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1. Johdanto 

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun alussa muutti merkittävästi maailman geopoliittisen 

järjestelmän luonnetta. Idän ja lännen kaksinapaisen järjestelmän purkauduttua ja kylmän 

sodan päätyttyä ovat konfliktit muodostuneet monimutkaisemmiksi kuin aikaisemmin (Klare 

2002). Useassa kansallisvaltiossa politiikkaa ei enää rajoita kuuluminen joko itä- tai 

länsiblokkiin, jonka seurauksena valtakamppailuihin osallistuu uusia ryhmittymiä. Erityisesti 

Afrikan kontekstissa tämä on johtanut yhteiskuntien voimakkaampaan poliittiseen 

sirpaloitumiseen ja joissain tapauksissa jopa valtioapparaatin romahtamiseen (Kivimäki & 

Laakso 2000: 15). Yleisimpänä konfliktin muotona 2000-luvulla valtioiden sisäiset sodat ovat 

selkeästi yleisempiä kuin valtioiden väliset sodat. Tukholman kansainvälisen 

rauhantutkimusinstituutin mukaan vuonna 2009 maailman 17 suuresta aseellista konfliktista 

yksikään ei ollut kahden valtion välinen. Vuosi 2009 oli myös kuudes peräkkäinen vuosi, 

jolloin maailmassa ei ollut yhtään aktiivista kahden valtion välistä konfliktia ja 2000-luvun 30 

konfliktista ainoastaan kolme on ollut valtioiden välisiä (SIPRI 2010). Sisällissodat ovat myös 

vaikeita ratkaista. Konfliktin sytyttyä ne kestävät keskimäärin kymmenkertaisen ajan valtion 

välisiin sotiin verrattuna ja ne ovat valtavan tuhoisia yhteiskunnalle, taloudelle ja ylipäätään 

elämälle (Collier et al. 2009).  

 

Yksi tällainen monimutkainen konflikti on Kongon Demokraattisessa Tasavallassa (KDT) 

toista vuosikymmentä jatkunut valtion sisäinen sota. Konfliktin alku voidaan sijoittaa vuoteen 

1996, jolloin maata vuosikymmeniä hallinnut Mobutu Sese Seko syrjäytettiin 

kapinaliikkeiden toimesta, joita tukivat Kongon itäiset naapurit, erityisesti Uganda ja Ruanda. 

Mobutun syrjäyttämistä seurasi sota, jota on kutsuttu Afrikan Maailmansodaksi johon 

osallistui suurin osa Kongon Demokraattisen Tasavallan naapurivaltioista. Konflikti tuli 

nimelliseen päätökseensä vuonna 2003 Etelä-Afrikan Sun Cityssä solmitulla 

rauhansopimuksella. Maan itäiset osat ovat jääneet kuitenkin koko 2000 luvun eriasteisen 

matalan intensiteetin konfliktin piiriin huolimatta 2003 rauhansopimuksesta. Vuodesta 1996 

alueella on arvioitu noin viiden miljoonan ihmisen menettäneen henkensä toisiaan 

seuranneiden humanitaaristen kriisien seurauksena.  

 

Tarkastelen tässä Pro Gradu-työssä erityisesti Kongon Demokraattisen Tasavallan konfliktia 

sodan maantieteen perspektiivistä. Sodan maantiede on poliittiseen maantieteeseen kuuluva 

monitieteinen tutkimusala, joka yhdistää useita maantieteen kenttiä sekä konfliktintutkimusta 
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(Vehnämäki 2001). Tämän työn ensimmäinen tavoite on kuvata Kongon Demokraattisen 

Tasavallan konfliktin viimeisintä vuoden 2012 vaihetta, jolloin M23-kapinaliike toimi 

vahvimmillaan sodan maantieteen käsitteellisen mallin kautta, jota on käytetty Kongon 

Demokraattisen Tasavallan konfliktin analysointiin vuosien 1996 – 2000 aikana. Työn toisena 

tavoitteena on kehittää sodan maantieteessä luotua käsitteellistä mallia, joka selittää sodan 

taustalla vaikuttavia tekijöitä työntö- ja vetovoimatekijämallinnuksen kautta (Vehnämäki 

2001). Mallia kehitetään tekemällä katsaus tieteelliseen keskusteluun konfliktien taustalla 

vaikuttavista syistä sekä analysoimalla KDT:n konfliktia spatiaalisesta näkökulmasta 

paikallisena, kansallisena, alueellisena ja globaalina konfliktina lisäämällä malliin skaalan 

käsite.  

