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KÄSISSÄSI ON YLÄKOULU- JA LUKIOTASOILLE SUUNNATTU RANSKANKIELINEN OPPIMATERIAALI RANSKANKIELISEN AFRIKAN MAISTA. MATERIAALIN
TUOTTAJANA ON KEHITYSMAAYHDISTYS INDIGO JA SEN RAHOITUS ON SAATU
ULKOMINISTERIÖN VUODEN 2008 TIEDOTUSTUEN KAUTTA.

Aiheita on kolme: Länsi-Afrikan ruokakulttuuri, koulutus sekä
kieli (ranskan kieli ja paikalliskielet). Tekstit on ryhmitelty helpoimmasta vaikeimpaan (* helppo, ** keskivaikea, *** vaikea).
Tekstien tummennetut sanat on suomennettu. Sanat on merkitty suvun mukaan (m.) = maskuliini, (f.) = feminiini. Jokaisen
tekstin jälkeen on aihealueeseen sopivia tehtäviä ja kysymyksiä.
Tehtäviä voi tehdä yhdessä, pareittain tai ryhmässä. Tekstit voidaan jakaa luokassa myös pienryhmätyöskentelyyn niiden taitotason mukaan. Tekstit voidaan käsitellä joko helppous- tai kiin-

nostustason mukaan ranskan kaksoistunnilla. Yksi aihe vastaa
yhtä kaksoistuntia.
Opettajan oppaasta löytyvät vastaukset tehtäviin. Opettajan oppaassa on myös tiivistetty suomenkielinen tietopaketti Guineasta, jossa kehitysmaayhdistys Indigo on toteuttanut kehitysyhteistyöprojekteja jo vuodesta 1989 lähtien. Opettajan oppaan lopussa on linkkilista, josta voi etsiä lisätietoa ranskankielisestä
Afrikasta.

Kaikki kuvat © Nina Patanen.

G U I N EA PÄHK I NÄN KUO R E S SA
GUINEAN POLIITTINEN KEHITYS
Guineasta tuli Ranskan suojelualue (protektoraatti) vuonna
1849, siirtomaa vuonna 1890, ja osa Ranskan Länsi-Afrikkaa
vuonna 1895. Ranskan hallinnon alaisena, maassa kehittyi
ranskaa puhuva ja ranskalaista kulttuuria ihannoiva kaupunkieliitti. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin maahan
useita poliittisia puolueita, muun muassa Parti Démocratique
de Guinée (PDG), eli Guinean Demokraattinen puolue jota johti
Ahmed Sékou Touré.
Vuonna 1958 tämä puolue äänesti Charles de Gaullen viidettä perustuslakia ja Ranskan Tasavaltaa vastaan ja julisti maan
itsenäiseksi. Guinea oli ainoa ranskankielinen Afrikan maa,
joka äänesti näitä vastaan, ja tämän seurauksena Ranska veti
pois kaiken tukensa Guineasta.
Sékou Touré äänestettiin maan johtoon. Kerran niin pidetty
diktaattori johti maata kovalla kädellä yksipuoluejärjestelmän
turvin, ja useita vallankaappauksia yritettiin tuloksetta. Kun
Touré kuoli vuonna 1984, sotilashallitus otti maassa vallan ja
Toinen Guinean Tasavalta perustettiin Lansana Contén johdolla. Vuonna 1993 maassa järjestettiin demokraattiset vaalit ja
Lansana Conté valittiin presidentiksi.

