, the traditional dance. I mean like there are times 
especially like roundabout December when it’s like Christmas time and you go 
to any I think Caprivian village or like basically a Masubia village, you find that 
people tend to have like what they call spanga ward. This spanga ward is like 
where people just come, it’s like a party. It’s like a party where people would 
challenge each other to dance. […] And our papp [porridge] is very different, 
for instance, from the Otjiwambo or the Herero papp. We cook it in a very 
different way. And it’s something that for us, you also the way that you put your 
food. For instance, like the papp, I’ve seen other places or other ethnic groups 
like just pour out the papp and it’s like hssshh. For us, that papp has to be put in 
like certain nice way. (Maria, 31-vuotta, caprivilainen.) 

Vaikka mustat kaupunkilaisnuoret ymmärtävät etnisen identiteettinsä pääosin perintei-
den kautta, he harvoin kuitenkaan noudattivat perinteisiä kulttuurisia tapoja tai kokivat 
itseään perinteisiksi. Perinteisyys liitettiin pikemminkin maaseutuun ja kyläyhteisöjen 
elämäntyyliin eikä niinkään osaksi elämää kaupungissa. Perinteet, perinteinen elämän-
tapa sekä kulttuuriset tavat ja tyyli ovat kaupunkilaisnuorille ikään kuin ihanne omasta 
etnisestä ryhmästä, jota halutaan tuoda ulkopuolisille kuulijoille esiin ja josta ollaan 
ylpeitä.  

I think one thing that it [belonging in an ethnic group] means is the tradition. 
It’s my identity. Basically, for me it means somebody with a whole different kind 
of culture from the rest of the country, somebody with a certain kind of cultural 
heritage. So basically it doesn’t really mean that much of a differentiation for 
me personally, but there are certain things that you get to be proud or for me 
this is what it means, a person with a unique life, a person with a unique cultural 
style. (Maria, 31-vuotta, caprivilainen.) 

Etniseen ryhmään kuuluminen ei saa namibialaisnuorten kaupunkilaisarjessa välttä-
mättä aina konkreettisia ilmenemismuotoja. Nuoret eivät pääsääntöisesti noudata kau-
pungissa etnisen ryhmänsä perinteitä tai kulttuurisia tapoja, mutta kokevat siitä huoli-
matta etnisyytensä voimakkaana. Etnisyys merkitsee kaupunkilaisnuorille henkilökoh-
taista ja merkittävää kokemusta kuulumisesta. Etniseen ryhmään kuulumisen merki-
tykset ovat nuorille pääosin symbolisia (ks. Cohen 1985). Nuoret puhuvat etnisyydes-
tään muun muassa tärkeänä identiteettinä sekä etuoikeutena. Etnisyys on nuorille poh-
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jimmiltaan tärkeä tunne ja tietoisuus syntyperästä ja kulttuuriperinnöstä. Damara-
nuoren Richardin mukaan: ”To me it [being Damara] means privilege. I mean it’s my 
heritage. It’s where I belong. It’s what makes me, it’s who I am. It’s my identity.” 
(Richard, 27-vuotta, damara.) Etnisyys on kaupunkilaisnuorille tärkeä osa minäkuvaa. 
Nuoret kokevat ylpeyttä etnisestä ryhmästään ja sen kulttuuriperinnöstä. Osa nuorista, 
kuten jo tutuksi tullut herero-nuori Meredith heittäytyy varsin tunteelliseksi kuvates-
saan ryhmäänsä ja siihen liittyvää kuuluvuuden tunnetta: 

I think being a Herero to me means everything. That’s who I am. That’s what I 
identify with, that’s the language that I speak, the thoughts that I think, 
everything of mine is just Herero. […] It has that something in you. Like hey, I 
am a Herero and I’m proud of who I am. Proud of my heritage, my everything. 
(Meredith, 31-vuotta, herero.)  

Namibialaisten kaupunkilaisnuorten kuvaukset etnisestä ryhmästään ja kuulumisesta 
ovat monitulkintaisia ja sanoiltaan usein epämääräisiä. Kuvaukset kertovat, että nuoril-
la on vaikeuksia kuvata etnisyyden kokemustaan tarkasti, jolloin nuoret viittaavat tul-
kinnoissaan käsitteisiin kuten kuuluminen, ylpeys, perintö, minuus ja identiteetti. 
Nuorten tulkinnat kertovat, että kuuluminen etniseen ryhmään ei välttämättä edellytä 
toimintaa tai osallistumista, vaan kyse on nimenomaan tunteesta ja henkilökohtaisesta 
kokemuksesta (vrt. Lehtonen 1990: 23, 26; Cohen 1985: 14-15, 18; De Vos 1995: 25). 
Erityisesti ylpeyden tunne nousee esille monien nuorten kertomuksissa. Nuorilla on 
selvästi kulttuurinen malli, että ihmisen tulisi tuntea omasta etnisyydestään tunnetta, 
jota nimeämme ylpeydeksi. 

Kieli on yksi konkreettisimpia asioita, jonka kaupunkilaisnuoret nostavat esiin puhut-
taessa kuulumisesta etniseen ryhmään. Äidinkielen puhuminen on selkeästi tärkeä osa 
nuorten etnisyyttä. Erityisesti mustat kaupunkilaisnuoret korostavat puheissaan äidin-
kielen merkitystä. Äidinkieleen liittyy tunnearvoa, sillä äidinkieltä puhuessaan nuoret 
kokivat säilyttävänsä kosketuksen alkuperäänsä ja kulttuuriperintöönsä myös kaupun-
kiympäristössä. Ovambo-ryhmään kuuluvan Glorian mukaan: ”For me basically I just 
look at the sense of history, being connected with the language and having firm roots, 
you know, not losing your dialect. For me I think it’s very important. That’s what ma-
kes you Owambo.” (Gloria, 27-vuotta, ovambo.) Nuorille etnisyys on synnynnäinen ja 
lähtemätön osa heidän olemustaan, sitä keitä he kokevat olevansa. Äidinkielen puhu-
minen todentaa synnynnäistä kuulumista etniseen ryhmään. Oma äidinkieli koetaan 
olevan tiivis osa minuutta, kun taas maan virallinen kieli englanti koetaan ulkopuolelta 
asetettuna kielenä, johon ei koeta kuuluvuutta:  

Everybody speaks English, or the majority speaks English, but you know, 
English is just a language imposed on everybody. It’s not something I can 
identify myself with. If you say: ‘What is your mother tongue. Or what language 
do you speak at home?’ Of course my mother tongue is Kwnayama. That is 
something that will never die in me. But you can try by all means take the 
Kwnayama out of me, but it’s something that’s born with me. I don’t think it’s 
gonna, it will never go away. Seriously, it won’t. (Erastus, 27-vuotta, owambo.)  

Kaikki kaupunkilaisnuorista eivät osaa puhua etnisen ryhmänsä äidinkieltä sujuvasti. 
Heikommin äidinkieltä puhuvat nuoret kokivat asian harmillisena ja toivoivat puhu-
vansa äidinkieltään paremmin. Nämä nuoret kokivat myös, etteivät tunne ryhmänsä 
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kulttuuria riittävän hyvin tai että he ovat jääneet jostakin olennaisesta paitsi heikompi-
en äidinkielen taitojensa vuoksi. Ovambo-ryhmään kuuluva Leena kertoo: ”I was ac-
tually talking to one of my colleagues that I wish our parents had books that you could 
read, because Otjiwambo is very rich in proverbs. You have a lot of proverbs, a lot of 
sayings that I don’t know. I get lost when my cousins babble on, and I feel like I’ve 
missed out.” (Leena, 28-vuotta, ovambo.) Nuoret näkivät äidinkielen niin olennaiseksi 
osaksi etnisyyttä ja kuulumista etniseen ryhmään, että nekin, jotka hallitsivat ryhmänsä 
kielen puutteellisesti, puhuivat siitä ”minun kielenäni”: 

Damara, even if I struggle through it, but I do speak it. I mean I can hold a 
sentence. I can say what’s my name, I can say where I’m going, I can speak to 
you in Damara, but if I had to speak to an elder, there’s no way in hell I would 
understand what they are saying. Even if I watch the Damara news on TV, I 
don’t understand. It’s really, honestly, you know, really it baffles me. It baffles 
me that it’s my language. I don’t feel ashamed, because it’s not my fault that I 
don’t know. But I know the language and I listen to somebody speak the 
language, but I have no idea. I don’t know it. (Marilyn, 30-vuotta, damara.)     

Myös valkoisten ja värillisten namibialaisnuorten kertomuksissa äidinkieli nousee 
merkittäväksi osaksi nuorten identifioitumista ryhmäänsä. Maan entinen virallinen 
kieli afrikaans on tärkeä äidinkieli afrikaanseille ja värillisille, mutta valkoisten ja vä-
rillisten nuorten puheissa korostuu, että kieli kantaa edelleen menneisyytensä vuoksi 
negatiivista, rotuerotteluun perustuneen yhteiskunnan pääkielen leimaa. Tämän vuoksi 
nämä nuoret kokivat englannin afrikaansia parempana ja helpompana tapana kommu-
nikoida muiden kanssa.  

I like English, because it’s, I don’t know if you have noticed, but some Afrikaans, 
like if you speak to some black people, you speak Afrikaans and they don’t 
answer you in Afrikaans. They don’t wanna speak Afrikaans. They don’t like that 
language. I’ve got friends that come from the north they don’t even speak 
Afrikaans. So English I think because there was never any association with 
English and like negativity. Like with Afrikaans, there was always apartheid. 
You know, so English is just, it’s even like a common nominator between all 
nations and all groups. (Mette, 23-vuotta, Namibian saksalainen.) 

Afrikaans näyttäytyy monille namibialaisille edelleen valkoisen ylivallan välineenä. 
Kaupunkilaisnuoret kertovat, että etenkin moni mustista namibialaisista ei puhu mie-
lellään afrikaansia sen synkän menneisyyden sanelemien merkitysten vuoksi. Värilli-
sen Saran mukaan: ”It [Afrikaans] comes from the white man, from the Boer. […] 
You’ll find that [negativity] within the blacks. You’ll find it definitely. They will speak 
English. They will speak with you, even though they can’t, they will speak English to 
you.” (Sara, 27-vuotta, värillinen.) Maan virallinen kieli englanti taas nähdään neut-
raalimpana kielenä väestöryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Englannin kieli on 
nuorille merkittävä pääosin käytännöllisistä syistä. Englanti merkitsee yhteistä kom-
munikoinnin välinettä, jonka avulla toimitaan arjen monikulttuurisissa ja -kielisissä 
ympäristöissä. Afrikaans-ryhmään kuuluvan Benin mukaan: ”English simply because 
I think internationally English is more or less the dominant language, and also in the 
workplace, because Namibia is a country of many people. Not all people understand 
Afrikaans firstly, and I think some people might even have prejudice against Afri-
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kaans. So in that regard English I find more useful when interacting with other people 
and getting around.” (Ben, 31-vuotta, afrikaans.) 

Mustien kaupunkilaisnuorten kertomuksia vertailtaessa kävi ilmi, että ne nuoret, joi-
den kaupunkilaisarkeen kuului voimakkaammin etnisen ryhmänsä äidinkielen puhu-
minen, kokivat myös tuntevansa kulttuuriaan paremmin kuin nuoret, jotka puhuivat 
etnisen ryhmänsä äidinkieltä heikommin. Mustat nuoret, joiden vahvin kieli oli etnisen 
ryhmänsä äidinkieli, pystyivät kuvaamaan etnistä ryhmäänsä ja siihen liittämiään kult-
tuurisia erityispiirteitä varsin tarkasti. Nämä nuoret kokivat myös voimakasta yhteyttä 
ja kuuluvuutta etnistä ryhmäänsä kohtaan. Mustat nuoret, jotka puolestaan kokivat 
englannin tai afrikaansin olevan itselleen merkityksellisempiä kieliä, kokivat etnisen 
ryhmänsä kuvaamisen vaikeammaksi kuin ne nuoret, joille merkittävin kieli oli jokin 
muu. Nämä nuoret eivät myöskään kokeneet yhtä vahvaa kuuluvuutta omaan etniseen 
ryhmäänsä kuin nuoret, jotka valitsivat etnisen ryhmänsä kielen itselleen merkityksel-
lisimmäksi. Puhutulla kielellä on näin ollen kaupunkilaisnuorille merkitystä ja kieli on 
vaikuttava tekijä myös nuorten etnisen kuulumisen tulkinnoissa.         

Etniseen ryhmään kuulumista ei voi kaupunkilaisnuorten kohdalla tarkastella ilman, 
että tarkastellaan kuulumattomuutta. Jotta kuuluminen etniseen ryhmään voisi toden-
tua, on oltava toisia ryhmiä, joihin ei koeta kuuluvuutta. Etniset ryhmät, joihin ei koeta 
kuuluvuutta, ovat nuorten mielestä omasta ryhmästä poikkeavia. Kaupunkilaisnuoret 
tunnistavat ja tunnustavat selkeitä eroja oman etnisen ryhmän ja toisten ryhmien välil-
lä. Kuuluminen ja kuulumattomuus näin ollen näyttäytyy erityisesti erontekojen kaut-
ta. Fredrik Barthin mukaan etnisyys on nimenomaan rajojen vetoa oman ja muiden 
ryhmien välillä. Etnisyyden rajat perustuvat siihen, että toisten etnisten ryhmien usko-
taan olevan tavalla tai toisella erilaisia kuin oma etninen ryhmä. Etnisen ryhmän rajat 
ovat ennen kaikkea sosiaalisia ja niiden kautta määräytyy ryhmän olemassaolo ja jat-
kuvuus sen jäsenten mielissä. (Barth 1969: 14-15.)  

Etnisten ryhmien rajat muotoutuvat namibialaisille kaupunkilaisnuorille erontekojen 
kautta suhteessa toisiin ryhmiin. Kaupunkilaisnuoret uskovat namibialaisten väestö-
ryhmien välisten erojen olevan olemassa ja ne ovat osa ryhmien välistä sosiaalista to-
dellisuutta. Nuoret kiinnittävät toisissa namibialaisryhmissä huomiota esimerkiksi 
luonteeseen, elinkeinoon, asumuksiin, elämänasenteeseen sekä myös toisen kulttuurin 
”aitouteen” tehdessään eroja ryhmien välille. 

I think the way we treat people is different. I think so very much. They are very 
submissive and we are very- I don’t know. […] Just our cultural background is a 
lot different, because we have that whole German from Germany. That we share 
with the Germans, our background, our culture. Afrikaners don’t really have 
culture, really, because they come from South Africa like they also had to adapt. 
[…] And the way we see things maybe. Afrikaners often, they’re like they see 
things like their grandparents still saw things. They don’t wanna change. 
They’re like set in their ways. (Mette, 23-vuotta, Namibian saksalainen.)  

Kaupunkilaisnuoret pitävät etnisten ryhmien kulttuurisia ominaisuuksia ja eroja selke-
ästi todellisina, eli he uskovat niiden erottavan etniset ryhmät toisistaan. Nuoret eivät 
kuitenkaan aina pysty nimeämään minkälaisia ryhmien väliset erot ovat. He tunnusta-
vat erojen olevan olemassa, mutta kuvaavat asiaa ympäripyöreästi. Nuoret viittaavat 
esimerkiksi ”tapoihin tehdä asioita” (Arnold, 25-vuotta, damara) ilman, että nimeävät 



 46 

tarkemmin, mitä nämä tekemisen tavat ovat. Erityisen kiinnostava on huomio, miten 
se osa kaupunkilaisnuorista, jotka eivät koe tiivistä yhteyttä omaan etniseen ryhmään-
sä, kuvaavat ryhmäänsä ulkopuolisen roolista käsin. Omaa ryhmää kuvataan neutraa-
listi ilman omaa osallisuutta kuvattavaan kohteeseen, ikään kuin reportteri kuvaa uuti-
soimiaan ilmiöitä ja tapahtumia. Kuvaukset omasta etnisestä ryhmästä ovat sävyltään 
pääsääntöisesti positiivisia ja menevät esimerkiksi näin: ”For example I know the 
Owambos they are subsistence farmers and they store their food or their crops in a 
storage called okomanda, for example.” (Leena, 28-vuotta, ovambo.)  

Myös toisia etnisiä ryhmiä kuvataan ulkopuolisen tarkkailijan tai havainnoijan roolin 
kautta. Nuoret eivät aina kerro suoraan mitä mieltä he itse ovat toisista ryhmistä, vaan 
miltä asiat näyttävät ulkopuolisin silmin katsottuna. Toisia ryhmiä kuvataan muun 
muassa näin: ”From what you can see the Hereros are very traditionally bound. 
They’ve got a very strong way of portraying themselves in and around the country. 
They’ve got their chiefs, they’ve got their meetings and stuff like that.” (Arnold, 25-
vuotta, damara.) Nämä kuvaukset eivät suinkaan ole objektiivisia raportointeja ha-
vainnoitavasta todellisuudesta, vaan kaupunkilaisnuoret ovat sosiaalisen ympäristönsä 
aktiivisia tulkitsijoita ja kategorisoijia. Kertomukset heijastavat vahvasti nuorten omia 
havaintoja sosiaalisesta todellisuudesta siten kuin he itse sen näkevät ja kokevat.  

Miksi kaupunkilaisnuorten kuvaukset ja kertomukset rakentuvat näin? Miksi he halua-
vat irtaannuttaa itsensä ulkopuoliseksi tarkkailijaksi omasta sosiaalisesta todellisuu-
destaan, on kiinnostava kysymys. Oman ryhmän kuvauksessa voi kyseessä olla mah-
dollisesti halu kertoa oman etnisen ryhmän ominaisuuksista, sen kulttuurisista erityis-
piirteistä ja käytänteistä samalla, kun nämä erityispiirteet ja ominaisuudet eivät vält-
tämättä ole monille nuorille kovin tuttuja. Tällöin tiedon vähäisyys ja epävarmuus voi 
johtaa kertomaan etnisestä ryhmästä etäisemmästä roolista käsin. Toisia ryhmiä kuva-
tessa voi ulkopuolisen tarkkailijan kuvaus johtua samasta syystä kuin edellä, mutta 
lisäksi nuoret voivat olla varovaisia erityisesti kriittissävytteisten henkilökohtaisten 
mielipiteiden tuomisesta esiin toisia ryhmiä kuvatessaan. Toisinaan kyseessä voi olla 
nuorille arka aihe, johon pyritään ottamaan etäisyyttä käsittelemällä asioita neutraa-
limmasta näkökulmasta käsin.  

4.2 Rotu määrittäjänä, yhdistäjänä ja erottajana 

Namibialaiset kaupunkilaisnuoret jakavat sosiaalisen maailmansa kolmeen rotuun. 
Nuorten puheissa viitataan afrikkalaisperäisiin väestöryhmiin (esimerkiksi ovambot, 
hererot, damarat, caprivilaiset) termillä ”musta”, Namibian eurooppalaisperäisiin ryh-
miin (esimerkiksi afrikaansit ja Namibian saksalaiset) termillä ”valkoinen” sekä eu-
rooppalaisten ja afrikkalaisten jälkeläisistä muotoutuneisiin ryhmiin (Cape colored, 
bastard) termillä ”värillinen”. Nämä termit viittaavat ihonväreihin ja niiden perusteella 
eri väestöryhmät kaupunkilaisnuorten puheissa tunnistetaan ja luokitellaan Namibias-
sa. Kyse ei ole pelkästään biologisesta jaottelusta, vaan kulttuurisesta konstruktiosta 
(Eriksen 1996: 29), eli namibialaisnuorten tapauksessa nuorten roduille antamista so-
siaalisista ja kulttuurisista merkityksistä. Vaikka rotua ei voida lähestyä analyyttisenä 
tai kuvaavana tieteellisenä terminä, rotuun liittyvä kuuluminen on merkittävä sosiaali-
sen kokemuksen ilmiö (Fenton 1999: 67), jota on syytä tarkastella lähemmin. Rotua 
lähestytään kaupunkilaisnuorten tapauksessa yhteisyyttä ja erontekoa merkitsevänä 
sosiaalisena kokemuksena.  
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Siirtomaamenneisyyteen liittyvä eurooppalaisten ja paikallisten väestöryhmien välinen 
hierarkkinen suhde näyttäytyi Namibiassa rodun kategorioina. Valkoiset olivat väestö-
ryhmien välisten hierarkiasuhteiden huipulla, mustat hierarkian alimpana sekä värilli-
set näiden kahden kategorian välimaastossa. Rotu ei merkitse namibialaisille kaupun-
kilaisnuorille pelkkiä ihon pigmenttieroja, vaan ihonväriin tiivistyy runsaasti erilaisia 
apartheid-historiaan liittyviä merkityksiä, jotka ovat voimakkaasti läsnä kaupunkilais-
nuorten ajattelussa, elämässä ja arjessa. Kategoriat musta, valkoinen ja värillinen il-
mentävät nuorille menneiden sukupolvien kipeää historiaa sekä ristiriitaisia tunteita, 
jotka liittyvät yksilöitä ja ihmisiä rajusti eriarvoistaneeseen sosiaaliseen asetelmaan 
väestöryhmien välillä.    

