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SISSEJUHATUS

See on aasta üks olulisemaid raporteid. Raport tuleneb nõuetest, mis tõid kaasa ÜRO 
rahutagamiskomisjoni asutamise 2005. aasta maailma tippkohtumisel, ja selles on esmatähtsal 
kohal järgmise asjaolu tunnistamine: pool kõikidest riikidest, kes konfliktidest välja tulevad, 
satuvad viie aasta jooksul konflikti tagasi. Praegu on kogu maailmas käimas 42 
tsiviilkonflikti.

Riigi ülesehitamise eesliinil on kaks peamist osalejat. Esimene ja tähtsaim on ebakindlas 
olukorras olev riik ise. Ilma tugeva tahteta, mis on pühendatud konfliktist väljumisele ja 
püsivale rahule ümberorienteerumisele, on tagasi konflikti sattumine peaaegu vältimatu. Teine 
peategelane on rahvusvaheline üldsus, kelle roll on toetada ja kasvatada taastuvaid riike oma 
finantskohustuste ja oma liikmete teadmistepagasi abil ning õppides vahetust kogemusest, mis 
ühe riigi ülesehitamisel toimib ja mis mitte.

Marshalli plaan on suurepärane näide sellest, kuidas üks riik – USA – julgustas kogu Lääne-
Euroopat sõjast keelduma ja võtma omaks püsiva rahu.

Soovitud rahuni viivast teest on kerge kõrvale kalduda, kuid raskem on seda praktikas järgida. 
Teoreetiliselt viib tee sõjast rahuni ja sealt ülesehitamiseni ja eduni. Selle mudeli jaoks õige 
tegevuskord on käesoleva raporti teema, mis keskendub eriti ülesehitusele kui peamisele riigi 
ülesehitamise arengueesmärgile. 

RAHU TAGAMISE ARENGUPERSPEKTIIVID KONFLIKTIJÄRGSETES 
OLUKORDADES 

Kohesed prioriteedid:

 kaitsta ruumi, milles tegutseda
 tagada juurdepääs värskele veele ja teostada järelevalvet surnute täieliku kõrvaldamise 

ja võimaluse korral vastavalt kohalikele tavadele matmise üle
 tagada juurdepääs toidule, küttele (olenevalt ilmast), elektrile ja sanitaarteenustele 

ning hädavajalikele ravimitele
 tõhusate korrakaitsjate (politsei) nähtav kohalolek, et hoida ülal sarnasust 

seaduslikkusele ja vältida rüüstamisi; rajada kohaliku luureteenistuse informaatorite 
võrgustik

 motiveerida kohalikke juhte võimu jagama ja osutama teenuseid (tervishoid ja 
haridus) kohalike omavalitsuste kaudu 

Edasised prioriteedid:

Alljärgnev tuleks paralleelselt ellu viia ja see kujutab endast olulisi komponente kestva rahu 
ehitamisel. On äärmiselt oluline, et elluviimise täpne järjekord varieeruks vastavalt konkreetse 
olukorraga seotud vajadustele ja seda tuleb vastavalt kohaldada.

1. Desarmeerimine, demobiliseerimine ja taasintegreerimine
Nagu juba nimetatud, satuvad pool kõikidest riikidest, kes konfliktidest välja tulevad, viie 
aasta jooksul konflikti tagasi. „Ruumi julgeoleku kindlustamine” on seega põhiline 
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eeltingimus kõigele, mis järgneb – majanduslik areng, investeeringud ja kaubandus ning ka 
elanikkonna vabaduste ja väärikuse kaitsmine.

2. Võimu jagamine (sõjapealikelt poliitilistele liidritele)
Võitlejate juhte peab veenma, et nad loobuksid vägivallast ja alustaksid võimu jagamist 
institutsiooniliste struktuuride kaudu. 

Samaaegselt tuleb sellesse võimu jagamise suhtesse kaasata aktiivne ja teadlik kodanikkond. 
Kõik etapid peavad olema läbipaistvad. Vajalik ei ole mitte ainult konsulteerimine kõikide 
osapooltega, vaid on vaja ka, et kõikide osapooltega konsulteerimist nähtaks.

3. Õigusriik
Osaliselt on põhjuseks, miks nii palju ebakindlas olukorras olevaid riike pöörduvad tagasi 
konflikti, see, et stabiilse ühiskonna tugistruktuur – tema institutsioonid – ei ole piisavalt 
tugevad, et piirata ahvatlusi pöörduda tagasi sündmuste suuna mõjutamise kohesemate 
meetodite juurde. Vahel võivad institutsioonid tegelikult isegi stabiilsusele vastu töötada. 
Institutsioonide arendamise põhiolemus on õigusriigi säilitamine. 

