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Alkusanat

Kylmän sodan päättyminen herätti 1990-luvulla toiveita turvallisemmasta maailmasta. Vaikka edistystä on monella saralla tapahtunut ja esimerkiksi globaaleihin kestävän kehityksen ongelmiin kiinnitetään aiempaa
enemmän huomiota, vakavat ja vaikeasti ratkaistavat aseelliset konfliktit
eivät ole kadonneet. Tästä muistuttivat jo pian kylmän sodan päättymisen jälkeen 1990-luvun suuret tragediat, kuten Jugoslavian hajoamissodat
ja Ruandan kansanmurha. 2000-lukua ovat leimanneet vaikeat konfliktit
muun muassa Afganistanissa, Irakissa ja monissa Afrikan maissa. Uudet
konfliktit ovat yhä useammin valtioiden sisäisiä konflikteja, joissa konfliktiosapuolien tunnistaminenkin saattaa olla vaikeaa. Samanaikaisesti monet
pitkään jatkuneet konfliktit, kuten Lähi-idän konflikti, ovat edelleen vailla
ratkaisua ja aiheuttavat epävakautta laajalla alueella. Syyrian ja Ukrainan
konfliktit ovat asettaneet normiperustaisen kansainvälisen yhteistyön kovalle koetukselle.
Rauhanvälitykseen kohdistuu tässä tilanteessa yhä enemmän odotuksia. Ennaltaehkäisevän diplomatian merkitys esimerkiksi YK:n toiminnassa
on viime aikoina uudella tavalla tunnustettu, vaikka sille osoitetut resurssit
ovat edelleen häviävän pieniä verrattuna esimerkiksi sotilaalliseen kriisinhallintaan. Ammattitaitoista rauhanvälitystä tarvitaan.
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Alkusanat

YK on ottanut johtoroolin rauhanvälityksen kehittäjänä. Myös lukuisat
valtiot, alueelliset järjestöt, kuten Euroopan unioni, Euroopan turvallisuusja yhteistyöjärjestö sekä Afrikan unioni, ovat ryhtyneet vahvistamaan omaa
rauhanvälityskapasiteettiaan. Näiden perinteisten toimijoiden rinnalle ovat
tärkeällä tavalla nousseet ei-valtiolliset rauhanvälittäjät, erityisesti kansalaisjärjestöt. Suomalainen Crisis Management Initiative lukeutuu tässä joukossa eturivin toimijoihin. Vahvaa osaamista on muissakin järjestöissämme.
Suomella on ollut keskeinen asema rauhanvälityksen uudessa kehitysvaiheessa. Suomi alkoi joitakin vuosia sitten määrätietoisesti kehittää kansainvälistä rauhanvälitystoimintaa ja omaa välitysosaamistaan. Rauhanvälitys kuuluu tällä hetkellä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiin
prioriteetteihin. Panostuksessa rauhanvälitykseen on saatettu hyödyntää
Suomen perinteisiä vahvuuksia. Suomen sovitteleva ja maltillinen ulkopolitiikka, vankka kokemus rauhanturvatehtävistä, siviilikriisinhallinnasta ja
kehitysyhteistyöstä sekä tuki kansainvälisille järjestöille ja kriiseistä kärsiville maille antavat meille erityistä uskottavuutta. Oma kokemuksemme
konflikteista ja niistä selviämisestä sekä laajaa yhteiskunnallista konsensusta ja tasa-arvoa painottava poliittinen kulttuurimme ovat olleet tärkeitä
tekijöitä. Suomesta on noussut useita arvostettuja rauhanvälittäjiä, kuten
Martti Ahtisaari, Elisabeth Rehn ja Harri Holkeri. Seuraavan polven tunnustetuista osaajista on syytä mainita erityisesti Pekka Haavisto ja Antti
Turunen.
Suomi ja Turkki kutsuivat syksyllä 2010 koolle YK:n rauhanvälityksen
ystäväryhmän, jonka tuella YK:n yleiskokous on sittemmin hyväksynyt kolme rauhanvälityksen päätöslauselmaa. Vuonna 2011 hyväksytty koko YKjärjestelmän ensimmäinen päätöslauselma vahvisti rauhanvälityksen mandaattia YK:n toiminnassa, ja sitä kautta YK:n asemaa rauhanvälityksen
suunnannäyttäjänä. Sen pohjalta YK:n pääsihteeri antoi YK:n tehokkaan
rauhanvälityksen ohjeistuksen, jonka suomennos julkaistiin aiemmin tänä
vuonna. Se on ainutlaatuinen rauhanvälityksen perushakemisto. YK:n rauhanvälityksen ystäväryhmän jäsenmäärä on kasvanut jo lähes viiteenkymmeneen. Rauhanvälityksestä kiinnostuneiden valtioiden lisäksi ryhmän
keskeisiä jäseniä ovat YK ja seitsemän merkittävintä alueellista järjestöä.
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Alkusanat

Kesällä 2014 hyväksytyn, yleiskokouksen kolmannen rauhanvälityspäätöslauselman teemana oli alueellisten ja alialueellisten järjestöjen rooli rauhanvälityksessä. Päätöslauselma vahvistaa edelleen rauhanvälityksen asemaa YK:ssa. Uskon, että se myös vauhdittaa YK:n, alueellisten järjestöjen ja
muiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämistä.
Suomi on panostanut vahvasti alueellisten järjestöjen rauhanvälityskapasiteetin vahvistamiseen. Aktiivinen toimintamme alkoi Afrikan unionin tukemisesta. Vuonna 2014 olemme ottaneet uusia tärkeitä askeleita perustamalla rauhanvälityksen ystäväryhmät Etyjiin ja Euroopan unioniin. Etyjissä
yhteistyökumppanimme ovat Turkki ja Sveitsi, EU:ssa Espanja. Euroopan
rauhaninstituutin perustaminen itsenäiseksi järjestöksi, Ruotsin ja Suomen
tekemän aloitteen pohjalta, vahvistaa entisestään eurooppalaista välitystoimintaa.
Rauhanvälityksen rakenteiden ja normatiivisen perustan lujittamisen
lisäksi Suomi tukee rauhanvälitystä kentällä. Ulkoasiainministeriö rahoittaa muun muassa YK:n ja Etyjin sekä suomalaisten ja kansainvälisten
kansalaisjärjestöjen rauhanvälitystoimintaa. Suomalaisia rauhanvälityksen asiantuntijoita työskentelee YK:ssa, EU:ssa ja Etyjissä. Ulkoasiainministerin erityisedustaja alueellisessa rauhanvälityksessä, Kimmo Kiljunen,
on keskittynyt toiminnassaan muun muassa Myanmariin. Pekka Haavisto
toimi ulkoasiainministerin erityisedustajana Afrikan kriiseissä lokakuuhun
2013 saakka, jolloin hän siirtyi kehitysministeriksi, ja jatkaa välitystoimintaansa tälläkin hetkellä.
Omaa välityskapasiteettiamme on syytä tulevina vuosina edelleen vahvistaa. Tässä tärkeä rooli on ulkoasiainministeriön rauhanvälityskoordinaattorilla, jollainen ministeriöön nimettiin ensimmäisen kerran syksyllä
2010. Suomalaisten diplomaattien ja kansalaisjärjestöedustajien osallistumista alan kansainväliseen koulutukseen on syytä lisätä.
Naisten tasavertaista osallistumista rauhanprosesseihin tulee edistää.
On keskeisen tärkeää, että saamme turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1325 hengessä lisää naisia rauhanvälittäjiksi, rauhanvälityksen asiantuntijoiksi ja aktiivisesti mukaan rauhanprosesseihin. Tähän tähtää myös Suomen ja Norjan rahoituksella toteutettava Gender and Inclusive Mediation
Processes -koulutus, joka on suunnattu YK:n ja alueellisten järjestöjen korkean tason välittäjille
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Alkusanat

Kansainvälinen rauhanvälitystoiminta on vahvassa kehitysvaiheessa.
Suomi on määrätietoisella toiminnallaan antanut merkittävän panoksen tähän kehitykseen, ja jatkamme tällä linjalla myös tulevaisuudessa. Rauhanvälityksen edistäjänä ulkoasiainministeriöllä on ollut tärkeä rooli, mutta se
ei ole toiminut yksin, vaan kaikki keskeiset kansalliset toimijat yhteen kooten parhaiden suomalaisten perinteiden mukaisesti. Rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä on kansainvälisestikin ainutlaatuinen foorumi.
Rauhanvälitys sopii Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suureen linjaan, jolla rakennetaan aktiivisesti kestävää kansainvälistä turvallisuutta ja
ihmisarvoisempaa maailmaa.
Erkki Tuomioja
Ulkoministeri
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Johdanto

Rauhanvälitys on viime vuosina kasvattanut suosiotaan konfliktinehkäisyn
ja -ratkaisun välineenä. Myös Suomessa rauhanvälitys on määritelty keskeiseksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi prioriteetiksi. Samalla rauhanvälitystä tekevien toimijoiden joukko on monipuolistunut ja kasvanut. Suomalaisjärjestöistä Crisis Management Initiative on vakiinnuttanut asemansa
paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason rauhanvälitystoiminnassa, ja
aiemmin kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun keskittyneet Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura ovat laajentaneet toimintaansa
epävirallisten rauhanprosessien edistämiseen.
Vaikka rauhanvälitys on nykyään kiinteä osa ulko- ja kehityspoliittista
keinovalikoimaa, se mielletään usein lähinnä nimekkäiden rauhanvälittäjien toiminnaksi osana huipputason neuvotteluja. Todellisuudessa rauhanvälitys on kuitenkin monitasoista, pitkäaikaista ja varsin arkista työtä, jossa pääroolissa ovat paikalliset toimijat. Tämän julkaisun taustalla on ajatus
siitä, että Suomen vahvistunut ulkopoliittinen profiloituminen rauhantyön
teemoissa vaatii avointa ja rakentavan kriittistä sekä tieteen ja politiikkasektoreiden rajat ylittävää keskustelua. Kirjan tavoitteena on antaa kenelle
8

Johdanto

tahansa kiinnostuneelle tarvittavat perustiedot suomalaisen rauhanvälitystoiminnan ymmärtämiseksi.
Olemme koonneet kirjaan suomalaisten asiantuntijoiden näkökulmia
rauhanvälityksen eri muodoista ja osa-alueista. Aihepiiriä lähestytään rauhanvälityksen rakenteiden ja normatiivisen perustan esittelyllä sekä hakemalla vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten konfliktien
rauhanomaista ratkaisua edistetään kotimaisilla, pohjoismaisilla ja kansainvälisillä areenoilla? Mitä suomalaisjärjestöt tekevät osana rauhanprosesseja? Mitä alan kehityksessä tulisi erityisesti huomioida? Mitä voimme oppia
arvostettujen suomalaisten rauhanvälittäjien kokemuksista? Rauhanvälitys-termin lisäksi kirjassa käytetään useita muita konfliktinratkaisun käsitteitä. Niitä esitellään johdantoa seuraavassa artikkelissa.
Valtiot ovat perinteisesti olleet rauhanvälityksen pääasiallisia toimijoita.
Vaikka toimijoiden kaarti on monipuolistunut, valtioilla on edelleen merkittävä rooli kansainvälisessä ja alueellisessa rauhanvälityksessä sekä kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan kehittäjinä. Kirjan ensimmäisessä osassa
Tapio Rantanen ulkoasiainministeriön poliittiselta osastolta kertoo Suomen valtion roolista rauhanvälitystoiminnan edistämisessä. Tämän jälkeen
tutkijat Pertti Joenniemi ja Marko Lehti laajentavat tarkastelun muihin
Pohjoismaihin ja pohtivat niiden yhteistyömahdollisuuksia.
Toisen maailmansodan jälkeen YK:lla on ollut valtioiden rinnalla keskeinen rooli kansainvälisessä rauhanvälityksessä. YK:n rauhanvälityskapasiteetista ja rakenteellisista uudistuksista kirjoittaa Johanna Karanko, joka
toimi Suomen pysyvässä edustustossa YK:ssa yleiskokouksen hyväksyessä
Suomen ja Turkin esittelemän päätöslauselman rauhanvälityksestä.
Tämän päivän aseelliset konfliktit ulottuvat usein yli valtionrajojen.
Muun muassa tästä syystä myös alueelliset järjestöt ovat alkaneet kiinnittää
huomiota erilaisiin alueellisiin konfliktinehkäisyn ja -ratkaisun keinoihin.
Suomen kannalta merkittävien alueellisten järjestöjen rauhanvälitystoimintaa käsittelevät artikkeleissaan EULEX Kosovossa työskentelevä Tanja Tamminen, joka selvittää EU:n roolia rauhanprosesseissa, sekä Suomen Etyjsuurlähettiläs Katja Pehrman, joka kertoo Etyjin rauhanvälitystoiminnasta
ja roolista muun muassa Ukrainan kansallisessa dialogissa.
Kirjan toisessa osassa huomio keskittyy rauhanvälityksen uudempiin tulokkaisiin, ei-valtiollisiin yksityisen diplomatian toimijoihin ja kansalaisjärjes9

Johdanto

töihin. Niiden eduksi nähdään poliittisten painolastien puuttuminen, nopea
reaktiokyky sekä valtiollisia toimijoita paremmat mahdollisuudet edistää
epävirallista vuoropuhelua erityisesti valtiollisen suvereniteetin kannalta
sensitiivisissä olosuhteissa. Suomalaisittain merkittävän osan konkreettisesta rauhanvälitykseen liittyvästä käytännön työstä tekevät kolme ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestöä: Crisis Management Initiative (CMI),
Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura. Niiden työtä esitellään käytännön tapausesimerkeillä, ja järjestöjen omat asiantuntijat kertovat toimintansa keskeisistä painopisteistä. CMI:n Mikaeli Langinvainio esittelee
uusien menetelmien kehittämistä osana nykyaikaista konfliktinratkaisutoimintaa, Kirkon Ulkomaanavun Aaro Rytkönen pureutuu kysymykseen perinteisten ja uskonnollisten johtajien roolista rauhanprosesseissa, ja Suomen Lähetysseuran Kristiina Rintakoski pohtii paikalliseen ja laaja-alaiseen
omistajuuteen nojaavaa kansallisen dialogiprosessin mallia.
Rauhanneuvottelut henkilöityvät usein kansainvälisten järjestöjen
mandaatilla toimiviin päävälittäjiin, joiden vuosien kokemuksella hankitut tiedot ja taidot sekä henkilökohtaiset suhteet mahdollistavat konfliktin osapuolten väliset neuvottelut. Johdannoksi kirjan kolmannelle osiolle
kokosimme yhteen kolmen kokeneen ja arvostetun suomalaisen rauhanvälittäjän – Martti Ahtisaaren, Pekka Haaviston ja Elisabeth Rehnin – näkemyksiä kirjan muissa artikkeleissa esiintyviin teemoihin. Näitä ovat muun
muassa sukupuolinäkökulma rauhanprosesseihin, jännite oikeuden ja väkivallan loppumisen välillä sekä rauhanprosessien paikallinen omistajuus.
Tämän jälkeen Pohjois-Irlannin asekomission kabinettipäällikkönä ja tiedottajana vuosina 1997–2011 toiminut Aaro Suonio kuvailee suomalaisten
roolia Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa.
Sukupuolinäkökulma ja erityisesti naisten rooli rauhanprosesseissa on
läpi kirjan esiintyvä teema. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen TAPRIn tutkimusjohtaja Tarja Väyrynen pureutuu naisten rooliin välityksessä
ja erittelee siihen liittyviä kriittisiä huomioita. Samasta aiheesta saamme
käytännön esimerkin Afganistanista Terhi Nieminen-Mäkysen artikkelissa.
Suomen UN Womenin ja 1325-verkoston koordinaattori Sara Haapalainen
puolestaan kertoo YK-päätöslauselman ”Naiset, rauha ja turvallisuus” taustoista ja merkityksestä rauhanvälitystoiminnassa.
Kirjan kolmannen osan lopussa TAPRIn tutkija Simo Väätäinen käsit10

Johdanto

telee rauhan ja oikeuden dilemmaa erityisesti konfliktien uhrien näkökulmasta, ja kriisinhallinnan asiantuntija Kalle Liesinen analysoi ja erittelee
suomalaisen rauhanvälitystoiminnan trendejä, saavutuksia ja kehityssuuntia. Kirjan viimeisessä artikkelissa me kirjan toimittajat luomme katsauksen rauhantyön eri sektoreiden yhteensovittamisen haasteisiin ja Suomen
sitoumuksiin, jotka liittyvät toimintaan haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla. Esitämme, että kestävän rauhan rakentamisessa on mahdollista
päästä entistä parempiin tuloksiin lisäämällä sektoreiden välistä vuorovaikutusta ja vahvistamalla siten eri aloja yhdistävää ammatillista identiteettiä. Lopuksi esitämme keskustelunavauksena kolme konkreettista tapaa parantaa suomalaisen rauhantyön laatua.
Tämän julkaisun kirjoittajakaarti edustaa moninaista suomalaisten toimijoiden joukkoa. Vaikka näkökulmien kirjo on laaja, ovat kirjoittajat käsitelleet teksteissään osin myös samoja rauhanvälitykseen liittyviä teemoja.
Emme ole karsineet toimitustyössä aivan kaikkea päällekkäisyyttä pois, sillä artikkelit on kirjoitettu siten, että ne avautuvat lukijalle myös yksittäin,
tai jopa irrallaan kirjan kokonaisuudesta luettuina. Kirjassa esitetyt näkemykset ovat luonnollisesti kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä edusta
heidän taustainstituutioidensa virallisia kantoja. Kirjoittajien tavoissa käyttää kirjallisia lähteitä on myös eroja. Viitteet artikkeleissa käytettyihin päätöslauselmiin, raportteihin, strategiapapereihin ja toimintaohjeisiin on pääsääntöisesti merkitty alaviitteiksi. Akateemiset artikkelit ja kirjat, joihin osa
kirjoittajista viittaa, olemme koonneet liitteisiin. Järjestöesittelyn, lyhenneluettelon, kirjallisuusluettelon ja kirjoittajaesittelyjen lisäksi liitteenä on ulkoasiainministeriön julkaisema YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus.
Kiitämme kirjan rahoittanutta ulkoasiainministeriön poliittista osastoa,
kirjoittajia ja haastateltavia heidän osallistumisestaan tämän tietopaketin
kokoamiseen. Kiitämme myös lukijoita kiinnostuksesta ja kannustamme lähettämään palautetta sähköpostitse osoitteeseen info@katunet.fi. Tervetuloa mukaan keskusteluun!
Tämä julkaisu on vapaasti ladattavissa KATUn kotisivuilta, osoitteesta
www.katunet.fi.
Helsingissä 15. lokakuuta, 2014
Petter Nissinen & Anisa Doty
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Petter Nissinen1					

Rauhanvälitys osana käsitekirjoa
Jokaisessa riidassa, jonka jatkuminen on omiaan
vaarantamaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä, on asianosaisten ensi sijassa
pyrittävä ratkaisuun käyttämällä neuvotteluja, tutkimusmenettelyä, välitystä, sovintomenettelyä, välitysoikeudellista tai tuomioistuinmenettelyä, alueellisten elinten tai sopimusten apua taikka muita
rauhanomaisia keinoja oman valintansa mukaan.
				
YK:N PERUSKIRJA, LUKU IV, ARTIKLA 332
Rauhanvälityksen suosio konfliktinehkäisyn ja -ratkaisun välineenä on kasvanut viimeisinä vuosikymmeninä huomattavasti. Samalla käsitteiden kirjo on laajentunut. Suomen ulkoasiainministeriön käyttämän rauhanvälityksen lisäksi puhutaan esimerkiksi rauhantyöstä, rauhanrakennuksesta,
dialogista, fasilitaatiosta, arbitraatiosta, hyvien palveluiden tarjoamisesta,
sovittelusta3, neuvottelusta, yksityisestä diplomatiasta ja sovinnonteosta.
1

Kiitän artikkelin kommentoinnista tutkija Anisa Dotya, kriisinhallinnan asiantuntija Kalle Liesistä,
yliopistonlehtori Tarja Seppää ja emeritustutkija Unto Vesaa. Sanomattakin on selvää, että vastuu
tekstiin jääneistä virheistä on minulla.
2
Suomennos: www.unric.org
3
Termiä ’sovittelu’ on käytetty mediassa viime aikoina yleisesti synonyyminä ulkoasiainministeriön
käyttämälle termille ’rauhanvälitys’, ja muun muassa Kalle Liesinen käyttää artikkelissaan
(s. 171–188) käsitteitä rinnakkain. Ensiksi mainittu on kuitenkin terminä jälkimmäistä laajempi
ja kattaa muun muassa naapuruussovittelun, työyhteisösovittelun ja koulusovittelun. Ks. lisää Suomen sovittelufoorumin (SSF) sivuilta: www.sovittelu.com
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Konfliktinratkaisun käsitteistö on moniselitteinen ja vakiintumaton. Eri
toimijat käyttävät samoja termejä hiukan eri tavoin, rinnakkain ja päällekkäin. Termien merkitykset myös muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi konfliktitilanteissa toimintamuotojen ja toimijoiden nimitykset ovat usein poliittisesti latautuneita. Tämä teksti on katsaus siihen, kuinka alan keskeisimmät
käsitteet on yleisesti ymmärretty, miten käsitykset ovat muuttuneet ja millaisia konfliktinratkaisun lähestymistapoja tällä hetkellä painotetaan Suomessa ja kansainvälisesti. Käsitteet on suomennettu pääosin englannista,
alkuperäiset muodot esitellään useimmissa tapauksissa suluissa.4
Käsitekartoituksen taustaksi selvitän aluksi konfliktien ja niiden ratkaisutapojen muutosta viime vuosisadalla. Tämän jälkeen tarkastelen rauhanvälityksen käsitettä yhdessä muiden kolmannen osapuolen5 rauhanomaisten väliintulon muotojen kanssa. Lopuksi käyn läpi voimankäyttöön
perustuvien väliintulomallien kehityksen sekä Suomen kokonaisvaltaisen
kriisinhallinnan strategian, jonka osaksi ulkoasiainministeriö määrittelee
myös rauhanvälityksen.

Konfliktit ja ajattelutavat muuttuvat
Aseellisia konflikteja ja niiden uhreja on tällä hetkellä maailman väestöön
suhteutettuna vähemmän kuin koskaan historiassamme. Tällä vuosituhannella on ollut silti jatkuvasti käynnissä yli 30 aseellista konfliktia. Viimeisen
vuosisadan aikana konfliktien luonne on muuttunut merkittävästi. Vaikka
valtioiden väliset sodat eivät ole täysin hävinneet, ovat valtionsisäiset ja alueelliset konfliktit olleet hallitseva aseellisen konfliktin tyyppi toisen maailmansodan jälkeen.6
Aseellisten konfliktien taustalta löytyy yhä useammin poliittista ja ta4

Englannin kieli on frankofonista maailmaa lukuun ottamatta yleisin kansainvälisen rauhanvälityksen käyttökieli.
5
Useissa tämän kirjan artikkeleissa käytetään alalla vakiintunutta termiä ’kolmas osapuoli’ (third
party). Myös termiä ’ulkopuolinen toimija’ käytetään korostamaan sitä, että konflikteissa on usein
nemmän kuin kaksi osapuolta.
6
Uppsalan yliopiston rauhantutkimusohjelma (Uppsala Conflict Data Program, UCDP) määrittelee
aseelliseksi konfliktiksi selkkauksen, jossa vähintään yhtenä osapuolena on valtio ja kuolonuhreja on
vähintään 25 vuodessa. Sodan määritelmä on aseellinen konflikti, jossa kuolonuhreja on vuodessa yli
1000. Ks. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset v. 4-2014, 1946–2013.
http://www.uu. se/en/media/news/article/?id=3514&area=2,6,10,16&typ=artikel&na=&lang=en ja
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/
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loudellista eriarvoisuutta ja niiden eskaloitumiseen vaikuttavat etniset, uskonnolliset ja kulttuuriset jännitteet. Nykykonfliktit ovat tyypillisesti nopeasti muuttuvia sekä alueellisesti pirstaleisia. Valtiollisia ja ei-valtioillisia
toimijoita voi olla vaikea erottaa toisistaan, eivätkä osapuolet välttämättä välitä valtioiden rajoista tai kansainvälisistä sopimuksista. Laajamittaiset ja pahimmillaan järjestelmälliset siviileihin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset sekä niiden seurauksena syntyneet pakolaisvirrat valtion rajojen
sisä- ja ulkopuolelle ovat niin ikään konfliktien arkipäivää.7
Konfliktien luonteen muuttuessa myös konfliktinratkaisun menetelmät ja toimijat ovat uudistuneet. Perinteisten toimijoiden eli valtioiden
ja YK:n rinnalle ovat nousseet alueelliset järjestöt ja yksityiset toimijat.
Samalla konfliktinhallinnan sijaan puhutaan yhä yleisemmin konfliktinratkaisusta ja konfliktien transformaatiosta. Käsitteiden muuttuminen ei
ole pelkkää sanahelinää: kyse on laajasta ajattelutavan muutoksesta ja teoriakehityksestä konfliktien hallinnasta kohti syvää yhteiskunnallista muutosta.8
Kylmän sodan aikainen näkökulma konfliktinhallintaan (conflict management) painotti valtioiden turvallisuutta, suvereniteettia ja status quota. Valtiokeskeisissä rauhanneuvotteluissa väkivaltaa pyrittiin ennaltaehkäisemään ja vähentämään erityisesti virallisella diplomatialla, aseellisen
hyökkäyksen uhalla, puolustusliitoilla ja taloudellisella painostuksella.9
Rauhantutkimuksen uranuurtajana pidetty norjalaistutkija Johan Galtung esitti kuitenkin jo 1960-luvulla, että konfliktit ovat dynaamisia prosesseja, joissa on huomioitava paitsi suora myös kulttuurinen ja rakenteellinen väkivalta. Suoran, fyysisen väkivallan puutetta Galtung kutsui
negatiiviseksi rauhaksi, kun taas positiivinen rauha vaati aktiivista muutosta myös kulttuuriseen ja rakenteelliseen väkivaltaan, sekä ”ihmisyhteisön integraatiota”.10 Konfliktinhallinnan sijaan puhuttiin konfliktinratkaisusta (conflict resolution). Taustalla oli normatiivinen tavoite muuttaa
7

Erilaisista nykyajan aseellisista konflikteista on käytetty muun muassa nimityksiä post-westfalenilainen, kansainvälistynyt valtionsisäinen, post-moderni, matalan intensiteetin, uusi ja asymmetrinen
konflikti tai sota. Ks. esim. Kaldor 2001; Bercovitch 2009, 6; Themnér & Wallensteen 2012, 509.
8
Bercovitch & Jackson 2009, 2.
9
Bercovitch & Jackson 2009, 4, 6–8; Ramsbotham 2011, 29.
10
Galtung 1964.
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väkivaltainen konflikti väkivallattomaksi.11
Kylmän sodan päättymisen jälkeen käsitys turvallisuudesta laajeni. Inhimilliseen turvallisuuteen (human security) ei kuulunut pelkästään ihmisten ja yhteisöjen fyysisen olemassaolon turvaaminen vaan myös sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin sekä ihmisoikeuksien edistäminen.12
Sittemmin on alettu puhua konfliktin transformaatiosta (conflict transformation), jossa keskeistä on konfliktin taustalla olevien vihamielisten
suhteiden, negatiivisten diskurssien ja väkivaltaa luovien instituutioiden
muuttaminen.13 Tällainen ajatusmalli on yleistynyt myös rauhanvälitystoiminnassa.
Konfliktien esitetään usein kehittyvän niin sanotun konfliktisyklin (conflict cycle) mukaisesti rakenteellisista ongelmista väkivallaksi ja transformaation kautta takaisin rauhanomaiseen yhteiskunnalliseen muutokseen.
Konfliktit eivät kuitenkaan aina kulje syklisesti tässä järjestyksessä. Väkivaltaisen konfliktin vaihe voidaan välttää kokonaan, jolloin konfliktin kehittymisestä siirrytään suoraan konfliktin transformaatioon. Konflikteissa ei myöskään ole säännöllisiä ja lineaarisia kärjistymisen ja hiipumisen
jaksoja. Sen sijaan esimerkiksi sisällissodat voidaan jakaa useampiin sisäkkäisiin alakonflikteihin, joissa erilaisia eskalaation ja de-eskalaation vaiheita tapahtuu samanaikaisesti.14
Vuosituhannen vaihteen jälkeen kokonaisvaltaista lähestymistapaa (comprehensive, integrated, holistic approach) on korostettu niin YK:n turvallisuusneuvostossa, EU:n ulkosuhdehallinnossa kuin Suomen ulkoasiainministeriössä. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla tarkoitetaan kaikkien
kansainvälisen yhteisön käytössä olevien resurssien tarkastelua kriisien
ratkaisukeinoina. Käytännössä se tarkoittaa laajennettua yhteistyötä erilaisten ja eri tason toimijoiden – kuten sotilaiden, poliisien tai rauhanvälitysjärjestöjen – välillä, sekä eri politiikkalohkojen – kuten turvallisuus-,
kauppa- ja kehityspolitiikan – tarkastelemista kokonaisuutena. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on ihmisoikeusperustainen ja huomioi sellaisia
11

Ramsbotham 2011, 8.
KATU julkaisi aiheesta vuonna 2010 kirjan (toim. Oili Alm & Tapio Juntunen) Inhimillistä turvallisuutta rakentamassa – näkökulmia ja käytännön esimerkkejä.
13
Bercovitch & Jackson 2009, 8–9; Ramsbotham 2011, 9, 29–31.
14
Ricigliano 2012, 25–26.
12
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läpileikkaavia teemoja kuin tasa-arvo, sukupuoliroolit ja ilmastokestävyys.
Käsitteeseen liittyy myös ajallinen ulottuvuus: samaa toimintamuotoa
voidaan käyttää useassa konfliktin vaiheessa. Suomessa kokonaisvaltaisuutta on painotettu ulkopoliittisissa lausunnoissa sekä kriisinhallinnan
että rauhanvälityksen yhteydessä.

Rauhanomaista konfliktinratkaisua
YK:n peruskirja vuodelta 1945 edellyttää, että kaikki riidat tulee ratkaista rauhanomaisesti. Mahdollisiksi menetelmiksi luetellaan neuvottelut, tutkimusmenettelyt, rauhanvälitys, sovintomenettelyt, välitysoikeudelliset ja
tuomioistuinmenettelyt sekä muut rauhanomaiset keinot.15 YK:n vuonna
2012 julkaiseman tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistuksessa16 mainitaan
edellä lueteltujen menetelmien lisäksi fasilitaatio, hyvien palveluiden tarjoaminen ja vuoropuhelun edistäminen. Ohjeistuksen mukaan rauhanvälitys on tehokkaimpia valtioiden välisten ja sisäisten konfliktien estämisen,
hallinnan ja ratkaisemisen välineitä.17 Sitä ei tulisi kuitenkaan sekoittaa
erilaisiin oikeudellisiin prosesseihin (adjudicative process), kuten käräjöintiin (litigation) tai välimiesmenettelyyn (arbitration).
Rauhanvälitys

Rauhanvälitys (mediation18) voidaan määritellä prosessiksi, ”jossa kolmas
osapuoli avustaa kahta tai useampaa osapuolta – näiden suostumuksella
– estämään, hallitsemaan ja ratkaisemaan konfliktin auttamalla heitä kehittämään molemmin puolin hyväksyttäviä sopimuksia.”19 Rauhanvälitykselle tunnusomaisia piirteitä ovat toiminnan vapaaehtoisuus, väkivallasta
pidättäytyminen sekä se, että kolmannella osapuolella ei ole vaikutusval15

YK:n peruskirja - VI Luku: Riitojen rauhanomainen selvittely, 33 artikla.
Ks. ohjeistus tämän kirjan liitteissä s. 212–233.
17
Rauhanvälityksen on katsottu parantavan rauhansopimuksen syntymisen todennäköisyyttä kriisitilanteissa, vaikkakin myös päinvastaisia tutkimustuloksia on esitetty. Ks. esim. Ramsbotham
2011; Beardsley 2011.
18
Ulkoasiainministeriö käyttää ’rauhanvälitystä’ englanninkielisen sanan ’mediation’ virallisena suomennoksena muun muassa YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistuksessa. YK:n käyttämä virallinen englanninkielinen termi on kuitenkin ’mediation’, ei ’peace mediation’, jota kuitenkin käytetään
muun muassa TAPRIn julkaisussa Nordic Approaches to Peace Mediation (Lehti 2014).
19
Ks. kirjan liitteenä oleva YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus, s.212–233.
16
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taa sitovan ratkaisumallin luomiseen.20
Rauhanvälitystä voi tehdä yksityinen henkilö, valtio, valtioiden välinen
alueellinen tai kansainvälinen järjestö tai ei-valtiollinen järjestö, josta käytetään myös nimitystä yksityisen diplomatian toimija (private diplomacy
actor). Rauhanvälittäjän vaikutusmahdollisuuksista ja puolueettomuudesta
rauhanprosesseissa on kuitenkin löydettävissä erilaisia koulukuntia. Myös
eri tieteenalojen tutkijat ovat jaotelleet välitystoiminnan muotoja toisistaan
poikkeavin tavoin ja termein.21
Kapeimmillaan kolmannen osapuolen tekemä rauhanvälitys rajautuu
neuvotteluprosessin tukemiseen ja fyysiseen järjestämiseen, ilman varsinaista roolia neuvotteluissa. Tällöin toimintaa kutsutaan yleensä fasilitoinniksi (facilitation), jossa kolmas osapuoli voi toimia esimerkiksi viestinviejänä, tai hyvien palveluiden (good services/offices)22 tarjoamiseksi, jolloin
kolmas osapuoli lähinnä tarjoaa tilat vuoropuhelulle. Viimeksi mainitussa tapauksessa hyödynnetään yleensä paikallisia rauhanvälittäjiä (inside mediators). Erityisesti ei-valtiollisten järjestöjen rooliin rauhanprosesseissa kuuluu usein esimerkiksi neuvottelumahdollisuuksien tunnustelu,
osapuolten epävirallinen yhteen tuominen ennen virallista prosessia, osapuolten koulutus tai kansalaisyhteiskunnan toiveiden selvittäminen.23
Vahvimmillaan rauhanvälittäjällä voi olla hyvinkin aktiivinen rooli sopimusasiakirjan synnyttämisessä, kuten esimerkiksi presidentti Martti
Ahtisaarella Acehin rauhanprosessissa.24 Tällöin rauhanvälittäjä määrittelee neuvotteluiden aikataulun ja agendan ja johtaa monipolvista proses20

Ks. esim. Beardsley 2011, 18; Ramsbotham 2011, 181.
Muun muassa tämän kirjan artikkelissa (s. 171–188) Kalle Liesinen kirjoittaa rauhanvälityksen
fasilitatiivisesta (facilitative), evaluatiivisesta (evaluative) ja transformatiivisesta (transformative)
lähestymistavasta. Tutkijat Mikael Eriksson ja Roland Kostic (2013) taas jakavat rauhanneuvottelujen muodot kolmeen tyyppiin: domestically owned, third-party mediation ja pure third-partymediation. Tutkijat Peter Wallensteen ja Frida Möller (2008) jakavat kolmannen osapuolen roolin
neuvotteluissa kahteen: bilaterial talks ja indirect talks. Muita eri tutkijoiden käyttämiä termejä rauhavälityksen eri strategioista ovat keränneet mm. Peter Wallensteen & Isak Svensson (2014).
22
”Finland provides good services by hosting official or ‘track two’ negotiations between parties in
a conflict, either in the region in question or in Finland.” Ulkoasiainministeriön www-sivu:
http://www.finland.hu/public/default.aspx?nodeid=45215&contentlan=2&culture=en-US
23
Jaarva 2012, 120.
24
Ahtisaaren virallinen titteli Helsingissä 15.8.2005 allekirjoitetussa rauhansopimuksessa oli kuitenkin ”Facilitator of the negotiation process”. Ks. https://peaceaccords.nd.edu/site_media/media/accords/Aceh-Indonesia_Memorandum_of_Understanding_2005.pdf
21
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sia, jonka runkona ovat osapuolten väliset päätapaamiset, niihin liittyvät
asiantuntija- tai erillistyöryhmien tapaamiset, asiantuntijoiden tukityö
sekä kontaktit prosessia tukeviin tai sitä vastustaviin ulkopuolisiin tahoihin.25
Rauhanprosesseja eri raiteilla

Rauhanprosesseja voidaan jaotella niin sanotuille diplomatian raiteille sen
mukaan, kuinka virallisia ja laajoja ne ovat. Ensimmäisen raiteen diplomatiassa (Track I diplomacy, T1) virallisia neuvotteluja käydään korkean tason
johtajien kesken ja tavoitteena ovat konkreettiset sopimukset. Epävirallisen toisen raiteen diplomatian (T2) tarkoitus on rakentaa esimerkiksi uskontoryhmien tai kansalaisjärjestöjen johtajien kesken luottamusta ja valmistella korkeamman tason neuvotteluja. Kolmannen raiteen diplomatiassa (T3)
toimitaan ruohonjuuritasolla ja pyritään epävirallisilla prosesseilla vahvistamaan ihmisten ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä.26 Lisäksi muun muassa CMI kertoo toimivansa diplomatian 1.5-raiteella (T1.5),
jossa osallistujat ovat vaikutusvaltaisia ja usein korkean tason poliitikkoja,
mutta vuoropuhelu epävirallista.27 Usein puhutaan kuitenkin vain kahdesta diplomatian raiteesta: virallisesta, korkealla tasolla tapahtuvasta ensimmäisen raiteen diplomatiasta ja epävirallisesta, alemmalla tasolla tapahtuvasta toisen raiteen diplomatiasta.
Määritelmien eroista huolimatta prosesseja virallisella raiteella (T1) kuvataan yleensä rauhanneuvotteluiksi (peace negotiations) ja epävirallisilla
raiteilla (T1.5; T2; T3) dialogeiksi (dialogue) eli vuoropuheluiksi, joissa keskeistä on kommunikaation kulttuurin ja luottamuksen vahvistaminen konfliktin osapuolien välillä sekä konfliktin taustalla olevien yhteiskunnallisten syiden käsittely. Rauhanvälitystoimijat ja tutkijat ovat yhä vahvemmin
samaa mieltä siitä, että usealla eri raiteella tehtävä moniraiteinen rauhanvälitys (multi-track mediation) on tehokkaampaa kuin yhdellä raiteella ete25

Merikallio & Ruokanen 2011, 517, 527.
EPLO (2013), “EU support to peace mediation: development and challenges”.
27
Ks. 1.5-raiteen määrittelystä esim. Berghof Foundationin raportti: Wolleh, Oliver (2007), “Track
1.5 Approaches to Conflict Management. Assessing Good Practice and Areas for Improvement”.
CMI:n näkökulmaa käsitellään tarkemmin tämän kirjan artikkelissa “Crisis Management Initiative:
yksityisen diplomatian toimija”, s. 79–87.
26
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neminen.28 Muun muassa Suomi on ajanut tällaista kokonaisvaltaista
lähestymistapaa YK:ssa. Siinä rauhanvälitys nähdään pitkäaikaisena toimintamuotona, joka on käyttökelpoinen kaikissa konfliktin vaiheissa, ennaltaehkäisystä rauhansopimuksen jälkeiseen aikaan, ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
Muita kolmannen osapuolen rauhanomaisia toimintatapoja

Käsittelen seuraavaksi muita keskeisiä konfliktinratkaisun termejä, joiden
taustalla on YK:n entisen pääsihteerin Boutros Boutros-Ghalin 1990luvun alussa esittelemä nelijako kolmannen osapuolen toimista: ehkäisevä diplomatia (preventive diplomacy), rauhansopimukseen tähtäävä rauhan tekeminen (peacemaking), turvallisuutta tuottava rauhanturvaaminen
(peacekeeping) ja sopimuksen jälkeisen rauhan juurruttamiseen tähtäävä rauhanrakennus (post-conflict peacebuilding). Boutros-Ghalin termien
määritelmät ovat sittemmin laajentuneet huomattavasti ja termit käsitetään nykyään vahvasti päällekkäisiksi. Ajatus kokonaisvaltaisuudesta on hämärtänyt rauhanvälitystoiminnan rajapintaa esimerkiksi konfliktinehkäisyn, rauhanrakennuksen ja sovinnonteon kanssa.
Ennaltaehkäisevät toimet

Kansainvälistä konfliktinratkaisua on hallinnut pitkään niin sanottu tämän
hetken tyrannia: potentiaalisten konfliktien ehkäisyyn suunnataan voimavaroja harvemmin kuin akuuttien konfliktien hallintaan, joiden tulokset ovat helpommin ja nopeammin mitattavissa. Toimintatapa on kuitenkin vähitellen muuttumassa. Nykyään kansainvälisen konfliktinratkaisun
ensisijaisena tehtävänä nähdään konfliktien ennakointi ja ehkäisy jo ennen
niiden kärjistymistä. Kansainvälisistä järjestöistä erityisesti EU on painottanut konfliktien ennaltaehkäisyä ja tehnyt siitä yhden unionin ulkosuhteiden päätavoitteista.29 Ulkoasiainministeriö määrittelee myös rauhanvälityksen yhdeksi konfliktinehkäisyn menetelmäksi.
Konfliktinehkäisy (conflict prevention) voidaan määritellä suppeasti tai
laajasti. Suppeasti määriteltynä sillä tarkoitetaan erilaisia ennaltaehkäise28

Ramsbotham 2011, 182; Wigell 2013, 16.
Ramsbotham ym. 2011, 139–140; Council of the European Union (2011), “Council conclusions
on conflict prevention”.
29
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vän diplomatian muotoja, kuten rauhanvälitystä, joilla pyritään ehkäisemään konfliktin kehittyminen väkivaltaiseksi. Myös esimerkiksi taloudellisen ja sotilaallisen väliintulon tai uhan voidaan katsoa kuuluvan suoraan,
operationaaliseen konfliktinehkäisyyn. Laajennettuna termi kattaa myös
toimet, joilla tunnistetaan ja rauhanomaisesti muutetaan konfliktia aiheuttavia tai sitä ylläpitäviä rakenteita. Tällöin puhutaan rakenteellisesta
konfliktinehkäisystä, rauhanrakennuksesta tai rauhantyöstä. Ennakoivilla toimilla voidaan keskittyä esimerkiksi konfliktin taustalla olevaan taloudelliseen epätasa-arvoon, vähemmistöjen syrjintään, korruptioon tai rikollisuuteen, kuten huumekauppaan.30
Kansainvälisten, alueellisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen erilaiset varhaisen varoituksen järjestelmät (early warning systems) ovat tärkeä
osa konfliktinehkäisyä. Väkivaltaisista konflikteista varoittavia järjestelmiä on paljon erilaisia. Yleisesti niiden tehtävä on kerätä järjestelmällisesti tietoa, jonka pohjalta arvioidaan tulevien uhkien suhteellisen riskin
laajuus ja ajankohta, selvitetään näiden uhkien luonne ja mahdollisia skenaariota sekä varoitetaan päätöksentekijöitä.31
Kohti kestävää rauhaa

Väkivallan jälkeiseen aikakauteen liittyvistä kolmannen osapuolen väliintuloista on niin ikään käytetty useita eri termejä. Rauhanrakennuksella tarkoitetaan yleensä rauhansopimuksen jälkeistä rakenteellisen ja kulttuurisen
väkivallan vähentämistä ja yhteiskunnallisten rakenteiden palauttamista.
Rauhanrakennusta käytetään nykyään usein laajana yläkäsitteenä, jonka
alle voidaan sijoittaa esimerkiksi sosiaalinen ja taloudellinen kehitys, hyvä
hallinto, oikeus- ja turvallisuussektorin reformi sekä pidempiaikainen sovinnonteko. Keskeistä on prosessin pitkäaikaisuus, paikallinen omistajuus
ja moninaiset toimijat. YK:n ja esimerkiksi EU:n rauhanrakennustoimintaan kuuluvat myös konfliktinjälkeiset SSR-operaatiot (Security Sector Reform). Kansallisten auktoriteettien johtaman SSR-operaation tavoitteena
on luoda valtiolle ja sen kansalaisille kattava turvallisuuden tila, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta (Rule of Law, RoL). Sen
keinovalikoimaan kuuluvat myös entisiin taistelijoihin keskittyvät DDR-oh30
31

Bercovitch & Jackson 2009, 90, 92; Ramsbotham ym. 2011, 125.
Wulf & Debiel 2009, 49.
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jelmat (Disarmament, Demobilisation and Reintegration).32 Valtionrakennus
taas on käsitteenä rauhanrakennusta suppeampi, sillä tarkoitetaan lähinnä
valtion toimintakyvyn, instituutioiden ja uskottavuuden vahvistamista.33
Jotkut suomalaiset järjestöt, kuten Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura, käyttävät toiminnastaan kattotermiä rauhantyö. Siinä rauhanvälitystoiminta ja dialogien fasilitointi paikallistasolla ovat kiinteästi yhteydessä järjestöjen kehitysyhteistyötoimintaan.
Instituutioiden, infrastruktuurin ja palvelujen jälleenrakennus ovat tärkeitä askeleita siirryttäessä jakautuneesta menneisyydestä yhteiseen tulevaisuuteen, mutta ne eivät yksistään riitä yhteiskunnalliseen eheytymiseen.34 Nykyään menneisyyden hallintaa (Dealing with the Past, DwP),
joka kattaa oikeusvaltiokehityksen, sovinnonteon ja siirtymäkauden
oikeuden, pidetään oleellisena pitkäaikaisen rauhan saavuttamiseksi.
Sovinnonteolla (reconciliation) tarkoitetaan yleensä väkivaltaisen konfliktin aikaisten psykologis-sosiaalisten traumojen käsittelyä, viholliskuvien
purkamista ja luottamuksen rakentamista, jotta rauhanomainen yhteiselo
olisi mahdollista.35
Siirtymävaiheen oikeuden (transitional justice) eri mallien erot koskevat
erityisesti menneen tunnustamista ja epäiltyjen rikoksentekijöiden vastuuta.36 Niin sanotun restoratiivisen oikeusjärjestelmän (restorative justice) eli erityisesti anteeksiantoon perustuvien totuuskomissioiden suosio on kasvanut. Usein konfliktien jälkeen sovelletaan myös länsimaissa
tyypillistä retributiivista oikeusmallia (retributive justice), jossa rikoksiin
syyllistyneet tuomitaan kansallisissa ja kansainvälisissä tuomioistuimissa.
Toisaalta myös suoria armahduksia ja menneiden rikosten unohtamista
on perusteltu kansallisella sovinnonteolla. Aseellisten konfliktien jälkeen
käytetään tyypillisesti useita siirtymävaiheen oikeuden muotoja rinnakkain, mikä osaltaan vaikeuttaa niiden keskinäistä vertailua.37
32

33
34
35
36
37

Muita maakohtaisissa operaatioissa käytettyjä lyhenteitä ovat muun muassa DR (Demobilisation
and Reintegration), DRP (Demobilisation and Reintegration Programmes) sekä DDRRR
(Disarmament, Demobilisation, Resettlement, Repatriation and Reinsertion).
Ramsbotham 2011, 199.
Bloomfield 2003a, 12.
Ramsbotham 2011, 13, 199.
Berkovitch & Jackson 2009, 154; Forsberg 2012, 76.
Ks. esim. Forsberg 2003.
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Voimankäyttö konfliktinhallinnassa
Kansainvälisistä sotilaallisista väliintuloista on käytetty samanaikaisesti
useita eri termejä. Suomessa puhutaan useimmiten rauhanturvaamisesta
ja kriisinhallinnasta. Sotilaalliset interventiot on 1950-luvulta alkaen jaettu neljään sukupolveen. Sukupolviajattelu on vain suuntaa antava, mutta se
auttaa jäsentämään voimankäyttöön perustuvien menetelmien kehitystä.
Ensimmäisen sukupolven perinteisen rauhanturvaamisen (peacekeeping)
tarkoitus oli pitää konfliktin osapuolet erillään ja jäädyttää konflikti. Itsepuolustukseen käytettävillä aseilla varustettu tai aseeton rauhanturvaajajoukko valvoi väkivaltaa käyttämättä esimerkiksi aselevon noudattamista
konfliktin osapuolten suostumuksella. Kylmän sodan jälkeen aloitetut toisen sukupolven rauhanoperaatiot perustuivat edelleen osapuolten suostumukselle, mutta toimijoiden kirjoa laajennettiin sotilaista muun muassa
poliiseihin ja diplomaatteihin. Operaatioihin osallistuvien valtioiden määrä
kolminkertaistui vuoteen 1995 mennessä.38
Balkanin ja Afrikan 1990-luvun konfliktit asettivat haasteita siihen asti
käytetylle perinteiselle rauhanvälitykselle ja rauhanturvaamiselle. Kolmannen sukupolven operaatioita on kutsuttu rauhaanpakottamiseksi (peace enforcement), sillä niille ei vaadittu konfliktin osapuolten suostumusta. Rauhaanpakottamisessa joukot ovat perinteisiä rauhanturvaajia raskaammin
aseistettuja ja heillä on laajemmat oikeudet turvautua väkivaltaan.39 Sittemmin YK alkoi delegoida niin kutsuttuja neljännen sukupolven rauhanoperaatioita yksittäisille valtioille tai valtioryhmille. Tässä yhteydessä on
käytetty termiä humanitaarinen väliintulo (humanitarian intervention),
jossa voimakeinoin pyritään vaikuttamaan valtion sisäiseen kriisiin. Huomio kohdistetaan myös konfliktin poliittisiin, humanitaarisiin ja taloudellisiin osa-alueisiin. Humanitaarinen interventio voidaan katsoa sotilasja siviilioperaation yhdistelmäksi, jossa yhdistyvät erilaiset toimet, kuten
humanitäärinen apu, rauhanturvaaminen ja pitkäkestoinen rauhanrakennus.40 Yhtenä väliintulon muotona voidaan käyttää esimerkiksi talouspa38

Ramsbotham 2011, 148–150.
Ks. lisätietoja YK:n käyttämistä termeistä YK-liiton ylläpitämiltä sivuilta: www.yk.fi
40
Bercovitch & Jackson 2009, 75–76, 101–103; Räty 2013, 12–14.
39
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kotteita. YK:n peruskirjan mukaan voimakeinoja voidaan käyttää silloin,
kun muut pakotekeinot41 on katsottu riittämättömiksi.
YK hyväksyi suojeluvastuun periaatteen (Responsibility to Protect, R2P)
vuonna 2005. Se sitouttaa jäsenvaltiot suojelemaan siviilejä kansanmurhilta, rikoksilta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksilta ja etnisiltä puhdistuksilta. Kansainvälinen yhteisö ensisijaisesti avustaa valtioita vastuun
täyttämisessä, mutta käyttää tarvittaessa myös sopivia ”diplomaattisia,
humanitaarisia ja muita keinoja” ihmisten suojelemiseksi edellä mainituilta rikoksilla. Suojeluvastuu ja siviilien suojelu (Protection of Civilians,
PoC) ovat erillisiä asioita, vaikka liittyvätkin läheisesti toisiinsa: suojeluvastuu kattaa siviilien suojelun vain silloin kun ne liittyvät edellä mainittuihin neljään rikokseen, mutta periaate ei toisaalta rajoitu vain aseellisiin
konflikteihin neljännessä Geneven sopimuksissa määritellyn siviilien suojelun tavoin.42 Suojeluvastuuseen kuuluu kolme toiminta-aluetta: vastuu
ennaltaehkäistä konflikteja, reagoida olemassa oleviin konflikteihin ja rakentaa rauhaa konfliktin jälkeen.43 Vuonna 2011 Brasilia lanseerasi vastuu
suojellessa -uudistusaloitteen (Responsibility while Protecting, RwP), joka
keskittyy suojeluvastuun perusteella tehtävien väliintulojen oikeutuksen
kriteereihin ja toimeenpanoon.
Kansainvälisistä operaatioista on alettu 1990-luvulta lähtien käyttää termiä kriisinhallinta (crisis management). Suomen rauhanturvalakia uudistettiin vuonna 1995 niin, että se mahdollisti osallistumisen erilaisia menetelmiä käyttäviin kriisinhallintaoperaatioihin, joiden toimeenpanijana
voi olla YK, Etyj, EU tai muu kansainvälinen järjestö, kuten NATO. Vuonna 2006 päivitetyn kriisinhallintalain mukaisesti Suomi osallistuu ensisijaisesti YK:n valtuuttamiin operaatioihin, mutta laki sallii poikkeustilanteissa osallistumisen kansainväliseen kriisinhallintaan ilman YK:n mandaattia.
Suomessa on vuodesta 2009 lähtien painotettu voimakkaasti kokonaisvaltaista kriisinhallintaa, jolla tarkoitetaan useiden tässäkin artikkelissa mainittujen toimintavälineiden oikein ajoitettua, koordinoitua ja kohdennet41

”[Toimenpiteisiin] saattaa sisältyä taloudellisten suhteiden sekä rautatie-, meri-, ilma-, posti-,
lennätin-, radio- ja muiden yhteyksien täydellinen tai osittainen keskeyttäminen sekä diplomaattisten
suhteiden katkaiseminen.” YK:n peruskirja, VII, 41.
42
Seppä 2013, 85–86.
43
Seppä 2010, 33.
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tua sekä riittävillä resursseilla varustettua yhteistoimintaa ennen kriisiä,
sen aikana ja sen jälkeen.44

44

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan siviilikriisinhallinnan kokonaisvaltaisen näkökulman ”[s]
uppeamassa määritelmässä korostuu sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan välinen koordinaatio ja yhteistyö. Laajemmassa mielessä kokonaisvaltaisuudessa on kyse kriisien ja konfliktien ehkäisystä ja
hallinnasta mahdollisimman tehokkaasti ja johdonmukaisesti käyttäen laajalti eri keinoja ...”
http://www.tuomioja.org/index.php?mainAction=showPage&id=1808&category=4
Ks. myös KATUn julkaisu Siviilit kriisejä hallitsemassa. Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan
(Kopola & Palm 2012), YK-liiton kokoama tietopaketti kriisinhallinnasta: http://www.yk.fi/node/473;
sekä ”Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia” (2009): http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=49684&GUID={77E14EB2-C317-4A87-8477-48A14FF8EDEA}
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Tapio Rantanen

Suomi rauhanvälityksen
aktiivisena edistäjänä

S

uomi on viime vuosina nostanut rauhanvälityksen yhdeksi ulkopolitiikan painopistealueeksi. Vuoden 2011 hallitusohjelmassa tavoite
asetettiin seuraavasti: ”Hallitus kehittää Suomen panostusta kansainväliseen rauhanvälitystoimintaan ja kriisien ennaltaehkäisyyn. Laaditaan
rauhanvälityksen toimintaohjelma Suomen osaamisen ja osallistumisen
vahvistamiseksi ottaen huomioon mahdollisuudet voimavarojen joustavaan käyttöön vakauttamisrahaston perustamisen kautta.” Rauhanvälitykseen liittyvää osaamista onkin järjestelmällisesti kasvatettu, ja Suomi on
toiminut aloitteellisesti kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan kehittäjänä. Artikkeli esittelee tiiviisti Suomen rauhanvälitystoiminnan painopisteitä ja periaatteita, erityisesti työtä kansainvälisissä järjestöissä, sekä kertoo
aktiivisuutemme taustoja.

Rauhanvälitys osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
Suomen aktiivinen työ rauhanvälityksen edistämiseksi ankkuroituu luontevasti omaan historialliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseemme. Suomen
oman historian vaikeat vaiheet ja niistä selviäminen antavat toiminnallem27
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me uskottavuutta. Kansalaissodan vaikea sovintoprosessi, Ahvenanmaan
kysymyksen ratkaisu, 1900-luvun kieliristiriidat sekä vähemmistöjen ja
saamelaisten asemaan liittyvät kysymykset ovat luoneet kokemuspohjaa,
josta ammentaa. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ovat olleet keskeisiä tekijöitä Suomen rauhanomaisen kehityksen ja nykyisen hyvinvoinnin selittäjinä. Epätasa-arvo ja vähemmistöjen asemaan liittyvät kysymykset puolestaan ovat tavanomaisia maailman nykyisten konfliktien taustatekijöitä.
Suomen ulkopolitiikka on kokenut suuria muutoksia kylmän sodan päättymisen ja EU-jäsenyyden myötä. Suomi osallistuu täysipainoisesti EU:n
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja on sitä kautta osaltaan vaikuttamassa konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen eri puolilla maailmaa.
Ulkopolitiikan jatkuvuutta korostaa Suomen rakentava ja käytännönläheinen, ratkaisuja etsivä suhtautuminen maailmanpolitiikan kiistakysymyksiin. Kylmän sodan jälkeen on entisestään korostunut Suomen rooli globaalina vastuunkantajana ja kansainvälisen yhteisön luotettavana jäsenenä.
Suomi tuntee vastuuta kansainvälisestä rauhasta ja haluaa vaikuttaa sen ylläpitämiseen ja lisäämiseen.
Suomalaisia on toiminut vuosien mittaan runsaasti paitsi rauhanturvaajina ja siviilikriisinhallinnan tehtävissä, myös kansainvälisissä rauhanvälitystehtävissä. Sakari Tuomioja toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana
Kyproksen kriisissä jo 1960-luvulla. Martti Ahtisaari oli YK:n edustajana
avainasemassa Namibian itsenäistyessä 1980-luvun lopulla. Ahtisaarella on
sittemmin ollut korkean profiilin rauhanvälitystehtäviä muun muassa Jugoslaviassa, Kosovossa ja Indonesian Acehissa. Harri Holkeri puolestaan
toimi Pohjois-Irlannissa rauhankomitean jäsenenä, kun pitkänperjantain
sopimus solmittiin 1998. Nykyisistä aktiivipoliitikoista Erkki Tuomioja oli
aktiivinen ratkaisun hakemisessa Kyproksella vuonna 2006 toimiessaan ulkoministerinä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Pekka Haaviston välitystoiminta Afrikassa, muun muassa EU:n erityisedustajana Darfurissa,
tunnetaan maailmalla hyvin. Haavisto toimi ulkoministerin erityisedustajana Afrikan kriiseissä vuosina 2009–2013, ja hän on jatkanut aktiivista
yhteydenpitoa alueen toimijoihin. Alexander Stubb oli puolestaan ulkoministerinä vuonna 2008, kun Suomi Etyj-puheenjohtajana oli mukana sovittelemassa Georgian sotaa. Suurlähettiläs Antti Turunen nimitettiin vuonna
28
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2010 YK:n pääsihteerin edustajaksi Georgiaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu
muun muassa Georgian alueen konfliktien ratkaisemiseksi käytävien kansainvälisten keskustelujen vetäminen YK:n osalta.
Vuonna 2011 nimitetyn ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljusen tehtävänä on ollut kartoittaa konkreettisia välityshankkeita. Kiljunen on keskittynyt tehtävässään erityisesti Myanmarin rauhanprosessiin.
Presidentti Ahtisaarelle vuonna 2008 myönnetty Nobelin rauhanpalkinto antoi yhden sysäyksen julkiselle keskustelulle Suomen mahdollisuuksista rauhanvälityksessä. Palkinnolla oli merkitystä siinä, että hallitus päätti
ryhtyä systemaattisesti kehittämään rauhanvälitystoimintaa. Suomen linjauksia esiteltiin asiakirjassa ”Rauhanvälitys – Suomen suuntaviivoja” (2010)
sekä joulukuussa 2011 julkaistussa ”Rauhanvälityksen toimintaohjelmassa”.
Rauhanvälitys on nähtävä osana laajempaa pyrkimystä aseellisten konfliktien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja niiden ratkaisuun. Viime vuosina on
kiinnitetty yhä enemmän huomiota konfliktien estämiseen tai ratkaisuun
rauhanomaisin, neuvotteluja, sovittelua ja diplomatiaa korostavin keinoin.
Rauhanvälitys on yksi perinteisistä diplomatian keinoista. Sen oikeudellista
perustaa määritetään muun muassa YK:n peruskirjan VI luvussa sekä YK:n
vuoden 2005 maailmanhuippukokouksen loppuasiakirjassa. Hieman yllättäen rauhanvälitystä ei kuitenkaan ole kehitetty erityisen järjestelmällisesti
kansainvälisissä järjestöissä ennen kuin aivan viime vuosina.
Rauhanvälitys voi olla hyödyllinen väline missä tahansa kriisin tai niin
sanotun konfliktijatkumon vaiheessa. Rauhanvälitystä voidaan käyttää estämään konfliktin eskaloituminen aseelliseksi, lopettamaan väkivaltaisuudet tulitauolla tai kattavammalla rauhansopimuksella sekä luomaan edellytyksiä kestävälle rauhanrakennukselle ja osapuolten väliselle sovinnolle.
Vastaavasti rauhanvälitystoimintaan voidaan kytkeä muusta kriisinhallinnasta saadut kokemukset, esimerkiksi suomalainen osaaminen rauhanturvaamisessa ja siviilikriisinhallinnassa, sekä osaaminen oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistämisessä sekä kehitysyhteistyössä.
Parhaimmillaan rauhanvälitys ennaltaehkäisee konflikteja ennen niiden
puhkeamista, syvenemistä tai laajenemista. Riittävän ajoissa käynnistettynä se saattaa myös vaikuttaa konfliktin ja sen aiheuttamien tuhojen, pakolaisuuden syntymisen ja inhimillisten kärsimysten päättymiseen tai lie29
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ventämiseen sekä vähentää konfliktien jälkihoidon kokonaiskustannuksia.
Rauhanvälitystä voidaan hyödyntää konfliktien kaikissa vaiheissa, mutta
onnistunut rauhanvälitys edellyttää konfliktin osapuolten omaa suostumusta ja sitoutumista välitykseen.

Kansallisen kapasiteetin kehittäminen
Ulkoasiainministeriö panostaa rauhanvälityksen kehittämiseen ja tukemiseen. Joulukuussa 2011 hyväksyttiin hallitusohjelman mukaisesti rauhanvälityksen toimintaohjelma, jossa sitoudutaan Suomen oman rauhanvälityskapasiteetin kasvattamiseen sekä YK:n ja alueellisten toimijoiden, kuten
EU:n, Etyjin ja Afrikan unionin (AU) kapasiteetin vahvistamiseen.
Toimintaohjelma jakautuu viiteen osaan:
• Suomen toiminta kansainvälisen rauhanvälityksen kehittämisessä
• Suomen oman rauhanvälityskapasiteetin edistäminen
• Suomen osallistumisen lisääminen kansainvälisessä rauhanvälityksessä
• Temaattiset ja alueelliset painopisteet
• Rahoitus
Suomen oman rauhanvälitysosaamisen kehittämiseksi ulkoministeriö kokosi rauhanvälityksen kansallisen koordinaatioryhmän, johon osallistuu
niin viranomaisia, tutkijoita kuin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Koordinaatioryhmä on keskeinen tiedonvaihdon, tiedotuksen, keskustelun ja ideoinnin foorumi, jonka kautta rauhanvälitystä on myös esitelty ja tehty tunnetuksi. Ulkoministeriön tukeman vuosittaisen Ahtisaari-päivän avulla on
tehty rauhanvälitystä ja sovittelua tunnetuksi laajemmalle yleisölle ja muun
muassa koululaisille.
Ulkoministeriö on ottanut rauhanvälityksen osaksi uusien diplomaattien koulutusta. Koulutusta on lisätty myös jo pidempään toimineille
diplomaateille, ja rauhanvälityksen tuntemus ulkoasiainhallinnossa on
lisääntynyt Suomen oman toiminnan myötä. Suomen edustustoverkko on
konfliktien ja niihin liittyvien ratkaisupyrkimysten arvioinnissa avainasemassa. Suomalaisia virkamiehiä ja muita rauhanvälitystoimijoita osallistuu kansainväliseen rauhanvälityskoulutukseen sekä alan konferensseihin
ja seminaareihin niin Suomessa kuin ulkomailla, ja suomalaisia on sijoittunut kansainvälisten järjestöjen rauhanvälityksen asiantuntijatehtäviin.
30
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Rauhanvälityksen tuntemusta tulisi lisätä myös muiden kriisinhallintaan
osallistuvien toimijoiden koulutuksessa. Korkeimman tason kansainvälisiin rauhanvälitystehtäviin ja asiantuntijatehtäviin kouluttautuminen edellyttää vuosien panostusta ja usein myös temaattista erityisasiantuntemusta
joltakin rauhanvälityksen keskeiseltä osa-alueelta, esimerkiksi tulitaukojärjestelyistä, poliittisen ja taloudellisen vallan jakamista koskevista kysymyksistä, tasa-arvosta ja osallistavasta kehityksestä tai kansainvälisestä oikeudesta, perustuslaillisista uudistuksista ja siirtymäajan oikeudesta.
Rauhanvälityksen rahoitusta on vahvistettu ottamalla käyttöön rauhanvälityksen erityismääräraha osana siviilikriisinhallinnan rahoitusta. Määrärahasta voidaan rahoittaa nopeasti ja joustavasti erilaisia välitykseen ja sen
tukemiseen liittyviä hankkeita, joissa toteuttajana on joko ulkoasiainhallinto tai jokin muu kansallinen tai kansainvälinen taho. Määrärahan suuruus
on ollut viime vuosina 400 000 euroa vuodessa. Sen käyttöä pyritään kohdentamaan yhä enemmän operatiiviseen toimintaan. Pitkäjänteistä rauhanvälitystyötä ja eri toimijoiden välityskapasiteetin rakentamista on puolestaan tuettu yhä enemmän kehitysyhteistyövaroin. Rauhanvälitystoimet
tapahtuvat usein kehitysmaissa tai koskevat niiden väestöryhmiä, jolloin
välitystoimien rahoitus täyttää pääsääntöisesti julkisen kehitysavun kriteerit. Rauhanvälitykseen liittyy kuitenkin erityispiirteitä, kuten rauhanprosessien ennalta arvaamaton ja usein nopeaa reagointia vaativa luonne sekä
poliittinen sensitiivisyys, joka heijastuu yleensä korostuneina salassapitovaatimuksina. Ulkoministeriössä on luotu rauhanvälityksen rahoittamiseksi kehitysyhteistyövaroin joustava käsittelymalli, jolla hankkeet tuodaan
kehitysyhteistyövaroista vastaavan ministerin ratkaistavaksi. Meneillään
oleva painotus hauraissa valtioissa toimimiseen korostaa edelleen kehitysyhteistyövaroista rahoitettavan välitystoiminnan merkitystä.

Kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan kehittäminen
YK on ollut Suomen rauhanvälitystoiminnan keskeisin foorumi. Suomen ja
Turkin ulkoministerit järjestivät syyskuussa 2010 YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla ministeritason rauhanvälitysaamiaisen, johon kutsuttiin
rauhanvälityksessä aktiivisesti toimineita maita ja järjestöjä. Tilaisuus johti YK:n rauhanvälityksen ystäväryhmän perustamiseen. Suomi ja Turkki
jakavat ystäväryhmän puheenjohtajuuden. Läheinen yhteistyö Turkin kans31
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sa on esimerkki YK:ssa vahvistuvasta trendistä, jossa yhteistyötä pyritään
kehittämään uudenlaisten kumppanuuksien avulla. Ystäväryhmän jäseneksi on liittynyt kesään 2014 mennessä jo 40 jäsenmaata, YK sekä seitsemän
merkittävintä alueellista järjestöä.
Ystäväryhmä kokoontuu vuosittain syyskuussa yleiskokouksen yhteydessä ministeritasolla. Yhteistyötä tehdään myös pysyvien YK-edustustojen
kesken sekä pääkaupunkien kansallisten yhteyshenkilöiden muodostaman
verkoston kautta. Ystäväryhmän tavoitteena on kehittää ja tehdä tunnetuksi kansainvälistä rauhanvälitystoimintaa, varsinkin YK:ssa ja alueellisten järjestöjen keskuudessa, sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Ryhmässä jaetaan kokemuksia, tietoa ja hyviä käytäntöjä. Samalla luodaan
uusia mahdollisuuksia yhteistyön, tiedonvälityksen ja koordinoinnin lisäämiseksi rauhanvälityksestä kiinnostuneiden toimijoiden kesken kriisien eri
vaiheissa. Ystäväryhmämalli on osoittautunut tehokkaaksi, ja YK:n mallin
mukaisesti Suomi perusti vuonna 2014 ystäväryhmät myös Euroopan unioniin (Espanjan kanssa) ja Etyjiin (Sveitsin ja Turkin kanssa).
YK:n ystäväryhmässä valmisteltiin Suomen ja Turkin aloitteesta YK:n
historian ensimmäinen rauhanvälityksen päätöslauselma, joka YK:n jäsenkunnalle avointen neuvottelujen jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti kesäkuussa 2011 YK:n yleiskokouksessa. Päätöslauselma oli todellinen merkkipaalu ja antoi sysäyksen sitä seuranneelle, edelleen jatkuvalle kehitystyölle.
Lyhyempi jatkopäätöslauselma, jolla lisättiin rauhanvälitys yleiskokouksen
asialistalle säännöllisenä asiakohtana, hyväksyttiin yleiskokouksessa syyskuussa 2012.
Vuoden 2014 alkupuolella Suomi ja Turkki käynnistivät neuvottelut kolmannesta rauhanvälityspäätöslauselmasta, jonka lähtökohtana oli vuoden
2011 päätöslauselmalla saavutettu edistys. Kolmas päätöslauselma hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa heinäkuussa 2014. Uusi päätöslauselma keskittyy erityisesti alueellisten ja alialueellisten järjestöjen rooliin rauhanvälityksessä ja yhteistyöhön YK:n kanssa. Rauhanvälityksen alalla toimivien
tahojen määrän lisääntyessä koordinaatio ja yhteistyö ovat yhä tärkeämpiä,
jotta välitystoiminnan tehokkuus voidaan varmistaa ja esimerkiksi kilpailevien välitysaloitteiden määrää vähentää. Käytännön yhteistyötä tehdään
jatkuvasti esimerkiksi YK:n sihteeristön, Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon ja Etyjin sihteeristön rauhanvälitysasiantuntijoiden välillä, samoin
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YK:n, EU:n ja AU:n kesken. Kaikilla alueellisilla järjestöillä ei kuitenkaan ole
jäsenmailta saatua vahvaa mandaattia rauhanvälitystoimintaan.
YK:n pääsihteeri laati vuoden 2011 ensimmäisen rauhanvälityspäätöslauselman pohjalta rauhanvälityksen raportin sekä YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistuksen, jotka julkaistiin elokuussa 2012. Vaikka jokainen
rauhanvälitystilanne onkin ainutlaatuinen, toimii pääsihteerin ohjeistus
erinomaisena, tärkeimpiä periaatteita ja hyviä tapoja sisältävänä ohjenuorana kaikille rauhanvälitysprosesseissa mukana oleville. Ohjeistus on osoitus
YK:n johtavasta norminasettajan roolista rauhanvälityksen kehittämisessä.
YK-ohjeistus käännettiin suomeksi keväällä 2014 ja on tämän teoksen liitteenä.
YK:n oman rauhanvälitystoiminnan tukeminen sekä poliittisesti että
taloudellisesti on ollut Suomelle jatkuvasti tärkeää. Suomi ajaa myös ystäväryhmän tuella YK:n rauhanvälitystoiminnan rahoituksen vahvistamista.
YK:n peruskirjan mukaan pääsihteerin tulee saattaa turvallisuusneuvoston
tietoon kaikki sellaiset asiat, jotka saattavat uhata kansainvälistä rauhaa ja
turvallisuutta. Pääsihteeri voi tarjota hyviä palveluksiaan (good offices) kansainvälisten kiistojen ehkäisemiseksi tai ratkaisemisen yrittämiseksi. YK:n
välitystoiminta voikin perustua turvallisuusneuvoston toimeksiantoon tai
pääsihteerin aloitteeseen hyvien palvelujen tarjoamisesta. YK:n organisaatiossa rauhanvälitykseen liittyviä asioita puolestaan hoidetaan sihteeristössä
poliittisella osastolla (Department of Political Affairs, DPA). Suomi on tukenut DPA:n ja sen rauhanvälityksen tukiyksikön toimintaa vuosittain.
YK:n ohella keskeinen viitekehys Suomen välitystoiminnassa on Euroopan unioni ja sen rauhanvälitystoiminta. Suomi panostaa EU:n rauhanvälitystoiminnan valmiuksien edistämiseen ja kehittämiseen. Unionin kyvyt
ennaltaehkäistä ja ratkaista konflikteja sekä tukea tilanteen vakautumista
ja valtion rakentamista konfliktin jälkeisissä oloissa ovat keskeisellä sijalla EU:n tavoitteissa. EU:n rauhantyö on painottunut kriisien ja konfliktien
seurausten hallintaan erilaisten rauhanrakennus- ja kriisinhallintaoperaatioiden sekä erityisedustajien toiminnan avulla. EU:n ulkosuhteiden aikaisempi korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton
osallistui välitystehtäviin henkilökohtaisesti Iranin ydinohjelmasta käydyissä neuvotteluissa sekä Serbian ja Kosovon välisessä dialogissa. Rauhanvälityksessä Euroopan unioni voi hyödyntää merkittävää poliittista ja ta33
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loudellista painoarvoaan. Maailman suurimpana kehitysavun antajana EU
osallistuu merkittävällä tavalla vakaiden yhteiskunnallisten olojen rakentamiseen kehitysmaissa.
Alun perin Suomen ja Ruotsin ulkoministerien vuonna 2010 tekemään
aloitteeseen perustuva Euroopan rauhaninstituutti (European Institute of
Peace, EIP) perustettiin helmikuussa 2014, ja lanseerattiin julkisesti saman
vuoden toukokuussa. Instituutin päämaja on Brysselissä. EIP on Euroopan unionin instituutioista riippumaton, mutta niitä lähellä oleva toimija,
jonka tehtävänä on tukea EU:n kasvavaa rauhanvälitystoimintaa ja harjoittaa omaa rauhanvälitys- ja dialogitoimintaa sekä välityksen tukitoimintaa.
EIP:n suunniteltuun toimintaan lukeutuu muun muassa asiantuntijoiden
ja rauhanvälityksen tuen mobilisointi, rauhanvälityskoulutuksen ja -tiedon
kehittäminen, kouluttaminen ja valmentaminen, rauhanvälitystehtävien
kartoittaminen sekä pienten tukien myöntäminen välitys- ja dialogiprosesseihin. EIP:n perustajajäsenet ovat Belgia, Espanja, Italia, Luxemburg, Puola, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Unkari sekä Euroopan parlamentti.
Etyj on ollut Suomelle aina tärkeä Euroopan yhteistä turvallisuutta ylläpitävä järjestö, jolla on laaja mandaatti turvallisuuden kehittämiseksi. Etyjissä käydään neuvotteluja esimerkiksi Moldovan/Transnistrian kysymyksessä sekä Georgian sodan jälkeisessä sovittelussa. Etelä-Kaukasuksella
järjestöllä on ollut tärkeä rooli, ja Ukrainan kriisi on uudelleen tuonut esiin
sen merkityksen koko Euroopan turvallisuudelle. Myös Etyj on ryhtynyt viime vuosina kehittämään omaa rauhanvälitystoimintaansa. Suomi on tukenut tätä toimintaa poliittisesti muun muassa uudella ystäväryhmällä sekä
taloudellisesti ja asiantuntijapanoksella.
Suomi tukee myös Afrikan unionia (AU) sen oman välitystoiminnan
kehittämiseksi. Suomi on rahoittanut unionin konfliktinhallintayksikön,
Etelä-Afrikan Durbanissa toimivan ACCORD-järjestön sekä presidentti Ahtisaaren perustaman Crisis Management Initiativen yhdessä toteuttamaa
hanketta. Sen avulla vahvistetaan Afrikan unionin kapasiteettia suunnitella ja hallita välitystoimia sekä kykyä määrittää hyviä käytäntöjä konfliktien
ennaltaehkäisyssä ja rauhanvälityksessä. Lisäksi hankkeen yhteydessä
kehitetään AU:n sisäistä organisaatiota ja toimintaa. Hankkeessa on esimerkiksi koulutettu AU:n virkamiehiä ja alueellisia toimijoita, järjestetty seminaareja sekä tuettu AU:n viisaiden paneelin toimintaa.
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Suomi kannattaa pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä myös rauhanvälityksen alalla. Esimerkkejä siitä ovat ulkoministeriöiden rauhanvälitystä hoitavien virkamiesten muodostama tiedonvaihtoon keskittyvä verkosto
ja tuki alan tutkimusyhteistyölle. Suomi tukee rauhanvälitystä ja rauhanrakentamista myös kansainvälisten ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Ne ovat luontevia yhteistyökumppaneita rauhanvälitystyössä, sillä niillä
on usein monipuolista ensikäden tietoa konfliktialueen olosuhteista ja kulttuurista. Kansalaisjärjestöt pyrkivät usein luomaan keskusteluyhteyksiä
konfliktin osapuolten välille hyödyntäen suorien virallisten neuvottelujen
sijasta esimerkiksi erilaisia epävirallisia verkostoja. Kansalaisjärjestöt voivat omilla toimillaan tukea virallisia poliittisen tason neuvotteluja, ja joissakin tapauksissa ne voivat saavuttaa konfliktin molempien osapuolten luottamuksen tehokkaammin kuin valtiot ja kansainväliset järjestöt ja toimia
jopa itse johtavina välittäjinä.
Kansalaisjärjestökentällä toimii useita merkittäviä välitystoimintaa harjoittavia järjestöjä, joista suomalaisia esimerkkejä ovat CMI, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura. Ulkoasiainministeriö on tukenut
vuosien ajan CMI:n toimintaa eri kriisialueilla muun muassa Afrikassa,
Lähi-idässä sekä Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Kirkon Ulkomaanavun
rauhantyötä on tuettu erityisesti Somaliassa. Suomi tukee parhaillaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston muodostamiseksi ja verkoston sihteeristön tehtävän
hoitamiseksi. Suomen Lähetysseura on puolestaan aktiivinen Myanmarin
rauhanprosessissa ja sillä oli merkittävä rooli kansallisia dialogeja ja rauhanvälitystä käsitelleen kansainvälisen asiantuntijakonferenssin järjestämisessä yhdessä ulkoministeriön kanssa keväällä 2014. Erityisesti kehitysyhteistyövaroista tuetaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen muutakin
rauhantyötä. Suomi on lisäksi viime vuosina tiivistänyt yhteistyötään alan
johtavien ulkomaisten kansalaisjärjestöjen, kuten Centre for Humanitarian
Dialogue, ACCORD ja Conciliation Resources -järjestöjen kanssa. Tietojenvaihto konfliktialueilla toimivien järjestöjen kanssa on arvokasta Suomelle, ja järjestöjen rauhanvälitystoimintaa ja -hankkeita voidaan tukea esimerkiksi rauhanvälityksen erityismäärärahoista.
Varsinaisen rauhanvälitystoiminnan ohella Suomi jatkaa myös epämuodollisemman dialogitoiminnan tukemista. Tästä esimerkkinä on kesällä
35

Suomi rauhanvälityksen aktiivisena edistäjänä

2014 järjestetty Helsinki Policy Forum. Sen tavoitteena oli tiivistää vuoropuhelua Euroopan sekä Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Persianlahden alueen
korkean tason poliittisten, uskontotaustaisten ja taloudellisten vaikuttajien
kanssa maiden sisäisten ja keskinäisten jännitteiden lieventämiseksi.