2. Konfliktien teoreettinen tausta 

Konflikti on pysyvä ja luontainen ominaisuus valtarakenteiden taustalla vaikuttavien erilaisten 

intressien väliselle kilpailulle. Sen yleisin määritelmä on ”kamppailu arvoista, statuksesta, 

vallasta sekä rajallisista resursseista”. (Ho-Won 2008).  Sota on laajemman konfliktikäsitteen 

suppeampi osa; sodasta on kyse, jos taisteluissa on kaatunut yli 1000 henkilöä vuoden aikana. 

Tunnistettavia osapuolia tulee olla vähintään kaksi ja osapuolien on myös kärsittävä vähintään 

viisi prosenttia kaikista tappioista, jotta sota voidaan erottaa yksipuolisesta repressiosta. 

Konfliktit, joissa kaatuneita on vähintään 25, mutta alle 1000 ei lasketa varsinaisiksi sodiksi, 

vaan matalan intensiteetin konflikteiksi (UCDP 2014). Vuosien 1989 ja 2009 välillä 

maailmassa oli 128 aseellista konfliktia, joista suurin osa oli pieniä konflikteja. Yhteensä 48 

konfliktia täyttivät sodan määritelmän, joista ainoastaan kahdeksan oli selkeästi valtioiden 

välisiä konflikteja. Loput konflikteista olivat valtion sisäisiä konflikteja, jos määritelmänä 

toimi taisteluiden käyminen ainoastaan yhden valtion sisällä. Joissain tapauksissa valtion 

sisäiset konfliktit ovat kuitenkin kansainvälistyneitä, esimerkiksi toisen valtion osallistuessa 

valtion sisäiseen konfliktiin (Brock ym. 2012).  

 

Konfliktien tutkimuksen taustalla vaikuttaa useita ajatuskoulukuntia sotien syttymisen 

perimmäisistä syistä, mutta yksikään teoria ei ole pystynyt tyhjentävästi analysoimaan sekä 

luomaan empiiristä mallia siitä mikä laukaisee konfliktin. Konfliktien taustalla vaikuttavista 

syistä voidaan Willamsin (2011) mukaan identifioida erilaisia koulukuntia tai suuria 

konfliktien selitysmalleja. Nämä koulukunnat ovat tiivistetysti kolonialismin perinne ja post-

koloniaaliset eliitit, etninen viha sekä ahneusteoriat. Kivimäen ja Laakson (2000) mukaan 
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valtion sisäisten konfliktien kehityksen alkupisteenä voidaan pitää kolonialismia. Siirtomaa-

aika jätti mantereelle perinnöksi valtioita, joilla oli kolonialisteja suojelevia voimakkaita 

pakkovaltakoneistoja. Valtioita ei ollut suunniteltu olemaan vastuullisia kansalaisilleen. 

Itsenäistymisten jälkeen nämä valtioapparaattien mallit ovat säilyneet pitkälti useassa Afrikan 

valtiossa. Itsenäistymisen jälkeen siirtomaa-isäntien roolin on ottanut yksittäiset ryhmittymät; 

post-koloniaaliset eliitit. Valta on usein keskittynyt yhdelle toimeenpanevalle taholle ilman 

vallanjakoa poliittisille vastavoimille. Siirtomaa-aika jätti myös mielivaltaisesti vedettyjä 

rajoja, jotka yhdistivät erilaisia ihmisiä ja jakoivat samaan ryhmään identifioituvia erilleen. 

Williams (2011) antaa vähemmän painoarvoa kolonialismin perinteelle. Hänen mukaansa, 

vaikka kolonialismi on yksi taustalla vaikuttava tekijä, ei se ole modernien valtion sisäisten 

sotien pääasiallinen laukaiseva tekijä. Kolonialismi oli hyvin erilainen käytännöissään eri 

maissa ja monet kolonialismin läpikäyneistä valtioista on pysynyt täysin sisäisten ja ulkoisten 

konfliktien ulkopuolella.  