Lisaks sellele tuleb selles etapis õigusnorme suunata nii, et tagada kindel kese. Institutsioonid 
peavad tegutsema kui kesktõmbejõud ja mitte kui kesktõukejõud (nad peavad sundima 
vastasjõud koostööd tegema, mitte tegutsema nii, et kurnatud peamisi konfliktipooli üksteisest 
veel kaugemale tõugata).

Riigi ülesehitamine sisaldab institutsioonide ülesehitamist, hõlmates riikide parlamente, 
demokratiseerimis- ja valimisprotsesse, korruptsioonivastast tegevust, läbipaistvust ja 
aruandekohustust. Hädavajalik vahend selleks on kohalik vastutus protsessi eest.

4. Majandus
Vägivaldsed konfliktid peletavad eemale välisinvestoreid ja võivad vähendada riigi 
kasvumäära keskmiselt 2 % võrra. Sellise keskkonna loomine, mis stimuleerib erasektori 
majanduslikku algatust, on tugev vahend arengumaade elanike majandusliku olukorra 
parandamiseks. Erasektori algatus on selle jaoks edasiviiv jõud ja seega on vaja keskenduda 
üksikisikutele õiguste andmisele, et võimaldada neil oma võimeid täielikult realiseerida, 
eelkõige tuues ümberasustatud inimesed majandusse. 

Usaldusväärse majanduse tingimuseks, nagu möönis Lääne-Saksamaa 1960date aastate 
liidukantsler Ludwig Erhard, on majanduslik jõukus, mis on saavutatud konkurentsi, madalate 
maksude, minimaalse reguleerimise ja stabiilse valuuta abil.

Peruu majandusteadlane Hernando De Soto hinnangu kohaselt on arengumaades koguni 9 
triljonit kinnisvaraühikut omanduses ilma registreeritud omandiõiguseta. Seni kuni neid 
jätkuvalt mitteametlikult omanduses peetakse, ei saa näiteks hüpoteeklaene realiseerida.

Omandiõiguste kaitsmine on arengu jaoks hädavajalik. Arengupoliitika prioriteet peaks 
seepärast olema kinnistusregistrite loomine ja täiustamine, maa ja intellektuaalomandi 
kaardistamiseks ja registreerimiseks ning kohtutele omandiõiguse alaste õigusaktide täitmise 
tagamiseks vahendite andmine. Turg ei saa toimida, kui puudub tõhus õigussüsteem, milles 
omandiõigusi ja lepingulisi kohustusi saab kindlaks teha ja jõustada mõistliku 
prognoositavuse ja kiirusega. 
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Intellektuaalomandi kaitse poliitika kaitseb ja soodustab loovust ja ettevõtlikkust. 

5. Tsiviilpolitsei (sealhulgas julgeolek ja luure)
Arengu soodustamiseks tingimuste loomise jaoks on oluline läbipaistev, aruandekohustuslik 
ja professionaalne julgeolekusektor. Liiga tihti ei suuda julgeolekujõud arengumaades ja 
eelkõige riikides, mis on konfliktijärgses olukorras, kodanikke kaitsta. Kui julgeolekusektor 
on olnud represseerimise vahendiks, on äärmiselt oluline, et julgeolekusektori reformimine 
hõlmaks kohalikke kogukondi, hoides nõnda ära vajaduse julgeolek ise käsile võtta. On vaja, 
et üleminek sõjaliselt julgeolekult tsiviiljulgeolekule toimuks niipea kui võimalik.

Kõikide inimeste ohutuse, julgeoleku ja õiguskaitse kättesaadavuse tagamine on seepärast üks 
prioriteete vaesuse vähendamisel ja rahu tagamisel. Kohaliku tsiviilpolitsei kasutuselevõtt 
peab asendama olemasoleva rahvusvahelise korrakaitse, mis võeti kasutusele n-ö neljandal 
päeval.

6. Demineerimine ning väike- ja kergrelvade kõrvaldamine
Demineerimine ning väike- ja kergrelvade levik soodustab konflikte ja kuritegevust. Iga katse 
turvalisust parandada, et võimaldada arengu kiirendamist, peab seepärast edendama meetmeid 
relvade vastutustundetu üleandmise ja väikerelvade levikuga tegelemiseks ühiskondades. 

7. Kodanikuühiskond
Me peame edendama demokraatia, vaba meedia ja täpsele teabele juurdepääsu põhimõtteid. 
Ühinemisvabadus ja sõnavabadus on üks kodanikuühiskonna säilitamise tugialuse osa. 

Peamine lähenemisviis, mida tuleb rahutagamisalases tegevuses järgida, peab põhinema 
järgmiste põhiväärtuste austamisel: inimväärikus, vabadus, demokraatia, inimõigused, 
õigusriigi põhimõtted, õiglus ja võrdsus, valitsuse aruandekohustus elanikkonna ees. Kohalike 
abisaajate seisukoht peab olema kesksel kohal rahu tagamise ja riigi ülesehitamisega seotud 
jõupingutustes. 