Naisten rooli rauhanvälityksessä ja rauhanvälittäjinä
YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2000 päätöslauselman 1325
”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Vuoteen 2014 mennessä neuvosto on
hyväksynyt aiheesta lisäksi kuusi muutakin päätöslauselmaa1. Yhdessä
nämä päätöslauselmat muodostavat niin sanotun naiset, rauha ja turvallisuus -agendan. Turvallisuusneuvosto on näin merkittävästi vahvistanut
kansainvälisen yhteisön työtä naisten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi sekä sukupuolinäkökulman huomioimiseksi rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Päätöslauselmilla on luotu kattava normatiivinen kehys
konfliktien sukupuolittuneen luonteen aiheuttamien ongelmien käsittelemiseksi, sekä konfliktien miehiin ja naisiin, poikiin ja tyttöihin aiheuttamien erilaisten vaikutusten arvioimiseksi. 1325-agenda painottaa ennaltaehkäisyn ja suojelun ohella naisten voimaannuttamista ja osallistumista
rauhan ja turvallisuuden alalla.
Myös rauhanvälitystä ja Suomen työtä sen edistämiseksi tulee tarkastella
naiset, rauha ja turvallisuus -agendan näkökulmasta. Suomi tukee johtavien naisrauhanvälittäjien ja naispuolisten rauhanvälityksen asiantuntijoiden
määrän lisäämistä sekä naisten osallistumista rauhanprosesseihin päätöslauselman 1325 mukaisesti. Kaikissa rauhanprosesseissa tulisi hyödyntää
sekä naisten että miesten asiantuntemusta ja kokemuksia. Tämä koskee
yhtä lailla välitystoimijoita kuin konfliktin osapuolia ja konfliktialueen laajempaa väestöä.
Naisia on kuitenkin edelleen hyvin vähän päärauhanneuvottelijoina, rauhansopimusten allekirjoittajina ja neuvottelutiimien jäseninä rauhanprosesseissa. Päteviäkään naisia ei aina tunnisteta tai hyväksytä mukaan. YK:n
tasa-arvojärjestö UN Women selvitti naisten osallistumista 31 rauhanprosessiin vuosina 1992–2011. Selvityksen mukaan rauhansopimusten allekir1

Naiset, rauha ja turvallisuus -agenda perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin 1325
(2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), ja 2122 (2013).
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joittajista neljä prosenttia ja rauhanneuvottelijoista yhdeksän prosenttia oli
naisia. Johtavista rauhanvälittäjistä naisten osuus oli vain 2,4 prosenttia.
YK:n pääsihteeri onkin painottanut, että ilman merkittäviä toimia naiset,
rauha ja turvallisuus -agendan toimeenpano jää vajaaksi.
Naisten roolia korostetaan rauhanvälityksen alalla nykyään aiempaa
enemmän, ja esimerkiksi YK ja Etyj ovat tehneet työtä naisten osallistumisen vahvistamiseksi ja sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi rauhanvälitykseen. Vuonna 2011 YK:n yleiskokouksen hyväksymä ensimmäinen
rauhanvälityksen päätöslauselma painotti naisten täyttä osallistumista kaikilla tasoilla ja kaikissa päätöksenteon vaiheissa. YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus painottaa naisten osallistumista ja sukupuolten välisen
tasa-arvon teemoja. Suomi tukee parhaillaan yhdessä Norjan kanssa YK:n,
CMI:n ja PRIOn Gender and Inclusive Mediation Processes -koulutusseminaarien sarjaa, joka on suunnattu johtavissa rauhanvälitystehtävissä toimiville henkilöille kuten YK:n erityisedustajille.

Tulevaisuuden kysymyksiä
Suomen työ rauhanvälityksen edistämiseksi tähtää siihen, että tulevina
vuosina rauhanvälitys olisi entistä tehokkaampaa ja sen avulla saavutettaisiin kestävämpiä tuloksia konfliktien ennaltaehkäisyssä, puhjenneiden
väkivaltaisuuksien lopettamisessa ja rauhanprosessien toimeenpanossa.
Rauhanvälitys on nostettava aiempaa merkittävämpään asemaan kansainvälisen diplomatian ja kriisinhallinnan välineenä, jotta kansainvälinen
yhteisö voisi vastata kriisitilanteisiin tehokkaasti.
Rauhanvälityksen alalla on ollut noin kymmenen vuoden ajan käynnissä
nopea kehitysvaihe, jonka yhtenä pääteemana on ollut ammattimaisemman
ja paremmin itsestään tietoisen sektorin synty. Rauhanvälitystoimintaan
osallistuvien valtioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen
määrä on kasvanut nopeasti. Alan varsinaisten ammattilaisten ja asiantuntijoiden joukko – etenkin sellaisten, joilla on toimintansa tueksi aiempia
näyttöjä – on kuitenkin edelleen rajallinen.
Alan keskusteluissa korostuvia pääteemoja ovat viime vuosina olleet
muun muassa muutos kohti osallistavampia ja laaja-alaisempia rauhanprosesseja, naisten osallistuminen sekä koordinaation ja yhteistyön lisääminen
eri tahojen välillä. YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus heijastelee ja
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toisaalta vie eteenpäin tätä ajankohtaista keskustelua.
Avoimia kysymyksiä on edelleen. Miten kansainvälinen yhteisö voisi aiempaa tehokkaammin ennaltaehkäistä konflikteja ja pysäyttää ne ennen
laajamittaista eskalaatiota? Entä miten saadaan konfliktiosapuolet keskustelemaan pöydän ääreen, ja miten synnytetään kestävää rauhaa usein
vuosia tai jopa vuosikymmeniä jatkuneiden konfliktien jälkeen? Kysymykset eivät kosketa ainoastaan perinteisesti yhteiseksi tavoitteeksi miellettyä
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitoa, vaan ne liittyvät läheisesti myös kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteuttamisen tavoitteisiin.
Kansainvälisiä kehitystavoitteita on erityisen vaikeaa saavuttaa maissa,
joissa on käynnissä aseellinen konflikti. Vakavat ihmisoikeusloukkaukset
ovat puolestaan usein sekä konfliktien taustalla olevia syitä että niiden seurausta.
Rauhanvälityksen vaikeutta kuvaa se, että vaikka konfliktin osapuolet
saataisiin neuvotteluihin ja tulitaukosopimus tai rauhansopimus allekirjoitettua, se ei vielä takaa kestävää rauhaa eikä elinehtojen parannusta konfliktialueiden väestölle. Aseelliset konfliktit puhkeavat usein uudelleen muutaman vuoden kuluttua rauhansopimuksen allekirjoittamisesta. Vaikka uusi
avoin konflikti onnistuttaisiin välttämään, saattaa rauhansopimuksen toimeenpano jäädä toteutumatta. Syitä tähän on monia. Sopijapuolten sitoutuminen rauhansopimuksen määräyksiin saattaa alun perinkin olla heikkoa
ja keskinäisen epäluulon ja epäluottamuksen yli on vaikea rakentaa yhteistyötä. Konflikteista toipuminen vie aikaa, eikä uusien yhteenottojen välttäminen ole välttämättä kummankaan osapuolen johdon käsissä. Konfliktien
synnyttämä katkeruus, kurjuus ja koettu epätasa-arvo tarjoavat runsaasti
sytykkeitä väkivaltaisille ja aseellisille yhteenotoille. Myös kansainvälisen
yhteisön tuki rauhanprosessille saattaa heikentyä rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. Rauhanvälityksen asiantuntijat ovatkin kiinnittäneet yhä
enemmän huomiota rauhansopimusten toimeenpanovaiheeseen ja välitystoimien ja pitkäjänteisen rauhanrakennuksen ja kehitysyhteistyön yhteensovittamiseen.
Suomen työ rauhanvälityksen edistämiseksi pyrkii luomaan edellytyksiä
avointen kysymysten ratkaisemiseksi aiempaa tehokkaammin. Suomi on
panostanut onnistuneesti kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan kehittämiseen ja saanut siitä laajasti tunnustusta rauhanvälityksen kentällä.
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Samalla Suomi on kohentanut valmiuttaan toimia myös itse välitystehtävissä. Pitkällä aikavälillä rauhanvälitystoiminnan tuloksia voidaan arvioida
tarkastelemalla kansainvälisen yhteisön kykyä hyödyntää rauhanvälitystä
konfliktien ratkaisemisessa ja kestävän rauhan luomisessa yhdessä konfliktimaiden itsensä kanssa.
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P

ohjola on esimerkki keskinäisen rauhan ja luottamuksen merkityksestä yhteiskunnalliselle kehitykselle. Napanuora alueen varsin
sotaisaan menneisyyteen on kyetty katkaisemaan ja viimeiset kaksisataa vuotta täällä on nautittu rauhasta. Rauha mielletään pohjoismaisuuden olennaiseksi osaksi ja ajatus Pohjoismaiden välisestä sodasta koetaan
nykyään täysin mahdottomana.
Vuosisataisen sotaperinteen vaihtuminen syväksi rauhaksi on huomattava saavutus, eikä sen merkitys rajoitu pelkästään Pohjolaan. Esimerkiksi
Karl W. Deutsch kehitteli aikoinaan teoriansa turvallisuusyhteisöistä lähtökohtanaan Pohjoismaiden väliset suhteet ja piti niitä mallina varsinkin Euroopan ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden kehitykselle.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Pohjola on rauhanpolitiikan osalta jonkin
verran taantunut. Pohjoismaita leimasi pitkään pyrkimys pysyä erossa
eurooppalaisesta voimapolitiikasta ja ne ovat viimeisen sadan vuoden aikana myös osallistuneet aktiivisesti kansainvälisen rauhanpolitiikan tekemiseen ensin osana Kansainliittoa ja sitten YK:ta. Norjalaisen naparetkeilijän Fridtjof Nansenin työ niin rauhanvälityksen kuin humanitäärisen avun
organisoinnissa oli uranuurtavaa Kansainliitossa. YK:n kaksi ensimmäistä
pääsihteeriä, Trygve Lie ja Dag Hammarskjöld, olivat pohjoismaalaisia.
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Pohjoismaat kunnostautuivat aktiivisina rauhanturvaajina varsinkin 1960luvulta lähtien. Niiden edustamasta mallista tuli YK:n rauhanturvaamisen
ideaali ja Pohjoismailla oli myös keskeinen rooli useissa eri operaatiossa.
Samalla Pohjoismaiden keskinäinen yhteistyö rauhanturvaamisessa tiivistyi: Pohjoismaiden puolustusministerit tapasivat säännöllisesti, järjestettiin pohjoismaisia työpajoja, yhteisiä koulutuksia upseereille ja laadittiin
yhteinen rauhanvälityksen ohjekirja.
Rauhanturvaamisen rooli muuttui kylmän sodan jälkeen ja se on myös
menettänyt osan aikaisemmasta asemastaan pohjoismaisessa yhteistyössä. Pohjoismaat osallistuvat edelleen rauhanturvaamiseen, mutta yleensä
osana monikansallisia yksiköitä. Pohjoismaisesta yhteistyöstä voi parhaiten
puhua EU:n pohjoismaisen taistelupataljoonan yhteydessä. Uutena ja tärkeämpänä toiminta-alueina rauhanpolitiikassa ovat siviilikriisihallinta sekä
rauhanvälitys.
Panostus rauhanpolitiikkaan on Pohjoismaissa nähty perinteisesti palvelevan niiden omia intressejä ja tavoitteita. Aktiivisella rauhanpolitiikalla
– ennen kaikkea rauhanturvaamisella tai rauhanvälityksellä – Pohjoismaat
ovat pyrkineet vaikuttamaan koko kansainvälisen järjestelmän vakauteen.
Varsinkin pienten valtioiden etuna on tavoitella konfliktien rauhanomaista ratkaisua. Rauhanturvaaminen ja rauhanvälitys muodostavat olennaisen
osan myös Pohjoismaiden kansainvälistä näkyvyyttä sekä pyrkimyksiä
kohentaa niiden arvostusta. Rauhanpolitiikka palvelee usein myös poliittisia tavoitteita: esimerkiksi merkittäviä asemia YK:ssa, EU:ssa tai Etyjin
piirissä. Rauhanpolitiikasta on myös merkittävä osa kansallista itseymmärrystä ja uudenlaista vahvistuvaan kansainvälistymiseen liittyvää kansallistuntoa.

Norja: johtava rauhanvälittäjä
Pohjoismaiden keskuudessa Norja on panostanut eniten rauhanvälitykseen
ja on siten selvästi rauhandiplomatian edelläkävijä. Se mielletään pienenä,
mutta kuitenkin pyrkimyksiltään ‘isona’ maana ja kuuluu kansainvälisesti
tunnettujen sekä tunnustettujen rauhanvälittäjien joukkoon.
Norja liittyi välitykseen panostavien ja siinä kunnostautuneisiin maihin
jo 1990-luvun alussa, jolloin rauhanvälitys vakiinnutti asemansa osana kansainvälistä politiikkaa ja siitä muodostui yleisemmin osa kylmän sodan jäl41
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keistä rauhandiplomatiaa. Norja ja Ruotsi harkitsivat molemmat asettumista välittäjäksi Israelin sekä palestiinalaisten välisessä konfliktissa. Ruotsin
epäröidessä tehtävä jäi Norjalle. Salaisen diplomatian avulla norjalaiset kykenivät luomaan osapuolten välille neuvotteluyhteyden. Prosessi syveni
ja Palestiinan vapautusjärjestö (PLO, Palestinian Liberation Organisation)
sekä Israel tunnustivat toisensa. Osapuolet saavuttivat myös yksimielisyyden niistä periaatteellisista kysymyksistä, joiden nojalla rauhaan pyrittiin.
Välitys ei kuitenkaan onnistunut siinä mielessä, että lopullinen rauhansopimus on edelleen solmimatta.
Saavutettuja kokemuksia pidettiin kuitenkin Norjassa myönteisinä ja
rauhanvälityksestä tehtiin keskeinen osa maan ulkopolitiikkaa. Lähi-itään
liittyneen niin sanotun Oslo-prosessin pohjalta kehitettiin norjalaiseksi
malliksi kutsuttu lähestymistapa, jonka tavoitteena on hyödyntää koko
maan voimavaroja rauhanvälityksen yhteydessä. Se nojaa ennen kaikkea
ulkoministeriön ja kansalaisjärjestöjen läheiseen yhteistyöhön sekä pyrkii
hyödyntämään niiden norjalaisten tietoja, kykyjä ja taitoja, joilla on tarvittavia kansainvälisiä kontakteja sekä tuntumaa välitystoimintaa tarvitseviin
konflikteihin. Mukana ovat esimerkiksi Punainen Risti, ammattiyhdistysliike, kirkolliset järjestöt sekä useat tutkimuslaitokset. Myös maahanmuuttajien kokemusta ja taitoja pyritään aktiivisesti hyödyntämään.
Norjan ulkoministeriöön on perustettu erityinen rauhanvälitykseen liittyviä tehtäviä hoitava osasto, jossa työskentelee 14 henkilöä. Välitys on
myös näkynyt ministeriön budjetissa siten, että osastolla oli huippuvuotena 2008 käytettävissään noin 100 miljoonaa euroa eikä kokonaissumma ole
vähentynyt senkään jälkeen jos otetaan huomioon jotkut kehitysyhteistyövaroista rahoitetut hankkeet.
Kahden viime vuosikymmenen aikana Norja on osallistunut useisiin rauhanprosesseihin ympäri maailmaa: se on ollut mukana välittämässä Afganistanissa, Filippiineillä, Guatemalassa, Myanmarissa, Nepalissa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa sekä Sri Lankassa. Nykyisin Norja toimii välittäjänä
muun muassa Kolumbian hallituksen sekä FARC-sissien välisessä konfliktissa. Sri Lankassa koettujen vaikeuksien jälkeen ‒ konfliktin päätyttyä sotilaalliseen ratkaisuun ‒ Norja on entistä useammin hakeutunut yhteistyöhön
muiden rauhanponnisteluista kiinnostuneiden maiden kanssa. Yhteistyöllä
pyritään lisäämään välityksen poliittista painoarvoa, mutta samalla tavoit42
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teena on myös välitystoimintaan sisältyvien poliittisten riskien hallinnasta.

Ruotsi ja Tanska
Myös Ruotsi ja Tanska harjoittavat aktiivisesti rauhandiplomatiaa. Ruotsi on erottautunut ennen kaikkea siten, että se on tarjonnut kansainväliselle yhteisölle nimekkäitä välittäjiä ja diplomaatteja. Dag Hammarskjöld
loi pohjaa YK:n rauhanpoliittisesti aktiivisena pääsihteerinä ja mainetta on
edelleen kasvattanut Olof Palmen toiminta Yhdysvaltojen ja Pohjois-Vietnamin sekä myöhemmin Iranin ja Irakin välisen sodan välittäjänä. Carl Bildt
välitti 1990-luvulla Balkanilla ja Jan Eliasson on usein toiminut YK:n luottomiehenä varsinkin Afrikkaan suuntautuneiden välityshaasteiden osalta.
Laajemmin Ruotsin ulkopolitiikkaan ja rauhandiplomatian kehitykseen vaikutti osallistuminen tilanteen rauhoittamiseen Makedoniassa 1990-luvun
puolessavälissä osana YK:n toimintaa.
Ruotsissa välitystä ja yleisemmin rauhandiplomatiaa ei kuitenkaan ole
Norjan tapaan organisoitu erilliseksi ja muusta ulkoasianhallinnosta erottautuvaksi osaksi. Vuosien varrella on toki perustettu myös erillisiä yksikköjä ja elimiä, mutta nykyään rauhandiplomatia ja konfliktien ehkäisyyn
liittyvät tehtävät kuuluvat ulkoministeriön poliittiselle osastolle. Toisaalta
monet tähän toimialaan liittyvät asiat on eräällä tavalla ulkoistettu Folke
Bernadotte Akatemialle. Kansalaisjärjestöjä on tuettu vuosittain jaettavalla ‘rauhanmiljoonalla’1.
Ruotsin nykyinen hallitus on panostanut rauhandiplomatiaan ennen
kaikkea tukemalla EU:n rauhaninstituutin perustamista. Ruotsi teki asiasta aloitteen ja hyväksyi myös Suomen esityksen tekijäksi. Instituutti perustettiin keväällä 2014 puoliviralliseksi, EU:n liepeillä toimivaksi elimeksi ja
Ruotsi kuuluu sen keskeisiin rahoittajiin.
Tanskalla on selvästi muista Pohjoismaista poikkeava lähestymistapa.
Rauhandiplomatian alueella Tanskan politiikka on kehittynyt suorana jatkona maan aktiiviselle panostukselle kehitysyhteistyöhön. Pyrkimyksenä
on ollut vaikuttaa kokonaisvaltaisesti vaikeuksissa olevien maiden tilanteeseen, jolloin lähtökohtana on ollut niin sanottu horjuvien maiden
’Rauhanmiljoona’ on vuosittain Ruotsin valtion budjetissa oleva könttäsumma, jota järjestöt sekä
tutkimuslaitokset voivat hakea. Summa on Ruotsin kruunuissa ja vastaa noin 108 000 euroa.
1
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käsite. Politiikan tavoitteena on ennen kaikkea järjestyksen palauttaminen
ja valtiorakenteiden vahvistaminen. Toisin sanoen, pyrkimyksenä on aktiivinen vaikuttaminen ja puuttuminen konfliktien varsinaisiin syihin eikä
pelkästään kontaktien luominen konfliktin osapuolien välille välitystoimilla. Tanskan lähestymistapa on huomattavasti suoraviivaisempaa kuin muiden Pohjoismaiden ja se nojautuu pitkälle siihen, että avainkysymyksenä
ristiriitojen ratkaisussa on valtioiden toimintakyvyn palauttaminen.
Tanskassa tämän politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat
kaikki relevantit ministeriöt, mukaan lukien puolustusministeriö. Johdossa on pääministerin kanslia, joskus myös ulkoministeriö. Rauhanvälitys on
lähes täysin puuttunut Tanskan omaksumien lähestymistapojen joukosta,
joskin kansallisten dialogien tukemiseen on ajoittain panostettu. Eri hankkeiden rahoitus on sekin laajapohjaista siten, että hallituksella on käytettävissä erityinen ja varsin huomattava rauhanrakentamisen ja vakauden luomisen rahasto.

Suomi: matkalla kärkimaaksi
Suomalaiset poliitikot ja diplomaatit ovat Ruotsin tapaan toimineet välittäjinä monissa eri yhteyksissä. Sakari Tuomioja toimi Kyproksen kriisin
välittäjänä ja Harri Holkeri oli puolestaan mukana sovittelemassa PohjoisIrlannin konfliktia. Elisabeth Rehn on toiminut Balkanilla, Heikki Talvitie
Etelä-Kaukasuksella ja Martti Ahtisaari Acehissa ja Kosovossa.
Virallisen Suomen järjestelmällinen kiinnostus rauhanvälitykseen on kuitenkin varsin tuoretta. Kehitys on ollut asteittaista siten, että pohjaa ovat
luoneet aikaisemmat hankkeet muun muassa Etelä-Kaukasuksella sekä Balkanilla, mutta kiinnostusta ovat syventäneet etenkin Ahtisaaren menestys Acehin-neuvotteluissa sekä hänen saamansa Nobelin rauhanpalkinto.
Muina virikkeinä toimivat myös Jorma Ollilan brändityöryhmän Suomelle
visioima rooli konfliktien sovittelijana sekä Suomen pyrkimys YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2013–2014.
Joulukuussa 2011 ulkoministeriö julkaisi rauhanvälityksen toimintaohjelman, jossa kartoitettiin laajempaa yhteistyötä järjestöjen – kuten CMI:n
ja Kirkon Ulkomaanavun – ja tutkimuskentän välille Suomen rauhanvälityskapasiteetin ja osaamisen rakentamiseksi. Samalla ministeriö perusti rauhanvälityksestä kiinnostuneet järjestöt yhden pöydän ympärille
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kokoavan kansallisen rauhanvälityksen koordinaatioryhmän. Tällä Suomen
malliksi luonnehdittavalla järjestelyllä pyritään tiivistämään järjestöjen ja
ministeriön yhteistyötä ja luomaan kanava tietojen sekä kokemusten vaihtamiseksi.
Suomen toiminta on suuntautunut ennen kaikkea rauhanvälityksen aseman vahvistamiseen kansainvälisessä järjestelmässä. Puolesta puhumista ja
verkostoitumista on harjoitettu ennen kaikkea YK:n piirissä ja se on osunut
varsin hyvään maaperään. Yhdessä Turkin kanssa perustetussa rauhanvälityksen ystäväryhmässä on mukana jo pitkälti yli 40 maata ja kansainvälistä
järjestöä. Rauhanvälityksen asema YK:ssa onkin monella tavalla vahvistunut: järjestöllä on laajemmat ja selkeämmät toimintavaltuudet. Myös valmiudet toimia ovat olennaisesti kohentuneet. Ennen lähinnä lahjoituksiin
perustunut rahoitus on sekin saatu vakaammalle pohjalle.
Suomen asema on ollut merkittävä myös EU:n ja Etyjin rauhanvälityksen
ystäväryhmien perustamisessa. Lisäksi Suomi on EU:n piirissä tukenut
aktiivisesti rauhaninstituutin (European Institute of Peace, EIP) perustamista ja instituutin toiminnan käynnistyttyä Suomella on avautunut keskeinen asema sen johtoelimissä.
Verkostoitumisen avulla on tunnusteltu mahdollisuuksia toimia konkreettisesti välittäjänä. Kenttätyöhön rauhanvälityksen erityisedustajina on
nimetty Kimmo Kiljunen sekä Pekka Haavisto, joista jälkimmäinen toimii
kehitysyhteistyöstä vastaavana ministerinä syyskuuhun 2014. Kontaktipintaa konfliktialueille on lisätty Helsingissä huhtikuussa 2014 järjestetyn
laajan kansainvälisen konferenssin avulla. Konferenssin yleisinä teemoina
olivat rauhanvälitys sekä kansalliset dialogit ja yksittäisinä tapauksina keskityttiin ennen kaikkea Etelä-Afrikan, Jemenin, Libanonin ja Myanmarin
tilanteisiin.
Suomi on Norjan tapaan korostanut rauhanvälityksen asemaa ulkoasiainhallinnossa nimeämällä virkamiehen, jonka vastuualueena on erityisesti rauhanvälitys sekä osoittamalla rauhanvälitykselle erityisen määrärahan.
Vuotuinen 400 000 euron määräraha on vaatimaton, mutta käytössä on
lisäksi ollut varoja myös kehitysyhteistyön budjetista.2

2

Ks. Tapio Rantasen artikkeli ”Suomi rauhanvälityksen aktiivisena edistäjänä”, s. 31.
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Rauhanvälitys: pohjoismaisen yhteistyön katvealue?
Pohjoismaat ovat panostaneet merkittävästi rauhanvälitykseen ja laajemmin konfliktien ratkaisuun osana ulkopolitiikkansa. Pohjoismaat ovat itsenäisesti monin tavoin aktiivisesti mukana kansainvälisessä rauhanvälitykseen liittyvässä yhteistyössä ja niillä on lukuisia kumppaneita, mutta
keskinäinen yhteistyö on jäänyt olemattomaksi.
Yhteistyön puute voisi selittyä eräänlaisena kylmän sodan jäänteenä.
Tuolloin Pohjoismaat pidättäytyivät yhteisistä linjauksista ja toisten edut
otettiin huomioon lähinnä epäsuorasti pyrittäessä välttämään naapurin
turvallisuuspoliittista asemaa heikentäviä toimia. Yleensä noudatettiin varsin varovaista politiikkaa, jolloin Pohjola muodosti niin sanotun ‘alhaisen
jännityksen alueen’.
Mutta miksi pidättyvyys on jäänyt vaikuttamaan juuri rauhanpolitiikan
alueelle kun siitä on selvästi luovuttu paitsi turvallisuuspolitiikassa yleensä
myös puolustuspolitiikan kysymyksissä? Ovathan Pohjoismaat viime vuosina hakeutuneet aktiivisesti yhteistyöhön puolustuspolitiikassa ja erityisesti asehankinnoissa. Puolustuspolitiikka muodostaakin nykyään Pohjoismaiden välisen yhteistyön dynaamisimman osa-alueen. Yhteiset harjoitukset
ovat arkipäivää ja Ruotsi sekä Suomi kaavailevat yhteisiä osastoja ilma- ja
meripuolustuksen alueella. Pohjoismaita on jopa pidetty jonkinlaisena eri
puolilla Eurooppaa meneillään olevan puolustuspoliittisen alueellistumisen
– siis läheisen yhteistyön – mallina.
Pohjoismaiden välistä läheisyyttä, kumppanuutta ja pyrkimystä erottautua myönteisenä esimerkkinä ei kuitenkaan ole ulotettu rauhanpolitiikkaan. Käsitteellä ‘pohjoismainen rauha’ ei ole selvää yhteistä sisältöä ja kilpailu rauhanvälityksen saralla on Pohjoismaiden välillä ollut leimallisempaa
kuin yhteistyö. Pohjoismaiden profiilit rauhandiplomatian alueella eroavat
toisistaan varsin selvästi ja rauhanvälityksen edistäminen on nähty korostuneen kansallisena hankkeena. Kylmän sodan vuosina vahvemmin esillä
ollut pohjoismaisuus ja pohjoismaisen mallin ajatus on häipynyt takaalalle. Rauhanpolitiikan ajatteleminen pohjoismaisuuden näkökulmasta
voisi nähdäksemme kuitenkin avata uusia mahdollisuuksia, jotka myös palvelisivat kansallisia tavoitteita.
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Mihin pohjoismaista rauhandiplomatiaa tarvitaan?
Valtioiden väliset sodat ovat kylmän sodan jälkeen lähes kadonneet ja jäljelle jääneet konfliktit ovat pääasiassa valtioiden ja yhteiskuntien sisäisiä,
vaikka niihin saattaa osallistua myös ulkopuolisia valtioita. Myös konfliktien määrä on selvästi vähentynyt. Muutos konfliktien luonteessa on lisännyt uskoa rauhandiplomatian mahdollisuuksiin ennaltaehkäistä sotia. Se on
myös lisännyt tarvetta kehittää sovitteluun tarvittavaa välineistöä ja lähestymistapoja. Kiinnostus rauhanvälitykseen on tässä yhteydessä olennaisesti kasvanut ja varsin monet maat ovat liittäneet välityksen osaksi ulkopolitiikkaansa. Arvostus on muuttunut varauksellisesta tai peräti kielteisestä
huomattavan myönteiseksi. Pidettiinhän uskoa välitettävissä ja ratkaistavissa oleviin konflikteihin aikanaan yhtenä osasyynä toisen maailmansodan puhkeamiseen kun optimismin sijaan olisi pitänyt varustautua ja
varautua sodan puhkeamiseen.
Rauhanvälityksestä onkin entisen pessimismin ja varauksellisuuden
väistyttyä muodostunut varsin kilpailtu ala. Tästä seuraa, että pienten maiden mahdollisuudet profiloitua välittäjinä ovat olennaisesti kaventuneet.
Konfliktit ovat luonteeltaan vaativia, ja välitykseen liittyvät poliittiset riskit ovat kasvaneet. Sovittelun, alustavan sovinnon ja aselevon jälkeen päädytään usein uudelleen sotimaan.
Samalla kun kiinnostus rauhanvälitystä kohtaan on lisääntynyt, ovat
yksittäisten maiden mahdollisuudet päästä hyväksytyksi välittäjäksi
kaventuneet. Varsinkin pienet maat pyrkivät Suomen tapaan vaikuttamaan
rauhanprosesseihin osana kansainvälisen yhteisön yhteisiä hankkeita tai
liittoutuvat muiden samanmielisten ja niiden maiden kanssa, joilla on merkittäviä valmiuksia. Esimerkiksi Suomi on kansainvälisissä yhteyksissä toiminut yhteistyössä Turkin kanssa ja yhteyksiä on haettu muun muassa
Sveitsiin.
Pohjoismaisuus ja pohjoismainen yhteistyö ovat tässä suhteessa
vielä käyttämättömiä voimavaroja. Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan
jonkin verran toisistaan poikkeavat profiilit ja lähestymistavat eivät muodosta ylitsepääsemätöntä yhteistyön estettä. Päinvastoin, yhdessä toimimalla ne kykenevät tarjoamaan aikaisempaa monipuolisempia palveluja ja
ratkaisumalleja. Yhdistämällä voimavaransa Pohjoismaille aukeaisi mahdol47
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lisuus tarttua entistä vaativampiin haasteisiin ja kilpailla muiden maiden ja
maaryhmittymien kanssa rauhanpolitiikan alueella.
Eräs pohjoismaisen rauhandiplomatian pitkälti hyödyntämätön potentiaali on yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa. Valtion ja kansalaisjärjestöjen
väliset luontevat yhteistyösuhteet Pohjoismaissa on moniin muihin maihin
verraten selkeä kilpailuvaltti, jota on toistaiseksi kuitenkin käytetty ainoastaan kansallisesti. Vaikka pohjoismaiset kansalaisjärjestöt muuten tekevätkin huomattavan paljon yhteistyötä keskenään, ei niiden voimavaroja,
kokemuksia ja kontakteja ole vielä kanavoitu osaksi yhteispohjoismaista
rauhanvälitystoimintaa ja -politiikkaa.
Tätä taustaa vasten on suorastaan silmiinpistävää, että Pohjoismaat pyrkivät vahvistamaan ja tukevat rauhandiplomatiaa niin YK:ssa, Etyjissä,
EU:ssa että OECD:ssä, mutta eivät ole nostaneet sitä pohjoismaisen yhteistyön asialistalle. Suomi on saanut muiden Pohjoismaiden hyväksynnän verkostoitumiselle virkamiesyhteistyön sekä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten
välisen yhteistyön lisäämiseksi. Ulkoministerit ovat puolestaan päättäneet
ottaa rauhanvälityksen vakinaisesti kokoontumisiensa asialistalle.
Rauhanvälitys on myös jäänyt sivujuonteeksi siinä pohjoismaisessa keskustelussa, jota nykyään hallitsee turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Pohjoismaiden Neuvostossa on tehty yksi rauhanvälityksen yhteistyötä koskeva
aloite, mutta sekään ei ole saanut Ministerineuvoston tukea. Turvallisuusja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä on järjestetty peräti Pohjoismaiden
Neuvoston erityisistunto, joten Pohjolan profiloitumisen ja kiinnostuksen
suunta on viime vuosina ollut perinteistä poiketen sotilaspainotteinen kun
taas perinteisiin olennaisesti kuuluva rauhandiplomatia on selvästi jäänyt
vähemmälle huomiolle.
Olennaisesti vahvistuneelle yhteiselle profiloitumiselle turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan alueella raivattiin tietä antamalla Norjan entiselle ulkoja puolustusministeri Torvald Stoltenbergille valtuudet määritellä suuntaviivat entistä tiiviimmälle yhteistyölle. Hänen vuonna 2009 valmistunut
selvityksensä on monessa suhteessa menestystarina. Vastaavaa menestystarinaa kaivataan nyt myös rauhanpolitiikan alueella ja hyvään pohjoismaiseen tapaan virikkeet voisivat syntyä paitsi valtiollisen politiikan piirissä
myös kansalaisjärjestöjen keskuudessa.
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Reaktiivisesta ratkaisukeskeiseksi:

YK:n kunnianhimoiset rauhanvälityksen tavoitteet

R

auhanvälitys on ollut osa Yhdistyneiden kansakuntien ydintoimintaa
järjestön perustamisesta lähtien vuonna 1945. Ruandan kansanmurhan ja Balkanin sotien jälkeen YK on jäsenmaidensa tuella asteittain
muuttanut reaktiivista toimintakulttuuriaan painottamaan yhä enemmän
konfliktien ja niiden toistumisen ennaltaehkäisyä sekä vahvempaa panostusta konfliktien ratkaisuun. Jos 1990-lukua voidaan kuvata YK:n rauhanturvaamisen kehityksen kannalta merkitykselliseksi, voidaan 2000-luvusta
sanoa samaa YK:n siviilikriisinhallinnan, mukaan lukien rauhanvälityksen
ja konfliktien ennaltaehkäisyn, osalta. YK:n rauhanvälityksen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn tähtäävän toiminnan kehitys on ollut erityisen merkittävää viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin sekä turvallisuusneuvosto
että yleiskokous ovat useaan otteeseen keskustelleet näistä kysymyksistä
ja pyrkineet vahvistamaan YK:n rauhanvälitystoimintaa konfliktisyklin eri
vaiheissa.

YK:n rauhanvälityksen oikeudellinen perusta
YK:n peruskirjan mukaan järjestön päämääränä on ”rauhanomaisin keinoin
sopusoinnussa oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen oikeuden kanssa
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sovittaa tai selvittää kansainväliset riidat ja tilanteet, jotka saattavat johtaa rauhan rikkoutumiseen.” Lähtökohtana on konfliktien ennaltaehkäisy.
Turvallisuusneuvostolla on ensisijainen vastuu kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden ylläpitämisestä. Turvallisuusneuvoston tehtävänä on ensin
kehottaa asianosaisia ratkaisemaan riitansa käyttämällä oman valintansa
mukaan neuvotteluja, tutkimusmenettelyä, välitystä, sovintomenettelyä,
välitysoikeudellista tai tuomioistuinmenettelyä, alueellisten elinten ja sopimusten apua tai muita rauhanomaisia keinoja oman valintansa mukaan.
Rauhanvälitys on siis yksi keino rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Yleiskokouksella on oikeus keskustella kaikista peruskirjan piiriin kuuluvista asioista. Rauhaa ja turvallisuutta uhkaavat tilanteet voivat nousta
yleiskokouksen käsiteltäviksi silloin, kun niiden käsittelystä ei pysytä sopimaan turvallisuusneuvostossa. Tällöin käytetään yleiskokouspäätöslauselmaa 377 A (1950) ”Uniting for Peace.”
YK:n jäsenmailla sekä pääsihteerillä on oikeus olla aloitteellinen turvallisuusneuvoston tai yleiskokouksen huomion kiinnittämiseksi tilanteisiin, joiden jatkuminen vaarantaa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden.1
YK:n alainen rauhanvälitys tapahtuu joko pääsihteerin niin sanottuna good
offices -toimintana turvallisuusneuvoston tai harvemmin yleiskokouksen
mandaatilla tai edellä mainittujen elinten valtuuttamana rauhanoperaationa. Tämän lisäksi YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Programme, UNDP) tukee muun muassa konflikteja ennaltaehkäiseviä dialogiprosesseja osana maaohjelmatyötään.

YK:n rauhanvälityksen muodot
YK:n alaisessa rauhanvälityksessä pääsihteerin aloitteellisuudella oli merkittävä rooli erityisesti kylmän sodan aikana, jolloin YK:n rauhanvälitystä toteuttivat pääasiassa pääsihteerin erityislähettiläät. Heitä olivat muun
muassa YK:n ensimmäinen rauhanvälittäjä ruotsalainen kreivi Folke Bernadotte, joka nimitettiin vuonna 1948 välittämään Palestiinan konfliktissa,
sekä ensimmäinen suomalainen rauhanvälittäjä Sakari Tuomioja, joka nimitettiin vuonna 1963 Kyproksen kiistan välittäjäksi.
1

Lisätietoja YK:n rauhanvälityksen oikeudellisesta perustasta: YK:n peruskirja,
www.peacemaker.un.org -sivusto sekä YK:n julkaisema ”Handbook on Peaceful Settlement of Disputes
between States”, 1992, Office of Legal Affairs.
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Vuosien saatossa ennaltaehkäisevästä diplomatiasta ja rauhanvälityksestä konfliktisyklin eri vaiheissa on tullut yhä kiinteämpi osa kaikkia YK:n
rauhanoperaatioita,2 niin poliittisia kuin rauhanturvaoperaatioita. Samalla raja-aidat operaatioiden välillä ovat hämärtyneet. Myös YK:ssa rauhanvälitystä pyritään tekemään tiimityönä. Pääsihteerin erityislähettilään tai
-edustajan ympärille on yleensä koottu pieni ryhmä rauhanvälitystehtäviä
varten. �����������������������������������������������������������������
Lisäksi yhä useammin YK toimii yhteistyössä muiden rauhanvälitystä harjoittavien tahojen, erityisesti alueellisten toimijoiden kanssa.
Poliittiset operaatiot

YK-kielessä erityislähettiläät, siviilikriisinhallintaan, rauhanvälitykseen ja
rauhanrakennukseen keskittyvät kenttäoperaatiot sekä konfliktien ennaltaehkäisyyn ja alueellisen vakauden säilyttämiseen pyrkiviä alueellisia toimistoja kutsutaan poliittisiksi operaatioiksi (Special Political Missions, SPMs)3.
1990-luvulle asti YK:n rauhanvälitystehtäviä hoitivat lähinnä pääsihteerin
erityisedustajat, joko rauhanturvaoperaatioiden yhteydessä tai erikseen.
Ensimmäiset poliittiset kenttäoperaatiot rajoittuivat siviilikriisinhallintaan, mutta 1990-luvulta lähtien niiden tehtäväkenttä laajeni. Samanaikaisesti rauhanvälityselementtejä liitettiin yhä enemmän myös rauhanturvaoperaatioihin. YK:n poliittisia operaatiota voidaan pitää menestyneinä. Yli
puolet vuoden 1993 jälkeen aloitetuista operaatioista on saatettu loppuun
onnistuneesti. Tuorein esimerkki on loppuvuodesta 2013 lakkautettu Sierra Leonen rauhanrakennustoimisto.
Pääsihteerin erityislähettiläät

Pääsihteerin erityislähettiläitä voisi kutsua YK:n päätoimisiksi rauhanvälittäjiksi. Erityislähettiläiden päätehtäviä ovat rauhanvälitys, ennaltaehkäisevä diplomatia ja kansallisten dialogiprosessien tai poliittisten transitioiden
fasilitoiminen. Pääsihteerillä on erityislähettiläitä4 niiden kiistojen ratkai2

Lisätietoa YK:n ja muidenkin kansainvälisten järjestöjen rauhanoperaatioista ”Annual Review
of Global Peace Operations, 2013”, Center on International Cooperation.
3
Lisätietoa rauhanvälitystä painottavista YK:n poliittisista operaatioista ”Overall policy matters
pertaining to special political missions – report of the Secretary-General”, 28.7.2013, United
Nations General Assembly (A/68/223).
4
Ks. www.un.org/sg/team
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semiseksi, joita varten ei ole perustettu rauhanoperaatiota tai konfliktien
ennaltaehkäisyä painottavaa alueellista toimistoa. Osa pitkään jatkuneita konflikteja välittävistä erityislähettiläistä toimii rauhanturvaoperaation
rinnalla. Kaikki erityislähettiläät tekevät läheistä yhteistyötä YK:n maatoimistojen tai alueella toimivien operaatioiden kanssa. Pääsihteerillä on erityislähettiläät esimerkiksi Syyrian ja Georgian kriisejä sekä Afrikan suurten
järvien aluetta varten. Pääsihteerin erityislähettiläänä toimii myös suomalainen Antti Turunen, joka on välittänyt Georgian konfliktissa lokakuusta
2010 alkaen. Afrikan suurten järvien alueen erityislähettiläs Mary Robinson on YK:n ensimmäinen naispuolinen päärauhanvälittäjä. Hänet nimitettiin tehtävään maaliskuussa 2013.
Poliittiset kenttäoperaatiot

YK:n poliittisten kenttäoperaatioiden yhtenä tehtävänä on rauhan- tai sovintoprosessin tukeminen joko konfliktin vielä jatkuessa tai sen toistumisen ehkäisemiseksi. Poliittisia kenttäoperaatioita, joita tällä hetkellä on toiminnassa yhteensä 15, on kolmea tyyppiä:
1. rauhan- tai sovintoprosesseja tukevia operaatioita kuten Lähi-idän erityiskoordinaattorin toimisto tai YK:n Somalia-tukitoimisto (UNSOM);
2. valtionrakentamista tukevia operaatioita, joissa on myös rauhanvälityselementtejä. Näistä esimerkkeinä ovat YK:n Afganistan-toimisto
(UNAMA) ja YK:n Libyan tukitoimito (UNSMIL), jossa pääsihteerin
apulaiserityisedustajana toimi vuosina 2011–2014 suomalainen Georg
Charpentier;
3. rauhanrakennustoimistot kuten YK:n rauhanrakennustoimisto KeskiAfrikan tasavallassa, jossa pääsihteerin apulaiserityisedustajana työskenteli vielä hiljattain suomalainen Kaarina Immonen.
Poliittisia operaatioita johtaa pääsihteerin erityisedustaja. Ensimmäinen
naispuolinen pääsihteerin erityisedustaja oli Elisabeth Rehn Bosnia-Hertsegovinassa vuosina 1998–1999.
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Alueelliset toimistot

YK:n ensimmäinen alueellinen toimisto (UNRCCA) perustettiin KeskiAasiaan vuonna 2007. Tällä hetkellä toimistoja on kolme: Keski-Aasian
lisäksi Länsi- ja Keski-Afrikassa. Alueellisten toimistojen ensisijainen tehtävä on pyrkiä ennaltaehkäisemään konflikteja. Tarpeen tullen ne tekevät
myös rauhanvälitystyötä konfliktien puhjetessa.
Rauhanturvaoperaatiot

YK:n rauhanturvaoperaatioiden tehtävänä on aselepo- tai rauhansopimuksen toimeenpanon valvonta. Kylmän sodan jälkeen rauhaturvaoperaatioita
johtavien pääsihteerin erityisedustajien on kuitenkin usein edellytetty olevan myös aktiivisia rauhanvälittäjiä.5 Aiemmin rauhanvälitys uskottiin erilliselle erityislähettiläälle, mikäli välitystoiminta oli tarpeellista. Vuonna 1995
rauhanturvaoperaatioiden tulevaisuutta pohtineen paneelin suositusten6
perusteella operaatioiden ja rauhanprosessien välistä yhteyttä vahvistettiin.
Presidentti Martti Ahtisaaren toiminta Namibiassa vuosina 1989–1990
pääsihteerin erityisedustajana ja UNTAG7-rauhanturvaoperaation päällikkönä on hyvä esimerkki onnistuneesta rauhanvälityksestä rauhanturvaoperaation yhteydessä.

YK:n rauhanvälityksen vahvistaminen
Vuonna 1990 julkaistiin YK:n pääsihteerin Rauhan agenda -raportti,8 joka
antoi sysäyksen vahvistaa maailmanjärjestön roolia ja toimintaa konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa sekä rauhanvälityksessä. Vuoden 2005
YK-huippukokouksen jälkeen jäsenmaat päättivät pääsihteerin pyynnöstä9
vahvistaa YK:n konfliktien ennaltaehkäisy- ja rauhanvälitystoimintaa.10

5

”United Nations Peacekeeping Operations - Principles and Guidelines”.
”Report of the Panel on United Nations Peace Operations” (A/55/305-S/2000/809).
7
United Nations Transition Assistance Group.
8
“An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping- report of the
Secre-tary-General” (A/47/277-S/24111).
9
“In larger freedom: towards development, security and human rights for all - report of the
Secretary-General” (A/59/2005).
10
UN World Summit Outcome Document A/RES/60/1.
6
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YK:n sihteeristön poliittiselle osastolle (Department of Political Affairs, DPA)
perustettiin vuonna 2006 rauhanvälitystoiminnan tukiyksikkö (Mediation
Support Unit, MSU), jonka pyrkimyksenä on tehdä YK:n tuesta rauhanvälitykselle ammattimaisempaa.11
Vuonna 2008 turvallisuusneuvosto järjesti ensimmäisen temaattisen
keskustelun rauhanvälityksestä. Keskustelussa hyväksytyssä puheenjohtajan lausunnossa neuvosto rohkaisi pääsihteeriä jatkamaan YK:n rauhanvälitysrakenteiden vahvistamista ja pyysi pääsihteeriä raportoimaan tarvittavista toimenpiteistä rauhanvälityksen vahvistamiseksi.12 Pääsihteerin
ensimmäinen raportti rauhanvälityksestä ilmestyi vuonna 2009.13 Yleiskokous hyväksyi Suomen ja Turkin perustaman rauhanvälityksen ystäväryhmän aloitteesta 22.6.2011 ensimmäisen rauhanvälitystä koskeneen päätöslauselman14, joka vahvisti jäsenmaiden tuen YK:n rauhanvälitykselle ja antoi
suuntaviivoja rauhanvälityksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Uusi pääsihteerin tilannekatsaus asiasta ilmestyi vuonna 2012.15 Tänä vuonna
31.7.2014 yleiskokous hyväksyi kolmannen rauhanvälityspäätöslauselman,
joka keskittyy alueellisten järjestöjen rooliin rauhanvälityksessä ja kumppanuuksien vahvistamiseen eri toimijoiden välillä.
YK:n rauhanvälityksen tukirakenteet

Rauhanvälityksen tukiyksikkö vastaa YK:n välitystoiminnan suunnittelusta, tuesta ja välitystyötä kentällä tekevien tiimien neuvonnasta sekä toiminnan arvioinnista. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu yhteistyötahojen
(konfliktien osapuolet, alueelliset organisaatiot) rauhanvälitystoiminnan
vahvistaminen ja rauhanvälitykseen liittyvän ohjeistuksen kehittäminen.
Rauhanvälityksen yksiköllä on tukenaan pieni, vapaaehtoisrahoituk11

”Enhancing mediation and its support activities – Report of the Secretary-General” (S/2009/189)
ja ”Preventive diplomacy: delivering results – Report of the Secretary-General” (S/2011/552).
12
S/PRST/2008/36. Statement on the Agenda item “Maintenance of international peace and
security: mediation and settlement of disputes”, September, 2008, United Nations Security Council.
13
S/2009/189. Report on “Enhancing Mediation and its Support Activities”, April, 2009, Author:
United Nations Secretary-General.
14
A /RES 65/283 ja “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes,
conflict prevention and resolution - Report of the Secretary-General” (A/66/811).
15
A/66/811. Report on “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes,
conflict prevention and resolution”, June, 2012, United Nations Secretary-General.
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sen varassa toimiva alan asiantuntijoiden valmiusjoukko (Standby Team of
Mediation Experts), joka perustettiin vuonna 2008. Rauhanvälityksen valmiustiimi tarjoaa pääsihteerin erityislähettiläille, rauhanoperaatioille ja YK:n
kehitysohjelman maatiimeille nopeasti lisäresursseja ennaltaehkäisy- ja rauhanvälitystehtäviin. Tähän lukeutuu muun muassa tuki ja resurssit rauhanprosessien suunnitteluun, turvallisuusjärjestelyihin, vallan- ja varallisuuden
jakoon sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja perustuslakiuudistuksiin.
72 tunnin varoitusajan sisällä kentälle lähetettäville valmiusjoukon asiantuntijoille on suuri tarve. Pidempiaikaista asiantuntemusta YK:n rauhanoperaatioihin tai maatiimeille puolestaan löytyy rauhanvälityksen tukiyksikön ja myös muiden YK-tahojen ylläpitämistä rauhanvälityksen eri osaalueiden asiantuntijaluetteloista (roster).
YK:n kehitysohjelma UNDP perusti vuonna 2001 erillisen toimiston
(Bureau for Conflict Prevention and Recovery, BCPR) tukemaan järjestön
maatoimistojen työtä konfliktien ennaltaehkäisemiseksi. Maatiimeissä
oli tätä ennen vähän ennaltaehkäisyyn ja poliittisiin kysymyksiin liittyvää
asiantuntemusta. Viimeisten viiden vuoden aikana maatiimien kykyä panostaa ennaltaehkäisevään työhön on edelleen lisätty esimerkiksi perustamalla UNDP:n ja YK-sihteeristön poliittisen osaston yhteinen konfliktien eston kumppanuusohjelmaa (Conflict Prevention Framework Team).
Tiimin ’työrukkasena’ on Peace and Development -neuvonantajaohjelma,
jonka asiantuntijat pystyvät toimimaan maatiimien vetäjien tukena kansallisten konfliktien ehkäisymekanismien kuten dialogiprosessien suunnittelussa.16 Ohjelma on ollut menestys ja kysyntä neuvonantajista on ylittänyt
tarjonnan.
Myös YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environmental Programme, UNEP) on vuodesta 2001 lähtien ollut Suomen ja EU:n tuella aktiivinen asiantuntemuksen tuomisessa luonnonresursseista johtuvien konfliktien välittämiseen.

16

Neuvonantajia toimii muun muassa seuraavissa maissa: Bolivia, Fidzi, Filippiinit, Georgia, Ghana,
Guinea-Bissau, Guyana, Kenia, Kirgisia, Kolumbia, Lesotho, Malediivit, Nepal, Nigeria, Peru, Sri Lanka, Sudan, Togo, Tshad ja Ukraina.
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YK:n rauhanvälittäjien koulutus ja ohjeistus

YK:n rauhanvälittäjät toimivat aiemmin pitkälti oman kokemuksen ja neuvokkuutensa varassa. Järjestelmälliseen ohjeistusta ja koulutusta sisältävään perehdytykseen on panostettu vasta viime vuosikymmeninä. Nykyään välittäjille järjestetään aina perehdytys ennen komennusta ja heidän
kanssaan vaihdetaan ajatuksia myös komennuksen päättymisen jälkeen.
Lisäksi keskusteluja käydään myös kiistaa koskevien turvallisuusneuvoston
tai yleiskokouksen istuntojen yhteydessä (mandaatin uusiminen), joihin
välittäjät ovat yleensä osallistuneet. Rauhanvälittäjien säännöllinen ja jatkuva yhteydenpito sihteeristön kanssa on vähentänyt välittäjien fyysistä
osallistumista istuntoihin. Osallistuminen tapahtuu yhä useammin videolinkin välityksellä.
Vuodesta 1993 YK:n koulutus- ja tutkimusinstituutti (United Nations
Institute for Training and Research, UNITAR) on järjestänyt rauhanvälityskoulutusta (Fellowship Programme in Peacemaking and Preventive Diplomacy) YK:n henkilökunnalle ja jäsenmaiden edustajille, joiden ajatellaan
toimivan rauhanneuvottelijoina tulevaisuudessa. Suomi on tukenut näiden
kurssien järjestämistä. Vuodesta 2005 myös uudenlaisten monimuotoisten
rauhanturvaoperaatioiden tuleville johtajille on järjestetty niin sanottu UN
Senior Mission Leaders Course (SML). Suomi isännöi tällaista kurssia vuonna 2010. Näiden yleiskoulutusten lisäksi tarjolla on temaattista koulutusta
YK:n rauhanturvatehtävissä toimiville henkilöille.
YK:n rauhanvälittäjille valmistui ensimmäinen käsikirja vuonna 2001.
Kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyi tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus17 pääsihteerin rauhanvälitysraportin liitteenä. Yleisohjeistuksen
lisäksi YK on viime vuosina julkaissut temaattisia ohjeistuksia muun muassa seksuaalisen väkivallan käsittelystä tulitauko- ja rauhansopimuksissa.
Rauhanvälityksen ohjeistus ja suuri määrä muuta taustamateriaalia
rauhanvälityksestä on koottu YK:n rauhanvälityksen tukiyksikön ylläpitämään Peacemaker-portaaliin18, joka on ollut toiminnassa syksystä 2012 läh17

United Nations Guidance for Effective Mediation, September, 2012, United Nations. Ohjeistus
on saatavilla myös suomeksi ja löytyy tämän kirjan liitteistä (s. 212–233) sekä ulkoasiainministeriön
www-sivuilta: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=303722&contentlan=1&culture=fi-FI
18
www.peacemaker.un.org
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tien. Nykyään kaikki YK:n rauhanvälittäjät saavat ennen komennustaan
materiaalipaketin.

YK:n rauhanvälityksen haasteita
YK:n rauhanvälitystoiminnalla riittää haasteita, viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneesta kehityksestä huolimatta. YK:n rauhanvälitystä vaivaa resurssipula ja toimintalupia ennaltaehkäisevään toimintaan on
usein vaikea saada ajoissa. Lisäksi moniulotteisten operaatioiden johtaminen ja monien kumppaneiden kanssa toimiminen on haastavaa. Rauhanprosesseihin on myös vaikea saada mukaan kaikki osapuolet. Erityisesti
naisten osallistuminen on edelleen ongelma, lähes 15 vuotta päätöslauselma 1325:n19 hyväksymisen jälkeen.
YK:n rauhanvälitys on pitkälti vapaaehtoisrahoituksen varassa. P������
ääsihteeri suositteli jo vuonna 1995 ennaltaehkäisevään toimintaan ja rauhanvälitykseen keskittyvien pienten operaatioiden parempaa rahoitusta. Rauhanvälitykseen saadut lisäresurssit ovat kuitenkin olleet marginaalisia ja taso
riittämätön. Samanaikaisesti tarve YK:n konfliktien ennaltaehkäisytyölle ja
rauhanvälityksen tuelle on kasvanut. Lisääntyneen kysynnän vuoksi YK:n
rauhanvälitykselle tukea tarjoava YK:n poliittinen osasto toimii resurssiensa äärirajoilla, huolimatta siitä, että sen saama vapaaehtoisrahoitus on
lisääntynyt ja mukaan on saatu uusia rahoittajia (esimerkiksi Intia, Kiina,
Egypti ja Marokko sekä Yhdysvallat).
Resurssiongelmaa ei helpota se, että ne YK-operaatiot, joissa rauhanvälitystä tehdään, ovat kehittyneet yhä moniulotteisemmiksi. Tämä on haaste
myös rauhanvälitystä johtaville erityislähettiläille ja -edustajille, joilta edellytetään varsinaisen välitystyön lisäksi kykyä johtaa monimutkaista operaatiota tuloksekkaasti.
Rauhanvälitys on myös yhä useammin monien eri toimijoiden yhteistyötä. Tämä edellyttää yhteistä��������������������������������������������
näkemys������������������������������������
tä toiminnan tavoitteesta sekä tehokasta koordinaatiota ja tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken. Hyvän yhteistyön lisäksi roolien ja johtajuuksien määrittely on tärkeää. Kansainvälinen
oikeus ei tarjoa valmiita vastauksia siihen, kenelle johtajuus kuuluu. Tästä
19

S/RES/1325. ”Security Council Resolution on women and peace and security”, October, 2000,
United Nations Security Council.
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olisi hyvä sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta prosessin
edetessä päävastuu voi myös vaihtua.
Resurssiongelmien ohella YK:n rauhanvälitysprosessien inklusiivisuus
on haaste. Turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymä päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”20 (ja sitä seuranneet päätöslauselmat21) tunnusti naisten osallistumisen tärkeäksi tekijäksi kestävän rauhan
aikaansaamisessa. Saavutukset naisten osallistumisessa rauhanprosesseihin ovat toistaiseksi kuitenkin olleet melko vaatimattomia. Tasa-arvoasiantuntijan nimeäminen välitystiimiin ei vielä takaa, että tasa-arvokysymykset
todella valtavirtaistettaisiin tiimin toimintaan ja rauhanprosessiin. Päteviä
naisia tulisi saada mukaan lisää päävälittäjiksi, välitystiimeihin ja rauhanprosesseihin. YK:n tulisi johtaa esimerkillään. Nyt YK:ssa pohditaan, pitäisikö käyttöön ottaa kiintiöt naisille, jotta parempia tuloksia saataisiin aikaan, ja miten mahdolliset kiintiöt toimeenpantaisiin. Joissain prosesseissa
on jo kokeiltu kiintiöitä, joita ei kuitenkaan ole saatu täytettyä. Pelkkä naisten ottaminen mukaan prosesseihin ei myöskään takaa heidän ääniensä
kuulumista.
YK ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneita parantamaan YK:n toimintaa konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Tämä on näkynyt aktiivisena keskusteluna sekä turvallisuusneuvostossa että yleiskokouksessa,
alueellisten organisaatioiden ja rauhanvälityksen eri toimijoiden verkostojen aktivoitumisena, lisääntyneenä jäsenmääränä Suomen ja Turkin aloitteesta vuonna 2010 perustetussa rauhanvälityksen ystäväryhmässä22, ja
toiminnan kehittämisenä sekä rauhanvälityksen ja konfliktien ennaltaehkäisyn tuen lisääntyneenä kysyntänä. Viime aikoina Libyan, Syyrian ja
Ukrainan konfliktien jälkeen ilmapiiri YK:ssa on kuitenkin muuttunut. Se
voi vaikeuttaa yhteisymmärryksen saavuttamista maailmanjärjestössä ja
myös konfliktien ennaltaehkäisyn ja rauhanvälityksen edistämistä.

20

S/RES/1325. ”Security Council Resolution on women and peace and security”, October, 2000, United
Nations Security Council.
21
Päätöslauselmat 1820; 1888; 1889; 1960, 2106 ja 2122.
22
Ks. lista ystäväryhmän jäsenistä: http://peacemaker.un.org/friendsofmediation

Etyj ansaitsee riittävät resurssit

Katja Pehrman

Ketterää ja nopeaa rauhanvälitystä:

Etyj ansaitsee riittävät resurssit

E

uroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj) on 57 osallistujavaltiota. Se on maailman laajin alueellinen turvallisuusjärjestö. Usein
kuullun kuvauksen mukaisesti osallistujamaat kattavat Vancouverista Vladivostokiin yltävän maantieteellisen alueen. Lisäksi Etyjin 11 kumppanimaata laajentavat perspektiiviä edelleen Aasiaan sekä Välimeren alueelle ja Pohjois-Afrikkaan.
Etyjillä on miltei 40 vuoden kokemus liennytyspyrkimyksistä, poliittisista dialogeista ja rauhanvälitystoiminnasta, joissa tarkoituksena on ollut
konfliktien ennaltaehkäisy, hallinta ja ratkaiseminen. Jo vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjassa osallistujavaltiot sitoutuivat konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun. Vuoden 1992 Helsingin seurantakokouksessa vahvistettiin Etyjin varhaisvaroitukseen, kriisinhallintaan, konfliktienestoon ja
-ratkaisuun liittyviä rakenteita ja roolia.
Etyjin ministerikokous päätti vuonna 2011 vahvistaa organisaation keinovalikoimaa kriiseihin vastaamisessa, vuoropuhelun edistämisessä, rauhanvälityksen tukemisessa sekä konfliktin jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Rauhanvälityskapasiteettia kehitetään systemaattisesti muun muassa
koulutuksella, tiedonkeruulla ja ohjauksella sekä verkostoitumisella ja
59
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kansainvälisten järjestöjen yhteistyöllä. Lisäksi välittäjien roolia halutaan
vahvistaa kaikilla tasoilla. Tavoitteena on saada Etyjin rauhanvälitystoiminnasta jatkuvaa, johdonmukaista ja tuloksellista.

Etyjin rauhanvälityksen ystäväryhmä ja Helsinki +40 -prosessi
Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 40 vuotta Helsingin päätösasiakirjan (Helsinki Final Act) allekirjoittamisesta. Juhlavuoteen liittyen Etyjissä on
käynnistetty niin sanottu Helsinki +40 -prosessi, joka luotaa järjestön
tulevaisuuden näkymiä. Tavoitteena on saada aikaiseksi konkreettisia ehdotuksia erityisesti siitä, miten organisaatio jatkossa vastaa ajankohtaisiin
turvallisuusuhkiin tuloksellisesti. Yksi etappi on tässä prosessissa jo saavutettu: Sveitsi, Suomi ja Turkki perustivat maaliskuun 2014 alussa rauhanvälityksen ystäväryhmän Etyjissä. Aloite juontaa Turkin ja Suomen ulkoministereiden New Yorkissa syyskuussa 2013 esittämästä toiveesta perustaa
rauhanvälityksen ystäväryhmiä YK:n lisäksi myös alueellisissa järjestöissä.
Etyjin ystäväryhmä on kaikille osallistuja- ja kumppanimaille avoin ja tarjoaa epävirallisen foorumin rauhanvälityksestä keskustelemiselle, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiselle sekä rauhanvälityskapasiteetin vahvistamiselle konfliktien kaikissa eri vaiheissa. Ryhmän tarkoituksena on
myös lisätä tietoisuutta rauhanvälitystoiminnan merkityksestä.
Rauhanvälityksen ystäväryhmän työ pyrkii tukemaan muiden olemassa olevien rauhanprosessien ja työskentelyformaattien kanssa. Ryhmän
tavoitteisiin kuuluu myös kokemusten ja hyvien käytäntöjen kokoaminen
paitsi Etyjin omista kenttäoperaatioista ja instituutioista myös muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta. Naisten rooli
rauhanvälityksessä on näissä keskusteluissa vahvasti mukana. Myös kansalaisjärjestöjen ääni pyritään saamaan kuuluviin. Aikeena on lisäksi järjestää
korkean tason Etyj-rauhanvälityskonferenssi syksyllä 2014 ja ehdottaa rauhanvälitystä koskevaa päätöstä Baselin ministerikokoukseen joulukuussa.

Naisten rooli rauhanvälityksessä ja rauhanvälittäjinä
Etyj on toiminut aktiivisesti naisten roolin vahvistamiseksi rauhanvälityksessä, vaikka asiasta ei järjestön piirissä olekaan varsinaista konsensusta.
Tästä on esimerkkinä Etyjin viime vuoden julkaisu ”Enhancing Gender Res60
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ponsive Mediation”, joka toimii käytännön työkaluna rauhanvälitysprosesseissa toimiville. Julkaisussa rohkaistaan prosesseissa työskenteleviä kutsumaan naiset mukaan neuvottelupöytiin.
Suomi on yhdessä Etyj-sihteeristön kanssa kehittänyt Etyjin kenttäoperaatioihin gender-neuvonantaja -tehtäviä. Neuvonantajien avulla pyritään vahvistamaan tasa-arvokysymysten valtavirtaistamista kenttätyöhön.
Ensimmäinen Suomen sekondeeraama gender-neuvonantaja toimii Etyjin
kenttäoperaatiossa Kosovossa (OSCE Mission in Kosovo).
Naisia tulisi myös saada mukaan rauhanvälittäjiksi ja neuvotteluvaltuuskuntien johtajiksi, sillä naisten osallistumisella voidaan tehostaa rauhanvälitystä ja vahvistaa rauhansopimusten kestävyyttä. Tässä jokaisen Etyjin
osallistujavaltion tulisi tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti: asettavatko ne naisia ehdolle tällaisten prosessien johtotehtäviin? Entä Etyjin kenttäoperaatioiden johtopaikoille tai välitys- ja asiantuntijatiimeihin? Etyjin
kenttäoperaatioissa Kosovossa ja Bosniassa varapäällikköinä toimii kaksi
asiantuntevaa suomalaista naista. Tästä on syytä olla ylpeitä ja samalla tähdätä myös missioiden päällikköpaikoille.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” sekä sitä täydentävät kuusi päätöslauselmaa peräänkuuluttavat
naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa. Etyjissä Itävalta, Kazakstan, Turkki ja Suomi ovat pyrkineet vahvistamaan naisten roolia konfliktien ratkaisussa. Tavoitteena on
hyväksyä Etyjille organisaationlaajuinen 1325-toimintaohjelma. Vaikka
tehtävä on osoittautunut haasteelliseksi, maat ovat jatkaneet pyrkimyksiään tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi.

Etyjin keinovalikoima
Vuosittain vaihtuva Etyjin puheenjohtajamaa (the Chairperson-in-Office)
ohjaa organisaation toimintaa, ja sillä on merkittävä rooli konfliktinestossa, kriisinhallinnassa ja konfliktien ratkaisussa. Puheenjohtajamaa pitää
yllä suoria kontakteja konfliktin osapuoliin ja fasilitoi keskusteluita. Se voi
myös nimittää edustajan tai edustajia selvittämään ja rauhoittamaan kriisiytynyttä tilannetta.
Etyjin edustajia on toiminut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aika61
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na muun muassa Transnistrian konfliktissa, muissa pitkittyneitä konflikteja koskevissa prosesseissa sekä Keski-Aasiassa. Puheenjohtajamaa voi myös
pyytää Etyjiä ja organisaation pääsihteeriä fasilitoimaan kriisitilanteessa,
kuten vuonna 2010 Etelä-Kirgisiassa. Etyjin kenttäoperaatioiden päälliköt
ja henkilöstö osallistuvat lisäksi työnsä kautta erilaisiin konflikteja koskeviin neuvotteluihin.
Konfliktinestoa voidaan vahvistaa Etyjin piirissä myös tukemalla sen sihteeristön ja instituutioiden eli Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Office for Democratic Institutions and Human Rights,
ODIHR), vähemmistövaltuutetun ja mediavaltuutetun toimintaa. Vähemmistövaltuutettu pyrkii ehkäisemään ja lievittämään jännitteitä, jotka liittyvät kansallisiin vähemmistöihin Etyjin alueella. Työssä korostuu niin
sanottu hiljainen diplomatia ja eri osapuolten välisen yhteistyön tukeminen.
Tavoitteena on puuttua jännitteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
ODIHR on vaaleihin, ihmisoikeuksiin ja demokratisointiin erikoistunut Etyjin instituutio. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa vaalitarkkailu ja
demokraattisiin vaaleihin liittyvä neuvonta sekä osallistujamaiden tukeminen inhimillisen ulottuvuuden sitoumuksien toimeenpanossa. Jälkimmäisestä esimerkkinä on Etyjin romanitoimintaohjelma, jolla pyritään estämään romaneihin kohdistuvaa syrjintää sekä parantamaan elinoloja Etyjin
alueella. ODIHR auttaa osallistujavaltioita kansallisten toimien kohdentamisessa ja niiden seurannassa. Tätä varten ODIHR järjestää vuosittain
Euroopan suurimman ihmisoikeuskokouksen Varsovassa, jossa keskitytään inhimillisen ulottuvuuden sitoumusten täytäntöönpanoon: romanien
aseman parantamiseen, toleranssi- ja vähemmistökysymyksiin, naisten
oikeuksien edistämiseen ja muihin tärkeisiin ihmisoikeuskysymyksiin.
Järjestön mediavaltuutettu puolestaan tarkkailee Etyjin osallistujamaiden mediakehitystä ja huomioi ilmaisuvapauden loukkaukset. Mediavaltuutetun toinen päätehtävä on edistää ilmaisuvapauden toteutumista ja
median vapauteen liittyvien Etyjin periaatteiden ja sitoumusten toimeenpanoa osallistujamaissa.
Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Parliamentary Assembly, PA) on
niin ikään vaikutusvaltainen toimija rauhanvälityksessä ja konfliktien ratkaisussa. Suomelle on avautunut näissä teemoissa hyvä vaikuttamisen paikka kansanedustaja Ilkka Kanervan tultua valituksi parlamentaarisen yleis62
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kokouksen presidentiksi. PA voi antaa suosituksia ja ehdotuksia Etyjin
ministerikokoukselle. Julkilausumillaan se ottaa kantaa ajankohtaisiin kansainvälisen politiikan tapahtumiin, viime aikoina erityisesti Ukrainan tilanteeseen. Lisäksi yleiskokous voi lähettää valtuuskuntia tarkkailemaan kansainvälisten vaalien toimitusta. Parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi
kesäistunnossaan 2014 Suomen PA-valtuuskunnan esittämän rauhanvälitystä koskevan päätöslauselman.
Suomi tukee Etyjin työtä sekondeeraamalla asiantuntijoita sihteeristöön,
instituutioihin ja viimeksi Ukrainan monitorointi- ja rajamissioon. Lisäksi
Suomi tukee konfliktinestoa ja kriisinratkaisua tukevia projekteja ja osallistuu aktiivisesti ODIHR:n järjestämiin vaalitarkkailuihin.