GUINEA JA SEN NAAPURIMAAT
Guinealla on kuusi naapurimaata: Mali, Norsunluurannikko,
Sierra Leone, Liberia, Guinea-Bissau ja Senegal. Fouta Djallonin alue, jossa kehitysmaayhdistys Indigon projekteja on ollut
vuodesta 1989 lähtien, sijaitsee Pohjois-Guineassa. Sen korkein
kohta on 1537 metriä. Alue on vuoristoista ja suhteellisen viileää verrattuna pääkaupunkiin Konakryyn, jossa on kuumaa ja
kosteaa ympäri vuoden.
Konakryssa, Guinean pääkaupungissa vuodesta 1958 lähtien, asuu noin miljoona asukasta. Pääkaupunki on maan suurin
ja tärkein satamakaupunki sekä hallinnon että kaupan keskus.
Guineassa on noin 10 miljoonaa asukasta, mutta koska tarkkaa
väestönlaskentaa ei ole tehty, määrä voi olla suurempikin. Väentiheys on 30 henkilöä kilometri neliötä kohden, ja vain 31%
on kaupunkilaisia (1997). Muita kaupunkikeskuksia ovat Labé,
Kankan ja Nzérékoré. Guineasta viedään banaaneita, alumiinia
(bauxiitti), kahvia, appelsiineja ja kalaa.
ETNISET JA USKONNOLLISET RYHMÄT SEKÄ KIELET
Guinean suurimmat etniset ryhmät ovat fulanit (35%), malinket (30%), susut (20%) ja muita ryhmiä on 15% väestöstä. Ranska

PERHE JA AVIOLIITTO
Erityisesti maaseudulla ovat perheet vielä isoja. Perheet asuvat saman pihapiirin ympärillä. Kaupungissa yksityiset, yhden perheen kodit ovat yhä enemmän ja enemmän arkipäivää.
Perhesuhteet ovat tärkeitä, ja perheenjäseniä autetaan aina
kun mahdollista; se myös katsotaan jokaisen perheenjäsenen
velvollisuudeksi. Myös kaukaisimmille sukulaisille annetaan
apua. Yleensä vanhin mies on johtaja talossa.
Aviopuolison valinnassa vanhemmilla on suuri sananvalta.
Naiset menevät usein naimisiin nuorempina kuin miehet; naisilla naimisiinmenoikä on noin 20, ja miehillä 25. Perinteiden
mukaan, mies esittäytyy halutun, ja mahdollisesti tulevan morsiamensa perheen luona tarjoten kola-pähkinöitä (pureskeltava
kova pähkinä, jolla on piristävä vaikutus). Jos ehdotus hyväksytään, se ilmaistaan siten, että morsiamen perheenpää purai-

see kola-pähkinää. Sulhasehdokas tarjoaa vaatteita, koruja tai
karjaa morsiamelle ja tämän perheelle. Muslimimies saa pitää
neljää vaimoa, mutta ehtona on, että hän pystyy kohtelemaan
heitä tasavertaisesti.
RUOKAILU
Normaali päiväateria koostuu riisistä tai hirssistä. Lisukkeena
nautitaan palmuöljystä ja tomaateista, maapähkinäöljystä tai
bataatin lehdistä tehtyä kastiketta. Lihaa ja kalaakin syödään,
erityisesti alueilla jotka sijaitsevat lähellä merta. Avokadoja,
maapähkinöitä, mangoja, papaijoita, banaaneja, appelsiineja,
ananaksia ja vesimeloneita syödään paljon.
Joissakin perheissä syödään ryhmissä sen mukaan, minkä
ikäisiä ollaan. Ennen ja jälkeen aterian, ruokailijat pesevät kätensä vedellä, joka kaadetaan erillisestä vesikulhosta tai pullosta. Ruoka syödään usein käsin isosta kulhosta samanaikaisesti
muiden kanssa lattialla istuen. Ruokailukätenä käytetään oikeaa kättä. Ruuan kanssa ei juoda usein mitään, sillä se viestittäisi emännälle ja isännälle, että ruuassa on jotakin vikaa. Vesi
nautitaan vasta aterian päätyttyä. Vieraiden on hyvä aina kiittää ruuan tarjoajaa sanomalla ”Albarka”, joka tarkoittaa jotakuinkin samaa kuin ”kiitos Allahille tarjotusta ruuasta”. Monet
maaseudun ulkopuoliset ihmiset syövät pääruuan usein keskipäivällä ja illalla syödään loput ruuasta tai jokin muu ateria.
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on maan virallinen kieli, mutta jokaisella etnisellä ryhmällä on
myös oma kielensä. Fouta Djallonin alueella puhutaan pularin
kieltä, mutta useimmat ainakin ymmärtävät myös suhteellisen
hyvin ainakin muutamaa muuta etnistä kieltä sekä ranskaa, joka on koulukieli ala-asteelta alkaen. Arabiaa opitaan koraanikouluissa. Indigon luku- ja laskutaitoprojektissa käytetään paikallista kieltä peulhia eli pularin kieltä. Muslimeita maassa on
85%, kristittyjä 8% ja muita uskontoja 7%.