 

Toinen merkittävä konflikteja selittävä koulukunta erityisesti Afrikan kontekstissa ovat 

etnisyyteen liittyvät konfliktit. Afrikan konflikteja esitetään usein joko etnisen vihan tai 

etnisen pelon kautta. Ensimmäinen viittaa jo olemassa olleeseen etniseen vihaan joka laukeaa, 

jälkimmäinen taas etnisen toiseuden käyttöön poliittisesti. Williamsin mukaan etnisyys ei 

tarjoa minkäänlaista selitystä sille miksi valtio ajautuu konfliktiin. Erityisesti Afrikassa 

valtiot, joissa on paljon etnisiä ryhmiä, eivät ole ajautuneet valtion sisäisiin sotiin. Etnisesti 

hyvin homogeeniset valtiot, kuten Ruanda ja Somalia, ovat taas olleet mantereen verisimpiä 

(Williams 2011: 8). Afrikan sisällissotia analysoineet Timo Kivimäki ja Liisa Laakso (2000) 

toteavat ettei yksittäisiä tekijöitä tule ylikorostaa tulkittaessa sisällissotien taustoja vaan 

tarkastella sitä kokonaisuutena. Heidän mukaansa konfliktin dynamiikan ymmärtämiseksi on 

keskeistä ryhmittymien välisen antagonismin tarkastelussa pyrkiä näkemään taustalla 

vaikuttavia perimmäisiä tekijöitä, kapinallisten välitöntä motivaatiota käydä sotaa sekä 

sodankäynnin välineiden saatavuutta.  

 

Ahneusteoriat tai taloudelliset selitysmallit ovat kolmas paljon huomiota saavuttanut 

selitysmallien joukko. Tiivistetysti ahneuskoulukunnassa konfliktin syttyminen redusoidaan 

taloudelliseen ajatteluun ”jos kapina on taloudellisesti toteutettavissa, se tapahtuu”. Paul 

Collier (1998, 2002, 2004, 2009) on ollut johtavia ahneuskoulukunnan tutkijoita. Konfliktien 

ja kapinaliikkeiden motivaatioiden yksinkertaistaminen puhtaasti taloustieteeseen pohjaavaan 

ajatteluun on saanut huomattavaa kritiikkiä osakseen. Erityistä kritiikkiä Collierin teoriat ovat 
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saaneet siitä, että ne tulkitsevat konflikteja epäpoliittisina, puhtaasti taloudellisina 

tapahtumina (Williams 2011; Brock et al. 2012). Taloudellisilla tekijöillä ja luonnonvaroilla 

on kuitenkin kiistaton yhteys konflikteihin ja erityyppisillä luonnonvaroilla on selkeästi 

erilaisia vaikutuksia konfliktien luonteeseen ja kulkuun (Ross 2003; Le Billon 2001; Snyder 

& Bhavnani 2005).    

 

Maantieteen piirissä konfliktit ovat tutkimuksen kohteena erityisesti poliittisen maantieteen 

piirissä. Konfliktien tutkimus on maantieteessä hyvin poikkitieteellinen ja laaja-alainen 

kenttä. Maantieteelle tyypillisesti keskeistä on maantieteellinen perspektiivi, spatiaalinen 

lähestymistapa tutkittavaan ongelmaan (Flint 2006). Konflikteja maantieteen piirissä tutkinut 

Mika Vehnämäki määrittelee ”Sodan maantieteen” monitieteiseksi tutkimuskentäksi, joka 

yhdistää laajasti useita eri maantieteen kenttiä pitäen sisällään poliittisen, historiallisen, sekä 

yhteiskunnallisen maantieteen, sekä geopolitiikan ja konfliktintutkimuksen (Vehnämäki 2002: 

50). Sodan maantiede poliittisen maantieteen kenttänä soveltuu erinomaisesti konfliktien 

tutkimukseen, jonka kentässä tarvitaan poikkitieteellistä lähestymistä sekä maantieteelle 

ominaista spatiaalista lähestymistapaa konfliktien syvälliseen ymmärtämiseen.  