Ukrainan kansallinen dialogi
Kansallisessa dialogissa paikalliset toimijat keskustelevat ja ratkaisevat kysymyksiä, kuten valtiojärjestelmä, uusi perustuslaki, vaalit, armeijan ja aseellisten ryhmien yhdistäminen ja vähemmistöjen oikeudet. Konfliktin ulkopuolisten toimijoiden rooli on tarjota apua ja tukea.
Ukrainan kriisissä kansallista dialogia valmisteltiin jo alkuvuonna toteutetussa Etyjin vapaaehtoisrahoitteisessa kansallisen dialogin projektissa, joka
toteutettiin Ukrainan projektikoordinaattorin alaisena hankkeena. Tarkoituksena oli identifioida alueita ja toimintoja, joita Etyj voisi tukea luottamusta lisäävillä toimilla. Asiantuntijoita lähetettiin eri puolille Ukrainaa (OdesaKherson, Kharkiv-Luhansk, Dnipropetrovsk, Donetsk, Lviv) ja he keskustelivat
useiden toimijoiden kanssa.
Suosituksena Etyjille oli edistää ja tukea mahdollisimman laajapohjaista
kansallista dialogia. Tosin Etyj voi toimia ainoastaan avustavassa roolissa, ja
Ukrainan pitää johtaa prosessia eteenpäin. Etyj voi suositusten mukaisesti järjestää asiantuntijatason tapaamisia Kiovassa, joiden tarkoituksena on laatia
ehdotuksia perustuslain muutosprosessiin. Paikallisella ja alueellisella tasolla
Etyj voi koota tietoa ihmisten perustuslaillista prosessia ja maan tulevaisuutta koskevista odotuksista ja huolista. Monitorointimissio voi lisäksi auttaa esimerkiksi laittomasti haltuun otettujen rakennusten luovuttamisessa.
Etyj-puheenjohtaja Sveitsin Ukraina-tiekartassa todettu kansallisen dialogin edistäminen aloitettiin Ukrainassa toukokuussa 2014 pyöreän pöydän keskusteluilla. Ensimmäiset kolme pyöreän pöydän keskustelua toteutettiin en-
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nen Ukrainan presidentinvaaleja. Sveitsin edustajana dialogissa toimi aluksi
saksalainen Wolfgang Ischinger.
On selvää, että dialogiprosessi tulee olemaan pitkä, ja sille pitää myös antaa riittävästi aikaa. Nähtäväksi jää, saadaanko prosessille perustettua oma
sihteeristö tai asiantuntijakaarti, joka toimisi esimerkiksi Ukrainan projektikoordinaattorin toimiston tai Etyjn puheenjohtajan alaisuudessa. Monitorointimissio voisi niin ikään hyvin toimia alueellisten keskustelujen fasilitoinnissa.
Etyjin vähemmistövaltuutetulla (Astrid Thors) on myös tärkeä rooli vähemmistöjen asemaa koskevien kysymysten seuraamisessa ja suositusten antamisessa.
Presidentti Petro Poroshenko on luvannut jatkaa kansallista vuoropuhelua
ja korostanut Ukrainan omistajuutta ja johtajuutta prosessissa.

Annetaanko Etyjille mahdollisuus rauhanvälitykseen?
Suomen rauhanvälityksen toimintaohjelmassa on todettu, että pysyviä ratkaisuja konflikteihin saadaan vain puuttumalla niiden taustalla vaikuttaviin
poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Juuri tästä näkökulmasta Etyjin toiminta soveltuu erinomaisesti ratkaisujen hakemiseen kaikissa
konfliktien eri vaiheissa. Etyjin niin sanotun kolmen korin mallissa tehdään
laaja-alaista yhteistyötä poliittis-sotilaallisen, talouden ja ympäristön sekä
inhimillisen ulottuvuuden aloilla.
Etyjin tulisi keinovalikoimansa turvin kyetä hoitamaan kriisien ennaltaehkäisyä ja kriisien jälkeistä yhteiskunnan jälleenrakennusta. Samalla juuri
konfliktien estäminen on käytännössä äärimmäisen vaikeaa. Tämä on viimeksi nähty Ukrainan kriisissä. Se, että Ukrainan kriisiä ei Etyjin eikä muidenkaan kansainvälisten järjestöjen toimesta saatu estettyä, on järjestön
piirissä synnyttänyt vaatimuksia varhaisvaroitusta ja konfliktinestoa koskevien mekanismien sekä korkean tason poliittisen dialogin vahvistamisesta.
Pitkittyneet konfliktit ovat heijastuneet Etyjin toimintaan, erityisesti sen mahdollisuuksiin edistää rauhanvälitystä. Konfliktien osapuolilla on
eriäviä näkemyksiä olemassa olevien mekanismien hyödyllisyydestä, mutta
myös uusista lähestymistavoista on ollut mahdotonta päästä yhteisymmärrykseen. Helsinki +40 -prosessissa toimii suomalainen suurlähettiläs pitkittyneiden konfliktien koordinaattorina.
Parhaimmillaan Etyj on joustava ja nopea toimija, jolla on monipuolinen
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keinovalikoima. Etyjin kyky toimia ketteränä ja vahvana rauhanvälittäjänä
on kuitenkin riippuvainen järjestöjen osallistujamaiden yhteisestä poliittisesta tahtotilasta. Laajan jäsenpohjansa ansiosta konsensuksen löytyminen
on kuitenkin usein haastavaa. Konsensukseen perustuva päätöksenteko
saattaa olla hidasta, mutta samalla se osallistaa ja sitouttaa kaikki osallistujavaltiot järjestön päätöksiin ja toimintaan. Tämä on nähty Ukrainan tilanteessa.
Kaikista kansainvälisistä järjestöistä juuri Etyj pystyi toimimaan suhteellisen nopeasti Ukrainassa kriisin alusta lähtien. Järjestö sai maaliskuussa 2014 vahvistettua päätöksen monitorointimission perustamisesta
Ukrainaan, ja heinäkuun lopussa käynnistyi pieni tarkkailumissio kahdelle
Venäjän puolella sijaitsevalle rajapisteelle. Monitorointimission tavoitteena
on myötävaikuttaa kriisin vakauttamiseen paikan päällä ja saada Ukrainaan
lähetettävillä tarkkailijoilla mahdollisimman puolueetonta tietoa tilanteen
kehittymisestä. Missio toimii kymmenellä maantieteellisellä alueella ja sen
kokonaisvahvuus on 500 tarkkailijaa. Mission mandaattia on jatkettu maaliskuuhun 2015 saakka.
Poliittisen tahtotilan lisäksi myös riittävien resurssien turvaaminen rauhanvälitystoimintaan on tärkeää. Organisaation vuosibudjetti on kokonaisuudessaan reilut 140 miljoonaa euroa ja se sisältää sihteeristön ja instituutioiden sekä kenttäoperaatioiden kustannukset. Rauhanvälityksen vahvistaminen Etyjissä vaatii lisäresursseja, mikäli toimintaan halutaan vakavasti fokusoitua ja sitoutua. Suomi on osaltaan vaikuttanut tähän tarjoamallaan vapaaehtoisrahoituksella. Yksi mahdollisuus resurssipulan ratkaisuun
on syventää alueellisten organisaatioiden kumppanuuksia ja vahvistaa niiden välistä yhteistyötä. Tätä koskeva päätöslauselma hyväksyttiin kesällä
2014 YK:ssa. Tämä suuntaus avaa myös Etyjille alueellisena turvallisuusjärjestönä mahdollisuuden vahvistaa ennaltaehkäiseviä keinoja ja rauhanvälityksen kapasiteettia.
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M

onet pitkittyneet konfliktit pysyvät uutisten kestoaiheina, Afganistan, Irak, Syyria ja palestiinalaisalueet vain muutamia mainitakseni. Silloin tällöin rauhanprosessit näillä alueilla saavat tuulta alleen, mutta välillä rauhanvälittäjät myös antavat pettyneitä lausuntoja
kansainvälisille tiedotusvälineille1. Haasteistaan huolimatta rauhanvälitys
nähdään yhtenä tehokkaimmista tavoista ehkäistä, hallita ja ratkaista konflikteja. Rauhanvälitys voidaan ymmärtää hyvin laajana työkaluna, joka on
tarpeen konfliktisyklin kaikissa vaiheissa. Erityisesti välitys nähdään kuitenkin osana konflikteja ennaltaehkäisevää työtä. Ongelmien ennaltaehkäiseminen on aina halvempaa ja helpompaa kuin niiden ratkaiseminen.
Suomi ja jotkut muut jäsenmaat ovat viime vuosina pyrkineet vahvistamaan Euroopan unionin institutionaalisia rakenteita, joilla rauhanvälitysprosesseja voidaan tukea. Yhtäältä EU:n ulkosuhdehallinto etsii omaa rooliaan välitystyössä. Toisaalta näkyvin toimija on vuosina 2009–2014 ollut
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton.
1

Esim. Kofi Annan erosi välitystehtävästään Syyriassa elokuussa 2012, Lakhdar Brahimi jätti saman
tehtävän toukokuussa 2014, USAn vetämät rauhanneuvottelut Israelin ja palestiinalaisten välillä
katkesivat keväällä 2014.
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Tässä artikkelissa tarkastelen lyhyesti EU:n rauhanvälitystyötä ja kapasiteetteja. Esittelen lyhyesti rauhanvälityskäsitteen nousun EU:n agendalle sekä EU:n ulkosuhdehallintoon rakennetut rauhanvälitystyön tukirakenteet. Prototyyppinä EU:n välitystoiminnasta nostan esiin korkean
edustajan roolin käyttäen erityisesti Kosovon tilannetta esimerkkinä. Lopuksi käsittelen viime kuukausina otettuja uusia askelia rauhanvälityksessä. Euroopan rauhaninstituutin perustaminen vuonna 2014 luonee omalta
osaltaan uutta dynamiikkaa keskusteluihin EU:n roolista.

Kriisinhallinnasta rauhanvälitykseen
Euroopan unioni on viimeisten kahdenkymmen vuoden aikana vahvistanut
toimintakykyään kriisinhallinnan ja rauhantyön saralla. 1990-luvun alun
sodat Balkanilla osoittivat, kuinka heikko ulkopoliittinen toimija EU tuolloin oli. Inhimillisen kärsimyksen pitkittyminen Euroopan mantereella
herätti jäsenmaiden poliittiset johtajat pohtimaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisia työkaluja. NATO-johtoinen Kosovon sota vuonna 1999
vahvisti halua varmistaa, että EU pystyisi vastaamaan tuleviin kriiseihin
itsenäisenä turvallisuustoimijana ja olisi valmis jopa sotilaallisin keinoin
humanitaariseen väliintuloon. Ensimmäiset missiot eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lipun alla olivat siviilikriisinhallintaoperaatioita, jotka lähetettiin Balkanille 2000-luvun alussa.
Kriisinhallintaoperaatiot ovat kalliita investointeja maailman rauhan ja
vakauden vahvistamiseksi. EU on pyrkinyt myös kehitysavulla tukemaan
rauhanprosesseja. Komission kehitysavun ja jäsenmaiden ohjaaman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toimintoja on viime vuosina
pyritty koordinoimaan niin, että EU eri työkaluillaan tehokkaasti puhaltaisi yhteen hiileen. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan käsite samoin kuin kehityksen ja turvallisuuden kysymysten yhteen saattaminen ovat tärkeitä
esimerkkejä EU:n toiminnan kehittymisestä kokonaisvaltaisempaan suuntaan.2
YUTP:n yhteisesti sovitut käsitteet ovat kehittyneet huimasti vuoden
2003 turvallisuusstrategiasta3 aina korkean edustajan vuonna 2013 ilmes2

Vrt. Eurooppa-neuvoston päätelmät yhteisestä turvallisuus ja puolustuspolitiikasta, 19.–20.12.2013.
EU:n turvallisuusstrategia “Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa”,
12.12.2003.
3
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tyneeseen raporttiin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta.4 Lissabonin sopimuksen tuomat institutionaaliset muutokset,
muun muassa EU:n ulkosuhdehallinnon perustaminen, ovat entisestään
vahvistaneet institutionaalista ymmärrystä sotien ja kriisien kompleksisesta luonteesta ja tarpeesta lähestyä niitä erilaisin, mutta kokonaisvaltaisin
työkaluin ja toimintatavoin.
Tässä kontekstissa kansalaisyhteiskunnan edustajat ja jäsenmaat ovat
painottaneet rauhanvälityksen roolia yhtenä tärkeänä työkaluna. ”Euroopan unionin rauhanvälityskapasiteetin vahvistaminen on Suomelle tärkeää”, todetaan myös ulkoasiainministeriön nettisivuilla5. Vuonna 2009
EU:ssa hyväksyttiin rauhanvälityksen konseptisuunnitelma6, jonka avulla
kartoitettiin EU:n rauhanvälityskapasiteettia ja sen kehittämistä.
Konseptin mukaan rauhanvälitys on kolmannen tahon keino tukea neuvotteluja konfliktien osapuolten välillä. Tavoitteena on saada aikaan sopimuksia, jotka kaikki konfliktin osapuolet hyväksyvät ja ovat valmiit toimeenpanemaan. EU:n käsitteistössä dialogi puolestaan merkitsee avointa
prosessia, jolla pyritään luomaan kommunikaatiolle otollinen ilmapiiri ja
vahvistamaan luottamusta osapuolten välillä konfliktien ehkäisemiseksi ja
rauhanprosessien tukemiseksi.
Euroopan unionin roolia rauhanvälityksessä on haluttu vahvistaa, koska
se itse on erinomainen esimerkki onnistuneesta rauhanprojektista. Euroopan unioni syntyi halusta estää tulevat sodat Euroopan mantereella. EU sai
Nobelin rauhanpalkinnon lokakuussa 2012. Nobelin rauhanpalkintokomitea totesi, että palkinto annettiin EU:lle koska se oli yli kuusi vuosikymmentä vahvistanut rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. Vaikka
monet kritisoivatkin päätöstä, Nobelin rauhanpalkinto nähtiin Brysselissä
tärkeänä rohkaisuna sille, että EU ottaisi tulevaisuudessa tärkeämmän ja
näkyvämmän roolin maailman konfliktien selvittelyssä. Esimerkiksi kevätkauden 2013 EU:n puheenjohtajamaa Irlanti painotti, että rauhanpalkinto

4

Korkean edustajan raportti “The EU’s comprehensive approach to external conflict and crises”,
11.12.2013.
5
Ulkoasainministeriö, “Rauhanvälitys”, http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=46570
6
“Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities”, 2009.
http://eeas.europa.eu/cfsp/conflict_prevention/docs/concept_strengthening_eu_med_en.pdf

68

EU matkalla kohti kokonaisvaltaisuutta

velvoittaa EU:n rauhanvälitystoiminnan kehittämiseen.7
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Eurooppa-neuvosto nimitti marraskuussa 2009 brittiläisen Catherine Ashtonin unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi. Hän on ottanut näkyvän roolin
erilaisten kriisien selvittelyssä Iranin ydinasekysymyksestä Ukrainan kriisiin. EU:n ulkosuhdehallintoon perustettiin yksikkö, jonka tehtäväkenttään
kuuluu välitystoiminnan kehittäminen. Keskusteluihin nousi myös Ruotsin
ja Suomen tekemä aloite Euroopan rauhaninstituutista (European Institute
of Peace). EU toimii erilaisilla kriisialueilla, mutta kriisinhallinnan, kehitysyhteistyön, perinteisen diplomatian ja rauhanvälitystehtävien väliset rajat
eivät suinkaan ole selkeitä. Ukrainan tilanne on osoittanut, ettei EU ole yhtenäinen toimija, vaan jäsenmaiden usein eriävät intressit on otettava huomioon EU:n yhteistä linjaa luotaessa.

EU:n ulkosuhdehallinnon rauhanvälitysrakenteet
EU:n ulkosuhdehallinnossa rauhanvälitysasioista vastaa rauhanrakennuksen, ennaltaehkäisyn ja välitystoiminnan yksikkö (Conflict prevention,
Peace building and Mediation Instruments Division8), jonka yhteydessä on
toiminut vuodesta 2011 alkaen pieni rauhanvälitystiimi (Mediation Support Team).9 Tiimin tehtävänä on vahvistaa ulkosuhdehallinnon voimavaroja erilaisin kurssein ja tietopaketein. Yksikkö tukee niin alueyksiköitä, EU
delegaatioita kuin EU:n eritysedustajia ja ulkosuhdehallinnon johtoa välitystehtäviä ja konfliktin ehkäisyä koskevissa kysymyksissä. Yksikkö auttaa
kehittämään EU:lle yhä toimivampia työkaluja niin varhaisen varoituksen
järjestelmistä aina nopean toiminnan tarpeisiin. ’Nopea toiminta’ ymmärretään usein sotilaallisena jargonina (vrt. nopean toiminnan joukot) mutta
räjähdysherkässä tilanteessa erityisesti diplomatian keinot ja varhainen
välitystoiminta voivat jopa ehkäistä aseellisen konfliktin syttymisen.
EU:n rauhanvälitystiimi järjestää kullekin toimijalle räätälöityjä koulu7

Gilmore, Tánaiste Eamon: “EU as a Peacemaker: enhancing EU mediation capacity” Speech at the
European Parliament, Brussels, 28 May 2013, http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/
speeches/20130528-Tanaiste-speech-at-Peacemaker-conference-FINAL-shortened-version.pdf
8
Ks. http://eeas.europa.eu/cfsp/conflict_prevention/index_en.htm
9
Ks. EU:n ulkosuhdehallinnon organisaatiokaavio
http://eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf
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tuksia, kerää kokemuksia EU:n toiminnasta eri kriisipesäkkeissä ja tukee
jo käynnissä olevaa toimintaa.10 Tiimi on saanut rahallista tukea muutamalta jäsenmaalta sekä Euroopan parlamentilta. Pienellä rahoituksella toimiva muutaman hengen tiimi ei kuitenkaan ehdi kaikkialle eikä sen näkyvyys ja maine EU rakenteissa ole tarpeeksi suuri, jotta välitysvalmennuksen
tarvitsijat aina löytäisivät tiedon lähteille tai edes kokisivat tarvitsevansa
sitä. EU:n erityisedustajat, siviilikriisinhallintamissioiden päälliköt ja monet muut korkeat virkamiehet, jotka EU:n puitteissa erilaisiin välitys-, dialogi- tai neuvottelupöytiin joutuvat, kokevat monesti, että heidän nykyinen
ammattitaitonsa ja työkokemuksensa riittävät tehtävistä selviytymiseen.
EU:n erityisedustajat ja EU delegaatiot ovat yleensä ensimmäiset EU toimijat, jotka kiristyneessä poliittisessa tilanteessa päätyvät välittäjän rooliin.
Vaikka rauhanvälitys ei kuulu EU:n siviilikriisinhallintamissioille, niilläkin
on usein roolinsa konfliktin ehkäisyssä, jolloin ymmärrys välitystoiminnasta on hyödyksi. Olisi tärkeää, että juuri näiden toimijaryhmien toimenkuvaa kehitettäisiin niin, että tehtäviin valittavilta henkilöiltä vaadittaisiin
ammattitaitoa myös välitystehtävissä. Erityisesti kehitysavusta ja kauppasuhteista aiemmin vastanneille delegaatioille Lissabonin sopimuksen jälkeinen poliittisempi rooli EU:n ’edustustoina’ on merkinnyt tarvetta aivan
uudenlaiseen ajattelutapaan. Tärkeää olisi muun muassa toimeenpanna
edellä mainittuja YK:n ohjeita. EU-toimijoiden tulisi osata hyödyntää käytössään olevia työkaluja kokonaisvaltaisemmin tukeakseen vuoropuhelua ja
rauhanvälitystä. EU:n alueellisissa strategioissa rauhanprosessien tukeminen tulisi nähdä ensisijaisena tavoitteena.11
EU on vasta viime vuosina kehittänyt yhteistä käsitteistöä välitystoiminnan taustalle,12 ja kansainvälisestikin tutkimustieto ja ymmärrys rauhanvälityksen erityispiirteistä on hiljattain alkanut laajentua.13 Tiedon lisäänty10

Ks. EU External Action Service: “Conflict Prevention, Peace building and Mediation”,
http://eeas.europa.eu/cfsp/conflict_prevention/index_en.htm
11
Tamminen, Tanja: “Towards efficient early action: The EU needs a regional focus and proactive
tools to prevent and manage conflicts”, UPI Briefing Paper, 27.9.2012.
12
Ks. “Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities”, 2009, sekä “Council conclusions on conflict prevention”, 3101st Foreign affairs Council meeting, Luxembourg, 20 June 2011,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122911.pdf
13
Ks. Tamminen, Tanja: “Strengthening European peace mediation capacities: A more proactive EU
in the making?” Teoksessa Piiparinen, Touko ja Ville Brummer: Global networks of mediation:
Prospects and avenues for Finland as a peacemaker, FIIA Report 32, 5.3.2012.
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essä on käynyt yhä selvemmäksi, etteivät perinteiset neuvottelutaidot aina
riitä rauhanprosessien tukemiseen. Välittäjien pitäisi olla tietoisia työssä
tarvittavista hyviksi havaituista toimintatavoista. EU toimijoilla on vielä
paljon opittavaa tällä saralla.

Korkean edustajan välitystehtävät
Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja toimii puheenjohtajana, kun EU:n ulkoministerit tapaavat ulkoasiainneuvoston kokoonpanossa.
Vaikka korkean edustajan sanotaan johtavan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sen sisällön määrittelevät EU:n jäsenmaat. Valtiopäämiestason
Eurooppa-neuvosto antaa suuret suuntaviivat. Ulkoasiainneuvosto14 puolestaan vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät niin ulkopolitiikka ja puolustus kuin myös kauppa, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen
apu. Eri neuvoston kokoonpanojen tulisi huolehtia yhdessä korkean edustajan kanssa unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta. Koska korkea edustaja on myös Euroopan
komission varapuheenjohtaja, hänen pitäisi varmistaa Euroopan unionin
ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus ja koordinointi EU instituutioiden
kesken. Esimerkiksi kolmannelle maalle annettava viisumivapaus, jota
komission sisäasioiden pääosasto valmistelee ja josta sisäministerit päättävät, saattaisi olla merkittävä neuvotteluvaltti rauhanprosessissa, josta korkea edustaja on vastuussa. Ideaalitilanteessa eri toimijat toimivaltuuksiensa
puitteissa siis puhaltaisivat yhteen hiileen. Harvoin EU kuitenkin esiintyy
johdonmukaisena toimijana, sillä eri EU:n toimijoilla on erilaiset intressit:
sisäministerit pohtivat viisumivapauden vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen, kun taas korkealle edustajalle kyse on EU-porkkanasta, jolla rauhanprosessiin voitaisiin vaikuttaa.
Aivan kuten edeltäjänsä, Javier Solana, korkea edustaja Ashton osallistui
erilaisiin välitystehtäviin toimikautensa aikana. Solanan yksi kuuluisimmista
välitystehtävistä kulminoitui Montenegron itsenäistymiseen vuonna 2006.
Montenegroa kutsuttiinkin vitsaillen Solaniaksi. Viime vuonna 2013 Catherine Ashtonin johtamat neuvottelut Iranin ydinaseohjelmasta Genevessä
14

Ulkoasiainneuvostossa voivat kokoontua ulkoministerien lisäksi myös puolustusministerit, kehitysministerit ja kauppaministerit riippuen käsiteltävistä asioista.
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johtivat historialliseen sopimukseen Washingtonin ja Teheranin välille.
Samoin Ashton välitti Egyptin poliittisten ryhmien tulehtuneita välejä.
EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan rooli välittäjänä ei kuitenkaan
aina ole helppo oikeuttaa. EU:lla on monessa kriisissä omat intressinsä, eikä
se siksi sovi, tai sitä ei haluta välittäjän rooliin. Ukrainan tilanne on tästä
hyvä esimerkki. Vaikka Ashton viime vuosina onkin ahkerasti tavannut Ukrainan poliittista johtoa ja oppositiota, hän on avoimesti ajanut Ukrainan
ja EU:n lähentymistä, mikä ei ole miellyttänyt osaa konfliktin osapuolista.
Kosovon ja Serbian välisessä pattitilanteessa, jossa Serbia kieltäytyy tunnustamasta Kosovon itsenäisyyttä, EU:n intresseissä on kaikesta huolimatta saada molemmat maat etenemään uudistusten tiellä. Tässä on käytössä
monenlaisia porkkanoita Kosovolle tarjotusta vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta aina Serbian jäsenyysneuvotteluihin. EU on halunnut vahvistaa
maiden omistajuutta prosessissa, jossa Kosovon itsenäistymisen jälkeen
avoimeksi jääneitä kysymyksiä ratkotaan. Korkea edustaja ei ole halunnut
olla virallinen välittäjä Pristinan ja Belgradin välillä, vaan sen sijaan puhutaan EU:n fasilitoimasta dialogista, jolla ei ole selkeästi määriteltyä lopullista päätavoitetta. Aluksi kiistakysymyksiä ratkottiin teknisellä virkamiestasolla, mutta loppuvuodesta 2012 korkea edustaja Ashton kutsui molempien
maiden pääministerit keskustelemaan jäljellä olevista asiakohdista, kuten
serbipoliisien, tuomareiden ja syyttäjien integraatiosta Kosovon oikeusvaltiorakenteisiin. Tämä poliittisen tason dialogi kulminoitui 19. huhtikuuta
2013 saavutettuun ensimmäiseen sopimukseen Kosovon ja Serbian suhteiden normalisoimiseksi.
Serbian pääministeri Ivica Dačić ja Kosovon pääministeri Hashim Thaçi
ovat tämänkin jälkeen tavanneet säännöllisesti Ashtonin läsnä ollessa, ja
moniin ongelmallisiin kysymyksiin on löydetty ratkaisu. Myös teknisen tason neuvottelujen tuloksia on vähitellen pantu toimeen. Dialogin puitteissa syntyneiden sopimusten myötä Kosovoon on muun muassa kopioitu
takaisin kaikki vuoden 1999 sodan aikana Serbiaan viedyt henkilörekisterit,
sopimusten osapuolet ovat luvanneet tunnustaa toistensa yliopistotutkinnot, ja pohjoisilla rajapisteillä kerätään taas tullimaksuja ensimmäistä kertaa vuoden 2008 jälkeen. Serbia on myös luvannut, ettei se estä Kosovon
osallistumista alueellisen yhteistyön elimiin, vaikka se ei Kosovon itsenäisyyttä tunnustakaan. Marraskuussa 2013 Kosovon pohjoisosan serbiasuk72
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kaat suostuivat ensi kertaa osallistumaan Kosovon paikallisvaaleihin ja valitsivat itselleen edustajat kuntarakenteisiin, jotka nyt kuuluvat Kosovon
instituutioihin. He osallistuivat myös kesäkuun 2014 parlamenttivaaleihin.
Vaikka paljon avoimia kysymyksiä on vielä jäljellä, dialogi on tuottanut paljon käytännön tuloksia, jotka vaikuttavat positiivisesti paikallisten asukkaiden elämään. Kun Belgradin palkkalistoilla aiemmin työskennelleet serbipoliisit nyt integroituvat Kosovon poliisin rakenteisiin, myös paikallisten
serbien luottamus maan oikeusvaltiorakenteisiin kasvaa.
EU:n toiminta herättää myös kritiikkiä. EU ei käytännössä voi kohdella
Serbiaa ja Kosovoa yhdenvertaisesti, sillä viisi EU:n jäsenmaata ei vieläkään
tunnusta Kosovon itsenäisyyttä. Siinä missä Serbian jäsenyysneuvottelut
alkoivat alkuvuonna 2014, Kosovolle voidaan lupailla vain EU:n kanssa solmittavaa vakaus- ja assosiaatiosopimusta, joka on enemmänkin kauppasopimus kuin sopimus poliittisesta yhteistyöstä. EU:n instituutiot eivät voi
luvata poliittista yhteistyötä jäsenmaiden puolesta, ja osa jäsenmaista kieltäytyy allekirjoittamasta ’valtioiden välistä’ sopimusta Kosovon kanssa.
Tämä heijastuu myös EU:n uskottavuuteen dialogin sponsorina. EU:n on
välitystehtäviin lähtiessään pohdittava, miten se konfliktin osapuolten
silmissä nähdään ja mitä siltä odotetaan.
Korkea edustaja joutuu työssään ja välitystehtävissä tasapainottelemaan vaikeassa instituutioiden toimivaltaviidakossa. Jäsenmaiden erilaiset
intressit konfliktialueilla on otettava huomioon, oli se sitten Ukrainassa,
Kosovossa tai vaikka Malissa. Korkean edustajan ei pitäisi luvata konfliktin osapuolille sellaisia EU-porkkanoita, joihin hänen toimivaltansa ei riitä
ja joihin hänellä ei ole jäsenmaiden siunausta. EU pääkaupungeissa koetaan
usein, että korkea edustaja pyrkii pönkittämään omaa valtaansa jäsenmaiden kustannuksella. Ashton on pitänyt vetämänsä rauhanneuvottelut tai
esimerkiksi Pristina-Belgrad -dialogin hyvin pienen piirin tietoisuudessa.
Tuloksista ja tavoitteista on tiedotettu hyvin rajatusti jopa ulkosuhdehallinnon sisällä saati jäsenmaille.15
Korkea edustaja vaihtuu vuoden 2014 loppupuolella, ja tehtävään on
15

Myös eri komissaarit ovat tarkkoja omista vastuualueistaan. Komission puolesta laajentumisesta
vastaa tšekkiläinen Štefan Füle, ja mitä tulee esimerkiksi Ukrainan tilanteeseen, korkea edustaja Ashtonin julkilausumat ovat yleensä yhteisiä komissaari Fülen kanssa. Usein EU:n yhteinen ulkopoliittinen linja onkin ristiriitaisten intressien kompromissi.
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valittu Italian ulkoministeri Federica Mogherini. Euroopan parlamentti hyväksyi nimityksen samalla kun se hyväksyi uuden komission kokoonpanon.
On selvää, että uusi korkea edustaja muokkaa välittäjänroolinsa omannäköisekseen.

Uusimmat tuulet Brysselissä
EU hakee selkeästi rooliaan muuttuvassa maailmanpolitiikassa. Lissabonin
sopimuksen jälkeiset EU instituutiot, kuten korkean edustajan johtama ulkosuhdehallinto, ovat yhä murroksessa. Esimerkiksi kriisinhallintastruktuurien liittäminen toimivaksi osaksi ulkosuhdehallinnon rakenteita on
osoittautunut haasteelliseksi, mutta vuoden 2011 organisaatiorakenteeseen verrattuna edistystä on jo tapahtunut. Koordinaatio eri yksiköiden
välillä ei kuitenkaan ole helppoa.
Lisämausteensa tuo ulkosuhdehallinnon ja komission suhteet. EU:n
ulkosuhdehallinnon organisaatioon sijoitettu, mutta komission alainen
ulkosuhdevälineistä vastaava (Foreign Policy Instruments) yksikkö16 huolehtii monien EU:n ulkopoliittisten toimien operatiivisista kuluista,
kuten esimerkiksi EU:n siviliilikriisinhallintamissioiden rahoituksesta. Tämä
yksikkö on hallinnoinut EU:n vakausinstrumenttia (Instrument for Stability, IfS) vuodesta 2007 lähtien. Siitä on rahoitettu esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka tukevat rauhanprosesseja eri kriisialueilla. Vakausinstrumentilla on rahoitettu muun muassa ERMESin (European
resources for mediation support) hanketta, jonka tarkoituksena on auttaa kolmansia osapuolia rauhanvälitystyössä muun muassa antamalla heille teknistä- ja asiantuntija-apua. Nyt vakausväline on muutettu vakauteen
ja rauhaan kontribuoivaksi välineeksi (Instrument contributing to Stability
and Peace, IcSP).
IcSP on yhä rahallisesti hyvin pieni verrattuna muihin EU:n ulkosuhdevälineisiin kuten kriisinhallintamissioihin tai vaalitarkkailuun. Käytännössä paljonkaan ei muutu ja rahoitettavat kohteet pysyvät samantyyppisinä, mutta nimenmuutos heijastanee uutta rauhanprosessit yhä paremmin
huomioivaa otetta. Myös Euroopan parlamentin strategisia linjauksia tullaan tulevaisuudessa kuuntelemaan tarkemmin rahoituspäätöksiä tehtä16
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essä. Euroopan parlamentti on perinteisesti nähnyt konfliktin ehkäisyn ja
rauhanvälityksen tärkeänä EU:n toimintakenttänä, mikä saattaa heijastua
myös päätöksiin tulevista hankkeista.
Suomi on pyrkinyt vahvistamaan institutionaalisia rakenteita rauhanvälityksen taustalla muun muassa YK:ssa ja on ottanut aktiivisen roolin
myös EU:n puolella etsien tukea välitystoiminnan kehittämiselle. Hyvien ajatusten edistäminen vaatii poliittista tukea samanmielisiltä valtioilta.
Suomi onkin perustanut niin YK:n kuin EU:n yhteyteen rauhanvälityksen
ystäväryhmät. Ystävien tuella innovatiivisia ehdotuksia saadaan vietyä
eteenpäin. EU:n piirissä Espanja on lupautunut ystäväryhmän toiseksi
puheenjohtajaksi.
Keväällä 2014 nähtiin myös toinen merkittävä askel rauhanvälitysagendalla, kun Suomen ja Ruotsin alun perin ajama Euroopan rauhaninstituutti näki päivänvalon. Ruotsin ja Suomen silloiset ulkoministerit Carl Bildt ja
Alexander Stubb ehdottivat rauhanvälitysinstituutin perustamista jo vuonna 2010. Tämän jälkeen ehdotusta on puitu lukuisissa kokoonpanoissa EU
-toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kesken17. Mielipiteet instituutin tarpeellisuudesta ja sen roolista vaihtelivat keskusteluissa suuresti.
Osa kansalaisjärjestöistä, jotka toimivat välitystyössä, kokivat instituutin
uhkana. Toiset olisivat halunneet nähdä sen osana EU-rakenteita aivan kuten Pariisissa toimiva EU:n tutkimuslaitos Institute of Security Studies.
Ruotsi ja Suomi rahoittivat taustatutkimuksia instituutin tarpeesta ja mahdollisesta muodosta. Myös ulkosuhdehallinto selvitteli instituutin hyötyjä
ja kustannuksia.
Lopulta instituutti päätettiin perustaa Belgian lakien pohjalta toimivana
yksityisenä säätiönä, jota EU ja halukkaat kumppanivaltiot voivat rahoittaa.
Perustajina olivat Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Unkari, Puola, Belgia, Luxemburg,
sekä Euroopan parlamentti. Belgia tuki instituuttia lahjoittamalla sille tilat
Brysselissä, ja allekirjoittajavaltiot antavat alkurahoitusta. Instituutin kestävä rahoituspohja on kuitenkin yhä melko epävarma. Instituutin on todistettava tarpeellisuutensa, jos se haikailee komission ja muiden rahoittajien
tukea tulevaisuudessa. Instituutin tehtävänä on eräänlaisena ajatuspajana
tukea EU:n rauhanvälitystoimintaa. Se voi harjoittaa myös omaa välitystoi17

Ks. esim. Tamminen, Tanja (toim.): Strengthening the EU’s peace mediation capacities:
Leveraging for peace through new ideas and thinking, FIIA report, 16.11.2012.
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mintaa. Instituutin ensimmäiseksi johtokunnan puheenjohtajaksi nimettiin kokenut ruotsalais-italialainen diplomaatti Staffan de Mistura.
Vasta tulevaisuus näyttää, kuinka hyvin rauhaninstituutti ja EU:n välitystiimi tulevat täydentämään toisiaan. On tärkeää, etteivät nämä kaksi
toimijaa kilpaile keskenään tai tee päällekkäistä työtä, vaan että molemmat (loppukädessä pienet) toimijat vahvistavat toisiaan. Osa-alueita, joilla
yhteistyö voisi olla erityisen hedelmällistä, ovat esimerkiksi erilaiset lessons learned -harjoitukset, joissa tutkijoiden ammattitaito voi vahvistaa välitystiimin virkamiestyötä kokemusten analysoinnissa. Konfliktianalyysi on
myös tärkeää nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Virkamiehet, jotka vastaavat eri maantieteellisistä alueista tai seuraavat
kriisinhallintamissioiden jokapäiväistä hallinnointia ulkosuhdehallinnossa,
eivät hektisessä työympäristössään pysty ottamaan tarvittavaa etäisyyttä
kriisipesäkkeen tilanteeseen. Tilanteen taustat puretaan harvoin niin yksityiskohtaisesti, kuin mitä välitystoiminnan aloittaminen vaatisi.
Tehokas välitystoiminta perustuu sille, että eri toimijaryhmät ja niiden
intressit tunnetaan jo ennen alustavia keskusteluja. Liian usein EU toimii
kriisialueilla omien intressiensä ja oman nopean tilannekuvansa perusteella perehtymättä konfliktin historiallisiin juuriin tai toimijaryhmien sisäisiin
jännitteisiin. Tällaista taustoittavaa analyysia sekä konfliktien ehkäisyyn
tarvittavaa tietotaitoa voisivat sekä ulkosuhdehallinnon välitystiimi EU:n
rakenteista käsin että Euroopan rauhaninstituutti EU:n ulkopuolisena toimijana kerätä ja hyödyntää yhdessä. Pääsy käsiksi EU:n toimintasuunnitelmiin eri konfliktialueilla on rajattua, eivätkä ulkopuoliset toimijat aina tiedä
millaista tietoa EU:n virkamiehet kulloinkin tarvitsisivat. Tällöin ulkosuhdehallinnon välitystiimin rooli voi nousta arvoonsa. Toisaalta rauhaninstituutilla lienee vapaammat kädet toimia sellaisissa tilanteissa, joissa EU ei
poliittisista syistä halua tai esimerkiksi jäsenmaiden ristiriitaisten intressien takia ei voi toimia yhdessä.
EU:n yhteistyötä rauhanvälitystoiminnassa alueellisten järjestöjen kuten Arabiliiton, OECD:n tai Islamilaisen yhteistyöjärjestön kanssa tulee
kasvattaa entisestään. EU tukee rahallisesti muun muassa Afrikan unionin
kapasiteettien kasvattamista. Ukrainassa EU toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kanssa, mikä on suuri
harppaus järjestöjen yhteistyössä. Pakotteiden uhalla EU vaati juuri Etyjin
76
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tarkkailijoita maahan, ja maaliskuussa 2014 Venäjän kanssa saatu sopu Etyjin siviilitarkkailijoiden lähettämisestä Ukrainaan oli pitkien neuvottelujen
merkittävä lopputulos. Monitorointimission lisäksi Etyjillä on myös muita vakautta ja rauhaa edistäviä hankkeita alueella ja se on kokenut vaalitarkkailija. Aina EU ei voi, eikä sen kannatakaan, pyrkiä näkyvänä toimijana
konfliktien keskelle, vaan useimmiten sen kannattaa rahoittaa ja tukea paikallisia dialogiprosesseja ja strategisia kumppaneita.
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Crisis Management Initiative:

yksityisen diplomatian toimija

P

residentti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama Crisis Management Initiative (CMI) määrittelee itsensä yksityisen diplomatian
toimijaksi (Private Diplomacy Actor, PDA). PDA on ei-valtiollinen
järjestö, joka välittää ja tukee rauhanprosesseja sekä ylläpitää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ilman omaa sisällöllistä agendaa, tavoitteenaan
konfliktinratkaisu ja pitkäaikainen rauha.
CMI perustaa toimintansa YK:n vuonna 2012 julkaisemalle tehokkaan
rauhanvälityksen ohjeistukselle1. Järjestö korostaa erityisesti neljää ohjeistuksen perusperiaatetta: tasapuolisuutta, osallistavuutta, paikallista omistajuutta sekä rauhanvälitysponnistelujen yhtenäisyyttä ja yhteensovittamista. Viidenneksi perusperiaatteekseen CMI nimeää ihmisarvon (human
dignity), joka tulisi järjestön mukaan taata konfliktien ratkaisumalleissa yhtäläisesti kaikille.
CMI:n toiminta jakautuu strategisesti kolmeen painopisteeseen: 1) rauhanvälitys- ja dialogiprojektit, 2) rauhanvälityksen tukeminen ja 3) hauraiden valtioiden kansallisen konfliktinehkäisyn ja -ratkaisun tukeminen. Järjestön hankkeet eivät kuitenkaan jakaudu tiukasti strategisten toimialueiden
mukaan, vaan CMI:llä on tyypillisesti useampia rooleja monella eri tasolla.
1

Ohjeistus löytyy tämän kirjan liitteistä, s. 212–233.
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Tässä artikkelissa esittelen erityisesti kahta ensimmäistä painopistettä
eli rauhanvälitystä ja dialogia sekä rauhanvälityksen tukemista. Ensimmäisen osalta käsittelen erityisesti CMI:n toimintaa Jemenin kansallisessa dialogissa ja toisen osalta Afrikan unionin rauhanvälityskapasiteetin vahvistamista. Teksti perustuu Helsingissä keväällä 2014 tehdyille haastatteluille.2
Kolmatta ja tuoreinta painopistettä en käsittele tarkemmin, koska se on
vielä alullaan ja CMI:llä on vasta muutamia siihen kuuluvia hankkeita. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että näiden hankkeiden tarkoituksena on tukea
olemassa olevia kansallisia rauhanprosesseja ja auttaa paikallisia toimijoita
luomaan pysyviä konfliktinratkaisun toimintamalleja.
CMI:ssä toimii neljän alueellisen tiimin3 lisäksi kolme temaattista tiimiä:
ohjelman kehitys ja koordinointi, sukupuoli ja osallistuvuus, sekä metodit
ja työkalut. Ne työskentelevät samanaikaisesti useissa projekteissa kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueilla. Sukupuoli ja osallistuvuus -tiimi on
osallistunut esimerkiksi Jemenin naisvaikuttajien hankkeeseen ja Afrikan
unionin pyynnöstä keväällä 2014 aloitettuun hankkeeseen Keski-Afrikan
tasavallassa. Metodit ja työkalut -tiimin toiminnasta kerrotaan tarkemmin
erillisessä artikkelissa sivuilla 88–92.
Tyypillisesti pyyntö CMI:n kontribuutiolle rauhanprosesseihin tulee yhdeltä tai useammalta konfliktin osapuolelta, alueelliselta yhteistyökumppanilta tai esimerkiksi paikalliselta välittäjältä. CMI kartoittaa toimintamahdollisuuksiaan eri alueilla myös tekemällä omia konfliktianalyysejä.
Voidakseen tukea rauhanprosesseja, toiminnalle pitää olla vahva paikallinen ja kansainvälinen hyväksyntä ja sen on oltava linjassa muiden alueella
toimivien hankkeiden kanssa.

Rauhanvälitys ja dialogi
CMI:n strategisista painopisteistä ensimmäinen kattaa sellaiset hankkeet,
joissa järjestö tuo itse konfliktin osapuolia yhteen. Rauhanvälitystä ja dialogitoimintaa tapahtuu sekä virallisissa että epävirallisissa prosesseissa monilla eri yhteiskunnan tasoilla. Ylemmän tason toiminnasta CMI käyttää
2

Artikkelia varten haastateltiin seuraavia henkilöitä Helsingissä keväällä 2014: ohjelmapäällikkö
Ville Brummer, projektityöntekijä Eemeli Isoaho, projektityöntekijä Emmi Hänninen ja vanhempi
projektipäällikkö Abdulmajid Al-Fahed.
3
Ks. CMI:n neljän maantieteellisen toiminta-alueen esittely, s. 237.
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termiä välitys. Tällaisten neuvotteluiden tavoitteena on sopimuksen luominen. Alemman tason keskusteluja kutsutaan yleensä dialogeiksi. Niiden tavoitteena on luottamuksen rakentaminen, osapuolten aktivointi, tunnustelu ja viralliseen prosessiin vaikuttaminen. Eri tasoilla voidaan toimia joko
samanaikaisesti tai konfliktisyklin mukaan: konfliktien alkuvaiheissa taus tatyö painottuu yleensä dialogiin, jonka jälkeen aloitetaan viralliset, mahdollisesti välitystoimintaa vaativat rauhanneuvottelut.
CMI toimii pääasiassa niin sanotulla diplomatian 1.5-raiteella, jossa osapuolet saattavat olla hyvinkin vaikutusvaltaisia, mutta neuvotteluprosessi
epävirallinen. Järjestö lähestyy useimmiten vain sellaisia henkilöitä, joilla
on vaikutusvaltaa ja statusta yhteiskunnassa ja joiden asema mahdollistaa
rauhanprosessin edistämisen yhteiskuntarakenteiden ylemmillä tasoilla.
He voivat olla poliitikkoja tai korkean tason virkamiehiä ja päätöksentekijöitä, tai esimerkiksi yritysmaailman tai median edustajia. Vaikutusvaltaisten osapuolten ja heidän motiiviensa kartoittamiseen tarvitaan paikallisia
asiantuntijoita, jotka ymmärtävät pienet kulttuuriset nyanssit ja sen, millainen asema kenelläkin tietyssä joukossa on.
Rauhanvälitys- ja dialogitoiminnassa CMI:n ensisijainen tavoite on rakentaa luottamusta konfliktin osapuolten kesken. Ohjelmajohtaja Ville

Kestävän rauhan saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien tahojen, myös naisten ja nuorten osallistamista rauhanprosessiin. Kuva on helmikuulta 2012 Liberiasta. Naiset osallistuvat Gbarngassa, Bongin maakunnassa järjestettyyn seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa
käsittelevään työpajaan.
81
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Brummerin mukaan keskusteluyhteyttä voidaan vahvistaa jo tunnusteluvaiheessa, ennen varsinaisen rauhanprosessin käynnistymistä tai edes sen
suunnittelua: ”On paljon prosesseja joissa niin sanottu ripeness (kypsyys) ei
ole kohdallaan ja prosessi on jäätynyt. On kuitenkin tärkeää tuoda ihmisiä
yhteen. Kun isoissa ympyröissä tapahtuu muutoksia, ihmiset ovat valmiita
aloittamaan keskustelun.”
Toinen keskeinen tavoite on rauhanprosessien osallistavuus (inclusivity).
Konfliktin osapuolten ja yhteiskunnan eri tahojen mahdollisimman laaja
osallistuminen on rauhanprosessin onnistumisen edellytys. Tässä liikutaan
usein kuitenkin herkillä vesillä: vaikka eri ryhmien tuleekin CMI:n näkökulmasta olla neuvotteluissa edustettuna, se ei tarkoita, että tilaisuudet olisivat avoimia tai että kuka tahansa voisi niihin osallistua.
CMI:n kolmas tavoite on auttaa osapuolia pääsemään sopimukseen. Järjestö tarjoaa konfliktin osapuolille tilaa keskustelulle, auttaa heitä analysoimaan tilannetta ja esittelee uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaikkia edellä
mainittuja tavoitteita CMI on pyrkinyt edistämään myös viime vuosina Jemenin kansallisen dialogin taustalla.
Jemenin kansallinen dialogi

Jemenin poliittinen kriisi alkoi kärjistyä 2000-luvun puolivälissä, jolloin
useat vastarintaliikkeet aloittivat toimintansa eri maakunnissa. Pohjoisen
shiiat syyttivät pääosin sunnalaista keskushallintoa uskonnollisesta ja taloudellisesta syrjinnästä. Etelä-Jemeniin puolestaan syntyi kansanliike, joka
vaati ensin autonomisempaa hallintaa ja myöhemmin itsenäisyyttä. Vuonna
2011 jemeniläiset aloittivat useiden hallinnon korkean tason edustajan
tukemana väkivallattomat mielenosoitukset osana laajempaa alueellista
protestiliikettä, jossa vaadittiin muun muassa demokraattista hallintorakennetta. Maan epävakaus on edesauttanut myös ääriliike al-Qaidan asettumista maahan.
CMI aloitti toimintansa Jemenissä arabikevään mielenosoitusten aikoihin vuonna 2011. Järjestö toi vaikuttajia eri puolilta maata epävirallisiin
neuvotteluihin ja pyrki näin pohjustamaan virallista kansallista dialogia.
Loppuvuodesta 2011 Jemenissä päästiin yhteisymmärrykseen YK:n tukeman kansallisen dialogikonferenssin (National Dialogue Conference, NDC)
järjestämisestä, jonka tehtävänä oli kerätä ehdotuksia maan uutta perus82
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tuslakia varten. Aluksi CMI:n toiminta oli lähinnä tunnustelevaa ja keskittyi luottamuksen rakentamiseen eri toimijoiden välillä. CMI kokosi osapuolia yhteen ja tarjosi neutraalin, epävirallisen tilan keskusteluille kansallisista
kysymyksistä ennen virallisen vuoropuhelun alkua ja sen aikana. Näissä
1.5-raiteen neuvotteluissa kuultiin kaikkia ryhmittymiä, ja CMI:n tukemina osallistujat laativat ratkaisuehdotuksia viralliseen politiikkaprosessiin.
CMI:n toiminta Jemenissä on ollut puhtaasti fasilitoivaa eli järjestö on pidättäytynyt omien suositusten antamisesta sisältökysymyksiin.
Järjestön tukemana dialogiprosessiin saatiin myös mukaan aseellisia
ryhmiä, jotka olivat aluksi kieltäytyneet kaikista kompromissiratkaisuista. Jopa vuoropuhelun rikkojaksi eli spoileriksi epäilty, Jemenin keskushallintoa vastaan taistellut Ansar Allah -ryhmä saatiin lopulta neuvottelupöytään. Toinen potentiaalinen spoileriryhmittymä Etelän liike (Hirak) oli sen
sijaan liian hajanainen voidakseen osallistua neuvotteluihin yhtenäisenä
ryhmänä. Lopulta tältäkin ryhmittymältä saatiin lupaus olla vastustamatta neuvotteluiden lopputulosta. Kansalliseen vuoropuheluun osallistui yhteensä 12 eri ryhmää.
CMI pyrki minimoimaan spoilereiden vaikutusta käyttämällä muun muassa vertaistukea. Järjestö kutsui yhteen Ansar Allahin ja samankaltaisia,
maissaan poliittiseen prosessiin osallistuneita ryhmiä muun muassa EteläSudanista ja Nepalista. Ryhmittymien jäsenet kertoivat omista kokemuksistaan ja painottivat, että myös Jemenissä saavutettaisiin enemmän, jos
kaikki ryhmät laskisivat aseensa ja sitoutuisivat poliittisiin neuvotteluihin.
Neuvoja kuunneltiin tarkasti ja ne vaikuttivat CMI:n mukaan selvästi jemeniläisryhmän neuvotteluhalukkuuteen.
Hankkeen ydinryhmä Istanbul Forum jatkaa toimintaansa vielä kansallisen dialogin päätyttyä. Forumissa on mukana edustajia Jemenin kaikista keskeisistä poliittisista ja myös aseistautuneista ryhmittymistä. Forum
keskustelee vuoropuhelun lopputuloksista, valikoi niistä merkittävimmät
maan uuteen perustuslakiin sisällyttämiseksi ja tekee suosituksia perustuslailliselle komitealle. Komitea muotoilee NDC:n lopputulosten pohjalta perustuslakiluonnosta, josta odotetaan järjestettävän kansanäänestys loppuvuodesta 2014.
CMI tuo myös yhteen vaikutusvaltaisia jemeniläisnaisia keskustelemaan
uuteen perustuslakiin sisällytettävistä kysymyksistä. Maan eri osia ja poliit83
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tisia ryhmiä edustavat naiset tuottavat perustuslakikomitealle suosituksia,
jotta maan uusi perustuslaki ottaisi huomioon naisten kokemukset ja käsitykset kansallisesti merkittävistä kysymyksistä.

Rauhanprosessien tukeminen
CMI:n toinen strateginen toiminta-alue on rauhanvälitystoiminnan tukeminen. Tuen kohteina ovat kansainväliset ja alueelliset yhteistyökumppanit, joista tärkeimmät ovat Euroopan unioni (EU), Afrikan unioni (AU),
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) sekä Yhdistyneet kansakunnat (YK).
CMI järjestää yhteistyökumppaneilleen rauhanvälitysaiheisia menetelmäkoulutuksia, työpajoja kokemusten vaihtamiseksi sekä opintomatkoja
eri rauhanprosessien keskeisille toimijoille. Tehtäväkenttään kuuluu myös
tilaustyönä tehtävät konfliktianalyysit, alustusten pitäminen sekä asiantuntijoiden lähettäminen rauhanvälitystiimien tueksi käytännön välitystyössä.
Tuki Afrikan unionin rauhanvälitystoiminnalle

CMI aloitti yhteistyönsä Afrikan unionin (AU) kanssa vuonna 2009, jolloin
käynnistyi AU:n välitystoiminnan kapasiteettia vahvistava hanke (The AU
Mediation Support Capacity Project).4 Yhteistyö on kolmikantaista: taustalla on CMI:n ja AU:n konfliktinhallintajaoston lisäksi eteläafrikkalainen järjestö African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD).
Yhteistoiminnassa päätösvalta on viime kädessä Afrikan unionilla.
Kolmikantainen yhteistyösopimus sai lähtölaukauksensa presidentti
Martti Ahtisaaren käymistä keskusteluista Afrikan unionin päämajassa Addis Abebassa, Etiopiassa. AU-yhteistyössä CMI:n etuna on ollut paitsi nimekäs perustaja myös järjestön suomalaistausta. Esimerkiksi Ranskalla on
siirtomaahistoriansa vuoksi monissa Afrikan maissa aivan erilainen kaiku
kuin Suomella. Suomen ja presidentti Ahtisaaren maine neutraalina osapuolena näkyy CMI:n työssä esimerkiksi siinä, että sen toiminta nähdään
harvoin uhkana. Järjestö otetaan konsultaatioita tehdessä vastaan lähes
aina, paikassa kuin paikassa, kun taas joistakin toisista maista tulevia toi4

The AU Mediation Support Capacity Project.
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mijoita ei välttämättä hyväksytä mukaan.
CMI pitää AU:n välitystoiminnassa tärkeänä sekä pitkäaikaista suunnittelua että nopeaa reaktiokykyä. Konflikteja on pystyttävä tarkastelemaan
pitkällä aikavälillä, sillä tapahtumat saattavat ottaa täysin uuden suunnan
hyvinkin yllättäen. Etelä-Sudan on hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti
toimintaa voidaan joutua muuttamaan konfliktin uusiutuessa. Tämä onnistuu vain jos byrokraattiset prosessit pidetään kevyinä ja rahoitusmekanismit joustavina.
AU:n yhteistyöhankkeesta voidaan erottaa kaksi osa-aluetta: rauhanvälitysosaamisen vahvistaminen5 ja operationaalinen tuki. Kolmikantayhteistyön kehittyessä toiminnan painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin viimeksi mainittuun eli käytännön operaatioiden tukemiseen.
Rauhanvälitysosaamisen vahvistaminen

Osa Afrikan union kanssa tehtävästä kolmikantayhteistyöstä perustuu tiedon keräämiseen. Tavoitteena on vahvistaa unionin osaamista ja jakaa kokemuksia eri puolilla Afrikkaa työskennelleiden asiantuntijoiden välillä.
Ei-valtiollisten toimijoiden kartoituksessa6 CMI:n tehtävänä oli koota tietoa erilaisista rauhanprosesseissa mukana olleista tai niihin vaikuttaneista toimijoista, ja edistää eri toimijoiden välistä verkostoitumista. Tällä
tavoin pyrittiin rakentamaan yhteyksiä AU:n virallisten toimijoiden ja paikallisten tahojen välille rauhanvälityksessä. Eri tasoilla toimivien tahojen
välinen yhteys on ollut AU:n toiminnassa merkittävä puute ja haasteita riittää edelleen.
CMI kerää tietoa myös AU:n menneistä rauhanvälitysoperaatioista – niiden heikkouksista ja vahvuuksista – ja auttaa siten toiminnan kehittämisessä. Järjestö fasilitoi muutaman päivän pituisia työpajoja, joihin kutsutaan
AU:n rauhanvälitystiimejä ja muita valikoituja toimijoita tietyiltä konfliktialueilta. Keskustelujen pohjalta CMI tekee suosituksia rauhanvälitysoperaatioiden hallinnoinnista.7
5

”Lessons learned and sharing of good practice”.
Mapping of African non-state actors active in the field of mediation and conflict resolution”.
7
AU:n tiedonhallinnan viitekehystä (AU Knowledge Management Framework) hyödynnetään
myös operationaalisen tuen aktiviteeteissa, ja tietoa kerätään myös käynnissä olevien rauhanvälitysprosessien aikana.
6 ”
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Operationaalinen tuki

Tiedonhaun lisäksi CMI tukee Afrikan unionia myös sen käytännön rauhanvälitystoiminnassa. CMI voi osallistua konkreettisesti AU:n operaatioihin tai tukea niitä taustalta käsin koulutuksilla ja selvityksillä. Järjestö
saattaa esimerkiksi tehdä konsultaatioita unionin kenttätoimijoiden ja rauhanvälitysoperaatioiden erityislähettiläiden kanssa ja kartoittaa heidän tarpeitaan.8 Tällaisia projekteja CMI on tehnyt esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa, Norsunluurannikolla ja Madagaskarissa.
CMI tarjoaa AU:n mandaatilla asiantuntija-apua myös paikallisille vaikuttajille. Esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa CMI aloitti keväällä 2014
AU:n pyynnöstä projektin, jossa tuotiin yhteen konfliktin eri puolilta naisvaikuttajia eri yhteiskunnallisista ja uskonnollisista ryhmistä. CMI:n neuvonantajat ovat osallistuneet Keski-Afrikan tasavallan rauhanneuvotteluihin asiantuntijoina, minkä lisäksi CMI on tukenut neuvotteluiden sihteeristönä toimivaa Keski-Afrikan alueellista organisaatiota ECCASia. Yksityisenä toimijana CMI pystyy usein toimimaan sillanrakentajana alueellisten ja
paikallisten toimijoiden välillä.
AU:lle tehdyt kansalliset kartoitukset ovat myös osa CMI:n operationaalisen tuen toimintaa. CMI tekee tietyissä AU:n jäsenmaissa konsultaatioita ja niiden pohjalta toimijakartoituksia, analyyseja ja suosituksia Afrikan
unionin eri osastoille, kuten varhaisen varoituksen yksikölle. Näiden hankkeiden painopiste on hyvien toimintamallien luomisessa. Operationaalisen
tuen toimintaan kuuluu myös selontekojen laatiminen suoraan AU:n rauhan ja turvallisuuden neuvostolle.

8

Yksityisen diplomatian järjestöt saattavat toimia muiden tehtäviensä ohella myös eräänlaisina
välittäjinä ulkopuolisten eri toimijoiden välillä. Kansainväliset ja alueellisille järjestöt sekä valtiot
tulkitsevat toistensa mandaatit operaatioissa eri tavoin ja kommunikaatio- ja koordinaatio-ongelmat
ovat tavallisia myös suurien alueellisten toimijoiden sisällä. Vaikka CMI:llä ei ole varsinaisesti
koordinoivaa roolia Afrikan alueellisille toimijoille, se saattaa toimia sillanrakentajana niiden välillä
yksittäisissä hankkeissa.
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Ministeri Elisabeth Rehn toimi CMI:n erityisasiantuntijana sukupuoleen liittyvään väkivaltaan keskittyvässä projektissa. Kuvassa Rehn on tapaamassa Liberian oikeusministeri Christiana Tahnia maaliskuussa 2012, yhdessä CMI:n projektitiimin kanssa.
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Poikkitieteellistä, empiiristä ja
luovaa metodien kehittämistä

Konfliktien ratkaisu vuoropuhelun keinoin vaatii välittäjiltä paitsi sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä myös erilaisten menetelmien käyttämistä konfliktin eri vaiheissa. Ei ole olemassa yhtä tai kahta menetelmää, joilla vaikeudet
käännetään voitoksi ja konfliktista päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään
ratkaisuun. Rauhanprosessit vaativat suunnitelmallisia dialogi- ja neuvotteluprosesseja, jotka etenevät yleensä eri raiteilla samanaikaisesti, joskus
ruuhkaisina ja ilman koordinoituja aikatauluja, joskus taas tyystin tyhjinä sekä välittäjistä että konfliktin osapuolista. Prosessit voivat mennä, ja
yleensä menevätkin, raiteiltaan monessa kohtaa. Rauhanvälitystoimijoilta
vaaditaan kokemukseen ja osaamiseen perustuvaa joustavuutta, luovuutta ja innovaatioita, jotta prosessit etenevät oikeaan suuntaan – kohti kestävää rauhaa.
Konfliktin läheisyys supistaa osapuolten näkemyksiä rauhan mahdollisuuksista ja estää ulkopuolelta katsottuna loogiset ratkaisut, kun osapuolet
kaivautuvat asemiinsa, pitävät itsepintaisesti kiinni joskus epäselvistäkin
tavoitteistaan, heikentävät toisiaan tai vahvistavat omia asemiaan keinoja
kaihtamatta. Ulkoisten rauhanvälitystoimijoiden rooli on tarjota keskusteluille turvallinen tila, auttaa sovitteluprosessin suunnittelussa ja kuljettaa
prosessia eteenpäin erilaisin menetelmin. Punaisena lankana tulee kuitenkin aina olla konfliktiosapuolten oma vastuu ratkaisujen löytämisestä omiin
konflikteihinsa. Konfliktien taustalla olevat ongelmat ovat usein vaikeasti
ratkaistavissa siten, että ne tyydyttäisivät kaikkia osapuolia riittävästi.
88
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Konfliktin ratkaisemiseksi tarvitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan
vaikuttaa tilanteisiin yhtäaikaisesti useamman eri ulottuvuuden näkökulmasta. Konfliktinratkaisumenetelmien on ensinnäkin tuettava osapuolten välisen perusluottamuksen rakentamista ja yhteisen ymmärryksen
sekä tahtotilan synnyttämistä, ja toiseksi menetelmien on samanaikaisesti mahdollistettava monitahoisten asioiden analyyttinen käsittely ja tuloksellinen yhteissuunnittelu konfliktista ’ulospääsyteiden’ löytämiseksi ja sopimiseksi. Konfliktinratkaisumenetelmät tuleekin aina mukauttaa näitä
ulottuvuuksia (osapuolten yhteisymmärrys ja ymmärrys tilanteesta) ajatellen. Nämä ulottuvuudet vaihtelevat prosessin vaiheesta, osapuolten tahdosta ja kapasiteetista riippuen.
CMI:n ohjelma koostuu neljästä maantieteellisestä ja kolmesta läpileikkaavasta ohjelmayksiköstä. Yksi poikkiorganisatorinen yksikkö on Metoditiimi (Methods and Tools Team), joka on vastuussa erilaisten konfliktien
analyysi- ja ratkaisumenetelmien kehittämisestä ja käytöstä. Metoditiimi yhdistelee organisaation ulkopuolista ja sisäistä osaamista, kehittelee
CMI:n menetelmiä ja liikkuu kentältä nousevien tarpeiden mukaan globaalisti tukemassa hankkeita prosessisuunnittelussa, menetelmien valinnassa
ja moninaisten istuntojen valmistelussa sekä fasilitoinnissa.
Uusia konfliktinratkaisumenetelmiä ja niiden soveltamisosaamista tulee
kehittää jatkuvasti niin CMI:ssä kuin koko rauhanvälityksen alalla. Yksityisen rauhanvälityksen ala on vielä nuori, joten tarvitaan toimijoita, jotka kehittävät ennakkoluulottomasti uusia lähestymistapoja. Nopeasti ajateltuna
olisi helppo päätyä ajatukseen innovatiivisten ja luovien menetelmien aiheuttamista riskeistä herkissä prosesseissa – ja että siksi kannattaisi pitäytyä
vanhoissa, kenties puutteellisissa toimintatavoissa. Toisaalta voidaan ajatella, että ilman luovuutta, innovatiivisuutta ja runsasta menetelmien kirjoa voidaan hukata mahdollisuus uusien avauksien löytymiselle. Tässä yhteydessä innovatiivisuus merkitsee sellaisten menetelmien kehittämistä,
jotka vastaavat tapauskohtaisesti konfliktin ratkaisulle keskeisiä inhimillisiä ja teknisiä vaatimuksia ja rajoituksia, mutta myös konfliktidynamiikasta
nousevia sanomattomiakin tarpeita ja mahdollisuuksia.
Useimmissa valtioiden sisäisten konfliktien ratkaisuprosesseissa tavoitellaan kansallisesti merkittäviä välitavoitteita, jotka vievät kohti kestävää
rauhaa. Välitavoitteita ovat esimerkiksi institutionaaliset reformit, sosiaa89
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linen ja oikeudellinen tunnustaminen, resurssien uusi allokointi ja tulonjako, maareformit, peruspalveluiden tasapuolisempi ja tehokkaampi järjestäminen, perustuslailliset uudistukset, turvallisuuskysymykset ja väkivallan
ehkäiseminen, tai dialogin laajentaminen koskemaan laajempaa yleisöä. Temaattiset osaratkaisutkin tuottavat laajoja, eri osapuolia velvoittavia yhteisiä toimenpidesuunnitelmia. Joskus nähdään myös kokonaisvaltaisia rauhansopimuksia. Sopimusten ja suunnitelmien toimeenpano ja seuranta
vaativat myös erityisiä menetelmiä, joihin rauhanvälitystoimijoiden tulee
perehtyä ja sitoutua. Mikäli ei ymmärretä millä edellytyksillä sopimuksista
voidaan pitää kiinni, ja millaista ulkopuolista tukea se vaatii, välittäjät eivät
myöskään voi luotsata rauhanprosesseja tuottamaan kestäviä sopimuksia.

Keskinäisriippuvuusanalyysi tehdään osana dialogiprosessia. Konfliktin osapuolet arvioivat
siinä ristiriitaa edistävien ja ylläpitävien tekijöiden (drivers of conflict) keskinäisiä vaikutuksia. Voimakkaimmat ongelmien väliset yhteydet tunnistetaan eri tekijöiden välisille suhteille annettujen painotusten keskiarvoista, ja niiden perusteella rakennetaan systeemikuvaus
konfliktin taustalla olevalle ongelmakokonaisuudelle. Keskinäisriippuvuusanalyysi perustuu
ajatukseen siitä, että keskittymällä merkittävimpien ongelmien sekä ongelmien välisten riippuvaisuuksien korjaamiseen voidaan rauhanprosessissa saada aikaan kestävämpiä tuloksia
kuin vaikuttamalla yksittäisiin ongelmiin erillisinä ilmiöinä. Analyysi auttaa myös yhteisten
intressien löytämisessä konfliktin osapuolten välillä. Keskinäisriippuvuusanalyysiä käytetään
CMI:n työssä usein yhdessä riskianalyysin sekä ongelmanratkaisun ja priorisointimenetelmien kanssa.
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CMI:n menetelmät on rakennettu ottamaan huomioon samanaikaisesti
useita näkökulmia, kiistakysymyksiä ja risteäviä intressejä. CMI on havainnut selvän kysynnän uusille konsepteille ja menetelmille, jotka eivät kuljeta
– eivätkä edes salakuljeta – sisältöjä (valmiita ratkaisuja) prosesseihin. Menetelmien tulee selkeyttää osapuolten välisiä keskusteluja ja tuottaa keskusteluja heijastelevia tuloksia. Osapuolet arvostavat prosesseja, joissa heidän
huolensa ja tunteensa sekä myös osaamisensa ja ajatuksensa voidaan käsitellä ja muotoilla rakentavalla tavalla arvokkaaksi anniksi rauhanprosessille.
Konfliktien taustalla olevat kipukysymykset koskevat usein elämän koko
kirjoa. Monitahoiset ongelmat vaativat rauhanvälitystoimijoilta monialaista prosessi-, teema- ja alueosaamista. Useilta eri yhteiskunnan ja tieteen
aloilta löytyy hyviä käsitteitä ja malleja ristiriitojen ja ongelmatilanteiden
ratkaisemiseksi, joista on hyötyä myös rauhanvälityksessä.
Tämän vuoksi CMI aktiivisesti yhdistelee eri alojen osaamista tuomalla menetelmiä ja osaajia prosesseihinsa. CMI käyttää työssään hyödykseen
muun muassa seuraavia menetelmiä ja tieteenaloja: systeemianalyysi, päätösteoria ja -mallit, sovelletun matematiikan ja mallintamisen menetelmät,
psykologian ja aivotutkimuksen relevantit löydökset ja käsitteet, yritysmaailman erilaiset strategiatyökalut ja -menetelmät, visuaalisen suunnittelun
periaatteet, puolustussuunnittelun mallit ja erilaiset hallintomallit.
CMI ei kehitä menetelmiä niiden itsensä takia, vaan ne vastaavat aina
käytännön rauhantyöstä tuleviin tarpeisiin ja havaintoihin. Niiden perusteella CMI näkee rauhanvälitysalan kaipaavan runsaasti enemmän poikkitieteellistä yhteistyötä ja käytännön aloitteita konfliktien sovittelemiseksi
kaikilla tasoilla. Osaamisen lisäksi menetelmät kehittyvät parhaiten haasteita rohkeasti kohtaamalla ja tekemällä asioita käytännössä.
Toiminnan tulee pääasiassa perustua tarpeeseen, mutta tilaa on myös
uusille kokeellisillekin ajatuksille ja lähestymistavoille. Vahvan välitysosaamisen ja kontekstituntemuksen avulla erilaisia ideoita voidaan hyödyntää hallitusti ja toimeenpanna asteittain hyvässä yhteistyössä konfliktiosapuolten kanssa. Joskus voi olla hyvä kehittää konfliktinratkaisumenetelmiä
konfliktin osapuolten kanssa, jolloin sekä välittäjän että osapuolten kapasiteetit vahvistuvat. Tällöin osapuolten luottavaisuus itse rauhanprosessiin ja
sen tuloksiin todennäköisesti lisääntyy, mikä puolestaan johtaa kestävämpään sitoutumiseen.
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Rauhanvälityksessä ei ole kysymys salatieteestä, vaikka sitä tehdään aina
luottamuksellisissa ympäristöissä, jolloin menetelmiäkään harvoin paljastetaan laajemmalle yhteisölle. Rauhanvälityksen menetelmät ja opit syntyvät onnistumisten, mutta myös kalliiden virheiden kautta. Rauhanvälitysosaaminen on liian arvokasta hukattavaksi. Siksi CMI pyrkiikin aktiivisesti
edelleen kehittämään ja jakamaan menetelmiä ja osaamista organisaation
sisällä sekä kumppaniensa ja konfliktiosapuolten kanssa.
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Kirkon Ulkomaanapu:

kivijalka kestävälle rauhalle
luodaan ruohonjuuritasolla

K

irkon Ulkomaanapu perustettiin jo vuonna 1947 toimittamaan
kipeästi kaivattua humanitaarista apua sodan raunioittamaan
Suomeen. Rauhanvälitystoimijana se on kuitenkin vielä nuori.
Ulkomaanavun rauhantyön pilottihanke alkoi Somaliassa vuonna 2007.
Kokeilun tulokset kannustivat järjestöä selvittämään toimintamahdollisuuksia myös muissa ohjelmamaissa.
Sittemmin Ulkomaanapu on laajentanut rauhantyön toimintaansa määrätietoisesti osana kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön palettia. Järjestö on profiloitunut kansainvälisesti aktiivisena rauhanvälitystoimijana, jonka erikoisosaaminen liittyy uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooliin rauhanprosesseissa.
Tämä artikkeli kertoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristössä sekä käytännön välitystoiminnasta Somaliassa toteutetuissa hankkeissa. Teksti perustuu Helsingissä keväällä 2014 tehdyille haastatteluille.1
1

Artikkelia varten on haastateltu vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytköstä, vanhempaa rauhantyön
asiantuntijaa Matthias Wevelsiepiä, Itä-Afrikan alue-edustaja David Korpelaa ja rauhantyön asiantuntija Elina Korhosta.
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Paikalliset uskonnolliset johtajat rauhantyön ytimessä
Kirkon Ulkomaanavun näkökulma rauhantyöhön juontuu yhtäältä järjestön pitkästä historiasta kehitysyhteistyön toimijana ja toisaalta sen kirkollisesta taustasta. Konfliktien ratkaisuun liittyviä hankkeita kutsutaan yleistermillä rauhantyö. Siihen sisältyvät sekä laajemmat, koko yhteiskunnan
kattavat dialogihankkeet että fasilitoiva rooli korkeamman tason neuvotteluissa.
Rauhantyö ymmärretään Ulkomaanavussa osaksi laajempaa, ihmisoikeusperusteista kehityspolitiikkaa. Rauha nähdään ennakkoehtona muulle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Keskenään taistelevien konfliktin osapuolten tukeminen kohti aselepoa ja rauhansopimusta on vasta ensiaskel
pitkässä prosessissa: vielä tärkeämpää on tukea rauhanomaisten konfliktinratkaisumenetelmien luomista, jotta kiistat voidaan jatkossa selvittää
rakentavasti ja ennen kaikkea väkivallattomasti.
Ulkomaanavun kehitysyhteistyötausta näkyy myös paikallisuuden
korostamisessa. Järjestö katsoo yhteiskunnallisen muutoksen lähtevän
alhaalta ylöspäin ja tukee siksi kylätason hankkeita ja paikallisia rauhanvälittäjiä. Ulkomaanavun mukaan rauhanprosessien onnistumisen kannalta
välttämätön paikallisten toimijoiden työ jää helposti virallisten neuvotteluiden ja nimekkäiden kansainvälisten välittäjien varjoon. Paikallisen tason
konfliktit ja niiden ratkaisumenetelmät kuitenkin linkittyvät kansalliseen ja
sitä kautta myös kansainväliseen tasoon. Kirkon Ulkomaanapu pyrkii luomaan ja vahvistamaan näitä eri tasojen välisiä yhteyksiä.
Kirkon Ulkomaanapu on uskopohjainen järjestö (Faith Based Organization)2
ja kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöjen kattoverkoston
ACT-allianssin jäsen.3 Kirkollisen taustan vuoksi on luonnollista, että järjestön rauhantyön erikoisalaksi on nostettu juuri uskonnollisten toimijoiden
rooli konflikteissa. Kansainvälisellä rauhanvälityskentällä Ulkomaanavun
valitsema painopiste on kuitenkin melko uusi: perinteisessä rauhanvälitystyössä uskonnoille ja perinteille on annettu vähän painoarvoa ja tutki2

Uskopohjaisuudesta huolimatta Kirkon Ulkomaanapu korostaa, että sen säännöt kieltävät kaikenlaisen hengellisen julistustyön.
3
ACT-allianssin työn kokonaisvolyymi on 1,5 miljardia euroa vuodessa ja sillä on toimintaa 140
maassa. Ks. http://www.actalliance.org/
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Ulkomaanapu järjesti uskonnollisten johtajien delegaation vierailun Keski-Afrikan tasavaltaan huhtikuussa 2014.

mustietoa niiden vaikutuksista yksittäisiin konflikteihin on vielä heikosti.4
Viime vuosina uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooliin on alettu kiinnittää enemmän huomiota myös kansainvälisellä tasolla. YK:n päätöslauselma 65/283 pyysi YK:n pääsihteeriä raportoimaan rauhanvälityksen laadusta ja tehokkuudesta.5 Vuonna 2012 julkaistun pääsihteerin raportin mukaan uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat tärkeässä roolissa rauhanvälitysprosesseissa konfliktitilanteissa, mutta heidän rooliaan
ei hyödynnetä riittävästi.6 Raportti, jonka valmisteluun myös Kirkon Ulkomaanapu osallistui, nostaa esiin suosituksia siitä, miten uskonnollisten ja perinteisten johtajien vahvistuva rooli voi parantaa YK:n rauhanvälitysprosessien laatua tulevaisuudessa. Ulkomaanapu työsti asiaa eteenpäin
yhdessä YK:n rauhanvälitysyksikön (Mediation Support Unit, MSU),
islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (Organisation of Islamic Cooperation,
OIC) sekä Uskonnot rauhan puolesta -järjestön (Religions for Peace, RfP)
4

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen käsittelee aihetta tarkemmin tämän
julkaisun artikkelissa ”Uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat rauhanvälityksen ankkureita s. 103–
106.
5
YK:n pääsihteerin raportti “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of
disputes, conflict prevention and resolution” (A/66/811) julkaistiin kesällä 2012.
6
YK:n pääsihteerin raportti A/66/811, kohta 64.
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Uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkosto
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkosto koostuu yksittäisistä johtajista ja
heidän rooliaan rauhanvälittäjinä ja -rakentajina tukevista toimijoista.
Verkosto kerää tietoa uskonnollisten johtajien roolista konfliktitilanteissa YK:n
rauhanvälitysyksikön tai muun kansainvälisen toimijan pyynnöstä. Tässä tehtävässä Kirkon Ulkomaanavulla on verkoston sihteeristönä päärooli. Ulkomaanapua
voidaan pyytää myös toimimaan yhteyksien luojana paikallisten johtajien ja esimerkiksi YK-tason rauhanvälitystoimijoiden välillä, järjestämään tapaamisia uskonnollisten johtajien kesken sekä tekemään tapaamisten perusteella suosituksia YK-toimijoille.
Kirkon Ulkomaanavun tehtäviin verkoston sihteeristönä kuuluu muun muassa
uusien hankkeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen. Verkoston ensimmäinen toiminta-alue on sisällissodan repimä Keski-Afrikan tasavalta. Kirkon
Ulkomaanapu on selvittänyt toimintamahdollisuuksia Keski-Afrikan tasavallassa ja
verkoston toiminnan mahdollista lisäarvoa suhteessa muuhun alueella toteutettavaan rauhantyöhön.
Verkostossa on kaksi työryhmää, joista toinen toimii radikalisaation ehkäisemiseksi erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Toinen ryhmä keskittyy sukupuolikysymyksiin. Se tukee vaikutusvaltaisia naisjohtajia ja pyrkii vaikuttamaan perinteisiin ja uskonnollisiin johtajiin naisten osallistamiseksi päätöksenteossa.
Verkosto järjestää myös koulutusta. Uskonnollisia ja perinteisiä johtajia koulutetaan konfliktinratkaisusta, YK:n ja muiden ensimmäisen raiteen rauhanvälityksen toimijoille tarjotaan koulutusta perinteisten ja uskonnollisten johtajien roolista konflikteissa ja niiden ratkaisussa.
Vaikka verkosto on globaali, sen toiminta on käynnistymisensä jälkeen keskittynyt lähinnä Afrikan mantereelle. Osittain tämä johtuu siitä, että nimenomaan Afrikan maissa uskonnollisilla ja perinteisillä johtajilla on havaittu olevan merkittävä
rooli. Yksi verkoston tehtävistä on kuitenkin katsoa muitakin maanosia ja selvittää, millainen rooli näillä johtajilla on eri puolilla maailmaa.
Verkoston yhteistyötä pyritään jatkossa laajentamaan YK:n ja kansallisen tason
toimijoiden lisäksi alueellisiin organisaatioihin. Tätä varten Kirkon Ulkomaanapu
palkkaa asiantuntijoita, jotka keskittyvät Aasian sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
alueisiin. Rauhantyötä osana uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkostoa
laajennetaan kuitenkin maltillisesti: ensin tarvitaan konkreettisia näyttöjä verkoston toiminnasta ja parempaa ymmärrystä siitä, kuinka alueellisen tason valtasuhteet rakentuvat.
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kanssa. Tuloksena on vuonna 2013 Suomen ulkoasiainministeriön tuella
perustettu Uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkosto (The Network
of Religious and Traditional Peacemakers). Kirkon Ulkomaanapu toimii verkoston sihteeristönä.