Nuorten tuntemukset ja suhtautumistavat rotuun liittyviin aiheisiin ovat varsin vaihte-
levia, mutta niistä on tunnistettavissa myös yhdistäviä tekijöitä ja yhteisiä ilmiöitä. 
Kertomuksista käy selväksi, että kaupunkilaisnuoret haluavat puhua rotujen välisistä 
eroista ja rasismista Namibiassa. Sekä mustien, valkoisten että värillisten kaupunki-
laisnuorten kertomuksissa suhtaudutaan apartheid-ajan valtarakenteisiin ja rotuerotte-
luun kriittisesti. Nuoret tunnistavat apartheid-ajan jälkiä myös nykypäivän Namibiassa 
ja väestöryhmien välisissä suhteissa. Jokainen kaupunkilaisnuori kertoo toivovansa 
namibialaisten väestöryhmien välisten ennakkoluulojen vähentyvän ja rotuun perustu-
vien ryhmien välisten raja-aitojen madaltuvan. Kaupunkilaisnuoret kokevat, että eri-
tyisesti heitä vanhempi sukupolvi pitää eroja rodullisten ryhmien välillä edelleen yllä 
eikä se ole valmis muutokseen, kun taas nuoremmalla sukupolvella on halu muuttua ja 
tehdä asiat toisin. Esimerkiksi Namibian saksalainen Mette kuvaa ryhmänsä sukupol-
vieroja näin: 

Ah, some of them [Namibian German] are very racist. They are very set in their 
minds. Very close minded, because that’s just how they were brought up. But I 
think all together they [Namibian Germans] are very accepting. Like the older 
generation is very racist, very close minded, but the new generation some of 
them are actually or a lot of them are actually stepping out of their shadow. So 
they want to learn and they want to change. (Mette, 23-vuotta, Namibian 
saksalainen.) 

Myös mustien kaupunkilaisnuorten kertomuksissa apartheid-ajan jäljet näkyvät edel-
leen etenkin vanhempien sukupolven asenteissa, kun taas nuoremmalla sukupolvella 
on avoimempi asenne erilaisiin rodullisiin ryhmiin. Ovambo-ryhmään kuuluva Gloria 
kertoo: ”For the older [black] generation, they still have this mentality of “boss, yeah 
boss, an employer”. […] Whilst for us the new generation, it’s like nothing. So I don’t 
judge you or who you are. You can be white, you can be black. You can still be my 
friend.” (Gloria, 27-vuotta, ovambo.) 

Rotuun liittyy selkeästi havaittavissa oleva tunnelataus jokaisen nuoren kertomuksissa 
riippumatta rodusta tai etnisestä ryhmästä. Nuorilla on selkeä käsitys siitä, miten he 
itse näkevät itsensä ja oman rotunsa suhteessa toisiin rodullisiin ryhmiin. Lisäksi nuo-
ret tuovat esiin omia käsityksiään siitä, miten toiseen rotuun kuuluvat henkilöt ase-
moivat heitä suhteessa itseensä. Nuoret uskovat, että oma rotu asemoituu toisiin rotui-
hin kuuluvien silmissä jokseenkin aina negatiivisella tavalla. Käsitykset ovat todellisia 
nuorille ja niissä on selkeästi havaittavissa jälkiä apartheid-aikaisiin eronteon tapoihin 
ryhmien välillä.  
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Mustien kaupunkilaisnuorten kertomuksissa rotu määrittää heitä mustina namibialaisi-
na suhteessa muihin rotuihin, vaikka he eivät itse haluaisi korostaa rotujen välisiä ero-
ja tai tulla määritellyksi rodun perusteella. Esimerkiksi caprivilainen Maria kertoo tu-
levansa haluamattaankin muistutetuksi rodustaan Namibiassa. Hänen mukaan: “Here 
in Namibia you are reminded that you are black.” (Maria, 31-vuotta, caprivilainen.) 
Toisaalta mustien nuorten kertomuksissa rotukategorioita pidetään myös aktiivisesti 
yllä tekemällä tulkintoja muista roduista. Mustien kaupunkilaisnuorten puheissa val-
koiset namibialaiset näyttäytyvät sisäänpäin kääntyneinä, vanhanaikaisina sekä usein 
myös rasistisina. Damara-nuoren Marilynin mielestä: ”The white Afrikaners are racist 
and they don’t generally like black people, and I’m sure that they want us all to jump 
in a hole and just like be there forever.” (Marilyn, 30-vuotta, damara.) 

Namibian valkoisten väestöryhmien ajatellaan kantavan edelleen apartheid-ajan ro-
tuerottelun maailmankuvaa. Valkoiset namibialaisnuoret uskovat, että monien väestö-
ryhmien käsitykset valkoisista namibialaisista ovat edelleen monien valkoisten kohdal-
la todellisia, mutta valkoiset nuoret kyseenalaistavat voimakkaasti vallalla olevia käsi-
tyksiä omalla kohdallaan. Siirtomaamenneisyyden johdosta namibialaisnuorten puhee-
seen on muodostunut puolusteleva puhetapa (ks. Strauss 2007), joka näyttäytyy erityi-
sesti valkoisten nuorten tapauksissa. Nämä nuoret kokevat tulevansa usein arvioiduik-
si, jopa tuomituiksi muiden ryhmien puolelta omaan ryhmään liittyvän siirtomaamen-
neisyyden vuoksi. Afrikaans-nuorten tapauksessa kokemukset liittyivät apartheid-
aikaan sekä itsenäisyystaisteluihin, kun taas Namibian saksalaisilla kokemukset liittyi-
vät yli sadan vuoden takaisiin herero- ja nama-konflikteihin. Saksalais- ja afrikaans-
nuoret eivät samaistu rooliin, mihin he kokevat joutuneensa muiden väestöryhmien 
puolelta lokeroiduksi ja jopa tuomituiksi ryhmänsä menneisyyden vuoksi. Nuoret ko-
kevat tarvetta selittää ryhmänsä menneisyyttä sekä puolustaa rooliaan ryhmänsä jäse-
nenä nykypäivän itsenäisessä Namibiassa. Valkoiset namibialaisnuoret pitävät myös 
oikeutenaan olla ja elää Namibiassa yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä huolimatta 
ryhmänsä menneisyydestä. Esimerkiksi afrikaans-ryhmään kuuluva Johannes kuvaa 
aihetta näin:   

The liberation struggle and everyone that was fighting on the side of the 
liberation struggle was basically enemies of my dad and what he stood for. And 
independence, all troops were withdrawn. The whole thing just swinged around. 
So I don’t want to get into that type of thing. I just wanna live and generate 
income and get on with my life. I didn’t treat anyone badly of a, you know, 
whatever political views was going back then. I knew there was a lot of people 
that died and a lot of people that we knew personally and that’s not an easy 
thing to swallow. And that does go both ways. But I’m doing my best to just help 
the whole process move on. So everyone can get a, you know, fair share. And I 
won’t give up the right that this is my country as well. I’ve been born here. 
(Johannes, 30-vuotta, afrikaans.) 

Valkoiset nuoret eivät halua joutua syytetyksi tai vastuuseen oman ryhmänsä mennei-
syydestä, johon heillä ei ole ollut varsinaisesti osaa eikä arpaa. Nuoret haluavat edetä 
elämässään eteenpäin ilman, että joutuvat kokemaan olevansa velassa menneisyyden 
sorretuille väestöryhmille. Namibian saksalaisen Joelin mielestä: ”I’m not afraid to 
say that history doesn’t matter. What happened, happened. We can’t be held responsi-
ble for all that. I always think about going forward not backward. Do it better, learn 
by the stuff that happened here I mean in the World war and stuff. But I don’t wanna 
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be blamed for it. I think yeah, with all the other guys go on, people think we owe them 
something or so on.” (Joel, 38-vuotta, Namibian saksalainen.) 

Rodulla on tiivis yhteys namibialaisten kaupunkilaisnuorten etniseen identiteettiin. 
Rotu vaikuttaa siihen, miten nuoret tarkastelevat omaa etnistä ryhmäänsä suhteessa 
toisiin etnisiin ryhmiin. Nuorten kertomuksista on myös selkeästi havaittavissa, että 
samaan rodulliseen kategoriaan kuuluvien henkilöiden ja ryhmien kanssa tunnetaan 
enemmän yhteisyyttä kuin eri rodullisiin kategorioihin kuuluvien kanssa. Käytännössä 
nuoret tarkastelevat ja vertaavat etnistä ryhmäänsä mieluummin suhteessa samaan ro-
dulliseen kategoriaan kuuluvan etniseen ryhmään. Esimerkiksi damara-nuoret vertaa-
vat ryhmäänsä ovamboihin tai hereroihin, kun taas afrikaans-nuoret viittaavat toden-
näköisemmin Namibian saksalaisiin puhuessaan ryhmien välisistä yhtäläisyyksistä tai 
eroista. Afrikaans-nuoren Benin mukaan: ”I think in a Namibian context because there 
is such a strong German culture also in Namibia the way that I experience it is that I 
associate much easier with the German people. […] It’s by that cultural similarities 
that I experience in people around me. And in that way I suppose I associate with mo-
re with German people, maybe even English people and obviously Afrikaans people. 
(Ben, 31-vuotta, afrikaans.)  

Siirtomaahallinnon aikaan etniset ryhmät jakaantuivat Namibiassa rodun mukaisesti 
eri asuinalueisiin, jolloin samaa rotua olevat etniset ryhmät olivat läheisemmässä vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa kuin eri rodulliseen kategoriaan kuuluvat ryhmät. 
Toiseen rodulliseen kategoriaan kuuluvat ryhmät jäivät kaukaisemmiksi eikä heidän 
kulttuuriaan, ajatteluaan ja toimintatapoja tunnettu riittävän hyvin, jotta etnisiä ryhmiä 
voisi verrata keskenään. Rodullisesti itseä läheisempään ryhmään on näin ollen hel-
pompi viitata, vaikka kuuluttaisiin eri etnisiin ryhmiin. Samaan rodulliseen kategori-
aan kuuluvien kanssa koetaan yhteys ja heidät tunnetaan tarpeeksi hyvin, jotta omaa 
etnisyyttä on mahdollista peilata suhteessa heihin. Toisaalta voidaan myös olettaa, että 
siirtomaamenneisyys on jättänyt kaupunkilaisnuoriin jälkensä, joka näkyy varovaisuu-
tena toisista rodullisista ryhmistä puhuttaessa. Taustalla voi olla myös pyrkimys vält-
tää rasistista leimaa sekä konflikteja muiden ryhmien kanssa. Omaan rodulliseen kate-
goriaan viittaaminen on näin ollen turvallisempi tapa puhua kuin oman ryhmän ver-
taaminen muihin rodullisiin kategorioihin. Brittiläisen sosiologi Peter Ratcliffen mu-
kaan ryhmien väliseen sortoon ja sosiaalisiin rajoituksiin perustuva historia sekä siihen 
mahdollisesti liittyvät sosiaaliset konfliktit voivat jäädä ryhmiä koskevassa diskurssis-
sa vähäiselle huomiolle, sillä ryhmien välisten sosiaalisten kuilujen ”todellinen luon-
ne” saatetaan diskursseissa tukahduttaa historiallisen arkaluonteisuutensa vuoksi (Rat-
cliffe 1994: 8). Rodulliset jaot sekä niiden historialliset merkitykset ovat namibialaisil-
le todellisia ja kyseessä olevat aiheet voivat olla monille edelleen kipeitä, mutta rotu-
jen välisten suhteiden historiallisen arkaluonteisuuden vuoksi nuoret pyrkivät yleisissä 
keskusteluissa todennäköisemmin pysyttelemään neutraaleimmissa aiheissa ja puheen 
tavoissa.    

Etnisyyden ja rodun jaottelu ei ole Namibiassa aina selkeää. Toisinaan etnisyys ja rotu 
ovat myös päällekkäisiä kategorisaation muotoja. Namibian värilliset ovat tästä hyvä 
esimerkki. Afrikkalaisten ja eurooppalaisten jälkeläisistä muodostuneen ryhmän kut-
sumanimi värilliset on varsin mielenkiintoinen ja viittaa jo nimellään ihonväriin. Vä-
rilliset kaupunkilaisnuoret puhuvat ihonväristä kuvatessaan omaa ryhmäänsä, mutta 
samalla he selkeästi viittaavat värillisiin myös etnisenä ryhmänä, jolla on oma kulttuu-
ri ja perinteet. Värilliset nuoret kutsuvat kuvauksissaan itseään myös termeillä ”sekoit-
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tunut” tai ”kulttuurien sekoitus”. Värillisiin kuuluvan Quinceyn mukaan: ”I’m actually 
a mixture of cultures, but I see myself as colored. We are colored.” (Quincey, 35-
vuotta, värillinen.)  

Värillisten kaupunkilaisnuorten kuvaus itsestään näyttäytyy haastatteluissa alkuun 
positiivisena. Ensinnäkin nuoret kertovat kokevansa ylpeyttä kuulumisesta värillisiin. 
Lisäksi värilliset nuoret kuvaavat itseään tietynlaisina keskitien kulkijoina. Nuoret 
korostavat puheissaan sekoittunutta syntyperäänsä, minkä he kokevat nykypäivänä 
olevan etu vuorovaikutustilanteissa erilaisten namibialaisten väestöryhmien kanssa. He 
kuvaavat liikkuvansa Namibian sosiaalisessa ympäristössä sulavasti juuri sekoittuneen 
taustansa vuoksi. Quincey kuvaa: ”We are part of both worlds. You see, the European 
world and the African world, which makes it great, because we can relate to both.” 
(Quincey, 35-vuotta, värillinen.) Värilliset nuoret puhuvat myös kulttuurista ja perin-
teistä kuvatessaan omaa ryhmäänsä. Heille on selkeästi merkityksellistä tuoda esiin 
ryhmän omia perinteitä. He myös samalla vertaavat ryhmäänsä muihin namibialaisiin 
väestöryhmiin todeten, että värillisten tavat eivät ole yhtä perinteisiä kuin muilla etni-
sillä ryhmillä. Värillisen Saran mielestä: ”We have our own beliefs, our own small 
traditions. We are not very traditional like the Damaras or the Hereros. We implement 
own small traditions in the small colored community, I shall say.” (Sara, 27-vuotta, 
värillinen.) 

Haastattelujen edetessä värillisten nuorten kertomuksissa näyttäytyy myös nuorten 
huoli värillisten asemasta namibialaisten väestöryhmien kentässä. Värillisten nuorten 
kertomuksissa kuvastuu halu olla yksi tunnustettava ryhmä Namibian väestöryhmien 
kirjossa, mutta samalla nämä nuoret kokevat väheksyntää muiden namibialaisryhmien 
osalta, ikään kuin värillisten ryhmä ei omistaisi tarvittavia kulttuurisia erityispiirteitä 
ja erityistä syntyhistoriaa ollakseen ryhmä muiden namibialaisryhmien joukossa. Vä-
rillisten nuorten kertomuksissa kuvastuu myös huoli värillisten välissä olijan roolista 
Namibian sosiaalisessa ympäristössä. Tämä näyttäytyi jo apartheid-aikana, jolloin val-
koisen silmissä värillisyys näyttäytyi lähempänä mustaa. Nykyisen mustan keskushal-
linnon silmissä värillisyys taas näyttäytyy nuorten mukaan lähempänä valkoista. Kuten 
Quincey toteaa: ”In the previous regime the coloreds were too black to be white. Now 
after independence the coloreds are too white to be black. So it’s like being between a 
sandwich.” (Quincey, 35-vuotta, värillinen.) 

Värillisten nuorten kertomuksista on nähtävissä ristiriita värillisyyden merkitysten 
välillä. Ensinnäkin värilliset nuoret kokevat värillisyyden olevan etu ja voimavara eri 
väestöryhmien välisessä kanssakäymisessä. Värillisyys koetaan toisaalta myös rajoit-
tavana välitilana, missä ei koeta kuuluvuutta mihinkään Namibiassa kulttuurisesti 
määriteltyyn ryhmään. Värilliset nuoret pyrkivät tasapainottelemaan näiden kahden 
paradoksaalisen käsitysmaailman välissä, jossa omaan väestöryhmään liitetty voima-
vara näyttäytyy nuorille myös haasteena tai rajoitteena. 

Mustien tai valkoisten nuorten puheissa värilliseen väestöön viitataan varsin vähän. 
Kuvauksia ja vertauksia tehdään yleensä oman rodullisen kategorian piirissä olevien 
etnisten ryhmien välillä tai valkoisten ja mustien välillä. Värillisistä namibialaisista 
kysyttäessä värillisten olemassaolo tunnistettiin muissa väestöryhmissä ja värillisten 
ryhmää myös kuvattiin jossain määrin. Kuvauksissa korostuu erityisesti värillisten 
roolin epämääräisyys Namibian rodullisten ryhmien kartalla. 
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I can’t say for sure, but my perception is that they might also be in a bit of a 
difficult spot, sort of caught between a rock and a hard place. Personally I have 
no issues with a colored person, you know, but I think it’s almost like an identity 
crisis for them sometimes. Where exactly do they fit in, you know. I don’t think 
they wanna stand with the white people, because they are also discriminated 
against. And I don’t think they also wanna stand with the black people, because 
they are saying: ‘We are not black. We are own people.’ So in my opinion there 
is a bit of an identity crisis. (Ben, 31-vuotta, afrikaans.)  

Värillisyys näyttäytyy muille namibialaisryhmille esimerkiksi myös näin:   

The way everyone perceives them [colored] is that they are all wannabies, 
because obviously it’s like they actually don’t have a sense of belonging because 
of track of all traits. And that’s a problem. Because sometimes you find that they 
are Namas, sometimes they are white. So sometimes you don’t know what they 
are. They don’t do anything, they don’t cultivate land. They live a very white 
lifestyle. So it’s very difficult. For me, everyone the way they perceive the 
colored people is that they are a lost nation, which is sad. (Gloria, 27-vuotta, 
ovambo.)  

Valkoiset ja mustat kaupunkilaisnuoret tunnustavat värilliset yhdeksi Namibian väes-
töryhmäksi, mutta kertomuksista voidaan olettaa värillisten jäävän jollain tapaa vie-
raiksi tai ulkopuolisiksi muiden väestöryhmien silmissä. Brittiläinen kulttuuriantropo-
logi Mary Douglas puhuu luokittelujärjestelmien väliinputoajista epämääräisinä ano-
malioina, millä hän viittaa elementteihin, jotka eivät sovi ennalta annettuihin tai sovit-
tuihin viitekehyksiin (Douglas 1966: 38-39). Yllä olevat Benin ja Glorian kuvaukset 
ovat esimerkki siitä, mitä kaupunkilaisnuoret olettavat kuulumisen tarkoittavan. Jos 
henkilö ei kuulu tiettyyn selkeään kategoriaan, asian oletetaan olevan ”ongelma” tai 
kyseessä on ”identitettikriisi”. Muiden nuorten tulkinnat värillisistä ovat osoitus nami-
bialaisten tavoista jäsentää sosiaalista maailmaansa ”mustaan” ja ”valkoiseen” rotuun. 
Musta ja valkoinen tuntuvat viitekehyksinä selkeiltä ja ymmärrettäviltä. Siitä poikkea-
va muoto taas nähdään vieraana tai epämääräisenä. Värillisten rooli kahden rodun vä-
limaastossa voi tästä syystä näyttäytyä muille ryhmille hankalana asemana. 

Kaupunkilaisnuorten kertomuksista voidaan tulkita, että rotu edustaa monille namibia-
laisille edelleen merkityksiä, joissa on jäänteitä menneisyydestä ja rotujen välisestä 
kuilusta. Esimerkiksi mustille nuorille valkoisuus edustaa mennyttä taloudellista ja 
poliittista ylivaltaa, rasismia ja systemaattista sortoa, johon ei haluta palata takaisin. 
Valkoisille nuorille valkoisuus taas näyttäytyy menneisyyden taakkana suhteissa mui-
den namibialaisten väestöryhmien kanssa. Valkoisille nuorille valkoisuus myös mer-
kitsee sosiaalisia ja poliittisia rajoitteita ja etenemismahdollisuuksien puutteita nami-
bialaisessa yhteiskunnassa. Mustan merkitys liittyy menneisyyden sorrettuna olemi-
seen, vähempiosaisuuteen, jopa ihmisarvoltaan vähäisempään asemaan. Nykypäivänä 
musta liitetään myös poliittiseen ylivaltaan sekä mustia suosiviin poliittisiin ja sosiaa-
lisiin käytänteisiin. Värillisyyden merkitys taas kulminoituu välissä olijan roolin risti-
riitaisuuteen. Tässä on mainittuna vain muutamia esimerkkejä erilaisista merkitysra-
kenteista ja diskursiivisista kategorioista (Hall 1999: 55), joita namibialaisilla kaupun-
kilaisnuorilla on rotuun liittyen. Merkitykset ovat muodostuneet siinä ympäristössä 
sekä sitä historiallista ja sosiaalista taustaa vasten, jossa nuoret ovat eläneet ja kasva-
neet. 
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5 Namibialaisten väestöryhmien välinen vuorovaikutus 
kaupunkilaisnuorten kertomuksissa  

5.1 Arjen kohtaamiset kaupunkiympäristössä  

Kanssakäyminen ja vuorovaikutus lukuisien erilaisten väestöryhmien kanssa on luon-
nollinen osa kaupungissa asuvien koulutettujen namibialaisnuorten arkea. Kanssaih-
misten kategorisointi etnisiin ja rodullisiin ryhmiin on nuorille luonnollinen osa arkea 
sekä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Toisen henkilön etnisen ja rodullisen 
taustan huomioiminen on namibialaisnuorten kokemusten mukaan pyrkimystä sopeu-
tua erilaisiin tilanteisiin ja tulla arjessa toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Etniset ja 
rodulliset kategoriat auttavat nuoria jäsentämään sosiaalista ympäristöään ja siinä ole-
via ihmisiä. Lisäksi kategoriat auttavat nuoria toimimaan vuorovaikutuksessa muiden 
namibialaisten kanssa. Kategoriat eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä apuvälineitä arjen 
kanssakäymisessä, vaan niihin liittyy myös negatiiviseksi koettuja ennakkoluuloja ja 
luokittelua.  