KÄYTÖSTAVAT
Guineassa, kuten muuallakin Afrikassa, on kunnia-asia tervehtiä toista kunnolla ja pitkään. Varsinaisten tervehdysten jälkeen
on kohteliasta ja tavallista kysyä toisen perheen kuulumisia.
Tervehdykset lausutaan ranskaksi jos henkilöillä ei ole muuta
yhteistä kieltä. Isompaakin ryhmää tervehditään, mutta ei välttämättä kaikkia erikseen: riittää kun nostaa kummatkin kätensä kämmenet ylöspäin suunnattuina heidän suuntaansa. Jotkut
miehet tervehtivät naisia aina tällä tavoin, ei kättelemällä. Miehet ja naiset eivät keskenään osoita tunteitaan julkisesti, mutta
ystävykset, niin miehet kuin naisetkin, saattavat kävellä kadulla
käsi kädessä.
Guinealaisille vierailu on aina kunnia; sen voi tehdä, vaikka
ei olisikaan kutsuttu. Vierailu voidaan suorittaa, kun halutaan
kuulla, kuinka toinen voi ja kertoa omia kuulumisia. Ystävän
talon ohittamista ilman tervehtimistä pidetään loukkauksena,
ja olipa käynnin syy mikä tahansa, täytyy tervehtimisseremonia tehdä perinpohjaisesti. Jos vierailija saapuu joltakin muulta
paikkakunnalta tai alueelta, hänen on kohteliasta tuoda jokin tu-

liainen. Kaikki syötävä, hedelmät, vihannekset ja riisi ovat hyviä
tuliaisia.
NUORISO
Jalkapallo on suosittu urheilulaji, ja moni haaveileekin jalkapallotähteydestä. Useissa paikoissa järjestetään useankin päivän
mittaisia turnauksia joihin harjoitellaan ahkerasti. Myös tytöt
ovat alkaneet harrastaa jalkapalloa ja muuta urheilua. Esimerkiksi pohjoisessa Malin kylässä, Indigon projektikaupungissa,
iso jalkapallokenttä on ahkerassa käytössä.
Nuoriso viihtyy viikonloppuisin paikallisessa diskossa. Siellä
soi afrikkalainen ja länsimainen musiikki. Ikärajaa ei diskoon aina ole; tanssijoina voidaan nähdä niin 10-vuotias kuin 50-vuotias,
sulassa sovussa!
INFRASTRUKTUURI JA MEDIA
Useimmat tiet Konakryn ulkopuolella eivät ole päällystettyjä eivätkä hyvin ylläpidettyjä. Julkinen liikenne käsittää lähinnä niin
sanotun puskataksin, henkilöauton, johon mahdutetaan kyytiin
niin paljon ihmisiä ja tavaraa kuin mahdollista. On tavallista, että
ne harvat joilla on oma auto, ottavat kyytiläisiä mukaan matkan
varrelta. Useimmilla on sen sijaan mopo tai pyörä. Se on useasti
käytännöllisempiä kulkuväline kuin auto, jonka etenemisnopeus huonoilla teillä ei päätä huimaa. Jalkaisin eteneminen on ta-
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Aamiainen sisältää kahvia tai teetä sekä mahdollisesti edellisen
päivän tähteitä. Maaseudulla, jossa ihmiset ahertavat pelloilla
jo aamuvarhaisesta, voi aamiainen olla tuhdimpi. Maanviljelijöiden pääateria on usein vasta illalla kun päivän työt on tehty.