Pitkäaikaisia hankkeita Somaliassa
Somalia on ollut tähän asti merkittävin Kirkon Ulkomaanavun rauhantyön kohdemaa. Maa kärsii edelleen yli 20 vuotta jatkuneesta sisällissodasta, jonka seurauksena on menehtynyt yli puoli miljoonaa henkeä. Taisteluiden osapuolina ovat olleet alueelliset klaanit, uskonnollistaustaiset ryhmät,
kuten islamistinen Al-Shabaab -liike, ja maan väliaikaishallinto (Transitional
Federal Government, TFG) yhdessä Etiopian joukkojen kanssa.
Selvitystyö pohjusti eri tasojen neuvotteluita

Kirkon Ulkomaanavun ensimmäinen työtehtävä Somaliassa vuonna 2007
oli perusteellinen taustaselvitys siitä, kuinka järjestö voisi tukea paikallista rauhanprosessia. Tätä varten Ulkomaanapuun palkattiin somalialaissyntyinen helsinkiläinen, Mahdi Abdile, joka alkoi selvittää konfliktin taustatekijöitä laajalla haastattelututkimuksella. Somalian uskonnolliset johtajat ja
klaaninpäälliköt huomattiin pian merkittäviksi toimijoiksi myös laajemman
konfliktin kannalta. Pitkään jatkunut sotatila oli heikentänyt rakenteita ja
klaanit olivat korvanneet paikallishallinnon joillain alueilla lähes täysin. Uskonnollisten johtajien rooli erityisesti konfliktinratkaisijoina ja sharia-lain
tulkitsijoina oli säilynyt vahvana. Näillä maltillisilla johtajilla oli mahdollisuus haastaa kaaoksen keskellä vahvistuneita äärimielipiteitä.
Ulkomaanapu käynnisti Somali Traditional and Religious Leaders Peace
Initiative -ohjelman, joka keskittyi Pohjois-Somaliassa sijaitseviin Somalimaahan ja Puntmaahan.7 Toiminta käynnistettiin kahdella tasolla. Yhtäältä
Ulkomaanavun tuki kohdistui yksittäisten kyläyhteisöjen välisiin paikallistason neuvotteluihin. Samanaikaisesti järjestö keräsi 130 hengen alueellisten uskonnollisten johtajien ydinjoukon Hargeisaan, Somalimaan puolelle.
7

Somalimaa julistautui itsenäiseksi jo vuonna 1991, mutta toistaiseksi mikään muu valtio ei ole
tunnustanut sen itsenäisyyttä. Autonominen Puntmaa ei sen sijaan pyri itsenäistymään muusta
Somaliasta.
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Ajatuksena oli luoda neutraali tila, jossa johtajat pystyivät kertomaan omista tavoitteistaan ja ehdottamaan rakennetta, jolla maan sisäisiä konflikteja
voitaisiin purkaa.
Neuvotteluiden aikana Kirkon Ulkomaanapu välitti esiin nousseet ehdotukset kansainväliselle yhteisölle. Samalla perinteiset ja uskonnolliset johtajat saatiin ymmärtämään, että YK:lla on jotain annettavaa ja että siihen
kannatti säilyttää yhteys. Luottamuspula paikallistoimijoiden ja YK:n välillä
oli molemminpuolista: kesti pitkään ennen kuin YK:n edustajat huomioivat
uskonnolliset johtajat varteenotettaviksi neuvottelukumppaneiksi. Vähitellen asenteet kuitenkin muuttuivat. Vuonna 2010 järjestettiin uusi kokous,
jossa YK:n erityisedustaja kuunteli muiden ryhmien ohella myös uskonnollisia johtajia.
Vuoden 2012 keväällä uskonnollisilla johtajilla oli jo merkittävä rooli väliaikaishallinnon päättymisessä. Kirkon Ulkomaanapu lähestyi tuolloin johtajia kysymällä, mitä heidän mielestään suomalaisjärjestöllä voisi olla annettavana rauhanprosessiin. Johtajat pyysivät Ulkomaanapua lähettämään
oman somalialaistaustaisen edustajansa väliaikaishallinnon perustuslakia
valmistelevan komitean tueksi. Ratkaisu ei ollut yksinkertainen ja järjestössä käytiin paljon sisäistä keskustelua siitä, kuinka tiiviit suhteet se voisi solmia suhteessa väliaikaishallintoon. Yhteys voitaisiin helposti tulkita poliittiseksi kannanotoksi. Tuen antaminen ruohonjuuritason rauhanprosessille
sekä päättävässä asemassa oleville lainsäätäjille nähtiin Ulkomaanavussa
tärkeäksi ja lopulta Kirkon Ulkomaanapu lähetti Mahdi Abdilen väliaikaishallinnon asiantuntijaksi.8
Toiminta Somaliassa jatkuu monella tasolla

Kirkon Ulkomaanavun Somaliaan liittyvän rauhantyön budjetti on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2012 budjetti oli noin 700,000
euroa, vuonna 2013 noin 1,3 miljoonaa ja vuonna 2014 noin 3,1 miljoonaa.
Summat ovat maakohtaisen suomalaisprojektin budjetiksi suuria. Kansainvälisessä vertailussa näky on toinen: esimerkiksi Catholic Relief Servicen
budjetti on 16,5 miljoonaa pelkästään Keski-Afrikan tasavallassa, joka on
8

Muodollisesti Abdilen työsuhde Ulkomaanavussa oli toimeksiannon aikana katkolla, eikä hän siten
väliaikaishallinnossa toimiessaan ollut Kirkon Ulkomaanavun edustaja.
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Rukous rauhansopimuksen jälkeen Soolin alueella Somaliassa.

huomattavasti Somaliaa pienempi maa.
Ulkomaanapu jatkaa rauhantyötään Somaliassa sekä paikallisella tasolla
että alueellisesti. Vaikka hallinnolliset rakenteet esimerkiksi PohjoisSomalian Somalimaassa ovat kehittyneet, Ulkomaanapu toimii sielläkin edelleen myös kylätasolla. Lähtökohtana on näkemys siitä, että järjestelmää on
paras rakentaa alhaalta ylöspäin, tarjoamalla ylemmän tason johtajille onnistuneita esimerkkejä paikallistason konfliktinratkaisusta.9 Sovintoprosesseihin osallistuneiden yhteisöjen kokemuksia kuunnellaan alueellisella
tasolla paremmin kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Näin muodostuu myös
parempi ymmärrys siitä, mitä yksittäistä lakia tai niiden yhdistelmää sovelletaan missäkin kysymyksessä.
Klaanien hallitsemilla alueilla yhden jäsenen rikos nähdään helposti koko
klaanin rikkomukseksi. Ulkomaanavun kaltaisilta toimijoilta pyydetään
tukea erityisesti silloin, kun kiistan toisella puolella olevia yhteisöjä ei itse
uskalleta lähestyä kostoiskujen pelossa. Tällöin järjestön työntekijä käy
9

Kirkon Ulkomaanavun mukaan monet toimijat, kuten YK:n kehitysohjelma, yrittävät rakentaa
rauhaa lähinnä ylhäältä alaspäin. He lähtevät liikkeelle Somalimaan hallituksesta ja hyväksyttävät
toimintaohjelmia, joita sitten sovelletaan seuraavilla tasoilla. Ulkomaanavun mukaan ylätason ohjelmat eivät kuitenkaan juuri kiinnosta kyläyhteisöjä, jos niillä ei ole konkreettista vaikutusta paikallistasolle.
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ensin toisen klaanin kanssa puhumassa ongelmakohdista, konfliktin historiasta ja todellisesta motivaatiosta ratkaista kiista, ja siirtyy sitten keskustelemaan toisen klaanin kanssa samoista kysymyksistä. Tämän jälkeen
Ulkomaanapu sopii osapuolten kanssa ajan ja paikan neuvotteluille.
Usein osapuolet ovat väsyneitä konfliktiin ja tahtoa sen selvittämiseen
löytyy, mutta he haluavat ulkopuolisen, luotettavan toimijan aloittamaan
sovintoprosessin. Tyypillisesti paikalle pyydetään perinteisiä ja uskonnollisia johtajia, joilla on mandaatti määritellä se, mitä eri osapuolilta vaaditaan ja kuka on vastuussa mistäkin. Samalla johtajat valvovat sopimuksen
täytäntöönpanoa. Kiistojen ja rikosten luonteesta riippuen neuvotteluissa
vedotaan perinteiseen lakiin, sharia-lakiin tai länsimaalaiseen oikeuteen.
Länsimaisessa oikeudessa ihmistä käsitellään yksilönä, jolla on omat oikeudet ja vastuut. Somaliassa vahvan aseman säilyttäneet perinteinen laki ja
sharia-laki käsittelevät ihmistä osana yhteisöä, jolloin korvauksia rikoksista maksetaan perheelle tai klaanille. Kun vastuu on kollektiivista, yksittäisen ihmisen on vaikea saada oikeutta. YK:n toimijoiden lähtökohtana taas
on kansainvälinen oikeus ja länsimainen (ihmis)oikeuskäsitys. Somaliaankin on yritetty luoda länsimaista oikeusjärjestelmää, joka on esimerkiksi
sukupuolikysymyksissä tasa-arvoisempi, mutta kansalaisten keskuudessa
sillä ei juuri ole legitimiteettiä. Toistaiseksi uskonnolliset ja perinteiset klaanijohtajat nauttivat laajempaa kannatusta kuin hitaasti kehittyvä hallintojärjestelmä uusine oikeusmalleineen.
Rauhantyön sisältö vaihtelee alueittain

Pohjois-Somaliassa Kirkon Ulkomaanapu on jo pystynyt siirtämään toimintansa painopistettä paikallistasolta aluehallinnon tasolle. Somalimaassa kehitys on ollut nopeampaa kuin Puntmaassa. Somalimaan hallitus on
hyväksynyt toimintaohjelmia siitä, millä yhteiskunnan tasolla mikäkin konflikti käsitellään. Ulkomaanavun mukaan tällaisen institutionaalisen muistin luominen on välttämätöntä, sillä kansalaisjärjestöjen ei kuuluisi toimia
konfliktien välittäjinä kuin poikkeustilanteissa. Rauhanvälitystä tekevien
järjestöjen rooli pienenee sitä mukaa kun hallintorakenteet vahvistuvat.
Puntmaassa Ulkomaanavun paikallisen yhteistyökumppanin, Horn of Africa Center for Peace -järjestön rooli konfliktinratkaisussa säilynee merkittävänä vielä pitkään. Tammikuussa 2014 järjestettyjen presidentinvaalien
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jälkeen alueen poliittinen tilanne on kuitenkin tasaantunut. Sen sijaan Keski- ja Etelä-Somaliassa hallintorakenteet puuttuvat vielä lähes täysin. Siellä Ulkomaanapu on toiminut toistaiseksi vain yksittäisten paikallisten klaanien ja uskonnollisten johtajien kanssa. Taistelut ovat tehneet työstä hyvin
vaikeaa.
Vuonna 2013 Keski-Somalian kuvernöörit ottivat yhdessä uskonnollisten
ja klaanijohtajien kanssa yhteyttä Kirkon Ulkomaanapuun. Ilman perinteisten johtajien tukea kuvernööreillä ei ole alueella juurikaan valtaa. He pyysivät Ulkomaanapua fasilitoimaan korkean tason rauhanneuvottelut kolmessa osa-valtiossa – Mudugissa, Galguduudissa ja Hiraanissa – seitsemän
keskenään taistelevan suuren klaanin välillä. Näiden lisäksi Keski-Shabeelleosavaltion klaanit pohtivat osallistumistaan Keski-Somalian neuvotteluihin.
Neuvotteluiden lähtökohta oli haastava: selvittämättä oli kaksikymmentä vuotta kestäneiden ristiriitojen ja rikosten vyyhti. Kesällä 2013 sovintoprosessin etenemisestä saatiin Ulkomaanavun tuella sovittua yhteinen
näkemys. Prosessi suunniteltiin kolmivaiheiseksi: Ensimmäisessä vaiheessa
klaanit keskustelivat sisäisesti alaklaanien kanssa kiistakysymyksistä, neuvottelijoista sekä neuvotteluiden paikasta ja ajankohdasta. Tämä vaihe päättyi maaliskuussa 2014, jonka jälkeen alkoi kaksivuotinen toinen vaihe, johon sisältyvät varsinaiset neuvottelut yksittäisistä kiistakysymyksistä. Tätä
artikkelia kirjoittaessa kesällä 2014 neuvottelut ovat edelleen kesken. Mikäli neuvottelut onnistuvat, siirrytään kolmanteen vaiheeseen, jossa päätetään koko Keski-Somalian hallinnasta – oikeusjärjestelmästä, poliisirakenteesta, ja muista rakenteista – käyttäen mallina Somalimaata. Prosessi on
Ulkomaanavun mukaan varsin epävarmalla pohjalla, mutta tulevaisuuden
suhteen ollaan optimistisia.
Keski-Somalian neuvotteluissa Kirkon Ulkomaanavun tehtävänä on
tukea Somalian Mogadishusta käsin toimivaa sisäministeriötä rauhanprosessin fasilitoimisessa. Järjestöissä on pohdittu paljon sitä, kuinka paljon
kansalaisjärjestö voi tehdä valtionrakenteiden kanssa yhteistyötä leimautumatta puolueelliseksi toisten osapuolien näkökulmasta. Ulkomaanapu katsoo, että sisäministeriöllä on rauhanprosessin vetämisessä selkeä mandaatti ja pitää tärkeänä, että klaanijohtajat saavat kokemusta keskushallinnon
kanssa toimimisesta jo neuvotteluiden alkuvaiheessa, vaikka hallinto ei vielä nautikaan alueella suurta luottamusta.
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Naisten rooli rauhanneuvotteluissa kaipaa lisätutkimusta

Somalian rauhanprosessia tarkasteltaessa herää kysymys siitä, miten tasaarvokysymykset otetaan huomioon. Konfliktin jatkuminen ja ääriliikkeiden
kasvanut valta on huonontanut merkittävästi naisten asemaa maassa. Rauhanprosessia on vaikea pitää onnistuneena, jos siihen osallistuu vain miehiä. Kirkon Ulkomaanavun mukaan tasa-arvokysymys on tärkeä osa-alue
rauhantyön tuloksia arvioitaessa. Järjestön hankkeita arvioivat pääasiassa
ulkopuoliset rahoittajat.
Kansainväliset toimijat eivät Ulkomaanavun mukaan aina ymmärrä, millainen rooli naisilla on virallisten neuvotteluiden taustalla. Tiedon puutteen lisäksi ongelmana ovat turhat yleistykset. Esimerkiksi Somaliassa naisten asema eri klaaneissa vaihtelee. Yksi Keski-Somalian klaaneista,
Abgal, on tunnettu naisten vahvasta asemasta. Abgalin naiset kertoivat Ulkomaanavulle valvovansa rauhanneuvotteluiden etenemistä tiivisti taustalta
käsin, vaikka pysyttelivätkin kokoussalin ulkopuolella. He sanoivat olevansa
väsyneitä jatkuvaan konfliktiin ja kertovansa siksi aamuisin miehilleen,
mitä heidän kuuluu sanoa neuvotteluissa ja vaativansa iltaisin neuvotteluiden kulusta selvitystä.
Ulkomaanavun mukaan naiset ovat avainasemassa Somalian rauhanomaiselle kehitykselle. Kun avioliitot sovitaan klaanien välillä, naiset ovat
se osapuoli, joka siirtyy osaksi miehensä klaania. Siksi heidän ajatuksensa
klaanirakenteista ja -rajoista ovat usein joustavampia kuin miehillä. Heidän
on myös helpompi ylittää klaanirajat ja keskustella muiden klaanien naisten
kanssa rakentavasti konfliktien ratkaisusta.
Aiemmin Kirkon Ulkomaanapukin on lähettänyt lähes yksinomaan
miespuolisia työntekijöitään Somaliaan ajatellen, että neuvottelut käydään
yksinomaan miesten kesken. Nykyään järjestössä tiedostetaan, että somalialaisnaisten välistä dynamiikkaa neuvotteluiden taustalla tulisi tutkia
paremmin. Siksi selvitystyöhön palkataan yhä useammin naisia.
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Aaro Rytkönen

Uskonnolliset ja perinteiset
johtajat ovat rauhanvälityksen
ankkureita
Uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat ainutlaatuisessa asemassa rauhanvälittäjinä. Heillä on erityisiä yhteyksiä paikallisiin yhteisöihin sekä
konfliktin osapuoliin. Heitä pidetään moraalisina auktoriteetteina ja heillä
on usein ajantasainen ymmärrys konfliktitilanteesta. Yhteisön moraalisina edustajina he eivät huolehdi yksinomaan omista yhteisöistään vaan vaikuttavat myös laajemmin konfliktin rauhanomaiseen päättymiseen. Tästä syystä olisi hyödyllistä, että uskonnolliset ja perinteiset johtajat olisivat
suuressa roolissa paikallisen tason lisäksi myös kansallisella tasolla.

Paikallisen tason rauhanvälittäjiä
Uskonnolliset toimijat ja yhteisöt ovat usein toimineet positiivisena voimana rauhanvälitystilanteissa. Esimerkiksi Kolumbiassa uskonnolliset yhteisöt, erityisesti Roomalaiskatolinen kirkko, ovat kontribuoineet rauhanprosessiin vuosikymmeniä kestäneen hallituksen ja erilaisten puolisotilaallisten
joukkojen välillä käydyn konfliktin aikana. Mosambikissa uskopohjainen
Sant’Edigio auttoi sisällissodan ratkaisemisessa. Nigeriassa kristittyjen ja
muslimijohtajien yhteinen aloite auttoi vähentämään uskontokuntien välisiä jännitteitä. Liberiassa uskonnollisesti motivoituneiden naisten joukko
auttoi maata selviytymään toisesta sisällissodasta. Uskonnollisilla ja perinteisillä johtajilla on ollut erityinen rooli paikallisen tason rauhanvälityksessä
myös esimerkiksi Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Kirgisiassa.
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Tulevaisuudessa uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooli tulee
kasvamaan entisestään erityisesti hauraissa tilanteissa. Maat, joissa ei ole
toimivaa parlamenttilaitosta, poliisilaitosta tai oikeuslaitosta, ovat erittäin
vaikeassa tilanteessa. Ketkä ovat niitä, joihin kansa luottaa? Kenen päätöksillä on pitkäjänteistä vaikutusta? Ketkä voivat tarvittaessa puhua kansan
äänellä? Uskonnolliset ja perinteiset johtajat eivät ole lopullinen vastaus
kaikkeen. Ei ole suotavaa, että maata ryhdytään hallitsemaan uskonnon
menetelmin ja uskonnollisiin auktoriteetteihin vedoten.
Demokratia on hyväksi havaittu tapa tehdä yhteisiä päätöksiä. Myös
monet uskonnolliset yhteisöt ovat päätyneet samaan ratkaisuun. Hauraissa
tilanteissa ja valtioissa on kuitenkin järkevää sitoutua niihin olemassa oleviin rakenteisiin, jotka tiedetään pysyviksi. Uskonnolliset yhteisöt ja niiden
johtajat ovat usein niitä tahoja, jotka pysyvät maassa ja ihmisten rinnalla –
olkoon konflikti kuinka suuri hyvänsä. He voivat myös nostaa moraaliset
seikat esiin sekä omille yhteisöilleen ja yhteisöjen jäsenille kuten myös kansallisen tason valtaapitäville.
On siis selvää, että monissa konteksteissa uskonnolliset ja perinteiset
johtajat ovat arvostettuja yhteisöjen edustajia. Tästä Kirkon Ulkomaanavulla on kokemusta erityisesti Somaliasta, mutta myös Etelä-Sudanista ja
Keski-Afrikan tasavallasta. Tähän mennessä heidän työnsä tukeminen on
usein ollut kertaluonteista ja suunnittelematonta. Johtajat ovat kuitenkin
itse toivoneet järjestelmällisempää tukea rauhanvälitystyössä. Myös YK on
virallisesti todennut, että uskonnollisten johtajien tukeminen, dialogi heidän kanssaan ja heidän työnsä koordinaatio ovat avain YK:n rauhanvälityskapasiteetin kasvattamiseksi. Vasta perustetun uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkoston tehtävänä on rakentaa yhteistyöstä entistä
koordinoidumpaa ja kestävämpää.
On myös hyvä muistaa, että uskonnollisilla johtajilla on usein jo valmiiksi laajat kansainväliset ja kansalliset verkostot, jotka voivat olla hyödyksi
rauhanvälitysoperaatioissa. Näiden avulla saattaa olla mahdollista ottaa yhteyttä tiettyihin konfliktin osapuoliin. Väkivaltaisen konfliktin loputtua sovinnontyö saattaa olla erittäin pitkä ja kivulias prosessi. Viimeistään tässä
vaiheessa uskonnollisten johtajien taidot nousevat esiin.
Usein paikallisen tason toimijoilla ei kuitenkaan ole pääsyä kansallisen
tai kansainvälisen tasojen toimijoiden keskusteluihin. Ulkomaanavun sekä
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Uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkoston tavoitteena on pienentää
tätä kuilua paikallisen ja kansallisten sekä kansainvälisten toimijoiden välillä. Näin pyritään parantamaan rauhanvälitystyön laatua.

Rauhantyön haasteet
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooliin liittyy useita ennakkoluuloja. Nämä liittyvät erityisesti naisten oikeuksiin sekä uskonnon ja
kehityksen väliseen tematiikkaan. Molempia kysymyksiä on tärkeää pohtia.
Kysymys naisten roolista rauhanvälityksessä ja konfliktinratkaisussa on
erityisen tärkeä pohdittaessa uskonnollisten ja perinteisten johtajien roolia
rauhanprosesseissa. Uskonnollisten ja perinteisten johtajien joukossa naiset ovat ainoastaan pieni vähemmistö. Uskonnolliset yhteisöt ovat usein
vahvasti patriarkaalisia ja eräät yhteisöt jopa kyseenalaistavat naisten roolin yhteiskunnassa.
Naisten roolin korostaminen on tärkeää kahdesta eri näkökulmasta:
Ensinnäkin on tärkeää, että ne naiset, jotka ovat omassa kontekstissaan
johtoasemassa, ovat mukana myös rauhanvälityksessä. Kirkon Ulkomaanavulla on ollut tilaisuus toimia erityisesti Afrikassa sellaisten naisten kanssa,
jotka eivät ole uskonnollisia johtajia sanan perinteisessä merkityksessä
(heillä ei ole virallista asemaa uskonnollisen yhteisön johdossa), mutta jotka
pohjaavat elämänarvonsa omaan uskontoonsa ja jotka ovat sellaisessa asemassa, että viralliset uskonnolliset johtajat arvostavat heitä ja heidän sanomaansa. Toiseksi on tärkeää, että uskonnollisia ja perinteisiä johtajia
tuetaan pohtimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa oman uskontonsa opetusten näkökulmasta.
Huolimatta naisten rajallisesta roolista uskonnollisten johtajien joukossa
ja siitä suuresta työmäärästä, mitä sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen edellyttää, jo nyt on olemassa hyviä esimerkkejä naisten merkittävästä roolista rauhanprosesseissa. Kirgisian ’katujohtajat’ ovat hyvä esimerkki:
he ovat musliminaisia, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa konfliktinratkaisussa sekä sovinnontyössä. Kirkon Ulkomaanavulla on puolestaan
hyviä kokemuksia miespuolisten uskonnollisten johtajien tukemisesta, jotta he pitävät sukupuolten väliset tasa-arvokysymykset agendan kärjessä.
Tästä työstä hyvänä esimerkkinä on Somalia, jossa miespuoliset uskonnolliset johtajat nostivat vahvasti esiin sukupuolten välisen tasa-arvon kysy105
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mykset osana väliaikaishallinnon päättymistä ja tuolloin meneillään ollutta
parlamentin valintaprosessia keväällä ja kesällä 2012.
Asiat eivät kuitenkaan etene, jos niistä ei puhuta. On olennaista, että
kysymys sukupuolten välisestä tasa-arvosta pidetään yhtenä pääkysymyksistä toimittaessa uskonnollisten ja perinteisten johtajien kanssa. Kokemustemme perusteella myös uskonnolliset ja perinteiset johtajat ovat samaa
mieltä. Selvää on, ettei tuloksia saada ilman, että uskonnollisille ja perinteisille johtajille annetaan turvallinen tila selvittää näitä – heillekin joskus
vaikeita – kysymyksiä. Tämä on välttämättömyys asioiden positiiviselle
kehitykselle.
Toinen kysymys on uskonnon ja kehityksen välinen suhde sekä uskonnon rooli kehittyvien maiden tukemisessa. Viimeisten vuosien aikana myös
läntinen Eurooppa on herännyt pohtimaan uskonnon positiivisia vaikutuksia kehitysagendalla. On huomattu, että länsieurooppalainen tapa sijoittaa
uskonto ainoastaan henkilökohtaiselle alueelle ei toimi kehittyvissä maissa.
Uskonnolla on erittäin suuri rooli yhteisön rakentumisessa. Uskonto usein
yhdistää ihmisiä täysin eri tavoin kuin mitä se tekee läntisessä Euroopassa.
Tämä ajattelumallin muutos on ollut viitekehyksenä myös keskusteluissa
uskonnollisten johtajien roolista rauhanvälityksessä. Useat tahot ovat ryhtyneet pohtimaan tätä, nyt myös Suomessa. Tämä ei näy ainoastaan kehitysyhteistyöpuolella ja valtioiden linjauksissa, vaan myös yliopistojen
koulutusohjelmissa.
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Suomen Lähetysseura:

paikalliset kumppanit rauhantyön
keskiössä

S

uomen Lähetysseura on Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö ja Suomen ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Se on yksi
vanhimmista suomalaisista kansalaisjärjestöistä ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen pioneereja. Lähetysseura kuuluu myös maailmanlaajuiseen ekumeeniseen verkostoon. Järjestön työn piirissä on yli 90
kumppania, jotka työskentelevät kaikista haavoittuvimpien ryhmien parissa 30 maassa.
Kerromme tässä artikkelissa Lähetysseuran rauhantyöstä määrittelemällä ensin sen keskeiset lähtökohdat ja esittelemällä sen jälkeen järjestön
kumppanuuslähtöisen näkökulman rauhantyöhön paikallisella tasolla ja sen
laajemman vaikuttamistyön kansainvälisillä foorumeilla. Lähetysseuran ja
sen kumppanuusjärjestöjen käytännön rauhantyötä esittelemme tarkemmin Myanmarin rauhanprosessin ja Etelä-Afrikan sovintoprosessin osalta.

Rauhantyön lähtökohdat
Lähetysseuran oikeusperustaisen kehitysyhteistyön peruspilareita ovat
yhteisöjen voimaannuttaminen ja paikallinen omistajuus. Rauhan- ja
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sovinnontyö pohjaa samoille lähtökohdille. Sen tavoitteena on voimaannuttaa paikallisia toimijoita työskentelemään rauhan ja sovinnon edistämiseksi omissa yhteisöissään sekä vahvistaa paikallista omistajuutta rauhasta.
Tähän pyritään laajentamalla osallisuutta ja varmistamalla, että muun
muassa vähemmistöjen ja naisten äänet kuuluvat rauhanprosesseissa.
Lähetysseuran rauhantyö perustuu kumppanilähtöisyyteen, pitkäjänteiseen läsnäoloon sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja paikallisen rauhantyön kapasiteetin vahvistamiseen ruohonjuuritasolta ylöspäin.
Rauhanprosesseissa on osattava huomioida edessä olevat vaiheet matkalla kestävään rauhaan ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Lähetysseuran
asiantuntemus oikeusperustaisesta kehitysyhteistyöstä luo pohjan myös
järjestön rauhantyölle, jonka tavoitteena on kytkeä ihmisoikeudet yhteen
rauhan ja kehityksen kanssa.
Suomen Lähetysseuran perusmotivaatio edistää rauhaa ja sovintoa nousee sen identiteetistä kristillisenä järjestönä. Rauha, oikeudenmukaisuus ja
sovinto ovat keskeisiä kristillisessä opetuksessa. Kristinuskon viestin mukaan rauhan rakentaminen edellyttää taistelua epäoikeudenmukaisuutta,
väkivaltaa, vihamielisyyttä, sortoa ja hyväksikäyttöä vastaan. Heikoimpien
ja haavoittuvimpien oikeuksien ja ihmisarvon puolustamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Kristilliselle sanomalle keskeistä ovat sovinnon ja anteeksiannon mahdollisuus. Se ei ole aiheutetun kärsimyksen poisselittämistä, vaan yksi
askel kohti haavojen parantumista. Katumusta ei voi pakottaa tai ohjailla,
anteeksiantoon ei voi suostutella. Sovinnolla tarkoitetaankin pitkäaikaista
prosessia, jonka aikana väkivaltaisen kiistan osapuolet rakentavat luottamusta toisiinsa, oppivat elämään yhdessä ja lopulta heidän välilleen syntyy
pysyvä rauha. Tämä voi tapahtua yhteisöissä tai yksityisten ihmisten kesken yhtä hyvin kuin kulttuurin ja yhteiskunnan tasolla tai uskonnon ja politiikan alueilla. Prosessiin kuuluu neljä samanaikaista osa-aluetta: totuuden,
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja armon etsiminen. Sovinto voi syntyä, kun
on löydetty kaikki nämä neljä osatekijää.
Suomen Lähetysseuran rauhan ja sovinnontyö on osa sen kokonaisvaltaista ymmärrystä kirkon missiosta. Epäoikeudenmukaisten ja syrjivien
rakenteiden muuttaminen, köyhyyttä tuottavien mekanismien purkaminen
ja yhteiskunnan heikoimpien auttaminen nähdään kirkon perustehtävinä.
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Köyhyys ei johdu vain taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta vaan ihmisoikeuksien loukkauksista ja rakenteellisesta köyhdyttämisestä. Ihmisoikeusloukkaukset ovatkin monien konfliktien taustalla oleva tekijä.
Lähetysseuran rauhantyö pohjautuu osaltaan myös ajatukseen siitä, että
oikeudenmukaisuutta ja rauhaa ei voi erottaa toisistaan, vaan oikeudenmukaisuus on kestävän rauhan edellytys. Pysyvä rauha edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista, turvaamista ja aktiivista toimeenpanoa. Toisaalta ihmisoikeuksien esiintuominen konfliktitilanteissa saattaa myös lisätä jännitteitä oikeuksien haltijoiden ja vastuunkantajien välillä, ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet voivat pelätä joutuvansa vastuuseen teoistaan. Lähetysseura pyrkii myötävaikuttamaan konfliktien ennaltaehkäisyyn hyödyntämällä asiantuntemustaan marginalisoitujen ryhmien ihmisoikeuksien puolustamisessa. Huomion kiinnittäminen vähemmistöjen oikeuksiin on tehokas strategia konfliktien ehkäisemisessä, lieventämisessä
ja ratkaisemisessa.
Suomen Lähetysseura pyrkii siihen, että konfliktisensitiivisyys ja Do
No Harm -periaate ohjaisivat kaikkea sen työtä konfliktialueilla. Järjestön
tavoitteena on parantaa konfliktianalyysiä osana työalueiden toimintaympäristöanalyysiä. Se pyrkii ymmärtämään toiminta-alueidensa konfliktien yhteyksiä, kiistojen osapuolia ja aiheita sekä oivaltamaan toimintansa
ja konfliktien vaikutuksen toisiinsa. Konfliktien uhkan tiedostaminen on
erityisen tärkeää, kun toimitaan rauhan ja sovinnon puolesta konflikteista kärsivissä maissa. Niissä Lähetysseuran kumppanit ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajat ja rauhanrakentajat ovat hyvin usein vaarassa. Sen
vuoksi vaikutustoiminnan jokainen askel on harkittava tarkkaan, ja on arvioitava sen seuraukset sekä kumppanien että päämäärän eli oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan saavuttamisen kannalta.

Pääroolissa paikalliset kumppanit
Suomen Lähetysseuran perusta rauhan ja sovinnontyössä ovat sen kumppanit, joiden rinnalla se toimii vahvistaen niiden kykyä edistää rauhaa ja
sovintoa. Lähetysseura ei järjestönä välitä rauhaa, vaan se tukee pääasiassa paikallisten kumppanijärjestöjensä kautta yksittäisten ihmisten, yhteisöjen, kirkkojen ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksia toimia rakentavasti
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ja yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia konflikteja ennaltaehkäisevästi. Se tukee erityisesti uskonnollisten johtajien, naisten ja paikallisten ryhmien ja
seurakuntien pyrkimyksiä edistää rauhaa ja sovintoa. Kumppanuuslähtöisen toimintatavan taustalla on ajatus siitä, että paras tapa toimia pysyvän
rauhan ja sovinnon puolesta on luottaa paikallisiin toimijoihin huomioiden
myös muiden tasojen yhteydet. Rauha ja sovinto eivät ole tuontitavaraa,
eikä kukaan voi tehdä sovintoa toisen puolesta. Pysyvä rauha syntyy vain
sisältä käsin ihmisten oman toiminnan ja omien resurssien perusteella heidän oman kulttuurinsa ja perinteidensä mukaisesti. Uskontojen hengellisen pääoman saaminen liikkeelle myönteisen yhteiskunnallisen muutoksen
ja rauhan puolesta on lisäksi eräs Lähetysseuran työn taustalla oleva tärkeä
voimavara.
Monimutkaisissa maiden sisäisissä konflikteissa neuvottelujen tuloksena tehdyt rauhansopimukset eivät välttämättä saa aikaan yhteiskunnalliseen muutokseen tarvittavaa asenteiden muutosta. Lähetysseuran
oikeudenmukaisen rauhan rakentumiseen tähtäävä työ perustuu inklusiivisuuteen ja ruohonjuuritason yhteyksiin. Paikalliset kirkkokumppanit ovat
tässä erityinen vahvuus Lähetysseuralle, sillä ne tavoittavat rauhanprosessien ulkopuolelle usein jäävät haavoittuvat ja marginalisoidut ryhmät.
Lähetysseuran kumppanikirkot ja -järjestöt ovat osa paikallista kansalaisyhteiskuntaa ja työ on pitkänjänteistä, vuosikymmeniäkin kestävää
kumppanuutta ja rinnalla kulkemista. Siksi myös rauhan- ja sovinnontyö
ulottuu konfliktien ennaltaehkäisystä pitkäaikaisiin sovintoprosesseihin.
Kumppanit toimivat välittäjinä, sovittelijoina ja fasilitaattoreina yhteisötasolla tai kansallisen dialogin eri vaiheissa. He puhuvat paikallista kieltä
ja tuntevat paikallisen kulttuurin ja elämänmenon. Siksi heihin luotetaan
ja heillä on mahdollisuus toimia sensitiivisissä konfliktitilanteissa. Kumppanit edustavat usein köyhimpiä ja syrjäytyneimpiä väestöryhmiä, muun
muassa vammaisia ja sosiaalisesti vähäosaisia kuten niin sanottuja kastittomia tai etnisiä vähemmistöjä. Heidän työnsä vie heidät kaikista syrjäisimmillä seuduilla asuvien luo. Tällaisten kumppaneiden avulla Lähetysseuralla
on mahdollisuus myötävaikuttaa tehokkaampaan tiedottamiseen demokratiasta, ihmisoikeuksista, oikeudenmukaisuudesta, kehityksestä ja rauhan
rakentamisesta myös kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.
Samalla avautuu mahdollisuus ihmisoikeuksia loukkaavien yhteiskunnallis110
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ten ja yhteisöllisten rakenteiden sekä haitallisten perinteiden kyseenalaistamiseen. Tästä esimerkkinä on muun muassa erilaiset epätasa-arvoiset käsitykset naisten asemasta yhteiskunnassa.
Monilla kumppanikirkoilla on ratkaiseva rooli ihmisoikeusloukkauksien, yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ja köyhyyden esiintuojina. Kirkon tekemä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen työ on yleensä kestävää ja vaikuttavaa. Tulokset ovat pitkäkestoisia ja toiminnan synnyttämä
sosiaalinen pääoma säilyy paikallisesti, sillä organisaatio on pysyvä, oma.
Kirkko on yhteisön käytettävissä hyvinä ja huonoina aikoina. Kirkko on osa
paikallista yhteiskuntaa, se tuntee paikalliset valtajärjestelmät, resurssit,
historian ja traditiot. Kirkolla on siten erinomainen mahdollisuus ja velvollisuus toimia rauhan ja sovinnon puolesta.
Kansallisella tasolla kirkolla voi olla rooli rauhan viestien välittäjänä tai
asennemuutokseen vaikuttajana. Kun muut yhteiskunnalliset instituutiot
ovat romahtaneet tai haurastuneet merkittävästi konfliktissa, on mahdollista, että kirkko tai uskonnollinen yhteisö on säilyttänyt toimintakykynsä
ja toimivaltansa.
Vaikka kirkkojen paikallisesti juurtuneeseen rooliin sisältyy rauhan ja
sovinnon edistämisen mahdollisuuksia, voi siihen sisältyä myös rajoituksia ja esteitä. Kirkko voi olla konfliktin osapuolen kannalla, sen tukema tai
suojelema. Kirkko saattaa olla sisäpoliittisten valtataistelujen pelinappula
tai osapuoli maiden välisessä konfliktissa. Kirkon johtajat saattavat myös
tukea ekspansiivisen hallituksen ulkopolitiikkaa ympäröivissä maissa. Jos
taas kyseessä on vähemmistökirkko, joka on pyrkinyt poliittiseen neutraaliuteen suojellakseen omia jäseniään, voi sen olla vaikea toimia rauhan puolesta ilman poliittista vaikutusvaltaa.
Lähetysseuran inklusiiviseen toimintatapaan kuuluu olennaisesti tuki
naisten ja vähemmistöjen osallistumiselle rauhan prosesseihin ja eri tasoilla
tapahtuviin dialogeihin. Näiden usein marginalisoitujen ryhmien osallistuminen rauhanprosesseihin on kuitenkin vaikeaa, sillä heiltä puuttuu usein
riittävä kapasiteetti täysivaltaiseen toimijuuteen. Kouluttamalla näitä väestöryhmiä muun muassa rauhan rakentamisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, heidät voidaan voimaannuttaa osallistumaan tai vaatimaan
osallisuutta rauhanneuvotteluissa ja kansallisissa dialogeissa. Voimaannuttava koulutus ja kumppaneiden kapasiteetin vahvistus ovat keskeinen osa
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Suomen Lähetysseuran lähestymistapaa rauhantyöhön.
Voimaantunut yhteisö ja toimiva kansalaisyhteiskunta pystyvät paremmin ennaltaehkäisemään kriisejä. Jo konfliktin aikana, mutta erityisesti
sen jälkeen, tarvitaan vaikuttajia ja paikallistason johtajia, jotka pystyvät
ratkaisemaan ristiriitoja ilman väkivaltaa. Konfliktien myötä saattaa kadota kokonainen sukupolvi johtajia. Siksi uuden vaikuttajasukupolven
kasvattaminen on rauhan ja sovinnontyön kannalta keskeistä. Tässä suhteessa Lähetysseuralle luonteva toimintatapa rauhan ja sovinnontyössä onkin kirkkojen, uskonnollisten johtajien ja yhteisöjen sekä paikallisten ryhmien tukeminen ja konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun kykenevän
kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.
Paikalliset toimijat ovat rauhan ja muutosprosessin keskiössä myös
kansallisissa dialogiprosesseissa. Kansalliset dialogit ovat instrumentteja,
joilla pyritään osallistamaan kansalaisia laajasti vuoropuheluun maan tulevaisuudesta, ja ratkaisemaan konfliktien taustalla olevia syitä. Esimerkkinä Lähetysseuran toiminnasta kansallisten dialogiprosessien parissa on
ollut yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa suunniteltu ja toteutettu
tuki Myanmarin rauhanprosessille. Tukea on annettu muun muassa vahvistamalla etnisten vähemmistöryhmien kapasiteettia osallistua prosessiin.

Vaikuttamistyö
Vaikka paikalliset toimijat ovat keskeisessä asemassa kansallisissa rauhanprosesseissa, myös kansainvälisellä yhteisöllä on rooli ja vastuu kohdemaan rauhasta ja turvallisuudesta. Siksi vaikuttamistyö on osa Lähetysseuran keinovalikoimaa rauhan- ja sovinnontyössä. Vaikuttamistyön tavoitteena on kiinnittää kansainvälisen yhteisön huomio pitkittyneisiin ja tuhoisiin konflikteihin ja lujittaa maailmanlaajuista vastuuta niiden ratkaisemiseksi.
Joskus rauhanvälitys on lähes mahdotonta ja tila rauhantyölle ruohonjuuritasollakin on hyvin pieni. Esimerkiksi Lähetysseuran ja sen kumppanien rauhanrakennushankkeeseen Syyriassa liittyy keskeisesti pyrkimys
mobilisoida yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin kansainvälistä tukea
ja poliittista tahtoa rauhan aikaansaamiseksi ja rauhantyötä tekevien paikallisten toimijoiden suojelemiseksi. Myös Kolumbian konfliktissa kansainvälisellä vaikuttamistyöllä on merkitystä ihmisoikeuspuolustajien suojelussa. Lähetysseura on käynnistänyt myös kampanjan liikkumisen vapauden
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puolesta Palestiinassa. Kampanja nostaa esiin palestiinalaisten kohtalon
pitkittyneessä konfliktissa: palestiinalaisten oikeus vapaaseen liikkumiseen
ei toteudu. Kun ihmisen liikkumisvapautta rajoitetaan tai estetään, myös
monet muut oikeudet ovat vaarassa. Liikkumisen estämisellä, niin tavaroiden kuin ihmistenkin, on myös vakavia taloudellisia seurauksia. Ihmisoikeuksien loukkaaminen ja köyhdyttäminen ruokkivat konfliktin jatkumista.

Esimerkkejä rauhantyöstä
Suomen Lähetysseura toimii useissa maissa, joissa sota tai etnisten tai
uskonnollisten ryhmien väliset jännitteet tai piittaamattomuus ihmisoikeuksista vaikuttavat ihmisten elämään. Rauhan ja sovinnon haasteet
ovat erityisesti esillä kumppaneiden työssä Kolumbiassa, Etelä-Afrikassa,
Nepalissa, Israelissa ja Palestiinassa, Etiopiassa, Myanmarissa, Syyriassa ja
Pakistanissa. Seuraavassa on kaksi käytännön esimerkkiä Lähetysseuran ja
sen kumppaneiden rauhan- ja sovinnontyöstä.
Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikan kansallinen dialogi päättyi 20 vuotta sitten, mutta väkivallan
kierre jatkuu edelleen, sen taustalta löytyvät köyhyys, eriarvoisuus ja perusoikeuksien puuttuminen. Paikoin mustien alueet ovat sähköttä, puhtaasta vedestä on puute ja anastettuja maa-alueita ei ole palautettu. Sovittelusta on pitkä matka sovintoon. Rauhanprosessi tai rauhanneuvottelut eivät
voi ratkaista kaikkea tapahtunutta pahaa. Parhaassa tapauksessa voidaan
luoda rakenteet, jotka estävät vakavien ihmisoikeusrikkomusten tapahtumisen tulevaisuudessa. Oikeusjärjestelmällä ei kuitenkaan koskaan pystytä
käsittelemään kaikkea apartheidin ajan ja konfliktin perintöä.
Sovinto on vähintään vuosikymmenten, usein useamman sukupolven
prosessi. Sovinto ja anteeksiantaminen sodan, väkivallan ja ihmisoikeusloukkausten jälkeen ovat ihmeitä. Joka kerta kun se onnistuu, joitain merkittävää ja ainutlaatuista tapahtuu. Ehkäpä juuri siksi ei ole kyetty edes
yksiselitteisesti määrittelemään mitä sovinto ylipäätään on. Sovintoon
sisältyy sekä ajatus oikeudenmukaisuudesta että totuudesta, mutta ennen
kaikkea vuoropuhelusta ja anteeksiantamisesta.
Sovinnon edellytys on yleensä menneisyyden epäoikeudenmukaisuuksien ja kärsimysten tunnustaminen ja käsittely. Esimerkkinä yrityksestä pääs113
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Esibhonswenin kylän naiset kertovat maanomistukseen liittyvistä konflikteista.

tä eteenpäin sovintoprosessissa on Etelä-Afrikan rotuerottelun aikoja selvittänyt totuuskomissio. Kansallinen sovinnontyö on edelleen kesken, sillä
rotusortokauden ajan haavat ja jakolinjat ovat syvällä. Prosessissa tarvitaan
myös kirkkojen ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta ja työtä, joka rakentaa uudelleen luottamusta ihmisten välille.
Etelä-Afrikassa KwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) on toteuttanut rauhantyön ohjelmaa vuodesta 2009 lähtien Lähetysseuran tuella.
Hankkeessa (Healing of Memories and Reconciliation, HoMR) on alusta
asti tehty yhteistyötä paikallishallinnon kanssa ja se keskittyy traumaattisten muistojen käsittelyyn, pyrkien sovintoon ja anteeksiantoon
sekä väkivallan vähentämiseen tai väkivallan kierteen katkaisemiseen.
Ohjelma koordinoi 11 eri teemoihin ja kohderyhmiin erikoistuneen järjestön työtä. Ohjelman tavoitteet liittyvät apartheidin ja sitä seuranneiden
rotuennakkoluulojen aiheuttamien konfliktien traumoista toipumiseen,
sovinnon ja anteeksiannon rakentamiseen, yhteisöjen vahvistamiseen täysivaltaisiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi, Aidsiin ja väkivaltaan liittyvien
traumojen käsittelyyn, järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten ’kuun114
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telijoiden’ tukemiseen ja vahvistamineen, sekä eri osapuolten välisen keskustelun mahdollistamiseen ja konkreettisten ratkaisujen löytämiseen
maanomistuskysymyksessä. KZNCC vastaa myös maatyöläisille ja maanomistajille järjestetyistä neuvotteluista ja työpajoista. Toiminnalla tähdätään väkivallan vähentämiseen, väkivallan kierteen katkaisemiseen ja uhrien tukemiseen. Työpajojen, roolileikkien, näytelmien, kertomusten ja
muiden kokeellistenkin menetelmien avulla käsitellään konfliktia, väkivaltaa ja vahvistetaan rauhan sekä anteeksiannon välineitä.
Healing of Memories -ohjelman osa-alueet paljastavat Etelä-Afrikan
rauhan- ja sovinnonprosessista jotain olennaista: yhtäältä tehdään sovintoa
ja hoidetaan syviä haavoja, toisaalta konflikti on edelleen käynnissä. Maanomistukseen ja maaoikeuksiin liittyvien avoimien kysymysten ratkaisu
on edelleen kesken ja ne ylläpitävät väkivallan kierrettä. Monet erityisesti
KwaZulu-Natalin alueella ovat kokeneet apartheidin epäoikeudenmukaisuutta tai joutuneet poliittisen tai sukupuolisidonnaisen väkivallan uhriksi. Väkivaltaa kohtaavia ihmisryhmiä Etelä-Afrikassa ovat suuressa määrin
myös iästä riippumatta naiset, jotka voivat joutua henkirikoksen tai raiskauksen uhreiksi. Myös seksuaalivähemmistöihin kohdistuu väkivaltaa.
KZNCC:n rauhanohjelma on esimerkki ekumeenisesta rauhantyöstä.
Se on kirkkojen yhteinen, mutta sen yhteydessä toimii myös ei-kirkollisia
tahoja. Kirkolla oli merkittävä rooli Etelä-Afrikassa apartheidin aikana –
niin sen ylläpitämisessä kuin myös vapaustaistelussa. Kirkosta tuli lopulta kuitenkin keskeinen vaikuttaja apartheidin päättämisessä. Edelleen tänä
päivänä kirkot ovat vahvoja mielipidevaikuttajia ja ne kokoavat suuren osan
eteläafrikkalaisista yhteen. Kirkkojen luoma yhteinen tila voi siten toimia
luontevana paikkana muistojen käsittelyssä, sovinnon etsimisessä ja
sosiaalisen transformaation edistämisessä.
Myanmar

Myanmarissa on ollut etnisiä konflikteja enemmän tai vähemmän aktiivisesti kuusi vuosikymmentä. Maassa on yli 135 eri etnistä ryhmää, joista
valtaosalla on oma kieli. Etniset vähemmistöt Myanmarin raja-alueilla ovat
erityisen huonossa asemassa. Myanmarin kehitystä ovat hidastaneet vuosikymmeniä jatkuneet aseelliset konfliktit sekä eristäytyminen kansainvälisestä yhteisöstä. Maa oli vuonna 2013 sijalla 149 inhimillisen kehityksen
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indeksillä. Hierarkkinen yhteiskunta ja kansan sortaminen ovat aiheuttaneet epäluottamusta ihmisten välille ja olleet esteenä kansalaisyhteiskunnan rakentumiselle. Aseellisten konfliktien aikana laajalle levinneet ihmisoikeusrikkomukset jatkuvat jossain määrin edelleen: naiset ja lapset kärsivät
seksuaalisesta väkivallasta, kansalaisia on kadonnut, ihmisillä on teetetty
pakkotyötä, heitä on kidutettu ja tapettu, ja heidän maitaan ja omaisuuttaan on takavarikoitu. Ihmiset kärsivät Myanmarissa rakenteellisesta köyhyydestä, ruokapulasta, kasvavasta velkaantumisesta, heikosta terveydestä
ja koulutuksesta.
Myanmarin bruttokansantuote on kasvanut nopeasti 2010-luvulla,
mutta samalla maaseudun ja kaupunkialueiden välinen kuilu on syventynyt. Sotilashallinnon luovuttua vallasta Myanmarissa on tapahtunut edistystä myös kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksissa. Hallitus on vapauttanut
yli tuhat poliittista vankia ja onnistunut neuvottelemaan tulitaukosopimuksista pitkään jatkuneiden etnisten konfliktien ratkaisemiseksi. Myanmarilta puuttuvat kuitenkin täysin oikeusvaltion perusraamit ja maan
kehitys on vasta alussa.
Tie pysyvään rauhaan aseleposopimuksista on monimutkainen – ensin
pitää sopia itse prosessista. Myanmarin hallitus olisi halunnut etniset ryhmät suoraan mukaan normaaliin poliittiseen prosessiin ja vaaleihin 2015.
Aseelliset etniset ryhmät eivät kuitenkaan ole suostuneet osaksi parlamentaarista järjestelmää ilman kattavia poliittisia neuvotteluja. Osa ryhmistä haluaa myös kansallisen tason suurkokouksen, Panglong II, päättämään Myanmarin unionin rakenteesta. Myanmarin hallitus on taipumassa
etnisten ryhmien esittämän erillisen mallin puolelle. Parlamentti on mukana prosessissa ja viime kädessä hyväksyy sopimuksen eri osa-alueita koskevat osasopimukset, mutta neuvottelut käydään parlamentin ulkopuolella.
Lähetysseura on tehnyt vuodesta 2012 lähtien yhteistyötä Euro Burma
-toimiston (Euro Burma Office, EBO) ja libanonilaisen Common Space
Initiativen (CSI) kanssa rauhan ja sovinnon hankkeessa Myanmarissa. Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta: 1) yhteisen tilan (common
space) luominen Yangoniin, Chiang Maihin ja Nai Pyi Daw’hon, sekä yhteisen tiedon tuottaminen rauhanneuvotteluiden keskeisistä asiakysymyksistä, 2) kapasiteetin vahvistaminen, joka sisältää tutkijoiden palkkaamisen,
koulutustyöpajoja ja seminaareja, 3) konsultaatiot ja fasilitoiminen kansa116
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laisten osallistamiseksi prosessiin eri etnisissä valtioissa sekä osapuolten
välisen vuoropuhelun tukeminen ja 4) poliittinen analyysi ja koordinaatio,
joka tähtää kansainvälisen yhteisön informoimiseen ja yhteistyön vahvistamiseen rauhanprosessia tukevien tahojen välillä. Luottamuksen kasvattaminen dialogiprosessin eri osapuolten välille ja yhteisten mekanismien
luominen ovat hankkeen olennaisia osia. Etnisten ryhmien lisäksi hankkeessa työskennellään myös kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten puolueiden kanssa.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa päämääränä oli vahvistaa etnisten
aseellisten ryhmien kapasiteettia osallistua poliittiseen dialogiin ja neuvotteluihin Myanmarin rauhanprosessissa. Ryhmien osaamista poliittisten
ratkaisujen ja hyvän hallinnon tavoista sekä demokraattisista toimintatavoista ja instituutioista on vahvistettu. Hankkeella on pyritty rakentamaan
luottamusta etnisten ryhmien välillä ja tarjoamaan tukea yhtenäisen kannan muodostamiselle rauhanprosessissa. Keskeistä työssä on ollut myös
etnisten aseellisten ryhmien ja kansalaisyhteiskunnan välisen vuoropuhelun vahvistaminen.
Työpajoissa on etnisten aseellisten ryhmien kanssa jaettu kokemuksia
muista kansallisista dialogiprosessista (Etelä-Afrikka, Libanon ja Nepal)
sekä kartoitettu Myanmarin rauhanprosessin eri osapuolten näkemyksiä ja
tavoitteita. Hanke on luonut tilan ja prosessin, jossa etnisten ryhmien edustajat ovat voineet suunnitella rauhanprosessia yhteistyössä toistensa kanssa, jotta yhteinen näky tavoitteista ja strategiasta vahvistuu. Lisäksi etnisten alueiden väestö saa tietoa rauhanprosessista.
Työn tuloksena ovat syntyneet luonnokset maanlaajuiseksi tulitaukosopimukseksi ja poliittisen dialogin kehykseksi. Nämä dokumentit ovat
muodostaneet pohjan etnisten aseellisten ryhmien ja hallituksen välisille
neuvotteluille. Yhteinen strategiatyö on muuttanut etnisten aseellisten ryhmien roolia neuvotteluissa, ne eivät ole enää altavastaajan asemassa vaan
ovat voineet merkittävästi vaikuttaa rauhanprosessin kulkuun.
Hankkeen päämääränä on kaiken kaikkiaan tukea Myanmarin rauhanprosessia ja maan siirtymistä tulitaukoneuvotteluista poliittiseen dialogiin
laajentamalla kansallista vuoropuhelua ja rakentamalla kaikkien keskeisten
osallistujien yhteistä näkemystä rauhanprosessin suunnasta. Hanke on
järjestänyt strategiatyöpajoja Myanmarin parlamentin rauhankomiteoiden,
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kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten puolueiden kanssa. Niiden kautta lisätään ymmärrystä ja osaamista muista kansallisista dialogiprosesseista,
selkiytetään parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan roolia Myanmarin rauhanprosessissa ja käydään läpi etnisten ryhmien tuottamaa kansallisen dialogin reunaehtoja sekä maanlaajuista tulitaukosopimusta.
Koska rauhanprosessin tavoitteena on tietoon pohjautuva vuoropuhelu pitkäaikaisen konfliktin taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi, on
tutkimuksella ja tiedolla keskeinen rooli rauhanprosessin tukemisessa.
Hanke rakentaa yhteistä Peace and Dialogue -portaalia, johon jäsennetään
tietoa muun muassa maaoikeuksista, talouskysymyksistä ja vähemmistöoikeuksista, jotta kaikilla konfliktin osapuolilla olisi pääsy samaan tietoon.
Luottamuksen kasvattaminen dialogiprosessin eri osapuolten välille ja
yhteisten mekanismien luominen ovat hankkeen ytimessä. Ne ovat rauhanprosessin turvaverkkoja silloin kun viralliset neuvottelut menevät takalukkoon.
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Kristiina Rintakoski

Kansalliset dialogiprosessit: uusi avaus
Suomen rauhanvälityspolitiikalle?
Konfliktien määrä maailmassa on vähentynyt, mutta niistä on tullut entistä
monimutkaisempia. Valtaosa aseellisista konflikteista ja sodista on valtioiden sisäisiä, ei enää valtioiden välisiä. Erilaiset etniset, uskonnolliset ja poliittiset ristiriidat sekä yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja epävakaus ovat yhä
useamman konfliktin taustalla. Koska sisällissodat ovat usein erityisen raakoja ja epäinhimillisiä, ovat järjestelmälliset ihmisoikeusrikkomukset yleistyneet. Kun kyse ei enää ole kahden armeijan välisistä yhteenotoista, vaan
keskenään sotivia joukkoja on tavallisesti useita, on konfliktin osapuolia entistä vaikeampi tunnistaa ja tuoda neuvottelupöytään.
Muuttuneet konfliktit haastavat myös ymmärryksemme niiden ratkaisusta ja eri toimijoiden rooleista. Esimerkiksi Myanmarissa tai Syyriassa
perinteinen 1-raiteen välitystoiminta on osoittautunut lähes mahdottomaksi. Tarvitsemme entistä parempaa ymmärrystä eri instrumenttien keskinäisestä suhteesta ja aikataulutuksesta. Syvältä yhteiskunnan rakenteesta ja eriarvoisuudesta nousevat konfliktit edellyttävät entistä syvällisempää
kontekstin ja yhteiskunnallisen dynamiikan ja eri toimijoiden välisten
suhteiden ymmärrystä.
Viime vuosina vahvistunut ilmiö ovat eri puolilla maailmaa käynnistyneet kansalliset dialogiprosessit (national dialogues). Kansallisilla dialogeilla
luodaan osallistava ja avoin neuvotteluprosessi valtioiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi ja uuden demokraattisen järjestelmän rakentamiseksi. Etelä-Afrikassa kansallinen dialogi käytiin 20 vuotta sitten, Jemenissä
dialogi päättyi vain vähän aikaa sitten, Myanmarissa prosessi on parhaillaan käynnistymässä. Kansallinen dialogiprosessi on meneillään myös esi119
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merkiksi Libanonissa ja Tunisiassa sekä suunnitteilla Egyptissä, Libyassa ja
monessa muussa maassa.
Kansallisten dialogien toteuttamisen mallia ei voida siirtää maasta
toiseen. Dialogien tuleekin olla paikallisten toimijoiden suunnittelemia ja
johtamia. Rauhaa ja sen tarvitsemia rakenteita ei voi tuoda vaan ne täytyy rakentaa kansallisten toimijoiden varaan. Kansainvälisten toimijoiden
roolina on ennen kaikkea tukea paikallisia toimijoita ja heidän prosessiaan,
mutta he voivat merkittävästi avustaa prosessin suunnittelua ja toimia varsinaisen dialogivaiheen aikana teknisinä neuvonantajina, välittäjinä ja asiantuntijoina.
Kansallisissa dialogeissa kansalliset toimijat ovat keskiössä, sillä heillä on
ymmärrys maan sisäisistä konflikteista, joissa osapuolia on paljon. Dialogiprosessit vahvistavat poliittista omistajuutta sekä osallisuutta ja takaavat siten tulosten kestävyyden. Yhteiskunnallisen vuoropuhelun kulttuurin vahvistaminen ja yhteiskunnallisten normien väljeneminen, jotka mahdollistavat esimerkiksi naisten ja vähemmistöryhmien osallistumisen ja vaietuista
asioista keskustelun ovat esimerkkejä dialogiprosessien tuloksista. Kansalliset dialogit mahdollistavat myös kaikkien poliittisten toimijoiden pitämisen
mukana prosessissa, mikä osaltaan estää marginalisoitumista ja radikalisoitumista.
Kansallisten dialogiprosessien suunnitteluvaiheessa tulee harkita tarkoin
ketkä osallistuvat, miten tehdään päätöksiä, mitä asioita on neuvotteluagendalla ja missä järjestyksessä niitä käsitellään, millaiset tukirakenteet
prosessi tarvitsee tai miten prosessi rahoitetaan. Nämä osittain teknisetkin
käytännön asiat ovat kuitenkin hyvin poliittisia ja niillä on suuri merkitys
prosessin onnistumiselle ja sen legitimiteetille.
Eräs kansallisiin dialogiprosesseihin liittyvä keskeinen haaste on tasapaino edustavuuden ja osallistavuuden sekä päätöksentekokyvyn välillä.
Prosesseilla on myös taipumus mennä kerran tai useammin takalukkoon
ja vuoropuhelu keskeytyy. Esimerkiksi Libanonin dialogiprosessi on maan
poliittisen tilanteen vuoksi ollut kuukausia katkolla. Keskusteluyhteys on
kuitenkin pyritty säilyttämään ja pitää vuoropuhelua käynnissä epävirallisella, niin sanotulla common space -rakenteella. Dialogiprosessien suunnittelussa onkin tärkeää luoda rakenteita ja mekanismeja, joilla voidaan vaikeissakin tilanteissa säilyttää keskusteluyhteys ja viedä prosessia eteenpäin.
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Epävirallisten prosessien ja paikallisten sekä kansainvälisten välittäjien rooli on tärkeä osa kansallisten dialogien arkkitehtuuria. Kansallisten dialogien todellinen testi on niiden toimeenpanossa. Onnistuneenkin kansallisen dialogiprosessin vaikutus voi jäädä rajalliseksi, jos tahtotila ja rakenteet
sopimusten toimeenpanemiseksi puuttuvat.
Viime vuosina kansainvälinen yhteisö on panostanut merkittävästi
kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen ja
yksityisen diplomatian toimijoiden kapasiteetin vahvistamiseen rauhanvälityksessä. Huolimatta kansallisten dialogiprosessien määrän ja merkityksen lisääntymisestä, kansainvälisten toimijoiden ymmärrys ja tuki niille
on ollut varsin rajallista ja suunnittelematonta. Kansainväliseen rauhantyöhön ja -turvaamiseen varatuista resursseista vain murto-osa ohjataan kansallisille prosesseille, jotka rakentavat kansallista vuoropuhelua ja paikallisia
rakenteita konfliktien ratkaisuun. Yksi keskeisistä aloitteista kansallisten
dialogien käytännön ja teorian kehittämiseksi on ollut UNDP:n rahoittama
Practice to Theory -ohjelma (P2T), joka tuo yhteen kansallisissa dialogeissa
toimivia paikallisia ja kansainvälisiä toimijoita.
Suomen ulkoasiainministeriö järjesti yhdessä suomalaisten järjestökumppaneiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa kansainvälisen konferenssin kansallisista dialogiprosesseista ja rauhanvälityksestä Helsingissä
huhtikuussa 2014. Konferenssiin osallistui eri maiden prosesseissa mukana
olevia poliitikkoja ja asiantuntijoita sekä välittäjiä ja muita rauhantyön
ammattilaisia. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja avasi uusia näkökulmia ja yhteyksiä kansallisten dialogiprosessien ja välityksen välisen dynamiikan ymmärtämiselle.
Suomi on tukenut kansallisia dialogiprosesseja tukemalla suomalaisten
kansalaisjärjestöjen niihin liittyvää työtä. Tuki strukturoiduille, virallisille
dialogiprosesseille (esimerkiksi Myanmarissa ja Jemenissä) sekä epävirallisille dialogiprosesseille (esimerkiksi Somaliassa ja Palestiinassa) on ollut
Suomelle tärkeä mahdollisuus laajentaa tukeaan rauhantyölle ja rauhanvälitykselle. Vaikka kansallinen dialogi voikin toisinaan olla parempi lähestymistapa konfliktin ratkaisuun, ei se sinänsä haasta välitystoimintaa tai
sen merkitystä. Välittäjiä ja välitystä tarvitaan aina osana kansallisia dialogeja. Matalan profiilin esiintyminen ja paikallista omistajuutta korostava
lähestymistapa herättää luottamusta ja löytää vastakaikua paikallisten toi121
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mijoiden keskuudessa. Tämä kuitenkin haastaa rauhantyön ammattilaiset syventämään ymmärrystään siitä, miten sisäiset (inside mediators) ja
kansainväliset välittäjät, voivat tukea kansallisen dialogiprosessin osapuolia ja sen eri vaiheita.
On kuitenkin tärkeää huomioida, että kansallisista dialogiprosesseista
ei saa tulla uutta ulkoisen intervention muotoa tilanteissa, jossa välittäjien
toimintaedellytykset ovat rajalliset. Paikallinen omistajuus on kansallisen
dialogin avain ja käyttövoima, ja prosessien tulee säilyä paikallisten toimijoiden käsissä, muuten niiden lisäarvo menetetään.

Keväällä 2014 Conference on National Dialogue and Mediation Processes kokosi Helsingin
Säätytalolle osallistujia eri puolilta maailmaa pohtimaan kansallisten dialogien mahdollisuuksia valtioitten sisäisten konfliktien ratkaisemisessa. Suomen Lähetysseura toimi konferenssin sihteeristönä sekä yhtenä pääjärjestäjistä ulkoministeriön ohella.
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Kokemuksia kulisseista ja ajatuksia rauhanvälityksestä

Petter Nissinen

Kokemuksia kulisseista ja
ajatuksia rauhanvälityksestä
Martti Ahtisaari, Pekka Haavisto ja Elisabeth Rehn

T

ämän vuosituhannen puolella suomalaisten työ rauhanprosesseissa
on henkilöitynyt erityisesti presidentti Martti Ahtisaareen, ministeri Elisabeth Rehniin ja kansanedustaja Pekka Haavistoon. He ovat
osallistuneet sekä kansainvälisten että ei-valtiollisten järjestöjen tehtävissä
vaikeisiin rauhanprosesseihin eri puolilla maailmaa.
Tässä artikkelissa kuulemme heidän ajatuksiaan1 kirjan keskeisistä kysymyksistä. Esittelen heidän näkökulmiaan Suomen ja suomalaisten vahvuuksista rauhanvälitystoiminnassa sekä paikallisen omistajuuden, uhrien
oikeuksien ja tasa-arvokysymysten toteutumisesta rauhanprosesseissa.

Suomi kansainvälisten sopimusten edistäjänä
Viime vuosikymmeninä rauhanvälityksestä on kehittynyt erityisesti Sveitsille ja Norjalle vahva osa niiden kansainvälistä profiilia. Presidentti Martti
Ahtisaaren vuoden 2008 Nobel-palkinnon jälkeen rauhanvälityksestä alet1

Olen koonnut Ahtisaaren näkemyksiä hänen elämänkertateoksestaan Matkalla (2011) ja kahdesta
hänen työtään käsittelevästä artikkelista, jotka on merkitty alaviitteisiin. Lisäksi haastattelin tätä
artikkelia varten Haavistoa 20.3. ja Rehniä 14.3.2014.
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tiin muovailla ulkopoliittista kärkeä myös Suomessa. Samana vuonna perustettu maabrändivaltuuskunta visioi kuvaa Suomesta kansainvälisesti
menestyvänä rauhanvälitystoimijana. Silloisen ulkoministerin toteamus
Suomesta ”rauhanvälityksen suurvaltana” jäi elämään omaa elämäänsä.
Elisabeth Rehn kuitenkin muistuttaa, että käytännön rauhanvälitystoiminnassa pääroolissa ei ole Suomi valtiona vaan yksittäiset henkilöt ja järjestöt. Rauhanvälittäjäksi – tai rauhanvälityksen suurvallaksi – ei ilmoittauduta itse: ”Kun Ahtisaarta tai minua on kysytty erilaisiin tehtäviin, he ovat
kysyneet nimenomaan Ahtisaarta tai minua eivätkä yleisesti suomalaista
siihen tehtävään.”
Välittäjän valinnassa tärkeimpiä kriteerejä ovat ehdokkaiden henkilökohtaiset toimintatavat ja verkostot. Toisaalta myös kotimaalla ja vaikkapa
uskonnolla voi olla merkitystä. Esimerkiksi Syyrian rauhanneuvotteluissa
Genevessä päävälittäjänä toiminut Lakhdar Brahimi on arabi, kotoisin Algeriasta ja kokenut kolonialismin. Rehnin mukaan on selvää, että tällaiset
taustatekijät vaikuttavat valintaan.
Suomalaisuudessa erityisesti kolonialistisen menneisyyden puuttumista pidetään tärkeänä. Haavisto ja Rehn kertovat saaneensa usein kiitosta
siitä, ettei suomalaisilla ole niin sanottua kätkettyä agendaa, kuten entisillä siirtomaavalloilla katsotaan yleensä olevan. Haaviston mukaan Suomella
oli päinvastoin merkittävä rooli kolonialismin jälkeisten vapautusliikkeiden
tukemisessa: ”60- ja 70-luvulla me olemme olleet aktiivisia Afrikan maiden
itsenäistyessä. Tässä virrassa tietysti esimerkiksi se työ, minkä presidentti Ahtisaari on tehnyt Namibiassa YK:n edustajana ja neuvotteluprosessin
osana on ollut merkitsevää.”
Kylmän sodan aikana Suomi pyrki toimimaan sillanrakentajana ideologisesti vastakkaisten valtioiden välillä. Tämä ulkopoliittinen identiteetti ei
kuitenkaan ole välttämättä niin tunnettu maailmalla kuin Suomessa usein
kuvitellaan. Ahtisaari on todennut, etteivät ihmiset reagoi erityisesti, jos
hän sanoo tulevansa puolueettomasta Suomesta. Mutta kun hän kertoo
tulevansa Pohjoismaasta, kaikki tietävät mitä tämä tarkoittaa. Ahtisaaren
mukaan Pohjoismaat ovat Suomen tärkein viiteryhmä, jonka yhteiskuntarakenne, oikeusjärjestelmä, talousmalli ja arvopohja tunnetaan maailmalla hyvin.2
2

Merikallio, Katri & Ruokanen, Tapani (2011), Matkalla. Martti Ahtisaaren tarina. Otava, 630.

128

Kokemuksia kulisseista ja ajatuksia rauhanvälityksestä

Rehn korostaa, että Suomella on pitkä historia erityyppisissä konfliktinratkaisutehtävissä. Erityisesti rauhanturvaamisessa Suomi oli pitkään
johtava maa – ei ainoastaan suhteellisesti vaan myös lukumääräisesti.
Lisäksi Suomi tunnetaan aktiivisena kansainvälisten sopimusten edistäjänä.
Haavisto nostaa esille erityisesti kylmän sodan aikaisen Helsingin Etyk
-prosessin. Se oli hänen mukaansa eräänlainen lähtölaukaus laajemmalle
prosessille, joka johti Helsinki-ryhmien muodostamiseen ja ihmisoikeuksien vakiintumiseen Keski- ja Itä-Euroopassa. Tähän ulkopoliittiseen painopisteeseen istuvat hyvin myös Suomen viimeaikaiset rauhanvälitysaloitteet
YK:ssa ja EU:ssa.