Namibialaiset kuuluvat erilaisiin yhteisöihin, jotka ulottuvat etnisen ryhmän ulkopuo-
lelle. Tällaisia ovat esimerkiksi työyhteisöt, uskonnolliset yhteisöt tai vaikkapa harras-
te- ja vapaa-ajan ryhmät. Anthony Cohenin mukaan modernia elämää eletään erilaisil-
la sosiaalisilla tasoilla ja usein myös erilaisissa fyysisissä ympäristöissä. Tällöin vuo-
rovaikutuksessa olevat ihmiset tuntevat toisensa vuorovaikutuksen luonteen perusteel-
la, eikä pelkästään perheen tai syntyperän määrittämän sosiaalisen kuulumisen kautta. 
Vuorovaikutuksessa ollaan esimerkiksi työkaverin, asiakkaan tai vaikkapa papin kans-
sa. Tällaisissa vuorovaikutussuhteissa ihmisten välinen suhde on kaukaisempi ja toi-
minnaltaan selkeämmin rajattu. (Cohen 1985: 22-23.) Namibian pääkaupungissa mo-
derni elämäntapa sekä sosiaalisten suhteiden monipuolistuminen on lisännyt vuorovai-
kutusta syntyperältään ja äidinkieleltään erilaisten ihmisten kanssa. Namibialaisten 
kaupunkilaisnuorten mielestä kanssakäyminen toisten etnisten ryhmien jäsenten välillä 
on arjen kohtaamisissa pääsääntöisesti toimivaa. Vuorovaikutus erilaisten namibialais-
ryhmien välillä on nuorten mukaan myös huomattavasti avoimempaa kuin aikana en-
nen itsenäisyyttä. Työpaikat ovat sosiaalisista ympäristöistä yleisimpiä, missä Namibi-
an erilaiset etniset ryhmät ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Työympäris-
töissä namibialaisten väestöryhmien välinen kanssakäyminen sujuu pääsääntöisesti 
mutkattomasti ja etnisten ryhmien väliset erot ja erimielisyydet näyttäytyvät niissä 
vain harvoin. Työkavereiden väliset suhteet ovat nuorten mukaan luonteeltaan ystäväl-
lisiä ja ammatillisia.  

Monet kaupunkilaisnuorista kertovat kiinnittävänsä vuorovaikutustilanteissa huomiota 
toisen henkilön etniseen taustaan. Etnisyyden huomioiminen liittyy usein ensikohtaa-
misiin. Arjessa kohtaamisia on lukemattomia, eivätkä läheskään kaikki kohdatuista 
henkilöistä ole nuorille entuudestaan tuttuja. Kaupunkilaisnuoret käyttävät etnisiä ka-
tegorioita muodostaakseen itselleen käsitystä kohtaamistaan vieraista henkilöistä. Et-
niset kategoriat auttavat jäsentämään entuudestaan tuntemattomia henkilöitä niin, että 
henkilöistä ja heidän toiminnastaan tulee helpommin ennakoitavia uusissa kohtaami-
sissa. Ennakoitavuus puolestaan auttaa kaupunkilaisnuoria sopeutumaan erilaisiin vuo-
rovaikutustilanteisiin taustaltaan erilaisten namibialaisten kanssa. 

Kaupunkilaisnuorten puheissa nousee esiin kiinnostava seikka. Samalla, kun etninen 
tausta huomioidaan vuorovaikutuksessa, kaupunkilaisnuoret eivät koe luokittelevansa 
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ihmisiä etniseen taustaan perustuen. Nuoret esimerkiksi kertovat näkevänsä toiset ih-
miset enemmän yksilöinä kuin etnisen ryhmänsä edustajina. Siitä huolimatta toisten 
namibialaisten etninen tausta herättää kiinnostusta. Kwangali-nuoren Simonin mu-
kaan: ”So when I go out there I don’t try to label people okay this is Ovambo, this is 
Damara. I just see them as individuals. Because I believe that I don’t need to care 
about that. But in the end I would love to know, are you Ovambo or what.” (Simon, 
22-vuotta, kwangali.) Kaupunkilaisnuorille etniseen ryhmään kuuluminen on luonnol-
linen osa keitä he ovat, joten huomion kiinnittäminen toisten namibialaisten etniseen 
taustaan näyttäytyy vuorovaikutukseen kuuluvana itsestäänselvyytenä. Herero-
ryhmään kuuluvan Talian mielestä: ”I think I do pay attention to it [ethnic back-
ground]. It’s interesting to me. I hope and I try that it’s not in a judgemental way. 
That’s the risk I think that you face when you pay attention to those things. But I think 
it’s an important part of who we are so it’s okay to recognize it. So I do. But it doesn’t 
necessarily reflect anything about the person. Now you just know where they come 
from.” (Talia, 26-vuotta, herero.) 

Nuoret korostavat usein, ettei toisen henkilön etnisen taustan huomiointi liity tuomit-
sevaan tai syrjivään käyttäytymiseen toista henkilöä kohtaan. Etnisen taustan huomi-
oonottaminen nähdään asiana, joka tapahtuu ikään kuin itsestään. Etninen ryhmä antaa 
viitteitä siitä, minkälainen toinen ihminen on ja miten hän toimii. Nuoret toisin sanoen 
uskovat, että etnisyys vaikuttaa tavalla tai toisella kanssaihmisten olemukseen ja omi-
naisuuksiin, esimerkiksi luonteeseen tai käyttäytymiseen.  

”Other ethnic groups, first I have to see where the guy is from, comparing to the 
background. It’s not to be judgemental. It’s just a natural thing. You first get to 
know the person. And the ethnic group has a lot of reference, because generally 
Germans are like this, Hereros are like this, and Owambos are like that, and 
Coloreds are like that. So you just get to know people like that.” (Johannes, 30-
vuotta, afrikaans.) 

Kaupunkilaisnuorten puheissa ja ajattelussa on havaittavissa kiinnostava ristiriita. 
Nuoret korostavat, etteivät koe käyttävänsä etnisiä kategorioita luokittelevalla tai ne-
gatiivisella tavalla. Siitä huolimatta he käyttävät etnisiin kategorioihin liitettyjä piirtei-
tä ja ominaisuuksia stereotyyppisesti ja luokittelevasti. Toisin sanoen, etnisiin katego-
rioihin liittyviin stereotypioihin ja muihin negatiivisiin tulkintoihin suhtaudutaan kriit-
tisesti, mutta samalla niitä käytetään ainakin tuntemattomien ihmisten kohdalla aktiivi-
sesti niinikään ”luonnollisena asiana” vuorovaikutustilanteissa.     

Kollektiivisella tasolla väestöryhmien väliset erot tulevat huomioiduiksi, mutta yksilö-
tasolle tultaessa, erityisesti läheisemmissä ihmissuhteissa, ryhmäkohtaiset erot häl-
venevät merkittävästi. Nuoret eivät koe etnisyydellä olevan suurta merkitystä vuoro-
vaikutukseen erityisesti läheisemmissä ihmissuhteissa. Henkilön syntyperällä tai kult-
tuurisella taustalla ei ole erityisen merkittävää roolia silloin, kun ollaan tekemisissä 
esimerkiksi ystävien ja tuttujen kanssa sekä työpaikoilla ammatillisissa ympäristöissä. 
Vuorovaikutustilanteissa liikutaan henkilökohtaisten ja kahdenkeskisten suhteiden 
tasolla, joissa tutun henkilön persoona tai ammatillinen rooli vaikuttaa vuorovaikutuk-
sessa enemmän kuin se, mihin etniseen ryhmään henkilö kuuluu. Herero-nuoren Me-
redithin mukaan: ”Talking about myself, I have friends from all tribes. My colleague 
she’s a Damara. The things that we do together, when we are together, when we share 
a bed, when we share a shower, when we decide like today after we are going to have 
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fun. It’s just the thing of like she’s Zandi and I’m Meredith. It’s not like she’s a Dama-
ra and I’m a Herero or the other one is Owambo. We eat together, we do everything 
together.” (Meredith, 31-vuotta, herero.) Useammat kaupunkilaisnuorista korostivat 
ystäväpiirissään olevan henkilöitä, jotka kuuluvat toisiin etnisiin ryhmiin. On kuiten-
kin vaikea tulkita missä määrin nuorten kertomusten ystävyyssuhteet kuvastavat todel-
lisia ihmissuhteita vai onko kyse ideaalista, jonka nuoret haluavat tuoda ulkopuoliselle 
esiin. Oli kyse kummasta tahansa, etnisen ryhmän viitteellinen merkitys vuorovaiku-
tussuhteissa on vähäisempää itselle entuudestaan tutun ja läheisen henkilön kanssa 
kuin ensitapaamisessa ennakolta tuntemattoman henkilön kanssa.   

Kaupunkilaisnuorten kertomuksista on tunnistettavissa kahdenlaisia suhtautumistapo-
ja. Pääsääntöisesti kaupunkilaisnuoret, jotka eivät koe tiiviistä yhteyttä omaan etniseen 
ryhmäänsä, eivät kiinnitä vuorovaikutustilanteissa toisten henkilöiden etniseen taus-
taan suurempaa huomiota. Näiden nuorten mukaan toisen ihmisen etnisellä taustalla ei 
myöskään ole vaikutusta omaan käyttäytymiseen vuorovaikutustilanteissa. Kaupunki-
laisnuoret, joilla on vahvempi yhteys omaan etniseen ryhmään, kiinnittävät arjen kans-
sakohtaamisissa enemmän huomiota myös toisen henkilön etniseen taustaan. Henkilön 
etnisellä taustalla on näiden nuorten mukaan myös merkitystä omaan käyttäytymiseen 
vuorovaikutustilanteissa. Toisissa henkilöissä huomiota kiinnitetään muun muassa 
henkilön tapoihin tai ulkoisesti tunnistettaviin piirteisiin, joista nuori tekee tulkintoja 
henkilön kuulumisesta tiettyyn etniseen ryhmään. Ulkonäkö, kieli sekä tavat ja käyt-
täytyminen ovat asioita, joita nuoret kertovat arjen kohtaamisissa usein havainnoivan-
sa toisista ihmisistä.  

I enter a room where there are a lot of people sitting. When I look at these 
people, I bet like 80 percent of people I really know from what tribe they are, 
although I might make some mistakes here and there. You see the features, even 
if they speak English and because we always have our way of speaking English, 
all the tribes. There will be words that I will be using and that are only 
particular to a certain tribe. So people will know. Even no matter how good her 
English is. The way the person speaks. Even if you find them dancing sometimes, 
you’re like aha. (Meredith, 31-vuotta, herero.) 

Toisen henkilön etniseen taustaan huomiota kiinnittävät nuoret kertovat sopeuttavansa 
käyttäytymistään sen mukaan kuuluuko henkilö omaan etniseen ryhmään vai johonkin 
muuhun. Omaan etniseen ryhmään kuuluvien kanssa vuorovaikutusta ohjaavat ryh-
mälle ominaiset tavat ja käytännöt. Esimerkiksi herero-ryhmään kuuluvan Talian mu-
kaan: ”Especially now with people other than Hereros, like if I’m interacting with 
some Ovambos or Damaras, we tend to interact just pretty much at face value. But I 
think when interacting with Hereros, then I think a lot of the customs and the proto-
cols, they come into play more.” (Talia, 26-vuotta, herero.)  

Oman etnisen ryhmän jäsenen kanssa vuorovaikutus koetaan tuttavallisemmaksi, kun 
taas toiseen etniseen ryhmään kuuluvan kanssa oma käytös on hienovaraisempaa ja 
tunnustelevampaa. Toisten väestöryhmien kanssa käyttäytymistä pyritään yleensä vi-
rittämään toista henkilöä huomioivammaksi, minkä esimerkiksi afrikaans-ryhmään 
kuuluva Ben kuvaa kumpuavan kunnioituksesta toista kohtaan: ”It’s a simple case of 
becoming aware of the differences in culture just in terms of simple interactions and 
what people find as polite and what other people find as offensive. So when I speak to 
somebody I immediately take that into account and I try to accommodate that person, 
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just their cultural habits as well, to be respectful.” (Ben, 31-vuotta, afrikaans.) Tutta-
vallisuus oman etnisen ryhmän jäseniä kohtaan näyttäytyy myös niin, että oman etni-
sen ryhmän edustajalle voi puhua asioita, joita ei voi sanoa toiseen ryhmään kuuluval-
le henkilölle. Vieraan ryhmän jäsenelle puhutaan varovaisemmin, jotta henkilön ei 
esimerkiksi ajatella loukkaantuvan puheista. Damara-nuori Arnold kuvaa asiaa näin: 

There are some things that you can say to people and there are some things that 
you cannot say. Or there are some ways you can talk to people and then there 
are other ways that you have to be careful in saying something. What I might say 
to a Damara person might be a little bit offensive to an Otjiherero person or an 
Otjiwambo. So yeah, I would be slightly different in my interactions. (Arnold, 
25-vuotta, damara.)  

Kaupunkilaisnuorilla on selkeästi tuntosarvet pystyssä erilaisten etnisten ryhmien väli-
sissä kohtaamisissa. Pelko toiseen etniseen ryhmään kuuluvan henkilön loukkaamises-
ta ohjaa nuorten vuorovaikutusta hienovaraisempaan suuntaan. Samaan etniseen ryh-
mään kuuluvan henkilön kanssa vuorovaikutus koetaan puolestaan rennommaksi. Yh-
teisesti tunnetut ja tunnustetut etnisen ryhmän sisäiset puhetavat sekä käyttäytymisen 
koodistot luovat ihmisten välille yhteisymmärryksen, joka ohjaa kohti tuttavallisempaa 
kanssakäymistä oman ryhmän jäsenten välillä. Etnisyys on tärkeä ihmisten toimintaa 
ohjaava tekijä, jossa on Steve Fentonin mukaan ”aina uudestaan näyttäytyviä piirteitä, 
jotka ovat tärkeä osa sosiaalisten suhteiden ulottuvuutta”. Tällaisia piirteitä ovat esi-
merkiksi yhteiseen alkuperään liittyvä sosiaalinen yhteys, jaettu kulttuuri sekä näkyvät 
kulttuuriset erot toisten kanssa. (Fenton 2003: 114.) Nämä Fentonin kuvaamat piirteet 
ohjaavat myös monia namibialaisia kaupunkilaisnuoria vuorovaikutuksessa omaan 
sekä vieraaseen etniseen ryhmän kuuluvien ihmisten kanssa sekä määrittävät nuorten 
valintaa siitä, miten sosiaalisissa tilanteissa tulisi toimia.      

Kaupunkilaisnuorten puheissa etnisyyden tilanne- ja paikkasidonnaisuus (Fenton 
1999: 21) näyttäytyy etniseltä taustaltaan erilaisten namibialaisten välisessä kanssa-
käymisessä kollektiivisten ja henkilökohtaisten vuorovaikutusten välisenä suhteena, 
jossa entuudestaan tutun tai läheisen henkilön kanssa etnisyys ei nouse yhtä merkittä-
vään rooliin kuin entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kesken (ks. s. 52-53). Et-
nisyyden situationaalisuus ja kontekstuaalisuus näyttäytyy nuorten kokemusmaailmas-
sa myös sosiaalisen läheisyyden ja etäisyyden kautta. Etnisyydellä ei ole suurta merki-
tystä esimerkiksi työpaikkojen tapaisissa ”neutraaleissa” ympäristöissä, mutta etnisten 
ryhmien väliset epäluulot voivat nousta esille, kun saavutaan lähemmäksi omaa henki-
lökohtaista tilaa. Eri etnisiin ryhmiin kuuluvien namibialaisten väliset avioliitot ovat 
tästä hyvä esimerkki, josta herero-nuori Talia kertoo: ”Maybe in the work place peo-
ple can be very fair and say: ’Okay look, all the tribes need to be there and it’s great 
and great’. But then if they might show up and say: ’Would you let your daughter 
marry a man from another tribe?’ and then the prejudice kicks in and they’re like: ’Oh 
no, they can’t marry’.” (Talia, 26-vuotta, herero.)       

Pääsääntöisesti etnisyydellä ei ole kaupunkilaisnuorille suurta merkitystä seurustelu- ja 
avioliittoasioissa. Useampi haastatelluista nuorista kertoo olevansa itse suhteessa toi-
seen etniseen ryhmään kuuluvan henkilön kanssa. Nuorten mukaan avioliitto toiseen 
etniseen ryhmään kuuluvan henkilön kanssa muodostuu usein ongelmalliseksi erityi-
sesti yhteisöstä ja perheestä peräisin olevien odotusten vuoksi. Omaan etniseen ryh-
mään kuuluvan henkilön kanssa avioituminen on nuorten kertomusten mukaan yleises-



 56 

ti hyväksytympää kuin toisen ryhmän edustajan kanssa. Ovambo-ryhmään kuuluvan 
Leenan mukaan: ”As an Owambo person I was told you can’t marry someone who’s 
not Owambo.” (Leena, 28-vuotta, ovambo.) Vaikka ilmiö ei ole kovin yleinen, ovat 
nuoret huomanneet etniseltä taustaltaan erilaisten namibialaisten solmivan yhä enem-
män keskinäisiä avioliittoja. Leena jatkaa toteamalla: ”But then now slowly even you 
see some Owambos are married to Caprivians. You see Hereros and Owambos mar-
rying, but there’s never really been that, it’s not common. You know. It’s mainly be-
coming common now, but at a very small scale.” (Leena, 28-vuotta, ovambo.) 

Vanhempien mielipide vaikuttaa edelleen puolison valintaan, mutta nuoret ovat huo-
manneet muutoksen namibialaisryhmien välisissä suhteissa. Vaikka sosiaaliset paineet 
erityisesti vanhempien sukupolvien taholta ovat edelleen läsnä kaupunkilaiselämässä, 
nuoret uskovat erilaisten etnisten ja rodullisten ryhmien välisten ihmissuhteiden ja 
liittojen yleistyvän tulevien sukupolvien myötä. Herero-ryhmään kuuluvan Meredithin 
mukaan: ”So things have really changed. It has changed in a way that it’s even the 
relationships that we have, like the love relationships. We cross boundaries. Although 
with parents, your parents will still affect of your choice of person.” (Meredith, 31-
vuotta, herero.) 

Namibialaiset kaupunkilaisnuoret törmäävät etnisyyteen liittyviin ilmiöihin päivittäi-
sessä arjessaan. Nuoret kokevat arjen vuorovaikutussuhteissa tulevansa asemoiduksi 
tavalla tai toisella suhteessa etnisyyteen, halusivatpa he sitä tai eivät.  Nuorilla on ko-
kemuksia siitä, kuinka heidän kanssaan vuorovaikutuksessa olevilla ihmisillä on usein 
pyrkimys lokeroida heidät tiettyyn etniseen kategoriaan. Usein tämä näyttäytyy varsin 
avoimina kysymyksinä nuorten etnisestä taustasta. Erityisesti caprivilainen Maria on 
kokenut ilmiön epämukavana asiana erilaisissa ihmisten välisissä kohtaamisissa:    

Because many times I have met people or even to an interview or any situation, 
where eventually people would, they cannot place my accent and they would ask 
me: ‘Are you Namibian?’ And I’m like: ‘Yes, I am Namibian.’ ‘But are you like 
Herero are you what?’ ‘I am Namibian.’ ‘Ah, okay. It’s just you don’t sound..‘ 
And it’s like they want to already place me, but because there’s no placement for 
me, you know, as for my accent. There’s no Afrikaans sense in there, there’s 
nothing there. […] So sometimes I feel like they want to place me already as in 
what group I belong to. I don’t know if it will make a difference in how they 
relate to me or not. But yeah, I’ve experienced that quite a lot. (Maria, 31-
vuotta, caprivilainen.) 

Kuten luvun alussa todettiin, kaupunkilaisnuoret asettavat namibialaiset ihmiset erilai-
siin kategorioihin luodakseen selkeyttä sosiaaliseen arkeensa ja vuorovaikutussuhtei-
siin. Kaupunkilaisnuorten kertomuksista käy ilmi, että nuoret, jotka eivät koe kiinnit-
tävänsä aktiivisesti huomiota kanssaihmisten etniseen taustaan, kokevat toisten ihmis-
ten pyrkimykset asemoida heidät etnisten kategorioiden mukaisesti yksinomaan epä-
mukaviksi. Ilmiö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään näiden nuorten keskuuteen. Myös 
useimmat nuorista, jotka huomioivat etnisyyden vuorovaikutuksessa sekä kategorisoi-
vat kanssaihmisiä aktiivisesti etnisyyden mukaan, kertovat kokevansa muiden väestö-
ryhmien etnisyyteen liittyvät huomioinnit itselleen hankalina. 