KOULUTUS JA LUKUTAITO
Periaatteessa koulutus on Guineassa mahdollistettu kaikille; käytännössä kuitenkin vain osa pääsee kouluun. Esteinä voivat olla
esim. koulupuvun kalleus tai pitkät ja hankalat välimatkat koulun ja kodin välillä. Tyttöjä ja poikia tarvitaan myös kotona kotitalous- ja peltotöissä. Vain 37 % lapsista pääsee ala-asteelle, ja vain

23 % ylä-asteelle. Koulutus on ranskankielinen, mutta paikallisia
kieliä opetetaan myös.
Vain 35,9% (1995) guinealaisista osaa lukea. Miehistä 49,9% ja
naisista 21,9% on lukutaitoisia. Monet eivät tiedä kansalaisoikeuksistaan, ja vaikka virallinen äänestysikä on 18 vuotta, jättävät monet äänestämättä koska eivät omista henkilöllisyyspapereita. Niiden hankkimiseen tarvitaan tietoa ja lukutaitoa jota monella ei ole.
TERVEYS
Keskimääräisesti guinealainen mies voi olettaa elävänsä 43.5-vuotiaaksi asti ja nainen 48,5-vuotiaaksi, kun Suomessa sama luku on
miehillä noin 75, ja naisilla 82. Guineassa on vain yksi lääkäri
10 000 asukasta kohden, ja puolet näistä lääkäreistä on pääkaupungissa. Monissa paikoissa on kuitenkin mahdollista hoidattaa
itseään edulliseen hintaan paikallisessa terveyskeskuksessa. Joka kylässä on myös traditionaalisen lääketieteen edustajia, ja he
hoitavat sairaita usein länsimaisen lääketieteen keinojen ohessa.
Malaria ja vesiperäiset taudit ovat yleisiä. Vedestä, erityisesti juotavasta vedestä, on esim. pääkaupungissa huutava pula, ja monet juovatkin saastunutta vettä sellaisenaan. Pääkaupungissa ja
muissa kaupungeissa ei ole juurikaan viemäröintiä tai juoksevaa
vettä, ja se pitää noutaa yleisistä kaivoista. Monet ovat kaivaneet
pihalleen oman kaivon, mutta vesi loppuu usein kuivan kauden
aikaan. Epäpuhdas vesi aiheuttaa vielä paljon erilaisia sairauksia.

Lisätietoja ja kuvia Guineasta kehitysmaayhdistys Indigon sivuilta: www.indigo.pp.ﬁ
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vallinen tapa ihmisille liikkua. Esimerkiksi Malin sunnuntaiselle
torille tulee myyjiä kävellen aina 20 kilometrin päässä sijaitsevista naapurikylistä.
Maassa ilmestyy sanomalehtiä, mutta niitä ei ole aina saatavilla. Kansallisella radiolla ja televisiolla on pääasema pääkaupungissa Konakryssa. Sähkön ja televisiovastaanottimien puutteen vuoksi Guineassa on paljon alueita, joissa ei voi nähdä televisiota, mutta patterikäyttöinen radio löytyy lähes jokaiselta.
Kuuluvuus on usein huono. Myös puhelimia on rajoitetusti, ja
linjat eivät ole aina toimivia. Kännykkäteollisuus on kuitenkin
ulottanut rihmastonsa myös Guineaan, ja se löytyykin monelta
jolla on mahdollisuus olla antennilinjojen ulottuvissa ja kykyä
maksaa kalliit puhelut. Malissa on nykyään kännykkäyhteys,
mutta puhelut hoidetaan vielä usein joko pääpostissa tai muutamassa kaupungin keskustassa sijaitsevassa yksityisten omistamissa puhelinkeskuksissa (Télécentre). Kun linjat eivät toimi,
ovat keskusten ovet tiukasti säpissä.