Suomalaisjärjestöt tekevät näkymätöntä taustatyötä
Yleinen käsitys rauhanvälityksestä on Rehnin mukaan usein epärealistinen.
Televisiospoteissa näkyvät suuret nimet ovat todellisuudessa vain pieni osa
rauhanprosessien kokonaisuutta: ”Rauhanvälityksenä nähdään usein vain
se, että esimerkiksi Ahtisaari tai Brahimi istuu pöydän ääreen eri osapuolten – yleensä yksinomaan miesten – kanssa ja yrittävät päästä eteenpäin.
Välitystä kuitenkin tapahtuu valtavan monella eri tasolla.”
Tämän päivän rauhanvälitys on ammattimaista, moninaista ja usein hyvin arkista toimintaa. Rehn ottaa esimerkiksi Kenian vuoden 2008 levottomuudet, joissa päävälittäjänä oli YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan. Rauhanneuvotteluiden taustalla vaikutti kuitenkin vahvasti Graça Machel, yksi
Global Elders -neuvoston perustajista ja edesmenneen Nelson Mandelan
vaimo. Machel keräsi kansalaisjärjestöiltä ja erityisesti naisjärjestöiltä tietoa, joiden perusteella muodostettiin ehdotuksia varsinaisiin neuvotteluihin. Valitettavasti kansainväliseen tietoisuuteen nousi tässäkin tapauksessa
vain loppuhuipennus, korkean tason neuvottelut.
Rauhanneuvotteluissa selvitetään usein todella monimutkaisia kysymyksiä, joiden taustat täytyy tuntea yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi Acehin
neuvotteluihin Ahtisaaren johtama ryhmä valmistautui keräämällä tietoa
muun muassa tutkimuslaitosten ja eri hallitusten tuella.3 Järjestöjen tekemä pohjatyö pitkissä rauhanprosesseissa unohtuu Ahtisaaren mukaan hel3

Niina Sarkonen ja Tapani Vaahtoranta (2008), ”Yksityiset diplomaatit hoitavat rauhansovittelun
tehokkaimmin”, Ulkopolitiikka-lehti 1/2008.
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/166/yksityiset_diplomaatit_hoitavat_rauhansovittelun_tehokkaimmin/
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posti varsinkin silloin, kun viralliset neuvottelut eivät pääty toivottuun tulokseen. ”[K]orostan aina sitä, että jos neuvottelut onnistuvat, kunnia siitä
jaetaan maan hallituksen ja järjestön kesken. Mutta jos epäonnistutaan,
vastuun kantaa järjestö.”4
Rehnin mukaan suomalaisten järjestöjen osaaminen on juuri tällaisessa
huomaamattomassa taustatyössä. Joskus näkymättömyys on tarkoituksellista: välitystyö saatetaan pitää salassa siksi, että konfliktin osapuolet niin
vaativat. Yksityiset järjestöt voivat pysytellä valtioita ja valtioiden välisiä
järjestöjä helpommin poissa parrasvaloista ja keskustella vaikeista asioista
rauhassa. Niille voi olla myös hyödyllistä profiloitua tietylle asiantuntijuuden alueelle. Haavisto nostaa esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun tekemän
työn Somalian perinteisten ja uskonnollisten johtajien kanssa. Tämä rauhantyö ei hänen mukaansa juuri näy paljon otsikoissa, mutta on oleellista
Somalian rauhan rakentumisen kannalta.
Haavisto pitää laajoja kontaktiverkostoja oleellisina rauhanvälittäjän
toiminnalle. Verkostojen arvo näkyy erityisesti silloin, kun väkivaltaisuudet
yhtäkkiä uusiutuvat, kuten kävi Etelä-Sudanissa vuonna 2013. Rauhanvälittäjä ei voi vain ilmestyä paikalle täysin ’blankkona’, tuntematta ketään.
Onneksi Suomeen on Haaviston mukaan syntynyt viime vuosikymmeninä
melko kokeneiden henkilöiden verkosto, jolla on omat kontaktinsa eri konfliktialueille. Lista ei ole suljettu, vaan kasvaa koko ajan. Näitä yksilöitä tulisi Haaviston mukaan tukea kansainvälisesti ja kansallisesti.
Myös Rehn peräänkuuluttaa avokätisempää rahankäyttöä vastineeksi
Suomen halulle profiloitua kansainvälisesti merkittävänä rauhanvälitystoimijana Sveitsin ja Norjan rinnalla.5 Usein kuultu kritiikki koskee rauhanvälitystoimintaan kohdistettuja niukkoja resursseja, siitä huolimatta että
rauhanvälitys on nostettu yhdeksi Suomen ulkopoliittisista erikoisteemoista. UM:n poliittisen osaston budjetissa rauhanvälitykseen on suunnattu
vaatimattomat 400 000 euroa, kun taas esimerkiksi Norjassa vastaava luku
on 80 miljoonaa euroa.6
4

Merikallio & Ruokanen 2011, 493.
Rehnin mukaan Pohjoismaiden väliset erot YK:lle annettavassa rahoituksessa selittävät ainakin
osittain sen, että Norja ja Ruotsi ovat saaneet paljon Suomea enemmän korkean tason YK-nimityksiä.
6
Lehti, Marko (2014), Nordic Approaches to Peace Mediation. Research, Practices and Policies.
TAPRI, 131. https://tampub.uta.fi/handle/10024/94740
5
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Haaviston mukaan nämä summat eivät kuitenkaan kerro koko totuutta,
sillä valtioiden budjettirakenteet ovat erilaisia. Itse asiassa rauhanvälitykseen käytetään todellisuudessa paljon enemmän varoja, mutta ne on jaettu
eri osastojen alle. Pelkästään kehitysyhteistyövaroista käytetään vuodessa
rauhanvälitykseen hänen mukaansa noin 5–6 miljoonaa euroa. ”Kun päälle lasketaan esimerkiksi CMI:n ja Kirkon Ulkomaanavun saamat tuet, niin
luku nousee jo 20 miljoonaan asti. Puhutaan siis jo aivan erilaisista summista. Mielestäni suomalaista rauhanvälitystoimintaa ei ole viime vuosina
häirinnyt resurssien puute, sillä ulkoministeriö kyllä tukee, jos idea kantaa.
Kaikkia vakavasti otettavia hankkeita on viety eteenpäin ja vieläpä eräänlaista ohituskaistaa pitkin.”

Neuvotteluissa päättävät paikalliset
Rauhanprosessien paikallisesta omistajuudesta on muodostunut yhä
keskeisempi pilari kansainvälisessä rauhanvälitystyössä. Vastaanottaessaan
Nobel-palkinnon vuonna 2008 presidentti Ahtisaari totesi, ettei välittäjiin
pitäisi keskittyä rauhanprosesseissa liikaa: ”Ainoat ihmiset, jotka pystyvät
saamaan rauhan aikaan, ovat konfliktin osapuolet. Aivan samoin kuin he
ovat vastuussa konfliktista ja sen seuraamuksista, heille tulisi antaa vastuu
ja tunnustus rauhan paluusta.”7
Tärkein mandaatti rauhanvälitykselle tulee aina konfliktin osapuolilta.
Rauhanprosessi tulisi olla ainakin konfliktin tärkeimpien osapuolten
hyväksymä. Välittäjän nauttima luottamus saattaa kuitenkin vaihdella
prosessin aikana. Ahtisaaren mukaan rauhanprosessien luonteeseen kuuluu se, että välillä yksi osapuoli ei luota, välillä taas toinen, ja sitten taas
molempien luottamus paranee.8
Suomalaiset järjestöt pyrkivät hyödyntämään konfliktinratkaisussa
mahdollisimman paljon paikallisia asiantuntijoita, jotka tuntevat konfliktialueen kielen ja kulttuurin, mutta eivät edusta kiistan osapuolia. Haavisto
kuitenkin muistuttaa, ettei esimerkiksi diasporayhteisön tai paikallisten
7

Aamulehden suomennos. Alkuperäinen teksti englanniksi: ”The only people that can make peace
are the parties to the conflict, and just as they are responsible for the conflict and its consequences,
so should they be given responsibility and recognition for the peace.”
Ks. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2008/ahtisaari-lecture_en.html
8
Merikallio & Ruokanen 2011, 539.
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kansalaisjärjestöjen osallistaminen ole mikään konfliktinratkaisun taikasauva, jonka avulla automaattisesti päästään eteenpäin. Ei ole yhtä hyvää ratkaisua, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Sekä Haavisto että Ahtisaari
muistavat monia tapauksia, joissa kaukana asuvat siirtolaiset ovat osoittautuneet konfliktialueella eläviä paljon radikaalimmiksi.9
Rehnin mukaan ulkopuolelta tulevan välittäjän on pysyttävä nöyränä
läpi rauhaprosessin. Hän muistuttaa, että konfliktialueilla ollaan aina tekemisissä sellaisten maiden ja ryhmien kanssa, joiden itsetuntoa on kolhittu.
Välittäjän tehtävä on ohjailla oikeaan suuntaan ehdotuksia, joita osapuolet
itse ovat tuoneet pöytään. Missään tapauksessa ei voida tulla kertomaan,
kuinka asiat pitäisi tehdä.
”Olen nähnyt, kuinka ärsyyntyneitä paikalliset saattavat olla ulkopuolisiin toimijoihin, ruotsalaisiin, yhdysvaltalaisiin tai muihin, jotka katsovat
tietävänsä, miten asioiden kuuluisi olla. Kolonialismin muisto elää voimakkaana paitsi Afrikassa, myös esimerkiksi Syyriassa. Siksi neuvotteluiden
pitää lähteä osapuolista itsestään, mutta tietenkin siten, että ihmisoikeudet
ja demokraattinen kehitys ovat mukana lopputuloksessa.”
Myös Haavistolla on kokemuksia siitä, että ulkopuoliset ’asiantuntijat’
yrittävät ohjata neuvotteluita liikaa. ”Parissa tilanteessa korkeasti koulutettuja akateemikkoja on tullut sanomaan, että teorian mukaan rauha syntyy,
kun saadaan paikalle vaikkapa oikeanlainen nigerialainen mufti opettamaan
islamistitaustaisia sotilaita. Sitten kun mufti on viimein saatu paikalle, ovat
sissit nauraneet hänet ulos.”
Rauhanvälittäjän mahdollisuudet vaikuttaa rauhansopimuksen sisältöön
on kysymys, joka jakaa mielipiteitä. Presidentti Ahtisaari tunnetaan rauhanvälittäjän vahvan roolin puolestapuhujana. Esimerkiksi Acehin rauhanneuvotteluissa hän ei vain ohjaillut neuvotteluja, vaan määritteli myös itse
sen, mistä neuvoteltiin ja millä aikataululla.10 Ahtisaaren kuvataan vetäneen
neuvotteluita lähes diktaattorin ottein. Häntä lempinimensä neuvotteluiden aikana olikin Ajatollah Ahtisaari.11
Ahtisaaren mukaan ajatus siitä, että rauhanvälittäjän tulisi olla lähtökohtaisesti neutraali, on yliarvostettu. Konfliktin lähtökohta ei ole koskaan
9

Emt., 515.
Emt., 517.
11
Emt., 527.
10
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neutraali, eikä välittäjän omiakaan arvoja voi hylätä tai tukahduttaa. Siksi
hän itse korostaa neutraaliuden sijaan rehellisyyttä: ”Minulle on olennaista, että neuvotteluiden osapuolet tietävät, kuka minä olen, minkä asioiden
puolesta seison ja mihin vedän punaisen viivan. Tällä tavoin voin rehellisesti ja avoimesti tehdä työtä osapuolten kanssa.”12

Rauha on kilpailtu ala
Rauhanvälityksellä on viime vuosina ollut kova noste. Haaviston mukaan
välittäjistä on nykyään enemmän tarjontaa kuin kysyntää. Kun toimijoita
on paljon, nousee ongelmaksi koordinaation puute ja kokonaiskuvan
hämärtyminen. YK:n tehokkaan rauhanvälityksen oppaan13 mukaan rauhanvälitysprosesseilla tulisikin olla johtava rauhanvälittäjä. Turha kilpailu,
vähäinen tiedonvaihto ja läpinäkyvyyden puute toimijoiden välillä sekä ristiriitaiset viestit konfliktin osapuolille kuluttavat tarpeettomasti voimavaroja ja vaikeuttavat rauhanprosesseja.
Haaviston mukaan toimijat löytävät kuitenkin itsensä usein tilanteesta, jossa hierarkia ei ole vielä jäsentynyt. Tyypillisesti kaikki haluavat koordinoida, mutta kukaan ei halua tulla toisten koordinoimaksi. Myös Rehn
muistaa Bosnian ajoilta, jolloin hän oli YK:n Bosnian ja Hertsegovinan
operaation johtajana, kuinka järjestöjä oli valtava määrä, mutta niiden
välinen koordinaatio oli lähes olematonta. Rehn pyrki keräämään eri toimijat – UNICEFin, UNFPAn, UNHCR:n, UNDP:n ja muut – yhteen parin viikon välein. Kokouksissa selvisi, että useampi järjestö saattoi tehdä täysin
samaa työtä. Kyse ei ollut vain koordinaation puutteesta, vaan toimijoiden
välillä oli selkeästi myös mustasukkaisuutta.
Ongelma toistui myös kansainvälisellä tasolla. Rehn kokousti Bosniassa
myös SFOR:n, Etyjin ja YK:n operaatiojohtajien kanssa, eikä yhteistyö ollut
mutkatonta. ”Hyviä ideoita ei jaettu muiden toimijoiden kanssa, mutta ikävät vastuut kyllä jaettiin. Rauhanrakennuksen suuri ongelma on se, että
kunnia ja kiitos halutaan itselle.”
Rehnin mukaan säätiöiden ja järjestöjen välillä on kilpailua myös koti12

Emt., 558. Ahtisaari on myös määritellyt itsensä ’vilpittömäksi sovittelijaksi’ (honest broker).
Ks. http://www.finland.ie/public/default.aspx?contentid=272733&contentlan=1&culture=fi-FI
13
Ohjeistus löytyy kirjan liitteistä s. 212–233.
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maassa. Hän ei usko, että tämä kilpailuasetelma katoaa koskaan kokonaan,
vaikka Suomeen onkin perustettu rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä, jossa rauhanvälitystyössä mukana olevat toimijat kertovat
säännöllisesti toiminnastaan. Rehnin mukaan suomalaisjärjestöjen välistä
kilpailua ja niiden toiminnan päällekkäisyyttä kuitenkin vähentää järjestöjen vahva erikoistuminen tiettyihin rauhanprosessien osa-alueisiin.

Kuuluvatko uhrien oikeudet rauhanprosessiin?
Niin sanottu rauhan ja oikeuden välinen dilemma voidaan tiivistää kahteen
perustavanlaatuiseen oletukseen. Ensimmäisen mukaan pidempiaikainen
rauha on mahdollista vain yhteiskunnassa, jossa on toimiva oikeusjärjestelmä, eikä menneitä rikoksia lakaista maton alle. Toisen mukaan oikeusjärjestelmää on vaikea rakentaa ilman jonkinasteista rauhan vähimmäistilaa.
Kumpi siis asetetaan rauhanprosesseissa etusijalle: väkivallan loppuminen
vai uhrien oikeudet?
Haaviston mukaan kysymystä ei voi lähestyä äkkijyrkästi kahtena toisensa poissulkevana vaihtoehtona. Hän lähestyy problematiikkaa Etelä-Sudanin
kokemustensa pohjalta. Haavisto tapasi Riek Macharin, Sudanin kansan vapautusarmeijan (SPLA) entisen johtajan, ensimmäisen kerran rauhanvälitysprosessissa Juban ulkopuolella vuonna 2006. Prosessiin osallistui myös
Herran vastarinta-armeija (Lord’s Resistance Army, LRA) edustajia ja liikkeen johtajan, Joseph Konyn lähipiiriä. Yleisesti ottaen Haavisto piti vuoropuhelua rakentavana. Sitten Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin
(International Criminal Court, ICC) julkaisi Konyn etsintäkuulutuksen,
neuvottelut läsähtivät ja sissit palasivat metsiin. Sen koommin ei LRA:n
edustajien kanssa ole neuvoteltu.
Tämä opetti Haavistolle kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että melkein mahdottomimpienkin ihmisten kanssa voi käydä dialogia, jos vain on tahtoa.
Toiseksi, että oikeus vai rauha -asetelmassa dialogin voi myös katkaista painottamalla oikeutta liian varhain. Haavisto muistuttaa, että esimerkiksi
Sudanin presidentti Omar al-Bashirin etsintäkuuluttaminen ICC:ssa on
joidenkin arvioiden mukaan vain pidentänyt hänen valtakauttaan: al-Bashir
on paljon haavoittuvampi heti kun luopuu presidentin roolista.
Ahtisaari on samoilla linjoilla: ”kaikkea likapyykkiä ei voida pestä kerralla.”
Hän totesi Acehin neuvotteluissa ettei rauhansopimusta saataisi koskaan
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aikaan, jos samalla ruodittaisiin menneisyyden rikkomuksia – niin traumaattisia kuin ne ihmisille olivatkin.14
Käynnissä olevaa Syyrian sotaa voidaan pitää esimerkkinä tilanteesta, jossa oikeusihanteista on ehkä pakko joustaa välittömän kärsimyksen
lopettamiseksi. Sodan osapuolia ei saada neuvottelupöytään, jos samalla uhataan sotarikostuomioilla. Rehnin mukaan on selvää, ettei esimerkiksi presidentti Bashar al-Assad tule virumaan vankilassa loppuelämäänsä.
”Tässä vaaditaan jonkinlaisia erikoisjärjestelyjä, esimerkiksi Syyrian eliitin
lähettämistä toiseen maahan asumaan rikkauksineen. Tällaisia järjestelyjä
on aina tehty, sillä tärkeintä on rauha, vaikka se olisikin puutteellinen. Rauhanneuvotteluissa on aina kyse kompromissista, vähiten huonosta vaihtoehdosta.”
Ajan mittaan armahdukset kuitenkin murentavat uhrien oikeuskäsitystä, ruokkivat katkeruutta ja lisäävät konfliktin uusiutumisen mahdollisuutta. Vaikka ihmisoikeuskysymykset eivät Ahtisaaren mukaan saisi estää rauhan syntymistä, niitä ei tulisi kokonaan haudata neuvotteluissa. Hänen
mielestään tärkeintä on varmistaa, ettei vastaavia rikoksia tapahdu tulevaisuudessa. On luotava kestävät rakenteet – oikeusvaltio – niiden estämiseksi.
Rauhan ja oikeuden dilemmaa voidaan tarkastella myös aikajanana, johon kuuluvat nopean ja pitkän aikavälin ratkaisut. Haaviston mukaan pitkällä aikavälillä rankaisemattomuutta ei voida hyväksyä ja oikeuden täytyy
voittaa. Hän ei kuitenkaan käynnistäisi oikeusprosesseja silloin, kun konflikti on väkivaltaisimmillaan, sillä ensimmäisellä sijalla on aina ihmishenkien suojelu.
Syytteet ja rangaistukset eivät ole myöskään ainoa mahdollinen oikeusmalli konfliktin jälkeen. Haavisto viittaa Nelson Mandelan vetämään
prosessiin Etelä-Afrikan rotusorron päättämiseksi. Totuuskomissiossa
menneisyys kaivettiin esiin, mutta syyllisiä ei yleensä rangaistu. ”Tavallaan
se loi nykyiselle Etelä-Afrikalle aika hyvät edellytykset. Valkoisten ei tarvinnut poistua maasta kokonaan, vaan he pystyivät jäämään sinne.”
Toisaalta Afrikassa kuulee Haaviston mukaan usein, että ajatus totuuskomissioista ja rankaisemattomuudesta on hyvin valikoivaa. ”Moni näkee
asian niin, että kun kyseessä on valkoisten tekemät rikokset – kuten Etelä14

Merikallio & Ruokanen 2011, 525–526.

135

Kokemuksia kulisseista ja ajatuksia rauhanvälityksestä

Afrikassa – rangaistusta ei vaadita, mutta tummien rikoksista vaaditaan.
Ollaanko tässä johdonmukaisia? Tämä on hyvä kysymys.”
Toistaiseksi kansainvälisen rikostuomioistuimen syytteet ovat keskittyneet yksinomaan Afrikkaan. Rehn muistuttaakin, että rikosten on täytynyt
tapahtua vuoden 2002 jälkeen, jotta tuomioistuin voi aloittaa tutkintaprosessin – ja tällä vuosituhannella konfliktit ovat painottuneet erityisesti
Afrikkaan. Tämä ei kuitenkaan Rehnin mukaan selitä sitä, miksi tuomioistuimen tutkimukset esimerkiksi Afganistanissa, Kolumbiassa sekä Israelissa ja Palestiinassa eivät ole johtaneet syytteisiin: ”Ehkäpä syynä on jonkinlainen pelokkuus.”

Naiset puuttuvat edelleen neuvottelupöydistä
Elisabeth Rehnin mukaan hyvin harva nainen on toiminut rauhanvälittäjänä,
eikä päävälittäjänä lähes kukaan.15 Parhaimmissakin tapauksissa naisia vain
kuullaan taustakeskusteluissa.
”Tämä on valtavan suuri puute, josta olen motkottanut monta kertaa.
Naiset eivät vain koe sotaa uhreina, vaan yrittävät pitää samalla perheiden
normaalia elämää yllä. Että lapset pysyvät hengissä, eikä heitä kidnapattaisi
lapsisotilaiksi tai jalkavaimoiksi. Kun naiset puuttuvat rauhanneuvotteluista, puuttuu samalla myös ymmärrys yhteiskunnan jälleenrakentamisesta.”
Onnistuneetkaan rauhansopimukset eivät Rehnin mukaan kestä kauaa,
jos puolet kansalaisista suljetaan pois jo neuvotteluiden alussa. Esimerkiksi Liberiassa oli 14 vuoden aikana suunnilleen yhtä monta rauhansopimusta, joita noudatettiin aina joitakin kuukausia, minkä jälkeen surmaaminen
jatkui. ”Sopimukset tehtiin eliitin kesken, eivätkä ne tavoittaneet syvemmin
ihmisiä. Lopulta kansalaiset ruohonjuuritasolla, erityisesti naiset, alkoivat
liikehtiä voimakkaasti ja juurruttivat rauhan yhteiskuntaan.”
Naisten rooliin rauhansopimuksissa on alettu kiinnittää huomiota toden teolla vasta tämän vuosituhannen puolella. Rehn muistaa, kuinka Bosnian rauhanneuvotteluissa Daytonissa vuonna 1995 puhuttiin kyllä ihmisoikeuksista, mutta naisia ei mainittu sanallakaan. ”Jälkeenpäin on todettu,
15

Rehn on kokenut syrjinnän myös henkilökohtaisesti. Kofi Annan nimitti hänet Bosniaan YK:n
pääsihteerin erityisedustajaksi vuonna 1999, mutta tehtävään siirtyminen ei sujunut mutkattomasti. Rehnin mukaan ongelmana oli se, että Yhdysvallat katsoi tehtävän soveltuvan vain miehelle.
Hän sai kuitenkin tukea Ahtisaarelta, joka puhui hänen puolestaan Yhdysvaltain ulkoministeriössä.
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että sen jälkeen kun 8000 miestä ja poikaa oli murhattu Srebrenicassa, kaupungin naisia kuljetettiin monin verroin enemmän busseilla Tuzlaan, Sarajevoon ja muualle. He ovat vieläkin katkeria, sillä heidän tilannettaan kansainvälinen yhteisö ei huomioinut.”
Vuonna 2000 Rehn osallistui YK:n rauhanturvaamisen osaston järjestämään työpajaan Namibiassa. Siellä syntyneen julistuksen pohjalta muodostettiin myöhemmin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325,
”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Vaikka päätöslauselma vesittyikin jonkin
verran alkuperäisestä versiosta, Rehn pitää sitä tärkeänä askeleena eteenpäin. Oleellista oli, että naiset tunnistettiin dokumentissa pelkkien uhrien
sijasta toimijoiksi, joilla tuli olla paikka rauhanprosesseissa. Tämä on Haaviston mukaan tärkeää, sillä naisten roolit konfliktitilanteissa vaihtelevat
yhtä paljon kuin miestenkin. Usein naiset vaikuttavat konfliktin dynamiikkaan esimerkiksi taloudellisina toimijoina, taistelijoina tai konfliktin osapuolten taustavoimina. Yhtälailla naiset voivat toimia voimakkaana muutosvoimana rauhan vakiinnuttamisessa ennen konfliktien eskaloitumista
väkivaltaiseksi sekä avoimen väkivallan aikana ja sen jälkeen.
Pari vuotta päätöslauselma 1325:n jälkeen Rehn ja sittemmin Nobelin
rauhanpalkinnon saanut Ellen Johnson Sirleaf laativat YK:n naisten
kehitysrahasto UNIFEMille ”Naiset, sota ja rauha” -raportin. Siinä korostettiin edelleen naisten roolia aktiivisina toimijoina konflikteissa. Rehnin
mukaan raportissa kritisoitiin selkeällä kielellä YK:n toimintaa, eikä sitä
siksi hyväksytty viralliseksi asiapaperiksi, vaikka Kofi Annan sen esittikin
turvallisuusneuvostolle. Rehnin ja Sirleafin raportti saa jatkoa, sillä YK:n
turvallisuusneuvosto on pyytänyt YK:n pääsihteeriä valmistelemaan maailmanlaajuisen tutkimuksen päätöslauselman 1325 toimeenpanosta (Global
Study on Women, Peace and Security16) ennen päätöslauselman 15-vuotisarviointia vuonna 2015. Elisabeth Rehn osallistuu tutkimuksen neuvoaantavaan ryhmään, jonka jäsenet tarjoavat tukeaan ja ohjausta tutkimuksen toteuttamiseksi.
Haaviston mukaan Suomi on aktiivisesti pyrkinyt kehittämään gendernäkökulman huomioimista YK:n, EU:n ja Etyjin rauhanvälitystoiminnassa. Naisia tulisi saada lisää erityisesti rauhanneuvotteluiden päävälittäjäksi
16

Raportin kirjoittaa Radhika Coomaraswamy, joka on toiminut aiemmin YK:n alipääsihteerinä.
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ja heidän taustatiimeihinsä. ”Gender-näkökulma tulisi sisällyttää toimintaan nykyisten konfliktien ratkaisemiseksi ja tulevien ehkäisemiseksi. Epätasa-arvo jättää naiset usein kriisien keskellä entistä haavoittuvampaan
asemaan. Konfliktit pahentavat tilannetta entisestään ja muuttavat riskit
henkilökohtaisiksi menetyksiksi. Opetus on, että sukupuolien välinen tasaarvo vähentää haavoittuvuutta jo ennen konfliktia ja samalla vahvistaa
laajemmin yhteiskunnan resilienssiä.”
Artikkelin kolmesta suomalaisesta rauhanvälittäjästä tunnetuin lienee Nobelin
rauhanpalkinnon vuonna 2008 saanut presidentti Martti Ahtisaari. Hän on toiminut korkean tason välitystehtävissä muun muassa Pohjois-Irlannissa, Kosovossa
ja Acehissa. Hän on myös Suomen suurimman rauhanvälitysjärjestön Crisis Management Initiativen (CMI) perustaja ja sen hallituksen puheenjohtaja.
Pekka Haavisto on kansanedustaja, joka tunnetaan työstään erityisesti itäisen Afrikan rauhanprosesseissa. Hän on toiminut EU:n erityisedustajana ja YK:n
erityisasiantuntijana Sudanin Darfurissa sekä ulkoministerin erityisedustajana
Afrikan kriiseissä. Vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 syyskuuhun hän toimi kehitysministerinä ja hauraiden valtioiden kehitystä edistävän kansainvälisen foorumin (International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, IDPS)
toisena puheenjohtajana.
Elisabeth Rehn oli maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri.
Hän toimi poliitikon uransa jälkeen useissa korkea-arvoisissa YK-tehtävissä
Balkanilla, muun muassa pääsihteerin erityisedustajana Bosnia-Hertsegovinassa
vuosina 1998–1999. Sittemmin hän on työskennellyt aktiivisesti naisten aseman
parantamiseksi kriisialueilla ja vaikuttanut esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” sisältöön. Tällä hetkellä Rehn toimii kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokunnan
jäsenenä. Hänet on myös valittu YK:n korkean tason neuvoa-antavaan ryhmään,
joka ohjaa päätöslauselman 1325 toimeenpanosta tehtävää arviointitutkimusta.
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Pohjois-Irlannin kimurantti rauhanprosessi:

Suomi mukana onnistuneessa
rauhanvälityksessä

P

ohjois-Irlannin rauhanprosessi on tärkeä luku suomalaisen rauhanvälityksen lähihistoriassa. Kysymys Pohjois-Irlannin puolisotilaallisten järjestöjen laittomien aseiden hävityksestä oli ensin esteenä
rauhanneuvotteluiden alkamiselle ja vaivasi sen jälkeen vuonna 1998 solmitun rauhansopimuksen toimeenpanoa aina vuoteen 2010 asti.
Irlantilais-brittiläinen rauhanprosessi on hyvä esimerkki rauhanvälityksestä, jossa on käytetty apuna kansainvälisiä välittäjiä. Demokraattisesti
valittua konfliktin osapuolista koostuvaa Pohjois-Irlannin yhteishallintoa
voidaan pitää merkkinä rauhanprosessin onnistumisesta. Prosessin kokemukset ovat herättäneet kiinnostusta ympäri maailmaa ja niihin on palattu
usein pohdittaessa ratkaisuja konflikteihin niin Aasiassa, Etelä-Amerikassa
kuin Euroopassa.
Suomalaiset olivat Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa näkyvästi mukana. Edesmennyt valtioneuvos Harri Holkeri konsultoi prosessia suomalaisten asiantuntijavirkamiesten tukemana ensin asekysymyksessä, ja toimi myöhemmin rauhanneuvotteluiden riippumattomana puheenjohta139
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jana sopimuksen tekoon asti.1 Presidentti Martti Ahtisaari puolestaan
tarkasti luottamuksen rakentamisen nimissä IRAn asekätköjä ennen varsinaista aseiden hävittämistä. Asekomissaarina toimineen prikaatikenraali
Tauno Niemisen tehtävänä oli todentaa että poliittisen edistyksen tiellä
olleet aseet saatiin ’peruuttamattomasti saavuttamattomiin’ tai ’peruuttamattomasti käyttökelvottomiksi’, kuten aseiden hävitystä varten laadittu
laki edellytti. Liityin itse mukaan prosessiin prikaatikenraali Niemisen kutsusta heti asekomission perustamisen jälkeen. Toimin aluksi komissaarin
avustavana virkamiehenä ja komission tiedottajana, huolehtien mediasuhteista ja julkisesta kuvastamme, mihin kuului lukuisten kansainvälisten vierailijaryhmien perehdyttäminen toimintaamme. 2001 alkaen toimin komission kabinettipäällikkönä, jatkaen myös tiedottajan roolissa. Toimin
myös Suomen virallisena edustajana komissiossa Niemisen varahenkilönä
vuosina 2001–2005. Olin alusta alkaen mukana komission neuvotteluissa
ja operaatioissa niin Iso-Britannian ja Irlannin hallitusten, puolisotilaallisten järjestöjen, poliittisten puolueiden kuin kansalaisjärjestöjen ja -ryhmien
kanssa.
Väkivallan välineistä luopuminen on vahva symbolinen ele, jolla on
vakauttava vaikutus pitkäjänteistä työtä vaativalle poliittiselle rauhanprosessille. Aseiden hävittämisen käytännöllinen merkitys on siinä että ne
eivät päädy rikollisiin käsiin. Samalla aseisiin tarttumisen kynnys kasvaa jo
siksi, että laittomien aseiden hankkiminen on vaikeaa ja riskialtista. Näistä
syistä aseiden hävittämisen tulisi kuulua olennaisena osana jokaiseen rauhanprosessiin.

Asekysymys vei umpikujaan
Aseiden hävityksestä käytettiin Pohjois-Irlannissa termiä ‘decommissioning’
(poistaa käytöstä), jolla viitataan tyypillisemmin ydinreaktoreiden tai suurempien sotalaivojen käytöstä poistamiseen. Käsite otettiin Pohjois-Irlannissa käyttöön kuvaamaan aseiden hävittämistä tilanteessa, jossa sen piti
rauhanprosessin nimissä olla vapaaehtoista. Sen ei ollut tarkoitus viitata
luopumiseen poliittisista päämääristä tai luovuttamiseen vahvemman vas1

Harri Holkerin sovitteluperiaatteista ja -tyylistä löytyy tietoa tarkemmin tämän julkaisun Kalle
Liesisen kirjoittamasta artikkelista ”Rauhanvälityksen tyylit suurennuslasin alla: suuntana transformatiivisuus” s. 171–188.

140

Pohjois-Irlannin rauhanprosessi

tustajan painostuksesta. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, että brittimielisten unionistien asettaessa irlantilaisnationalistien aseiden hävityksen ennakkoehdoksi rauhanneuvotteluihin osallistumiselleen, nationalistit
kokivat sen antautumisvaatimukseksi. Tilanne vei umpikujaan, eikä neuvotteluja saatu käyntiin.
Britannian ja Irlannin hallitukset päättivät kutsua riippumattomia kansainvälisiä välittäjiä konsultoimaan asekysymyksessä. Yhdysvaltain Senaattori George Mitchellin vetämään kolmihenkiseen ryhmään nimitettiin Kanadan puolustusvoimien komentaja ja entinen Washingtonin suurlähettiläs
kenraali John de Chastelain ja valtiomies ja pankinjohtaja Harri Holkeri
Suomesta.
Holkerin asemaa ryhmässä kuvailtiin tasapainottavaksi. Osa unionisteista koki, että Yhdysvaltain Mitchellillä oli irlantilaissympatioita – olihan hän ollut Presidentti Clintonin Irlannin erityisedustaja taloudellisissa
kysymyksissä. Kenraali de Chastelain puolestaan tuli brittiläisen kansanyhteisön maasta, mikä yhtä lailla askarrutti irlantilaisnationalisteja – epäluuloja ei helpottanut tieto siitä, että kenraalin vanhemmat olivat toisen
maailmansodan aikana toimineet brittitiedustelun vakoojina Euroopassa.
Ryhmän kolmantena jäsenenä toiminut Harri Holkeri oli Euroopan unionin
ja rauhanturvaamisessa vuosikymmeniä profiloituneen Suomen kiistatta
puolueeton edustaja. Holkeri itse arvioi ryhmänsä tärkeimmäksi työkaluksi
nimenomaan puolueettomuuden, jonka menettämisestä seuraisi kyvyttömyys toimia haastavassa tehtävässä.

Kahden raiteen ratkaisu
Näistä alkuasetelmista ryhmä tarttui nopeasti konsultin tehtäviinsä joulukuussa 1995. Mandaattina oli selvittää mahdollisuuksia laittomien aseiden
vapaaehtoiseen hävittämiseen jo ennen rauhanneuvotteluja. Vain kahden
kuukauden tiiviin työn jälkeen, tammikuussa 1996 ryhmä raportoi Iso-Britannian ja Irlannin hallituksille: aseiden hävittämisestä suhteessa rauhanneuvottelujen alkamiseen oli tullut niin kutsuttu ‘muna vai kana’ -kysymys,
eikä umpikujaan näkynyt ratkaisua.
Mitchellin ryhmän jäsenten pitkä kokemus politiikassa tuli avuksi. Sen
sijaan että ryhmä olisi tyytynyt saamaansa tulokseen, se esitti ratkaisuehdotusta aseumpikujasta pääsemiseksi: kaikkien rauhanneuvotteluihin osal141
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listuvien puolueiden piti sitoutua Mitchellin nimeä kantaviin demokratian
ja väkivallattomuuden periaatteisiin (Mitchell Principles). Lisäksi perustettaisiin riippumaton kansainvälinen komissio, jonka tehtävänä oli valmistella puolisotilaallisten järjestöjen aseiden hävitystä. Komission puheenjohtajaksi tulisi kenraali de Chastelain. Tämän tueksi nimitettäisiin komissaarit
ja avainhenkilöstö Suomesta, Kanadasta ja Yhdysvalloista. Ryhmä korosti
suosituksissaan aseiden hävittämisen luottamusta rakentavaa vaikutusta,
mikäli prosessi saataisiin edes alkuun rauhanneuvotteluiden aikana. Prosessista suunniteltiin kaksiraiteinen (Twin Track Process): rauhanneuvottelut
etenisivät omaa raidettaan ja aseprosessi omaansa.
Brittihallituksella ja Tony Blairilla sen johdossa oli syksyllä 1997 täysi työ
saada unionistijohtaja David Trimble hyväksymään Mitchell – de Chastelain – Holkeri -ryhmän ehdotus rauhanneuvottelujen alkamiseksi. Lopulta
Trimble suostui, mutta teki selväksi että puolueen rivit rakoilivat ja vaikeuksia olisi odotettavissa, mikäli aseiden hävitystä ei pian aloitettaisi. Blair
käytti kaiken poliittisen arvovaltansa ja henkilökohtaisen charminsa taivuttaakseen Trimblen hyväksymään Belfastin rauhansopimuksen pitkäperjantaina 1998.

’Ei aseita, ei yhteishallitusta’
Rauhansopimuksen perusedellytys oli että Iso-Britannia ja Irlanti sopivat
vanhan aluekiistansa: britit totesivat että heillä ei ole strategisia intressejä Pohjois-Irlannin alueeseen. Irlantilaiset puolestaan lupasivat asettaa alueeseen kohdistuneen, perustuslakiin kirjatun vaatimuksen muutettavaksi kansanäänestyksellä. Molemmille hallituksille sopi että Pohjois-Irlannin
statuksesta päättäisi alueen väestön enemmistö, demokraattisesti.
Pitkäperjantain sopimus sisälsi suuren joukon laajoja yhteiskunnallisia
uudistuksia. Pääpaino oli ihmisoikeuksissa ja oikeuslaitoksen sekä poliisivoimien uudistamisessa ja puolisotilaallisten järjestöjen, kuten Irlannin tasavaltalaisarmeijan (IRA), Ulsterin puolustusliiton (UDA) ja Ulsterin vapaaehtoisvoimien (UVF) aseiden hävittämisessä. Uudistusten perustaksi
laadittiin alueellinen yhteishallinto, jossa päätöksenteko tapahtuisi vain molempien väestönosien, unionistien ja irlantilais-kansallismielisten, tuella.
Rauhansopimus ratifioitiin kansanäänestyksin sekä Irlannissa että Pohjois-Irlannissa. Välittömästi tämän jälkeen kävi ilmeiseksi, että sen toimeen142
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pano tulisi olemaan lähes mahdotonta. Unionistit ilmoittivat tulleensa
’myönnytyksissä’2 tiensä päähän. Ilman IRAn aseiden hävityksen alkamista, he eivät olisi valmiita hallitusvastuuseen tasavaltalaisten poliittisen siiven Sinn Feinin kanssa. Tasavaltalaiset puolestaan vahvistivat jo ennen rauhanneuvotteluja ilmoittamansa kannan, että aseita päästäisiin hävittämään
ainoastaan siten, että laajat kansanjoukot voisivat nähdä rauhansopimuksesta kumpuavan todellisen poliittisen muutoksen elämässään. Aseprosessi palasi umpikujaan, jossa nyt panoksena oli yhteishallituksen ja -hallinnon
(Legislative Assembly) muodostaminen.
Asekomission (Independent International Commission on Decommissioning, IICD) alkutaival oli kyllin hankala jo ilman poliittista umpikujaa.
Vain yksi lukuisista puolisotilaallisista järjestöistä, UVF, solmi keskusteluyhteyden komission kanssa, ja tasavaltalainen IRA, jonka aseet olivat poliittisen kädenväännön kohteena, ei halunnut komissiota edes tavata. Lievää
lohtua kansainvälisille asiantuntijoille tarjosi tilaisuus testata omien suunnitelmiensa toimivuutta käytännössä, kun pieni brittiläismielinen sirpaleryhmä LVF (Loyalist Volunteer Force) tarjosi näyttävästi tv-kameroiden
edessä hävitettäväksi vaatimattoman määrän aseitaan.
Samaan aikaan poliittinen mittelö hallituksen perustamiseksi sai yhä
synkempiä sävyjä. Keskeisinä rauhansopimuspuolueina olleiden jokseenkin
maltillisen Ulsterin unionistipuolueen (UUP) ja väkivallatonta vaihtoehtoa
kautta vuosikymmenten tukeneen irlantilaismielisen sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen (SDLP) kannatus mureni kummankin väestönosan
ääripuolueiden (DUP ja Sinn Fein) kustannuksella.

Asetarkastuksilla aikalisä
Loppuvuodesta 1999 Yhdysvalloista takaisin kutsutun senaattori Mitchellin johdolla pidetty muodollinen kriisikonferenssi puolueiden välillä päätyi jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen: yhteishallitus perustettiin ensimmäistä kertaa, IRA ja UDA solmivat suoran neuvotteluyhteyden komission
kanssa, ja ainakin unionistit odottivat ensi kertaa kuulevansa IRAn aseita hävitettävän vuoden 2000 tammikuun loppuun mennessä. Kun näin ei
tapahtunut, unionistit marssivat äänekkäästi ulos yhteishallituksesta, jos2

Tässä mainitut myönnytykset edustivat ainoastaan unionistien näkemystä tarvittavista toimista.
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sa kumpikin osapuoli, unionistit ja tasavaltalaiset kuitenkin halusivat olla
päättämässä Pohjois-Irlannin asioista.
Tiiviiden neuvotteluiden tuloksena toukokuussa 2000 IRA lupasi vihdoin käynnistää aseidensa hävittämisen. Järjestö lupasi viedä prosessin ’todennetusti päätökseen saakka’, mutta ei ilmaissut sille alkamis- tai
päättymisajankohtaa. Sitä edeltäisi kuitenkin luottamusta rakentava toimi (Confidence Building Measure). Presidentti Martti Ahtisaari ja Afrikan
Kansalliskongressin (ANC) entinen pääsihteeri Cyril Ramaphosa kutsuttiin
Pohjois-Irlantiin elvyttämään luottamus siihen, että IRA oli todella luopunut aseellisesta taistelustaan, vaikka varsinainen aseiden hävittäminen ei
ollutkaan vielä alkanut. Ahtisaari ja Ramaphosa tarkastivat julkisuudelta
piilossa, että IRAn aseet lepäsivät laatikoissaan käyttämättöminä ja todentamalla, että niitä ei oltu tarkastuksien välilläkään käytetty. Tunnettujen ja
arvostettujen kansainvälisten tarkastajien usko ja luottamus IRAn aitoon
mukanaoloon rauhanprosessissa oli vähintään yhtä tärkeää kuin itse asetarkastukset. Samaan aikaan IICD:n tuli saada pidettyä poliittinen prosessi vakuuttuneena siitä, että tarkastuksista ei ollut tulossa korvike itse aseiden hävitykselle.
Ahtisaari ja Ramaphosa tarkastivat asekätköjä ja raportoivat siitä yhteensä kolme kertaa, kunnes syksyllä 2001 tapahtuneen ensimmäisen IRAn aseiden hävityksen myötä tarkastukset kävivät tarpeettomiksi. Hitaaksi koetun
edistymisen ja osin salaisen luonteensa takia asekysymys pysyi poliittisena kiistakapulana aina loppuvuoteen 2005 asti, kunnes IICD raportoi kansainvälisen median läsnä ollessa että kaikki IRAn aseet oli hävitetty. Pitkään
ylitsepääsemättömältä vaikuttanut este hallitusyhteistyölle oli poistunut.
Brittiläismielisten, niin kutsuttujen lojalistien suurimmat puolisotilaalliset
järjestöt UVF ja UDA hävittivät aseensa vasta vuosina 2009–2010. Vailla
voimakasta poliittista edustusta, ne eivät olleet vastaavanlaisessa paineessa
kuin IRA, jonka aseet käytännössä hidastivat rauhansopimuksen toimeenpanoa ja estivät tasavaltalaisliikkeen poliittisen siiven pääsyn hallitukseen.

Menestyksen eväät
Rauhanprosessin onnistumiseksi tarvitaan monia tekijöitä. Pohjois-Irlannin prosessin peruskivi oli Iso-Britannian ja Irlannin välinen sopimus siitä,
että Iso-Britannialla ei ollut strategisia intressejä alueeseen, ja Irlanti oli val144
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mis luopumaan perustuslaillisesta vaateestaan alueeseen, edellyttäen että
Pohjois-Irlannin brittiläis- ja irlantilaiskansallismielisiä tyydyttävä rauhanratkaisu saataisiin aikaan. Tämän myötä konfliktin pohjimmainen syy (root
cause), kysymys Pohjois-Irlannin kuulumisesta Iso-Britanniaan tai Irlannin
tasavaltaan, sai edellytykset tulla ratkaistuksi.
Yhtenä rauhanprosessin menestyksen edellytyksenä voidaan pitää poliittisen ongelman ’kypsyysastetta’. Osapuolet näkivät ja hyväksyivät että
vuosikymmeniä jatkunut väkivalta ei tuonut ratkaisua, vaan pahensi tilannetta. Rauhansopimusta oli yritetty neuvotella jo vuosia aikaisemmin, ja
monet käsiteltäväksi vääjäämättä päätyvät asiat olivat osapuolille tuttuja – tärkeimpänä poliittinen vallanjako yhteishallituksen muodossa, ja demokraattinen päätös siitä, kumpaan valtioon kuulutaan. Asekysymyksessä
menestyksen taustalla olivat myös puolisotilaallisten järjestöjen vankien vapautusjärjestelyt, ja lainsäädäntö, joka takasi ettei hävitettäviä aseita tutkita, ja ettei niitä voida käyttää rikosoikeudellisena todistusaineistona. Myös
luottamusta rakentavilla toimilla, kuten IRAn asetarkastuksilla aseiden hävittämisen viivästyttyä, voidaan nähdä olleen tärkeä rooli kriisiin ajautuneen tilanteen laukaisemisessa.
Onnistumisen taustalla oli myös huolellisesti, yksityiskohtia myöten
neuvotellen luotu rauhanprosessin struktuuri, johon osapuolet ja koko laajempi yhteiskunta kykenivät sitoutumaan. Mitchellin periaatteet olivat tässä avainasemassa, ne olivat yleiset demokratian ja väkivallattomuuden periaatteet, joihin kaikkien piti sitoutua. Talous, taloudelliset suhdanteet ja
käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, olivat niin ikään tärkeitä Pohjois-Irlannin prosessille. Taloudellinen nousukausi sai hallitukset ja prosessia tukeneen Euroopan unionin käyttämään huomattavia summia infrastruktuurin korjaamiseen ja kehittämiseen, sekä uusien investointien ja
työtilaisuuksien luomiseen alueella. Myös Yhdysvallat oli tällä saralla aktiivinen. Taloudellisella toiminnalla oli näkyvä myönteinen vaikutus myös
rauhanprosessin yleiseen ilmapiiriin ja se loi uskoa tulevaisuuteen.
Eräänä koko prosessin onnistumisen edellytyksenä voidaan pitää myös
kansainvälisten rauhanvälittäjien osallistumista ja erityisosaamista prosessin eri osa-alueilla. Heidän roolinsa korostui erityisesti vaiheissa, jolloin
osapuolten välillä vallitsi luottamuspula ja epäluulo. Kansainvälisiä välittäjiä ja asiantuntijoita oli mukana paitsi rauhansopimusneuvotteluissa, myös
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vankien vapautusjärjestelyissä, turvallisuussektorin reformin suunnittelussa ja toimeenpanon valvonnassa, tulitaukojen valvonnassa ja tietysti aseiden hävittämiskysymyksessä. Kansainväliset toimijat, IICD mukaan lukien,
pitivät tärkeänä sitä, että he tulivat nähdyiksi sekä uskottavina asiantuntijoina että ennen kaikkea puolueettomina ja riippumattomina toimijoina.
On kuitenkin huomattava, että kansainvälinen apu ja hyvä tahto olisi ollut
turhaa ilman Iso-Britannian ja Irlannin hallitusten sekä konfliktin paikallisten osapuolten avainhenkilöiden osoittamaa johtajuutta ja rauhanprosessiin sitoutumista.
Onnistuneesta rauhanprosessista huolimatta on muistettava, että rauhanrakennuksen prosessi on edelleen kesken. Muun muassa koulutusjärjestelmän osin ylläpitämä väestön jakautuneisuus, menneiden tapahtumien
käsittely ja niihin liittyvät mahdolliset oikeustoimet (Dealing with the Past)
sekä tunteita nostattava lippujen ja symbolien käyttö ovat edelleen arkipäivää Pohjois-Irlannissa.

Suomalaiset hyvällä uralla
Suomen uskottavuutta kansainvälisissä rauhanvälitystehtävissä pohjustavat pitkät puolueettomuuden ja rauhantyön perinteet – Suomella ei yleensä
koeta olevan voimakkaan itsekkäitä kansallisia intressejä kansainvälisessä
politiikassa, mistä johtuen suomalaisia kohtaan ei lähtökohtaisesti ole
negatiivisia ennakkoluuloja tai -käsityksiä, jos emme niitä omalla toiminnallamme luo.
Pohjois-Irlannin rauhanprosessin saaman laajan kansainvälisen huomion ja ajan myötä myös prosessin menestyksen takia suomalaisten rooli
oli varsin näkyvä. Huolellisesti rakennetun moniulotteisen (poliittinen sopimus, ihmisoikeusasiat ja vähemmistökysymykset, turvallisuussektorin
uudistukset ja normalisointi, asekysymys) rauhanprosessin onnistuminen
on toiminut kokonaisuutena ja eri osa-alueillaan inspiraation ja tiedon lähteenä monille muille rauhanprosesseille.3

3

Olen perehdyttänyt muun muassa Filippiinien eteläisen Mindanaon sekä Baskimaan rauhanprosesseja Pohjois-Irlannin rauhanprosessin sekä aseiden hävittämisen yllä kuvailtuihin edellytyksiin,
kokemuksiin ja opetuksiin YK:n aseistariisuntaprosessin, DDR:n (Disarmament, Demobilisation,
Reintegration), kontekstissa.
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Naisten korvaamaton rooli rauhanprosesseissa ja rauhanvälittäjinä

K

ansainvälisen yhteisön turvallisuuskäsitys vakiintui vuosituhannen
vaihteessa kattamaan valtioiden välisen turvallisuuden lisäksi myös
inhimillisen turvallisuuden. Turvallisuuskäsityksen muutos avasi
uuden horisontin naisten osallistumiseen rauhanprosesseihin. Suppea
ymmärrys turvallisuudesta piti turvallisuuden keskeisenä kohteena valtiota,
jonka oletettiin toimivan kansalaisten turvallisuuden takaajana.
Havainto, jonka mukaan inhimilliseltä kannalta merkittävimmät uhat
eivät liity pelkästään valtioiden välisiin sotiin, vaan myös valtioiden sisäisten ryhmien välisiin suhteisiin, taloudelliseen epätasa-arvoisuuteen, huonoon hallintoon sekä sellaisiin ympäristöön liittyviin seikkoihin kuten saastuminen, ympäristökatastrofit ja resurssipula sai kansainvälisen yhteisön
kiinnittämään huomion rauhanprosesseihin uudella tavalla. Eri ihmisryhmien ottaminen mukaan ja sitouttaminen prosesseihin on noussut entistä
tärkeämmäksi, koska turvallisuusuhat koskevat eri ryhmiä eri tavoin ja ryhmien panos itse prosessissa on tärkeä.
Tarkastelen tässä artikkelissa YK:n piirissä käytyä keskustelua naisten
asemasta rauhanprosesseissa, sukupuolen ja rauhanvälittämisen kysymyksiä ja pohdin aiheeseen liittyviä ongelmia.
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Yhdistyneiden kansakuntien toimet
Inhimillisen turvallisuuden näkökulma on avannut mahdollisuuden tarkastella turvallisuusuhkien kohdistumista eri tavoin esimerkiksi miehiin ja
naisiin. Sodan, konfliktien ja väkivallan vaikutusten numeerinen ja materiaalinen mittaaminen ei anna kokonaiskuvaa siitä, miten väkivallan vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri ihmisryhmiin. Pitkän tähtäimen rauhanrakentaminen ei voi jättää huomioimatta esimerkiksi sitä, että miehillä ja
naisilla on sodissa hyvin erilaisia rooleja ja että väkivalta kohdistuu eri sukupuoliin eri tavoin. Kun konflikteihin liittyvää väkivaltaa tarkastellaan nimenomaan inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta, tulee esiin selkeästi
naisten kokemien turvallisuusuhkien erilainen luonne verrattuna miehiin.
YK:lla on organisaationa pitkä historia naisiin kohdistuvan syrjinnän ja
väkivallan sekä epätasa-arvoisuuden poistamisessa. Se on useissa kokouksissaan ja niiden loppudokumenteissa käsitellyt naisten kokemaa syrjintää
ja epätasa-arvoista kohtelua. Näihin dokumentteihin kuuluvat muun muassa Pekingin konferenssien loppulausumat vuosilta 1995 ja 2000, turvallisuusneuvoston päätös siviilien suojelemisesta vuodelta 1999 ja Windhoekin
julistus vuodelta 2000, joka käsitteli naisten osallistumista rauhanturvaoperaatioihin.
Turvallisuuden ja rauhanrakentamisen näkökulmasta käännekohta oli
vuosi 2000, jolloin YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman
otsikolla ”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Tuo päätöslauselma sinetöi YK:ssa
tehdyn pitkän työn, joka ottaa huomioon naisiin kohdistuvat turvallisuusuhat ja painottaa naisten osallistumisen tärkeyttä väkivallan poistamiseen
rauhanprosessien eri vaiheissa. Päätöslauselma 1325 kiinnittää huomiota
naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin sekä sodan että rauhanrakentamisen aikana. Se on laaja dokumentti, joka huomioi naisten ihmisoikeudet ja kiinnittää huomiota naisten osallistumiseen konfliktinratkaisussa. Se kehottaa
lisäämään naisten määrää sekä rauhanturvaoperaatioissa että konfliktien
ratkaisemiseen tähtäävissä neuvotteluprosesseissa. Siviilikriisinhallintaan
liittyvät tehtävät (esimerkiksi sotilastarkkailijat, poliisit ja ihmisoikeushenkilöstö) vaativat päätöslauselman mukaan enemmän naisten osallistumista ollakseen tehokkaita rauhanrakentamisen instrumentteja. Päätöslauselmassa huomioidaan myös konfliktialueiden naisten osallistuminen
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rauhanprosesseihin ja -rakentamiseen.1
Päätöslauselma 1325 kiinnittää välillisesti huomiota myös rauhan välittämiseen. Sen voidaan tulkita rohkaisevan lisäämään naisten osallistumista välittäjätiimeihin, jotta naisten konfliktien jälkeiset tarpeet tulevat otetuiksi paremmin huomioon. Tarkastelen seuraavassa niitä argumentteja,
joita on esitetty naisten osallistumisen puolesta ja miltä osin tutkimustieto
tukee niitä.

Naiset, rauhanneuvottelut ja rauhanvälitys
Perinteisesti rauhanvälitys on nähty korkean tason diplomatian jatkumona,
jota toteuttavat ensisijaisesti valtioiden edustajat valtioiden välisissä konflikteissa. Laaja-alainen turvallisuuskäsitys on muuttanut myös ymmärrystä rauhan välittämisestä ja sen onnistumisen edellytyksistä eli toimijoista,
toimintatavoista, intervention muodosta ja ajoituksesta.
Rauhanvälittäjien kirjo on nykyisin suuri ja se vaihtelee aina puolueettomista yksilötoimijoista konfliktin lopputuloksesta kiinnostuneisiin suurvaltojen edustajiin. Suurimpaan osaan nykyisistä konflikteista tehdään erilaisia välitysinterventioita niiden eri vaiheissa. Erilaiset välittäjät, esimerkiksi
paikalliset kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt, valtiot ja kansainväliset organisaatiot, toimivat rinnakkain ja monesti toisistaan tietämättä.
Välittäjien käyttämät strategiat poikkeavat suuresti toisistaan. Niin sanotulla voimapoliittisella välittäjällä, joita esimerkiksi suurvallat ovat, on mahdollisuus luvata konfliktin osapuolille hyötyjä sopimuksen saavuttamisesta
sekä myös kohdistaa niihin sanktioita, jos sopimusta ei synny. Matalan
tason välittäjät eivät pysty samaan, heidän toimintansa perustuu hyvin
pitkälle osapuolten välisenä kommunikaatiokanavana toimimiseen.
Miksi naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja -välittämiseen on
tärkeää? Keskeinen argumentti liittyy naisten kokemien turvallisuusuhkien erityisyyteen. Naisten mukaantulo sekä välitystiimeihin että rauhansopimuksista neuvotteleviin ryhmiin avaa mahdollisuuden käsitellä naisiin
kohdistuvan väkivallan eri muotoja sekä luoda paremmat edellytykset pitkäjänteiselle rauhanprosessille, jossa molempien sukupuolten kokemukset
huomioidaan. Rauhanneuvotteluista tehtyjen tutkimusten mukaan nais1

Ks. Sara Haapalaisen artikkeli ”Naiset, rauha ja turvallisuus: rauhanvälitys päätöslauselmassa 1325”
s. 159–161.
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ten osuus neuvottelijoista on alle 10 prosenttia.2 Tämä antaa aiheen epäillä rauhanprosessien jäävän vaillinaisiksi kun sodan ja rauhanrakentamisen
sukupuolittunutta luonnetta ei oteta huomioon. Naisten tarkkaa osuutta
rauhanvälittäjistä on vaikea arvioida, mutta sekään tuskin on kovin suuri.
Naisten osuus diplomatian huipulla, kansainvälisten järjestöjen johtotehtävissä ja valtioiden johdossa on edelleen pieni eli ainakin korkean tason välitystoiminta nojaa edelleen pitkälti miespuolisiin rauhanvälittäjiin.
Naisten osallistumisen rauhanprosesseihin nähdään vähentävän naisten marginalisoitumista konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa. Jos naisten määrä kasvaa sekä neuvottelija- että välittäjätiimeissä, on mahdollista
saada naisten näkemykset paremmin mukaan myös sodan jälkeisen yhteiskunnan jälleenrakentamiseen. Näin naiset eivät marginalisoidu yhteiskunnallisista ja poliittisista prosessista. Inger Skjelsbaekin vertaileva tutkimus
kolmesta rauhanprosessista osoittaa, että naisten osallistumisen aste liittyy vahvasti naisten konfliktia edeltävään ja konfliktin aikaiseen osallistumiseen yhteiskunnan poliittiseen ja taloudelliseen toimintaan. Osallistumisen ja naisten yhteiskunnallisen toimijuuden vahva perinne takaa naisille
paremmat mahdollisuudet sekä konfliktin ratkaisuun että osallistumiselle sen jälkeiseen yhteiskunnan jälleenrakentamiseen. Yhteiskunnat, joissa
naiset ovat olleet aktiivisesti mukana poliittisissa liikkeissä ja joiden kulttuurinen naiskuva sisältää ajatuksen naisten yhteiskunnallisesta toimijuudesta ennen konfliktin syntymistä, ovat paremmassa asemassa naisten
sodan jälkeisen marginalisoitumisen ehkäisemisessä.3
Nykyisten konfliktien luonteeseen kuuluu, että perinteistä jakoa sota- ja
kotirintaman välillä on vaikea tehdä ja siviileihin kohdistuva väkivalta on
osa sodankäyntiä. Vaikka naiset eivät useinkaan osallistu aseelliseen toimintaan, kohdistuu heihin kuitenkin esimerkiksi sukupuolisen väkivallan
uhka eri tavoin kuin yhteiskunnan miespuolisiin jäseniin. Elisabeth Rehnin
ja Johnson S. Sirleafin raportti ”Naiset, sota ja rauha” (2002) nostaa sukupuolittuneet uhka- ja väkivallan kokemukset esiin. Muun muassa Ruandan
kansanmurhan aikana raiskattiin satojatuhansia naisia. Arviot raiskatuista
naisista vaihtelevat 250 000 ja 500 000 välillä.4 Sodan ja väkivallan kokemuk2
3
4

de Langis 2011, 1.
Skjelsbaek 2001, 47-67.
Rehn & Sirleaf 2002.

150

Naisten rooli rauhanprosesseissa

sellisuutta käytetään argumenttina perustelemaan naisten rauhanprosesseihin osallistumisen tärkeyttä. Jos sodanaikainen sukupuolinen väkivalta
jää rauhanprosessissa käsittelemättä, jättää se yhteiskuntaan poliittisen ja
sosiaalisen jäljen, jonka seuraukset ulottuvat pitkälle. Pahimmassa tapauksessa se viestittää, että naisiin kohdistuva väkivalta on hyväksyttävää. Erilaisten sukupuolisidonnaisten kokemusten tuominen neuvottelupöytään,
tapahtuipa se itse neuvottelijoiden tai ulkopuolisen rauhanvälittäjän aloitteesta, voidaan nähdä vahvistavan rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamista.
Naisten osallistumista voidaan perustella myös mahdollisuudella hyödyntää naisten kokemuksia ja osaamista yhteiskunnan jälleenrakennusvaiheessa. Naisten voidaan nähdä olevan yhteiskunnan alihyödynnetty resurssi, joiden osaaminen tulisi saada muun muassa talouden käyttövoimaksi.
Esimerkiksi naisille suunnattu koulutus tai pienyrittäjälainat ovat tutkimusten mukaan hyödyllisiä sijoituksia maissa, joissa naisilla ei perinteisesti ole mahdollisuuksia taloudelliseen itsenäisyyteen. Mikrolainat ovat tutkimusten mukaan lisänneet myös naisten yhteiskunnallista osallistumista
vähintään paikallistasolla. Saman logiikan voidaan nähdä toimivan myös
rauhanprosessien kohdalla: naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin
tuo neuvottelupöytään asioita, jotka mahdollistavat naisten osallistumisen
yhteiskunnan kaikille osa-alueille ja näin suurin osa väestöstä saadaan
aktiivisesti politiikan, talouden ja muun yhteiskunnallisen toiminnan piiriin.
YK:n päätöslauselma 1325 rohkaiseekin tukemaan paikallisten naisten konfliktinratkaisuprosesseja.
Naisten osallistumisen tärkeyttä on perusteltu myös heidän kyvyllään
tuoda neuvottelupöytään erilaisia tapoja kommunikoida, neuvotella sopimuksista ja luoda neuvotteluasetelmia kompromissien syntymiselle. Neuvotteluteorioihin nojaava tutkimus on osoittanut, että naisten käyttämät
neuvottelustrategiat ja kommunikaatiotavat poikkeavat miesten käyttämistä. Karkea jako voidaan tehdä niin sanottujen korkean ja matalan kontekstin tyylien välille. Korkean kontekstin tyyli viittaa neuvottelu- ja kommunikaatiotapaan, jossa vastapuoleen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti ja itse
neuvotteluprosessi nojaa laajasti tunneälyn käyttämiseen. Neuvottelijoiden
ei nähdä neuvottelevan ainoastaan intresseistä, kuten heidän matalan kontekstin tyylissä nähdään tekevän, vaan heidän nähdään tuovan neuvottelu151
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pöytään mukanaan arvot, kulttuurin ja tunteet. Naisten tärkeyttä neuvottelupöydissä sekä osallistujina että rauhan välittäjinä on perusteltu heidän
kyvyssään nojata korkean kontekstin neuvottelutyyliin, jonka on nähty olevan monissa monimutkaisissa intressi- ja arvoristiriitatapauksissa menestyksellinen.5 Tutkimuksellista näyttöä on siitä, että nais- ja miesrauhanvälittäjät saavuttavat yhtä hyvin sopimuksiin johtavia neuvottelutuloksia,
mutta naiset ovat parempia saavuttamaan sitovia sopimuksia. Koska nykyisten konfliktien luonne on erittäin monimutkainen eli niissä on useita
toimijaryhmiä, saman konfliktin sisällä on monia eri aihealueita ja konfliktit koskevat yhteisöjen olemassaolon peruskysymyksiä, tarvitaan intressipohjaisten neuvottelu- ja rauhanvälitysstrategioiden rinnalle niin sanottuja
suhdepohjaisia neuvotteluja, jotka huomioivat konfliktin kokonaisuutena.

Kriittisiä huomioita naisista neuvottelupöydissä ja rauhanvälittäjinä6
Edelliseen keskusteluun naisten roolista rauhanprosesseissa ja rauhanvälittämisessä on esitetty myös kriittisiä näkökantoja. Keskustelun on nähty
perustuvan essentialistiseen käsitykseen sukupuolesta, joka pitää sukupuolieroja biologiaan tai kasvatukseen perustuvina seikkoina. Kysymyksessä
nähdään siis olevan biologisiin eroihin perustuva jako naisten ja miesten
välille tai kasvatuksen kautta voimakkaasti tuotettu yhteiskunnallinen roolijako. Useat asiaa käsittelevät englanninkieliset tekstit ja dokumentit käyttävät sanaa ’gender’, joka siis viittaa molempiin sukupuoliin, mutta termi
vaihtuu nopeasti sanaksi ’women’ (naiset), joka supistaa aihealuetta merkittävästi. Osa dokumenteista puhuu toki suoraan naisista. Oletukset naisten erilaisista neuvottelu- ja rauhanvälitystyyleistä olettaa joko biologisten
tai sosiaalisten sukupuolierojen tuottavan miesten ja naisten erilaiset tavat
pyrkiä sopimukseen. Essentialistinen käsitys niputtaa naiset yhtenäiseksi
ryhmäksi, jonka kokemuksista ja käyttäytymisestä tehdään yleistäviä oletuksia. Eri ihmisryhmien suuret sisäiset erot, jotka liittyvät muun muassa
ryhmän taloudelliseen asemaan, jäävät näin kokonaan huomioimatta.
Kritiikki kohdistuu myös näkemyksiin, jonka mukaan naiset ovat ensisijaisesti konfliktien ja väkivallan uhreja ja suojelun tarpeessa. Huomiota on
5
6

Benharda, Brett & Lempereur 2013.
Väyrynen 2004 & 2007.
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kiinnitetty erityisesti rahanturvaamisen nimissä tehtyihin interventioihin
ja niiden oikeuttamiseen, joissa naiset nähdään erityisen suojelun kohteena. Tämän puhetavan on nähty marginalisoivan naisia ja kaventavan heidän
itsenäisen toimijuuden mahdollisuuksia suhteessa yhteiskunnallisiin asioihin. Päätöslauselman 1325 sisältämä ajatus sukupuolikiintiöistä ei ratkaise
tätä ongelmaa, koska se nojaa ajatukseen naisten sopivuudesta erityisesti
siviilikriisinhallinnan tehtäviin. Näin ollen sekin tuottaa jaon, jossa naisen
paikka on ennalta määrätty. Nainen nähdään joko suojelun tarpeessa olevana ulkopuolisten turvallisuustoimien kohteena tai pehmeän turvallisuuden
alueelle kuuluvien siviilikriisinhallinnan tehtävien toimien toteuttajana.
Ilmaisuja ’paikallinen nainen’ ja ’naisten äänen kuuluminen’ pidetään
myös ongelmallisena. Mikä ihmisryhmä on ’paikallisten naisten’ ryhmä,
jonka rauhanprosesseja tulisi tukea? On esitetty epäily, että naisen tulee
olla koulutettu ja kuulua vähintään ylempään keskiluokkaan, jotta hän voi
neuvotella asemastaan konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa. Vain tällä naisryhmällä on pääsy koulutuksensa ja asemansa takia neuvottelupöytään tai
rauhanvälittäjäksi. Vaatimus naisten äänen kuulemisesta ei ota siis huomioon kaikkein alistetuimpia ihmisryhmiä ja heidän ääntään. Gayatri Spivak
esitti jo 1990-luvulla klassisien kysymyksen siitä, osaavatko kaikkein alistetuimmassa asemassa olevat ryhmät ylipäätään puhua.7 Hänen kysymyksensä on joskus tulkittu tarkoittamaan, että esimerkiksi alikehittyneiden maiden konfliktialueiden naiset eivät osaisi kommunikoida rauhanprosessien
aikana, jos heillä olisi pääsy niihin. Spivak on itse kieltänyt tämän tulkinnan. Hänen kysymyksensä voidaan pikemminkin ymmärtää kysymykseksi
siitä, onko kaikilla konfliktialueilla sellaista kansasalaisyhteiskuntaa, johon
esimerkiksi YK:n dokumentit näyttäisivät viittaavan, kun ne puhuvat paikallisten naisten rauhanprosesseihin osallistumisen tärkeydestä ja prosessien omistajuudesta.

Mitä tulisi tehdä?
Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta päätöslauselma 1325 voidaan nähdä
tärkeänä askeleena rauhanprosessien tasa-arvoistamisessa. Sille tulisi kuitenkin luoda selkeät käytännön toteutuksen kriteerit sekä aikataulu, jolla
7

Spivak 1988.
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päätöslauselman ehdotuksia toteutetaan ja valvotaan.8 Päätöslauselma huomioi ohuesti naisille suunnatun koulutuksen, joka valmistaisi heitä osallistumaan sekä itse rauhanneuvotteluihin että rauhanvälittämiseen. Koulutus
voisi sisältää tietoa muun muassa neuvotteluteorioista, mekanismeista,
välitystoiminnan menetelmistä, agendan luomisesta ja neuvottelustrategioista. Tutkimustieto sukupuolesta ja rauhanprosesseista voisi tukea koulutuksen kehittämistä, koska toistaiseksi on vielä hyvin vähän tutkittua tietoa
naisten merkityksestä ja mahdollisista rooleista rauhanprosesseissa.

8

Ks. Sara Haapalaisen artikkeli, s. 159–161. Siinä mainitaan 1325 päätöslauselma -perheen tuorein päätöslauselma 2122, joka hyväksyttiin turvallisuusneuvostossa lokakuussa 2013. Sen tarkoitus
on vahvistaa päätöslauselmaa 1325 ja sen toimeenpanoa. Elisabeth Rehn on lisäksi hiljattain valittu YK:n korkean tason neuvoa-antavaan ryhmään, joka ohjaa päätöslauselman 1325 toimeenpanosta
tehtävää arviointitutkimusta. Ks. Petter Nissisen artikkeli s. 137.
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Terhi Nieminen-Mäkynen

Afgaaninaiset paikallistason rauhantyössä ja kansainvälisissä järjestöissä
Afganistan on käynyt miltei yhtäjaksoista sotaa jo yli 30 vuotta, väliin on
mahtunut vain lyhyitä tulitaukoja ja rauhanjaksoja. Sotivat osapuolet ovat
osittain vaihtuneet, mutta tavallinen Afganistanin kansa on pysynyt samana. Se ei halua muuta kuin rauhaa ja normaalia elämää. Tehokkaalle rauhantyölle on maassa todellinen tarve.
Tässä artikkelissa valotan esimerkein Afganistanin naisten panosta
maan sisäisiin rauhanprosesseihin ja toimintaa kansainvälisillä areenoilla.
Vaikka naisten osallistuminen varsinaisiin rauhanneuvotteluihin ja -välitystoimiin on vielä hyvin vähäistä, ovat naiset olleet erityisesti paikallistasolla
varsin aktiivisia rauhantyössä eri puolilla maata. Afgaaninaisia on myös
valittu maansa edustajiksi kansainvälisiin järjestöihin.

Useita rauhanprosesseja, vähän naisia
Naisten osallistuminen rauhanprosesseihin Afganistanissa on vaihdellut
maan lähihistorian aikana suuresti. Vähäisintä ja vaikeinta se on ollut
Taleban-hallinnon aikana (1989–2001), jolloin kaikki naisten osallistuminen, koulutus ja kodin ulkopuolinen työ oli ankarasti kielletty. Tuona
aikana toimi Afganistanin vuonna 1977 perustettu vanhin poliittis-sosiaalinen naisjärjestö (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan,
RAWA), joka yritti parhaansa mukaan pitää ulkomaailmaa tietoisena naisten asemasta maassa. RAWA jatkaa työtään edelleen uskonnollista fundamentalismia ja syrjiviä traditioita vastaan, jotka se näkee pahimpina naisiin
kohdistuvan syrjinnän tekijöinä ja esteenä kaikelle naisten yhteiskunnalliselle osallistumiselle, myös osallistumiselle rauhanrakentamiseen.
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Afganistanissa on tällä hetkellä monia rauhaan tähtääviä prosesseja.1 Siirtymävaiheen turvallisuusstrategiaan (Security Transition Strategy) ja Afganistanin rauhan ja jälleenyhdistämisen ohjelmaan (The Afghan Peace and
Reintegration Program) on sisällytetty rauhanneuvottelut (Peace Negotiations) ja korkea rauhanneuvosto (High Peace-Council). Kaikissa näissä naisten läsnäolo on varsin vähäinen. Tilanne on tyypillisesti sama kuin muissakin aseellisten konfliktien jälkeisissä maissa: rauhasta neuvottelevat miehet
ja neuvottelupöytien ääressä istuvat ne, joilla on aseet. Puolet väestöstä on
jätetty ulkopuolelle vaikka kokemuksesta tiedetään, että pysyvän rauhan
saavuttamiseksi tarvitaan yhteiskunnan kaikkien jäsenten panosta. Jättämällä Afganistanissa naiset rauhanprosessien ulkopuolelle vaarannetaan
viimeisen vuosikymmenen aikana saavutetut edistysaskeleet, joiden avulla
maa on saavuttanut kansainvälistä ja alueellista vaikutusvaltaa. Afganistanin on varmistettava, että pitkällä tähtäimellä sen naisille turvataan hyväksytty asema kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Vain tällä tavoin voidaan varmistaa rauhan toimeenpano, sen kestävyys ja maan yleinen kehitys.
Kesäkuussa 2013 Afgaaninaisten verkoston2 (Afghan Women’s Network,
AWN) teettämä ”Naisten turvallisuus transitiovaiheessa” -tutkimus valotti
sitä laajaa turvallisuuteen liittyvää ongelmakenttää, jossa afgaaninaiset
elävät. Selvitys taustoittaa kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä naisille ja ovat
esteinä maan rauhanprosessissa, mikäli niihin ei saada korjauksia. Yksi
merkittävä esiin tullut seikka haastatteluissa oli turvallisuuden heikentyminen useissa osissa maata vuonna 2011 alkaneen transitiovaiheen jälkeen.
1

Myös suomalaisjärjestöt ovat olleet mukana Afganistanin rauhanprosessissa. Crisis Management
Initiative (CMI) järjesti toukokuussa 2014 yhteistyössä pohjoisafganistanilaisen kansalaisjärjestö
CASDOn (Civil Actors for Sustainable Development Organisation) kanssa kolmipäiväisen työpajan,
jossa pohdittiin miten ihmisiä yhteiskunnan eri alueilta saataisiin sitoutumaan rauhanprosessiin.
Jo vuodesta 2011 asti CMI on kannustanut kansalaisyhteiskunnan aktiiveja laajempaan rauhantyöhön osallistumiseen toimimalla erityisesti Mazar-e-Sharifin kaupungissa Pohjois-Afghanistanissa.
Tämän työn seurauksena alueelle perustettiin CASDO-järjestö, joka on luonut hyvät suhteet
provinssi- ja paikallistason yhteisöihin sekä poliittisiin toimijoihin. CMI tukee järjestöä taloudellisesti sekä vahvistamalla sen rakennetta ja kehittämällä toimintastrategioita. Pitkän aikavälin
tavoitteena on laajentaa toiminta myös muihin Afganistanin osiin.
2
The Afghan Women’s Network (AWN) on puolueeton, voittoa tuottamaton 112 järjestön ja noin
5000 yksittäisen jäsenen kokoava kattoverkosto. Sillä on toimistot Kabulissa, Heratissa ja Jalalabadissa ja yhteistyökumppaneita useissa Afganistanin muissa provinsseissa. Verkoston päätyökohteet ovat sukupuoleen kohdistuvan väkivallan estäminen, naisten ja nuorten voimaannuttaminen
ja tyttöjen koulutus. Verkosto toimii myös aktiivisesti painostaen Afganistanin poliittisia johtajia
naisten oikeuksien edistämiseksi.