Kaupunkilaisnuorten kertomuksista on havaittavissa, että nuorilla on erilaisia etnisiin 
kategorioihin liittyviä stereotyyppisiä ennakkokäsityksiä omasta sekä toisista etnisistä 
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ryhmistä. Stereotypiat ovat norjalaisen antropologi Thomas Hylland Eriksenin mukaan 
olennainen tapa määritellä oman ja toisten ryhmien välistä suhdetta ja ryhmien välisiä 
rajoja. Stereotypiat ilmaisevat tavalla tai toisella oman etnisen ryhmän paremmuutta 
suhteessa toisiin ryhmiin. Ne antavat ihmisille viitteitä omaan ryhmään liittyvistä hy-
veistä sekä toisiin ryhmiin liitetyistä vioista tai paheista. (Eriksen 2002: 25.) Kaupun-
kilaisnuorten tapauksessa stereotyyppiset käsitykset ovat kytköksissä tiettyyn ryhmään 
yleisesti liitettyihin ominaisuuksiin kuten ulkomuotoon, käyttäytymiseen tai vaikkapa 
elinkeinoon. Nuorten stereotypioiden käyttö korostaa oman etnisen ryhmän hyveitä, 
toisinaan jopa paremmuutta suhteessa toiseen väestöryhmän negatiivisiksi koettuihin 
ominaisuuksiin. Ovambo-ryhmään kuuluva Gloria kuvaa asiaa näin:   

You’ll find that the Owambo people have a lot of land. They cultivate. They are 
more proud in that. They are crop farmers and they herd cattle and they do all 
these sorts of things. And then you’ll find that they are also into crafts, 
producing crafts. Whereas if you compare, for instance, with the Herero people, 
you’ll find that he’s very lazy. He has a little small shade in the middle of 
nowhere. The homestead is not fenced off, but I don’t give him, you know, a fault 
that hey, you lazy what. It all depends on how nature has worked it out for all for 
us. No one is better off that anyone else. It’s just that it’s just the way we all 
grew up that hey, we are better than anyone else. (Gloria, 27-vuotta, ovambo.) 

Kaupunkilaisnuoret puhuvat myös muiden etnisten ryhmien stereotyyppisistä ennak-
kokäsityksistä omaa etnistä ryhmäänsä kohtaan. Nuorten puheissa näyttäytyy selkeästi 
huoli ennakkoluuloista, joita toisilla väestöryhmillä on heistä etnisen taustansa vuoksi. 
Ennakkoluuloja muiden ryhmien puolelta ovat kokeneet enemmän tai vähemmän 
kaikkien etnisten ryhmien nuoret rodusta riippumatta. Nuorten mukaan muut namibia-
laiset pyrkivät lokeroimaan heitä tietynlaisiin etnistä ryhmäänsä koskeviin stereotyyp-
pisiin malleihin. Nuoret kokevat muiden muodostamat stereotyyppiset ennakkokäsi-
tykset epämukaviksi ja toisinaan jopa loukkaaviksi. Lisäksi nuorten on vaikea samais-
tua etnisestä ryhmästään vallalla oleviin ennakkokäsityksiin. Toisinaan nuorilla, joilla 
on stereotyyppisiä käsityksiä toisista namibialaisista, kokevat myös itse joutuvansa 
stereotyyppisten ennakkokäsitysten kohteiksi etnisen ryhmänsä vuoksi. Edellisestä 
varsin kuvaavasta kommentista tuttu ovambo-nuori Gloria on hyvä esimerkki tästä:   

Sometimes you find that you are nice and people take it for granted. And 
sometimes it’s not expected culturally to be that way. Or you find that people 
think just because you belong to this tribe that you are this sort of person or 
immediately you’ll get referred to or compared to what you’re not. (Gloria, 27-
vuotta, ovambo.) 

Usein etnistä tyypittelyä tehdään myös huumorin varjolla. Nuoret kokevat huumorin 
jopa ylläpitävän etnisten ryhmien välisiä ennakkoluuloja. Vaikka nuorten on itse vai-
kea samaistua stereotypioihin, toisinaan nuoret uskovat stereotypioiden vastaavaan 
todellisuutta. Damara-ryhmään kuuluvan Marilynin mukaan: ”If I, for instance, I was 
at my friend’s and I say to her, give me your braids, and then she would say, don’t be 
such a Damara. Even if it’s a joke. And this is where the problem lies, because even if 
it’s a joke and you had to repeat this scenario to a small child. I understand where it’s 
coming from, but immediately they will say, oh Damaras ask for everything. And they 
really do. It is true. They live according to that. But yeah, every day, the prejudice is 
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there every day. My nickname for some people is Damara.” (Marilyn, 30-vuotta, da-
mara.) 

Toisinaan etnisen ryhmän jäsenillä voi olla negatiivisia stereotypioita myös omasta 
ryhmästään (ks. Eriksen 2002: 25). Tästä esimerkkinä ovat damara-nuoret, joissa mui-
den ryhmien stereotyppiset käsitykset damaroista herättävät runsaasti tunteita. Dama-
ra-nuoret puhuvat usein damaroiden maineesta, joka ei muiden namibialaisten väestö-
ryhmien keskuudessa ole kovin mairitteleva. Damaroita kuvataan muun muassa toi-
mettomiksi, huonosti käyttäytyviksi ja helposti tulistuviksi henkilöiksi. Damara-nuoret 
uskovat ja hyväksyvät vallalla olevat stereotyyppiset käsitykset ja kuvaukset ryhmäs-
tään todeksi, mutta samalla nuoret kritisoivat kuvausten paikkansapitävyyttä omalla 
kohdallaan. Esimerkiksi Marilyn kertoo haluavansa nousta negatiivisten ennakkokäsi-
tysten yläpuolelle olemalla ylpeä ja menestyvä etnisen ryhmänsä edustaja.  

I’m a proud Damara, because I get to show everybody else that not all Damaras 
are like you think, because I’m not useless. And I can speak English without an 
accent. And I don’t throw anybody with rocks, because they hit me. And, you 
know, on everything, I embrace everything that being a Damara means. And at 
the same time I disapprove everybody of the negative perception that they have 
of Damaras. So I feel proud. I feel proud that I am one of the few Damaras that 
got to read national news on national television, present shows on radio, get to 
be called or quoted with the newspapers. (Marilyn, 30-vuotta, damara.)    

Damara-nuoret haluavat myös erottautua damara-ryhmästä vallalla olevista ennakko-
käsityksistä kertomalla elävänsä sivistynyttä ja esimerkillistä damara-elämäntapaa. 
Damara-ryhmään kuuluva Richard kuvaa: ”Being Damara. I speak the language. I 
live that way. And everything about me symbolizes a civilized Damara lifestyle. So I 
am what a Damara is supposed to be at the age that I am, and someone who gives 
back to community and someone who goes along with community and also with the 
development of the country.” (Richard, 27-vuotta, damara.) 

Useat kaupunkilaisnuorista ilmaisevat kertomuksissaan huolensa stereotyyppisten en-
nakkoluulojen negatiivisista vaikutuksista väestöryhmien välisiin suhteisiin. Taustalla 
voi olla huoli Namibian väestöryhmien välisten etäisyyksien ja jaottelun jatkumisesta 
tai jopa vahvistumisesta sekä niiden asettamista muista haasteista ryhmien välisen yh-
tenäisyyden rakentumiselle. Myös edellisestä kommentistaan tuttu damara-nuori 
Richard ilmaisee huolensa stereotypioiden negatiivisista vaikutuksista Namibian etni-
siin ryhmiin toteamalla:    

I think Damaras are smart, but I think they’re labelled also as lazy. Damaras 
are arrogant. That’s true, because there’s no way, they are of the tribes that you 
can get yourself involved on a personal level. If you are taking a risk upsetting a 
Damara, you know, you run a risk of meeting someone with quite a very high 
temper. It’s known that Damaras quite are people who are just influenced 
quickly by things that can make them angry or agitate them. And then you look 
at Owambo people, you know, if there are break-ins and all those things, then 
they point fingers to the Owambo people. And you find Herero people are also 
known to be always honestly on their side. You always they point fingers at the 
colored people for being drunk. It’s not good. It’s not good. We cannot create 
such stereotypes about other people. It is already created and I think it’s up to 
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us to deal with those, to get rid of such stereotypes. (Richard, 27-vuotta, 
damara.) 

Kaupunkilaisnuoret eivät ole henkilökohtaisesti kokeneet arjen vuorovaikutussuhteis-
saan etnisyyteen liittyviä voimakkaita jännitteitä tai konfliktitilanteita, mutta nuoret 
puhuvat toistuvasti, miten etnisyys on noussut arjessa esiin negatiivisella tai epämuka-
valla tavalla. Esiin nousee voimakkaimmin etnisiin ryhmiin liittyvä suosiminen. Kaik-
kien kaupunkilaisnuorten kertomuksissa kuvastuu huoli etnisyyteen perustuvasta suo-
simisesta, joka on nuorten kokemusten mukaan vallitseva käytäntö Namibiassa. Suo-
simiskäytäntö käsittää muun muassa henkilövalinnat erilaisiin työ- ja luottamustehtä-
viin sekä poliittisiin virkoihin etnisen taustan tai sukulaisuuden perusteella. Etniseen 
suosimiseen liittyvä ilmiö vaikuttaa kaupunkilaisnuorten mukaan namibialaisten väes-
töryhmien välisissä suhteissa sekä myös laajemmin yhteiskunnassa ja poliittisessa pää-
töksenteossa. Kaupunkilaisnuoret kertovat törmäävänsä ilmiöön toistuvasti, ja se aihe-
uttaa heissä turhautumista. Nuoret kertovat, että suosimista tapahtuu pääosin Namibian 
enemmistönä tunnetun ovambo-ryhmän sisällä, mutta ilmiötä esiintyy myös muissa 
ryhmissä. Ovambojen suuren määrän vuoksi ilmiö liittyy nuorten kertomusten mukaan 
pääosin heihin, sillä heidän nimityksensä erilaisiin työtehtäviin, valtionvirkoihin sekä 
luottamustehtäviin on merkittävästi laajempaa suhteessa muihin väestöryhmiin.  

The Otjiwambos definitely are the favourites, because they are the majority. 
When it comes to the government, if you are Owambo, then you are at an 
advantage, then in comparison to, for instance, the coloreds and the whites. […] 
So if you are Owambo you will just have the advantage to excel in Namibia. In 
business, in government, in schools, in your life, jobs, with the affirmative 
action, plan of the government, the Owambos especially are in advantage. 
(Quincey, 35-vuotta, värillinen.) 

Ovambojen suosiminen erilaisissa tilanteissa ja tapauksissa, esimerkiksi asiakaspalve-
lussa, työnhaussa, tarjouskilpailuissa sekä poliittisella areenalla vaikuttaa nuorten mu-
kaan muihin väestöryhmiin negatiivisella tavalla. Muihin kuin ovambo-ryhmiin kuu-
luvat kaupunkilaisnuoret kokevat turhautumista siitä, ettei tasa-arvo toteudu namibia-
laisten väestöryhmien välillä arjen kanssakäymisessä ja erilaisissa poliittisissa päätök-
senteoissa. Nämä nuoret kokevat myös, ettei heillä ole riittävästi vaikuttamismahdolli-
suuksia tai he eivät pysty hyödyntämään etnisen ryhmänsä jäsenyyttä elämässään sa-
malla tavoin kuin valtaryhmään kuuluvat. Se puolestaan nostattaa tuntemuksia ryhmi-
en välisestä epätasa-arvosta ja jäämisestä monien mahdollisuuksien ulkopuolelle. Esi-
merkiksi caprivilaisen Noelin kertomuksessa kuvastuu harmi etniseen taustaan liittyvi-
en mahdollisuuksien puutteesta hänen todetessaan: ”I mean it’s not like I can use it 
[being Caprivian] to my advantage or anything.” (Noel, 27-vuotta, caprivilainen.) 

Myös ovambo-nuoret kokevat valtaryhmän suosimiskäytännön vaikuttavan heihin 
negatiivisella tavalla. Ovambo-nuorten mukaan muilla etnisillä ryhmillä on ennakko-
luuloja ja oletuksia heistä henkilöinä perustuen heidän ovambolaisuuteensa. Ovambo-
nuoret ovat huolissaan muun muassa siitä, että muiden väestöryhmien silmissä heidän 
ei katsota ansainneen työpaikkaansa henkilökohtaisilla ansioilla, vaan etnisen taustan-
sa vuoksi. Nämä nuoret myös itse tunnistavat ilmiön olevan todellinen ja olemasssa. 
Ovambo-taustaisen Glorian kokemuksen mukaan: ”For instance you find that some-
one [Owambo] has a higher power will make sure that if they know someone in their 
family, they will organize that that person will get that post. And simply because of 
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who they are. You know, like when it comes to tribalism. And they have this thing that 
we need to take over and this is our task, you know, us as a tribe. And for me I just feel 
that it affects me.” (Gloria, 27-vuotta, ovambo.)  

Kaupunkilaisnuorten suosimiseen liittyvä huoli ovat merkittävä. Suosimiskäytäntö ei 
nuorten mukaan edistä namibialaisten väestöryhmien välistä tasavertaista vuorovaiku-
tusta. Lisäksi ilmiötä on lähestyttävä itsenäisessä Namibiassa kasvaneen koulutetun 
sukupolven näkökulmasta, joka kokee yhteiskunnalliset arvot kuten ihmisten keskinäi-
sen tasa-arvon sekä vapauden vaikuttaa omaan elämään olevan merkittäviä olemassa-
olon edellytyksiä. Korkeasti koulutetut namibialaisnuoret ovat tottuneet meritokraatti-
seen ja individualistiseen ajatteluun, jonka mukaan ihmisiä tulisi palkita yksilöinä hei-
dän henkilökohtaisista ansioistaan. Koulutettujen kaupunkilaisnuorten ajattelu poikke-
aa suuresti sukukeskeisestä ideologiasta, jossa suvun vaikutusvaltaisten kuuluu auttaa 
sukuunsa kuuluvia yksinkertaisesti sukulaisuuteen perustuen. Lisäksi nuoret ovat käyt-
täneet vuosia ja kenties myös merkittäviä taloudellisia resursseja opiskeluunsa. Siksi 
huonommin koulutettujen suosiminen työpaikkojen täytössä näyttäytyy hyökkäyksenä 
heidän elämäntapaansa, arvojaan ja taloudellista tulevaisuuttaan vastaan. 

5.2 Apartheid-ajan jäljet rotujen välisessä vuorovaikutuksessa 

Apartheid-hallinnon aikana nykyisen Namibian alueella vallitsi rotuun pohjautuva 
hierarkkinen yhteiskuntajärjestelmä, jossa valkoinen vähemmistö muodosti yhteiskun-
nan ylimmän kerroksen, mustat väestöryhmät kuuluivat yhteiskunnan vähäosaisimpiin 
sekä värilliset ryhmät asettuivat näiden kahden välimaastoon. Vuosikymmeniä jatku-
neen epätasa-arvoisen yhteiskuntajärjestyksen jäljet ovat edelleen nähtävissä Namibi-
an rodullisten ryhmien välisissä vuorovaikutussuhteissa. Namibian siirtomaahistoria ja 
sen jättämä perintö ovat vaikuttaneet asioihin niin, että samanlainen yhteiskunnallinen 
ympäristö ja historiaan liittyvät olosuhteet on koettu eri etnisestä ja rodullisesta näkö-
kulmasta riippuen hyvin eri tavalla. Voidaan sanoa, ettei kyse ole yhdestä historiasta 
vaan useista historioista (ks. Loomba 1998: 13), jotka näyttäytyvät selkeästi myös en-
simmäisen itsenäisessä Namibiassa varttuneen sukupolven kokemusmaailmoissa. 
Useita historioita vasten tarkasteltuna etnisyys, rotu sekä ryhmien välinen vuorovaiku-
tus saavat väistämättä useita erilaisia merkityksiä.  

Erilaiset kokemukset, käsitykset ja muistot historiasta vaikuttavat ratkaisevasti siihen, 
miten namibialaiset ajattelevat toisista roduista ja miten he toimivat vuorovaikutukses-
sa muiden rotujen kanssa. Monilla 1970-1980-luvulla syntyneillä namibialaisnuorilla 
on jossain määrin omia muistoja tai mielikuvia ajasta ennen itsenäisyyttä. Kyseinen 
aika näyttäytyy nuorille joko yksittäisinä lapsuudenmuistoina tai vanhemman suku-
polven kuten omien vanhempien tai muiden läheisten kokemuksina ja kertomuksina. 
Jokaiselle kaupunkilaisnuorelle on rakentanut yksilöllinen kuva ajalta ennen itsenäi-
syyttä, johon vaikuttaa oman etnisen ryhmän menneisyys sekä ryhmän rooli apartheid-
yhteiskunnan aikana. Nuoret tuovat kertomuksissaan mielellään esiin omia näkemyk-
siään ja kokemuksiaan apartheid-menneisyydestä. Nuoret ovat rohkeita ilmaisemaan 
ajatuksiaan ja olemaan myös kriittisiä oman sekä toisten rodullisten väestöryhmien 
roolista apartheid-aikana sekä nykypäivän Namibiassa. Vaikka kriittisyys omaa ja toi-
sia väestöryhmiä kohtaan on nuorten puheissa havaittavissa, nuoret eivät myönnä sen 
avoimesti näyttäytyvän heidän kohtaamisissaan muiden rodullisten ryhmien kanssa.    
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Kaupunkilaisnuoret ovat erittäin tietoisia etnisen ja rodullisen ryhmänsä roolista sekä 
erilaisten namibialaisryhmien välisistä suhteista apartheid-aikana. Vaikka menneisyy-
den kuva on nuorten mielissä selkeä, he eivät kuitenkaan pysty samaistumaan van-
hemman sukupolven kokemuksiin ja ajattelumalleihin. Nuoret puhuvat vanhemman 
sukupolven kokemuksista, mutta nuorilla ei kuitenkaan ole yhtä tunnepitoinen suhtau-
tuminen menneisyyteen sekä rodullisten ryhmien välisiin suhteisiin kuin monilla itse-
näisyyttä edeltävän ajan voimakkaammin kokeneilla. Kertomusten perusteella on sel-
vää, että itsenäistyneessä Namibiassa kasvaneet ja aikuistuneet kaupunkilaisnuoret 
eivät kanna heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa sukupolvien tavoin apartheid-
ajan taakkaa. Damara-ryhmään kuuluva Marilyn toteaakin iskevästi: ”I don’t relate to 
apartheid. No one was apartheid to me.” (Marilyn, 30-vuotta, damara.)  

Rotu erottelee ihmisiä erilaisiin kategorioihin Namibiassa. Tämä on havaittavissa sel-
keästi kaupunkilaisnuorten kertomuksista. Erityisesti valkoisten ja mustien namibia-
laisten välinen suhde on nuorten mukaan edelleen hyvin monimutkainen. Vaikka arki 
jäsentyy varsin harmonisesti ryhmien välillä ja yhteistyötä tehdään läpi roturajojen, 
rotujen väliset erot ja etäisyys ovat silti kiinteä osa Namibian sosiaalista todellisuutta. 
Valkoisten ja mustien väestöryhmien keskinäisen vuorovaikutuksen vähäisyys näyt-
täytyy erityisesti vähäisinä tai olemattomina ystävyys- ja rakkaussuhteina. Esimerkiksi 
samaan rodulliseen ryhmään kuuluvien henkilöiden välisiä rakkaussuhteita katsotaan 
nuorten kokemusten mukaan suopeammin kuin eri rotuun kuuluvien välisiä liittoja. 
Valkoisten ja mustien namibialaisten väliset rakkaussuhteet ovat nuorista edelleen 
erittäin harvinaisia, jopa olemattomia. Namibian saksalaisen Meten mukaan: ”So I 
don’t think really between black and white like not Namibian whites and black people, 
they don’t really get married, no.” (Mette, 23-vuotta, Namibian saksalainen.)  

Vaikka työympäristöissä eri rodullisiin ryhmiin kuuluvat namibialaiset ovat tiiviisti 
tekemisissä keskenään, vuorovaikutus rodullisten ryhmien välillä ei yleensä etene työ-
suhdetta pidemmälle. Kaupunkilaisnuorten mukaan rotujen väliset vuorovaikutussuh-
teet päättyvät yleensä työpäivän päättymiseen ja kanssakäyminen vapaa-ajalla on ro-
dullisten ryhmien välillä erittäin harvinaista. Erityisesti mustien ja valkoisten namibia-
laisten kesken työympäristön ystävyyssuhteita ei viedä vapaa-ajalle, vaan ihmiset py-
syttelevät oman rodullisen ryhmänsä piirissä vapaa-ajan vuorovaikutussuhteissa. 
Ovambo-nuori Leena kertoo:     

Especially with the white Namibians and black Namibians, irrespective of 
whether you’re Herero or Owambo. Just you hardly have friends. Even in the 
work place. Your relationship ends at work. After work it’s not there. As 
opposed to having a black co-worker, who then your relationship ends there 
after work and the whites who are co-workers, their relationship carries on after 
working hours. (Leena, 28-vuotta, ovambo.) 

Itsenäisyyttä edeltäneet epätasa-arvoiset sosiaaliset rakenteet ovat kaupunkilaisnuorten 
mukaan edelleen näkyvissä myös itse kaupunkikuvassa. Nuorten kertomuksissa on 
kuvauksia pääkaupungin Windhoekin apartheid-ajalla rakentuneesta kaupunkistruk-
tuurista ja väestöjen jakaantumisesta eri alueisiin. Kaupunkilaisnuoret huomioivat, että 
väestö jakaantuu Windhoekissa osittain vanhojen kaupunkirakenteiden mukaisesti, 
vaikkakin voimakkaita muutoksia on nuorten mukaan tapahtunut. Eri rodullisiin väes-
töryhmiin kuuluvat henkilöt asuvat ja elävät itsenäisessä Namibiassa huomattavasti 
lähempänä toisiaan kuin itsenäisyyttä edeltävänä aikana. Siitä huolimatta rodullisten 
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ryhmien välinen sosiaalinen etäisyys ja epäluulo on nuorten puheiden perusteella edel-
leen selkeästi havaittavissa.  

