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JOHDANTO

Tämä on yksi vuoden tärkeimmistä mietinnöistä.  Mietintö on laadittu pitäen mielessä 
maailman tila, jonka vuoksi YK:n rauhanrakennuskomission perustaminen vuoden 2005 
maailman huippukokouksessa katsottiin välttämättömyydeksi, ja sen ensisijainen tarkoitus on 
seuraavan tosiasian tiedostaminen: puolet konflikteista selvinneistä maista joutuu viiden 
vuoden sisällä takaisin konfliktitilanteeseen.  Tällä hetkellä eri puolilla maailmaa on 
käynnissä 42 konfliktia.

Kansakunnan yhdistämisessä on kaksi pääasiallista toimijaa. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein 
on itse epävakaassa tilanteessa oleva maa. Ilman vahvaa halua selviytyä konfliktista ja 
suuntautua kohti pysyvää rauhaa konfliktiin palaaminen on lähes väistämätöntä. Toinen tärkeä 
tekijä on kansainvälinen yhteisö, jonka tehtävä on tukea ja avustaa konfliktista toipuvaa maata 
tarjoamalla apua tarvitsevalle valtiolle taloudellista ja tiedollista pääomaa sekä omakohtaista 
kokemusta siitä, miten kansakunnan yhdistämisessä kannattaa menetellä ja miten ei.

Marshallin suunnitelma on erinomainen esimerkki siitä, miten Yhdysvallat, yksittäisenä 
valtiona, kannusti koko Länsi-Eurooppaa torjumaan sotaa ja ryhtymään pysyvään rauhaan.

Tavoiteltu tie rauhaan on helppo määritellä. Tien seuraaminen käytännössä on kuitenkin 
vaikeampaa.  Periaatteessa tie kulkee sodasta rauhaan, josta se jatkuu jälleenrakennuksen 
kautta menestykseen.  Oikea menettelytapa tämän tien kulkemiselle on tämän mietinnön 
aiheena. Mietinnössä korostetaan erityisesti jälleenrakentamisen tärkeyttä kansakunnan 
yhdistämisessä.

KONFLIKTIN JÄLKEISEN RAUHANRAKENTAMISEN KEHITYSNÄKYMÄT

Välittömät prioriteetit

 Turvata alue, jolla toimitaan.
 Taata puhdas juomavesi, ja huolehtia kuolleiden siirtämisestä ja hautaamisesta 

paikallisia tapoja kunnioittaen, silloin kun se on mahdollista.
 Taata ravinto, lämmitys (sääolosuhteiden mukaan), sähkö ja viemäröinti sekä 

välttämättömät lääkkeet.
 Varmistaa tehokkaiden lainvalvojien (poliisi) näkyvä läsnäolo, jotta voidaan ylläpitää 

kuvaa laista ja järjestyksestä ja ehkäistä ryöstelyä. Rakentaa myös paikallisten 
tiedustelijoiden verkosto.

 Kannustaa paikallisia johtajia vallan jakamiseen ja ottamaan kunnat mukaan 
palvelujen toimittamiseen (terveydenhoito ja koulutus). 

Myöhemmät prioriteetit:

Seuraavia asioita on toteutettava yhtä aikaa, ja ne ovat kaikki välttämättömiä kestävän rauhan 
rakentamiselle.  Tässä on tärkeää tuoda esille, että tarkka toteutusjärjestys riippuu kyseessä 
olevasta tilanteesta ja sitä on sovellettava sen mukaisesti.
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1. Aseistariisunta, kotiutus ja yhteiskuntaan sopeuttaminen (DDR)

Kuten jo todettiin, puolet kaikista konflikteista selvinneistä maista joutuu viiden vuoden 
sisällä takaisin konfliktitilanteeseen. Tämän takia ”alueen turvaaminen” on perusedellytys 
kaikelle tulevalle kehitykselle – talouden kehitykselle, sijoitustoiminnalle ja kaupalle sekä 
väestön vapauksien ja ihmisarvon puolustamiselle.