156

Naisten rooli rauhanprosesseissa

Afganistanin turvallisuusjoukoille, armeijalle ja poliisille sekä hallituksen
työntekijöille ja järjestöjen edustajille on ollut lähes mahdotonta päästä joidenkin provinssien pääkaupunkien alueille. Useat humanitaariset järjestöt
ovat raportoineet niihin kohdistuneista kielloista liikkua maaseudulla. Tällä on suuri vaikutus naisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, lukutaito-opetukseen, ammatilliseen opiskeluun ja saada oikeudellista apua. Tästä
heikentyneestä tilanteesta huolimatta useimmat afgaanimiehet ja -naiset
ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä turvallisuusvastuun siirtämisestä Afganistanin omille turvallisuusjoukoille.
Vuonna 2010 presidentti Karzai nimitti maahan korkean rauhanneuvoston (High Peace Council), jonka päätehtäväksi määriteltiin rauhan ja
jälleenyhdistämisen ohjelman toteuttaminen. Tarkoituksena oli käynnistää neuvottelut Talebanin edustajien kanssa. Neuvostossa on 70 jäsentä,
joista 9 naista kiintiöpaikoilla. Provinssitason neuvostoissa on vähintään
kolme naisjäsentä. ”Rauhanneuvosto on ollut mukana Afganistanin YK:n
päätöslauselma 1325 kansallisen toimintaohjelman valmistelutyössä. Se
on järjestänyt seminaareja ja tavannut kansainvälisiä valtuuskuntia sekä
osallistunut ohjausryhmän kokouksiin. Päätöslauselma 1325 on työskentelymateriaali naisten rohkaisussa rauhanprosesseihin osallistumiseen ja yhteistyöhön muiden tahojen kanssa mukaan lukien uskonnolliset ja muut
paikalliset perinteiset johtajat”, sanoi tohtori Mazama, rauhanneuvoston
arvostettu jäsen elokuussa 2013.
Kansainvälisen yhteisö ja Afganistanin kansalaisyhteiskunta on esittänyt
kritiikkiä entisten miliisin jäsenten nimittämisestä neuvostoon sekä sen läpinäkymättömyydestä ja tarkoitusperien epämääräisyydestä. Tämä kritiikki on merkki siitä, että rauhanprosessi tarvitsee laajan kansalaisten tuen
ja että Afganistanin hallituksen ja kansainvälisen yhteisön on panostettava
saadakseen paikalliset johtajat ja muut komission ulkopuolella olevat ryhmät osaksi dialogia. Neuvoston toiminnan uskottavuutta on heikentänyt
myös sen tietämättömyys siitä työstä, mitä monet Afganistanin sisäiset ja
ulkopuoliset toimijat rauhanprosesseissa tekevät.

Afgaaninaisille ulkomaista tukea
Maaliskuussa 2014 rauhanneuvoston kaikki yhdeksän naisjäsentä ja kolme
neuvonantajanaista Neuvoston sihteeristöstä osallistuivat naisten roolia
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rauhanprosesseissa käsittelevään Saksan ulkoministeriön tukemaan seminaariin Berliinissä. Seminaarissa keskusteltiin naisten mahdollisuuksista ja
kapasiteetista vaikuttaa rauhanprosessiin Afganistanissa sekä rauhanneuvotteluihin osallistumisen strategioista. Seminaariin osallistui myös rauhanaktivistinaisia Acehista ja Jemenistä. Seminaari käsitteli naisten tarvetta osallistua rauhanneuvotteluihin holistisesta näkökulmasta. Tällöin
mukaan tulevat myös naisten rooli sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä tasa-arvon edistämiseen.
Tavoitteena on perustaa Afganistaniin ”rauhankulttuuri”. Tämän ajatuksen innoittamana Afganistanin rauhanneuvoston jäsenet, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja naisten ja nuorten verkostot ja lukuisat Afganistanin
vapaaehtoisjärjestöt kampanjoivat vuoden 2014 alussa rauhan ja väkivallan
lopettamisen puolesta. Kampanjassa kerättiin 30 päivän aikana ympäri maata 250 000 allekirjoitusta vetoomukseen, jossa vedottiin kaikkiin konfliktin
osapuoliin, Afganistanin hallitukseen, aseellisiin oppositioryhmiin ja kansainväliseen yhteisöön aselevon ja rauhan aikaansaamiseksi. Hanke oli tähän mennessä suurin rauhanprosessin yhteistyöponnistus Afganistanissa.
Aktiivisia afgaaninaisia on tällä hetkellä mukana useissa kansainvälisissä organisaatioissa. Tarkkaa tietoa ei ole koottuna mutta myönteisenä uutena alueena voidaan pitää kansainvälistä parlamenttien välistä liittoa (Interparliamentary Union, IPU). Kevään 2014 konferenssissa valittiin järjestön
demokratia- ja ihmisoikeuskomitean puheenjohtajaksi afgaaninainen Farkhunda Zahra Naderi. Rauhan ja kansainvälisen turvallisuuskomitean jäseneksi valittiin Shukria Barekzai sekä naisparlamenttaarikkojen komiteaan
Hela Ershad. Nämä valinnat antavat erinomaisen viitteen siitä, että afgaaninaiset ovat valmiita kantamaan vastuun vaativissakin kansainvälisissä
tehtävissä ja he ovat ansainneet myös miespuolisten kollegojensa luottamuksen.
Kansainvälisissä tehtävissä ansioituneet afgaaninaiset toimivat myös kannustavina esimerkkeinä muille Afganistanin naisille. Samanlaista esimerkkiä antavat myös maassa toimivien kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat naiset, jotka työskentelevät usein isolla henkilökohtaisella riskillä,
mutta järjestöjen toiminnalle äärettömän tärkeinä työntekijöinä. Ilman heidän tietojaan ja taitojaan kansainvälisten kansalaisjärjestöjen työn tulokset ovat turhia, koska ne eivät aidosti siirry Afganistanin omistajuuteen.
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Sara Haapalainen

Naiset, rauha ja turvallisuus:
rauhanvälitys päätöslauselmassa 1325
YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 1325 koskien naisia,
rauhaa ja turvallisuutta vuonna 2000. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa tunnustettiin naisten erilaiset
kokemukset ja osallistumismahdollisuudet rauhan ja sodan aikana. Aiemmissa päätöslauselmissa naiset nähtiin vain suojelua tarvitsevina uhreina.
Päätöslauselman 1325 tavoitteena on naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja sukupuolinäkökulman järjestelmällinen huomioiminen kaikissa
rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Päätöslauselma käsittää naisten
osallistumisen lisäksi myös naisten ja tyttöjen suojelun sekä roolin
konfliktien ennaltaehkäisyssä, hätäavussa ja jälleenrakennuksessa.
Sittemmin päätöslauselma 1325 on saanut rinnalleen kuusi täydentävää
päätöslauselmaa. Niistä neljä keskittyy seksuaalisen väkivallan vähentämiseen ja kolme naisten osallistumiseen konfliktien ehkäisyyn, rauhanrakennukseen sekä naisten oikeuksien turvaamiseen.1 Toistaiseksi tuorein päätöslauselma 2122, hyväksyttiin turvallisuusneuvostossa lokakuussa 2013. Sen
tarkoitus on vahvistaa ensimmäistä päätöslauselmaa ja sen toimeenpanoa.
Rauhanvälittämiseen päätöslauselmat ottavat kantaa sekä suoraan
että välillisesti. Päätöslauselmissa kehotetaan ennen kaikkea edistämään
naisten kokonaisvaltaista osallistumista kaikilla päätöksenteon tasoilla
rauhanprosesseissa. Lisäksi päätöslauselmissa kehotetaan YK:ta nimittämään enemmän naisia erityisedustajiksi ja erityislähettiläiksi sekä kehote1

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013) ja 2122 (2013). http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/

159

Naisten rooli rauhanprosesseissa

taan YK:n jäsenmaita esittämään sopivia naisehdokkaita näihin tehtäviin.
Virassa olevia erityislähettiläitä, jäsenmaita, kansainvälisiä ja alueellisia järjestöjä kehotetaan edistämään naisten määrää rauhanvälityksessä ja rauhanrakennuksessa. Päätöslauselmissa huomioidaan myös naisten paikallistason rauhanaloitteet ja niiden tukeminen.
Erityisesti viimeisin päätöslauselma 2122 kehottaa YK:n pääsihteeriä
vahvistamaan rauhanvälittäjien ja rauhanneuvotteluiden osapuolten tietämystä rauhanrakennuksen sukupuolivaikutuksista sisällyttämällä sukupuoliasiantuntijat jokaiseen YK:n rauhanvälitystiimiin. Lisäksi päätöslauselma
kehottaa pääsihteeriä edelleen edistämään naisten nimittämistä korkean
tason rauhanvälittäjiksi ja rauhanvälitystiimeihin, sekä vetoaa kaikkiin rauhanneuvotteluiden osapuoliin naisten kokonaisvaltaisen ja tasa-arvoisen
osallistumisen edistämiseksi kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmat ohjaavat toimintaa sekä
kansainvälisellä että kansallisella tasolla. YK:lla on muun muassa järjestelmänlaajuinen 1325-strategia ja pääsihteerin seitsemän kohdan toimintaohjelma. Kesäkuuhun 2014 mennessä 46 maata on laatinut kansallisen
toimintaohjelman päätöslauselmien toteuttamiseksi. Näiden lisäksi on laadittu alueellisia toimintaohjelmia. Suomi julkaisi ensimmäisen kansallisen
toimintaohjelmansa vuonna 2008 ja päivitti sen vuonna 2012.
Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman ensimmäisenä tavoitteena
on ”edistää aktiivisesti päätöslauselman 1325 toimeenpanoa konfliktien ennaltaehkäisyssä, rauhanneuvotteluissa ja rauhanrakennuksessa sekä humanitaarisessa avussa”. Suomi onkin edistänyt asiaa muun muassa tukemalla YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin toimintaa sekä Crisis Management
Initiativen (CMI) ja norjalaisen rauhantutkimusinstituutin (PRIO) sukupuoli ja rauhanvälitys -koulutusohjelmaa YK:n pääsihteerin erityisedustajille. Lisäksi Suomen ja Turkin vetämän rauhanvälityksen ystäväryhmän johdolla YK:n yleiskokous on hyväksynyt yksimielisesti vuonna 2011 ja 2014
rauhanvälitystä koskevat päätöslauselmat, joissa korostetaan naisten osallistumisen merkitystä.
Päätöslauselmien ja toimintaohjelmien haasteena on ollut niiden järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen toimeenpano. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä merkitsee usein
käytännön tasolla joko päälle liimattua tai pois jätettyä. Esimerkiksi YK:n
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turvallisuusneuvosto ei ole järjestelmällisesti sisällyttänyt sukupuolinäkökulmaa kaikkiin tekemiinsä päätöslauselmiin tai rauhanturvaoperaatioiden
mandaatteihin vuoden 2000 jälkeen. YK:n pääsihteeri nimitti ensimmäisen naisen rauhanvälittäjäksi2 vuonna 2013 – vasta 13 vuotta ensimmäisen päätöslauselman hyväksymisen jälkeen. Samana vuonna naisia oli vain
14 prosenttia YK:n korkean tason rauhanvälitystehtävissä. Myös YK:n ulkopuolella naisten osuus korkean tason rauhanvälittäjinä on pieni.3 Tilanteen
korjaamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa ja naisten poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantamista.
Kansallisten toimintaohjelmien erityisenä haasteena on pystyä todella
vaikuttamaan siihen, miten valtiot edistävät rauhaa ja turvallisuutta.
Kansallisissa toimintaohjelmissa on esimerkiksi helpompi mitata yksittäisiä toimintoja kuin ohjelman todellisia vaikutuksia. Rahoituksen puute
on myös merkittävä ongelma. Vain harvaan kansalliseen 1325-toimintaohjelmaan on varattu taloudellisia resursseja ohjelman toteuttamiseksi.4
Myöskään Suomen kansallisella toimintaohjelmalla ei ole korvamerkittyä
budjettia sen toteuttamiseksi.

2

Irlannin entinen presidentti Mary Robinsson nimitettiin erityislähettilääksi Afrikan suurten
järvien alueelle.
3
O’Reilly & Ó Súilleabháin, 2013.
4
Miller, Pournik & Swaine, 2014; ks. myös Jukarainen & Puumala, 2014.
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Simo Väätäinen

Jyrääkö reaalipolitiikka uhrien
oikeudet?
Rauhan ja oikeuden herkkä tasapaino

R

eaalipolitiikka on perinteisesti sanellut rauhanprosessien kulkua
ja sisältöjä. Uhrien oikeudet tai yleisen oikeustajun tyydyttäminen ovat olleet toissijaisia elementtejä neuvottelupöydissä tai ne on
kokonaan jätetty huomioimatta. Kylmän sodan loppumisen jälkeen kansainvälisen humanitaarisen lain kunnioittaminen ja kansainvälisiin rikoksiin
syyllistyneiden tuomioistuinkäsittelyt nousivat kuitenkin keskiöön joidenkin konfliktien ratkaisussa ja samalla uhrien rooli näissä prosesseissa korostui. Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court,
ICC) perustamisen myötä laillisuusperiaatteet ja uhrien oikeudet ovat nousseet näkyvämmin esille konflikteista käytävässä keskustelussa ja asettaneet
uudenlaisia reunaehtoja niiden ratkaisulle.

Kansainvälinen rikoskoodisto kehittyi hitaasti
Kun kansainvälisen rikostuomioistuimen perustava asiakirja hyväksyttiin
heinäkuisena iltana Roomassa vuonna 1998, uhrien asema kansainvälisissä
rikosoikeudellisissa prosesseissa nousi tuntemattomuudesta keskiöön. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa kansanmurhan, sotarikosten
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ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten uhrit saivat mahdollisuuden tulla
kuulluiksi nimenomaan uhreina eikä vain prosessiin kutsuttuina todistajina. Heille avautui myös mahdollisuus vaatia kompensaatiota kärsimyksistään ja menetyksistään kansainvälisen tuomioistuimen edessä. Muutos
valtio- ja geopoliittisvetoisista kansainvälisistä (sota)rikostuomioistuimista kohti yhteiseen lakiin ja uhrien oikeuksiin perustuvaa pysyvää tuomioistuinta on huikea. Samalla korjaantui kylmän sodan jälkeen, 1990-luvulla
perustettujen kansainvälisten sotarikostuomioistuinten käytäntö, joka ei
sallinut uhrien osallistua oikeusprosessiin täysivaltaisina toimijoina.
Toisin kuin yleensä kuvitellaan, toisen maailmansodan voittajavaltioiden perustaman Nürnbergin sotarikostuomioistuimen perimmäinen
motivaatio ei ollut natsien rankaiseminen holokaustista.1 Liittoutuneiden
keskeinen fokus oli natsien syyttämisessä ja rankaisemisessa maailmansodan syttymisestä sekä Saksan aggressioista eli rikoksista rauhaa vastaan,
kuten silloinen termi kuului. Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan
kuuluivat Nürnbergin tuomioistuimen oikeudenkäyttövaltaan, mutta esimerkiksi sanaa ’uhri’ ei mainita lainkaan tuomioistuimen perustavassa
asiakirjassa.2 Nürnbergin tuomioistuin, samoin kuin sen vastine Tokiossa,
langetti päätöksensä nopeasti ilman että uhrit olisivat saaneet äänensä kuuluviin muuten kuin todistajina oikeudenkäynneissä.
Heti toisen maailmansodan jälkeen vaikutti siltä, että kansainvälinen
yhteisö oli valmis luomaan uuden koodiston rikoksista, joiden katsottiin
uhkaavan maailmanrauhaa sekä perustamaan kansainvälisen tuomioistuimen, jolla olisi oikeudenkäyttövalta kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta
uhkaaviin rikoksiin. Kylmän sodan vastakkainasettelu ja orastavan edistyksen juuttuminen aggression määrittelyn vaikeuteen aiheutti sen, että asia
hautautui vastaperustetun YK:n eri toimielimiin lähes neljäksikymmeneksi
vuodeksi ilman, että uhrien asema olisi asiallisesti huomioitu.3
Jugoslavian sisällissodan aikana 1990-luvun alussa tehdyt siviiliväestöön kohdistuneet vakavat rikokset, etenkin etniset puhdistukset ja laajamittaiset raiskaukset saivat aikaan valtavan julkisen paineen. YK:n tur1

Bass 2002, 148, 173-174.
Agreement and Charter of the International Military Tribunal, August 8, 1945.
3
Ks. esim. tiivistelmä koodiston kehittämisen vaiheista, “Draft Code of Offences against the Peace
and Security of Mankind” (Part I). http://legal.un.org/ilc/summaries/7_3.htm
2
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vaneuvosto loi kansainvälisen rikostribunaalin entistä Jugoslaviaa varten (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY).
Tribunaalin perustanut päätöslauselma 808 ei vielä maininnut uhreja,
mutta jo sitä seuranneessa päätöslauselmassa 827 turvaneuvosto totesi,
että tribunaalin päätökset eivät rajoittaisi uhrien oikeutta hakea korvauksia kärsimistään vääryyksistä kansainvälisen oikeuden rikkomusten seurauksena. Uhreille ei kuitenkaan suotu mahdollisuutta tulla kuulluiksi
muutoin kuin todistajina oikeusprosessissa, eikä heillä ollut oikeutta hakea korvauksia. Käytännössä uhrien ainoa keino saada kompensaatiota
kärsimyksistään oli yrittää hakea sitä kansallisen lainsäädännön turvin.
Sittemmin myös Ruandan ja Sierra Leonen erityistuomioistuimet noudattivat pääsääntöisesti ICTY:n käytäntöjä.
Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa uhrien osallistuminen oikeusprosessiin nimenomaan uhreina ja korvausten vaatijoina on
kirjattu ICC:n perustaviin asiakirjoihin. Uhreille on turvattu samantyyliset oikeudet myös Libanonin erityistuomioistuimessa (Special Tribunal
for Lebanon, STL) ja Kambodžan erityistuomioistuimessa (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC). Käytännössä uhrien osallistuminen oikeustapauksiin on ollut ICC:ssä vaikeaa. Uhrien asema on
edelleen heikko ja heidän osallistumisensa oikeusprosesseihin sekä oikeuden saaminen on lähinnä symbolista. Tyypillisesti ICC:n käsittelemissä
rikoksissa (kansanmurha, sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan)
uhrien määrä lasketaan tuhansissa ja miljoonissa. Mikään oikeusjärjestelmä – saati rajoitetuin resurssein toimiva ICC – ei voi varmistaa, että
kaikki rikokset käsiteltäisiin oikeudessa ja että kaikki uhrit saisivat heille
kuuluvaa oikeutta. Lisäksi tuomioistuimen eri oikeusjaostoilla on ollut
keskenään osin ristiriitaisia tulkintoja ja käytäntöjä siitä, kuinka uhrien
osallistuminen oikeusprosessiin tapahtuu. Näitä ristiriitaisia tulkintoja
ja käytäntöjä on kritisoitu yleisesti ja on selvää, että ICC:n tulee kehittää
uhrien osallistumista oikeusprosesseihin tehokkaammaksi, kattavammaksi ja yhdenmukaisemmaksi.4

4

Ks. esim., “The Participation of Victims in International Criminal Court Proceedings, A Review of
the Practice and Consideration of Options for the Future”, Redress, October 2012, s. 5-7, 60-63.
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Käsittelemätön kärsimys periytyy
Uhrien oikeus totuuteen on keskeinen konsepti sekä kansainvälisissä
rikosprosesseissa että keskustelussa transitionaalisista oikeusmekanismeista.5 Yksilötasolla totuuden tai selityksen löytäminen koettuihin vääryyksiin on erityisen tärkeää. Sillä voi olla voimaannuttava ja eheyttävä
merkitys. Vaikka kansainvälisissä rikostuomioistuimissa todistaneiden
tuhansien henkilöiden kokemuksista on suhteellisen vähän tutkittua
tietoa,6 heidän kanssaan työskennelleiden henkilöiden kertoman perusteella todistajien motivaatioista ja todistamisen merkityksestä on kohtuullisen luotettava käsitys. Todistamisella halutaan puhua kuolleiden puolesta,
saada oikeutta itselle ja muille rikosten uhreille. Todistamaan tulleet
ihmiset haluavat maailman tietävän mitä oikeastaan tapahtui ja sen kautta
he toivovat, että kukaan muu ei enää joutuisi kokemaan vastaavia massarikoksia tulevaisuudessa.7 Uhrien motivaatioissa toimia todistajina on siis
myös selkeä yhteisöllinen tavoite.
Todistamisen takana olevat jalot tavoitteet eivät kuitenkaan toistaiseksi näytä täysin toteutuneen. Siviileille lankeaa edelleen konfliktitilanteissa lähinnä selviytyjän tai uhrin rooli. Parhaassa tapauksessa siviilit selviävät konflikteista kohtuullisen vähin vaurioin, ja pahimmassa tapauksessa
konflikti jättää jäljet koko loppuelämään. Väkivaltaisten konfliktien ja eritoten epäoikeudenmukaiseksi koetun kohtelun ja kärsimyksen jäljet voivat siirtyä vuosikymmenten ja sukupolvien ylitse – ja saattavat sisältää
myös seuraavan konfliktin siemenet. Esimerkiksi vuoden 1918 tapahtumat Suomessa vaikuttavat edelleenkin joidenkin sukujen elämässä hyvinkin konkreettisesti. Jugoslavian sota puolestaan muutti miljoonien Balkanilla asuvien ihmisten elämän peruuttamattomasti ja samaa kärsimystä
koetaan parhaillaan muun muassa Syyriassa.
5 Ks. kattava artikkeli aiheesta: Yasmin, Naqvi (2006), “The right to the truth in international law:
fact or fiction?” International Review of the Red Cross, Volume 8, Number 862. Ks. myös “Updated
Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat
impunity”, E/CN.4/2005/102/Add.1, s. 7, 8 February 2005. Truth Seeking, “Elements of Creating an
Effective Truth Commission International Center for Transitional Justice”, s. 3-6, 2013.
6 Berkeley Human Rights Center on tutkinut todistajien kokemuksia rajoitetuissa tutkimuksissa
muun muassa ICC:n ja ICTY:n kanssa.
7 Ks. esim. Statement by Wendy Lobwein, support officer at Victims and Witnesses Unit, ICTY,
http://www.iccwomen.org/wigjdraft1/Archives/oldWCGJ/resources/vwicc/statement7.htm
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Väkivaltaisesta konfliktista kärsineiden yksilöiden ja yhteisöjen on tärkeää saada edes symbolista oikeutta kokemuksilleen. Yhteisöjen on vaikea
jatkaa elämää ja kehittyä terveeltä pohjalta, jos niiden kollektiivisesti kokemia vakavia rikoksia ei käsitellä virallisesti. Parempi tilanne on silloin jos
menneisyys on käsitelty foorumilla, joka uskottavasti ja puolueettomasti
luo todisteisiin perustuvan kuvan siitä, mitä todella tapahtui, ja mahdollisesti tuomitsee rikoksiin syyllistyneet. Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu, lain suoja ja mahdollisuus hakea oikeutta onkin kirjattu YK:n
ihmisoikeusjulistukseen. Se on keskeinen ja luovuttamaton, kaikkia ihmisiä koskeva oikeus,8 jota ilman ihmisarvoinen elämä ei ole mahdollista. Se,
että esimerkiksi neuvostohallinnon tekemiä kansalaisiinsa kohdistuneita
rikoksia ei ole käsitelty puolueettomassa oikeusistuimessa tai totuuskomissiossa, antaa Venäjän nykyhallinnolle mahdollisuuden propagandistiseen historian valkopesuun. Entisessä Jugoslaviassa paikalliset joko valtaan
pyrkivät (Tudman) tai valtaansa suojelevat (Milosevic) poliitikot ovat puolestaan käyttäneet häikäilemättömästi ja manipulatiivisesti hyväkseen toisen maailmansodan aikaisia vastakkainasetteluita uhkakuvien luomiseksi serbien ja kroaattien välille. Joidenkin arvioiden mukaan ilman niitä
Jugoslavian traaginen sisällissota ei olisi ollut edes mahdollinen. Tämänkaltaista tietoisesti vääristeltyä historiankuvaa voidaan käyttää tehokkaana
manipulointivälineenä myös nykyhetkessä tapahtuvien päätösten ja politiikan perustelemiseksi. Sitä vastoin Serbian hallinnolla – alkuperäisistä pyrkimyksistään huolimatta – ei ole enää mahdollisuutta kiistää Srebrenican
joukkomurhaa ja serbien osallisuutta siihen. ICTY:n keräämät puolueettomassa ja julkisessa oikeudenkäynnissä käsitellyt todisteet osoittavat kiistattomasti tapahtuneet rikokset ja niiden mittakaavan.
Perusteltu ja mahdollisimman totuudenmukainen kuva yhteisön menneisyydestä, joka ei sisällä vääristeltyjä tai vaiettuja salaisuuksia, on olennaisen tärkeää yhteisön kehittymisen kannalta. Vuonna 2011 tehdyn kyselyn
mukaan 93 prosenttia kambodžalaisista oli sitä mieltä, että oli tärkeää löytää totuus siitä, mitä Punaisten Khmerin hallinnon aikana tapahtui. Vastaavasti 81 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ihmisten välinen sovinto
Kambodžassa ei olisi mahdollista, mikäli totuutta punakhmerien hallinnosta
8

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artiklat 6-8.
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ei löydetä.9 Oikeuslaitoksella, erilaisilla totuusmekanismeilla kuten totuuskomissioilla, medialla ja historiantutkimuksella on olennainen yhteiskunnallinen rooli yhteisen totuudenmukaisen narratiivin rakentamisessa. Esimerkiksi Jaakko Paavolaisen uraauurtavat teokset punaisesta ja valkoisesta
terrorista vuoden 191810 aikana mursivat ja muokkasivat 1960-luvun lopulla
siihen asti virallisina pidettyjä totuuksia.
Yhteisön positiivisen kehittymisen kannalta on tärkeää, että yhteinen
historiankäsitys ei perustu tietoisesti väärennetyille tai vaietuille totuuksille ja että uhreilla on oikeus tietää, mitä heille tai heidän läheisilleen on
tapahtunut. Kun tämä väite hyväksytään, asettaa se myös kysymyksen
rauhan ja oikeuden välisestä jännitteestä uuteen valoon. Avointa väkivaltaista konfliktia seuraavassa tilanteessa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden palauttaminen sekä ihmisten toimeentulon turvaaminen ovat yleensä etusijalla. Vakaa yhteiskunnallinen tilanne on edellytys myös toimiville
oikeusprosesseille ja totuuskomissioille. Kuvaavaa on, että 83 prosenttia
kambodžalaisista olisi vuonna 2010 mieluummin keskittynyt elinolosuhteiden parantamiseen kuin Khmer Rouge -hallinnon oikeudenkäynteihin.11
Oikeuden ja rauhan välisen tasapainon löytäminen ei ole helppoa.

Rauha ja oikeus tukevat toisiaan
Tuomioistuinten ratkaisut saattavat myös vaikuttaa konfliktien ratkaisujen dynamiikkaan. ICC:n päätös asettaa Lord’s Resistance Armyn (LRA) viisi johtajaa syytteeseen vuonna 2005 herätti runsasta vastustusta etenkin
Pohjois-Ugandassa. Osa paikallisesta yhteisöstä oli sitä mieltä, että LRA:n
rikoksiin syyllistyneet johtohenkilöt olisi pitänyt pyrkiä integroimaan takaisin yhteisöön perinteisten sovintomekanismien (mato oput) kautta. Ugandassa mato oputille oli selkeä ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen tausta
ja sen laajamittainen käyttö lapsisotilaiden paluussa yhteisöihinsä oli
varmasti perusteltua. Sillä oli kuitenkin rajoitteensa. Keskustellessani
vuonna 2006 erään yhteisöön palanneen lapsisotilaan kanssa mato oputis9

“After the First Trial, A Population-based Survey on Knowledge and Perception of Justice and the
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia”, June 2011, p. 31. Human Rights Center,
University of California, Berkeley, School of Law.
10
Paavolainen 1966, 1967.
11
“After the First Trial”. Human Rights Center, University of California, 20.
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ta, hän kannatti sitä ehdottomasti. Kysyin häneltä, olisiko hän valmis antamaan anteeksi LRA:n komentajalle Joseph Konylle ja sallimaan sen, että
tämä asettautuisi asumaan lapsisotilaan kylään mato oputin kautta. Lapsisotilas, joka kysymyksen esittämisen aikaan oli jo nuori aikuinen, vastasi
että ei missään tapauksessa ja että hän surmaisi Konyn epäröimättä heti ensimmäisen tilaisuuden tullen.
Yksi ICC:n vangitsemispäätöksen käytännön tuloksista oli kuitenkin se,
että LRA:n johtoportaalta riistettiin sen siihenastinen legitimiteetti, joka
oli mahdollistanut (tuloksettomat) neuvottelut Konyn kanssa kriisin ratkaisemiseksi. ICC:n päätös omalta osaltaan edesauttoi LRA:n vetäytymistä
Pohjois-Ugandasta.12 Samankaltainen legitimiteetin riisto tapahtui Jugoslavian istuvalle presidentille, Slobodan Milosevicille, keväällä 1999 Kosovon
sodan seurauksena, kun ICTY asetti hänet syytteeseen sotarikoksista sekä
rikoksista ihmisyyttä vastaan.13 Tällaiset legitimiteetin menettäneet henkilöt joutuvat syrjään konfliktien ratkaisumekanismeista. Valtaan on kuitenkin aina pyrkijöitä, ja kuten Milosevicin tapauksessa nähtiin, kansainvälisen
rikostuomioistuimen päätökset voivat tarjota tavan päästä eroon taakaksi
käyneistä päätöksentekijöistä.
Niin sanottu peace versus justice -keskustelu liittyy keskeisesti siihen näkökulmamuutokseen, jossa konfliktien ratkaisut eivät enää ole pelkästään
valtioiden välisiä voimasuhteita koskevia järjestelyjä. Näihin prosesseihin
vaikuttavat enenevässä määrin kansainvälisen yhteisön sopima kansainvälisen (rikos)lain koodisto, ICC:n olemassaolo, rikosten uhrien yleismaailmallisesti tunnustetut oikeudet14 sekä laillisuusperiaatteiden vahvistaminen kansainvälisissä suhteissa.
Matkaa näiden periaatteiden laajamittaiseen toteutumiseen on vielä melkoisesti. Reaali- ja voimapolitiikka, jolle uhrien oikeudet ovat joko toissijaisia, tai hyödyllistä propagandamateriaalia, ovat vielä voimissaan. Tämä nähdään esimerkiksi Putinin hallinnon käyttäytymisessä Ukrainassa, Bashar
12

LRA:n vetäytymistä Ugandasta ei voida pitää pelkästään ICC:n ansiona. Samaan aikaan LRA oli
jo sotilaallisesti heikentynyt sekä menettänyt tukeaan paikallisissa yhteisöissä äärimmäisen julmien
menettelytapojensa seurauksena.
13
Milosevicia syytettiin myös rikoksistaan liittyen Kroatian ja Bosnian sotiin sekä kansanmurhasta
Bosniassa. Ks. Milosevicin syytekirjelmät http://www.icty.org/case/slobodan_milosevic/4
14
“Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”,
A/RES/40/34, 29 November 1985.
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al Assadin toimista Syyriassa tai Afrikan unionin viime vuonna osoittamasta tuesta Sudanin presidentti Omar al Bashirille ja Kenian presidentille,
Uhuru Kenyattalle, ICC:n pidätysmääräyksistä huolimatta.15
Rauha ja oikeus nähdään usein toisensa poissulkevina valintoina. Tämä
on tarpeettoman rajoittunut ja yksinkertaistava näkökulma, joka tosin on
houkutteleva reaalipolitiikan näkökulmasta. Poliitikot ja diplomaatit ovat
perinteisesti pitäneet rauhanprosesseja ensisijaisina ja pelkäävät oikeuslaitosten riippumattoman toiminnan häiritsevän neuvotteluita. Reaalipolitiikan ja eturistiriitojen dynamiikka kuitenkin vaikuttaa korkean tason rauhanprosesseihin, kuten olemme tuskallisesti saaneet nähdä Palestiinan
kysymyksessä sekä Syyrian tilanteessa. Uhreilla ei ole ääntä näissä neuvottelupöydissä ja heidän oikeutensa ovat toissijaisia, mikä puolestaan vaikeuttaa mahdollisuutta pitkäaikaisten ratkaisujen löytymiseen.
Mutta toivoakin on. Kansainvälinen rikoslainsäädäntö kehittyi huimin
harppauksin vuonna 2010 Kampalassa pidetyssä ICC:n seurantakonferenssissa, jossa jäsenvaltiot pääsivät yhteisymmärrykseen aggression määrittelystä.16 Asian merkittävyys Ukrainan kriisin yhteydessä on kuitenkin jäänyt
lähes kokonaan huomioimatta, sillä Venäjän toimet Krimillä täyttävät selkeästi kansainvälisellä sopimuksella määritellyn aggression tunnusmerkistön.17
Perinteisen reaalipoliittisen ajattelun sijaan rauha ja oikeus olisikin nähtävä toisiaan tukevina elementteinä, joita ilman konfliktien vaurioittamat
yhteisöt eivät voi eheytyä ja kehittyä normaalisti. Todellista rauhaa ei voi
olla ilman oikeutta, eikä oikeutta ilman rauhanomaisia oloja. Tämä kui15

Ks. “African Union Press Release” No 177/2013, 12 October 2013.
Roman statuutin muutos ja ICC:n oikeudenkäyttövalta aggression osalta tulee aikaisintaan voimaan 1.1.2017 jälkeen sen jälkeen kun vähintään 30 jäsenvaltiota on ratifioinut statuutin muutoksen ja jäsenvaltioiden kokous 1.1.2017 jälkeen on vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä päättänyt asiasta. Tällä hetkellä statuutin muutoksen on ratifioinut 13 jäsenvaltiota. Suomi ei ole vielä ratifioinut
muutosta.
17
Venäjän toimet Krimillä täyttävät aggression tunnusmerkistön ainakin Rooman sopimuksen
artikkelin 8 bis 2.(c) ja (g) osalta. Ks. Amendments to the Rome Statute of the International Criminal
Court, Kampala 11 June 2011. Venäjän Federaation otti osaa Kampalan konferenssiin, eikä vastustanut konsensuksella päätettyä aggression määritelmää. Venäjän Federaation edustaja antoi konferenssissa kuitenkin virallisen lausunnon, missä todettiin tyytymättömyys konsensuspäätökseen, mutta todettin samalla, että Venäjä jatkaa työskentelyä päätöksen asettamien tavoitteiden mukaisessti.
”Statement by the Russian Federation”, Official Records of Review Conference of the Rome Statute of
the International Criminal Court, RC/11, s. 126.
16
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tenkin edellyttää valtioiden selkeämpää sitoutumista yhteisesti sovittuihin laillisuusperiaatteisiin myös kansainvälisissä suhteissa ja kansainvälisen (rikos)lain kunnioittamista eritoten silloin kun konfliktien ratkaisuista
neuvotellaan. Vain tällä tavoin myös uhrien oikeudet toteutuvat.
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Kalle Liesinen

Rauhanvälityksen tyylit
suurennuslasin alla: suuntana
transformatiivisuus

E

nsimmäiset konkreettiset todisteet rauhansovittelusta löytyvät
3272 vuoden takaa. Silloin kuningas Hattushili III ja faarao Ramses
II solmivat Kadeshin sopimuksen, jota voi nykyään ihailla Istanbulin
arkeologisessa museossa. Tuosta ensimmäistä säilyneestä rauhansopimuksesta on tehty jättiläiskokoinen jäljennös YK:n päämajan seinälle. Vuonna
1258 eKr. allekirjoitettu sopimus päätti egyptiläisten ja heettien taistelut
Kadeshissa (Qadesh) nykyisen Homsin kaupungin lounaispuolella Syyriassa. Rauhansopimus kirjoitettiin takaamaan rauha ikuisiksi ajoiksi. Erityisen
tarkasti sopimuksessa määriteltiin pakolaisten ja karanneiden orjien käsittely. Heidät kuului palauttaa takaisin valtion kustannuksella.1
Sittemmin koko kansainvälinen järjestelmä on rakennettu tukemaan
väkivallattomia konfliktinratkaisukeinoja. Välillä tuon itsestäänselvyyden
ääneen lausuminen on tarpeen, ettei vuosituhantinen päämäärä unohtuisi. Vuonna 2006 Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja Javier Solana muistutti unionin olevan valtava neuvottelu- ja konfliktinratkaisukoneisto, joka perustuu lainsäädäntöön ja jatkuviin
neuvottelukontakteihin. Solanan mukaan olemme asemassa, jossa ennaltaehkäisevän diplomatian mainostamisen lisäksi Euroopan unionin jäsenmaineen on voitava toteuttaa sitä myös käytännössä.2
1

“The peace treaty between Ramses II and Hattusili III”,
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/ramses-hattusili-treaty.htm
2
Herrberg 2008, 7.
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Suomi ja rauhanvälityksen vallitseva trendi
Euroopan unionin nykyisen rauhanvälitystoiminnan lähtökohdat löytyvät Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston vuonna 2004 julkaisemasta ohjeistuksesta eurooppalaisille sovittelijoille.3 Toimintaohjeistus on
tarkoitettu koskemaan kaikkea sovittelua valtioiden välisestä rauhanvälityksestä yhteiskuntien sisäiseen sovitteluun. Työn jatkona Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2008 direktiivin, joka käsittelee siviili- ja kauppaoikeuden sovittelua.4 Rauhanvälityksen roolin täsmentäminen jäi tuolloin
odottamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon rakentamista.
EU:n ulkosuhdehallinto perustettiin kesällä 2010. Se avustaa EU:n ulkoasiainedustajaa5 yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa.
Rauhanvälitystä pidetään osana EU:n ennaltaehkäisevää diplomatiaa ja
olennaisena osana unionin kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. EU painottaa toiminnassaan dialogin merkitystä (EU Mediation and Dialogue). EU:n
rauhanvälityksen ja dialogin tueksi perustettiin vuonna 2011 ulkoasiainhallinnon yksikkö nimeltä Konfliktinesto, rauhanrakentaminen ja rauhanvälityksen välineet (Conflict Prevention, Peace building and Mediation Instruments Division, K2). Siihen sisältyy erityinen välitystoiminnan tukiryhmä
(Mediation Support Team, MST).6
Suomi julkaisi omat suuntaviivansa rauhanvälityksestä vuonna 2010.7
Innostus nousi Martti Ahtisaaren saamasta Nobelin rauhanpalkinnosta
ja Jorma Ollilan johtamasta Suomen brändityöryhmästä. Suuntaviivojen
suositukset jakautuvat kolmelle toimintalohkolle: kuinka vahvistetaan Suomen omaa rauhanvälityskykyä, kuinka Suomi voi kehittää kansainvälisiä
rauhanvälitysrakenteita ja kuinka Suomi osallistuu suoraan rauhanvälityk3

EN, “European Code of Conduct for Mediators”,
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf
4
Euroopan Parlamentti (2008), “Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the
council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters.”
http://www.libralex.com/Documents/Internal/38-The_EU_Mediation_Directive_-_A_UK_perspective-1[1].pdf
5
Virallinen nimitys on EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Ensimmäisenä
edustajana toimi vuosina 2010–2014 Catherine Ashton. Hänen seuraajakseen ollaan nimeämässä
Federica Mogherinia.
6
Tietoja toiminnasta on esimerkiksi www-sivuilla
http://eeas.europa.eu/cfsp/conflict_prevention/index_en.htm
7
Ulkoministeriö (2010), “Peace Mediation – Finland’s Guidelines”. Helsinki: Libris Oy.
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seen. Selvitys määrittelee rauhanvälityksen seuraavasti: ”Rauhanvälitys on
kahden tai useamman osapuolen yhteen saattamista, ja sen tavoitteena on
neuvotteluteitse ehkäistä konfliktin puhkeaminen tai saada aikaan sovinto
väkivaltaisen konfliktin ratkaisemiseksi. Rauhanvälitys on pitkälti prosessin
’auttamista’ puolueettoman toimijan taholta. Rauhanvälitys on ensimmäinen askel sovinnon tiellä. Sen kautta vaikutetaan konfliktin taustalla oleviin syvempiin ongelmiin ja pohjustetaan pidemmän aikavälin tukea poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamiselle.”
Suomi on konkretisoinut rauhanvälitykseen liittyvää profiilin nostoaan
tekemällä aloitteet Euroopan unionin rauhanvälitysinstituutista (EUIP)
yhdessä Ruotsin kanssa8 sekä YK:n rauhanvälitystä koskevasta päätöslauselmasta yhdessä Turkin kanssa. Presidentti Martti Ahtisaaren alun perin
esittämän eurooppalaisen rauhanvälitysinstituutin syntyminen varmistui
tammikuussa 2014, kun Suomi ja kuusi muuta maata allekirjoittivat sopimuksen instituutin perustamisesta Brysseliin. Tieto eurooppalaisen Rauhaninstituutin (European Institute of Peace, EIP) perustamisesta ilmestyi
Twitteriin jo allekirjoitusta seuraavana päivänä.9
Yhdistyneiden kansakuntien poliittisten asioiden osastolla toimiva rauhanneuvottelujen tukiorganisaatio (Mediation Support Unit, MSU) on vuodesta 2006 rakentanut avointa tietokantaa ja julkaissut ohjeita rauhanneuvottelijoille. Organisaatioon on vuodesta 2008 alkaen kuulunut valmiudessa
oleva ammattimaisten rauhansovittelijoiden ryhmä10. Suomen ja Turkin
myöhemmin alulle paneman prosessin suurin saavutus YK:ssa onkin resoluutio rauhansovittelutoiminnan vahvistamisesta.11 Se velvoitti YK:n pääsihteerin valmistelemaan tulokselliselle rauhanvälitykselle ohjeet, jotka julkaistiin kesäkuussa 2012.12 Samalla on syntynyt Rauhanvälityksen ystävät
8

Laurinkari 2012.
https://twitter.com/Eurpeace/status/436077600407306240, 19.2.2014.
10
Ryhmässä ei tiettävästi ole yhtään suomalaista. Yhdistyneet kansakunnat (2012), (A/66/81).
11
Yhdistyneet kansakunnat (2012), (A/RES/65/283) Strengthening the role of mediation in the
peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution, New York, United Nations.
Yhdistyneet kansakunnat (2012), (A/66/81) Report on: “Strengthening the role of mediation in the
peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution”. United Nations Secretary-General, New York, United Nations.
12
The United Nations Guidance for Effective Mediation julkaistiin alun perin YK: n pääsihteerin
raportin (A/66/811, 25 June 2012) liitteenä ja sittemmin kirjana. Ohjeistus löytyy myös tämän
kirjan liitteistä.
9
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nimellä kulkeva löyhä ryhmä (The Group of Friends of Mediation), jonka
tarkoituksena on edistää kansainvälistä sovittelua ja lähentä���������������
ä��������������
niin sovittelijoita kuin sovittelukulttuureja. Painopistettä on haluttu siirtää aikaisempaa enemmän ennaltaehkäisyyn, jonka suuri ongelma on todistettavien
tulosten puute.
Suomen aloitteellisuus rauhanvälityksen alalla on näkynyt kansallisella
tasolla Crisis Management Initiativen (CMI), Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kaltaisten toimijoiden tukemisena sekä yksittäisten
henkilöiden nimitysuutisina. Syksyllä 2011 valtiotieteen tohtori Kimmo
Kiljunen nimitettiin ulkoministerin erityisedustajaksi alueellisiin rauhanvälitystehtäviin. Suomen akatemiaan perustettiin kansainvälisten konfliktien hallinnan tutkimuksen Martti Ahtisaari -professuuri. Tehtävään valittiin syksyllä 2012 Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori
Jan Klabbers. Hollantilainen Klabbers on laajasti tunnettu kansainvälisen
sopimusoikeuden ja kansainvälisiä organisaatioita koskevan oikeuden
asiantuntija. Hän on tutkinut hyve-etiikan liittymäpintoja kansainväliseen
oikeuteen13.
Professori Jan Klabbersin mukaan hyve-etiikan etuna on se, että sitä
pystytään hyödyntämään myös sellaisissa tilanteissa, joissa säännöt ja lait
eivät enää päde tai joissa niitä ei ole olemassakaan. Hyve-etiikan perustana
on toimijan etiikka. Sen sijaan, että mietittäisiin sitä, onko teko laintai sääntöjen mukainen, paneudutaankin siihen, onko teko luonnehdittavissa rehelliseksi, hyvää tekeväksi tai oikeutetuksi.14 Eettisten näkökulmien korostaminen globaalissa päätöksenteossa voi estää konfliktien
pahenemisen sekä lisätä konfliktin osapuolten keskinäistäluottamusta.
Toisaalta se voi johtaa chamberlainilaisiin keinoihin hakeutua kriisitilanteista eteenpäin myöntyväisyyspolitiikan avulla.15

13

http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Tiedotteet1/Kansainvalinen-paatoksentekokaipaa-uusia-eettisia-nakokulmia/
14
Emt.
15
Venäjän propaganda kevään 2014 Krimin ja Itä-Ukrainan kriiseissä tarjoaa lukuisia hyve-etiikan
soveltamiseen tarkoitettuja avauksia, jotka muistuttavat Iso-Britannian myöntyväisyyspolitiikan
ongelmista vuosina 1937–1939.
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Sovittelua ulkoa, sisältä vai kaikkialta?
Niin vanha Kadeshin sopimus kuin Euroopan unionin tuoreet linjaukset sitovat rauhansovittelun kiinteäksi osaksi laajaa sopimuskäytäntöä. Rauhanvälitys ei ole erillinen saareke, vaan se linkittyy monella tavalla oikeudellisiin
käytäntöihin ja muuhun yhteiskunnan rakentamiseen. Kansainvälisessä
kanssakäymisessä marssitetaan neuvotteluasemiin suurta kapasiteettia ja
Kadeshin tapaan kutsutaan jumalia avuksi, mutta rinnakkaistodellisuutta ei
rauhansopimuksella rakenneta. Neuvottelupöydässä olevat ihmiset ovat ihmisen kokoisia, joskin yleensä egoltaan sopivia edustamaan kansakuntaa ja
allekirjoittamaan linjat joiden suuntaan rauhanprosessi etenee. Martti Ahtisaari on usein todennut, että rauhansopimus ei ole prosessin loppu, vaan
sen alku.16 Kansainvälisten kriisien ratkaisussa edetäänkin kohti entistä kokonaisvaltaisempia menetelmiä, joissa eri organisaatioiden toiminta ja erilaiset aktiviteetit pyritään saamaan toisiaan tukeviksi.
Rauhanvälityksen kieli ja käsitteet tuovat kansainväliseen sovitteluun
omat erityispiirteensä. Ilmiö on tuttu jokaiselle sovittelijalle, koska lähes
aina joudutaan varmistamaan, että osapuolet ymmärtävät vastapuolen ja
sovittelijan käyttämät ilmaukset.17 Usein jopa koko ratkaisun avain saattaa
olla kommunikaatiossa ja menestyksellinen sovittelija toimii ikään kuin tulkkina kielen sisällä ja kielten välillä. Rauhanvälitys voidaan erottaa kolmeen
erilaiseen��������������������������������������������������������������������
lähestymistapaa����������������������������������������������������
n: fasilitatiiviseen, evaluatiiviseen ja transformatiiviseen välitystoimintaan.18 Esimerkiksi eurooppalainen Mediationnet
-verkosto määrittelee toimintansa tavalla, joka viittaa fasilitatiiviseen
lähestymistapaan (facilitative mediation). Sen mukaan välitystoiminta on
vapaaehtoista ja luottamuksellista toimintaa sekä osa järjestettyä prosessia,
jossa välittäjä avustaa konfliktin osapuolia päättämään miten ratkaista
kiistakysymys. Konfliktin osapuolet huolehtivat itse omista intresseistään
16

Esimerkiksi Acehin sopimus 15.8.2005 määritteli useita prosesseja, jotka edellyttivät toimeenpanon lisäksi jatkoneuvotteluja osapuolten päättäjien ja asiantuntijoiden kesken. Paitsi tähän, Ahtisaari viittaa myös parantavaan rauhanprosessiin yhteiskunnan käytännöissä ja ihmisten mielissä.
17
Neuvotteluosapuolet voivat olla taustoiltaan hyvin eripariset kuten valtion hallinnon edustajat
neuvotellessaan kouluttamattomien sissijohtajien kanssa.
18
Leonard L. Riskin (1994), “Mediator Orientations, Strategies, and Techniques”; Samuel J. Imperati
(1997): ”Mediator Practice Models”; Robert A. Baruch Bush and Joseph P. Folger (2004): The promise of mediation; Zena D. Zumeta (2000), ”Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative, and
Transformative Mediation”, ks. http://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm
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ja vastaavat keskinäisten suhteidensa rauhoittamisesta.19 Fasilitatiivinen
rauhanvälitys on perinteinen neuvottelutapa, jossa välittäjän roolina on toimia ulkopuolisena, neutraalina avustajana ja prosessin tukihenkilön������
ä�����
. Välittäjä ei tee esityksiä lopputuloksesta eikä mestaroi kiistatilannetta, vaan
ajatuksena on se, että vain konfliktin osapuolilla on siihen edellytykset.20
Presidentti Martti Ahtisaaren edustama näkemys välitystoiminnasta painottaa kansainvälisen yhteisön tuen hankkimista ratkaisuille ja rauhanvälityksen liittymistä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan (comprehensive approach). Hänelle välitystoiminnalla saavutettu sopimus on ennen kaikkea
lähtökohta elpymisprosessiin, jonka tavoitteena on kestävä (sustainable)
ja mukautumiskykyinen (resilient) rauhantila. Rauhansopimuksen tulisi
tukea kriisistä toipuvan maan rakentamista vakaaksi ja omillaan toimeen
tulevaksi valtioksi. Kokonaisvaltaisuus näkyy kriisin syiden kattavassa analyysissä ja kansainvälisen yhteisön kokonaispanoksessa. Siinä sotilaalliset
toimet, siviilikriisinhallinta sekä humanitaariset ja talouden sekä kehitysyhteistyön panokset suunnataan kaikki tukemaan rauhaa.
Martti Ahtisaaren välitystyyliä21 voi kuvata evaluatiiviseksi välitystavaksi
(evaluative mediation). Välittäjällä on tässä lähestymistavassa keskimääräistä voimakkaampi rooli lopputuloksen määrittelyssä. Välittäjä ei myöskään pidättäydy arvottamasta osapuolten argumentteja, vaan osoittaa neuvottelijoille näkemyksensä näiden todellisesta neuvotteluasemasta. Tyyli
edellyttää osapuolten vahvaa luottamusta ja vaatii sekä auktoriteettia että
osaamista. Usein tällainen neuvotteluprosessi alkaa suurvaltakierroksella,
jolla varmistetaan välittäjän taustatuki.
Evaluatiivisessa rauhanvälityksessä osapuolet odottavat välittäjän puhuvan kansainvälisen yhteisön äänellä tai ainakin kykenevän varmistamaan
kantansa suorilla kontakteilla globaaleihin päättäjiin. Rauhansovittelija voi olla myös voimaa käyttävän kansainvälisen yhteisön asettama välimies ja sellaisena jopa ehtoja määrittelevä taho, kuten Martti Ahtisaari oli
19

www.themediateur.eu/
Sveitsiläinen HD Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) on käyttänyt metodia avustaessaan
herkkiä monen toimijan neuvotteluja Keski-Afrikan tasavallassa, Darfurissa ja Itä-Timorissa.
21
Professori Leonard L. Riskin on tutkinut erilaisia sovittelu- ja välitystyylejä. Omaa suhtautumistaan erilaisiin tapoihin voi kansantajuisesti testata hänen työnsä pohjalta kehitetyssä Mediator
Classification Index testissä. http://www.firstmediation.com/
20
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Serbiassa 199922. Ahtisaaren mukaan välitystoimintaa koskeva keskeinen
maailmanpolitiikan realiteetti on se, että rauhanprosessista riippumatta
USAn hallitus on saatava neuvottelujen taakse tai muuten sovittelijat voivat pakata laukkunsa ja lentää kotiin23. Evaluatiivinen välittäjä voi tuottaa
ratkaisuvaihtoehtoja osapuolten harkittavaksi, mutta samalla hän ottaa
osaltaan vastuuta niiden toteuttamiskelpoisuudesta ja asettuu samalla ratkaisun keskiöön. Osapuolten ajatukset käännetään menneisyydestä tulevaisuuteen ja heidän tilanteensa, suunnitelmansa, tarpeensa ja tavoitteensa
otetaan neuvottelujen lähtökohdaksi.24 Evaluatiivisessa rauhanvälityksessä
on pidettävä tarkka huoli siitä, että osapuolet tunnustavat sekä poliittisen
vastuunsa, että vastuunsa rauhansopimuksen toteuttamisesta. Vahvasta
roolistaan huolimatta rauhanvälittäjä on kuitenkin vain syntyneen sopimuksen kätilö, ei lapsen äiti ja isä.
Transformatiivisen rauhanvälityksen (transformative mediation)25 perusajatus on ratkaista kiista muuttamalla erimielisyyden taustalla piileviä
rakenteellisia asetelmia neuvotteluprosessilla. Esimerkiksi kiista veden
perässä vaeltavien karjalaumojen aiheuttamista vahingoista katoaa, jos
yhteiskunnan maatalouselinkeino muuttaa toimintatapansa tehokkaammiksi. Keskellä avointa konfliktia kiistan osapuolien voi olla vaikeaa nähdä
yhteiskuntiensa kehityspotentiaali ja hahmottaa ryhmien välisen yhteistoiminnan kautta saatavat edut. Usein heiltä puuttuu myös resursseja rauhan
edellyttämään kehitykseen ilman ulkopuolista tukea. Transformatiivinen
rauhanvälitys on tyypillisesti pitkä, laajalle ulottuva prosessi, joka hyötyy
kansalaisyhteiskunnan eri tasoilla tehtävästä rauhantyöstä. Tällöin rauhanprosessi voi kokonaisuutena rakentua samanaikaisesti eri tasoilla toteutet22

Presidentti Martti Ahtisaari esitti yhdessä Viktor Chernomyrdinin ja Strobe Talbottin kanssa
Naton asettamat rauhanehdot Slobodan Milosevicille Belgradissa 3. kesäkuuta 1999. Milosevic
taipui rauhaan.
23
London School of Economics and Political Science, luento ja yleisökeskustelu 26.11.2012. Pohjoismaiden 2002–2008 Sri Lankassa valvoma aselepo on esimerkki tilanteesta, jossa koko kansainvälinen yhteisö ei ollut prosessin takana. Suomi veti tarkkailijansa pois maasta vuonna 2006, kun Euroopan unioni lopetti tukensa rauhanprosessille. Vuonna 2009 tilanne ratkesi hallituksen voittoon taisteluissa, joissa molemmat osapuolet syyllistyivät sotarikoksiin.
24
Ahtisaaren toiminnasta mm. Isotalo Eemeli, Suvi Tuuli (2013). Ks. myös Ahtisaaren puheet ja
artikkelit 2000–2014, Helsinki, Crisis Management Initiative, CMI,
http://www.cmi.fi/office-of-president-ahtisaari/material/speeches-and-articles
25
Bush & Folger 2004.
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tavista enemmän tai vähemmän itsenäisistä, mutta kuitenkin toisiinsa linkittyvistä prosesseista.
Erilaiset rauhanvälitystavat heijastavat kriisien evoluutiota valtioiden välisistä sodista sisällissotiin ja ulkopuolisen sekaantumisen värittämiin monimutkaisiin kansainvälispoliittisiin kriiseihin. Yllä esitellyt kolme erilaista lähestymistapaa rauhanvälitykseen tarjoavat eräänlaisen suurennuslasin,
jonka läpi voidaan tarkastella myös suomalaista rauhantyötä. Missä asioissa
Suomella on todellista annettavaa kansainväliseen rauhantyöhön? Millä
alueella Suomelle riittäisi työsarkaa lähes rajattomasti?

Suomalaisen rauhansovittelun saavutuksia
Rauhanneuvotteluun suoraan liittyvää kansainvälistä sovittelua pidetään
Suomessa erityisen tavoiteltavana. Se on näkyvin, hohdokkain ja kilpailluin
osa kansainvälistä rauhanteatteria. Samalla rauhanvälitys parrasvaloissa on
kuitenkin harvinaisin ja yhä harvinaisemmaksi käyvä osa rauhantyötä. Kutsua niihin tehtäviin ei riitä kaikille osaaville ja innokkaille. Suomella on ollut
onni asettaa ainakin kaksi kansainvälisesti tunnustettua rauhansovittelijaa:
Ahtisaari ja Holkeri. Heistä kumpikaan ei kuitenkaan olisi profeetta omalla
maallaan, ellei presidentti Martti Ahtisaaren saama Nobelin rauhanpalkinto olisi vakuuttanut myös suomalaisia. Valtioneuvos Harri Holkeri sitä
vastoin lienee rauhanneuvottelijana tunnetumpi nimi Dublinissa, Belfastissa ja New Yorkissa kuin Helsingissä.
Suomella on rauhanvälityksessä vahvuuksina hyvä maine, vähäiset piiloagendat, rauhallinen sijainti, sopiva värittömyys ja mahdollisuus saada käytännön asiat toimimaan hyvin. Suomen heikkouksia ovat pieni taloudellinen potentiaali tähän tarkoitukseen, maapallon valtaväestöistä poikkeava
kulttuuri, rajallinen poliittinen painoarvo ja toki arvostettu, mutta kapea
osaaminen. Martti Ahtisaaren menestys evaluatiivisena sovittelijana perustuu hänen persoonaansa ja kontakteihinsa sekä entisen valtionpäämiehen
statukseen, ei niinkään suomalaisuuteen. Presidentti Ahtisaari on monin
tavoin pyrkinyt jakamaan kokemuksiaan rauhanvälityksestä. Myös Harri
Holkeri on summannut havaintojaan. Niistä piirtyy kuva Holkerista lähinnä
fasilitatiivisena rauhanneuvottelijana. Holkeri on tiivistänyt kokemuksen-
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sa kymmeneen yleispätevään ohjeeseen.26 Ensimmäinen on Rakenna luottamus. Vaikka sovittelu jouduttaisiin aloittamaan sukkuloimalla osapuolten
välillä, tulisi vähitellen päästä siihen, että osapuolet voivat puhua suoraan
keskenään. Sovittelijan on saatava aikaan ilmapiiri, jossa ei pelata nollasummapeliä vaan etsitään kummallekin osapuolelle edullisia ratkaisuja.
Toinen ohjeista kuuluu: Osapuolten on ymmärrettävä toistensa tarpeet.
Ilman konfliktin osapuolten vastavuoroista ymmärrystä toistensa todellisista tarpeista ei rauhanprosessi voi edetä. Rauhansopimukseen liittyvien
asiakysymysten ratkaisu on neuvotteluosapuolien yhteinen intressi ja toimii myös hyvänä harjoituksena kriisin jälkeiseen toipumiseen ja yhteiskunnan rakennukseen. Toisen osapuolen tarpeiden ymmärrys on tärkeää myös
siksi, että neuvotteluasemassa toimivien konfliktin osapuolten edustajien
tulee kyetä uskottavasti perustelemaan sovittelun tulos myös omille kannattajilleen.
Kolmas Holkerin säännöistä edellyttää välittäjältä täydellistä tasapuolisuutta. Molempia osapuolia on kohdeltava tavalla, jonka osapuolet kokevat
yhdenvertaiseksi. Joissain tilanteissa tällainen tarve voi tuntua liioittelulta,
erityisesti jos välittäjällä on mielessään lista tavoitteita maailman parantamiseksi. Silti se on äärimmäisen tärkeää. Holkerin mukaan on myös muistettava, että yhden terroristi on toisen vapaustaistelija. Siksi välittäjän tulee
pidättäytyä vähäisistäkään arvoväritteisistä kannanotoista osapuolten kulttuurisiin kysymyksiin ja menneisyyden toimintatapoihin. Tilanne voi olla
sovittelijalle äärimmäisen haastava, sillä tasapuolisuuden korostaminen ja
kannanotoista pidättäytyminen ajautuu helposti ristiriitaan välittäjälle asetetun ylimääräisen agendan, kuten rankaisemattomuuden poistamisen tai
positiivisen syrjinnän kanssa.
Neljännen ohjeen mukaan neuvotteluosapuolten on voitava toteuttaa lupaamansa asiat. Neuvottelut saattavat olla itsessään tuloksellisia, mutta rauhanprosessi ei etene, elleivät osapuolet pysy tekemissään sopimuksissa ja
pane niitä toimeen luottamusta lisäävällä tavalla. Tämä tekee neuvotteluista
usein monipolvisia, kun konfliktiosapuolten edustamien neuvottelijoiden
on haettava valtuutus päätöksille heidät asettaneilta taustatahoilta. Ahti26

Harri Holkeri, 9.4.2008. Seminar on Lessons Learned in the Northern Irish peace process, the
Government Banquet Hall “Smolna”, Helsinki.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=125552&contentlan=2&culture=en-US
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saari on käyttänyt tällaisesta menettelystä ilmaisua, jonka mukaan”mitään
ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu.” Näin neuvottelua voidaan jatkaa, vaikka osapuolille annetaan mahdollisuus suostua yksityiskohtiin ehdollisesti. Neuvotteluosapuolten on myös tärkeää ymmärtää toimintatapojensa symbolinen ja kauaskantoinen merkitys. Muutoin mitättömältä
näyttävä myöhästyminen tai laiminlyönti prosessin kuluessa voi saada huomattavasti mittaansa suuremmat seuraukset, kun toisen osapuolen näkökulmasta se voi kieliä välinpitämättömyydestä tai epäkunnioittavasta asenteesta.
Holkerin viides neuvo korostaa sovittelijan ääretöntä kärsivällisyyttä.
Rauhanneuvotteluiden tukena toimiva organisaatio saattaa tuottaa aineistoa – ja jopa kirjoittaa tekstiluonnoksia – helpottamaan päätöksen formulointia rauhansopimukseen hyväksyttäväksi sanamuodoksi. Osapuolten tulee kuitenkin itse löytää omat ratkaisunsa ja sovittelijan tulee pidättäytyä
ohjailemasta heitä mihinkään määrättyyn lopputulokseen. Fasilitatiivisten
sovittelijoiden välilläkin on������������������������������������������������
tässä suhteessa toki
�������������������������������
tyylieroja. Neuvotteluosapuolille annettava tekninen tuki ei kuitenkaan poista osapuolten vastuuta itse päätöksistä. Konfliktin osapuolten kapasiteetti voi tässä suhteessa
olla hyvinkin erilainen: esimerkiksi sissiliikkeen toimijoilla ja valtiohallinnon virkamiehillä on väistämättä erilainen ymmärrys asioiden juridisesta
formuloinnista, ja joskus asiakohtien muotoilu ja ymmärretyksi tekeminen
voi viedä paljon aikaa. Sovittelijalta edellytetään loputtomasti k����������
ärsivällisyyttä������������������������������������������������������������������������
. Toisaalta sovittelijan on yhtälailla tärkeää huomata jos osapuolet alkavat käyttää neuvotteluprosessia ajan pelaamiseen ja mahdollisesti uuden
kriisin valmisteluun27.
Kuudes Holkerin säännöistä kieltää kaikenlaisen väkivallalla uhkailun
neuvottelupöydässä. Aseiden kalistelu ei edistä rauhallista ratkaisujen hakemista.
Seitsemäs havainto korostaa väkivallan ruokkivan lisää väkivaltaa. Menneistä sovitteluprosesseista on opittu, että neuvotteluiden aikainen väkivalta vaikuttaa helposti sovittelun tuloksiin. Rauhan ja sovittelun vastustajat
tietävät tämän turhan hyvin, minkä vuoksi niin sovittelijan kuin neuvotte27

Tällaisiksi osoittautuneita rauhansopimuksia ovat mm. norjalaisten Sri Lankaan välittämä tulitauko (MoU 24.12.2001) ja Henry Dunand Centre for Humanitarian Dialogue -organisaation
Indonesian Acehiin välittämä sopimus (COHA 9.12.2002).
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luosapuoltenkin on varauduttava väkivaltaisiin ja mieliä kuohuttaviin provokaatioihin.28
Kahdeksannessa säännössään Harri Holkeri korostaa aseriisunnan olevan tekninen toimi ja ihmisten mielentilan muuttamisen olevan sitä tärkeämpää.
Aseriisunnan, joukkojen asianmukaisen kotiuttamisen ja integraation muodostama kokonaisuus (Disarmament, Demobilisation, Reintegration, DDR)
onkin kehittynyt nopeasti keskeiseksi osaksi turvallisuusreformia (Security
Sector Reform, SSR), jonka tavoitteena on koko ajattelumallin muuttaminen käytännön uudistuksia tekemällä.
Yhdeksäs sääntö varoittaa, että mikään poliittinen ratkaisu ei ole lopullinen
ja täydellisen pysyvä. Tämä liittyy politiikan luonteeseen ja yhteiskuntien
dynamiikkaan. Ajat muuttuvat ja ihmiset tarpeineen niiden mukana. Sovittelijan ja osapuolten on ymmärrettävä, että maailmaa ei voi pysäyttää eikä
sellaista voi myöskään esittää sovittelun tuloksena. Tästä syystä viimeaikainen rauhanvälitykseen liittyvä keskustelu on tuonut kestävän (sustainable)
rauhankäsityksen rinnalle ajatuksen joustavasta ja mukautumiskykyisestä
(resilient) rauhasta.
Harri Holkerin kymmenes ohje sovittelijalle kehottaa olemaan inhimillinen. Viime kädessä rauhansovittelussakin pöydän ympärillä istuu ihmisiä,
jotka toimivat ihmisten tavoin. Neuvottelupöydässä on voitava näyttää tunteensa. Vanha suomalaisten sotilaiden toteamus, jonka mukaan hurtti huumori auttaa vaikeassakin tilanteessa sopii myös vakaviin keskusteluihin,
kun sitä soveltaa viisaasti. Sovittelijan on kyettävä aukaisemaan umpikujiin joutuneet tilanteet, eikä minkään inhimillisen pidä siinä yhteydessä olla
täysin vierasta.
Harri Holkerin välittäessä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa, konfliktin
osapuolilta edellytettiin sitoutumista määrättyihin lähtökohtiin. Niitä kutsuttiin listan laatineen George Mitchellin mukaan Mitchellin periaatteiksi29.
28

Neuvottelujen vastustajat (spoilers) voivat toimia provokatiivisesti esiintyen osapuolten nimissä.
Neuvottelijoille todellisesti tai näennäisesti omalta puolelta tehty akti voi olla vaikeammin hallittava
tilanne kuin vastapuolen teko, koska se vaikuttaa suoraan neuvottelijan uskottavuuteen. Ajankohtaisessa Ukrainan ja Krimin kriisissä on nähty miten helposti provokaatiot ja niistä syyttäminen mutkistavat tilannetta, jos siihen ansaan langetaan.
29
Mitchell, G J. Holkeri, H. de Chastelain, J. 22.1.1996 Report of the International Body on Arms
Decommissioning, Belfast, CAIN in University of Ulster. Ks. myös tässä kirjassa Aaro Suonion artikkeli “Pohjois-Irlannin kimurantti rauhanprosessi: Suomi mukana onnistuneessa rauhanvälityksessä”,
s.141–142.
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Osapuolet sitoutuivat ennen neuvotteluja:
• demokraattisiin ja täysin rauhanomaisiin keinoihin poliittisten kysymyksien ratkaisemiseksi
• kaikkien puolisotilaallisten joukkojen täydelliseen aseriisuntaan
• aseriisunnan varmentamiseen riippumattoman komission tarkastuksin
• julistamaan omalta osaltaan pitäytyvänsä väkivallasta ja estävänsä vaikutuspiirissä olevilta kaikki yritykset käyttää aseellista voimaa tai uhkailla
sillä neuvottelujen kulun tai lopputuloksen muuttamiseksi
• noudattamaan saavutettua neuvottelutulosta ja pitäytymään demokraattisiin ja täysin rauhanomaisiin keinoihin neuvottelutuloksen muuttamiseksi, jos johonkin sen näkökohtaan ei voi yhtyä
• vaatimaan ”rankaisutappojen” ja pahoinpitelyiden lopettamista ja estämään sellaisten tapahtuminen.
Irlannin rauhanneuvottelujen kaikki osapuolet suostuivat näihin alkuehtoihin. Välitystoiminnan kannalta kyseessä oli eräänlainen alkukierros, jossa
osapuolten korkeasta rauhantahdosta ja toisaalta keskinäisestä epäluulosta mitattiin ulos tulevien keskustelujen kehys. Kaikissa tilanteissa näin pitkälle ei alussa päästä, vaan sovitteluprosessi joudutaan aloittamaan nollatasolta – ei ehkä edes vuoropuhelusta, vaan puhtaasti osapuolten kuuntelusta.
Jos Ahtisaaren toimintaa voi kuvata evaluatiiviseksi ja Holkerin fasilitatiiviseksi, niin Crisis Management Initiativen, Kirkon Ulkomaanavun ja
Suomen Lähetysseuran useiden projektien voi sanoa olevan luonteeltaan
transformatiivisia.30 Myös Pekka Haaviston toiminta on rakentanut edellytyksiä osapuolten välisille kontakteille ja moni suomalainen kriisialueella
toimiva järjestö tai rauhanturvaorganisaatio on ehkä jopa tietämättäänkin
kontribuoinut laajempaan yhteiskunnalliseen rauhan rakentamiseen jatkamalla työtä siitä mihin allekirjoitettu rauhansopimus päätyi. Transformatiivinen lähestymistapa pitää sisällään konfliktien ennaltaehkäisyn ja rau30

Esimerkeiksi sopivat CMI:n meneillään oleva työ kansalaisjärjestöjen kanssa Etelä-Kaukasuksella
ja Kirkon Ulkomaanavun suunnittelema ja sen kansalaisjärjestökumppanin Adeson toteuttama
onnistunut sovittelu kahden klaanin välillä Somaliassa heinäkuussa 2013. CMI:n Irak-projekti
2006–2007, joka saattoi Irakin shiiojen ja sunnien edustajia sekä Etelä-Afrikan että Pohjois-Irlannin
rauhanprosessien osapuolia yhteisen neuvottelupöydän ääreen Suomessa, edustaa niin ikään transformatiivista lähestymistapaa rauhanvälitykseen.
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han edellytysten luomisen31, rauhansopimukseen tähtäävän sovittelun sekä
rauhan rakentamisen ja yhteiskunnan vakauttamisen.
Transformatiivinen rauhanvälitys hakee luovia ratkaisuja ja tarttuu toimeen jo ennen kuin osapuolet ovat valmiita sopimaan Mitchellin periaatteiden kaltaisesta listasta. Toisaalta transformatiivinen lähestymistapa
myös tukee ja syventää rauhanprosessia, joka pääneuvotteluissa saatetaan
alkuun. Jos fasilitatiivista ja evaluatiivista lähestymistapaa kuvailisi veden
päällä kimaltelevaksi������������������������������������������������������
jäävuoren
�����������������������������������������������������
huipuksi, pyrkii transformatiivinen rauhantyö vaikuttamaan koko jäävuoreen sen pohjasta kärkeen, ja tarvittaessa
kääntämään sen ajan myötä kokonaan uuteen asentoon.