Rotu toimii myös namibialaisia väestöryhmiä yhdistävänä tekijänä. Toisten mustien 
ryhmien kanssa jaettu yhteinen historia sorrettuna väestönosana yhdistää mustia nami-
bialaisryhmiä ja erottaa heidät valkoisista väestöryhmistä. Mustien kaupunkilaisnuor-
ten puheissa kuvastuu läheisempi suhde toisiin mustiin namibialaisiin kuin valkoisiin 
namibialaisiin. Syynä voi esimerkiksi olla luottamuksen puute rodullisten ryhmien 
välillä. Caprivilaisen Victorin kokemuksen mukaan: ”Among black Namibians [rela-
tionship] it’s okay. Like if I want a Damara friend, it’s not like it would be the same 
case that I would have to struggle with trust like if I want to be friends with a white 
Namibian. But if I meet a Damara person it would be easy going. We put our back-
grounds behind immediately. We stand at that point that we are all Namibians. It 
would be very easy. But now you meet white Namibian, it’s very difficult.” (Victor, 24-
vuotta, caprivilainen.)        

Toisista mustista väestöryhmistä ja heidän kulttuurisista ominaisuuksistaan on selke-
ämpiä käsityksiä ja mielikuvia, kun taas valkoisia kuvatessaan mustat nuoret viittaavat 
usein kriittisesti valkoisten historiaan, rasismiin tai valkoisten ryhmien eristyneisyy-
teen muista namibialaisryhmistä. Mustat nuoret kuvaavat myös useammin ystävyys- ja 
seurustelusuhteita toisten mustien namibialaisryhmien kanssa, kun taas rotujen välisiä 
ystävyyksiä ja rakkaussuhteita ei mustien nuorten kertomuksissa juurikaan esiinny. 
Mustien nuorten puheissa näyttäytyy paikoitellen myös epäluuloisempi asenne valkoi-
sia väestöryhmiä kohtaan koetun apartheid-historian vuoksi. Mustien nuorten mukaan 
valkoiset väestöryhmät eristävät itsensä toisista namibialaisryhmistä pysyttelemällä 
läheisemmissä sosiaalisissa suhteissa lähinnä oman rodullisen ryhmänsä sisällä. 
Kwangali-ryhmään kuuluvan Simonin mukaan: ”Namibian whites don’t really open 
up. They like to socialize with themselves.” (Simon, 22-vuotta, kwangali.)  

Myös valkoisilla nuorilla on vastaavanlainen kokemus mustista väestöryhmistä. Val-
koisten nuorten mukaan mustat väestöryhmät ovat ystävällisiä ja sosiaalisia muiden 
ryhmien kanssa vain tiettyyn rajaan saakka. Valkoisten nuorten mukaan myös mustat 
pitäytyvät omien ryhmiensä suojissa, eivätkä pidä yllä syvempiä sosiaalisia suhteita 
toisten rodullisten ryhmien välillä. Afrikaans-ryhmään kuuluvan Johanneksen koke-
muksen mukaan: ”People [black] would mingle up to a point and then fall back on 
their cultural background.” (Johannes, 30-vuotta, afrikaans.) Valkoiset nuoret kokevat 
myös joutuvansa negatiivisella tavalla tulkituiksi toisten väestöryhmien keskuudessa 
ryhmäänsä liitetyn taustan vuoksi. Afrikaans-nuori Johannes puhuu aiheesta erityisen 
paljon ja monipuolisesti. Hän esimerkiksi kertoo kokeneensa syrjintää muun muassa 
leikinlaskun muodossa:  

Well, our history didn’t do us any good and it still shows these days. When you, 
say in a work place you have a Bastard or a Colored, and Owambo and an 
English guy. They would, you know start joking about Afrikaans people, because 
we are known for being certain way. It’s always this apartheid thing that comes 
into, and it’s been such a long time now that I don’t think it’s fair anymore. They 
see us slow and not very up to date with social things. But it’s not true, you 
know. It’s just, when they just get past that, then they will see that okay, it’s not 
like that anymore. (Johannes, 30-vuotta, afrikaans.) 
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Johannes jatkaa ajatusta käsittelemällä väestöryhmien välisiä ennakkoluuloja. Hän 
suhtautuu puolustelevasti ennakkoluuloihin, joita muilla ryhmillä on afrikaanseista. 
Hän painottaa, että kaikilla ryhmillä on toisistaan erilaisia ennakkoluuloja riippumatta 
etnisestä tai rodullisesta taustasta. Hän pysyy kuitenkin toiveikkaana ja on valmis an-
tamaan aikaa ryhmien välisten suhteiden muutokselle.   

If people can be more accepting of other people’s way of thinking. Because 
other ethnic groups have an opinion about Afrikaners not being accepting or 
being rigid or whatever. But with that said while they are saying that they are 
doing exactly the same thing as they suppose we’re doing. That’s prejudging 
people. And I would just think and Afrikaners and any other ethnic group side, 
because we are not the only people like that. You know, the Bastards are really 
set in their ways. Other ethnic groups as well. If it’s, you know, just see each 
other viewpoint from a different angle maybe. And it’s not something you can 
just say: I’m going to try and see your viewpoint. That’s something that gets 
tested and tried over time. So, things are not going like I would like it to go. But 
I’ll give it time rather than leave. (Johannes, 30-vuotta, afrikaans.) 

Valkoiset kaupunkilaisnuoret uskovat, että he ovat väestöryhmänä edelleen taloudelli-
sesti vahvoilla, mutta samalla he ovat huolissaan oikeuksiensa kapenemisesta ja talou-
dellisen itsenäisyyden menettämisestä. Valkoiset nuoret myös toivovat, että he saisivat 
omaan ryhmäänsä liittyvästä menneisyydestä huolimatta yhtenäiset mahdollisuudet 
elää ja työskennellä maassa kuin muutkin namibialaiset. Heidän mukaan valkoisilla 
namibialaisilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaaliseen ja poliittiseen 
asemaansa maassa. Valkoisille ryhmille ei nuorten mukaan anneta mahdollisuutta olla 
tasavertaisia yhteiskunnan jäseniä esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon osallistu-
misen tai hallinnon virkoihin pyrkimisen muodossa. Valkoisille nuorille on tärkeää 
saada tilaisuus elää Namibiassa sen täysivaltaisina jäseninä siinä missä muutkin nami-
bialaiset väestöryhmät saavat elää. 

Valkoiset nuoret myöntävät, että heidän ryhmänsä sisällä on edelleen havaittavissa 
muita väestöryhmiä syrjiviä ja rasistisia ajattelutapoja. Samalla he korostavat halua-
vansa erottautua näistä vanhanaikaisista ajattelumalleista käyttäytymällä toisin. Esi-
merkiksi afrikaans-ryhmään kuuluva Rosalie kuvaa: ”So when I go to town I will smile 
at the car guard and I will shake the hand of the lady behind the cashier or whatever, 
but that’s me. But other Afrikaans people might not do that because of their rigidity, 
their feelings of the situation at hand or the past what might be an influencing factor. 
But not me personally, no.” (Rosalie, 24-vuotta, afrikaans.) Valkoiset nuoret tuntevat 
suorastaan painetta todistaa, etteivät he eivätkä kaikki heidän ryhmäänsä kuuluvat ole 
ajattelutavoiltaan rasistisia. Valkoiset nuoret haluavat erottautua ja olla eri tavoin vuo-
rovaikutuksessa muiden namibialaisryhmien kanssa kuin heitä edeltävä sukupolvi. 
Afrikaans-ryhmään kuuluvan Benin mukaan: ”You know, also with the whole apart-
heid thing and racism and that, I think me personally I find that I try to be more, I try 
to be out of my way to show that I’m not bringing that past with me. I still think I’m 
trying to prove that everybody wasn’t racist and everybody isn’t racist, and yeah, so I 
do go out of my way and it is in my mind when I interact with people.” (Ben, 31-
vuotta, afrikaans.)  

Silmiinpistävin kaupunkilaisnuorten kertomuksista esiin noussut rotuun liittyvä piirre 
koskee nuorten omia käsityksiä itsestään rodullisen ryhmän edustajana suhteessa tois-
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ten rodullisten ryhmien käsityksiin. Ensinnäkin kaupunkilaisnuoret ajattelevat toisilla 
rodullisilla ryhmillä olevan heidän omasta rodustaan negatiivinen ennakkokäsitys. 
Toisaalta kaikki nuorista rodusta riippumatta korostavat, että heillä itsellään ei ole ne-
gatiivisia käsityksiä muista roduista. Nuorten oma mielipide voi perustua historiasta 
juurtuneille mielikuville toisten rodullisten ryhmien arvomaailmoista. Mielikuvissa voi 
osittain olla todellisuuspohjaa, mutta taipumus yleistää tiettyyn ryhmään yhdistetyt 
ominaisuudet ja ajattelumallit koskemaan koko ryhmää ja kaikkia sen jäseniä on Na-
mibiassa edelleen olemassa. Toisaalta kyse voi olla nuorten ideaalisista mielikuvista 
itsestään rodullisiin arvokäsityksiin sitoutumattomina ja muista erilaisina ihmisinä. 
Joka tapauksessa nuorten kertomuksissa esiin nousevat ajatukset osoittavat ristiriidan 
eri rodullisiin ryhmiin kuuluvien nuorten kokemusten välillä ja sen, kuinka vähän eri 
väestöryhmiin kuuluvat nuoret tietävät toisen väestöryhmään kuuluvien henkilöiden 
ajattelumaailmojen variaatioista itsenäisyyden jälkeisessä Namibiassa.  

Kaikissa koulutettujen kaupunkilaisnuorten kertomuksissa kuvastuu halu mutkatto-
mampaan ja avoimempaan keskinäiseen vuorovaikutukseen rodullisten väestöryhmien 
välillä. Nuoret kokevat apartheid-menneisyyden jättämät jäljet Namibian väestöryhmi-
en keskinäiseen vuorovaikutukseen asiana, josta on selkeitä merkkejä myös ihmisten 
välisissä suhteissa nykypäivänä. Esimerkiksi damara-nuori Richard kertoo: ”Back then 
the division [between groups] came from the colonial times. […] we still live and we 
bear the fruits of that era. I’m talking as a child who was raised through those times 
and I’m still alive and I still see those things today.” (Richard, 27-vuotta, damara.) 

Kaupunkilaisnuoret eivät näe rodullisten ryhmien välisissä vuorovaikutussuhteissa 
pelkästään etäisyyttä ja epäluuloa, vaan myös edistystä. Nykypäivänä mustat ja valkoi-
set ovat keskinäisessä kanssakäymisessä tavoin, joka ei olisi ollut mahdollista apart-
heid-aikana. Yhteinen maailmankatsomus, tavoitteet ja yhteiset mielenkiinnon kohteet 
nousevat monissa tapauksissa rotuerojen yläpuolelle ja yhdistää ihmisiä rotuun katso-
matta. Esimerkiksi afrikaans-ryhmään kuuluva Ben kertoo kokemuksestaan kirkolli-
sesta yhteisöstä, jossa hän perheineen käy säännöllisesti: ”Me personally well, for one 
thing the church that I go to is very diverse. I would say 90 percent of the people are 
black Namibians. And so to a large extend I feel that I have sort of moved out that a 
bit in terms of my exposure to other people.” (Ben, 31-vuotta, afrikaans.) Benin ku-
vaaman kirkollisen yhteisön jäsenet ovat suurelta osin mustia, mutta mies siitä huoli-
matta kokee kyseisen yhteisön erittäin monimuotoisena. Ennen itsenäisyyttä valkois-
ten ja mustien välinen kanssakäyminen vastaavissa ympäristöissä ei olisi ollut mahdol-
lista, kun taas nyt pieniä, mutta sitäkin merkittäviä jälkiä rodullisesta moninaisuudesta 
on selkeämmin havaittavissa. Benin kertomus antaa viitteitä siitä, ettei rotu enää asetu 
yhtä voimakkaalla tavalla rajoitteeksi osallisuudelle erilaisiin yhteisöihin ja sosiaalisiin 
tilanteisiin kuin aikana ennen itsenäisyyttä.     

Tämän alaluvun esimerkit osoittavat, että nuoret kantavat edelleen jälkiä apartheid-
ajan ajattelusta ja mielialoista. Näihin ajatusmalleihin ei kuitenkaan haluta jäädä edel-
listen sukupolvien tavoin jumittumaan, vaan niistä halutaan edetä eteenpäin. Nuoret 
rodusta riippumatta haluavat tulla toimeen Namibian eri väestöryhmien kanssa. Kas-
vaminen itsenäisessä Namibiassa sekä korkeampi koulutustausta ja kaupunkilaisuus 
ovat tekijöitä, jotka ovat antaneet koulutetuille kaupunkilaisnuorille mahdollisuuden 
ottaa hieman etäisyyttä apartheid-ajan sukupolvien musta-valko-värillisiin ajattelumal-
leihin, sekä mahdollisuuden ottaa pieniä askeleita kohti tasa-arvoisempaa vuorovaiku-
tusta erilaisten namibialaisten kanssa. 
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6 Kuuluminen yli etnisten ja rodullisten rajojen 

6.1 Namibialaisuus osana identiteettiä 

Edellisissä luvuissa on käsitelty sitä, miten etnisyys ja rotu ovat namibialaisille kau-
punkilaisnuorille tärkeitä kategorisoinnin, kuulumisen ja eronteon muotoja. Kaupunki-
laisnuoret asemoivat identiteettiään myös etnisyyttä ja rotua laajempiin sosiaalisiin 
yhteisöihin. Namibialaisuus nousee näistä yhdeksi olennaisimmista. Nuorten puheissa 
näyttäytyy selkeästi nuorten rakkaus ja arvostus kotimaataan kohtaan sekä ylpeys na-
mibialaisuudestaan. Nuorten kertomuksista käy myös ilmi, että Namibiassa syntynei-
den ja eläneiden erilaisten väestöryhmien oikeus namibialaisuuteen on aiheena kiistan-
alainen, sillä useat nuoret epäilevät etnisyyden tai rodun voivan vähentää muiden sil-
missä heidän namibialaisuuttaan.  

Namibialaisuudella on erityinen merkitys kaupunkilaisnuorten kokemusmaailmassa. 
Namibialaisuuden tunne yhdistyy ennen kaikkea mielikuviin kodista, rauhasta ja va-
paudesta. Namibia on kaupunkilaisnuorille paikka, jossa jokainen saa mahdollisuuden 
asua rauhassa ja elää vapaasti. Namibialaisuuteen liittyy myös ajatus vapaudesta elää 
haluamallaan tavalla ilman tietyn uskonnollisen, poliittisen tai kulttuurisen maailman-
katsomuksen pakkoa. Namibialaisuus merkitsee nuorille ennen kaikkea vapautta 
omaan identiteettiin, vapautta olla oman itsensä herra.  

Constitutionally I am free to do basically whatever I want. That makes it great to 
be Namibian, because you are not confined to certain religious beliefs, political 
beliefs, cultural beliefs. I’m free to do what I want. That makes it actually a lot 
of fun to be Namibian. Because I’m free to be my own person, my own identity. 
(Quincey, 35-vuotta, värillinen.)   

Kaupunkilaisnuorten kertomuksissa näyttäytyy usein nuorten individualistinen maail-
mankuva. Yksilönvapaus on kaupunkilaisnuorille selkeästi merkittävä arvo, josta halu-
taan pitää kiinni. Namibialaisuus nähdään identiteettinä, johon liittyy erityisesti yksi-
lönvapautta ihannoivia merkityksiä. Namibiassa, kuten myös muissa maailman suve-
reeneissa valtioissa, yksilöllä on aina tietty määrä vapauksia ja velvollisuuksia, joita 
valvotaan laeilla ja rangaistusjärjestelmillä. Nuoret eivät näytä kokevan kyseisiä järjes-
telmiä yksilönvapautta rajoittavina tekijöinä Namibiassa. Nuorten mukaan namibialai-
suus antaa heille oikeudet olla oma yksilöllinen itsensä ja toteuttaa elämäänsä halua-
mallaan tavalla, luonnollisesti lain ja sitä valvovien järjestelmien puitteissa.        

Itsenäisyyttä edeltäneet rotusorron, rauhattomuuden ja konfliktien vuodet ovat elävästi 
kaupunkilaisnuorten mielissä, jonka vuoksi nuoret eivät pidä kotimaansa itsenäisyyttä 
ja rauhaa sekä namibialaisten vapautta ja itsemääräämisoikeutta itsestäänselvyytenä. 
Namibia on säästynyt voimakkailta konflikteilta itsenäistymisen jälkeen ja itsenäisyy-
den jälkeistä aikaa voi luonnehtia rauhanomaiseksi. Nuoret vertaavat kertomuksissaan 
Namibian nykyistä tilannetta aikaan ennen itsenäisyyttä, jolloin asiat olivat vielä toi-
sin. Kaupunkilaisnuoret peilaavat Namibian tilannetta myös toisiin Afrikan maihin. 
Nuoret antavat arvoa sille, että itsenäisyyden aika on ollut rauhanomaista ja vakaata 
Namibiassa ilman suuria selkkauksia, toisin kuin monissa muissa itsenäistyneissä Af-
rikan valtioissa. Kaupunkilaisnuoret kokevat myös, että Namibiassa on suhteessa 
enemmän mahdollisuuksia elää vapaammin kuin useissa autoratiivisemmissa Afrikan 
valtioissa, joihin nuoret Namibiaa vertaavat. 
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Freedom. The freedom to do whatever I want to do, still. If I think of Zimbabwe 
or other African countries where the freedom of speech is really drastically 
reduced, I’m glad to live in Namibia. (Cecilia, 25-vuotta, Namibian saksalainen.)  

Namibialaisuuden merkitys näyttäytyy kaupunkilaisnuorten kertomuksissa myös nuor-
ten haluna vaikuttaa kotimaansa yhteiskunnallisiin asioihin. Nuoret ovat avoimen kriit-
tisiä vallitsevia poliittisia ja sosiaalisia rakenteita kohtaan ja he kertovat vuolaasti epä-
kohdista, joita havaitsevat yhteiskunnassaan. Nuoret nostavat kertomuksissaan esiin 
huolenaiheitaan esimerkiksi kotimaansa kehitykseen ja tulevaisuuteen, Namibian po-
liittiseen ilmapiiriin sekä väestöryhmien väliseen sosiaaliseen epätasa-arvoon liittyen. 
Namibialaisnuoret haluavat olla osana yhteiskuntansa kehitystä ja vaikuttaa kotimaan-
sa tulevaisuuteen. Nuoret kokevat, että heillä on kykyä edistää asioita kotimaassaan, 
mutta heille ei usein tarjota mahdollisuuksia siihen. Namibialaisuus edustaa nuorille 
vapautta olla oma yksilöllinen itsensä, mutta toisaalta siihen liittyy myös huoli omista 
mahdollisuuksista vaikuttaa Namibian asioihin yhteiskunnallisella tasolla, mikä voi 
osaltaan toimia yksilönvapautta rajoittavana tekijänä nuorten kokemusmaailmassa.     

Namibia merkitsee jokaiselle kaupunkilaisnuorelle jotakin tärkeää henkilökohtaisella 
tasolla. Namibia on nuorille kotiympäristö ja paikka, mihin nuorilla on vahvat juuret ja 
mihin nuoret kokevat kuuluvansa. Kaikki kaupunkilaisnuoret kertovat kokevansa yl-
peyttä Namibiasta ja namibialaisuudestaan. Nuorten kertomuksissa Namibia kuvastuu 
muun muassa kauniina ja ainutlaatuisena maana, jossa on monimuotoinen luonto, run-
saasti erilaisia resursseja ja lupaavia mahdollisuuksia, runsaasti tilaa elää, väkivallat-
tomuutta sekä ystävällisiä ihmisiä. 

I love being here. I love the space. I love the few people. I love the fact that you 
can go on Sunday to town and there’s actually almost nobody. You know. I just 
love it. I guess that has a lot to do with my personality as well, but it’s a really a 
friendly country. It is down to earth, it is happy, it is not violent, maybe other 
things but not violent. We are okay. We are happy here. (Marilyn, 30-vuotta, 
damara.)  

Namibia merkitsee nuorille myös ympäristöä, joka käsittää pienen namibialaisväestön, 
mutta sitäkin laajemman ihmisten ja kulttuurien kirjon. Kaikki nuoret tuovat kerto-
muksissaan esiin Namibian väestöllisen monimuotoisuuden, joka nähdään kotimaata 
merkittävänä kuvaavana piirteenä. Namibialainen väestö on caprivilaisen Marian mu-
kaan: ”The fact that it’s multicultural and very mixed. For me actually it’s like it’s 
supposed to be such a joy to just be. It’s like a garden with different flowers, different 
colours.” (Maria, 31-vuotta, caprivilainen.) Marian sekä monien muiden nuorten ku-
vaukset Namibian monikulttuurisuudesta ovat pelkästään positiivisia. Namibialaisen 
väestön monikulttuurisuus näyttäytyy nuorille maan voimavarana ja rikkautena. Se on 
piirre, joka tekee Namibiasta nuorille juuri Namibian. Nuoret antavat puheissaan arvoa 
namibialaisten erilaisuudelle sekä erilaisten namibialaisten väliselle vuorovaikutuksel-
le. Nuorten mukaan erilaisesta etnisestä ja rodullisesta taustasta huolimatta namibialai-
suus yhdistää heitä kaikkia. Damara-nuoren Arnoldin kokemuksen mukaan: ”The first 
thing that comes to my mind when I think about within Namibia is the people, the di-
versity of the people. There is nothing more that I love more than the fact that we are 
so diverse, and we’ve got so, so many ethnic groups. And it’s always good to com-
municate and interact in this way, with different kinds of people, but then from the 
same place.” (Arnold, 25-vuotta, damara.)  
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Namibialaisuus merkitsee nuorille arjen vuorovaikutussuhteita ja kommunikointia 
useilla eri kielillä. Namibian väestön kulttuurinen monimuotoisuus on nuorille arki-
päivää ja erilaisten kielten puhuminen päivittäin on yksi konkreettinen osoitus siitä. 
Namibialaiset käyttävät arjessaan keskenään kahta, kolmea tai useampia kieliä. Usei-
den kielten puhuminen on luonnollinen ja kotoisa osa nuorten elämää ja namibialai-
suutta. Ovambo-ryhmään kuuluvan Glorian mukaan: ”There is so much diversity, so 
you can talk up to five languages in one day and then you really feel like you’re at 
home.” (Gloria, 27-vuotta, ovambo.) 