2.1. Konfliktien ainesosat 

Konfliktit muodostuvat useista ainesosista, joita pyritään kattavasti tarkastelemaan tässä 

osiossa. Pyrkimyksenä on hylätä monokausaaliset kehitysmallit ja tarkastella keskeisiä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat konfliktien taustalla. Useat tekijät myös kytkeytyvät toisiinsa; 

esimerkiksi luonnonvarat kytkeytyvät huonoon hallintoon ja on debatin alaista mihin suuntaan 

kausaalisuus kulkee näiden välillä (Ross 2003). Konfliktin eri ainesosien luonne poikkeaa 

myös toisistaan. Osa tekijöistä toimii pakottavina elementteinä konfliktille, kun taas toisissa 

osissa tekijöitä konfliktin osapuolilla voi olla hyvinkin suuri vapaus valita sodan ja rauhan 

väliltä (Vehnämäki 2001).  

 

Tässä osiossa tarkastellaan ensin konfliktintutkimuksesta lähtöisin olevia käsitteitä konfliktin 

perusedellytyksistä, jonka jälkeen tarkastellaan konfliktille alttiiden valtioiden yhteisiä 

piirteitä. Tämän jälkeen osiossa käsitellään konfliktin taustalla vaikuttavia tekijöitä – nk. 

suuria selitysmalleja; luonnonvaroja, siirtomaa-ajan perintöä sekä etnisyyttä konfliktien 

ainesosina. Viimeinen osio esittelee sodan maantieteessä esitetyn käsitteellisen mallin valtion 

sisäisen sodan dynamiikasta sekä skaalan vaikutuksesta konfliktien dynamiikan tarkasteluun. 
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2.1.1. Konfliktin perusedellytykset; motivaatio, tilaisuus ja identiteetti 

Konfliktintutkimuksen piirissä konfliktien lähtökohtia on tarkasteltu kolmen tekijän, 

motivaation, tilaisuuden ja identiteetin kautta. Kun ihmisen subjektiiviset tarpeet ja odotukset 

eivät tule tyydytetyiksi motivoituu yksilö poliittisiin protesteihin ja väkivaltaan (Ellingsen 

2000: 230) Tällöin muodostuu tilanne, jota kutsutaan suhteelliseksi deprivaatioksi. Gurr 

(1968) määrittelee suhteellisen deprivaation ihmisten odotusten ja todellisuuden väliseksi 

erotukseksi. Odotuksilla hän tarkoittaa asioita, mihin ihminen arvioi olevansa oikeutettu 

(taloudelliset, psykososiaaliset ja poliittiset olosuhteet) ja todellisuus taas kertoo, kuinka nämä 

käsitykset subjektiivisesti toteutuvat (Gurr 1968: 253).  Köyhyys aiheuttaa turhautumista. 

Ross toteaakin (Ross 2003: 21), ettei liene yllättävää että ihmiset, joiden 

tulevaisuudennäkymät ovat heikkoja tarttuvat helpommin aseisiin. Lähtökohtaisesti kaikki 

aggressio syntyy turhautumisesta ja poliittisen väkivallan ja konfliktien teorioissa aggressio 

on avainasemassa selitettäessä konfliktien pohjalla vaikuttavaa motivaatiota (Ellingsen 2000: 

230 sit. Davies 1962).  

 

Suuretkin yhteiskunnalliset epäkohdat voivat jäädä muuttumatta kapinaksi, jos kapinaan ei ole 

edellytyksiä. Kapinalliset tarvitsevat siis myös tilaisuuden kapinan toteuttamiseen. Tilaisuus 

on sinällään hyvin epämääräinen määritelmä ja riippuu aina kontekstista mikä tilaisuuden 

muodostaa. Se voi muodostua hallituksen provokaatiosta, hallituksen heikkoudesta tai 

mahdollisten kapinallisten vahvuudesta suhteessa valtioon (Ellingsen 2000: 230). Tilaisuuteen 

liittyy myös kysymys siitä, miksi väkivaltaa rajoittavat tekijät puuttuvat yhteiskunnasta; onko 

poliisi ja armeija osana konfliktia vai ovatko ne kykenemättömiä ylläpitämään järjestystä 

(Kivimäki & Laakso 2000: 9). Tilaisuus kytkeytyy tätä kautta laajemmin hauraan valtion 

kontekstiin ja muihin konfliktien taustalla vaikuttaviin ainesosiin, joita käsitellään 

myöhemmin tässä osioissa.  