Osa kokonaisuutta, suomalaisen rauhansovittelun välitilinpäätös
Ulkoministeriön rauhanvälitykseen liittyvää selvitystä ja maabrändi -valtuuskunnan loppuraportin vastaavaa osaa on kritisoitu niiden näkökulman
elitistisyyttä. Osin ylätasoon keskittyminen on väistämätöntä, sillä näyttäviä rauhanneuvotteluita käydään usein lähtökohtaisesti juuri konfliktin
osapuolten eliittien kesken. Ilmiölle ei ainakaan demokratioissa ole paljoa
tehtävissä. Sovittelunäkökulmasta32 on kuitenkin aiheellisesti huomautettu, että kansainvälistä välitystoimintaa ei pitäisi rajata tarkoittamaan pääpöydän rauhanvälitystä aselepo- ja rauhanneuvotteluissa. Sovittelun suurin kehityspotentiaali liittyy kokonaisiin rauhanprosesseihin, sodan syiden
juurihoitoon sekä sovittelumekanismien käyttöön yhteiskunnan kaikilla tasoilla, sanalla sanoen transformatiiviseen toimintatapaan. Oman maineen
kiillottaminen ei saisi olla rauhansovittelun motiivi eikä se mitenkään sovi
transformatiivisen rauhanvälityksen ideaan.
Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden suurin uhka on huonon hallinnon, korruption ja näköalattomuuden aiheuttama toivottomuus. Se johtaa
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, alueellisiin konflikteihin sekä terrorismiin. Vallanpitäjiä houkuttelee tuon negatiivisen kierteen keskellä ulkoisen vihollisen etsiminen ja poikkeustilojen luominen peittämään hallinnon
epäonnistumista. Viime kädessä voidaan ajautua väkivallan käyttämiseen
31

Tärkein rauhan edellytys on osapuolten halu saavuttaa rauha. Rauhanvälityksessä voidaan olla
myös proaktiivisia ja edistää neuvotteluhalukkuutta.
32
http://www.ssf-ffm.com/
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myös omia kansalaisia vastaan. Kun rauha rikkoutuu, takana on useimmiten hyvin pitkä kehityskulku ja moniongelmainen tilanne, jonka analysoinnissa kaunistelu ja toiveajattelu eivät auta. Kulttuurinen ymmärrys, käsitys yhteisöjen valta- ja ansaintamekanismeista sekä syvällinen kontekstin ja
konfliktidynamiikan ymmärrys ovat rauhansovittelun onnistumisen välttämättömiä edellytyksiä.
Suomalaisille voi välillä olla tuskallista huomata miten paljon oma kulttuurimme, kuvamme maailmasta ja käsitys itsestämme eroavat valtavirrasta. Halumme ymmärtää muita kulttuureja on vahva, mutta teemme heti
alkajaisiksi sen virheen, että pohdimme kuinka paljon muut kulttuurit eroavat meistä. Se johtaa oikeassa olevan sokeuteen, jota voi lievittää pohtimalla kuinka paljon itse eroamme muista kulttuureista. Me samaistumme valtioon ja sen viranomaisiin. Heille, joiden elämä rakentuu suvun ja klaanin
varaan, valtio ja sen edustajat ovat niitä muita.
Olemme Suomessa tottuneet luottamaan koulutukseen, sivistykseen ja
informaatioteknologiaan demokratian ja rauhan airuina. Tietoa ja vapautta tuoviksi ajatellut tietoverkot ovat kuitenkin osoittautuneet myös tarkoituksellisesti väärän tiedon levittäjiksi. Koulukaan ei automaattisesti tue
vapautta ja ymmärrystä, vaan voi opettaa myös vihaa ja katkeruutta. Kun
valhe paljastuu ja propagandan vääristämä maailmankuva musertuu kriisin
avaaman uuden tiedon alle, on muutos henkisesti tuskallista eikä elämän
perusteiden heiluttajia katsota hyvällä. Rauhanvälittäjä voi joutua myös ukkosenjohdattimeksi ja syytösten kohteeksi.
Länsimaisen tehokkuuden kyllästäminä haluamme nopeita ja mitattavia tuloksia. Meillä on taipumus ajatella, että sodan kourissa ollut läpimätä maa kuntoutuu kerralla, kun sen johtajat paiskaavat kättä tv-kameroiden
edessä. Niin ei ole. Kulttuuristen muutosten vaatima aika lasketaan mieluummin sukupolvissa kuin vuosissa ja syvälle ihmisten mieliin iskostunut
vääristynyt maailmankuva istuu tiukassa.
Puolueettomuutta on Suomessa totuttu pitämään erityisenä ansiona.
Sen verran asiassa on perää, että suuria valtioita rasittavat niiden omat intressit, joiden – usein syyttäkin – epäillään vaikuttavan rauhansovittelun
taustalla. Valtiot kilpailevat myös vaikutusvallasta keskenään, mikä parantaa Suomen kaltaisten pienten maiden ja niiden tukemien organisaatioiden
toimintamahdollisuuksia. Pienten katsotaan toimivan omassa sarjassaan ja
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olevan siten muita vaarattomampia. Pienuus on tässä suhteessa etu, mutta
toisaalta asema tuo rasitteenaan erityisen tarpeen varmistaa ulkopuolisten
toimijoiden tuki suunnitellulle sovittelutulokselle.
Poliittisesti puolueettomia ei kaikkialla nähdä muita parempina, päinvastoin: puolueettomat mielletään piittaamattomiksi ja omaa lyhytnäköistä etuaan ajaviksi sivustakatsojiksi, rusinoiden pullasta poimijoiksi ja vapaamatkustajiksi. Niiksi, jotka lapsina antavat koulukiusaajille vapaat kädet ja
tukevat tätä jäädäkseen itse rauhaan. Rauhanvälittäjälle puolueettomuus
on senkin vuoksi vaikeaa, että osapuolet tapaavat kriiseissä toimia tavoilla, joita ei voi hyväksyä. Ahtisaaren mukaan sovittelijan tärkein ominaisuus
ei olekaan puolueettomuus vaan rehellisyys; puolueettomuus on liki mahdotonta hankalissa tilanteissa, joissa osapuolet ovat syyllistyneet rikoksiin
ihmisyyttä vastaan – Geneven sopimusten rikkomisesta puhumattakaan
– mutta rehellisyydellä voi onnistua saamaan kaikkien osapuolten tuen.33
Puolueettomuuden sijasta olisi parasta vannoa tasapuolisuuden nimiin,
joka sopisi hyvin ohjenuoraksi suomalaiseen rauhanvälitykseen.
Suomi on demokraattisen länsimaailman lapsi, joka lataa strategioihinsa paljon hyvää tarkoittavia reunaehtoja. Rauhanvälityksessä nämä toissijaiset tavoitteet ovat rasite, ja nostavat vastarintaa muussa maailmassa.
Kokemus on opettanut kansainvälisen yhteisön tässä suhteessa varovaiseksi ja esimerkiksi presidentti Obaman hallinto on jo vähin äänin poistanut
demokratian edistämisen Afganistanin ykkösprioriteeteistaan. Länsimaisissa silmissä puhdasta hyvää edustavia ajatuksia ovat demokratian lisäksi
rankaisemattomuuden poistaminen, naisten aseman parantaminen ja erilaisten kansalaisvapauksien edistäminen. Nämä asiat, vaikkapa Iranista katsottuna, saattavat näyttäytyä kansainvälisenä ylimielisyytenä ja uskonnollisten ristiretkien jatkumona.
Sovittelu ei ole sekään kansainvälisen yhteisön kriisinhallintadiskurssissa
yksiselitteisesti hyväksytty asia. Sovittelunäkökulmaa pidetään usein liian
pehmeänä ja sen katsotaan antavan liian paljon periksi kielteisiksi koetuille
seikoille. Viime aikoina erityisesti vaatimukset rankaisemattomuuden vastaisen taistelun tiivistämisestä ovat voimistuneet ja Suomi on ollut asiassa
etulinjassa. Rankaisemattomuuden vaatimus on laajentunut YK:n päätös33

London School of Economics and Political Science, luento ja yleisökeskustelu 26.11.2012.
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lauselman 1325 myötä joukkotuhonnasta aina naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan seksuaaliseen ja muuhun väkivaltaan.
Keskustelussa on nostanut päätään ensisijainen vaatimus saattaa sotaan
syylliset ja sotarikolliset vastuuseen teoistaan. Pohjimmiltaan hyvää tarkoittava ajatus voi kuitenkin loppuun asti vietynä johtaa sodan jatkamiseen
aina viimeiseen mieheen asti, sillä sotarikollisiksi ennalta leimatut eivät
mielellään antaudu. Samanlainen piilevä vaikutus on kulttuurisesti erilaisilla tulkinnoilla uhrin tarpeesta ’saada oikeutta’. Suomalaiseen oikeusjärjestelmään tottuneen on vaikea ymmärtää, että uhrin oikeus saattaa tarkoittaa
kirjaimellisesti ensimmäisen kiven heittämistä tai ainakin etupenkin paikkaa kuolemantuomiota toimeenpantaessa.
Rankaisemattomuuden poistamiseen ja siirtymäkauden oikeuden ankaruuteen on perusteita, mutta samalla on oltava valmis maksamaan hinta
siitä, että vaatii antautumaan ehdoitta. Kokemukseni mukaan on varottava myös koston ilmapiirin syntymistä. Kansansa vapaussankariksi mielletty sotarikollinen ei parempaa toivo kuin pääsyä marttyyriksi. Tämän vuoksi
neuvotteluissa ja rauhanprosesseissa on ensin taattava rauha, sitten lain ja
järjestyksen noudattaminen sekä kolmanneksi oikeusvaltion syntyminen.
Vasta näiden perusteiden synnyttyä menneisyyttä voidaan alkaa käsitellä
rakentavassa hengessä.
Mahdollisuuksien mukaan menneiden virheiden selvittäminen ja syyllisten etsiminen pitää siirtää muualle kuin rauhanneuvotteluiden pääpöytään.
Laillisuusperiaatteen edistäminen sovitteluprosessin rinnalla on äärimmäisen tärkeää, sillä vaikka mekanismeja ei patoutumien purkamiseksi välttämättä ole valmiiksi olemassa, on ne joka tapauksessa luotava. Oikeusvaltio
on vastaus niille, jotka huutavat maailman saddameita ja gadaffeja hirsipuuhun tai tien päällä lynkattaviksi. Toimiva oikeusvaltio hoitaa rikoksentekijät ajallaan ja rauhanvälittäjän kannalta automaattisesti. Niinpä oikeutta ei
kannata ajaa väkivallalla, jos sen voi välttää antamalla prosessille sen tarvitseman ajan.
Hyväksi rauhanvälittäjäksi kasvaa koulutuksen, kokemuksen ja järjestelmällisen verkottumisen avulla. Neuvottelutaito nähdään usein luontaisena kykynä ja valmiin statuksen hyödyntämisenä. Ne ovatkin hyviä lähtökohtia, mutta kyky neuvotella on myös hankittua osaamista, jota voi aina
kehittää. Transformatiivista sovittelutoimintaa tarvitaan yhteiskunnan kai186
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killa tasoilla34. Ulkopuolisten tekemänä se voi toimia ylätason neuvotteluissa, mutta kansalaistasolla itse sovittelun tulee olla paikallisten toteuttamaa,
vaikka sovittelumekanismit sekä niihin tarvittava koulutus ja tuki perustuisivatkin ulkopuoliseen apuun. Kansalaistasolla rauhansovittelu kannattaa
perustaa kulttuurisesti hyväksyttyihin sovintomekanismeihin, joita tuetaan ja edistetään. Tässä riittää työsarkaa myös suomalaisille kansalaisjärjestöille. Pitkälle viety erikoistuminen sovittelutoimintaan avaisi Suomelle
tulevaisuudessa hyödyllisen ja osittain uuden toimialan kriisinhallinnassa
ja kehitysyhteistyössä.
Kansalaisyhteiskunnan tasolla tapahtuva transformatiivinen rauhanvälitys ei ole virallisessa Suomessa saanut erityisen myötäisiä tuulia purjeisiinsa
eikä sovittelua ole sisällytetty esimerkiksi siviilikriisinhallinnan henkilöstön
koulutukseen. Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto on kuitenkin
sisällyttänyt rauhanvälityksen Changemaker Akatemian rauhantyön koulutusohjelman.35 Toivottavasti uusi eurooppalainen Rauhaninstituutti tarjoaa
tulevaisuudessa myös suomalaisille mahdollisuuksia sekä kouluttautua että
kehittää omaa näkemystään rauhanvälityksestä.
Kaikki kokeneet rauhanvälittäjät varoittavat uskomasta yhteen oikeaan
menettelytapaan kansainvälisten kriisien sovittelussa. Luultavimmin on
käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja. Onnistumisennuste riippuu silti tilanteesta ja tapauksesta. On kuitenkin yleisiä edellytyksiä, joista voi päätellä paljon. Niistä tärkein on osapuolten halu rauhaan. Rauhantahdon olemassaoloa ei kannata päätellä liian optimistisesti julkisuuteen suunnatuista
lausumista, jotka yleensä todistavat vain lausujansa hyvyyttä ja vastapuolen
pahuutta. Hyvän sovittelutyön lähtökohta on rauhan edellytysten selvittäminen suorilla keskusteluilla niiden poliittisten johtajien kanssa, jotka voivat tehdä päätöksiä. Ennen sitä on kyettävä määrittämään sopijaosapuoli,
eikä sekään ole aina helppoa, kuten kansainvälinen yhteisö voi oppia Syyriassa ja Ukrainassa.
Rauhanvälityksen tavoitteena tulee olla sellainen rauhansopimus, joka
34

Tilanne Irakissa 2014 on hyvä esimerkki. Sopimus ylätasolla ei ole riittänyt rauhoittamaan maata,
koska väkivalta on uskonlahkojen, kansanryhmien sukujen ja jopa kylien välistä. Suomalainen
Crisis Management Initiative CMI, organisoi tähän liittyen kaksi laajaa irakilaisten vaikuttajien
rauhantapaamista Suomessa vuosina 2007 ja 2008. Helsinki II sopimukseen päätynyt neuvottelukierros oli oikean suuntainen, mutta riittämätön.
35
http://www.changemaker.fi
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aloittaa yhteiskunnan parantumisprosessin. Oman näkemykseni mukaan
rauhansovittelua ei tulisi käyttää hyvienkään piilotavoitteiden pakkovientiin. Kun näin kuitenkin tehdään, tulee ymmärtää kulttuurisen muutoksen vaatima aika. Hyvän rauhanvälittäjän on kyettävä arvioimaan minkälainen lopputulos on paitsi saavutettavissa myös toteutettavissa käytännössä.
Hänen on myös voitava ohjata osapuolet ja prosessia tukeva kansainvälinen
yhteisö kestävälle tielle. Kriisin ratkaisua koskeva dokumentti kokoaa nämä
tavoitteet yhteen. Rauhansopimusten kolme yleistä virhettä ovat sopimuksen ylimalkaisuus (ei ole toteuttamiskelpoinen); sopimuksen liiallinen
yksityiskohtaisuus (sitä joudutaan käytännön elämässä rikkomaan), ja kolmanneksi se, että sopimuksessa ei ole sovittu vaikeista asioista, vaan ne on
piilotettu sanahelinän alle. Huonoa rauhansopimusta ei pitäisi esittää allekirjoitettavaksi, vaikka hetkellinen glooria kuinka houkuttelisi rauhanvälittäjää.
Rauhan rakentajien on vaikutettava sotien syihin, jotka hyvin usein liittyvät toimimattomiin yhteiskuntarakenteisin, eriarvoisuuteen, korruptioon,
rikollisuuteen ja näiden perusjännitteiden päälle rakennettuun, poliittisesti
ja uskonnollisesti ohjailtuun kiihkomieleen. Rauhansopimus linjaa puitteet,
sotilaallinen kriisinhallinta pystyy usein lopettamaan laajamittaisen väkivallan, humanitaarinen apu lievittää kärsimyksiä, siviilikriisinhallinta pystyy käynnistämään ja tukemaan vakautumisprosesseja, mutta vain mittavilla kehitysponnisteluilla voidaan vaikuttaa pysyvästi sodan syihin. Siten
rauhanvälittäjä ei voi olla vain neuvottelupöydässä loistava hahmo, vaan hänen on ymmärrettävä koko laaja kokonaisuus ja kannettava vastuunsa koko
prosessin tukemisesta. Neuvottelujen johtohahmo on välttämättömyys,
mutta hänen taustallaan tarvitaan analyysikykyinen tukiryhmä. Parasta olisi, jos rauhansovittelu kykenisi jatkumaan transformatiivisessa hengessä
toipuvan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Siihen työhön on aina tilaa myös
Suomelle ja suomalaisille toimijoille.
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Anisa Doty ja Petter Nissinen

Kohti kestävää rauhaa?
Aivoinfarktin saanut isoisä makaa teho-osastolla. Viikon ajan omaiset seuraavat
kuinka moninainen joukko lääketieteen eri osa-alueiden ammattilaisia työskentelee yhdessä potilaan ja toistensa kanssa. Tiimissä on kardiologeja, neurologeja, yleislääketieteen erikoislääkäreitä, sairaanhoitajia, ravitsemusasiantuntijoita,
keuhkosairauksien asiantuntijoita, kirurgeja, fysioterapeutteja, ja muita. Yhdessä tämä joukko arvioi isoisän tilaa säännöllisin väliajoin ja koordinoi jatkuvasti
hoitotoimiaan, jotta potilaan edellytykset selviytymiseen olisivat parhaat mahdolliset.
Tiimillä on holistinen lähestymistapa hoitotyöhön. Kullakin ammattilaisella on oman erikoisalansa rajattu näkökulma potilaan vointiin ja tilaan. Samalla
kaikki tiedostavat ja tunnustavat, että kukin onnistunut toimenpide yhdellä lääketieteen osa-alueella vaikuttaa muihin toimenpiteisiin sekä potilaan hyvinvointiin toisilla elintoiminnon alueilla. Hoidon tuloksia arvioidaan paitsi yksittäisten
hoitotoimien onnistumisen myös potilaan yleisvoinnin näkökulmasta. Työlleen
omistautuneen lääketieteen eri alojen ammattilaisten uurastuksen ja potilaan
oman selviytymiskamppailun tuloksena valmistautuminen isoisän ruumiinvalvojaisiin vaihtuu viikon jälkeen uskomattomaan toipumiseen.
ROBERT RICIGLIANO, 20121
1

Ricigliano, Robert (2012), Making Peace Last: A Toolbox for Sustainable Peacebuilding. Boulder:
Paradigm Publishers, s. 9.
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Kuvitellaanpa, että holistisen lähestymistavan sijaan lääketieteen eri
alojen ammattilaisten välillä ei olisikaan ollut koordinaatiota ja yhteistyötä.
Mitä jos kardiologi olisi tapellut neurologin kanssa, keuhkospesialisti olisi
jättänyt yleislääketieteen erikoislääkärin ohjeet huomioimatta, sairaanhoitajat olisivat annostelleet lääkityksen epäjohdonmukaisesti ja moninkertaisesti, ja potilaan ympärillä olisi hyörinyt monia kirurgisia tiimejä samanaikaisesti, toistensa operaatioista välittämättä? On selvää, että potilaan
selviytymismahdollisuudet olisivat kutistuneet olemattomiin.
Robert Ricigliano toteaa kirjassaan Making Peace Last, että juuri tämä
kaoottisempi versio teho-osaston toiminnasta kuvaa sitä miten kansainvälinen yhteisö tyypillisesti kohtelee sodasta rauhaan pyrkiviä maita. Ryhtyessään toimeen hauraissa2 ja konfliktista kärsineissä maissa tai alueilla eri
alojen ammattilaisilla (esimerkiksi konfliktinratkaisun, ihmisoikeustyön,
ympäristönsuojelun, diplomatian, taloudellisen kehityksen, demokratiatuen, rauhanvälityksen, siviilikriisinhallinnan ja terveydenhuollon piiristä)
on taipumus lähestyä tilannetta ensisijaisesti omien erikoisalojensa näkökulmasta, eikä niinkään siitä perspektiivistä mikä auttaisi tilannetta kokonaisuudessaan parhaiten. Puhumattakaan siitä, että kohdemaiden omat
kehityssuunnitelmat olisivat välttämättä erityisen keskeisesti ohjaamassa
ohjelmallista suunnittelua ja tavoitteiden asettamista.
Kyvyttömyys nähdä metsää puilta haurailla ja konfliktista kärsineillä
alueilla näyttäytyy selkeästi myös toiminnan rahoittajien ja päätöksentekijöiden strategiavajeena. Norjalaisen rauhantutkimuslaitos PRIOn vuosien 2002–2003 aikana toteuttama Utstein Study tarkasteli 336 Norjan,
Saksan, Ison Britannian ja Hollannin hallitusten haurailla ja konfliktialueilla toteuttamaa hanketta. Tutkimuksessa selvisi, että yli puolella ohjelmista ei ollut minkäänlaista linkkiä kohdemaihin liittyviin laajempiin strate2

Hauraus on käsitteenä moniulotteinen, eikä yhtä vakiintunutta määritelmää tai
yksiselitteistä listaa hauraista valtioista ole olemassa. Hauraiden valtioiden lisäksi puhutaan usein
myös hauraista tilanteista, millä halutaan korostaa ongelmien väliaikaisuutta; tai hauraista alueista
tai yhteiskunnista, mikä puolestaan vähentää valtiorakennekeskeisyyttä (ks. esim. ”Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö hauraissa valtioissa – toimintaohje kehitysyhteistyön toimeenpanon
vahvistamiseen”, s. 4–6). OECD:n kehitysapukomitean määritelmä haurauden käsitteestä tuo esiin
valtion keskeisen roolin muutoksessa konfliktista ja epävakaudesta kohti kestävää rauhaa ja kehitystä: ”valtiot ovat hauraita, kun valtion rakenteilta puuttuu poliittinen tahto ja/tai kapasiteetti
tuottaa tiettyjä köyhyyden vähentämiseen ja kehitykseen tarvittavia perustoimintoja/ -palveluita
sekä valvoa kansalaistensa turvallisuutta ja ihmisoikeuksia.”
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gioihin.3 Tätä strategiavajetta voi pitää yhtenä merkittävimmistä esteistä
kestäville tuloksille oikeudenmukaisen rauhan rakentamisessa ja väkivaltaisesta konfliktista toipumisessa.4 Palataksemme potilas-lääkärianalogiaan, toimintatapa vastaa mielikuvaa joukosta lääkäreitä suorittamassa omien erikoisalojensa toimenpiteitä potilaalle, välittämättä potilaan omasta
näkemyksestä tai siitä vaikuttavatko toimenpiteet (ja miten) toisiinsa tai
potilaan yleiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin.5

Sanoista tekoihin
Miksi puhumme metsän näkemisestä puilta ja kokonaiskuvan hahmottamisen tärkeydestä haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla – kirjassa, joka
käsittelee näkökulmia suomalaiseen rauhanvälitykseen?
Ajatus kokonaisvaltaisuudesta – eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja
koordinaatiosta – on ollut esillä suomalaisessa kehitysyhteistyötä, kriisinhallintaa ja humanitaarista apua koskevassa keskustelussa jo useiden vuosien ajan. Silti eri sektoreiden toiminnan integroimisessa sulavasti toimivaksi
kokonaisuudeksi riittää vielä paljon tekemistä. Viime vuosina rauhanvälityksen on lisäksi yleisesti kuvailtu täydentävän kokonaisvaltaisen kriisin3

Smith, Dan (2004), “Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together”,
Overview report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding, Evaluation Report 1/2004.
PRIO – International Peace Research Institute, Oslo.
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ud/rap/2004/0044/ddd/pdfv/210673-rapp104.pdf
Samansuuntainen viesti kuuluu myös UM:n hiljattain teettämästä rauhaa ja kehitystä suomalaisessa kehitysyhteistyössä koskevasta evaluaatiosta (”Evaluation of Peace and Development in Finland’s
Development Cooperation”). Aihe oli esillä arviointiraportin esittelytilaisuudessa Säätytalolla (elokuussa 2014). Raporttiluonnoksessa todetaan: “Until Finland develops indicators or evaluative
measures that record progress towards the higher levelaspirations of statehood (as opposed to just
capacity development) the assumption that this correlates with peacebuilding cannot be upheld. It
requires a country strategy that details the country context and sets out the relationship between
Finland’s sector programmes and development priorities.”
4
Cedric de Coning (2007), “Coherence and Coordination in United Nations Peacebuilding and
Integrated Missions – A Norwegian Perspective”, NUPI Report, Security in Practice no. 5. http://www.
nupi.no/content/download/2661/49599/version/3/file/de+Coning-Security+in+Practice+no.+5.pdf
5
Vertauskuva paikalliseen omistajuuteen vahvasti nojaavan kehitysyhteistyön, rauhanvälityksen tai
muun kansainvälisiä laatustandardeja noudattavan avustustoiminnan ja lääkärintyön välillä on vähintäänkin problemaattinen. Emme siis sinällään halua korostaa kuvaa avunantajien ja hyödynsaajien välisestä vuorovaikutuksesta potilas-lääkäri -suhteena, vaan käytämme analogiaa keskustelunavauksena kansainvälisen apuyhteisön toimintatapojen ongelmien havainnollistamiseen. Siihen
Riciglianon henkilökohtaiseen kokemukseen perustuva tarina sopii mielestämme hyvin.
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hallinnan ja kehityspolitiikan keinovalikoimaa. Tästä huolimatta ymmärrys
rauhanvälityksestä osana laajempaa rauhan- ja kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, ihmisoikeustyön sekä kriisinhallinnan kenttää on Suomessa
edelleen varsin ohut. Tällä puheenvuorolla haastamme suomalaiset rauhanvälityksen parissa toimivat ihmiset ja tahot sekä laajemmin haurailla alueilla toimivan apuyhteisön jäsenet pohtimaan kanssamme tapoja, joilla
puheista voitaisiin siirtyä tekoihin ja entistä parempiin tuloksiin ja kestävyyteen oikeudenmukaisen rauhan rakentamisessa.
Luomme ensin lyhyen katsauksen eri sektoreiden työn yhteensovittamisen haasteisiin ja Suomen sitoumuksiin, jotka liittyvät toimintaan haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla. Tämän jälkeen esitämme Riciglianon
hengessä, että parempiin tuloksiin kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan
rakentamisessa haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla on mahdollista
päästä lisäämällä sektoreiden välistä vuorovaikutusta ja vahvistamalla eri
aloja yhdistävää ammatillista identiteettiä.
Keskustelunavauksena esitämme kolme konkreettista tapaa tarttua toimeen suomalaisen rauhantyön laadun parantamiseksi: a) vahvistamalla
ja kehittämällä alan kansallisia verkostoja, b) tukemalla alan tutkimusta
ja c) vahvistamalla toimijoiden kykyä kontekstispesifiin työn suunnitteluun, monitorointiin ja arviointiin. Lopuksi: toimintaympäristön syvällinen
tuntemus on yksi haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla tehtävän työn
tärkeimmistä edellytyksistä. Oikeusperustaisuuden vaatimus tuo kontekstin analysoinnille vielä lisähaasteen, jonka hallinta vaatii opastusta ja harjoitusta. Siksi tarjoamme artikkelin lopussa erillisenä liitteenä käytännön
evästystä toimintaympäristön analysointiin, mikä voi toimia hyödyllisenä
pohjana myös konfliktianalyysien tekemiselle.

Helpommin sanottu kuin tehty
Koordinaation ja kokonaisnäkemyksen tärkeys kaikessa toiminnassa haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla ymmärretään kansainvälisesti yhä
paremmin. On selvää, että epäjohdonmukainen politiikka, hajanaiset ja toisistaan irrallaan olevat avustusohjelmat sekä kokonaiskuvan puutteellinen
ymmärrys aiheuttavat huomattavia riskejä toiminnalle. Yleisiä seurauksia
ovat muun muassa päällekkäiset toiminnat, tehoton varainkäyttö, heikentynyt työn laatu, vaikuttavuus ja toimintavalmius sekä pahimmassa tapauk192
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sessa olemassa olevien jännitteiden pahentaminen tai uusien ristiriitojen
luominen.
Politiikkasektorit sekä tieteen- ja toimialojen rajat ylittävä toiminta on
kuitenkin vaikeaa. Ricigliano näkee erityisenä haasteena sen, että monien
eri alojen toimijat ja päätöksentekijät eivät välttämättä edes koe kuuluvansa samaan ’rauhantekijöiden’ joukkoon vaikka toimivat samoilla haurailla
alueilla. Päätöksentekijöillä, rauhan- ja kehitysyhteistyön sekä humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan toimijoilla, rahoittajilla sekä akateemisen
maailman tutkijoilla on kullakin omat kilpailevat sanastonsa, intressinsä,
kokemuksensa, toimintatapansa ja organisaatiokulttuurinsa. Kaiken tämän yhteensovittaminen on vaikeaa, hidasta ja turhauttavaa. Noidankehä
on valmis: jaetun ammatillisen identiteetin ja yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden puuttuminen vähentää edelleen koordinaatiota ja yhteistyötä,
ja jättää huomioimatta sen kuinka eri toimet ja toimintatavat vaikuttavat
alueeseen ja toinen toisiinsa. Lopputuloksena on entistä enemmän tehottomuutta, heikompaa vaikuttavuutta ja vähemmän kestäviä tuloksia, ja niin
edelleen. Kenties juuri tässä problematiikassa piilee syy siihen, ettei kansainvälisen yhteisön todellisesta kyvystä toimia yhtenäisin tavoittein, kontekstispesifisti, koordinoidusti ja huomioiden toistensa tekemiset haurailla
ja konfliktista kärsineillä alueilla voi edelleenkään maalata kovin ruusuista
kuvaa.

Suomen sitoumukset
Mikä avuksi? Miten suomalaiset eri aloja edustavat, kestävän rauhan puolesta toimivat tahot voisivat toimia paremmin, integroidummin, holistisemmin6? Nähdäksemme kyse on enää toimeen tarttumisesta, sillä
6

Termiä ’holistinen’ on suomalaisessa keskustelussa käytetty usein synonyyminä kokonaisvaltaisuudelle. Me haluamme kuitenkin tehdä eron näiden kahden käsitteen välillä. Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategiassa (2009) kokonaisvaltaisuuden käsite määrittyy – varsin avunantajalähtöisesti – seuraavasti: ”Sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua tulisi koordinoida keskenään parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun roolit ja vastuut ovat erillisiä, mutta ne voivat olla toisiaan täydentäviä. Päämääränä
on eri toimintojen johdonmukaisuus ja vaikuttavuuden lisääminen kunkin toimijan vastuualue ja
erityisosaaminen huomioiden.” Me viittaamme holistisuudella kunkin kohdealueen omat kehitystavoitteet priorisoivaan, kontekstispesifiin ja konfliktisensitiiviseen lähestymistapaan, joka on
lisäksi yllä mainitussa mielessä kokonaisvaltainen.
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analyysejä, pohdintaa ja linjauksia löytyy selkänojaksi vaikka kuinka. Lukuisissa rauhanvälitystä käsittelevissä ulkoasiainministeriön selvityksissä ja toimintaohjelmissa sekä tutkimuslaitosten ja järjestöjen julkaisuissa
välitystoiminnan on kuvailtu useissa eri yhteyksissä olevan osa laajempaa
kriisinhallinnan ja kehityspolitiikan keinovalikoimaa. Ulkoasiainministeriö
julkaisi Rauhanvälitys: Suomen suuntaviivoja -raportin vuonna 2010, Rauhanvälityksen toimintaohjelman vuonna 2011 ja kansallisista vuoropuheluista kertovan julkaisun vuonna 2014. Lisäksi Ulkoasiainministeriö suomensi keväällä 2014 YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistuksen, joka
löytyy myös tämän kirjan liitteistä. Tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan
piirissä rauhanvälitystä on käsitelty viime vuosina muun muassa Safer
Globen Suomen rauhanvälitysvalmiuden rakentaminen -taustapaperissa
(2011), UPI:n ja CMI:n Global networks of mediation: Prospects and avenues for Finland as a peacemaker -julkaisussa (2012) sekä TAPRIn Nordic
Approaches to Peace Mediation. Research, Practices and Policies -julkaisussa
(2014). Aihetta sivuttiin myös KATUn edellisessä julkaisussa Siviilit kriisejä hallitsemassa: Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan (2012). Ari
Kerkkäsen sanoin: ”Konfliktien ratkaisu vaatii… suuren määrän erilaisia…
toimijoita ja sidosryhmiä. Siksi on loogista, ettei välitystoimintaakaan voi
eristää irralliseksi muusta toiminnasta, vaan se on ymmärrettävä kiinteäksi
osaksi muita toimia, jotka pyrkivät kohti konfliktin ratkaisua.”7
Kestävän rauhan rakentumiseen tähtäävää, eri toimintojen laajaa kokonaisuutta on lisäksi jäsennetty useissa hiljattain ilmestyneissä virallisissa
strategioissa, ohjelmissa ja politiikkalinjauksissa.8 Tuoreessa hauraiden valtioiden toimintaohjeessa (2014) tarve kokonaisuuksien hallintaan todetaan
selvästi: ”Tehokkaampi apu vaatii pitkäjänteistä ja koordinoitua sitoutumis7

Kerkkänen Ari (2012), “The way ahead: Recommendations for the development of Finnish peace
mediation capacities.” Teoksessa Piiparinen, Touko & Brummer, Ville (toim.), Global networks of
mediation. Prospects and avenues for Finland as a peacemaker, s. 114–123. Helsinki: Ulkopoliittinen
instituutti, s. 116. Käännös: Doty.
8
Näitä ovat muun muassa Ulkoministeriön YK-strategia (2013), demokratiatukipolitiikan linjaus
(2014), kansalaisjärjestölinjaus (2006), siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (2008), kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia (2009), humanitaarisen avun linjaus (2012), kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimintaohjelma (2012), ihmisoikeusstrategia (2013) ja sitä toiminnallistava ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelma (2013), Suomen kansallinen 1325 toimintaohjelma (2012), toimintaohje kehitysyhteistyön toimeenpanon vahvistamiseen (2014) sekä pitkäaikaisten kahdenvälisten
kehitysyhteistyön kumppanimaita koskevat maaohjelmat.
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ta, jotta voidaan… puuttua riskeihin ja haavoittuvaisuuksiin joita tilanteisiin luonnostaan liittyy… Kehitysapua [kuten kaikkea muutakin haurailla
alueilla toteutettavaa avustustoimintaa] tulisi suunnitella ja käyttää… strategisesti ja osana laajempaa kansainvälistä tukea. Yksittäisten hankkeiden
sijaan tulisi miettiä kokonaisuutta…”
Suomen toimintaa hauraissa valtioissa määrittää myös New Deal for
Engagement in Fragile States -sitoumus.9 Siinä keskeistä on hauraiksi tunnustautuvien maiden itsensä johtamien prosessien (Country-led pathways
out of fragility) seuraaminen niin sanottujen FOCUS-periaatteiden mukaan,
joiden avulla valtioille katsotaan olevan mahdollista löytää tie ulos hauraudesta10. Suomi hyväksyi New Dealin vuonna 2012 ja on sitoutunut sen
toimenpanoon. Hauraiden valtioiden toimintaohjeessa todetaan, että ”Suomi osallistuu kansainväliseen keskusteluun hauraista valtioista… ja osaltaan
pyrkii… vaikuttamaan siihen, että New Dealin toimeenpanosta opittuja...
kokemuksia hyödynnetään rauhan- ja valtionrakennuksessa myös laajemmin sekä heijastetaan niitä käynnissä olevaan keskusteluun vuoden 2015
jälkeisestä kehitysagendasta.”11
Virallisen Suomen sitoutuminen New Dealiin ja muihin edellä mainittuihin ohjelmiin on askel eteenpäin ja hyvä alku. Kansainvälisten keskusteluareenoiden lisäksi suomalaisen apuyhteisön tulisi ryhtyä määrätietoiseen
politiikkasektorit ja tieteenalat ylittävään käytännön yhteistyöhön ja kehittämistoimintaan myös kansallisesti maassamme olevien eri alojen toimijoiden kesken, ja linkittää tämä kumppanimaiden kanssa tehtävään työhön
entistä parempien käytännön toimintatapojen löytämiseksi. Sitoutumisen
9

New Deal perustuu Pariisin ja Accran sopimuksiin ja sitoumuksiin, OECD:n vuonna 2007
laadittuihin ohjeisiin hauraissa valtioissa toimimisen periaatteista sekä IDPS:n (International
Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding) ja g7+ (yli 50 hauraan valtion sekä organisaation
IDPS:n sisällä muodostama ryhmä) tekemään pohjatyöhön vuosien 2008-2011 välillä. Ks. tarkemmin ”Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö hauraissa valtioissa” (2014).
10
FOCUS -periaatteet tulevat sanoista F=Fragility assessment eli haurausarviointi; O=One
vision, one plan, eli yksi visio tai suunnitelma; C=Create a Compact eli kattavasti eri viiteryhmien
näkökulmiin perustuva, vuosittain päivitettävä sopimus, joka on avainmekanismi yhden vision ja
yhden suunnitelman toteuttamisessa; U=Use Peacebuilding and Statebuilding Goals eli käytetään
rauhanrakennuksen ja valtionrakennuksen viittä tavoitetta monitoroinnin pohjana; S=Support
political dialogue and leadership eli tuetaan poliittista dialogia ja johtajuutta. Ks. tarkemmin:
http://www.newdeal4peace.org/focus/
11
”Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö hauraissa valtioissa” (2014), s. 13.
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politiikkalinjauksiin tulee tietenkin reflektoitua myös kehityspoliittisena
johdonmukaisuutena niin rauhanvälitystoiminnan kuin kaiken muun haurailla alueilla tehtävän käytännön toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa
ja arvioinnissa.

Lusikka käteen!
Riciglianon mukaan ratkaisun avain pyrkimyksessä aidosti integroituun ja holistiseen toimintaan haurailla ja konfliktista kärsineillä alueilla
on täysin meidän vallassamme. Meidän tulee jäsentää alan kokonaisuus
uudella tavalla, jotta ymmärtäisimme kaiken toimintamme kestävän rauhan rakentamiseksi. Samoin kuin lääketieteen ja terveydenhuollon
alalla, missä ihmisten terveys on keskeisin kaikkia erikoisaloja yhdistävä
tähtäin, tulisi kaikessa toiminnassa haurailla ja konfliktista kärsineillä
alueilla vahvistaa yhteistä näkyä kestävästä ja oikeudenmukaisesta rauhantilasta. Riciglianon ehdotus kestävän rauhan kriteereiksi tulee lähelle
haurauden ja resilienssin yhdessä muodostamaa käsiteparia:12 1) yhteiskunnalla tulee olla riittävä kapasiteetti turvata sen muodostavien yksilöiden ja
ryhmien perustarpeet, 2) yhteiskunnalla tulee olla kyky muuttua ja kehittyä
ympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena.13 Resilientti yhteiskunta voidaan rakentaa vain eri politiikkasektoreiden joustavalla yhteistyöllä,
jossa omistajuus ja toimijuus on tiukasti paikallisten käsissä.
Harjoitus voisi parhaimmillaan toimia samalla kestävän rauhan eteen
työskentelevien eri alojen ammattilaisten yhteisen identiteetin vahvistajana. Tämä ei tarkoita sitä, että sotilaiden, humanitaarisen avun työntekijöiden ja ympäristönsuojelijoiden tulisi mieltää itsensä rauhanenkeleiksi tai että kaikkien tulisi ryhtyä tekemään samoja asioita. Kyse on kaikessa yksinkertaisuudessaan tietoisuuden lisäämisestä kunkin kokonaisuuteen liittyvän toimintasektorin sisällä siitä, että oma erikoisala on kiinteä
osa laajempaa monialaista toimijoiden ja toimintatapojen palapeliä. Pala12

Yksi tapa määritellä hauraus on suhteessa sen vastakohtaan eli resilienssiin. Keskeistä resilienssin
kasvattamisessa on yhteisöjen, instituutioiden ja ekosysteemien integriteetin vahvistaminen.
Resilientin eli joustavan, sisukkaan, selviytymiskykyisen valtion tunnusmerkkejä taas ovat
luottamus, yhteenkuuluvuus ja kannustaminen yhteisiin tavoitteisiin. Tällaisella valtiolla on kykyä ja
kapasiteettia selvitä sitä kohtaavista ongelmista ja ristiriidoista. (ks. tarkemmin esimerkiksi
http://www.katunet.fi/sites/katunet.fi/files/akatemia_loppuraportti_16.12.2013.pdf)
13
Ricigliano 2010, s. 15–16.
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peli muodostaa kaikkine osineen kutakin yksittäistä palaa eheämmän kokonaisuuden ja toisaalta yhdenkin palan puuttuminen tekee kuvasta vajaan.
Ajatus kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta se ei nähdäksemme ole vielä
arkipäivää suomalaisille toimijoille, eikä heijastu toiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen.14
Esitämme seuraavassa kolme toisiinsa kietoutuvaa konkreettista tapaa,
joilla voimme kansallisella tasolla tarttua toimeen lisätäksemme eri sektoreiden välistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta – ja siten
parantaa suomalaisen kestävän rauhan rakentumiseen tähtäävän työn laatua ja tuloksellisuutta:
a) vahvistamalla ja kehittämällä alan kansallisia verkostoja,
b) panostamalla tieteenalat, politiikkasektorit ja eri toimijanäkökulmat
yhdistävään tutkimukseen, ja
c) vahvistamalla toimijoiden kykyä kontekstispesifiin työn suunnitteluun, monitorointiin ja arviointiin. Tähän liittyen tarjoamme lopuksi
erillisenä liitteenä evästystä oikeusperustaisuuteen pohjaavan kontekstianalyysin tekoon.
Kansallisten verkostojen vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen

Paikallisen omistajuuden vahvistamisen hengessä ja arjen työn pyörityksessä haurailla ja konflikteista kärsineillä alueilla työskentelevät eri alojen
toimijat keskittyvät helposti omien paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomiseen. Samalla saattaa unohtua, että myös
Suomen sisällä tai jopa saman kadun varrella ja yhteisistä toimitiloista saattaa löytyä toisia toimijoita (järjestöjä, rahoittajia, tutkimuslaitoksia, yksityishenkilöitä, diasporayhteisöjä), joiden kokemusten, aluetuntemuksen ja
verkostojen jakaminen voisi säästää aikaa ja resursseja ja olla oman toiminnan kannalta todella hyödyllistä.
Rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä on kansainvälisessä
vertailussa erityinen verkosto. Se on toiminut vuodesta 2011 ja tuo yhteen
14

Ajatus ”jaetusta professionalismista” kehityksen ja rauhan teemojen parissa työskentelevien
ihmisten kesken suomalaisessa valtionhallinnossa ja laajemmassa toimijakentässä, sekä tarpeesta
vahvistaa yhteistä ymmärrystä rauhan käsitteestä nousi esiin myös 19.8.2014 Säätytalolla
järjestetyn evaluaatioraportin (”Evaluation of Peace and Development in Finland’s Development
Cooperation”) esittelytilaisuudessa.
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”rauhanvälityksen kannalta relevantteja toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta jakamaan tietoa rauhanvälityksestä ja rauhanprosesseista sekä etsimään mahdollisia yhteistyömuotoja”. Yksi tapa parantaa kestävän rauhan
rakentamisessa toimivien tahojen välistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta Suomen sisällä olisi kehittää rauhanvälityksen kansallisen
koordinaatioryhmän toimintaa nykyistä laaja-alaisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan. Alla olemme listanneet muutamia toimintaehdotuksia
verkoston harkittavaksi:
• Arvioidaan koordinaatioryhmän nykyinen toiminta ja resurssit.
• Kartoitetaan rauhanvälityksen verkostossa mukana olevien tahojen toiveita ja tarpeita verkoston toiminnalle. Ideoidaan sen pohjalta yhteistä
toimintaa.
• Selvitetään, mitä muita rauhanvälitykseen, rauhan rakentamiseen ja haurailla alueilla toimimiseen liittyviä verkostoja ja yhteistyömuotoja on olemassa kansainvälisesti, ja millä periaatteilla ja tavoitteilla ne toimivat.
Mitä voisimme oppia muilta oman kansallisen verkostomme hyödyksi?
• Kartoitetaan tapoja parantaa politiikkasektoreiden välistä koordinaatiota
ja yhteisiin ylätason tavoitteisiin sitoutumista. Vertailukohtia voi hakea
esimerkiksi muista Pohjoismaista.15
• Järjestetään temaattisia tapaamisia, jotka keskittyvät esimerkiksi tutkimukseen, rauhantyön menetelmiin tai tiettyihin maihin ja alueisiin.
Selvitetään verkostossa mukana olevien tahojen mahdollisuutta ja kiinnostusta toimia temaattisten ryhmien koordinoijina, jotka raportoisivat
kansalliselle verkostolle toiminnastaan.
• Selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia eri toimijoiden kesken maa- ja
aluekohtaisessa poliittisessa seurannassa sekä kontekstianalyysien teke15

Esimerkiksi Tanskassa ministeriöiden välistä yhteistyötä hauraisiin valtioihin kohdistuvassa
toiminnassa on vuodesta 2004 alkaen parannettu erilaisilla ministeriöiden välisillä yhteistyöryhmillä.
Ryhmien toiminta on liittynyt strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon, ns. rauhan ja
vakauttamistoiminnan (Peace and Stabilisation Response) hallinnointiin sekä erityiseen alueelliseen
’task force’ -toimintaan. Tanskassa on lisäksi 2009 lähtien toiminut ministeriöiden välinen
sihteeristö, jonka tehtävä keskittyy hauraisiin alueisiin liittyviin politiikkalinjauksiin. Tanskalaisen
lähestymistavan keskiössä on valtioiden toimintakyvyn palauttaminen useita eri apuinstrumentteja
yhdistämällä. Ks. Joenniemi, Pertti (2014), ”Peace mediation and conflict resolution. The policies
pursued by four Nordic countries”. Teoksessa Lehti, Marko (toim.) Nordic Approaches to Peace
Mediation. Research, Practices and Policies, 93–144. Tampere: Tapri, s. 100–104.
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misessä. Miten voisimme samalla parantaa vertaisoppimista konfliktien
analysoinnissa ja sitä kautta vahvistaa eri toimijoiden työn konfliktisensitiivisyyttä?
• Selvitetään, kuinka suomalaista rauhanvälitykseen liittyvää osaamista
voidaan kehittää yhteistyössä käytännön toimijoiden, tutkimusjärjestöjen, yliopistojen ja koulutusinstituutioiden kanssa.
Lisäpanostusta tutkimukseen

Nykyaikaisten konfliktien ytimessä olevien monitahoisten ongelmien
ymmärrys ja niiden ratkaisu vaatii monialaista tietoa ja osaamista. Siksi
Norjan tavoin16 Suomessakin olisi syytä panostaa nykyistä voimakkaammin kestävän rauhan rakentamista monialaisesti käsittelevään tutkimukseen. Järjestöjen ja muiden käytännön toimijoiden sekä ajatushautomoiden
ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä tulisi tiivistää ja kehittää. Motivaatio ja innostus uudenlaisiin tutkimusyhteistyön muotoihin voitaisiin herättää esimerkiksi luomalla tutkimusrahoituksen kanavia, jotka kannustaisivat
tieteenalat, politiikkasektorit ja monentasoiset toimijanäkökulmat yhdistävään, innovatiiviseen tutkimukseen. Näin käytännön kokemuksista koottu
tietotaito sekä akateemisen tutkimuksen tuottama tieto olisi mahdollista
saada käyttöön kestävän rauhan rakentamiseen liittyvän toiminnan, politiikkaohjauksen sekä poliittisen päätöksenteon tueksi.
Marko Lehti ja Jenny Saarinen ovat esittäneet, että rauhanvälitykseen
liittyvässä tutkimuksessa tulisi tarkastella välitystoiminnan lisäksi entistä enemmän koko rauhanprosessia sekä lyhyen aikavälin rauhanneuvotteluiden vaikutusta laajemmalle rauhanrakennusprosessille. Empiiristä
tutkimusta tarvitaan erityisesti ei-valtiollisesta ja ei-pohjoismaisesta rauhanvälitystoiminnasta, sekä asymmetristen konfliktien tuomista haasteista
välitykselle. Lehti ja Saarinen näkevät lisäksi selkeän tarpeen laajemmalle rauhanvälitysteorialle, joka huomioisi konfliktinratkaisun eri vaiheet
sekä menneisyyden selvittämisen kysymykset.17 Muita, tässäkin kirjassa
eri kirjoittajien tärkeinä pitämiä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi naisten,
16

Emt., s. 126, 132.
Lehti, Marko & Saarinen, Jenny (2014), ”Mediating asymmetric conflicts. A survey on Nordic
studies on peacemaking”. Teoksessa Lehti, Marko (toim.) Nordic Approaches to Peace Mediation.
Research, Practices and Policies, 11–92. Tampere: Tapri, s. 84–86.
17
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perinteisten ja uskonnollisten johtajien sekä nuorison rooli moniraiteisessa
rauhanvälityksessä sekä toimintatavat terrorismia ja radikalisoituneita
vierastaistelijoita hyödyntävien ääriliikkeiden kanssa.
Erityyppisten toimijoiden näkökulmia yhdistävän tutkimuksen lisäksi
olisi tärkeää panostaa myös temaattista osaamista kehittävään tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen. Tästä esimerkkinä on erilaisia mallintamisen menetelmiä, strategiatyökaluja tai päätösteorioita koskeva tutkimus,
joka voi niin ikään helpottaa rauhan rakentamiseen tähtäävän toiminnan ja
rauhanvälittäjien ydintyötä sekä kehittää erilaisia konfliktinratkaisun menetelmiä.18
Kontekstispesifin työn suunnittelu-, monitorointi- ja
arviointiosaamisen vahvistaminen

Nykytiedon mukaan kaiken toiminnan haurailla ja konfliktialttiilla alueilla
tulee perustua vahvaan strategiseen suunnitteluun, perinpohjaisiin ja säännöllisesti päivitettäviin konteksti- ja konfliktianalyyseihin, kokemuksiin
käytettyjen metodien toiminnasta ja toimivuudesta tietyssä toimintaympäristössä sekä ymmärrykseen eri apuinstrumenttien ja toimijoiden keskinäisistä suhteista ja niiden vaikutuksista kontekstiin. Laadukkaan toiminnan
tunnusmerkkeihin kuuluu myös sitoutuminen työn monitorointiin ja tulosten arviointiin samalta pohjalta.
Rauhanvälityksen, kuten muunkin haurailla alueilla tehtävän toiminnan suunnittelu, seuranta sekä tulosten ja vaikutusten arviointi on kuitenkin vaikeaa. Tämän päivän monimutkaisissa, pitkäaikaisissa konflikteissa
toimintaympäristö on dynaaminen, joskus hyvinkin nopeasti muuttuva ja
siihen vaikuttavat lukemattomat toimijat ja tapahtumat. Kestävän rauhan
juurtumiseen vaadittava aika lasketaan vuosikymmenissä ja sukupolvissa,
prosessit ovat pirstaleisia ja takapakit rauhanprosesseissa arkipäivää. Tasapaino suunnittelussa, monitoroinnissa ja arvioinnissa on löydettävä useiden
ulottuvuuksien välillä, kuten prosessin läpinäkyvyys vs. luottamuksellisuus,
uhrien oikeudet vs. keskusteluyhteys, reaktionopeus vs. perusteellinen taus-

18

Ks. tarkemmin CMI:n Mikaeli Langinvainion artikkeli ”Poikkitieteellistä, empiiristä ja luovaa
metodien kehittämistä” tässä kirjassa s. 88–92.
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ta-analyysi.19 Myös se, että rauhanprosesseissa on usein monia samanaikaisia ja rinnakkaisia raiteita (ns. multi-track prosessit), tuo oman haasteensa
suunnittelulle, seurannalle ja arvioinnille. Joskus alun perin tehdyt valinnat osoittautuvat toimiviksi, joskus taas eivät. Silloin kun huomataan, että
ympäristössä on tapahtunut merkittäviä toimintaan vaikuttavia muutoksia tai suunnitteluvaiheen valinnat ja oma toiminta tuottavatkin ei-toivottuja tuloksia, on toimintaa kyettävä muuttamaan joustavasti. Tavoitteena
tulee pitää sitä, että korjausliikkeillä ja toiminnan uudelleen suuntaamisella ei myöskään tuoteta uusia ongelmia, vaan silloinkin on varmistettava toiminnan positiivinen vaikutus laajempaan rauhanrakentumiseen.
Viimeinen ehdotuksemme konkreettiseksi tavaksi parantaa kestävän
rauhan rakentumiseen pyrkivän työn laatua ja tuloksellisuutta sekä samalla
lisätä eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta, on vahvistaa alan toimijoiden
kykyä kontekstispesifiin työn suunnitteluun, monitorointiin ja arviointiin.
Aidosti kontekstispesifi toiminta vaatii sen tekijöiltä erityistä analyyttistä
ja ohjelmallisen suunnittelun osaamista, resursseja toiminnan kohteina olevien hauraiden ja konfliktialttiiden alueiden järjestelmälliseen ja jatkuvaan
seurantaan ja analysointiin, sekä dialogia ja verkostoitumista paikallisten
ja alueella eri sektoreilla työskentelevien toimijoiden kanssa. Suomalaisten
haurailla ja konfliktialttiilla alueilla toimivien tahojen tulisi lisäksi nykyistä huomattavasti kattavammin ottaa käyttöön ja soveltaa omaan toimintaansa sopivaksi olemassa olevia ja hyviksi tunnettuja menetelmiä, joiden
avulla voidaan parantaa toiminnan konfliktisensitiivisyyttä sekä huomioida paremmin toimintaympäristön hauraus. Näistä muutamia esimerkkejä
ovat muun muassa Do No Harm-, Outcome Mapping- ja Reflecting on Peace
Practices -analyysit.20
19

Käsitellessään Suomen ulkopolitiikan ja sen alaisten eri instrumenttien arviointia Oskari Eronen
on todennut kommenttipuheenvuorossaan Säätytalolla 19.8. 2014 (Rauhaa ja kehitystä suomalaisessa kehitysyhteistyössä koskeva evaluaatio: Evaluation of Peace and Development in Finland’s
Development Cooperation), että vaatimukset luottamuksellisuudesta ja muista sensitiviteeteistä
ovat ratkaistavissa erilaisin järjestelyin. Arviointitiimit voidaan esimerkiksi koota siten, että niissä
on jäseniä sekä rauhanprosessin sisä- että ulkopuolelta. Toinen vaihtoehto on käyttää ulkopuolisia
henkilöitä ainoastaan arviointi- ja suunnitteluprosessien teknisinä fasilitaattoreina. Arvioinneistaja
seurannasta tehdyt raportit voidaan myös pitää kokonaan tai osittain luottamuksellisina.
20
Lisätietoa mainituista menetelmistä Do No Harm: http://www.cdacollaborative.org/programs/dono-harm/ Outcome Mapping: http://www.outcomemapping.ca Reflecting on Peace Practice: http://
www.cdacollaborative.org/programs/reflecting-on-peace-practice/
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Tämänkaltaisen rauhanvälitykseen ja yleisemmin haurailla alueilla toimimiseen liittyvän suunnittelu-, monitorointi- ja arviointiosaamisen kehittäminen ja alalla toimivien tahojen kapasiteetin vahvistaminen vaatii järjestelmällistä ja tavoitteellista yhteistyötä rahoittajien kuten Suomen valtion,
tutkimuslaitosten, koulutuskeskusten sekä laajasti alan järjestöjen ja asiantuntijoiden välillä. Yhtälailla tärkeää on ylläpitää ja vahvistaa diasporayhteisöjen tarjoamia linkkejä paikallisiin toimijoihin ja prosesseihin suunnittelun, monitoroinnin ja arvioinnin tukena.21 Myös erilaiset kontekstianalyysin
ja konfliktianalyysien menetelmät ja muistilistat voivat toimia tässä hyvänä apuna. Olemme liittäneet tämän artikkelin loppuun tiivistelmän Anisa
Dotyn ja Anna Salmivaaran vuonna 2013 Kirkon Ulkomaanavulle laatimasta kontekstianalyysiformaatista, jonka tarkoitus on tarjota eväitä oikeusperustaisen työn suunnitteluun. Samalla se voi toimia hyödyllisenä pohjana
myös haurailla alueilla toimimisen kannalta välttämättömien konfliktianalyysien tekemiselle.

21

Kepan ja Into Kustannuksen yhteistyönä keväällä 2015 julkaistava kirja (Rauhaa rakentamassa?
Kansalaisjärjestöt haurailla alueilla) on hyvä esimerkki tämänkaltaisesta yhteistyöstä. Kirja tarjoaa
näkökulmia kehityksen ja turvallisuuden muutoksiin, kansalaisjärjestöjen toimintaan haurailla
alueilla sekä käytännön evästystä konfliktisensitiivisyyteen Do No Harm -menetelmän esittelyn
kautta.
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Kontekstianalyysi:
ensimmäinen askel kestävää rauhaa
edistävän toiminnan suunnittelussa

22

Kontekstianalyysin avulla voidaan lisätä ymmärrystä hauraista ja konfliktialttiista alueista toimintaympäristönä erimuotoiselle kestävän rauhan rakentamiseen tähtäävälle toiminnalle. Analyysin tavoitteena on luoda pohja toiminnan suunnittelulle maa- tai aluetasolla. Pääasiallisten haurautta ja
haavoittuvuutta aiheuttavien tekijöiden sekä ihmisoikeuksien toteutumattomuuden identifioiminen auttaa toimijat tekemään tietoon pohjautuvia,
strategisesti viisaita päätöksiä avustusohjelmien päämääristä ja kohdentamisesta kullakin alueella.
Kontekstin analysointia varten löytyy monenlaisia menetelmiä. Tähän
liitteeseen on koottu ensin lista erityisesti haurailla ja konfliktialttiilla alueilla analyysin tekoa ohjaavista yleisistä periaatteista. Tämän jälkeen löytyy
joukko kysymyksiä, joihin oikeusperustaisuuteen, gender- ja konfliktisensitiivisyyteen23, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä katastrofiriskien
22

Tämä teksti perustuu Anisa Dotyn ja Anna Salmivaaran vuonna 2013 Kirkon Ulkomaanavulle
laatimaan kontekstianalyysiformaatiin. Kiitämme Kirkon Ulkomaanapua luvasta saada käyttää
formaattia tässä yhteydessä.
23

Konfliktisensitiivisyys tarkoittaa hauraalla tai konfliktialueella toimivan organisaation kykyä
1) ymmärtää toimintaympäristöään ja siinä vallitsevia piileviä ja avoimia konflikteja, 2) ymmärtää
oman toimintansa vaikutus toimintaympäristöön ja siinä oleviin konflikteihin/konfliktialttiuteen
ja 3) toimia näiden kahden ymmärryksen tason pohjalta siten, että pystyy ennaltaehkäisemään
toiminnan kielteiset vaikutukset ja maksimoimaan toiminnan positiiviset vaikutukset kontekstiin
ja siinä oleviin konflikteihin.
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vähentämiseen (Disaster Risk Reduction, DRR) pyrkivien toimijoiden ja
ohjelmien olisi tärkeää etsiä vastauksia osana kontekstianalyysin prosessia.

Ohjaavia periaatteita kontekstianalyysiin haurailla alueilla
–

Kontekstin analysoiminen ei ole neutraali aktiviteetti. Riippuen toteutustavasta, analyysiprosessi voidaan itsessään nähdä interventioksi.
Ihmisoikeustilanteen, kehitysprioriteettien ja katastrofiriskien analysointi on usein kiistanalaista. Tiedonhankinta ja analyysiprosessi voivat itsessään kärjistää kontekstissa olevia jännitteitä. Siksi on tärkeää, että konteksti analysoidaan aina konfliktisensitiivisyys- ja ’Do No
Harm’ -periaatteita noudattaen. Vähimmäisvaatimus on analyysiprosessin potentiaalisten negatiivisten vaikutusten arviointi suhteessa latentteihin tai avoimiin konflikteihin.

–

Se kuka tai ketkä kokoavat ja analysoivat aineiston vaikuttaa suoraan
tehdyn analyysin uskottavuuteen ja luotettavuuteen. Paikallinen tietämys ja tieto on välttämätöntä, ja sitä voi rikastaa ’ulkopuolisten’ havainnoilla ja kysymyksillä. Aina kun se on mahdollista, analysoitavalla alueella asuvien ihmisten tulisi johtaa aineiston keräämistä ja analyysiprosessia. Varmistaaksesi analyysiprosessin konfliktisensitiivisyyden, mieti kuinka analyysitiimin kokoonpano mahdollisesti vaikuttaa alueella olemassa oleviin avoimiin tai latentteihin jännitteisiin ja
konfliktidynamiikkaan.

–

Se miten konteksti analysoidaan on yhtälailla tärkeää. ’Triangulaatio’
varmistaa hankitun tiedon luotettavuutta ja vahvistaa analyysiä. Triangulaatio tarkoittaa useiden eri menetelmien ja lähteiden käyttöä analyysin teossa. Ihanteellisesti jokainen asia tai analyysin kannalta merkittävä fakta tulisi hankkia vähintään kahdesta eri lähteestä ja tarkistaa
kolmannesta. Analyysin pohjana tulisi käyttää tuoreita virallisia dokumentteja (esimerkiksi YK:n tai muiden valtiollisten organisaatioiden
tuottamia raportteja) ja niitä tulisi täydentää muilla lähteillä, kuten
haastatteluaineistolla sekä kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen tuottamilla raporteilla. Analyysin konfliktisensitiivisyyteen liittyen on
tärkeää pohtia tarkkaan mitkä ryhmät tai dokumentit ovat analyysin
kannalta välttämättömiä. Entä onko joitain sellaisia tahoja tai aineistoja, joita tulisi välttää? Miksi?
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–

Kontekstianalyysin tulee perustua tietoihin ja aineistoon, joka on kerätty mahdollisimman monelta sidosryhmältä. On tärkeää, että tietoa
pyritään hankkimaan kaikista perspektiiveistä. Oikeuksien haltijoiden
(rights holders) tulee olla ensisijaisessa asemassa määriteltäessä alueen
kehitysprioriteetteja. Tämä paitsi vahvistaa analyysia, myös voimaannuttaa oikeuksien haltijoita. Vastuunkantajien (duty bearers) osallistaminen analyysin voi puolestaan vahvistaa näiden ymmärrystä ja tietoa heihin kohdistuvista odotuksista ja velvollisuuksista. Näiden lisäksi
hyödyllistä aineistoa kontekstianalyysiin saa yhteistyötahojen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden edustajilta sekä kansalaisyhteiskunnan erilaisilta toimijoilta, kuten tutkijoilta, rauhan- ja
ihmisoikeusaktivisteilta ja yritystoimijoilta. Analyysissä on tärkeää kertoa minkä tyyppiseltä toimijalta mikäkin tieto on saatu, lähdesuoja ja
turvallisuustekijät huomioiden. Mieti myös mitä seurauksia voi olla tiettyjen viiteryhmien osallistamisella tai poisjättämisellä analyysin teosta.

–

Aineiston keräämisen ja analysoinnin tulee jakautua sukupuolen, etnisyyden, iän, uskonnon, kastin ja muiden kussakin yhteisössä relevanttien kategorioiden mukaan (disaggregated data). Tämä tarkoittaa sitä,
että analyysin kysymykset esitetään ja niihin vastataan tavalla, joka tuo
esiin eri ihmisryhmien väliset erot. Tällainen toimintatapa paljastaa
parhaiten mahdollisen ryhmien välillä olevan epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaiset rakenteet, ja mahdollistaa ohjelmien rakentamisen tavalla, joka priorisoi haavoittuvimpien ihmisryhmien kohtaamat haasteet.

–

Gender- ja ihmisoikeusnäkökulma tulee integroida kontekstianalyysiprosessin kaikkiin vaiheisiin. Disaggregoidun (jaotellun) aineiston käytön lisäksi tämä vaatii
• naisten ja miesten, sekä kontekstissa olevien haavoittuvien ryhmien
osallistamista aineiston keräämiseen, sen analysointiin ja kaikkien
näiden näkökulmien tuomisen esiin.
• vähemmistöryhmien ja naisten oikeuksien puolesta työskentelevien
järjestöjen haastattelua tai näiden tuottamien raporttien käyttöä aineistona.
• analyysin tulosten validiointia naisten ja miesten sekä haavoittuvien
ryhmien näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aina
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kun se on mahdollista analyysin tarkkuus tai ’oikeellisuus’ tulisi
tarkistaa yhdessä näiden ryhmien kanssa.
• sen varmistamista, että kontekstianalyysistä vastaavilla henkilöillä
on riittävä ymmärrys gender- ja ihmisoikeusnäkökulmasta.
–

Analyysiprosessin ympäristövaikutuksiakaan ei tule unohtaa. Esimerkiksi tarve käyttää kaukaa matkustavia ulkopuolisia konsultteja tulee
olla hyvin perusteltu.

–

Kontekstin analysointi ei ole kertaluonteinen harjoitus, joka suoritetaan kerran ohjelman suunnitteluvaiheessa ja sitten unohdetaan. Haurailla alueilla konteksti muuttuu jatkuvasti ja siihen liittyvä ymmärrys
kehittyy ajan myötä. Tästä syystä dokumentoitu analyysi tulee päivittää säännöllisesti olennaisena osana ohjelmatyötä. Minimivaatimus on
analyysin päivittäminen vuosittain. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää
seuraavaa: mitä epävakaampi ja hauraampi konteksti, sitä useammin
analyysiä tulee päivittää.

–

Pitäen mielessä kaiken yllä mainitun, pyri kuitenkin välttämään tarpeetonta informaatiotulvaa. Hyvä ohjenuora on keskittyä aineiston
hankinnan prosessissa esiin nouseviin ihmisoikeuskysymyksiin ja konfliktien taustalla oleviin juurisyihin sekä toiminta-alueen itsensä määrittelemiin kehitysprioriteetteihin ja keskeisimpiin katastrofiriskeihin
ja haavoittuvuuksiin.

–

Kontekstianalyysin ei tule olla päämäärä itsessään. Analyysin teko on
järkevää ja hyödyllistä vain jos ja kun sitä todella käytetään ohjelman
suunnittelun perustana. Prosessin tulee pyrkiä löytämään vastauksia siihen miten aineiston keruun kautta paljastuviin ongelmiin tulisi tarttua.

Analyysin maantieteellisen ulottuvuuden määrittely
Mitä maantieteellistä aluetta kontekstianalyysi koskee? Onko se kokonainen valtio, tietty alue maan sisällä tai useamman valtion rajat ylittävä alue?
Perustele miksi toimintaa suunnitellaan juuri tälle alueelle ja/tai yhteiskunnalliselle tasolle?
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Yleistilanteen kartoitus
Oikeusperustainen lähestymistapa käyttää ihmisoikeusstandardeja ja -periaatteita asettaakseen näennäisesti paikalliset ongelmat laajempaan viitekehykseen. Analyysin maantieteellisen ulottuvuuden määrittelyn jälkeen
on tärkeää kartoittaa alueella vallitseva yleistilanne kansainvälisten ihmisoikeuksien toteutumisen, kansallisten ja alueellisten kehitysprioriteettien
sekä merkittävimpien katastrofiriskien osalta. Yleistilanteen kartoituksessa tarkempi fokus määrittyy kunkin analyysiä tekevän toimijan oman alan
strategisten teemojen tai painopisteiden kautta.
Ihmisoikeustilanne

Kansainvälisiin ihmisoikeusstandardeihin perustuva ihmisoikeustilanteen
kuvaus:
– Minkälaiset tulokset (suositukset ja responssit) analysoitava maa on
saanut viimeisimmässä ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa
määräaikaistarkastelussa (Universal Periodic Review, UPR)?
–

Onko alueelle annettu suosituksia muilta relevanteilta ihmisoikeusinstituutioilta? (ks. esimerkiksi Treaty Body reports, Special Mechanisms
ja alueelliset ihmisoikeusinstituutiot).

–

Onko tarkasteltava maa ratifioinut keskeiset ja relevantit kansainväliset ja/tai alueelliset ihmisoikeussopimukset? Heijastuuko näiden sisältö maan perustuslaissa ja muussa kansallisessa lainsäädännössä?

Tietoja yleisen ihmisoikeustilanteen kartoittamiseen löytyy YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) sekä esimerkiksi Inter-American ja
African ihmisoikeuskomissioiden verkkosivuilta.
Kansalliset kehitysprioriteetit

Mitkä ovat analysoidun maan tai alueen kansalliset kehitysprioriteetit?
Vastauksia voi etsiä muun muassa seuraavista lähteistä:
–

Kansalliset kehitysohjelmat ja -linjaukset

–

Maakohtaiset köyhyyden vähentämisen strategiat (Poverty Reduction
Strategy Papers)
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–

Maakohtaiset haurausarvioinnit (Fragility Assessments)

Keskeiset katastrofiriskit

Millä tavoin analysoitava maa tai alue on hauras ja haavoittuva? Kuvailussa
voi käyttää apuna seuraavaa muistilistaa riskien arviointiin:
–

Luonnonkatastrofit: nykyiset ja potentiaaliset ilmastonmuutoksen ja
muiden luonnonilmiöiden aiheuttamat uhat?

–

Ympäristöhaasteet: ympäristön tila ja siihen liittyvät keskeiset ongelmat
ja haasteet; ilmasto (mukaan lukien vuodenaikakalenteri), ilmaston variabiliteetti ja ilmastonmuutos (nykyinen ja ennuste)?

–

Ihmisten aiheuttamat uhkat/konfliktit: konfliktien ja avoimen väkivallan
historia maassa? Onko analysoitavalla alueella meneillään avoin tai latentti konflikti? Mitkä asiat jakavat ihmisiä ja yhteisöjä alueella? Entä
mitkä asiat yhdistävät ihmisiä? Mitkä ovat alueella keskeisimmät rauhaa ja vakautta uhkaavat tekijät? Entä mitkä tekijät vahvistavat rauhaa? Mikäli analysoinnin kohteena on selkeä konfliktialue tai sodasta
tai aseellisesta konfliktista toipuva maa, on syytä kontekstianalyysin
lisäksi tehdä erillinen ja tarkempi konfliktianalyysi. Konfliktianalyysi
on välttämätön työvaihe pyrkimyksessä toiminnan konfliktisensitiivisyyteen.

Sidosryhmäanalyysi
Oikeusperustaisuuden tarkoitus on lisätä oikeuksien haltijoiden tietoisuutta heille kuuluvista ihmisoikeuksista ja muiden oikeuksien kunnioittamisesta sekä vahvistaa heidän kapasiteettiaan vaatia näitä oikeuksia ja pitää
vastuunkantajia vastuullisina oikeuksien toteuttamisessa. Vastaavasti vastuunkantajia vahvistetaan heidän kyvyssään kantaa vastuu ihmisoikeuksien
toteutumisesta. Oikeusperustaisen toiminnan tavoitteena on lisäksi parantaa näiden kahden ryhmän välistä vuorovaikutusta, muun muassa vahvistamalla vastuunkantajien tilivelvollisuutta oikeuksien haltijoiden suuntaan.
Parhaiden toimintatapojen löytämiseksi, ensimmäinen askel on identifioida keitä aiotulla toiminta-alueella olevat relevantit toimijat ovat. Seuraava
askel liittyy näiden toimijoiden roolien ja kapasiteettien arviointiin.
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Vastuunkantajat ja oikeuksien haltijat & kapasiteettianalyysi

Ketkä ovat tärkeimmät toimijat alueella? Keskity identifioimaan yllä määritellyn yleisen ihmisoikeustilanteen, kansallisten kehitysprioriteettien ja katastrofiriskien kannalta relevantit toimijat.
Vastuunkantajat

• Mitkä tahot ovat laillisia vastuunkantajia yhteiskunnan eri tasoilla
(kansallinen–paikallinen)?
• Keitä ovat mahdolliset moraaliset vastuunkantajat, kuten kansainväliset toimijat (valtioiden väliset organisaatiot, IGOt ja kansalaisjärjestöt, NGO:t), uskonnolliset ja perinteiset johtajat, yritykset ja
niin edelleen?.
• Mitkä ovat näiden toimijoiden tehtävät, velvollisuudet ja vastuut?
Mitä (ja miten) niiden tulisi toimia kunnioittaakseen, suojellakseen
ja täyttääkseen ihmisoikeuksia alueella?
• Mitkä ovat vastuunkantajien vahvuuksia liittyen ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen, edistämiseen ja suojeluun? Saavatko vastuunkantajat ulkopuolista tukea velvollisuuksiensa täyttämisessä? Mitkä ovat vastuunkantajien heikkouksia? Onko olemassa ulkoisia tekijöitä, jotka uhkaavat vastuunkantajien roolia?
Oikeuksien haltijat

• Mitkä ryhmät ovat erityisen heikossa asemassa oikeuksiensa suhteen (haavoittuvat ja marginalisoidut ryhmät)?
• Millä tavoin nämä ryhmät ovat haavoittuvia tai syrjittyjä? Miten
gender -roolit vaikuttavat oikeuksien toteutumiseen? Entä etnisyyteen, ikään, uskontoon, kastiin jne. liittyvä syrjintä?
• Mitkä ovat näiden oikeuksien haltijoiden keskeisimmät ja välittömät tarpeet? Mitkä ovat heidän strategisia intressejään (liittyen
oman yhteiskunnallisen asemansa parantamiseen)?
• Minkälaisia vahvuuksia ja heikkouksia oikeuksien haltijoilla on oikeuksiensa vaatimisessa? Ovatko oikeuksien haltijat tietoisia heitä
itseään koskevista oikeuksista? Entä minkälainen on heidän kykynsä toimia yhdessä oikeuksiensa peräänkuuluttamiseksi? Saavatko
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oikeuksien haltijat ulkopuolista tukea oman kapasiteettinsa vahvistamiseen? Entä uhkaako sitä jokin ulkopuolinen tekijä?
Identifioitaessa vastauksia yllä esitettyihin vastuunkantajia ja oikeuksien
haltijoita koskeviin kysymyksiin, on syytä kuvailla molempien ryhmien kapasiteetteja, resursseja, taitoja ja motivaatioita. Näiden välille mahdollisesti
jäävät katvealueet ja ryhmien välisen positiivisen vuorovaikutuksen estävät
tekijät ovat tärkeitä analyysin kannalta. Tällaisen ongelma-analyysin tarkoituksena on identifioida ihmisoikeuksien toteutumisen esteenä olevat niin
sanotut juurisyyt. Niitä voidaan etsiä oikeudellisesta ja poliittisesta viitekehyksestä, sosiaalisista ja kulttuurisista käytännöistä, talouden trendeistä ja
maan/alueen teknologisesta viitekehyksestä ja ympäristötekijöistä.

Palojen saattaminen yhteen oman toiminnan suunnittelun pohjana
Kontekstianalyysin viimeinen ja samalla tärkein askel on tehdä näkyväksi se ajattelun ketju, joka yhdistää analyysin löydökset oman ohjelmallisen
työn sisältöihin ja tavoitteisiin. Vaikka kontekstianalyysin tekeminen voi
hyvinkin olla yleisiltä osiltaan usean eri toimijan yhteinen prosessi, on tämä
viimeinen askel kunkin toimijan tehtävä itse.
–

Nosta esiin kontekstianalyysin päätulokset liittyen ihmisoikeuksien
toteutumisen esteenä oleviin juurisyihin sekä oikeuksien haltijoiden ja
vastuunkantajien kapasiteetteihin.