Kaupunkilaisnuoret ilmaisevat kertomuksissaan, miten he asemoivat namibialaisuut-
taan suhteessa etnisyyteen. Suoraan kysyttäessä suurin osa kaupunkilaisnuorista nime-
ää namibialaisuuden etnisyyttä merkittävämmäksi identiteetiksi. Kertomuksista ei kui-
tenkaan näyttäydy yhtä selkeää tulkinnan tapaa, vaan nuoret tulkitsevat etnisyyden ja 
namibialaisuuden suhdetta riippuen tilanteesta. Esimerkiksi ovambo-nuorelle Glorialle 
etnisyys nousi merkittävimmäksi kuulumisen muodoksi omien juurien ja kulttuurin 
vuoksi. Kyseisiä merkityksiä ei hänen mukaan löydy namibialaisuudesta. Glorian mu-
kaan: ”I have a sense of belonging, and I just don’t follow the world. I can always 
come back and go like hey, this [Namibian] is not how I grew up. This is not my cul-
ture. These are not my roots.” (Gloria, 27-vuotta, ovambo.) 

Vaikka namibialaisuus koetaan yleisesti ottaen merkittävämmäksi identiteetiksi, etni-
syys ei kuitenkaan jää ulkopuolelle identiteettien yhtälöstä. Namibialaisuuden ja etni-
syyden suhdetta kuvastaa parhaiten identiteettien suhteellisuus, joustavuus, tilan-
nesidonnaisuus sekä näihin kaikkiin kolmeen perustuva identiteettien neuvoteltavuus. 
Ihmisillä on useita mahdollisia identiteettejä, joista toiset näyttäytyvät vain tietyissä 
sosiaalisissa ympäristöissä, ja toiset taas saavat joko suurempia tai vähäisempiä merki-
tyksiä riippuen tilanteesta. (Eriksen 2002: 30-31.) Namibialaisnuorille identiteettien 
situationaalisuus ja neuvoteltavuus näyttäytyy niin, että etnisyys on tärkeämpi kuulu-
misen kiinnekohta, kun ollaan tekemisissä toisten namibialaisten kanssa. Namibialai-
suus puolestaan nousee olennaisemmaksi identiteetiksi silloin, kun nuori toimii kan-
sainvälisissä ympäristöissä. Etnisyys edustaa nuorille kuulumista tiettyyn syntyperään, 
perinteeseen ja kulttuuriin. Lisäksi etnisyys antaa muille namibialaisille viitteitä siitä, 
mihin tunnistettavaan kategoriaan Namibian sosiaalisessa ympäristössä kuulutaan. 
Namibialaisuus puolestaan nousee merkittäväksi tekijäksi kansainvälisissä vuorovai-
kutussuhteissa, joissa nuoret haluavat Namibian ulkopuolelta tulevien ihmisten näke-
vän heidät enemmän oman kotimaansa kuin etnisen ryhmänsä edustajina.   

I would identify myself more as a Namibian than a Damara, but then I will 
definitely not forget that I am a Damara. And that I belong somewhere. I belong 
to a group, a tradition, a certain culture. Because that also plays a significant 
part. But I would like to identify myself more as a Namibian, because that is 
what I would like someone else to portray me as. Someone from the States or 
someone from London or may it be South Africa. (Arnold, 25-vuotta, damara.)  

Kaupunkilaisnuorilla on selkeä kuva siitä, mitä namibialaisuus itselle merkitsee. Na-
mibialaisuus on jokaiselle kaupunkilaisnuorelle vahva tunne ja kuulumisen muoto, 
mutta samaan aikaan nuorten puheissa on havaittavissa kriittisyyttä muiden Namibian 
väestöryhmien kansallisen kuulumisen kokemuksia kohtaan. Esimerkiksi nuorten ker-
tomuksissa nousee esiin nuorten mielikuva siitä, että ovambo-ryhmiin kuuluvat pitävät 
itseään muita etnisiä ryhmiä namibialaisempina kuin muut namibialaisryhmät. Taus-
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talla on itsenäisyyttä edeltävät sotien vuodet, jossa Etelä-Afrikkaa vastaan taistellut 
vastarintaliike oli pääosin ovambo-johtoinen. Nuorten mukaan ovambot kokevat soti-
en vuosien olleen heidän ryhmälleen erityisen raskaita, joten heillä on erityinen oikeus 
namibialaisuuteen. Värillisiin kuuluvan Saran mukaan: ”You get Otjiwambo people 
that think and feel that they have been so disadvantaged in the liberation struggle, but 
they have decided ‘we’re the only Namibians’.” (Sara, 27-vuotta, värillinen.) 

Kansallisen kuulumisen kokemuksista kumpuava kriittisyys näyttäytyy myös rodullis-
ten ryhmien välillä. Valkoiset kaupunkilaisnuoret kokevat, että muut namibialaiset 
eivät pidä heitä riittävän namibialaisina ryhmänsä eurooppalaisen alkuperän sekä 
apartheid-menneisyyden vuoksi. Valkoisilla namibialaisnuorilla on käsitys, ettei heillä 
olisi ryhmäänsä liitetyn menneisyyden vuoksi varaa tai oikeutta tuntea olevansa nami-
bialaisia. Afrikaans-ryhmään kuuluva Daniel ilmaisee huolensa toteamalla: ”I can’t be 
nationalistic in terms of my race. I have to let that go. And try to fit in a larger cultural 
identity and cultural diversity. And I have to make peace with that.” (Daniel, 31-
vuotta, afrikaans.) Danielin kokemus kertoo apartheid-menneisyyden valkoisuuteen 
jättämästä negatiivisesta leimasta, jonka ajatellaan vievän valkoisilta muiden väestö-
ryhmien silmissä oikeuden kansalliseen kuulumiseen. Valkoiset nuoret peräänkuulut-
tavat puheissaan voimakkaasti oikeutta namibialaisuudelleen. Nämä nuoret kokevat, 
että heidän synnyinkotinsa ja juurensa ovat myös Namibiassa siinä missä mustienkin 
väestöryhmien. Esimerkiksi Namibian saksalainen Mette kokee olevansa yhtä täysi-
valtainen namibialainen kuin mustat ryhmät. Hän perustelee vahvaa yhteyttä kotimaa-
hansa puhumalla verisiteestä, joka antaa oikeutuksen hänen namibialaisuudelleen:  

I think that the black people believe that they are more Namibian. Because they 
are black, they think they are African and they are Namibian. I think it’s wrong, 
because I’m just as Namibian as them, because I was also born here. Like my 
blood is also in this country. Well, they think they are more Namibian, but they 
shouldn’t. We are all Namibian. (Mette, 23-vuotta, Namibian saksalainen.)  

Mette arvioi puheissaan, että mustat väestöryhmät kokevat olevansa valkoisia ryhmiä 
enemmän namibialaisia perustuen afrikkalaiseen alkuperään. Osa mustien kaupunki-
laisnuorten kertomuksista puoltaa Meten arviota, sillä niissä näyttäytyy ajatuksia mus-
tien väestöryhmien etuoikeudesta namibialaisuuteen, sillä mustilla koetaan olevan py-
syvämmät juuret mantereella. Näissä kertomuksissa näyttäytyy selkeästi myös epäilys 
valkoisten namibialaisten uskollisuudesta Namibiaa kohtaan. Esimerkiksi kwangali-
ryhmään kuuluva Simon epäilee valkoisten ryhmien namibialaisuuden tunnetta tode-
tessaan lyhyesti: ”I don’t think Afrikaners picture themselves as being Namibian.” 
(Simon, 22-vuotta, kwangali.) Eurooppalaisperäisillä namibialaisilla ajatellaan myös 
olevan paremmat mahdollisuudet muuttaa Namibiasta toisiin maihin tilanteen vaaties-
sa, kun taas mustilla namibialaisilla ei samanlaista mahdollisuutta nähdä olevan. 
Ovambo-ryhmään kuuluvan Leenan mukaan: ”I think the blacks they would think they 
are more Namibian. I really don’t think the European Namibians consider themselves 
to be Namibians. If anything happens here, they leave. They can go to Australia or 
whatever. And it’s harder for a black person. You can’t really get into Australia easi-
ly. So I would say that they [blacks] consider themselves to be more Namibian in that 
sense.” (Leena, 28-vuotta, ovambo.) Yllä olevat esimerkit erilaisten väestöryhmien 
namibialaisuuden käsityksistä kertovat jälleen omaa tarinaansa rotujen välisestä etäi-
syydestä sekä myös ennakkoluuloista, joita toisiin väestöryhmiin ja heidän sosiaalisen 
kuulumisen kokemuksiin liitetään.     
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Kaupunkilaisnuorten Namibian etnistä monimuotoisuutta ihannoiva puhetapa (s. 66-
67) on varsin mielenkiintoinen ja kysymyksiä herättävä, erityisesti kun ilmiötä peila-
taan nuorten namibialaisuuden erilaisia kokemuksia kritisoiviin puhetapoihin. Onko 
etnistä monimuotoisuutta korostava puhetapa nuorille todellinen vai opittu? Luulta-
vimmin vastaus löytyy molemmista vaihtoehdosta. Kyseessä voi hyvinkin olla opittu 
puhetapa, jonka ajatellaan olevan hyväksyttävä julkisen puheen tyyli Namibiassa. Toi-
saalta etninen monimuotoisuus rikkautena -tyylistä puhetapaa saatetaan tuottaa erityi-
sesti kulttuurisissa kohtaamisissa, tässä tapauksessa eurooppalaisen tutkijan ja tutkitta-
van välisessä kohtaamisessa, jossa ulkopuoliselle tutkijalle halutaan luoda tietynlainen 
kuva Namibian sosiaalisesta ympäristöstä. On kuitenkin selvää, että puhetapa on nuo-
rille todellinen. Se voi kertoa esimerkiksi kansallisen identiteettiprojektin kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen liittyvän retoriikan vaikuttavuudesta namibialaisnuorten keskuu-
dessa. Lisäksi se voi kertoa nuorten kulttuurisen monimuotoisuuden ihanteen arvos-
tuksesta, jonka vuoksi sen merkitystä halutaan ulkopuolisille korostaa kulttuurisen 
kohtaamisen tilanteissa.     

6.2 Kaupunkilainen, afrikkalainen ja maailmankansalainen 

Etnisyyden, rodun ja namibialaisuuden lisäksi koulutettuja kaupunkilaisnuoria määrit-
tää myös lukuisat muut sosiaaliset identiteetit. Ensinnäkin kaupunkilaisuus ja sosiaali-
nen asema ovat olennaisia nuoria määrittäviä tekijöitä. Toiseksi nuorten kertomuksista 
nousee selkeästi esiin nuorten tarve sitoa itsensä myös laajempiin sosiaalisiin identi-
teetteihin kuten afrikkalaisuuteen sekä globaaliin kansalaisuuteen.  

Windhoekissa asuvat korkeakoulutetut namibialaisnuoret elävät nykyaikaista kaupun-
kilaiselämää. Nuoret työskentelevät monikulttuurisissa työympäristöissä, asuvat nyky-
aikaisissa kodeissa Windhoekin esikaupunkialueilla, käyvät ulkona syömässä kansain-
välisiä ruoka-annoksia sekä tapaavat ystäviään kahviloissa erikoiskahvien äärellä. 
Pääkaupungin koulutetut nuoret ovat taloudellisesti riippumattomia. He nauttivat kor-
keasta elintasosta sekä etenemisen mahdollisuuksista elämässä, joita työ ja oma asema 
yhteiskunnassa heille mahdollistaa. Nuoret kokevat olevansa vapaita toteuttamaan 
omia mieltymyksiään vapaa-ajallaan ja olemaan juuri sellaisia kuin haluavat olla. 
Näille nuorille tulevaisuus näyttäytyy avoimena ja mahdollisena.  

Kaupunkilaisuus on yksi olennainen identiteetti, joka määrittelee korkeakoulutettuja 
namibialaisnuoria. Nuoret liittävät kaupunkilaisuuteen ajatuksia nykyaikaisuudesta 
sekä modernista elämäntyylistä. Kaupunkilaisuus näyttäytyy nuorten kertomuksissa 
vaihtoehtona, jopa vastakohtana elämälle maaseudulla. Kuten jo aiemmin luvussa 4 
todettiin, maaseutu näyttäytyy erityisesti mustien nuorten keskuudessa perinteisenä 
ympäristönä ja paikkana, jossa nuoret kokevat olevansa tiiviimmin kosketuksissa etni-
syyteensä. Kaupungissa nuoret puolestaan elävät modernia länsimaista elämää. Mo-
derni elämäntyyli ei kuitenkaan sulje etnisyyttä pois, se vain muuttaa nuorten orientaa-
tiota etnisyyteen. Ovambo-ryhmään kuuluva Leena kuvaa itseään: ”As much as I am 
Owambo I’m more modernized.” Nuoret siis tunnustavat etnisen ryhmäjäsenyyden, 
mutta toteavat etnisyytensä edustavan modernimpaa versiota. Samalla Leena kuvaa 
itseään myös pääkaupunkilaiseksi todetessaan: “I consider myself as a Windhoeker.” 
(Leena, 28-vuotta, ovambo.) Kaupunkilaisuus on jo itsessään yksi identifioitumisen 
muoto nuorille, ja se kulkee selkeästi käsi kädessä modernin elämäntavan ja modernin 
etnisyyden kanssa.  
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Namibian pääkaupungissa asuvat korkeakoulutetut nuoret ovat elintavoiltaan keski- tai 
yläluokkaisia. Jo mahdollisuus kouluttautumiseen asemoi nuoria taloudellisesti ja yh-
teiskunnallisesti suhteessa moniin muihin namibialaisiin väestöryhmiin. Koulutetut 
kaupunkilaisnuoret viettävät arjestaan suuren osan aikaa monikulttuurisissa työskente-
ly-ympäristöissä, joissa etnistä ja rodullista ryhmää merkittävämpiä nuoria määrittele-
viä tekijöitä ovat ammatilliset taidot, asema ja ammatillisen yhteisön arvostus. Keski- 
ja yläluokkainen elämäntapa on nuorille keskeinen tapa määritellä omaa minuutta sekä 
paikkaa namibialaisessa yhteiskunnassa. Korkeampaan sosiaaliseen asemaan liittyvät 
myös korkeampi elämisen laatu asumisen ja kuluttamisen suhteen. Nuoret ovat talou-
dellisesti hyvinvoivia suhteessa moniin muihin väestönosiin, erityisesti maaseudulla 
sekä kaupunkien slummialueilla asuviin namibialaisiin nähden. Nuoret ovat vapaita 
toteuttamaan mieltymyksiään arjessaan ja vapaa-ajallaan sekä tekemään töitä edistääk-
seen elämäntyyliään kaupungissa. Halu pärjätä hyvin ja nauttia elämästä ovat nuorille 
tärkeitä tavoitteita elämässä.  

Havaitsimme jo aiemmissa luvuissa, että etnisyydellä ja rodulla on erilaisia merkityk-
siä kaupunkilaisnuorille ja ne näyttäytyvät nuorten arjessa eri tavoin. Halu tehdä töitä 
oman sosiaalisen ja taloudellisen aseman eteen sekä nauttia elämästä ovat tärkeitä ta-
voitteita, mikä vaikuttaa myös siihen, etteivät nuoret koe haluavansa pysähtyä liiaksi 
etnisten ja rodullisten kysymysten äärelle. Etnisyyteen ja rotuun liittyvät merkitykset 
ovat nuorten kaupunkilaiselämässä usein pinnan alla ja pinnan päällä näyttäytyvät so-
siaalinen asema ja elämäntyyli. Etnisyys ja rotu ovat nuorille selkeästi merkittäviä 
identiteettejä ja ne pulpahtelevat usein pinnalle nuorten kaupunkilaisarjessa, mutta ne 
eivät määritä nuorten orientaatiota sosiaaliseen asemaan ja elämäntyyliin. (vrt. De Vos 
1995: 28, 32; Eriksen 2002: 170.)  

Kaupunkilaisnuoret tulkitsevat etnisyyttä ja namibialaisuutta myös suhteessa laajem-
piin sosiaalisen kuulumisen muotoihin. Esimerkiksi joidenkin mustien nuorten kerto-
muksista nousee esiin afrikkalaisuuteen liitettyjä merkityksiä. Nämä nuoret kertoivat 
afrikkalaisuuden tulkinnoistaan ilman, että sitä heiltä erikseen kysyttiin. Nuoret osaa-
vat asemoida etnisyyttään, namibialaisuuttaan sekä afrikkalaisuuttaan toisinaan varsin 
tarkasti. He eivät kuitenkaan osaa aina selittää, mitä afrikkalaisuus konkreettisesti 
merkitsee, mutta siitä huolimatta se on tärkeä itseä määrittävä tekijä.  

I’m African, but I’m Namibian African. And African identity is strong, it’s a very 
strong identity. African identity is so strong, you can look at an African, and you 
won’t have doubts that he’s an African. It’s the strongest identity in the world. 
[…] Africans have got values other countries could not understand. They have 
got values, they have got opinions and they have got strength, that other people 
could never understand. But still, an African is the proudest person. (Richard, 
27-vuotta, damara.)  

Nuoret antavat afrikkalaisuudelleen myös konkreettisia merkityksiä. Nuorten puheissa 
afrikkalaisuus yhdistyy elämätapoihin, arvoihin ja yhteisöön.  

I think I take pride in the culture, you know the whole African culture. I mean in 
the beauty of Africa and African people and the wealth that we have. You know, 
the materials and the things that we can do. You know, I take pride in that. How 
I identify my African, I think the way I live, you know, my values and yeah, my 
surrounding. […] for example, trying to achieve and also the sense of 
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community. You know. Not only I am, but I am because we are. You know. I hold 
that very highly. And that is something that you look back in the African culture, 
they will never let a child suffer. If your parents are dead, you still have parents. 
The whole village was your parent. You know. So that sense of community, but 
also raising other people to be something. So I take pride in that. (Leena, 28-
vuotta, ovambo.) 

Nuoret luovat varsin idealisoitua kuvaa Afrikasta, joka näyttäytyy selkeästi suhteessa 
”toiseen”. Kuka on tämä ”toinen” nuorten kertomuksissa? Onko se mahdollisesti eu-
rooppalainen tutkija sekä oletettu eurooppalainen yleisö, joille halutaan luoda kuva 
kaikesta hyvästä, jonka afrikkalaisuus pitää sisällään? Olettavatko nuoret, että identi-
teettitarinan ”toisilla” on negatiivinen käsitys afrikkalaisista ja afrikkalaisuudesta, jo-
hon he haluavat vastata näyttämällä asioiden ”todellisen” luonteen? Afrikkalaisuus 
näyttäytyy nuorten kertomuksissa voimana, arvoina, kauneutena, ylpeytenä, yritteliäi-
syytenä, yhteisöllisyytenä, huolenpitona sekä asioina, joita muut eivät voi ymmärtää. 
Olettavatko nuoret ”toisilla” olevan päinvastainen käsitys afrikkalaisten ominaisuuk-
sista: esimerkiksi heikkous, arvottomuus, rumuus, häpeä, yrittämättömyys, yksinäisyys 
ja huolettomuus? On mahdollista, että nuorten puhetavat ovat jälleen kerran syntyneet 
kulttuurisen kohtaamisen tilanteessa, jossa ulkopuoliselle eurooppalaiselle tutkijalle 
tuotetaan kuvaa afrikkalaisuudesta sellaisena kuin se ihanteellisimmillaan voi olla. 
Kuten etniseen monimuotoisuuteen liittyvissä puhetavoissa (s. 66-67), myös afrikka-
laisuuteen liittyvät kuvaukset ovat nuorille todellisia tapoja jäsentää sosiaalista koke-
musta. Puhetavoista on havaittavissa Afrikan siirtomaamenneisyyden jättämiä jälkiä 
afrikkalaisten kokemusmaailmaan. Lisäksi puhetavoista on tunnistettavissa afrikka-
laisten ja eurooppalaisten välisten suhteiden pitkän ja ristiriitaisen historian värittämä 
luonne, joka tavalla tai toisella resonoi myös nykypäivän eurooppalaisten ja afrikka-
laisten välisissä suhteissa.     