 

Otolliseen tilaisuuteen liittyvät läheisesti instrumentit, joilla käydä sotaa. Ilman sodankäynnin 

välineitä, ei kapinaa synny. Instrumenteilla viitataan ensinnäkin suoraan välineistöön käydä 

sotaa, eli aseisiin sekä muihin sodankäynnin varusteisiin. Toiseksi instrumenteilla viitataan 

kapinoitsijoiden organisatoriseen kykyyn, kuten joukkojen mobilisointiin. (Kivimäki & 

Laakso 2000: 9).  Kapinan taloudellinen ja sotilaallinen elinkelpoisuus sekä tilaisuus 

kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Jos valtiolla on koko territorio vahvassa kontrollissa, voi 

kapina olla hallitusta vastustaville voimille usein yksinkertaisesti liian kallis sekä 

sotilaallisesti mahdoton toteuttaa. Valtion turvallisuusrakenteiden vahvuudesta riippuu pitkälti 
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kuinka paljon kapinallisilla tulee olla resursseja pystyäkseen aloittamaan elinkelpoisen 

kapinan. Elinkelpoisuuteen vaikuttaa luonnollisesti myös luonnonmaantieteelliset tekijät, 

kuten maaston tarjoamat edut, tai rajoitteet sekä esimerkiksi potentiaalisten kapinallisten 

maantieteellinen jakauma, jos ryhmä on hajonnut ohuesti suurelle alueella (Collier et al. 1998; 

Lujala et al. 2005: 539).  

 

Merkittävin instrumentteihin vaikuttava tekijä on kuitenkin identiteetti, jolla viitataan 

käsitykseen yhteisestä historiasta, kohtalosta ja kulttuurista joka tarkoittaa usein jonkinasteista 

jaettua kieltä, fyysisiä ominaisuuksia ja elämän rituaalista sääntelyä – erityisesti uskonnollista 

(Williams 2011: 114). Etnisyys on yksi voimakkaimmista yhteistä identiteettiä muodostavista 

tekijöistä, erityisesti hauraiden valtioiden kontekstissa, jossa valtiolla on vaikeuksia syrjäyttää 

etnistä identiteettiä kansalaisuudella. Konflikti vaatii kaikkien näiden tekijöiden täyttymistä; 

ilman suoraa motivaatiota pelkkä ryhmittymien välinen antagonismi ei muutu sodaksi, vaikka 

välineet olisivat olemassa. Yhtälailla yhteiskunnallinen turhautuminen ja aseiden saatavuus 

eivät muodostu aseelliseksi konfliktiksi, jos ryhmällä ei ole yhteistä identiteettiä eikä 

tunnistettavaa vihollista ei ole olemassa tai sitä ei pystytä muodostamaan. Antagonismi ja 

motivaatio eivät myöskään muodostu sodaksi, jos saatavilla ei ole välineitä, joilla sotaa käydä 

(Kivimäki & Laakso 2000: 8).  

2.1.2. Hauraat valtiot konfliktien näyttämönä 

Konfliktintutkimus muodostaa viitekehyksen, johon konfliktin eri ainesosia voidaan sijoittaa. 

Moderneita konflikteja yhdistävä tekijä on niin kutsutuissa ”hauraissa valtioissa”, joilla on 

tiettyjä mitattavissa olevia yhdistäviä tekijöitä. Fund for Peace ja Foreign Policy -julkaisut 

ylläpitävät vuotuista listausta maailman hauraista valtioista, joita arvioidaan 

yhteiskunnallisissa, taloudellisilla sekä poliittisilla hallintoa mittaavilla indikaattoreilla (Fund 

for Peace 2014a). Indikaattorit eivät sinällään kerro onko maa konfliktissa ja listan 

kärkipäästä löytyy valtioita, jotka eivät ole välittömässä vaarassa ajautua konfliktiin, kuten 

sijalla 9 oleva Haiti. Indeksi indikoi valtioon kohdistuvaa painetta tilastojen kautta. 