VA S TAU K S E T

La cuisine africaine*

1. Connaissez-vous les noms en ﬁnnois des produits suivants ? Vous les avez dégustés ?
a) Sorgho = durra

g) Mangue = mango

b) Manioc = maniokki

h) Patate douce = bataatti

c) Mil = hirssi

i) Fonio = fonio

d) Igname = jamssi

j) Gombo =okra

e) Huile de palme = palmuöljy

k) Arachide = maapähkinä

f) Papaye = papaija
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Afrikassa yleisesti kasvava hedelmä

Ilmansuunta, jossa useimmat ranskankieliset Afrikan maat sijaitsevat

6.

9.

B

A

Astia, josta vettä kaadetaan
Perinteinen länsiafrikkalainen asumus
Maaseutu Afrikassa

E

Liikkuva myyjä, vendeuse ~
Pieni katuravintola Norsunluurannikolla

T

U

R

E

Siitä on pulaa jo monissa paikoissa maailmassa
Länsi-Afrikan valuutta
Eläin, jonka lihan syöminen on joissakin maissa kielletty

N

O

L
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Tätä saadaan polttoaineeksi esim. maissista

VA S TAU K S E T

L’école africaine**
1.

2.

3.

4.

Quelles sont les raisons principales, qui empêchent les ﬁlles de fréquenter l’école ? Que pourrait-on faire pour
résoudre ces problèmes ? Perinteiset tavat ja traditiot, koulun kaukainen sijainti kotoa, tyttöjen alhainen naimisiinmenoikä,
tyttöjä tarvitaan kotitaloustöissä, tyttöjen koulunkäyntiä ei arvosteta niin paljon kuin poikien jne.
Faites un débat de groupe : mettez-vous dans un groupe de garçons et un autre de ﬁlles ou mélangez-vous.
Discutez ensemble sur les questions suivantes :
a) la scolarisation des ﬁlles. Un groupe est contre, l’autre pour la scolarisation
b) la question linguistique dans les écoles. Un groupe défend les langues locales, l’autre l’inverse.
Savez-vous quel est le coût pour la formation d’un écolier de l’école primaire en Finlande ? A l’école primaire, les frais
sont de 6 200 euros par écolier, et au lycée de 4700 euros par lycéen. Seriez-vous prêts à assumer les frais vous-même ?
Qui paye la scolarisation en Finlande ? (Vanhemmat ja) kaikki työtätekevät verotuloistaan
Avez-vous ici en Finlande quelque chose en commun avec les étudiants d’Afrique ?

Les langues africaines***
1.
2.

Nommez autant des pays africains (noir) que vous connaissez. Ks. vastaukset seuraavalta sivulta.
Combien de pays sur cette liste sont francophones (où la langue française est une langue ofﬁcielle ou l’une
des langues ofﬁcielles) ? Ks. vastaukset seuraavalta sivulta.
3. Où se situent-ils en Afrique ?
4. Quels pays sont situés en Afrique de l’Ouest ? (Utiliser la carte)
5. Mettez les pays francophones à leur place sur la carte d’Afrique. Que remarquez-vous ?
Ne löytyvät suurimmaksi osaksi Länsi-Afrikasta.
6. Quelles langues africaines connaissez-vous ? Amhara (Etiopia), baganda (Uganda), bagirmi (Tsad), bambara (Mali), bassa
(Liberia), bobo (Burkina-Faso), bubi (Päiväntasaajan Guinea), bullom (Sierra Leone), ci-bemba (Sambia), dagbani (Ghana), dahomey
(Benin), diula (Norsunluurannikko), ewe (Ghana, Benin, Togo) • fang (Päiväntasaajan Guinea), fon (Benin) • ful (Guinea, Senegal, Mali,
Nigeria, Niger, Kamerun, Mauritania, Burkina-Faso, Gambia), ibo (Nigeria), joruba (Nigeria, Benin), kikongo (Kongo), kwa (Benin),
lingala (Kongo), lobi (Burkina-Faso), mambara (Mali) • mandingokielet (Guinea, Gambia), mende (Sierra Leone) • more (Burkina-Faso)
swahili (Itä-Afrikka, Tansania), temne (Sierra Leone), wolof (Senegal, Gambia)
7.