Namibialaiset kaupunkilaisnuoret kuvaavat itseään myös käsitteillä, jotka laajenevat 
yli etnisyyden, rodullisen, namibialaisuuden ja afrikkalaisuuden rajojen. Nuorille glo-
baalius ja kansainvälisyys on tiivis osa arkea ja elämää, joka näkyy myös nuorten tul-
kinnoissa itsestään. Ovambo-ryhmään kuuluva Leena haluaa asemoida itsensä koko 
maailman yhteisöön kuvaamalla itseään termeillä ”kansainvälinen olento” (interna-
tional being) sekä ”maailmankansalainen” (person of the world). Myös ovambo-
taustainen Gloria kokee maailmanlaajuista kuuluvuutta kutsumalla itseään ”globaalik-
si kansalaiseksi” (global citizen). Damara-ryhmään kuuluva Marilyn puolestaan ase-
moi itsensä vielä laajempaan ympäristöön kutsumalla itseään ”universumin lapseksi” 
(child of the universe). Nämä nuorten itsemäärittelyn muodot osoittavat, että nuorilla 
on tiivis yhteys myös maailmaan Namibian ulkopuolella. Liikkuvuus yli valtiorajojen 
on osa nuorten arkea ja elämää, sillä monet nuorista ovat matkustelleet tai asuneet 
maailmalla. Nuorilla on elinpiirissään myös kansainvälisiä ystäviä ja tuttavia, joka 
kertoo siitä, että uusille kansainvälisille kontakteille ollaan avoimia. Erityisesti sähköi-
set viestimet ja sosiaaliset mediat ovat nuorille tärkeitä viestintävälineitä, joiden avulla 
he saavat kosketuksen kansainvälisiin uutisiin, ilmiöihin, ihmisiin ja yhteisöihin vai-
vattomasti. Kansainvälisyys ja globaali kansalaisuus tuntuvat tätä taustaa vasten nuo-
rista luonnollisilta tavoilta määritellä itseään.  
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7 Kuulun, siis olen – en kuulu, olen edelleen 

Etnisyyden ja rodun käsitteet kuuluvat tiiviisti ja luontevasti kaupungissa asuvien kor-
keakoulutettujen namibialaisnuorten arkikieleen heidän kuvatessaan yhteisöjensä ja 
yhteiskuntansa sosiaalisia ilmiöitä. Apartheid-ajan historialla on selkeä vaikutus nami-
bialaisnuorten termien käyttöön tänä päivänä. Ilman Namibian itsenäistymistä edeltä-
viä väestöryhmien epätasa-arvoon perustuvia yhteiskuntarakenteita termejä ei toden-
näköisesti käytettäisi tänä päivänä samalla tavalla, ja niillä olisi luultavasti erilainen 
merkitys nuorille. 

Etninen ryhmä ja rotu ovat arkikielen termistöä, mutta myös tärkeitä kategorisaation 
muotoja namibialaisten kaupunkilaisnuorten maailmassa. Niiden avulla nuoret jäsen-
tävät itselleen omaa rooliaan ja tekevät tulkintoja muiden ihmisten rooleista Namibian 
sosiaalisella kentällä. Etnisyyden ja rodun kategorioiden käytön kautta nuoret hakevat 
selkeyttä omaan ja muiden namibialaisten sosiaaliseen kuulumiseen ja ryhmäjäsenyy-
teen. Termien käytöllä nuoret myös uudelleenrakentavat ja ylläpitävät namibialaisen 
sosiaalisen ympäristön erilaisia ryhmäjaotteluja. Etnisyyteen ja rotuun liittyvien käsit-
teiden ja kategorioiden käyttö tuo sosiaalisen ympäristön käsittelyyn selkeyttä, mutta 
samalla se myös ylläpitää vanhoja siirtomaa-aikaisia sosiaalisia rajanvetoja ja raken-
teita namibialaisessa yhteiskunnassa. Kaupunkilaisnuorten suhtautuminen etnisiin ja 
rodullisiin kategorioihin ei ole kuitenkaan mustavalkoista tai kritiikitöntä, vaan päin-
vastoin. Nuorten kertomuksissa kategorioita tulkitaan moniulotteisesti ja niitä myös 
tarkastellaan kriittisesti. 

Marion Wallacen mukaan syntyperä, eronteko ja kuuluminen ovat nykypäivän nami-
bialaisten elämässä todellisuutta. Niitä alituisesti peilataan, niistä neuvotellaan ja niitä 
vahvistetaan eri keinoin. (Wallace 2011: 12.) Nuorten kokemukset osoittavat, että 
Windhoekin kaupunkiympäristössä syntyperään ja etnisyyteen liittyvää identiteettiä 
tulkitaan laveasti. Sille annetaan usein arvoa, mutta sitä myös kyseenalaistetaan. Li-
säksi etniseen identiteettiin liittyy usein myös yksilöllisiä ja yhteisöllisiä valintoja ja 
muutosta, joihin vaikuttavat erilaiset sosiaaliset tilanteet, yhteiskunnallinen asema ja 
muut ryhmäjäsenyydet.  

Koulutettujen nuorten aikuisten elämä ja arki Namibian pääkaupungissa näyttäytyy 
samanlaisena muiden keski- ja yläluokkaisten namibialaisten kanssa riippumatta etni-
sestä taustasta. Kuuluminen etniseen ryhmään ei saa aina konkreettisia muotoja, vaan 
etnisyyden merkitykset ovat nuorille symbolisia. Etnisyys merkitsee nuorille erityisesti 
tietoisuutta kuulumisesta etniseen ryhmään. Se rakentuu tiiviistä siteestä oman etnisen 
ryhmän juuriin sekä ylpeyden tunteesta ryhmän kulttuuriperintöä kohtaan. Nuorten 
kokemusmaailmaan etnisyys piirtyy varsin essentialistisena. Etnisyys on nuorille si-
säänrakentunut osa omaa olemusta, joka tekee heistä sellaisia kuin he ovat. Vaikka 
olemuksen merkitykset vaihtelevat nuorten kokemusmaailmoissa, yhteistä niille on, 
että etnisyys nähdään olennaisena ja lähtemättömänä osana minuutta.  

Äidinkieli on nuorille yksi etnisyyden konkreettisimpia ilmentymiä kaupunkiympäris-
tössä. Se on ensinnäkin käytännön tapa identifioida itsensä tietyn etnisen ryhmän jäse-
neksi ja sen käyttö kaupunkiympäristössä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta sa-
man etnisen ryhmän jäsenten kesken. Omalla äidinkielellä on nuorille myös hyvin 
vahva merkitys tunnetasolla. Äidinkieleen yhdistyy vahvasti etnisen kuulumisen tun-
teita. Oman äidinkielen lisäksi nuoret puhuvat useita muita kieliä, joiden merkitys 
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näyttäytyy sen mukaan, kuinka hyvin kyseisillä kielillä on mahdollista kommunikoida 
mahdollisimman monen ihmisen kanssa Namibian monikulttuurisissa ja -kielellisissä 
ympäristöissä. Käytännön käyttöhyöty määrittää pääkielen englannin merkittävää 
asemaa nuorten elämässä, kun taas afrikaansin kieleen leimautuu negatiivisia merki-
tyksiä apartheid-ajan valkoisten vallankäyttäjien pääkielen aseman vuoksi.  

Kuulumista etniseen ryhmään ei voi tarkastella ilman, että tarkasteltaisiin myös kuu-
lumattomuutta. Samalla kun kaupunkilaisnuoret kokevat kuuluvansa tiettyihin väestö-
ryhmiin, toisiin ei koeta kuuluvuutta. Kuulumista ja kuulumattomuutta määrittävät 
usein eronteot oman ja toisten ryhmien välillä. Eroja ryhmien välillä on toisinaan vai-
kea nimetä, mutta siitä huolimatta nuoret uskovat erojen olevan todellisia. Kaupunki-
laisnuorten kokemusmaailmassa etnisyys määräytyy yhteisyyden ja erontekojen kaut-
ta, jotka määrittelevät, mistä etnisen ryhmän rajat alkavat ja mihin ne päättyvät. Etnis-
ten ryhmien väliset rajat eivät usein näyttäydy konkreettisesti kaupunkilaisnuorten 
elämässä ja kokemuksissa, vaan ne saavat cohenilaisittain ilmaistuna symbolisia mer-
kityksiä (Cohen 1985). Kaupunkilaisnuorten tulkinnoista voidaan myös tehdä barthi-
laista (Barth 1969) perusajatusta mukaileva johtopäätös, ettei nuorten kuuluminen ja 
ryhmäidentiteetti pohjaudu yksinomaan ryhmän kulttuurisesti, historiallisesti ja sosiaa-
lisesti määräytyneisiin tai yhteisesti sovittuihin erityispiirteisiin, vaan myös rajanve-
toihin perustuvaan dynaamiseen sosiaaliseen prosessiin, jossa vuorovaikutuksellisuus 
muihin ryhmiin kuuluvien namibialaisten kanssa ohjaa ryhmien välisten rajojen raken-
tumista ja ylläpitoa.  

Namibialaisten kaupunkilaisnuorten tekemät tulkinnat etnisestä kuulumisesta ja kuu-
lumattomuudesta näyttäytyvät tämän tutkimuksen valossa kolmella eri tasolla. Ensin-
näkin, nuoret tekevät aktiivisesti tulkintoja kuulumisestaan etniseen ryhmään. Nuoret 
tarkastelevat omaa rooliaan ja toimintaansa ryhmänsä jäsenenä suhteessa muihin oman 
ryhmän jäseniin. Nuoret myös tulkitsevat kuulumistaan vertaamalla itseään ja etnistä 
ryhmäänsä suhteessa toisiin etnisiin ryhmiin ja niiden jäseniin. Lisäksi nuoret tulkitse-
vat omaa ryhmäänsä ja itseään suhteessa toisiin ryhmiin ja niiden jäseniin erontekojen 
kautta havainnoimalla, miten oma rooli etnisen ryhmän edustajana jäsentyy suhteessa 
toisiin, ja miten nuoret itse näkevät toisten ryhmien erot suhteessa omaansa.  

Toiseksi, kaupunkilaisnuoret muodostavat tulkintaa kuulumisestaan ja kuulumatto-
muudesta myös sen kautta, kuinka he kokevat tulevansa tulkituiksi oman ryhmän sekä 
muiden ryhmien jäsenten osalta. Nuoret tuovat kertomuksissaan selkeästi esille sen, 
miten he itse kokevat näyttäytyvänsä oman ja muiden ryhmien jäsenille ja mitä muut 
ihmiset ja ihmisryhmät heistä ajattelevat. Kaupunkilaisnuoret kokevat muiden etnisten 
ryhmien taholta tulevat tulkinnat itsestään etnisen ryhmänsä edustajana usein stereo-
tyyppisinä, ennakkoluuloisina tai rajoittavina.   

Kolmanneksi, kaupunkilaisnuorten kuulumisen ja kuulumattomuuden tulkinnat ovat 
paikka- ja tilannesidonnaisia. Nuorilla on tapana identifioida itseään lukuisin eri ta-
voin, eivätkä erilaiset identiteetit sulje toisiaan pois. Nuorilla on selkeästi vahva tunne 
siitä keitä he ovat ja miten he haluavat muille ihmisille näyttäytyä. Erilaiset identiteetit 
näyttäytyvät eri paikoissa ja sosiaalisissa tilanteissa eri tavoin riippuen aina, minkä-
laista orientaatiota kukin tilanne nuorilta vaatii.  

Yllä oleva kuulumisen ja kuulumattomuuden tulkinnan kolmiosainen jaottelu ei koske 
pelkästään etnistä ryhmää, vaan se voidaan namibialaisten kaupunkilaisnuorten tapa-
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uksessa ulottaa koskemaan myös rodullisia kategorioita. Tulkintojen tekeminen rodul-
lisiin kategorioihin perustuen on kaupunkilaisnuorten tapauksessa kuitenkin löyhära-
kenteisempaa kuin etnisissä kategorioissa. Kuuluminen rodulliseen ryhmään ei ole 
luonteeltaan yhtä essentialistinen kuin etnisyydessä, vaan rotuun liittyviä tulkintoja 
luonnehtii usein kriittisyys sekä asetelma, jossa omaan rodulliseen kuulumiseen liitty-
vät merkitykset näyttäytyvät nuorille niinikään ulkopuolelta asetettuina. Rotuun liitty-
vä essentialismi näyttäytyy nuorten tapauksessa vain silloin, kun tarkastellaan nuorten 
tulkintoja muista rodullisista ryhmistä. Tällöin muiden ihmisten rodulliseen kuulumi-
seen liitetään runsaammin sisäsyntyisiä ominaisuuksia. Kun kyseessä on omaan rotuun 
liittyvän kuulumisen tarkastelu, nuoret kokevat tulevansa ”väärällä” tavalla asemoi-
duiksi muiden ryhmien taholta.   

Apartheid-aika on jättänyt jälkeensä erilaisia rodun merkitysrakenteita, jotka sanoitta-
vat vahvasti kaupunkilaisnuorten rodullisen kuulumisen tulkintaa ja tunnetta. Tulkin-
nat vaihtelevat sen mukaan, minkä rodun näkökulmasta asioita tarkastellaan. Yhteistä 
kaikille nuorille on se, että apartheid-ajan epätasa-arvoisia sosiaalisia rakenteita kriti-
soidaan voimakkaasti, niistä halutaan irtaantua ja edetä eteenpäin. Nuoret eivät koe 
pystyvänsä samaistumaan apartheid-aikaan ja sen epätasa-arvoisiin valtarakenteisiin, 
mutta samalla heidän kokemusmaailmassaan on runsaasti jälkiä apartheid-ajan ajatte-
lumalleista. Esimerkiksi toiseen rodullisen ryhmään kuuluvan ajatellaan olevan tietyn-
lainen perustuen tapaan ja asemaan, jollainen heidän tiedetään tai oletetaan olleen aik-
na ennen itsenäisyyttä. Nuoret eivät itse koe samaistuvansa toisten rodullisten ryhmien 
ennakkokäsityksiin siitä, mitä heidän kuuluisi edustaa olemalla tiettyä rotua.  

Rotu sekä yhdistää että erottaa Namibiassa. Samaan rotuun kuuluvan kanssa koetaan 
läheisyyttä, jota ei tunneta toiseen rotuun kuuluvaan. Toiseen rotuun kuuluvaan kanssa 
suhde koetaan puolestaan etäisempänä. Voimakkain etäisyys koetaan mustien ja val-
koisten namibialaisten välillä, kun taas värilliset nähdään välissä olijan roolissa. Vuo-
rovaikutussuhteet eri rotujen välillä ovat arjessa pääosin kohteliaita, mutta edelleen 
lähestyminen toista rotua olevan kanssa läheisempien ihmissuhteiden merkeissä tuntuu 
haastavalta.    

Kaupunkilaisnuorten kokemukset osoittavat, että tulkintaa etnisestä ja rodullisesta 
kuulumisesta tehdään arjen vuorovaikutustilanteissa alati, usein tietoisesti ja tarkoitus-
hakuisesti, mutta usein myös tiedostamatta. Etnisyys ja rotu toimivat merkittävinä sil-
mälaseina, joiden kautta kaupunkilaisnuoret katsovat ympäröivää maailmaa sekä mää-
rittävät itseään ja toimintaansa suhteessa muihin namibialaisiin pääkaupungin vilk-
kaassa sosiaalisessa ympäristössä. Nuorten tulkinnoissa ryhmien välisiä eroja tarkas-
tellaan usein stereotyyppisten ennakkokäsitysten kautta, jotka ovat yksi tapa ylläpitää 
ryhmien välisiä rajoja (ks. Eriksen 2002: 25). Stereotyyppisiä ennakkokäsityksiä toi-
sista etnisistä ja rodullisista ryhmistä pidetään selkeästi yllä, mutta samalla toisten kä-
sityksiä itsestä tarkastellaan kriittisesti. Omaan etniseen ja rodulliseen ryhmään koh-
distuvat ennakkokäsitykset herättävät nuorissa tunteita ja myös selkeitä vastareaktioi-
ta. Oma totuus kuulumisesta etniseen ja rodulliseen ryhmään ei aina vastaa muiden 
väestöryhmien käsityksiä. 

Namibialaisten kaupunkilaisnuorten tulkinnoista voidaan päätellä, että etnisten ja ro-
dullisten ryhmien väliset rajat ohjaavat namibialaisten keskinäistä vuorovaikutusta 
(vrt. Fox & Stell 2015: 989-991). Nuorten vuorovaikutuksen tulkinnoissa keskeisellä 
sijalla ovat tilannesidonnaiseen inkluusioon ja ekskluusioon perustuvat rajanvedot. 
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Esimerkiksi samaan etniseen kategoriaan kuuluvien keskinäinen vuorovaikutus voi-
daan nuorten kokemusten perusteella todeta olevan luonteeltaan pääosin inklusiivinen. 
Samaan etniseen ryhmään kuuluvien kesken vallitsee sosiaalinen läheisyys sekä kes-
kinäinen yhteisymmärrys, joka ohjaa kaupunkilaisnuorten kanssakäymistä tuttavalli-
sempaan suuntaan. Samaan etniseen ryhmään kuuluvien ihmisten välinen kanssakäy-
minen on myös jäsenilleen helpommin ymmärrettävää kuin eri etniseen ryhmään kuu-
luvien välillä.  

Myös samaan rodulliseen kategoriaan kuuluvien keskinäinen vuorovaikutussuhde voi 
nuorten tulkinnoissa olla inklusiivista. Tällöin voidaan puhua vain osittaisesta inkluu-
siosta, sillä saman rodullisen ryhmän sisäiset vuorovaikutussuhteet eivät ole yhtä lä-
heisiä eikä kanssakäyminen ole yhtä helposti ymmärrettävää kuin samaan etniseen 
ryhmään kuuluvien kesken. Samaan rodulliseen ryhmään kuuluvien keskinäinen yh-
teisymmärrys perustuu vain tiettyihin nimittäjiin, jotka kumpuavat rodullisiin katego-
rioihin liitetyistä merkitysrakenteista. Osittainen inkluusio näyttäytyy nuorten koke-
musten mukaan vuorovaikutussuhteissa silloin, kun ollaan tekemisissä tietyn rodulli-
sen ryhmän edustajana muiden rodullisten ryhmien kanssa. Käytännössä samaan ro-
dulliseen ryhmään kuuluvien yhteisymmärrys ja ”läheisyys” näyttäytyy silloin, kun 
oma rotu on jollain tavalla suhteessa toisiin rotuihin. Tällöin samaan rodullisen kate-
goriaan kuuluvan kanssa vuorovaikutus on läheisempää ja yhteisesti ymmärrettäväm-
pää kuin eri rodulliseen kategoriaan kuuluvan kanssa.  

Nuorten tulkinnoissa eri rodullisten kategorioiden välisiä vuorovaikutussuhteita voi-
dan luonnehtia pääsääntöisesti eksklusiivisiksi. Eri rodullisiin ryhmiin kuuluminen 
yhdistyy ryhmien tiiviimmin rajattuun luonteeseen, jossa yhteistä pohjaa yhteisym-
märrykselle on haastavampaa saada rakentumaan. Eri rodullisten ryhmien välisten 
vuorovaikutussuhteiden tapauksissa ryhmien välisiä rajoja on vaikeampi ylittää, jol-
loin ryhmien välinen vuorovaikutus jää pintapuolisemmaksi ja kaukaisemmaksi.  

Kaupunkilaisnuorten tulkinnoissa erilaisten etnisyyksien ja rotujen välinen vuorovai-
kutus ja siihen liittyvä inkluusio ja ekskluusio näyttäytyy ennen kaikkea situationaali-
sena ilmiönä. Tilannesidonnainen inkluusio näyttäytyy neutraaleissa, monietnisissä ja 
julkisissa ympäristöissä kuten työpaikoilla, kaupoissa, ravintoloissa, ja vapaa-ajan har-
rasteympäristöissä, missä erilaisten ryhmien välinen vuorovaikutus on pääsääntöisesti 
sujuvaa ja mutkatonta. Tällöin taustoiltaan erilaisiin etnisiin ja rodullisiin ryhmiin kuu-
luvat ovat mukana tilanteen tai tietyn sosiaalisen yhteisön ”sisäisessä maailmassa”. 
Esimerkiksi työpaikoilla yhteisön ”sisäinen maailma” käsittää erilaiset ammattikunnat, 
työntekijät ja työtehtävät kokonaisuutena, jossa yhteisön jäsenten välinen yhteisym-
märrys ja tuttavallisuus rakentuu ammatillisten orientaatioiden kautta. Tilannesidon-
nainen ekskluusio puolestaan näyttäytyy erityisesti ihmisten henkilökohtaisissa sosiaa-
lisissa tiloissa ja tilanteissa kuten kotiympäristössä, perhesuhteissa sekä läheisemmissä 
ystävyyssuhteissa, joissa pitäydytään tiukemmin oman etnisen tai rodullisen ryhmän 
välisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi avioliitot eri etnisiin ja rodullisiin ryhmiin 
kuuluvien kanssa ovat tilanteita, joissa etnisten ja rodullisten ryhmien väliset rajat 
nousevat voimakkaammin esiin ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Kaupunkilais-
nuorten tulkinnoissa samaan rodulliseen kategoriaan kuuluvien etnisten ryhmien rajoja 
voidaan toisinaan helpommin ylittää kuin eri rodulliseen kategoriaan kuuluvien tapa-
uksessa. Etnisten ryhmien väliset rajat ovat myös olemassa ja todellisia nuorille, mutta 
ne ovat avoimempia ja herkemmin neuvoteltavissa olevia kuin rotujen väliset rajat.  
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Tässä tutkimuksessa ei tarkastella hybridikulttuureissa (vrt. Hall 1999: 71-72) kasva-
neita nuoria, joille kuulumisen ja kuulumattomuuden merkitykset voivat vaihdella 
merkittävästi kohderyhmänä olevista namibialaisista kaupunkilaisnuorista. Tämä tut-
kimuksen ja aineiston perusteella voidaan todeta, että kuuluminen tiettyyn etniseen tai 
rodulliseen ryhmään merkitsee yleensä aina kuulumattomuutta toisiin. Jokaisella etnis-
tä yhteisyyttä tuntevalla väestöryhmällä ja sen jäsenillä on kokemus omista kulttuuri-
sista juurista ja menneisyydestä, joka erottaa heidät muista väestöryhmistä olennaisella 
tavalla. Myös rotujen väliset rajat ovat olemassa ja niille annetut merkitykset ovat ko-
kijoilleen todellisia. Kuulumattomuus toisiin väestöryhmiin ei missään tapauksessa 
vähennä kuulumisen tunnetta omaa ryhmää kohtaan vaan päinvastoin. Kuulumatto-
muuden tunne toisia väestöryhmiä kohtaan enemmänkin vahvistaa kuulumisen tunnet-
ta ryhmään, joka koetaan tavalla tai toisella omaksi ja läheiseksi.    

