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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Algeriassa on 1990-luvun aikana kuollut ainakin 100 000 ihmistä joko armeijan tai islamistiryhmien uhreina. Ongelmat alkoivat maan
demokratisoitumisen myötä 1990-luvun alussa, kun maan historian ensimmäisissä vapaissa parlamenttivaaleissa Islamistinen pelastusrintama
Front Islamique du Salut (FIS) sai suuren vaalivoiton ensimmäisellä kierroksella joulukuussa 1991. Tammikuussa 1992 armeija kaappasi vallan
ja peruutti vaalien toisen kierroksen, ensimmäisen kierroksen vaalitulos mitätöitiin. Tästä alkoi väkivalta, joka kasvoi sisällissodaksi
vuosikymmenen edetessä. Vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyivät niin islamistit kuin armeijakin. Vaikka pahin väkivallan kausi on ohi,
ei sisällissota sitä vielä ole täysin. Huhtikuussa 1999 presidentiksi valittu Abdelaziz Bouteflika halusi lopettaa maata repivän sisällissodan.
Hänen ratkaisunsa oli kansallisen sovun politiikka ja armahduslaki, jolla voitiin armahtaa aseellisesta taistelusta luopuneita islamisteja.
Tämä tutkielma pyrkii kuvaamaan ja selittämään tuota monimutkaista prosessia, joka on ollut käynnissä yli vuosikymmenen ajan. Keskeisenä
aineistona on käytetty itse armahduslakia sekä presidentti Bouteflikan puheita ja haastatteluja. EU:n, YK:n ja erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen
raportit ovat myös keskeisessä asemassa, samoin kuin aiempi tutkimus Algerian sisällissodasta. Pyrkimys demokratiaan, ääri-islamismin aalto ja
armeijan suuri poliittinen valta sekä sen korruptio ja kova voimankäyttö, ovat luoneet ongelmavyyhden, jota pelkkä yksipuolinen armahduslaki
ei pysty pyyhkimään pois. Lain tarkoituksena ei edes ollut selvittää tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia. Yleinen armahduslaki tukee näin ollen
rankaisemattomuutta, joka puolestaan voi kannustaa ihmisoikeusloukkauksiin myös tulevaisuudessa. Menneisyyden käsitteleminen olisikin
tärkeää myös Algerian tulevaisuuden kannalta. Algerian kohdalla hyvä ratkaisu olisi jonkinlainen tutkiva komissio, joka tutkisi mitä maassa
todella on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämän jälkeen teot voitaisiin Etelä-Afrikan totuuskomission mallin mukaisesti antaa
anteeksi. Konfliktin molempia osapuolia tulisi myös kohdella samalla tavalla.
Ratkaiseva kehitys parempaan on kuitenkin epätodennäköistä niin kauan kuin armeijan poliittista valtaa ei saada murrettua. Jos siinä onnistutaan,
on Algerialla kaikki mahdollisuudet kehittää oma mallinsa demokratiasta muslimimaassa.
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