–

Miten analyysin tulokset vaikuttavat oman toimialasi toiminnan suunnitteluun ko. alueella: minkälainen ohjelmallinen fokus parhaiten tukisi oikeuksien haltijoiden ja vastuunkantajien kapasiteetteja sekä näiden
välistä toimivaa vuorovaikutusta? Perustele miksi? Mikä on suunnitellun toiminnan muutoksen teoria? Pyri mahdollisimman tarkkaan ja
täsmälliseen kuvaukseen: yhdistä johtopäätökset toimialasi spesifeihin
sisältöihin. Arvioi samalla tarve mahdollisiin tarkempiin teemakohtaisiin kontekstin analyyseihin, kuten konfliktianalyysiin. Rauhanvälitystoiminnan ja muun suoraan rauhan rakentumiseen tähtäävän työn
suunnittelussa konfliktianalyysi on aina välttämätön edellytys.
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Yhdistyneet kansakunnat

Tehokkaan rauhanvälityksen
ohjeistus
Alkusanat
Rauhanvälitys on tehokkaimpia konfliktien estämisen, hallinnan ja ratkaisemisen menetelmiä. Tehokkaaseen rauhanvälitysprosessiin vaaditaan enemmän kuin korkean tason edustajan nimittäminen toimijaksi kolmantena osapuolena. Konfliktin vastapuolia täytyy usein vakuutella rauhanvälityksen
eduista, ja rauhanprosessit tarvitsevat riittävän poliittisen ja teknisen tuen
sekä rahoituksen. Spontaanit ja huonosti koordinoidut rauhanvälitysponnistelut – vaikkakin ne olisi käynnistetty mitä parhain aikein – eivät edistä kestävän rauhan tavoitetta.
Yhdistyneiden kansakuntien tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus on
laadittu tukemaan ammattimaisia ja uskottavia rauhanvälitysponnisteluja
ympäri maailmaa. Tämä tiivis opas perustuu kansainvälisellä, kansallisella ja
paikallisella tasolla toimivien rauhanvälittäjien monipuoliseen kokemukseen.
Se myös hyödyntää onnistuneista rauhanvälitysprosesseista hyötyneiden
näkemyksiä sekä niiden näkemyksiä, jotka ovat kärsineet epäonnistuneista
rauhanvälitysyrityksistä.
Vaikka jokainen riita tai konflikti on erilainen ja vaatii oman räätälöidyn lähestymistavan, on olemassa hyviä käytäntöjä ohjaamaan kaikkien rauhanvälittäjien toimintaa. Tämä julkaisu pyrkii auttamaan osapuolia vahvistamaan
ymmärrystään tehokkaasta rauhanvälityksestä ja parantamaan rauhanvälittäjien onnistumisen mahdollisuuksia. Suosittelen tätä ohjeistusta kaikille
niille, jotka osallistuvat rauhanvälitykseen tai jotka ovat kiinnostuneita tästä
riitojen ja konfliktien rauhanomaisen ratkaisun keinosta.
Ban Ki-moon
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri
Syyskuussa 2012
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Johdanto
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja tunnustaa rauhanvälityksen tärkeäksi riitojen ja konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen keinoksi, ja
se on osoittautunut tehokkaaksi sekä valtioiden sisäisten että valtioiden
välisten konfliktien ratkaisun välineeksi. Yhdistyneiden kansakuntien valtioiden välisten riitojen rauhanomaisen ratkaisun käsikirja (1992) kehitteli edelleen valtioiden välisten riitojen rauhanvälitystä koskevaa ymmärrystä
ja on yhä edelleen käyttökelpoinen lähdemateriaali.
Pääsihteerin raportti rauhanvälityksen ja sen tukitoimintojen vahvista
misesta (Enhancing mediation and its support activities, S/2009/189) tarkasteli Yhdistyneiden kansakuntien ja sen kumppaneiden rauhanvälityksessä
kohtaamia haasteita ja sisälsi joitakin näkökohtia rauhanvälitysprosessien
vahvistamiseksi. Rauhanvälityksen toimijat ovat jatkaneet lähestymistapojensa ja valmiuksiensa mukauttamista vastaamaan konfliktien muuttuvaa
luonnetta, erityisesti kun valtioiden sisäiset konfliktit tunnustetaan uhaksi kansainväliselle ja alueelliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Yleiskokouksen
yksimielisesti hyväksymä päätöslauselma 65/283 koskien rauhanvälityksen
asemaa riitojen rauhanomaisessa ratkaisemisessa sekä konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisussa (Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution) tunnusti rauhanvälityksen lisääntyneen käytön, analysoi nykyisiä kansainvälisen yhteisön
rauhanvälitysponnisteluissa kohtaamia haasteita ja pyysi kaikkia keskeisiä
toimijoita kehittämään rauhanvälitysvalmiuksiaan. Yleiskokous myös pyysi
pääsihteeriä, yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kanssa, kehittämään ohjeistuksen tehokkaammalle rauhanvälitykselle, ottaen huomioon opetukset menneistä ja nyt meneillään olevista
rauhanvälitysprosesseista.
Ohjeistus on laadittu yleiskokouksen pyynnöstä ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisesti antamaan tietoja rauhanvälitysprosessien
suunnittelua ja johtamista varten. Se on tarkoitettu rauhanvälittäjien, valtioiden ja muiden rauhanvälitystä tukevien toimijoiden apuvälineeksi, mutta
se on myös hyödyllinen konfliktien osapuolille, kansalaisyhteiskunnalle ja
muille sidosryhmille. Siinä korostetaan rauhanvälityksen hyvän ymmärtämisen merkitystä ja sitä, että ymmärretään sekä rauhanvälityksen mahdol213
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lisuudet että sen rajat konfliktin ehkäisyn, hallinnan ja ratkaisemisen keinona.

Ohjeistuksesta
Ohjeistus perustuu kansainvälisen yhteisön kokemuksiin. Ohjeistuksen
laadinnassa on hyödynnetty jäsenvaltioiden, YK-järjestelmän, alueellisten,
paikallisten ja muiden kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjär
jestöjen,
naisryhmien, uskonnollisten johtajien, akateemisen yhteisön sekä rauhanvälittäjien ja rauhanvälitysasiantuntijoiden panosta.
Ohjeistus ei ole tyhjentävä rauhanvälitystä koskeva analyysi, eikä se
pyri käsittelemään kaikkia eri rauhanvälittäjien erityistarpeita tai lähes
tymistapoja, olivatpa rauhanvälittäjät sitten valtioita, monenvälisiä,
alueellisia tai paikallisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä tai kansallisia rauhanvälittäjiä. Sen sijaan ohjeistus pyrkii käsittelemään useita laajempia kysymyksiä, erityisesti tarvetta ammattimaisempaan rauhanvälitykseen; koordinaation vaatimusta, yhtenäisyyttä ja täydentävyyttä alalla, jolla on jatkuvasti enemmän toimijoita sekä tarvetta rauhanvälityksen osallistavuuden
lisäämiseksi.
Näiden asioiden käsittelemiseksi ohjeistus nostaa esille joukon keskeisiä peruskysymyksiä jotka tulisi ottaa huomioon rauhanvälityksessä. Näitä
ovat hyvä valmistautuminen, suostumus, puolueettomuus, osallistavuus,
kansallinen omistajuus, kansainvälinen oikeus ja normatiiviset puitteitteet,
yhtenäisyys, yhteensovittaminen ja täydentävyys sekä laadukkaat rauhansopimukset. Ohjeistus tarkastelee näitä peruskysymyksiä, esittelee joitakin
mahdollisia rauhanvälittäjien eteen tulevia haasteita ja pulmatilanteita sekä
tarjoaa joitakin neuvoja. Ohjeistuksessa tunnustetaan, että ympäristö, jossa
rauhanvälittäjät toimivat on monimutkainen, ja että rauhanvälittäjät usein
kohtaavat ongelmia ja vaikeuksia, joita he eivät välttämättä pysty ratkaisemaan. Jokaista tilannetta täytyy lähestyä eri tavalla, ja viime kädessä määräävä tekijä onnistumiselle on konfliktin osapuolten poliittinen tahto. Tästä
huolimatta näiden peruskysymysten huolellinen huomioonottaminen voi
lisätä onnistuneen prosessin mahdollisuutta, minimoida rauhanvälittäjän
virheitä ja auttaa luomaan rauhanvälitykselle myötämielisemmät olosuhteet.

214

YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus

Rauhanvälityksen logiikka
Rauhanvälitys toimii usein rinnakkain fasilitaatiota, hyvien palvelujen
tarjoamista ja vuoropuhelun edistämistä koskevien ponnistelujen kanssa. Rauhanvälityksellä on kuitenkin oma logiikkansa ja lähestymistapansa,
jotka saattavat olla myös muille riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen
lähestymistavoille relevantteja.
Rauhanvälitys on prosessi, jossa kolmas osapuoli avustaa kahta tai useampaa osapuolta – näiden suostumuksella – estämään, hallitsemaan ja
ratkaisemaan konfliktin auttamalla näitä kehittämään molemmin puolin
hyväksyttäviä sopimuksia. Rauhanvälityksen lähtökohtana on, että tietyissä olosuhteissa konfliktin osapuolet voivat parantaa suhdettaan ja siirtyä
kohti yhteistyötä. Rauhanvälityksen tulokset voivat olla alaltaan suppeita,
käsittäen ainoastaan jonkin erityiskysymyksen tavoitteenaan hillitä tai hallita konfliktia, tai niissä voidaan käsitellä laajoja kysymyksiä kokonaisvaltaisessa rauhansopimuksessa.
Rauhanvälitys on vapaaehtoinen hanke, jossa osapuolten suostumus on
edellytys toimivalle prosessille ja kestäville tuloksille. Rauhanvälittäjän suhde osapuoliin vaikuttaa hänen asemaansa: rauhanvälittäjillä on yleensä varsin paljon mahdollisuuksia tehdä menettelyä koskevia ehdotuksia ja johtaa prosessia, kun taas liikkumavara asiakysymyksiä koskevien ehdotusten
tekemiselle vaihtelee ja voi muuttua ajan myötä.
Sen sijaan, että rauhanvälitys olisi sarja spontaaneja diplomaattisia järjestelyjä, se on joustava ja jäsennelty hanke. Se alkaa hetkestä, jolloin rauhanvälittäjä saa yhteyden konfliktin osapuoliin ja muihin sidosryhmiin
prosessin valmistelua varten – ja voi sisältää epävirallisia ”neuvotteluja koskevia keskusteluja” – ja voi ulottua aina sopimusten allekirjoittamisen jälkeiseen aikaan, vaikka sopimuksen täytäntöönpanon edistäminen saattaa
soveltua parhaiten muiden tahojen tehtäväksi.
Tehokas rauhanvälitysprosessi mukautuu konfliktin erityispiirteisiin. Se
ottaa huomioon konfliktin syyt ja dynamiikan, osapuolten kannat, intressit
ja yhtenäisyyden, laajemman yhteiskunnan tarpeet sekä alueellisen ja
kansainvälisen toimintaympäristön.
Rauhanvälitys on erikoistunutta toimintaa. Ammattimaisella otteella
rauhanvälittäjät ja heidän tiiminsä tarjoavat konfliktin osapuolille tarvit215
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tavan puskurin ja valavat luottamusta prosessiin sekä uskoa siihen, että rauhanomainen ratkaisu on saavutettavissa. Hyvä rauhanvälittäjä edistää keskustelua kuuntelemalla ja käymällä vuoropuhelua, luo yhteistyön henkeä
ratkaisemalla ongelmia, varmistaa, että neuvottelun osapuolilla on riittävästi tietämystä, informaatiota ja taitoa voidakseen neuvotella itsevarmasti
ja luottavaisesti, lisäksi hän laajentaa prosessia niin, että siihen myös kuuluvat relevantit eri yhteiskuntaryhmiä edustavat sidosryhmät. Rauhanvälittäjät pystyvät parhaiten auttamaan neuvottelun osapuolia pääsemään
sovintoon, kun heillä on hyvät tiedot ja he ovat kärsivällisiä, noudattavat
tasapuolista kohtelua ja ovat hienotunteisia.
Tehokas rauhanvälitys edellyttää myötämielistä ulkoista toimintaym
päristöä; useimmilla konflikteilla on vahva alueellinen ja kansainvälinen
ulottuvuus. Muiden valtioiden toimet voivat myötävaikuttaa siihen, että
rauhanvälityksen avulla saavutettu lopputulos joko vahvistuu tai heikkenee.
Rauhanvälittäjän täytyy vastustaa ulkopuolisia paineita ja välttää epärealistisia määräaikoja, ja samalla kasvattaa kumppaneiden tukea rauhanvälitysponnistuksille. Joissakin tilanteissa rauhanvälittäjän kyky vahvistaa muiden toimijoiden tarjoamia kannustimia ja poistaa muiden asettamia esteitä
voi osaltaan auttaa rohkaisemaan osapuolia sitoutumaan rauhanprosessiin.
Jo pelkällä olemassaolollaan rauhanvälitysprosessi vaikuttaa vallan
tasapainoon ja poliittisiin laskelmiin eri ryhmien sisällä ja välillä. Rauhanvälittäjien ja kansainvälisen yhteisön, tuen antajina, täytyy olla herkkiä sekä
rauhanvälitysprosessin myönteisille, että sen mahdollisille kielteisille vaikutuksille. Rauhanvälittäjien täytyy säilyttää itsellään vaihtoehto joko panna
osallistumisensa jäihin tai vetäytyä tehtävästä. Tämä voi olla tarpeen, jos
he katsovat, että osapuolet käyvät neuvotteluja vilpillisesti, jos syntymässä
oleva ratkaisu on ristiriidassa kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden
kanssa, tai jos muut toimijat manipuloivat prosessia, ja rajoittavat rauhanvälittäjän toimintavapautta. Tämä on kuitenkin herkkä poliittinen päätös,
jossa täytyy punnita vetäytymiseen liittyvät riskit sitä vastaan, että pidetään osapuolet neuvottelupöydässä kangertelevassa prosessissa sillä aikaa
kun etsitään vaihtoehtoisia rauhanomaisen ratkaisun keinoja.
Kaikki konfliktit eivät sovellu rauhanvälityksen kohteiksi. On olemassa
joitakin tehokkaan rauhanvälityksen mahdollisuuteen viittaavia mittareita.
Ensiksi ja tärkeimpänä konfliktin pääosapuolten täytyy olla valmiita yrittä216
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mään neuvotteluratkaisua, toiseksi rauhanvälittäjän täytyy olla hyväksytty,
uskottava ja hyvin tuettu ja kolmanneksi alueellisella ja kansainvälisellä
tasolla on vallittava yleinen yhteisymmärrys prosessin tukemisesta. Jos
rauhanvälitysprosessi kangertelee, voidaan tarvita muita toimia konfliktin
rajoittamiseksi tai inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi, mutta samalla
rauhanvälitykselle otollisten hetkien havaitsemiseksi ja niihin tarttumiseksi tarvitaan jatkuvaa seurantaa.

Rauhanvälityksen perusasioita
Tässä jaksossa esitellään tärkeimmät rauhanvälitykseen liittyvät perusasiat,
joita tehokas prosessi vaatii.

Hyvä valmistautuminen
Vastuullinen ja uskottava rauhanvälitys vaatii hyviä valmisteluja. Hyvä
valmistautuminen yhdistää rauhanvälittäjän henkilökohtaiset tiedot ja taidot yhtenäisen asiantuntijatiimin ja rauhanvälitystahon tarjoamaan tarvittavaan poliittiseen, taloudelliseen ja hallinnolliseen tukeen.
Vaikka valmistautuminen ei määrittele lopputulosta ennalta, siihen kuuluu strategioiden kehittämistä eri vaiheita varten (kuten varsinaisia neuvotteluita edeltävälle esineuvotteluvaiheelle, neuvotteluvaiheelle ja täytäntöönpanovaiheelle) laaja-alaisen konfliktianalyysin ja sidosryhmäkartoituksen
pohjalta, unohtamatta aikaisempien rauhanvälitysaloitteiden tutkimista.
Rauhanvälitysprosessi ei ole koskaan suoraviivainen eikä sen kaikkia
elementtejä voida täysin kontrolloida, minkä vuoksi strategioiden täytyy
olla joustavia, jotta ne pystyvät reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.
Hyvä valmistautuminen antaa rauhanvälittäjälle mahdollisuuden ohjata
ja valvoa rauhanvälitysprosessia, auttaa (tarvittaessa) vahvistamaan konfliktin osapuolten ja muiden sidosryhmien neuvottelukykyä, avustaa heitä pääsemään yksimielisyyteen, ja kerätä tukea (mukaan lukien kansainvälisten
toimijoiden keskuudessa) täytäntöönpanoa varten. Hyvin valmistautunut
ja tuettu rauhanvälittäjä pystyy vaikuttamaan odotuksiin, ylläpitämään tunnetta asian tärkeydestä ja välttämään pikaratkaisuja, sekä pystyy reagoimaan
tehokkaasti prosessin aikana ilmeneviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.
217

YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus

Ohjeistus

Valmistautuminen on ensisijaisesti rauhanvälittäjän asemaa tavoit
televien valtioiden ja järjestöjen vastuulla. Näiden tahojen tulisi olla valmiita:
• Varaamaan voimavaroja nopealle reagoinnille sekä ylläpitämään tukea
rauhanvälitysprosessille, mukaan lukien jatkuva valmius lähettää henkilökuntaa keskipitkän ja pitkän aikavälin rauhanvälityshankkeisiin.
• Valitsemaan pätevä rauhanvälittäjä, jolla on kyseistä konf liktia palvelevaa kokemusta, taitoa, tietoa ja kulttuuria koskevaa herkkyyttä. Rauhanvälittäjää tulisi voida pitää objektiivisena, tasapuolisena ja arvovaltaisena sekä korkean moraalin omaavana henkilönä. Rauhanvälittäjä
tarvitsee määrättyä senioriteettia ja painoarvoa konfliktin kontekstiin nähden ja hänen täytyy olla konfliktin osapuolten hyväksyttävissä.
Jotkut kiistat vaativat hienotunteista puuttumista, kun taas toiset tarvitsevat korkean profiilin aloitteita.
• Vahvistamaan rauhanvälittäjää asiantuntijatiimillä, erityisesti rauhanvälitysprosesseja koskevan suunnittelun asiantuntijoilla, maa-tai alueasiantuntijoilla ja oikeudellisilla neuvonantajilla, sekä logistiikka-, hallinto- ja turvallisuustuella. Temaattisia asiantuntijoita pitäisi käyttää
tarvittaessa.
• Suorittamaan konfliktianalyysi ja säännöllisiä sisäisiä arviointeja prosessista tehdäkseen tarvittaessa muutoksia rauhanvälitysstrategioihin.
• Järjestämään asianmukainen valmistautuminen, perehdyttäminen ja
koulutus rauhanvälittäjille ja heidän tiimeilleen. Kaikkien tiimin jäsenten tulisi ymmärtää oman erikoisalansa sukupuoliulottuvuus.
• Sisällyttämään tasapaino miesten ja naisten välillä rauhanvälitystiimeissä. Tämä antaa positiivisen viestin myös konfliktin osapuolille
näiden päättäessä omien valtuuskuntiensa kokoonpanosta.
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Suostumus
Rauhanvälitys on vapaaehtoinen prosessi, joka vaatii konfliktin osapuolten
suostumuksen ollakseen tehokas. Ilman suostumusta on epätodennäköistä, että osapuolet neuvottelevat hyvässä uskossa tai että he sitoutuvat
rauhanvälitysprosessiin.
Monet asiat voivat vaikuttaa siihen suostuvatko konfliktin osapuolet
rauhanvälitykseen. Rauhanvälitysprosessin tinkimättömyys, turvalli
suus
ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä tekijöitä osapuolten suostumuk
sen
kasvattamisessa, yhdessä rauhanvälittäjän ja rauhanvälitystahon hyväksyttävyyden kanssa. Konfliktin dynamiikka on kuitenkin määräävä tekijä ja kysymys siitä, hyväksyvätkö osapuolet rauhanvälityksen vai eivät, voi riippua
halusta saavuttaa poliittisia päämääriä sotilaallisin keinoin, poliittisista,
ideologisista tai psykologisista tekijöistä tai ulkoisten toimijoiden toimista.
Joissakin tapauksissa osapuolet voivat myös hylätä rauhanvälitysaloitteen
koska he eivät ymmärrä rauhanvälitystä ja näkevät sen uhkana täysivaltaisuudelleen tai ulkopuolisena sekaantumisena. Konfliktissa, jossa on monia
osapuolia, saattavat jotkut, mutta eivät kaikki, konfliktin osapuolet suostua rauhanvälitykseen, jättäen rauhanvälittäjälle vaikean tehtävän toteuttaa
rauhanvälitysprosessi ainoastaan osasuostumuksella. Lisäksi annettu suostumus ei aina merkitse täyttä sitoutumista rauhanvälitysprosessiin.
Suostumus annetaan joskus vähitellen, ensin rajoitetusti joidenkin
erityiskysymysten käsittelyä varten, ennen kuin hyväksytään laajempi rauhanvälitysprosessi. Suostumus voidaan antaa avoimesti tai epävirallisemmin
(salaisia tai epävirallisia kanavia pitkin). Alustavat suostumuksen ilmaisut
voivat muuttua avoimemmiksi, kun luottamus prosessiin kasvaa.
Annettu suostumus voidaan myöhemmin peruuttaa, erityisesti jos jonkin osapuolen piirissä on erimielisyyksiä. Aseistetut tai poliittiset ryhmät
voivat jakautua luoden uusia paineita neuvotteluprosessille. Jotkut sirpaleryhmät voivat vetäytyä rauhanvälityksestä kokonaan ja pyrkiä suistamaan
prosessin raiteiltaan.
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Ohjeistus

Rauhanvälittäjien täytyy luoda konfliktin osapuolten kanssa yhteinen
näkemys rauhanvälittäjän roolista ja rauhanvälityksen perusperiaatteista. Tähän näkemykseen voivat vaikuttaa rauhanvälitysponnistukselle
annettu virallinen toimeksianto tai osapuolten kanssa tehdyt epäviralliset järjestelyt. Tämän perusteella rauhanvälittäjien on tarpeellista:
• Ymmärtää kenen suostumus on välttämätön kestävän rau
hanvälitysprosessin aloittamiseksi. Jos ainoastaan jotkut konfliktin osapuolista ovat antaneet suostumuksensa rauhanvälitykseen, rauhanvälittäjän voi olla tarpeen toimia suostumuksen antaneiden osapuolten
kanssa ja asteittain laajentaa suostumuspohjaa. Tällaisen ”riittävästä
suostumuksesta” tehdyn arvion tulisi perustua eri osapuolia koskevaan
analyysiin ja arvioon alkuvaiheessa rajoitetun rauhanvälitysprosessin
mahdollisesta vaikutuksesta, sekä poissuljettujen osapuolten mahdollisuuksista suistaa prosessi raiteiltaan.
• Saada aikaan suotuisa ilmapiiri rauhanvälityksen mahdollistamiselle.
Epäviralliset yhteydet antavat osapuolille mahdollisuuden kokeilla
kepillä jäätä ilman täysimääräistä sitoutumista rauhanvälitysprosessiin.
Tämä voi auttaa mahdollisten pelkojen ja epävarmuuksien käsittelyssä.
• Olla yhteydessä paikallisiin ja yhteisöllisiin toimijoihin tai järjestöihin,
mukaan lukien naisten ryhmiin, sekä ulkoisiin toimijoihin, joilla on
pääsy konfliktin osapuolten luo tai suhde heihin, rohkaistakseen rauhanvälityksen käyttämistä.
• Käyttää luottamusta lisääviä toimia eri vaiheissa luottamuksen rakentamiseksi konfliktin osapuolten välillä ja rauhanvälittäjän ja osapuolten välillä sekä itse rauhanvälitysprosessiin.
• Olla johdonmukainen, läpinäkyvä ja tasapuolinen rauhanvälitysprosessin johtamisessa ja kunnioittaa luottamuksellisuutta.
• Arvioida määräajoin onko prosessilla riittävästi suostumusta ja varautua suostumuksen vaihteluihin rauhanvälitysprosessin aikana, työskentelemällä konfliktin osapuolten palauttamiseksi prosessiin hyödyntämällä heidän tukijoidensa tai muiden kolmansien tahojen vaikutusvaltaa silloin kun se on tarkoituksenmukaista.
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Tasapuolisuus
Tasapuolisuus on rauhanvälityksen kulmakivi – puolueellisena koettu rauhanvälitysprosessi voi vaarantaa mielekkään edistymisen konfliktin ratkaisemisessa. Rauhanvälittäjän tulisi kyetä johtamaan prosessia tasapainoisesti niin, että kaikkia toimijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti eikä
rauhanvälittäjällä saisi olla materiaalisia intressejä lopputuloksen suhteen.
Tämä edellyttää myös, että rauhanvälittäjä pystyy puhumaan kaikkien
konfliktin ratkaisemisen kannalta oleellisten toimijoiden kanssa.
Tasapuolisuus ei ole puolueettomuuden (neutraliteetin) synonyymi, koska rauhanvälittäjä, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien rauhanvälittäjä,
on tyypillisesti saanut tehtäväkseen tiettyjen universaalien periaatteiden ja
arvojen ylläpitämisen ja hänen täytyy kertoa näistä osapuolille selkeästi.
Ohjeistus

Tasapuolisuuden varmistamiseksi rauhanvälittäjien tulisi:
• Varmistaa ja pyrkiä näyttämään, esimerkiksi tehokkaan vies
tintästrategian avulla, että prosessi ja osapuolten kohtelu on oikeudenmukaista ja tasapuolista.
• Kertoa avoimesti konfliktin osapuolille niistä laeista ja normeista,
jotka ohjaavat heidän osallistumistaan.
• Olla hyväksymättä prosessin tasapuolisuuteen mahdollisesti vaikuttavia ehtoja, joita ulkoiset tahot asettavat antamalleen tuelle.
• Välttää tulemasta yhdistetyksi rankaisutoimenpiteisiin, joita toiset toimijat kohdistavat konfliktin osapuoliin ja mahdollisimman pitkälle
välttää julkista konfliktin osapuoliin kohdistuvaa kritiikkiä, jatkaen
samalla rehellistä mielipiteenvaihtoa yksityisesti.
• Siirtää tehtävä toiselle rauhanvälittäjälle tai rauhanvälitystaholle, jos
he tuntevat, että he eivät kykene ylläpitämään tasapainoista ja tasapuolista lähestymistapaa.

221

YK:n tehokkaan rauhanvälityksen ohjeistus

Osallistavuus
Osallistavuus viittaa siihen tapaan ja laajuuteen, jolla konfliktin osapuolten
ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita on edustettuina prosessissa
ja sisällytetty rauhanvälityksen lopputulokseen. Osallistava prosessi todennäköisemmin tunnistaa ja käsittelee konfliktin perimmäisiä syitä ja varmistaa, että konfliktista kärsineiden väestönosien tarpeet otetaan huomioon.
Osallistavuus myös lisää rauhansopimuksen ja sen täytäntöönpanon legitimiteettiä ja kansallista omistajuutta. Lisäksi se vähentää todennäköisyyttä,
että ulkopuolelle jätetyt toimijat häiritsisivät prosessia. Osallistava prosessi
ei tarkoita sitä, että kaikki sidosryhmät osallistuvat suoraan virallisiin neuvotteluihin, vaan se helpottaa kanssakäymistä konfliktin osapuolten ja muiden sidosryhmien välillä ja luo mekanismeja kaikkien näkökohtien ottamiseksi huomioon välitysprosessissa.
Ei voida olettaa, että konfliktin osapuolilla on legitimiteettiä laajemman
yleisön silmissä tai että ne edustaisivat sitä. Rauhanvälitysponnistelut, joihin ainoastaan aseistetut ryhmät osallistuvat, saattavat viestiä, että väkivalta palkitaan. Sen lisäksi, että tällainen menettely olisi omiaan luomaan
kaunaa muiden yhteiskuntalohkojen piirissä, se saattaa rohkaista muita tarttumaan aseisiin saadakseen paikkansa neuvottelupöydästä. Kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat myötävaikuttaa ratkaisevasti rauhanprosessin
oikeutuksen lisäämisessä ja voivat olla tärkeitä liittolaisia. Naisjohtajat ja
naisryhmät ovat usein tehokkaita rauhantekijöitä paikallisyhteisöjen tasolla
ja heidät pitäisi siksi liittää vahvemmin korkean tason rauhanvälitysprosesseihin. Kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien tukea ei kuitenkaan
voida pitää itsestään selvänä, koska jotkin toimijat saattavat ajaa kovaa linjaa ja vastustaa rauhanvälitystä.
Suunnitellessaan osallistavaa prosessia, rauhanvälittäjät kohtaavat lukuisia haasteita. Voi esiintyä tilanteita, joissa kaikki konfliktin osapuolet eivät
halua osallistua rauhanvälitykseen tai kaikki osapuolet eivät ole riittävän
yhtenäisiä käydäkseen neuvotteluja, jolloin ainoastaan osittainen prosessi
on mahdollinen. Myös Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräykset, pakotejärjestelmät sekä kansallinen ja kansainvälinen terrorismin
vastainen politiikka vaikuttavat tapaan jolla jotkin konfliktin osapuolet voivat osallistua rauhanvälitysprosessiin. Rauhanvälittäjien täytyy suojata rau222
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hanvälityksen tarvitsemaa tilaa ja kykyään olla vuorovaikutuksessa kaikkien toimijoiden kanssa samalla kun heidän täytyy varmistaa, että prosessi
noudattaa asiaankuuluvia oikeudellisia rajoituksia.
Pyrkiessään laajentamaan prosessia muiden sidosryhmien suuntaan,
rauhanvälittäjät voivat myös kohdata konfliktin osapuolten asettamia
rajoitteita, sillä nämä yleensä haluavat määritellä, mitkä eri toimijat otetaan
mukaan prosessiin, millä tavoin ja milloin. Joissakin tapauksissa voi olla
tarpeen käydä valikoivampaa vuoropuhelua konfliktin osapuolten kanssa,
jotta saataisiin edistettyä prosessia nopeasti, esimerkiksi neuvoteltaessa
tulitauoista, erityisesti jos osapuolet tuntevat olevansa poliittisesti liian
haavoittuvia tai jos heidän turvallisuutensa on uhattuna.
Rauhanvälittäjien täytyy arvioida, kuinka mukavaksi konf liktin osapuolet tuntevat olonsa välitysprosessissa, ja vakuuttaa heitä laajemman osallistumisen arvosta. Heidän täytyy myös tasapainoilla prosessin avoimuuden ja
neuvottelujen luottamuksellisuuden välillä.
Rauhanvälittäjien täytyy tasapainoilla osallistavuuden ja tehokkuuden
välille mahdollisesti syntyvän jännitteen kanssa. Rauhanvälitysprosessit
muuttuvat monimutkaisemmiksi (ja voivat ylikuormittua), kun neuvottelujen pohja laajenee ja/tai käytetään useita foorumeita toimijoiden aktivoimiseksi eri tasoilla. Voi lisäksi olla vaikeaa aktivoida sellaisia eturyhmiä,
joilla ei ole helposti määriteltävää johtajaa tai joilta johtajuus puuttuu kokonaan, esimerkiksi yhteiskunnallisia liikkeitä ja nuorisoryhmiä. Tämän tyyppisten asioiden vuoksi sidosryhmäkartoitus sekä prosessin suunnittelu ja
johtaminen ovat hyvin tärkeitä.
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Ohjeistus

Konfliktin osapuolia ja sidosryhmiä koskevan kattavan kartoituksen
perusteella rauhanvälittäjien tulisi:
• Määrittää rauhanvälityksen aloittamiselle tarpeellinen ja kestävän rauhan saavuttamiselle vaadittava osallistamisen aste, joka ottaa huomioon kaikkien konfliktista kärsineiden tarpeet.
• Kommunikoida kaikkien konfliktin käsittelemisen kannalta tarpeellisten osapuolten tai toimijoiden kanssa, siten että muut neuvotteluosapuolet ovat tästä tietoisia.
• Rajoittaa kanssakäymistä Kansainvälisessä rikostuomiois
tuimessa
syytteeseen asetettujen toimijoiden kanssa siihen mikä on rauhanvälitysprosessille välttämätöntä.
• Edistää konfliktin osapuolten keskuudessa ymmärrystä laajemman
osallistumisen arvosta ja minimoida prosessiin osallistumiselle asetettuja ehtoja.
• Varmistaa järjestelmällinen ja jäsennelty neuvonpito nais
r yhmien
kanssa prosessin alkuvaiheessa mielekkään osallistumisen mahdollistamiseksi tekemällä erityisponnisteluja heidän saamisekseen mukaan
rauhanvälitysprosessiin.
• Rohkaista konfliktin osapuolia sisällyttämään naisia omiin valtuuskuntiinsa.
• Identifioida kumppaneita, jotka voivat auttaa kansalaisyhteiskuntaa
ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä rakentamaan kykyään osallistua
tehokkaasti.
• Kehittää mekanismeja, joiden avulla prosessiin osallistumista voidaan
laajentaa ja aktivoida ja joiden avulla voidaan ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien eri näkökulmia rauhaprosessin kaikissa eri vaiheissa.
• Käyttää eri viestintävälineitä, mukaan lukien sosiaalista mediaa ja
mielipidekyselyjä, osallistumisen laajentamiseksi, kansalaisten informoimiseksi ja aktivoimiseksi sekä mahdollisten kiistakysymysten
havaitsemiseksi.
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Kansallinen omistajuus
Kansallinen omistajuus tarkoittaa, että konfliktin osapuolet ja laajempi
yhteiskunta sitoutuvat rauhanvälitysprosessiin, sopimuksiin ja niiden täytäntöönpanoon. Tämä on ehdottoman tärkeää, koska yhteisöt kärsivät eniten konfliktin seurauksista, konfliktin osapuolten täytyy päättää taistelujen
lopettamisesta ja yhteiskunnan kokonaisuudessaan täytyy ponnistella kohti rauhanomaista tulevaisuutta. Vaikka ratkaisuja ei voi tyrkyttää, rauhanvälittäjistä voi olla hyötyä ideoiden kehittelemisessä konfliktin osakysymysten ratkaisemiseksi.
Ulkopuolisen rauhanvälittäjän on kuitenkin vaikeaa hahmottaa, kenen
omistajuus on tarpeen, ja hänen on vaikeaa edistää prosessin omistajuutta
valtaapitävien henkilöiden piiriä laajemmin. Omistajuuden kasvattaminen
ja käyttäminen voi vaatia yhden tai useamman konfliktin osapuolen sekä
myös kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien neuvotteluvalmiuksien vahvistamista, jotta mahdollistetaan heidän tehokas osallistumisensa ja
kykynsä ottaa kantaa usein monimutkaisiin kysymyksiin. Prosessin osallistavuuden aste vaikuttaa suoraan omistajuuden syvyyteen.
Kansallinen omistajuus vaatii rauhanvälitysprosessien sovittamista paikallisiin kulttuureihin ja normeihin, ottaen samalla myös huomioon kansainvälisen oikeuden ja lainsäädännön puitteet.
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Ohjeistus

Edistäessään kansallista omistajuutta rauhanvälittäjien tulisi:
• Toimia läheisessä yhteistyössä konfliktin osapuolten kanssa kysymyksissä, jotka koskevat rauhanvälitysprosessin suunnittelua.
• Tiedottaa kansalaisyhteiskunnalle ja muille sidosryhmille rauhanprosessin vaiheista (tarvittaessa kunnioittaen luot
tamuksellisuutta) ja
luoda näille tahoille mahdollisuus ottaa kantaa menettelyä ja asiasisältöä koskeviin kysymyksiin ja antaa siihen tukea.
• Opastaa ja auttaa konfliktin osapuolia kehittämään ideoita keskusteluja varten, varmistaen, että nämä saavat kunnian saavutetusta sopimuksesta.
• Määrittää ne konfliktin osapuolet, jotka voivat tarvita tukea neuvottelutaitojensa vahvistamiseksi ja helpottaa pääsyä valmiuksia kehittävän tuen piiriin.
• Rohkaista konfliktin osapuolia ja tarjota heille mahdollisuuksia tiedottaa ja neuvotella rauhanprosessin aikana kannattajiensa, mukaan lukien rivijäsenten, kanssa.
• Olla tietoisia erityisistä kulttuurisidonnaisista neuvotteluja ja viestintää koskevista lähestymistavoista ja hyödyntää niitä mahdollisimman
hyvin; olla yhteydessä paikallisten rauhantekijöiden kanssa ja varmistaa tuki heille ja, milloin se on sopivaa, hyödyntää paikallisia konfliktinhallinta- ja riitojenratkaisumuotoja.
• Suojata rauhanvälitysprosessia ulkopuolisten tahojen tarpeettomalta vaikuttamiselta, erityisesti epärealististen ulkopuolelta annettujen
määräaikojen tai keskenään ristiriitaisten päämäärien suhteen.
• Konfliktin osapuolet tulisi herkistää tarpeelle tasapainottaa kansallinen omistajuus ja sopimuksen täytäntöönpanon tarvitseman kansainvälisen tuen tärkeys.
• Laatia viestintästrategia odotusten hallitsemiseksi sekä siitä, mihin
prosessi voi johtaa että siitä, missä ajassa tämä voisi tapahtua.
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Kansainvälinen oikeus ja normatiiviset puitteet
Rauhanvälitys tapahtuu normatiivisissa ja oikeudellisissa puitteissa, joilla
voi olla erilaiset seuraamukset eri rauhanvälittäjille. Rauhanvälittäjät suorittavat tehtäväänsä nimittävän tahon toimeksiannon perusteella ja kyseisen
tahon sääntöjen ja määräysten sallimissa rajoissa. Näin ollen Yhdistyneiden
kansakuntien rauhanvälittäjät toimivat Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, asiaankuuluvien turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen päätöslauselmien sekä järjestön sääntöjen ja määräysten puitteissa.
Rauhanvälittäjät suorittavat tehtäväänsä myös kutakin yksittäistä tilannetta koskevien kansainvälisen oikeuden normien muodostamissa puitteissa, johon erityisesti kuuluvat maailmanlaajuiset ja alueelliset yleissopimukset, kansainvälinen humanitaarinen oikeus, ihmisoikeudet, pakolaisoikeus
sekä kansainvälinen rikosoikeus, mukaan lukien Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman peruskirja, silloin kun se soveltuu. Sitovien oikeudellisten velvoitteiden ohella normatiiviset odotukset vaikuttavat rauhanvälitysprosessiin, esimerkiksi koskien oikeudenmukaisuutta, totuutta ja
sovinnontekoa, kansalaisyhteiskunnan sisällyttämistä ja naisten voimaannuttamista ja osallistumista prosessiin.
Kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten normien noudattaminen
vahvistaa prosessin oikeutusta ja rauhansopimuksen kestävyyttä. Se myös
auttaa täytäntöönpanoa varten tarvittavan kansainvälisen tuen järjestämisessä. Konfliktin osapuolten vaatimusten tasapainottaminen normatiivisten ja oikeudellisten säännösten kanssa voi kuitenkin olla monimutkaista.
Rauhanvälittäjien täytyy usein kamppailla väkivallan lopettamisen kiireellisyyden kanssa tilanteissa, joissa on myös selkeä tarve käsitellä ihmisoikeusloukkauksia ja muita kansainvälisiä rikoksia. Sovellettava lainsäädäntö
ei välttämättä ole sama kaikille konfliktin osapuolille, ja heidän näkemyksensä tuosta oikeudesta voi vaihdella. Lisäksi, vaikka joistakin normeista
on kasvavaa kansainvälistä yhteisymmärrystä, kaikkia normeja ei sovelleta
samalla tavalla eri kansallisissa yhteyksissä ja yksittäisten yhteisöjen sisällä
voi esiintyä erilaisia tulkintoja.
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Ohjeistus

Rauhanvälittäjien tulee saada tietoa sovellettavasta kansainvä
lisestä
oikeudesta ja normatiivisista kehyksistä ja heidän tulee olla niihin perehtynyt. Rauhanvälittäjien tulisi:
• Olla selkeitä ja kertoa toimeksiannostaan ja työtään ohjaavasta oikeudellisesta viitekehyksestä.
• Varmistaa, että osapuolet ymmärtävät sovellettavien yleissopimusten
ja sovellettavan kansainvälisen oikeuden vaatimukset ja näiden asettamat rajoitukset.
• Varmistaa, että oikeudellisista kysymyksistä ja normatiivisista odotuksista viestitään konfliktin osapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa
johdonmukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää yhteisesti johdetuissa tai
usean tahon yhteisissä rauhanvälityshankkeissa.
• Tehdä selväksi, että rauhanvälittäjät eivät voi hyväksyä rauhansopimuksia, joiden mukaan joukkotuhorikoksiin, ihmisyyttä vastaan
tehtyihin rikoksiin, sotarikoksiin tai räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien seksuaaliseen ja sukupuolisidonnaiseen väkivaltaan, syyllistyneille henkilöille myönnetään yleinen armahdus. Muita rikoksia ja poliittisia rikkomuksia, kuten maanpetosta tai kapinaa,
koskevia armahduksia voidaan harkita – ja niihin rohkaistaan usein –
tilanteissa, joissa on kyse maan sisäisestä aseellisesta konfliktista.
• Tutkia konfliktin osapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa konfliktin aikana tehtyjen rikosten käsittelyä koskevien oikeudellisten ja muiden lähestymistapojen ajoitusta ja järjestystä.
• Pitää esillä kansainvälisten normien noudattamisen tarvetta, omaksumatta kuitenkaan itse liian voimakasta neuvoaantavaa roolia;
helpottaa kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden mahdollisuutta saada yhteys konfliktin osapuoliin ja muihin sidosryhmiin
asioissa, jotka koskevat sovellettavia normeja.
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Rauhanvälitysponnistelujen yhtenäisyys, yhteensovittaminen
ja täydentävä vaikutus
Rauhanvälityksessä mukana olevien toimijoiden kasvava määrä ja kirjo
korostavat rauhanvälitysponnistelujen yhtenäisyyden, yhteensovittamisen
ja täydentävän vaikutuksen tärkeyttä, mutta monimutkais
tavat niitä
samalla. Yhtenäisyys pitää sisällään sovittuja ja/tai yhteen sovitettuja lähestymistapoja, kun puolestaan täydentävä vaikutus liittyy tarpeeseen luoda
eri tasoilla toimivien rauhanvälitystoimijoiden kesken suhteellisiin etuihin
perustuva selkeä työnjako.
Kansainvälisen yhteisön toimijoiden, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien, alueellisten, alialueellisten ja muiden kansainvälisten järjestöjen
sekä valtioiden, kansalaisjärjestöjen, kansallisten ja paikallisten toimijoiden
toimilla on vaikutuksensa rauhanvälitykseen, vaikka näiden osallistuminen
tiettyyn rauhanvälitysprosessiin saattaa vaihdella. Tämä monimuotoisuus
voi olla etu, koska jokainen osallistuja voi tuoda ainutlaatuisen panoksensa
rauhanvälitysprosessin eri vaiheissa. Mutta moninaisuus saattaa myös
johtaa siihen, että toimijat pyrkivät vastakkaisiin tavoitteisiin ja ryhtyvät
kilpailemaan keskenään. Erilaiset päätöksentekoelimet, poliittiset kulttuurit,
oikeudelliset ja normatiiviset puitteet, voimavarat sekä rahoitusta ja hallintoa koskevat säännöt ja menetelmät vaikeuttavat yhtenäisyyden, yhteensovittamisen ja täydentävän vaikutuksen saavuttamista.
Yhteisiä tai yhteisesti johdettuja rauhanvälitysaloitteita on käytetty
keinona edistää yhteensovittamista alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kesken. Vaikka ne ovat palvelleet tärkeitä poliittisia päämääriä, tulokset
ovat olleet kahtalaiset. Yleensä on parempi, että rauhanprosessissa on johtava rauhanvälittäjä, joka edustaa yhtä tahoa ja jonka toiminta perustuu strategiseen kumppanuuteen ja yhteensovittamiseen muiden rauhanvälitystahojen kanssa. Tämä johtoasema täytyy määritellä tapauskohtaisesti.
Kansainvälisten toimijoiden yhtenäinen tuki rauhanvälitysponnisteluille
ja johdonmukainen yhteydenpito konfliktin osapuolten kanssa ovat myös
erittäin tärkeitä osatekijöitä rauhanvälitykselle otollisen ympäristön luomisessa. Valtiot ja muut tahot, joilla on asiassa omia intressejä, eivät välttämättä osallistu rauhanvälitykseen suoraan, mutta ne kuitenkin vaikuttavat
prosessiin. Ystäväryhmät ja kansainväliset kontaktiryhmät, silloin kun
nämä toimivat rauhanvälitysponnistelujen tavoitteiden suuntaisesti, ovat
usein hyödyllisiä.
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Ohjeistus

Rauhanvälitystä harjoittavien järjestöjen, valtioiden ja muiden tahojen
tulisi ottaa huomioon seuraava ohjeistus edistääkseen suurempaa yhtenäisyyttä, koordinaatiota ja täydentävää vaikutusta tukiessaan rauhanvälityspyrkimyksiä tai osallistuessaan niihin:
• Rauhanvälitysprosesseilla tulisi olla johtava rauhanvälittäjä, mieluiten
jostakin yksittäisestä maasta tai järjestöstä. Kahden tai useamman maan
ja/tai järjestön rauhanvälitysaloitteiden tulisi perustua näiden antamaan yhtenäiseen toimeksiantoon ja siinä tulisi olla yksi johtava rauhanvälittäjä. Tämä tuo selkeyttä, minimoi konfliktin osapuolten pyrkimystä valita neuvottelufoorumi tarkoitushakuisesti (engl. forum shopping)
ja edesauttaa yhteensovittamista ja yhtenäisten rauhanvälitysprosessien
kehittämistä.
• Johtajuuskysymys tulisi ratkaista näiden maiden ja/tai jär
jestöjen
välisin neuvotteluin suhteellisen edun pohjalta ja ottaen huomioon
konfliktin konteksti. Läheistä suhdetta osapuoliin ei saa sen enempää
hylätä kuin pitää itsestään selvänä automaattisena etuna. Tärkeimpinä
huomioonotettavina seikkoina tulisi pitää sitä, että konfliktin osapuolet hyväksyvät rauhanvälitystahon ja sen rauhanvälittäjän sekä sitä, että
rauhanvälityksellä on potentiaalista vaikuttavuutta.
• Organisatorinen kapasiteetti, kyvykkyys ja olemassa olevat resurssit
tulisi ottaa huomioon päätettäessä työnjaosta rauhanvälityksessä.
• Rauhanvälitystoimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä sopiakseen noudatettavasta avoimuudesta ja tiedonjakelun järjestämisestä. Niiden tulisi
tehdä yhteistyötä yhteisen rauhanvälitysstrategian pohjalta, varmistaa
johdonmukaiset viestit osapuolille ja välttää päällekkäisyyttä ja osapuolten ylikuormittamista usealla kilpailevalla prosessilla.
• Kansainvälisten toimijoiden tulisi harkita yhteensovittamismekanismien perustamista, kuten ystäväryhmiä ja kansainvälisiä kontaktiryhmiä, tarjoamaan johdonmukaista poliittista tukea ja resurssitukea rauhanvälitysponnisteluille. Niiden pitäisi myös tunnistaa, että tietyissä
olosuhteissa tällaiset ryhmät saattavat itse toistaa konfliktin dynamiikkaa, mikä on haitaksi välitysprosessille.
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Laadukkaat rauhansopimukset
Rauhanvälitysprosessin aikana päästään erilaisiin sopimuksiin: toiset
ovat kapea-alaisia, kuten tulitaukosopimukset ja varsinaisten rauhanneuvottelujen luonnetta koskevat menettelytapasopimukset; toiset taas ovat
laajoja, kuten laaja-alaiset rauhansopimukset. Välitystoimintaa saatetaan
tarvita myös täytäntöönpanovaiheessa, joskin yleensä toisten toimijoiden
taholta, jotta vältettäisiin sopimuksen avaaminen uudelleen neuvotteluille.
Rauhansopimusten tulisi lopettaa väkivalta ja tarjota perusta kestävän
rauhan, oikeudenmukaisuuden, turvallisuuden ja sovinnon saavuttamiselle.
Niiden tulisi mahdollisuuksien mukaan sekä käsitellä menneitä vääryyksiä
että luoda yhteinen näkemys maan tulevaisuudesta, ottaen huomioon erilaiset seuraukset eri yhteiskuntaryhmille. Niiden pitäisi myös kunnioittaa
kansainvälistä humanitaarista oikeutta, pakolaisoikeutta ja ihmisoikeuksia.
Sekä prosessin ominaispiirteet että sopimuksen sisältö määrittelevät
rauhansopimuksen elinkelpoisuuden. Sopimuksen kestävyys perustuu
yleensä konfliktin osapuolten poliittisen sitoutumisen asteeseen, väestön
sitoutumisen asteeseen, laajuuteen, jossa sopimus käsittelee konfliktin
perimmäisiä syitä ja kykyyn sietää täytäntöönpanon aiheuttamaa painetta
– erityisesti siihen, onko olemassa sopivia menettelyitä mahdollisten
täytäntöönpanovaiheessa nousevien erimielisyyksien käsittelemiseen.
Rauhansopimusten täytäntöönpano on usein hyvin riippuvaista ulko
puolisten tahojen tuesta. Täytäntöönpanoa tukevien toimijoiden sekä avunantajien sisällyttäminen prosessiin sen alkuvaiheessa voi auttaa rohkaisemaan sopimuksessa olevien, neuvottelujen aikana tehtyjen ja joskus
vaikeiden myönnytysten noudattamista. Vaikka ulkopuolinen tuki on
hyvin tärkeää sen varmistamiseksi, että konfliktin osapuolilla on sopimuksen
täytäntöönpanoon tarvittava kyky, liiallinen riippuvuus ulkoisesta tuesta
saattaa heikentää kansallista omistajuutta.
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Ohjeistus

Päästäkseen laadukkaaseen rauhansopimukseen, tulisi neuvottelujen ja
täytäntöönpanon aikana kiinnittää huomiota prosessiin, asiakysymyksiin ja sellaisten mekanismien institutionalisoimiseen, jotka mahdollistavat konfliktin väkivallattoman ratkaisun ja estävät väkivaltaisen konfliktin uudelleen puhkeamisen. Rauhanvälittäjien, konfliktin osapuolten,
muiden sidosryhmien ja tukitoimijoiden tulisi ottaa huomioon seuraavat kriteerit:
• Sopimuksessa tulisi pyrkiä ratkaisemaan suurimmat konfliktiin johtaneet ongelmat ja epäkohdat, joko käsittelemällä perimmäisiä syitä suoraan sopimuksessa tai perustamalla uusia mekanismeja ja/tai instituutioita käsittelemään niitä ajan myötä demokraattisten prosessien kautta.
• Jos laaja-alainen sopimus näyttää mahdottomalta saavuttaa, tulisi rauhanvälittäjän konfliktin osapuolten kanssa ja laajempien neuvotteluiden
avulla selvittää, mitä vähintään täytyy saavuttaa, jotta päästäisiin rauhanomaiselle tielle konfliktin avoinna olevien näkökohtien käsittelemiseksi.
• Jos ei ole mahdollista saada aikaan sopimusta joistakin arkaluonteisista
asioista, rauhanvälittäjän pitäisi myös auttaa konfliktin osapuolia ja muita
sidosryhmiä sisällyttämään sopimukseen vaihtoehtoja tai mekanismeja,
joilla näitä asioita voidaan käsitellä myöhemmin.
• Sopimusten tulisi olla niin tarkkoja kuin mahdollista täytäntöönpanovaiheessa neuvoteltaviksi jäävien kiistakysymysten rajoittamiseksi.
• Kaikkien kysymysten sukupuolinäkökulma tulisi tuoda selvästi esiin,
koska sukupuolineutraaleilla sopimuksilla on usein todettu olevan kielteinen vaikutus naisten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tarpeisiin.
• Sopimusten tulisi sisältää selkeät täytäntöönpanoa, valvontaa ja riitojen
ratkaisua koskevat määräykset täytäntöönpanon aikana mahdollisesti
nousevien erimielisyyksien käsittelemiseksi. Niiden tulisi myös sisältää
prioriteetteja, eri osapuolten velvollisuuksia ja realistisia aikatauluja kos
kevia suuntaviivoja.
• Paikallisia voimavaroja ja olemassa olevaa kansallista infrastruktuuria
konfliktien ratkaisemiseen pitäisi arvioida ja vahvistaa. Sopimusten
tulisi tarjota vahvat riitojenratkai
sumekanismit eri tasoilla, mukaan
luettuna paikalliset ja kansainväliset toimijat tarvittaessa, niin että ongelmiin voidaan puuttua sitä mukaa kun ne ilmenevät ja niin, että ne eivät
syvene ja laajene.
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Johtopäätökset
Tämä ohjeistus nostaa esiin keskeisiä tehokkaan rauhanvälityksen perusasioita ja tarjoaa ehdotuksia niiden soveltamisesta käytäntöön. Siinä
perustellaan, miksi rauhanvälittäjillä täytyy olla asiantuntemusta ja miksi
heidän täytyy saada ammattimaista asiantuntijatukea. Siinä myös tunnistetaan huolellisen tilannearvion, kunnollisen suunnittelun ja säännöllisen
seurannan ja arvioinnin tarve, jotta voidaan lisätä onnistumisen mahdollisuuksia ja minimoida rauhanvälittäjän virheitä. Myötämielisen ulkoisen
toimintaympäristön tärkeyttä rauhanvälitysprosessille alleviivataan ja rauhanvälityksessä mukana olevien tahojen yhteistyön tarvetta korostetaan.
Vaikka kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä, rauhanvälitysprosessin onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu lopulta siitä, hyväksyvätkö konfliktin osapuolet rauhanvälityksen ja ovatko ne sitoutuneet sopimuksen saavuttamiseen. Jos osapuolet ovat aidosti halukkaita tutkimaan neuvoteltua
ratkaisua, rauhanvälittäjät voivat myötävaikuttaa korvaamattomalla tavalla.
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Crisis Management Initiative
Crisis Management Initiative
www.cmi.fi

www.cmi.fi

Perustettu:

2000

Henkilökuntaa (v. 2014):

n. 70

Budjetti* (v. 2013):

n. 7,3 milj. €

UM:n rahoitus (v. 2013):

n. 5 milj. €

Muita rahoittajia:

Muut valtiot, Euroopan unioni, säätiöt, yritykset,
yksityishenkilöt

Pääkonttori:

Helsinki

Toimipisteet:

Bryssel (Belgia), edustus New Yorkissa (USA), pysyvä kenttätoimisto
Jubassa (Etelä-Sudan). Lisäksi toimipisteitä perustetaan joustavasti
toiminnan mukaan eri alueille

Toiminnan arviointi:

Valtaosa CMI:n rahoituksesta tulee julkisilta toimijoilta, jotka edellyttävät läpinäkyvää ja vastuullista hallintotapaa sekä kykyä arvioida toiminnan tuloksia. CMI on vahvasti sitoutunut toimintansa kehittämiseen ja on
viime vuosina investoinut huomattavasti sisäisen seuranta- ja arviointikykynsä parantamiseen. Toisaalta on huomattava, että konfliktinratkaisun
kenttä on varsin monimutkainen ja riskialtis, eikä yksiselitteisten tulosten
osoittaminen ole aivan helppoa. CMI:n suunnittelu-, seuranta- ja arviointiprosessin (PME) tavoitteina on vahvistaa organisaation sisäistä oppimista, johtamista sekä ulkoista tulosvastuullisuutta. Projektien omaa jatkuvaa
monitorointia on vahvistettu täsmentämällä vastuita sekä luomalla uusia
työkaluja ja -tapoja. Lisäksi CMI on ottanut käyttöön ns. sisäiset arvioinnit
(internal reviews), joissa pohditaan projektien muutostarpeita ja kokemuksista havaittuja oppeja (lessons) hyödynnettäväksi myös ohjelman muissa
osissa. Kokonaisuuden kehittämistä varten rekrytoitiin vuonna 2012 PMEpäällikkö. Sisäisen työn ohella CMI:n toimintaa arvioidaan rahoittajien toimeksi antamilla ulkopuolisilla evaluoinneilla ja taloudellisilla tarkastuksilla.
CMI tilaa toisinaan myös itse ulkopuolisia evaluointeja projekteistaan.

* Taulukkoon on merkitty järjestöjen budjetit ja UM:n rahoitus kokonaisuudessaan, ei vain rauhantyöhön käytettyä
osuutta. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran budjetit kattavat myös muun muassa kehitysyhteistyön ja
humanitaarisen avun.
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Toiminta maittain vuonna 2014:
Itä-Eurooppa, Kaukasia ja Keski-Aasia
•
•
•
•

Afganistan: Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen rauhanprosessissa.
Etelä-Kaukasia: Luottamuksen lisääminen konfliktin osapuolten välille.
Transnistria: Konfliktin ratkaiseminen luottamusta rakentamalla.
Ukraina: Vuoropuhelun tukeminen poliittisten ryhmittymien välillä.

Lähi-itä
•
•
•

Jemen: Osallistavan kansallisen vuoropuhelun tukeminen.
Palestiina: Vuoropuhelun tukeminen palestiinalaistoimijoiden välillä.
Syyria: Konfliktin ja alueellisten vaikutusten lieventäminen tukemalla epävirallista dialogia
ja kehittämällä toimintamalleja mm. pakolaiskriisiin vastaamiseen.

Pohjois-Afrikka ja Sahelin alue
•
•

Libya: Dialogin edistäminen mm. luonnonvarojen hallinnasta, vähemmistöjen oikeuksista ja
paikallishallinnon järjestämisestä.
Marokko: Sosioekonomisen dialogin tukeminen ja osallistavien prosessien kehittäminen.

Saharan eteläpuolinen Afrikka
•
•
•

Afrikan Unioni: Afrikan unionin konfliktinratkaisu- ja rauhanvälityskyvyn tukeminen.
Etelä-Sudan: Kansallisen konfliktinratkaisun tukeminen luomalla vaihtoehtoisia osallistumismahdollisuuksia mm. naisille ja nuorille.
Länsi-Afrikka: Alueellisen konfliktinratkaisu- ja rauhanvälityskyvyn tukeminen.
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Kirkon Ulkomaanapu
www.kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu
www.kirkonulkomaanapu.fi

Perustettu:

1947

Henkilökuntaa (v. 2014):

232

Budjetti* (v. 2013):

n. 33,8 milj. €

UM:n rahoitus (v. 2013):

n. 13 milj. €

Muita rahoittajia:

Suomen luterilaisen kirkon seurakunnat, yksityiset
ihmiset, yhteisöt ja yritykset. Myös kansainväliset
rahoittajat, kuten YK:n kehitysrahasto UNDP tai
Euroopan unionin humanitaarisen avun toimisto
ECHO ovat rahoittaneet Ulkomaanavun toimintaa

Pääkonttori:

Helsinki

Toimipisteet:

Port-au-Prince (Haiti), Monrovia (Liberia), Goma
(Kongon demokraattinen tasavalta), Nairobi
(Kenia), Amman (Jordania), Phnom Penh
(Kambodzha)

Toiminnan arviointi:

Kirkon Ulkomaanapu seuraa kumppaneidensa
kanssa säännöllisesti ohjelmien ja hankkeiden
edistymistä. Seurannan lisäksi Ulkomaanapu tekee
määräajoin syvemmälle meneviä ohjelma- ja hankearviointeja, joita toteuttavat riippumattomat
asiantuntijat. Seurannalla ja arvioinnilla saadaan
tietoa siitä, tuottaako työ toivottuja tuloksia.
Myönteisten ja kielteisten kokemusten kautta työtä
opitaan tekemään paremmin ja tehokkaammin.
Sisäisen raportointi- ja arviointijärjestelmän kautta
tieto välittyy hyödyntämään koko organisaation
kehitystä. Myös keskeiset rahoittajat kuten
ulkoasiainministeriö seuraavat ja arvioivat Ulkomaanavun toimintaa. Rauhantyön evaluoinnissa
noudatetaan yleisiä Ulkomaanavun
arviointimekanismeja.

* Taulukkoon on merkitty järjestöjen budjetit ja UM:n rahoitus kokonaisuudessaan, ei vain rauhantyöhön
käytettyä osuutta. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran budjetit kattavat myös muun muassa
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun.
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Toiminta maittain vuonna 2014:
•

Etelä-Sudan: Tuki uskonnollisille johtajille rauhanprosesseissa. Etelä-Sudanin kirkkokunnilla
on tärkeä rooli nuoren valtion väkivaltaisuuksien lopettamisessa. Kirkoilla oli suuri merkitys jo
sisällissodan jälkeisessä tilanteessa sekä Etelä-Sudanin itsenäistymisessä kesällä 2011. Ulkomaanapu tukee uskonnollisia johtajia konfliktien ratkaisussa ja rauhanrakentamisessa, edistää
asukkaiden toipumista konflikteista yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa, ja tarjoaa kotinsa menettäneille ihmisille ruoka- ja muuta hätäapua. Lasten koulunkäynnin jatkuminen pyritään varmistamaan rakentamalla tilapäiskouluja maan sisäisille pakolaisille.

•

Jordania: Toimintamahdollisuuksien tarjoaminen pakolaisleirin nuorille ja erilaisten rauhankasvatushankkeiden järjestäminen.

•

Kenia: Paimentolaisyhteisöjen ja paikallishallinnon kapasiteetin vahvistaminen erityisesti luonnonvaroihin ja niiden hallintaan liittyvien konfliktien ratkaisussa ja ennaltaehkäisyssä.

•

Keski-Afrikan tasavalta: Ulkomaanapu on tehnyt laajan kartoituksen perinteisistä ja uskonnollisista johtajista ja heidän roolistaan maassa. Osana kartoitusta järjestettiin uskonnollisten
johtajien delegaation vierailu maahan. Rauhantyötä kehitetään ja laajennetaan kartoituksen
pohjalta. Lisäksi Ulkomaanapu tukee eri dialogihankkeita.

•

Kongon demokraattinen tasavalta: Ammattikoulutus ja psykososiaalinen tuki entisille lapsisotilaille. Tuki naisten poliittista osallistumista edistävälle työlle.

•

Libanon: Rauhankasvatushankkeet nuorille.

•

Myanmar: Ulkomaanapu on tehnyt maassa kontekstianalyysin ja rauhantyön selvityksen.

•

Nigeria: Koulutusta maan uskonnollisille johtajille.

•

Palestiina: Rauhankasvatushankkeet nuorille

•

Somalia: Somaliassa uskonnollisilla johtajilla on merkittävä asema rauhantyössä ja konfliktien
ehkäisemisessä. Kirkon Ulkomaanapu tukee rauhanrakennusta sekä uskonnollisten että perinteisten johtajien parissa. Työtä on tehty vuodesta 2008 alkaen ja vuonna 2014 rauhanrakennustyö on laajentunut entisestään sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti.
Pohjois-Somalia: Vaikutusvaltaisten klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien sovintotyön fasilitoiminen ja sen linkittäminen paikallishallintoon. Paikallishallinto turvaa paikallisten sovintomekanismien jatkuvuuden.
Keski-Somalia: Alueellisen rauhanprosessin fasilitointi ja tuki paikallishallinnon muodostamiselle. Sovintotyön kautta klaanit pääsevät ratkaisemaan riitoja ja luomaan yhteisiä hallintorakenteita, joiden tavoitteena on ehkäistä ja käsitellä tulevia konflikteja.
Etelä-Somalia: Työ on pitkälti samanlaista kuin Keski-Somaliassa, mutta siihen liittyy myös
hallituksen sovintotyön kapasiteetin kehittäminen ja läheinen yhteistyö aluehallinnon muodostamisessa.
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Suomen Lähetysseura Suomen Lähetysseura
www.suomenlahetysseura.fi

www.suomenlahetysseura.fi

Perustettu:

1859

Henkilökuntaa (v. 2014):

290

Budjetti* (v. 2013):

n. 30,3 milj. €

UM:n rahoitus (v. 2013):

n. 7,9 milj. €

Muita rahoittajia:

Seurakunnat (talousarvioavustukset sekä vapaaehtoistoiminta), yhteistyöjärjestöt, yksityishenkilöt
(testamenttilahjoitukset, kummilapsityö, kirkkokolehdit, keräykset)

Pääkonttori:

Helsinki

Toimipisteet:

Pääsääntöisesti Lähetysseura ei perusta ulkomailla
erillisiä aluetoimistoja. Oma aluetoimisto on kuitenkin mm. Kathmandussa (Nepal) ja Jerusalemissa
(Israel ja Palestiina). Työalueiden esimiehinä toimivien aluepäälliköiden toimistot ovat useimmiten
kumppaniorganisaation tiloissa tai nimissä.

Toiminnan arviointi:

Lähetysseura teettää säännöllisin väliajoin ulkoisia
toiminnan arviointeja niin oman toimintansa kehittämiseksi kuin rahoittajan ehtojen noudattamiseksi.
Esimerkiksi kehitysyhteistyöohjelmasta 2011–2016
tehtiin ulkoinen väliarviointi keväällä 2014.
Hankearviointeja toteutetaan vuosittain n. 15–20.
Kirkollisen työn ja kehitysyhteistyön seurannan ja
arvioinnin prosesseja ja järjestelmiä kehitetään
jatkuvasti. Tähän työhön on vastuutettu
työntekijöitä sekä perustettu erillisiä työryhmiä.
Ulkomaantyön toteutuksesta, seurannasta ja
arvioinnista raportoidaan säännöllisesti
Lähetysseuran johdolle.

* Taulukkoon on merkitty järjestöjen budjetit ja UM:n rahoitus kokonaisuudessaan, ei vain rauhantyöhön
käytettyä osuutta. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran budjetit kattavat myös muun muassa
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun.
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Toiminta maittain vuonna 2014:
• Etelä-Afrikka: KwaZulu-Natalin alueella toimivista kansalaisjärjestöistä koostuvan verkoston
kapasiteetin vahvistaminen, toiminnan koordinoiminen ja fasilitoiminen sekä vaikuttamistyö rauhan ja sovinnon edistämiseksi.
• Etiopia: Suomen Lähetysseura työskentelee konfliktien ehkäisemiseksi yhdessä kumppaninsa
kanssa mm. vähemmistöyhteisöjen voimaannuttamiseksi ja eri ryhmien välisten jännitteiden liennyttämiseksi ja luottamuksen rakentamiskeksi niiden välille.
• Kolumbia: Yhteistyö Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja Kolumbian ev.lut. kirkon kanssa ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja rauhan edistämiseksi mm. paikallisten kumppanien kapasiteettia
vahvistamalla ja verkostoitumista edistämällä, erityisesti alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisten asuttamilla alueilla. Vaikuttamistyötä tehdään sekä kansallisesti että kansainvälisesti Kolumbian ihmisoikeustilanteen näkyvyyden lisäämiseksi ja sen parantamiseksi.
• Myanmar: Kansallisen dialogin fasilitoiminen paikallisia kumppaneita tukemalla. Etnisten vähemmistöjen kapasiteetin vahvistaminen.
• Nepal: Rauhankasvatus ja -koulutus erityisesti nuorille, paikallisten sovittelijoiden koulutus (Sanjalin Rauhankoulu) sekä rauhan ja sovinnon teemojen edistäminen koulutuksilla ja vaikuttamistyöllä, yhteistyössä Nepalin kirkkojen kansallisen neuvoston kanssa.
• Pakistan: Lähetysseura tukee Peshawarin hiippakunnan tekemää eri uskontojen välistä dialogia
ja sen kautta rauhan rakentamista sodan keskelle.
• Palestiina: Paikalliskumppanin ylläpitämien koulujen rauhankasvatuksen tukeminen kummitoiminnalla. Vaikuttamistyötä ihmisoikeuksien edistämiseksi Oikeus liikkua vapaasti -kampanjalla.
• Syyria: Rauhan puolesta toimivien yksilöiden ja yhteisöjen verkoston luominen ja vahvistaminen,
institutionaalisten rakenteiden luominen, kapasiteetin vahvistaminen ja koordinaatio.
• Tansania: Kumppaneiden tukeminen paimentolaisten ja maanviljelijöiden välisten maankäyttöoikeuksiin liittyvien konfliktien sovittelussa ja ratkaisussa.
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ACCORD

African Centre for the Constructive Resolution of Disputes

AMIS

Afrikan unionin operaatio Sudanissa
(African Union Mission in Sudan)

AMISOM

Afrikan unionin operaatio Somaliaan
(African Union Mission to Somalia)

ANC

Afrikan kansalliskongressi (African National Congress)

AOC

Sivilisaatioiden allianssi (Alliance of Civilizations)

AU

Afrikan unioni (African Union)

AWN

Afgaaninaisten verkosto (Afghan Women’s Network)

BCPR

YK:n kehitysohjelman toimisto konfliktinehkäisylle ja
palautumiselle (Bureau for Conflict Prevention and Recovery)

CAR

Keski-Afrikan tasavalta (Central African Republic)

CASDO

Civil Actors for Sustainable Development Organisation

CMC

Kriisinhallintakeskus (Crisis Management Centre)

CMI

Crisis Management Initiative

CSI

Common Space Initiative

DDR

Disarmament, Demobilization and Reintegration

DEMO

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö DEMO ry

DPA

YK:n sihteeristön poliittinen osasto
(Department of Political Affairs)

DRR

Disaster Risk Reduction

DUP

Demokraattinen unionistipuolue (Democratic Unionist Party)

DwP

Dealing with the Past

EAPPI

Ekumeeninen kumppanuusohjelma palestiinalaisalueilla ja
Israelissa (Ecumenical Accompaniment Programme in
Palestine and Israel)

EBO		Euro Burma Office
ECCAS		Keski-Afrikan valtioiden talousyhteisö
(Economic Community of Central African States)
ECCC

Kambodžan erityistuomioistuin
(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia)

ECCP		European Centre for Conflict Prevention
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ECOWAS

Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö
(Economic Community Of West African States)

EEAS

EU:n ulkosuhdehallinto (European External Action Service)

EIP

Euroopan rauhaninstituutti (European Institute of Peace)

EMU

Varhaisen varoituksen yksikkö (Early Warning Unit at OCHA)

ERMES

EU:n ulkosuhdehallinnon rauhanvälitystiimin tukiverkosto
(European Resources for Mediation Support)

ETPP

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Etyj

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
(Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE)

EUH

EU:n ulkosuhdehallinto
(European External Action Service, EEAS)

FBO

Uskopohjainen järjestö (Faith-based organization)

FINCENT

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus
(The Finnish Defence Forces International Centre)

GAM

Free Aceh Movement

ICC

Kansainvälinen rikostuomioistuin (International Criminal Court)

ICG

International Crisis Group

ICJ

Kansainvälinen tuomioistuin (International Court of Justice)

IcSP

EU:n vakauteen ja rauhaan kontribuoiva väline
(Instrument contributing to Stability and Peace)

ICTY

Jugoslavia-tuomioistuin
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)

IDP

Maan sisäiset pakolaiset (Internally Displaced Persons)

IDPS

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding

IfS

EU:n vakausinstrumentti (Instrument for Stability)

IGAD

Inter-Governmental Authority on Development

IICD

Independent International Commission on Decommissioning

IPU

Parlamenttienvälinen liitto (Inter-Parliamentary Union)

IRA

Irlannin tasavaltalaisarmeija (Irish Republican Army)

KAIPTC

Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre

KATU

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto
(Civil Society Conflict Prevention Network)

Kehys

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys
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KFOR

Naton monikansallinen kriisinhallintajoukko Kosovossa
(Kosovo Force)

KPT

Kehityspoliittinen toimikunta

KUA

Kirkon Ulkomaanapu

KZNCC

Etelä-Afrikan Kwazulu-Natalin alueen kristitty neuvosto
(KwaZulu-Natal Christian Council)

LPI

Life & Peace Institute

LRA

Herran vastarinta-armeija (Lord’s Resistance Army)

LTO

Pitkäaikainen vaalitarkkailija (Long-Term Observer)

LVF

Lojalistien vapaaehtoisvoimat (Loyalist Volunteer Force)

MST

EU:n rauhanvälityksen tuen tiimi (Mediation Support Team)

MSU

YK:n rauhanvälityksen tuen yksikkö (Mediation Support Unit)

NDC

Jemenin kansallisen dialogin konferenssi
(National Dialogue Conference)

NGO

Kansalaisjärjestö (Non-governmental organization)

OCHA

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto
(Office for Coordination in Humanitarian Affairs)

ODIHR

Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien
toimisto (Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
(Organisation for Economic Cooperation and Development)

OHCHR

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto
(Office of the High Commissioner for Human Rights)

OIC

Organization of the Islamic Conference

PA

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous (Parliamentary Assembly)

PDA

Yksityisen diplomatian toimija (Private diplomacy actor)

PRIO

Oslon rauhantutkimuksen instituutti
(Peace Research Institute Oslo)

P2T

YK:n kehitysohjelman rahoittama Practice to Theory -aloite

RAWA

Afganistanin naisten vallankumouksellinen liitto
(Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)

RfP

Uskonnot rauhan puolesta (Religions for Peace)

R2P, RtoP		Suojeluvastuu (Responsibility to Protect)
SADC
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Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö
(Southern African Development Community)
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SDLP

Pohjois-Irlannin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue
(Social Democratic and Labour Party)

SEU		Sopimus Euroopan unionista
SFOR

NATO:n monikansallinen rauhanturvajoukko
Bosnia-Hertsegovinassa (Stabilisation Force)

SIPRI

Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti
(Stockholm International Peace Research Institute)

SLS

Suomen Lähetysseura

SML

YK:n rauhanturvaoperaatioiden johdon koulutus
(UN Senior Mission Leaders Course)

SPLA

Sudanin kansan vapautusarmeija (Sudan People’s Liberation Army)

SPM

YK:n polittinen operaatio (Special Political Mission)

SSR

Turvallisuussektorin uudistaminen (Security Sector Reform)

STETE

Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi

STL

Libanonin erityistuomioin (Special Tribunal for Lebanon)

STO		Lyhytaikainen vaalitarkkailija (Short-Term Observer)
TAPRI		Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus
(Tampere Peace Research Institute)
TFG		Somalian väliaikaishallinto (Transitional Federal Government)
TRC

Etelä-Afrikan totuus- ja sovintokomissio
(Truth and Reconciliation Commission)

UCDP

Uppsala Conflict Data Program

UDA

Ulsterin puolustusliitto (Ulster Defence Association)

UM

Ulkoasiainministeriö

UNAMA

YK:n Afganistanin tukitoimisto
(United Nations Assistance Mission in Afghanistan)

UNDP		YK:n kehitysohjelma
(United Nations Development Programme)
UNEP		YK:n ympäristöohjelma
(United Nations Environmental Programme)
UNITAR		YK:n koulutus- ja tutkimusinstituutti
(United Nations Institute for Training and Research)
UNRCCA		YK:n ehkäisevän diplomatian alueellinen keskus Keski-Aasiassa
(UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia)

245

Liite: Lyhenneluettelo

UNSMIL

YK:n Libyan tukitoimisto
(United Nations Support Mission in Libya)

UNSOM

YK:n Somalian tukitoimisto
(United Nations Assistance Mission in Somalia)

UNSRSG

YK:n pääsihteerin erityislähettiläs
(UN Special Representative of the Secretary-General)

UNTAG

YK:n tukioperaatio Namibiassa
(United Nations Transition Assistance Group)

UN Women

YK:n tasa-arvojärjestö

UPR

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review)

USAID

Yhdysvaltain kansainvälinen kehitysvirasto
(United States Agency for International Development)

UUP

Ulsterin unionistipuolue (Ulster Unionist Party)

UVF 		Ulsterin vapaaehtoisvoimat (Ulster Volunteer Force)
WANEP

Länsi-Afrikan rauhanrakennusverkosto
(West Africa Network for Peacebuilding)

YTPP

EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
(The Common Security and Defence Policy, CSDP)

YUTP

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
(Common Foreign and Security Policy, CFSP)
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konfliktinratkaisuun, välitystoimintaan ja sukupuoleen rauhanprosesseissa liittyvät kysymykset. Hän on ollut mukana myös välittäjänä kansainvälisissä konflikteissa osana tutkijaryhmiä.
SIMO VÄÄTÄINEN

työskenteli ICTY:ssä, ICC:ssä ja STL:ss todistajien ja uhrien yksikössä, joista seitsemän
vuotta yksikön päällikkönä ICC:ssä ja STLssä. Hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa
ICC:stä Tampereen rauhan ja konfliktintutkimuslaitoksella (TAPRI) sekä toimii kansainvälisenä todistajiensuojelun asiantuntijana.
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Pitkittyneet aseelliset konfliktit ovat ulkomaanuutisten karua
arkea ja laittavat kansainvälisen rauhanvälityksen koetukselle.
Miten ehkäistä väkivaltaa ja ratkoa yhteenottoja tämän päivän
maailmassa?
Millainen rooli suomalaisjärjestöillä on rauhanprosesseissa?
Mitä ovat kansalliset dialogit, yksityisen diplomatian toimijat
tai moniraiteinen rauhanvälitys? Kuinka rauhanvälitystä edistetään Suomessa ja kansainvälisesti? Mitä voimme oppia onnistumisista ja virheistä?
Rauhanvälitys – suomalaisia näkökulmia -teos tarjoaa kattavat perustiedot rauhanvälityksen eri muodoista ja antaa valmiudet
osallistua keskusteluun suomalaisesta rauhanvälitystoiminnasta ja sen kehittämisestä.
Kirjan sähköinen versio on ladattavissa osoitteesta www.katunet.fi.