Tässä tutkimuksessa on pureuduttu 1970- ja 1980-luvulla syntyneiden koulutettujen 
kaupunkilaisnamibialaisten kokemuksiin erilaisten sosiaalisten identiteettien merki-
tyksistä. Kaupunkilaisnuorten kokemusmaailmassa etnisyyden ja rodun rinnalle nou-
see myös muita sosiaalisia identiteettejä, joista selkeimpinä tässä tutkimuksessa pin-
nalle nousivat namibialaisuus, maailmankansalaisuus sekä moderniin keski- tai ylä-
luokkaiseen elämäntapaan liittyvät identiteetit. Nämä kaikki ovat kaupunkilaisnuorille 
todellisia tapoja määritellä itseä ja suhdetta toisiin ihmisiin sekä Namibiassa että maa-
ilmassa. Kyse ei ole toisistaan erillään olevista identiteeteistä, vaan toisiinsa tiiviisti 
kytkeytyvistä ja toisiinsa vaikuttavista tavoista määritellä omaa sosiaalista kuulumista.  

Namibialaisuus saa kaupunkilaisnuorten kokemusmaailmassa vähintään yhtä suuren 
merkityksen kuin etnisyys. Namibialaisuuteen liittyvä identiteetti on merkittävä ensin-
näkin siitä syystä, että se tarjoaa nuorille sillan kohti kansainvälisyyttä tavalla, jota 
etnisyys ei tarjoa. Kaupunkilaisnuorten ”kuviteltu” yhteisöllisyys (Anderson 2006 
[1983]) näyttäytyy nuorten kokemuksena namibialaisen yhteisön jäsenyydestä suh-
teessa muihin kansallisiin yhteisöihin. Namibialainen identiteetti nousee käytännössä 
esiin silloin, kun ollaan kosketuksissa kansainväliseen ympäristöön ja ihmisiin, jolloin 
nuoret haluavat identifioitua namibialaisuuteen enemmän kuin etniseen ryhmään. Na-
mibialaisuus ei ole nuorille pelkästään vain samaistumista tiettyyn kansalliseen yhtei-
söön, vaan siihen liittyy myös muita merkityksiä. Namibialaisuus kuvastaa lisäksi ko-
kemuskenttää, jossa nuoret saavat vapauden olla oma itsensä sekä elää ja vaikuttaa 
omaan elämäänsä haluamallaan tavalla. Kollektiivisen puolen lisäksi namibialaisuus 
edustaa näin ollen myös kaupunkilaisnuorten individualistista puolta. Kaikki namibia-
laisnuoret eivät kuitenkaan koe namibialaisuutta mahdollisuutena, vaan siinä on myös 
rajoituksia. Erityisesti valkoiset nuoret kokivat namibialaisuutteen liittyvän myös sosi-
aalisia rajoitteita, jotka näyttäytyivät heidän elämässään pääosin yhteiskunnallisen 
etenemisen mahdollisuuksien vähäisyytenä.  

Kaupunkilaisnuorten kertomuksista on käynyt selväksi, että vapaus omaan minuuteen 
ja identiteettiin koetaan tärkeäksi. On mielenkiintoista, että vaikka toisaalta nuoret 
jäsentävät omaa sosiaalista todellisuuttaan etnisiin ja rodullisiin kategorioihin, nuorille 
on myös tärkeää säilyttää yksilöllinen vapaus elää ja toteuttaa itseään haluamallaan 
tavalla. Nuorten kokemusmaailmassa etnisten ja rodullisten kategorioiden rinnalle 
nousee individualistinen maailmankuva, jossa yksilöllä on vapaus olla kuka hän ikinä 
haluaa olla. Ajatusta voi viedä eteenpäin toteamalla, että etnisyys ja rotu ovat merkit-
täviä identiteettejä, mutta ovat nuorille valideja vain, jos ne eivät asetu yksilönvapau-
den ja itsemääräämisoikeuden tielle. Tästä näkökulmasta katsottuna ilmiö, jossa nuoret 
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kokevat toisten väestöryhmien stereotyyppiset käsitykset itsestään etnisen tai rodulli-
sen ryhmän edustajana turhauttavina, rajoittavina ja toisinaan jopa loukkaavina, tuntuu 
loogiselta. Toisten muodostamat stereotypiat koetaan niinikään riskinä tai uhkana yk-
silön minuudelle. Namibialaisuus puolestaan poikkeaa etnisyydestä ja rodusta tarjoa-
malla kaupunkilaisnuorille turvasataman, jossa he voivat olla vapaina etnisistä ja ro-
dullisista ennakko-oletuksista ja stereotypioista. Namibialaisuus edustaa toisin sanoen 
nuorille ihannetta vapaudesta olla oma yksilöllinen itsensä.          

Koulutukseen ja ammattiin liittyvä sosiaalinen ja taloudellinen asema sekä modernit 
elintavat kaupunkiympäristössä ovat korkeakoulutettuja kaupunkilaisnuoria yhteisesti 
määrittäviä tekijöitä. Ammatillisissa yhteisöissä pätevyys sekä yhteisön osoittama ar-
vostus ja asema nousevat nuorten kokemusmaailmassa usein merkittävämmiksi teki-
jöiksi kuin etnisyys tai rotu. Modernit keski- ja yläluokkaiset elintavat ovat pääkau-
pungissa asuville koulutetuille myös merkityksellisiä. Kyseisiin elintapoihin liittyy 
identiteetti, jota voi kuvata yhtä aikaa moderniksi ja individualistiseksi. Samalla, kun 
etnisyys pysyy olennaisena osana itseä ja omaa olemusta, rinnalla kulkee modernin 
kaupunkilaisen identiteetti, joka määrittää nuorten toimintaa toisinaan jopa voimak-
kaammin kuin etnisyys. Etnisyyden ja modernin kaupunkilaisidentiteetin suhde on 
luonteeltaan paikka- ja tilannesidonnainen. Etnisen identiteetin ja modernin kaupunki-
laisidentiteetin näyttäytyminen vaihtelee sen mukaan minkälaisissa sosiaalisissa ympä-
ristöissä ja tilanteissa nuoret kulloinkin liikkuvat.       

Erilaisten mediaviestimien, Internetin ja monenlaisten kansainvälisten sosiaalisten 
yhteisöjen kautta koulutetut namibialaisnuoret ovat yhä enemmän kosketuksissa muu-
hun maailmaan, jolloin huomio kiinnittyy globaaleihin uutisiin ja ilmiöihin sen sijaan, 
että arjessa jäätäisiin pyörimään pelkästään oman etnisen ryhmän tai Namibian sisäi-
siin asioihin. Maailmankansalaisuus on kaupunkilaisnuorille olennainen identiteetti, 
joka ulottuu etnisen, rodun sekä namibialaisuuden rajojen ulkopuolelle. Maailmankan-
salaisuus antaa nuorille avaimet tutkailla erilaisten kansainvälisten yhteisöjen laajaa 
kirjoa uteliain ja avoimin silmin sekä osallistua mahdollisuuksiin, joita globaaleilla 
yhteisöillä on tarjota nuorille. Maailmankansalaisuus on identiteetti, joka läpileikkaa 
monin tavoin kaikkia muita kaupunkilaisnuorten identiteettejä. Ensinnäkin maailman-
kansalaisuuden identiteetti antaa nuorille näkökulman havainnoida muita sosiaalisia 
identiteettejä laajemmasta perspektiivistä käsin. Etnisyys, rotu ja namibialaisuus toki 
säilyttävät asemansa merkittävinä identiteetteinä, mutta globaalin näkökulman kautta 
niitä on mahdollista tarkastella myös avoimemmalla ja kriittisemmällä silmällä. Lisäk-
si globaali kansalaisuus antaa nuorille mahdollisuuden liikkua etnisyyden, rodun ja 
namibialaisuuden rajojen ulkopuolelle kohti laajempaa sosiaalista yhteisöä, joka on 
samaan aikaan käsien ulottuvilla, mutta samaan aikaan myös suuri ja tuntematon.  

Tässä tutkimuksessa namibialaisnuorten kuulumisen tulkintoja on lähestytty Thomas 
Hylland Eriksenin sanoin ”analogisena” ilmiönä, missä identiteettejä ei suinkaan tar-
kastella joko-tai muodossa, vaan pikemminkin moninaisen ja situationaalisen kuulu-
misen kautta. Analogisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihmisten identiteeteistä voidaan 
tunnistaa samanlaisuuden ja erilaisuuden sekä inkluusion ja ekskluusion muotoja. 
Erikseniä siteeraten ”ihmiset voivat olla vähän sitä ja tätä” tarkoittaen, että yksilön 
kuuluminen tiettyyn sosiaaliseen ryhmään ei sulje pois kuulumista toiseen, vaan iden-
titeetit voivat olla toistensa kanssa päällekkäisiä, limittäisiä tai vaikkapa vuorottaisia. 
Sosiaaliset identiteetit ovat sosiaalisille muutoksille alttiita, elastisia ja neuvoteltavissa 
olevia, mutta ne eivät kuitenkaan jousta loputtomasti. Lisäksi voidaan todeta, että 
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kaikki ryhmäjäsenyyksien kategoriat tarvitsevat rajoja ja ne ovat riippuvaisia toisista 
ihmisistä ja ihmisryhmistä, jotta ne voivat muodostaa jäsenilleen mielekkäitä ja ym-
märrettäviä kokonaisuuksia. (Eriksen 2002: 170, 173-174.) Eriksenin varsin monimuo-
toinen kuvaus sosiaalisten identiteettien luonteesta ja useiden identiteettien keskinäi-
sestä suhteesta tiivistää hyvin myös kaupungissa asuvien korkeakoulutettujen namibia-
laisnuorten kokemusmaailmaa sekä kuulumisen tulkintoja 2000-luvun Windhoekissa. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen aineisto sekä tutkimusprosessi on antanut tekijälleen 
vuosien saatossa paljon. Tutkimus on edustavuudeltaan suppea lähestyminen namibia-
laisväestön laajaan kokemusmaailman kirjoon, mutta se luo erittäin hyvän katsauksen 
erilaisten identiteettien merkityksiin tutkittavien omasta näkökulmasta käsin. Kaupun-
kilaisnuorten moninaiset tarinat ja kokemukset ovat tarjonneet näköaloja namibialai-
seen identiteettitutkimukseen tavalla, jolla niitä ei ole aiemmin lähestytty. Tarvetta 
uusille etnisyyttä ja rotua kosketteleville tutkimuksille on kuitenkin edelleen. Tulevai-
suudessa olisi kiinnostavaa perehtyä tutkimukseen, joka keskittyy myös vanhemman, 
apartheid-ajan laajemmin kokeneen namibialaisen sukupolven kokemuksiin vertaile-
vassa mielessä tämän tutkimuksen kohderyhmään. Toinen tulevaisuuden kiehtova tut-
kimuskohde olisi kaupunkilaisnuorista seuraava sukupolvi, eli ne nuoret joiden van-
hemmat ovat varttuneet itsenäisessä Namibiassa. Tarvetta on myös saada lisää tietoa 
namibialaisryhmien välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta. Namibialaista identiteet-
tiä on edelleen tutkittu emic-näkökulmasta varsin vähän ja aihe on edelleen ajankoh-
tainen. Etnisyyteen, rotuun sekä namibialaisuuteen liittyvien identiteettien tarkastelu 
on varsin kiehtovaa ja rikasta vielä vuosienkin päästä. Kyseiset identiteetit eivät ole 
katoamassa minnekään, vaikka muoto ja merkitykset muuttuisivat ajan saatossa. 
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Lähteet 

Haastattelut 

Archie, 29-vuotias mies, herero, rakennusalan yrittäjä, haastattelu 10.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Arnold, 25-vuotias mies, damara, lainakonsultti, haastattelu 7.4.2008, paikka Wind-
hoek, Namibia. 

Ben, 31-vuotias mies, afrikaans, insinööri, haastattelu 28.4.2008, paikka Windhoek, 
Namibia. 

Cecilia, 25-vuotias nainen, Namibian saksalainen, opettaja, haastattelu 7.4.2008, paik-
ka Windhoek, Namibia. 

Daniel, 31-vuotias mies, afrikaans, konsultti, haastattelu 28.4.2008, paikka Windhoek, 
Namibia. 

Erastus, 27-vuotias mies, ovambo, matkavälittäjä, haastattelu 12.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Gloria, 27-vuotias nainen, ovambo, opetusalan asiantuntija, haastattelu 29.4.2008, 
paikka Windhoek, Namibia. 

Joel, 38-vuotias mies, Namibian saksalainen, toimitusjohtaja, haastattelu 24.4.2008, 
paikka Windhoek, Namibia. 

Johannes, 30-vuotias mies, afrikaans, it-insinööri, haastattelu 13.4.2008, paikka Wind-
hoek, Namibia. 

Leena, 28-vuotias nainen, ovambo, toimitusjohtaja, haastattelu 29.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Maria, 31-vuotias nainen, caprivilainen, konsultti, haastattelu 22.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Marilyn, 30-vuotias nainen, damara, informaatioasiamies, haastattelu 6.5.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Mette, 23-vuotias nainen, Namibian saksalainen, lääketeknikko, haastattelu 26.4.2008, 
paikka Windhoek, Namibia. 

Meredith, 31-vuotias nainen, herero, pr-henkilö, haastattelu 7.5.2008, paikka Wind-
hoek, Namibia. 

Noel, 27-vuotias mies, caprivilainen, sijoitusanalyytikko, haastattelu 8.5.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 
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Quincey, 35-vuotias mies, värillinen, asiakaskonsultti, haastattelu 30.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Richard, 27-vuotias mies, damara, laitteistonhallinnoija, haastattelu 14.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Rosalie, 24-vuotias nainen, afrikaans, geneetikko, haastattelu 10.5.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Sara, 27-vuotias nainen, värillinen, it-alan asiantuntija, haastattelu 30.4.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Simon, 22-vuotias mies, kwangali, media-alan opiskelija, haastattelu 18.4.2008, paik-
ka Windhoek, Namibia. 

Talia, 26-vuotias nainen, herero, ministerin avustaja, haastattelu 9.5.2008, paikka 
Windhoek, Namibia. 

Victor, 24-vuotias mies, caprivilainen, opettaja, haastattelu 7.5.2008, paikka Wind-
hoek, Namibia. 
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Liitteet 

Haastattelukysymykset 

Part 1 

Name? Age? Education? Occupation? Which part of Namibia are you from? Which 
Namibian group do you belong to?  

Tell me about your own group/How would you describe your own group? (free talk 
history, culture etc.) 

What does being *** (group) mean to you? 

How does being *** (group) show in your everyday life, especially in reflection to 
other groups? Examples? 

Are there some significant differences if you compare your group to other groups in 
Namibia? If so, what are those? 

When interacting with different people in everyday life, do you instantly pay attention 
to what group the person you are interacting with belongs to? 

When interacting with people from various groups, do you believe interaction with 
groups other than yours affects somehow how you behave? Do you act differently 
with groups others than your own? Why? Examples? 

(to German and Afrikaner) What are the biggest differences between you and Namibi-
an German/Afrikaans? What sort of dynamics are there between these two groups? 

(to other groups) Are there smaller groups within your group? What are the rela-
tionships between these subgroups? 

In your opinion, is there a strong sense of community between the *** (group)?  

How would you describe your group’s standing/position in Namibian society? Is your 
group’s position in Namibian society better or worse compared to the other groups? 

How would you describe your group as a part of Namibian political life? What kind of 
standing/position does your group have in Namibian politics? 

What was your group’s standing in the society during apartheid? What concrete chan-
ges have occurred? Is it for the better or worse, meaning have the changes been positi-
ve or negative to your group?  

Is equality of groups promoted in Namibian political life? Does it apply in practice if 
so? Do you feel all groups in Namibia are equal?       

In your opinion, does the Namibian government support different groups’ rights in 
their own culture? If so or not, why? 
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How would you describe relationship between different groups in Namibia? Can you 
shed some light into the situation in Namibia? Are there considerable amount of ten-
sions between certain groups? Where does that boil down to? 

Are there a considerable amount of inter-marriages between different groups in Nami-
bia? How is inter-marriage generally perceived in Namibia? 

How strongly do you differentiate yourself from people from other groups? Do you 
believe people from various groups generally differentiate themselves strongly from 
people from other groups? Are there strong cultural lines/boundaries between groups 
in Namibia?  

Do you believe there is group favoritism in Namibia? If so, how does it show in eve-
ryday life in Namibia? 

Part 2 

Can you give me some words to describe Namibia as a nation? What does Namibia 
consist of? First thoughts? 

What does being Namibian mean to you? How does being Namibian get represented 
in your everyday life? Any concrete examples? 

In your opinion, what elements does being a Namibian citizen consist of? Do you have 
certain rights and obligations as a Namibian citizen?  

When do you think Namibia’s existence as a nation in people’s minds began? Do you 
think people living in Namibia believed they were Namibians already before indepen-
dence? Meaning, do you believe there was a strong sentiment of being Namibian 
among people even before independence or did it only become a way to identify 
oneself after 1990? 

Do you think there is Namibian nationalism in Namibia? How is national thinking 
promoted in political life? Do the president, government and different politicians pro-
mote national thinking in Namibia strongly? Are Namibians patriotic?  

How much do you remember from time before independence? About liberation strug-
gle? How much have you heard from it and who has told you about it? 

What sort of image and information has the government given about the liberation 
struggle? Do you feel this image is correct? 

How do you define a hero? In your opinion, are there national heroes in Namibia? 
Who are they and what are their merits? 

Have you visited Hero’s Acre? What are your opinions about Hero’s Acre? Do you 
believe it represents and symbolizes Namibian heroism? Are all Namibian heroes bu-
ried there? 

Does the term Rainbow Nation describe Namibia well? Where do you think this term 
comes from? Only a post-independence concept? 
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Do you celebrate Independence Day? What does it mean to you? 

Part 3 

Can you define yourself as *** (group) in relation to being Namibian?  Would you 
consider yourself more *** (group) than Namibian? Which one of these forms of iden-
tification has more significance to you? 

What languages do you speak? Which language would you identify yourself most? 
Why? What is the standing of your mother tongue in Namibia today? Compared to 
other languages in the country? 

Do you believe that certain groups in Namibia are more Namibian than some others? 
Why? 

Do you believe all groups in Namibia are united as a nation?  

Part 4 

Do you think a certain sport in Namibia is considered as a national sport? What are 
people’s sentiments towards that sport? How about you?  

How did you feel when Namibian soccer team qualified in African cup of Nations? 
Was it important for Namibians as a nation? 

When South Africa won the rugby world championship last year, how do you feel it 
affected Namibians? Do you think some Namibians thought it was also Namibia’s 
victory? 

If we talk more about South Africa’s and Namibia’s intertwined history and today’s 
relationship. How does the mutual history between these two countries affect Namibia 
today? Did the mutual history somehow affect Namibian people’s sense of being Na-
mibian? Do you think Namibia is still dependent on South Africa? If so, how?  

Part 5 

How much do you follow Namibian politics? 

Can you express your view about Sam Nujoma? Is he the Father of the Nation and a 
national hero? In your opinion, is he the most significant person involved with the war 
years and the process of gaining independence?  

Do you believe Sam Nujoma’s role in the country has changed since the early years of 
independence?  Do you think people’s perceptions about the former president have 
changed during the years?  

Have you seen the movie ‘When Others Weavered’? What do you think about the mo-
vie project? 

 Has SWAPO in your opinion changed as a party compared to the time of liberation 
struggle/early years of independence?  
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Can you express your views about last year’s NSHR’s ICC case against Sam Nujoma? 
What do you think about the case?  

Can you also express your views on the formation of RDP? What do you think about 
it? Will it be a positive or negative development for Namibian political life and de-
mocracy? 

What do you think about SWAPO party’s representative’s actions and reactions to-
wards these two cases? 

What do you think about Sam Nujoma stepping down from being the president of 
SWAPO? 

What do you think about the other Namibian parties? 

Next year is the election year? What do you think will happen? 

Are there some views about Namibian politics you would like to express? 

 What do you think people of Namibia expected from independence? Do you believe 
these expectations have been fulfilled? 

Did the leading party make promises to the people during the liberation struggle? 
What promises were made? 

Can you define tribalism? What does it mean? Does it occur in Namibia? If so, how? 

Your views on national reconciliation policy in Namibia? Have Namibians reconciled? 

In terms of development, do you think the Namibian government is focused on certain 
regions or are all Namibian regions developed equally? 

Have you heard the phrase: ‘Namibia is still celebrating its independence’? (Generally 
refers to the government not paying attention to country’s developmental issues of 
today, but instead, it uses the rhetoric of the liberation struggle when addressing words 
of criticism received.) Do you think Namibia is still celebrating its freedom?  

How do you perceive the new state house project?  

How do you define democracy? Is Namibia a democratic country? Do you think Na-
mibian government follows democratic principles? 

How do you see Namibia’s future as a nation? How do you see Namibia’s future in 
terms of different groups and relationship between the groups in the country?  
 

 
 
 
 

 