2. Vallanjako (sotapäälliköistä poliittisiin johtajiin)

Sotivat johtajat on vakuutettava luopumaan väkivallasta ja siirtämään valtaa yhteiskunnan eri 
rakenteille.  

Kansalaisten aktiivisuutta ja valveutuneisuutta on samanaikaisesti lisättävä, ja heidät on 
otettava mukaan vallanjakoon.  Eri vallankäytön vaiheiden on oltava avoimia.  Kaikkia 
osapuolia on kuultava, ja sen lisäksi on myös osoitettava selvästi, että kaikkia osapuolia 
kuullaan.

3. Oikeusvaltio

Osasyy siihen, miksi niin monet epävakaat valtiot joutuvat uudestaan konfliktiin, on se, että 
vakaan yhteiskunnan runko – yhteiskunnalliset rakenteet – eivät ole tarpeeksi vahvoja 
rajoittamaan houkutusta palata välittömimpiin tapoihin vaikuttaa asioiden hoitoon. Joskus 
yhteiskunnan rakenteet voivat jopa haitata vakautta. Yhteiskunnan rakenteiden kehittämisessä 
olennaista on oikeusvaltion säilyttäminen.   

Lisäksi oikeusvaltiota on tässä vaiheessa ohjattava takaamaan se, että keskusta pysyy kasassa.  
Yhteiskunnan rakenteiden on toimittava keskihakuisena, ei keskipakoisena voimana. Niiden 
on siis liitettävä vastakkaisia voimia yhteistyöhön, ei työnnettävä vastakkaisten aatteiden 
kannattajia kauemmas toisistaan.

Kansakunnan yhdistämisessä on tärkeää kehittää yhteiskunnan rakenteita: 
kansanedustuslaitokset, demokratisointi ja vaalijärjestelmät, korruptionvastaisuus, avoimuus 
ja vastuullisuus.  Ratkaiseva väline tämän saavuttamiseen on vallan hajauttaminen.

4. Talous

Väkivaltaiset konfliktit karkottavat ulkomaisia sijoittajia ja voivat vähentää maan 
talouskasvua keskimäärin 2 prosentilla.  Sellaisen ympäristön luominen, joka lisää yksityistä 
taloudellista aloitteellisuutta, on tehokas väline kehitysmaiden ihmisten taloudellisen tilanteen 
parantamiseen.  Yksityinen aloitteellisuus toimii liikkeelle panevana voimana, sillä tällöin on 
tarve keskittyä yksilöiden vaikutusvallan lisäämiseen, jotta he voivat täysin hyödyntää 
mahdollisuuksiaan, mikä tuo erityisesti asuinseudultaan siirtymään joutuneet ihmiset osaksi 
taloutta.  

Länsi-Saksan liittokanslerina 1960-luvulla toiminut Ludwig Erhard muotoili vakaan talouden 
edellytykset seuraavasti: kilpailun tuottama vauraus, alhainen verotus, minimaalinen sääntely, 
vakaa valuutta.
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Perulaisen taloustieteilijän Hernando De Soton arvioiden mukaan kehitysmaissa on jopa 9 
biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta kiinteistöomaisuutta, jolla ei ole rekisteröityä 
omistajaa.   Niin kauan kuin kiinteistöjä omistetaan ”epävirallisesti”, esimerkiksi 
kiinnitysluottoja ei voida muuttaa rahaksi.

Omistusoikeuksien puolustaminen on elintärkeää kehitykselle.  Kehityspolitiikan 
onnistumiseksi olisi siis erittäin tärkeää perustaa ja parantaa kiinteistörekistereitä, ohjata 
varoja maa-alan kartoittamiseen sekä maaomaisuuden ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
rekisteröimiseen ja varata resursseja tuomioistuimille varallisuusoikeuden täytäntöön 
panemiseksi.    Markkinat eivät toimi ilman tehokasta oikeusjärjestelmää, joka valvoo 
omistusoikeuksien ja sopimusvelvoitteiden tunnustamista ja täytäntöön panemista 
kohtuullisen ennustettavasti ja nopeasti.  