Expressions utilisées au Congo-Brazzaville : lisez les expressions et réﬂéchissez ce que ça pourrait signiﬁer si bien
en français africain qu’en français standard.
AVALER / Mémoriser une leçon. / Je ne ferai rien à ce devoir, je n’ai pas avalé le chapitre.
AVOIR UN GROS CŒUR / Endurer certaines difﬁcultés sans réagir. Se comporter en souffre-douleur. / Cet enfant a un gros
cœur pour supporter tout ce que lui fait sa marâtre.
BIPER / Appeler quelqu’un au téléphone mobile sans attendre le contact, l’alerter en vue d’être rappelé. / Attends! je vais
biper Didace, il va venir ou il va rappeler ; lui, il a souvent les unités.
CHAPEAU / Perruque, coiffure de cheveux artiﬁciels. / En portant des chapeaux, les ﬁlles se passent pour des occidentales.
ENFANT / Élève. / Ce sont les enfants du CM2 qui sont chargés de la levée des couleurs.
GROS FRANÇAIS / Français de niveau soutenu ou considéré comme tel. / Ah ton ﬁls depuis qu’il était à Brazzaville chez son
oncle, il ne parle que le gros français.
GROS MOT / Mot recherché, savant ou pédant. / Ce texte a beaucoup de gros mots, il nous faut un dico.
PARENT / Personne considérée comme un proche mais avec qui l’on n’a pas de liens de parenté. / Un parent m’a dit que les
salaires seront payés à partir de la semaine prochaine.
SEIZIÈME / Jeune ﬁlle âgée de seize ans environ / La beauté des seizièmes attire les hommes.
VIEUX / Papa, père. Ça c’est notre vieux.
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54 ranskankielistä maata, joista 24 Afrikassa (tummennetut)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Belgique fédérale
Bénin
Berne (canton suisse)
Bruxelles-Capitale
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada fédéral
Centrafrique
Communauté française (Belgique)
Comores
Congo-Brazzaville
Congo-Kinshasa
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
Fribourg (canton suisse)
Gabon

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Genève (canton suisse)
Guinée-Conakry
Guinée équatoriale
Guyane française (FR)
Haïti
Jura (canton suisse)
Luxembourg
Madagascar
Mali
Maurice (île)
Mauritanie
Mayotte (Fr)
Monaco
Neuchâtel (canton suisse)
Niger
Nouveau-Brunswick (CND)
Nouvelle-Calédonie (FR)
Nunavut (CND)

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Polynésie française (FR)
Pondichéry (Inde)
Québec (CND)
Réunion, île de la (FR)
Rwanda
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Sénégal
Seychelles
Suisse fédérale
Tchad
Territoires du Nord-Ouest (CND)
Togo
Val-d'Aoste (ITAL)
Valais (canton suisse)
Vanuatu
Vaud (canton suisse)
Wallis-et-Futuna (Fr)

Pays composant l'Afrique de l'Ouest ; mettez les
drapeaux avec le pays correspondant. Réponses :
Bénin

Libéria

Burkina Faso

Mali

Côte d’Ivoire

Mauritanie

Gambie

Niger

Ghana

Nigeria

Guinée

Sénégal

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Cap-Vert

Togo
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