8. Leppimine ja andeksandmine
See üleminekuaja õiguse sammas hõlmab erinevate elanikkonnakihtide lepitamist, endiste 
võitlejate, ümberasustatud inimeste taasintegreerimist, vastuolus olevate rühmade vahelist 
dialoogi (traumade ravimine, rahu valdkonna koolitus), tõe- ja lepituskomiteede asutamist ja 
vägivallatute vaidluste lahendamise süsteemide tugevdamist.

9. Sõjakuriteod
Genotsiidi tuleb karistada ja peab olema näha, et seda karistatakse. Vajaduse korral tuleb 
ametisse määrata sõjakuritegude kohtud. On parem, kui suuremad kuriteo täideviijad 
mõistavad süüdi siseriiklikud kohtud, mitte rahvusvahelised kohtud. 

10. Aastatuhande arengueesmärgid ja elanikkonna juurdepääs põhiteenustele
Tervishoid on arengu eeltingimus samamoodi, nagu seda on juurdepääs joogiveele ja 
sanitaarteenustele. Toiduohutus peab samuti olema üks prioriteetidest. Üks olulisemaid 
tegureid vaesuse leevendamiseks on ka haridus. 

Enamik suurima imikute ja laste suremuse määraga riike on viimastel aastatel konflikte läbi 
elanud. Ebaturvaline keskkond loob aluse ka organiseeritud kuritegevuseks. Arengumaade 
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tootmisvõimsus, mis põhineb tervel ja haritud tööjõul, tuleb esmatähtsale kohale seada, kuna 
see on hädavajalik element vaesuse väljajuurimise saavutamiseks. 

11. Sooline võrdõiguslikkus

12. Võrdne juurdepääs jätkusuutlikele ressurssidele
Säästev ja keskkonnasõbralik loodusressursside kasutamine ja nendele võrdne juurdepääs on 
vajalikud selleks, et tagada säästev areng, sealhulgas kliimamuutustega ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumisega tegelemine. Somaalia on hea näide sellest, mis võib juhtuda, kui 
kõnealust kriteeriumi täidetakse ebapiisavalt.

13. Konfliktidega seotud asjaolude arvesse võtmine
Abi ei pruugi positiivset rolli mängida, kui arenguabi andjad ei tunnista konfliktiküsimusi või 
väldivad nendega tegelemist. Abi andmine, pööramata tähelepanu mõjule, mida käimasolevad 
konfliktid avaldavad arengule ja inimeste turvalisusele, või abi andmine riikide kaudu, kus 
tõrjutakse teatavaid etnilisi rühmi, võib samuti suurendada konfliktide algamise või jätkumise 
riski. Konfliktide hindamist tuleks tingimata läbi viia, et anda teavet programmidega seotud 
otsuste tegemiseks.

Konfliktidega seotud asjaolude arvesse võtmine hõlmab ka otsuseid selle kohta, kas anda 
eelarvetoetust konkreetsele riigile või sektorile, kas anda suurema osa abist riigi kaudu, kuidas 
keskse tähtsusega haridus-, tervishoiu- ja teised arenguprogrammid tagavad positiivne mõju 
konflikti algpõhjusele jne. Hindamistel tuleks toetuda olemasolevale kogemusele, mis on 
seotud varasemate konfliktide hindamiste ja teiste sotsiaalsete analüüsidega – eelkõige 
nendega, mis keskenduvad ebavõrdsusele ja sotsiaalsele tõrjutusele. Tuleb teha jõupingutusi, 
et mõista ja selgitada, kuidas kavandatud abi osutamise suhted ja arenguprogrammid on 
seotud konflikti algpõhjuste ja ka vaesuse algpõhjustega. 

14. Rahvusvaheliste institutsioonide roll (rahvusvahelise üldsuse ühtsus ja järjekindlus)
ÜRO rahutagamiskomisjon loodi eesmärgiga parandada rahvusvahelist abi, et aidata 
konfliktist väljuvaid riike. Kõnealusele komisjonile tuleks anda poliitilist tuge ja piisavaid 
vahendeid tõhusaks toimimiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks kohalikul tasandil.

Palju rahvusvahelisi osalejaid propageerib vajadust parema koordineerimise järele 
konfliktijärgsetes keskkondades, nagu Kongo Demokraatlik Vabariik, Sierra Leone ja 
Libeeria, kuid hoolimata mõningasest paranemisest edendab nende tegevus sageli sidususe 
puudumist ja konkurentsi. OECD arenguabikomitee viib läbi oma liikmete arenguabi tõhususe 
korrapäraseid läbivaatamisi. Selleks mõeldud kriteeriume tuleks laiendada, et nende tegevus 
konfliktijärgsetes olukordades läbi vaadata. 
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