Teollis- ja tekijänoikeuksien turvaaminen suojelee ja kannustaa luovuutta ja yrittäjyyttä. 

5. Poliisi (mukaan luettuna turvallisuus- ja tiedustelupalvelu)

Avoin, vastuullinen ja asiantunteva turvallisuussektori on olennaista kehityksen edellytysten 
luomisessa.  Liian usein kehitysmaissa ja erityisesti konfliktista toipuvissa maissa 
turvallisuuspalvelu ei pysty tai halua suojella kansalaisia.  Jos turvallisuussektori on toiminut 
sorron välineenä, on elintärkeää, että paikalliset yhteisöt otetaan mukaan turvallisuusalan 
uudistukseen, jotteivät ne katso asiakseen ottaa oikeutta omiin käsiinsä. On ehdottoman 
tärkeää, että armeijan turvallisuuspalvelusta siirrytään siviilipoliisiin niin pian kuin se on 
käytännössä mahdollista.

Turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden takaaminen jokaiselle kuuluu siis köyhyyden 
vähentämisen ja rauhanrakentamisen prioriteetteihin.   Paikallinen siviilipoliisi täytyy 
perustaa lainvalvonnasta aikaisemmin vastuussa olleiden kansainvälisten joukkojen tilalle. 

6. Miinojen raivaus ja pienaseiden ja kevyiden aseiden hävittäminen

Miinojen raivaus ja pienaseiden ja kevyiden aseiden runsaus lisäävät konflikteja ja 
rikollisuutta. Kehitystä nopeuttavan turvallisuuden parantamiseen pyritään täten edistämällä 
toimia, joilla puututaan vastuuttomaan aseiden kuljetukseen ja pienaseiden määrän 
räjähdysmäiseen kasvuun yhteiskunnissa.  

7. Kansalaisyhteiskunta

On edistettävä demokratian periaatteita, vapaata mediaa sekä tuotava totuudenmukainen tieto 
jokaisen saataville. Yhdistymisen vapaus ja sananvapaus toimivat osana pysyvän 
siviiliyhteiskunnan selkärankaa.  

Tärkeimmän periaatteen, jota on noudatettava kaikessa rauhanrakennustoiminnassa, tulee 
perustua ihmisarvon, vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, oikeuden ja
tasa-arvon kunnioittamiseen sekä siihen, että hallitus on vastuussa kansalle. Paikallisten 
avunsaajien näkökulma on otettava huomioon kaikessa rauhanrakentamiseen ja kansakunnan 
yhdistämiseen tähtäävässä toiminnassa. 
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8. Sovittelu ja anteeksianto

Tähän siirtymävaiheen oikeudenjakamiseen kuuluu eri väestökerrosten välinen sovittelu, 
entisten sotilaiden ja pakolaisten sopeuttaminen yhteiskuntaan, konfliktin eri osapuolten 
välinen vuoropuhelu (henkisten järkytysten hoito, rauhankoulutus), totuus- ja 
sovittelukomiteoiden perustaminen sekä väkivallattomien riidanratkaisujärjestelmien 
lisääminen.

9. Sotarikokset

Kansanmurhasta on langetettava näkyvästi rangaistuksia.  Sotarikostuomioistuimia on 
perustettava tarpeen mukaan.  On parempi, että suurimmat rikoksentekijät tuomitaan 
kansallisissa tuomioistuimissa kuin kansainvälisissä.  

10. Vuosituhattavoitteet (MDG) ja jokaiselle kuuluvat peruspalvelut

Terveys on juomaveden ja viemäröinnin ohella kehityksen elinehto. Elintarviketurvan on 
myös oltava etusijalla.  Samoin koulutus on tärkeä tekijä köyhyyden vähentämisessä.  

Suurimmassa osassa maita, joissa on korkein lapsi- ja imeväiskuolleisuus, on ollut konflikti 
viime vuosina. Turvaton ympäristö tarjoaa kasvualustan myös järjestäytyneelle 
rikollisuudelle. Terveen ja koulutetun työväestön vauhdittama kehitysmaiden tuotantokyky on 
asetettava etusijalle, sillä se on tärkeä tekijä köyhyyden hävittämisessä. 

11. Sukupuolten välinen tasa-arvo

12. Kestävien resurssien tasapuolinen jako

Kestävän kehityksen sekä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
torjunnan takaamiseksi on välttämätöntä käyttää luonnonvaroja kestävällä ja ympäristöä 
suosivalla tavalla sekä varmistaa niiden tasapuolinen jako.  Somalia on hyvä esimerkki siitä, 
mitä voi tapahtua, jos yllämainittuja periaatteita ei noudateta.

13. Konfliktinäkökohtien huomioonottaminen

Avulla ei välttämättä ole tarkoitettuja positiivisia vaikutuksia, jos kehitysyhteistyön toimijat 
eivät tunnista konfliktiin liittyviä ongelmia tai välttävät niihin tarttumisen. Avunanto ilman, 
että kiinnitetään huomiota käynnissä olevien konfliktien ympäristö- ja 
turvallisuusvaikutuksiin, tai avunanto tiettyjä ihmisryhmiä syrjivien valtioiden hallitusten 
kautta, voi myös vaikuttaa konfliktin alkamiseen tai jatkumiseen. Konfliktien arviointia olisi 
pidettävä itsestään selvänä osana kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelua ja päätöksentekoa.

Konfliktinäkökohtia arvioitaessa on myös päätettävä, tuetaanko rahallisesti valtiota vai jotain 
tiettyä elinkeinoalaa, annetaanko suurin osa avusta valtion kautta, miten taataan, että keskeiset 
koulutukseen, terveyteen sekä muihin tekijöihin liittyvät kehitysyhteistyöohjelmat vaikuttavat 
positiivisesti konfliktin perimmäisiin syihin, ja niin edelleen. Arviointien tulisi perustua 
kokemukseen aiemmista konfliktien arvioinneista sekä muihin sosiaalisiin analyyseihin, 
erityisesti epätasa-arvoon ja sosiaaliseen syrjäytymiseen keskittyviin selvityksiin. Pitäisi 
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kiinnittää erityishuomiota siihen, että ymmärretään ja selitetään, miten avustussuhde- ja 
kehitysyhteistyöohjelmaehdotukset paneutuvat konfliktin sekä köyhyyden pohjimmaisiin 
syihin.   

14. Kansainvälisten instituutioiden tehtävä (kansainvälisen yhteisön 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys)

YK:n rauhanrakennuskomissio perustettiin, jotta voitaisiin parantaa konflikteista toipuvien 
maiden kansainvälistä avustustyötä. Rauhanrakennuskomission pitäisi tarjota poliittista tukea 
sekä tarkoituksenmukaisia voimavaroja toimiakseen tehokkaasti ja saavuttaakseen 
tavoitteensa kentällä.

Monet kansainväliset toimijat puhuvat paremman toiminnan yhteensovittamisen puolesta 
konfliktista toipuvissa maissa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, Sierra Leonessa 
ja Liberiassa. Joitain parannuksia lukuun ottamatta niiden toiminnassa esiintyy käytännössä 
kuitenkin usein epäjohdonmukaisuutta ja kilpailua lisääviä käytäntöjä. OECD:n 
kehitysapukomitea (DAC) arvioi ajoittain jäsentensä kehitysavun tehokkuutta. Näiden 
arviointien kriteerejä tulisi laajentaa koskemaan maiden käytäntöjä konfliktin jälkeisissä 
tilanteissa. 
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