Indikaattoreita on yhteensä 12, jotka mittaavat eri hallinnon aloja ja määrittävät niiden 

toimintaa (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Valtion toimivuutta ja haurautta mittaavat indikaattorit (Fund for Peace 2014b). 

Sosioekonomiset indikaattorit 

1 – 1 Kasvava demografinen paine  

1 - 2 Merkittävät pakolais- tai evakkovirrat 

1 – 3 Yhteiskunnallisiin epäkohtiin liittyvä väkivalta ja sen traditio 

1 – 4 Krooninen muuttotappio 

1 – 5 Epätasainen tulonjako eri ryhmittymien välillä 

1 – 6 Vakavat taloudelliset taantumat ja köyhyys 

Sotilaallis-poliittiset indikaattorit  

1 – 7 Valtion kriminalisoituminen tai de-legitimisaatio  

1 – 8 Julkisten palveluiden progressiivinen taantuminen 

1 – 9 Oikeusvaltion ja byrokratian mielivaltainen toimeenpano sekä ihmisoikeusrikkomukset 

1 – 10 Turvallisuuskoneisto (armeija, poliisi) toimii ”valtiona valtion sisällä”  

1 – 11 Ryhmäytyneet eliitit 

1 – 12 Vieraiden valtioiden tai maan ulkopuolisten poliittisten toimijoiden interventio 

 

Sosioekonomiset indikaattorit pitävät ensimmäiseksi sisällään väestönkasvun ja ympäristön 

kapasiteetin ylläpitää väestöä, mukaan lukien mahdollinen aliravitsemus ja taudit. Toisena 

indikaattorina toimivat maassa olevat pakolais- tai evakkovirrat, sekä yhteiskunnan 

kapasiteetti ylläpitää pakolais- tai evakkoväestöä. Yhteiskunnallisiin epäkohtiin liittyvä 

väkivalta liittyy eri ryhmittymien välisiin antagonismeihin ja ryhmittymien välillä olevaan 

”väkivallan traditioon” joka viittaa aikaisempiin tilanteisiin jossa väkivaltaa on ilmennyt. 

Krooninen muuttotappio tarkoittaa resursseja omaavan väestönosan muuttopakoa maasta sekä 

yleistä ulosmigraatiota paremman tulevaisuuden toivossa. Epätasainen tulonjako kytkeytyy 

vallassa oleviin ryhmittymiin ja indikoi epätasa-arvoista valtiota. Taloudelliset taantumat ja 

köyhyys rajoittavat myös valtion kapasiteettia toimia (Fund for Peace 2014) 

 

Poliittis-sotilaalliset indikaattorit pitävät sisällään valtion legitimiteetin, joka kattaa valtion 

edustavuuden; poliittisen osallistumisen, mielenosoitukset, byrokratian toimivuuden, 

korruption sekä harmaan talouden verkostot. Julkiset palvelut kattavat valtion peruspalvelut 

(koulutus, terveydenhuolto, poliisi) sekä infrastruktuurin. Ihmisoikeudet sekä oikeusvaltion 

toteutuminen kuuluvat myös tämän ryhmän indikaattoreihin. Väkivallan monopoli viittaa 

valtion kykyyn käyttää legitiimiä voimaa ja indikaattori heikkenee, jos valtion sisällä on 

useita kilpailevia voimaa käyttäviä ryhmittymiä. Ryhmäytyneet eliitit viittaavat sellaiseen 

poliittiseen käyttäytymiseen, jossa valtiossa valtaa pitävät ryhmittymät havittelevat omaa 

etuaan säilyäkseen vallassa. Ulkopuolinen interventio taas viittaa laajasti kaikkeen 

ulkopuoliseen interventioon sellaisissa valtioissa, joissa maan oma kapasiteetti on heikko. 
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Tämä pitää sisällään niin YK edustustot, kansainväliset toimijat kuin mahdolliset 

naapurivaltioiden interventiot (Fund for Peace 2014b)  

Taulukko 2 Vuoden 2014 hauraiden valtioiden indeksin 10 heikointa maata (Fund for Peace 2014a)  
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1 
 

Etelä-Sudan 

 
9.1 10.0 10.0 6.8 8.9 8.8 9.7 9.9 9.9 9.9 10.0 9.9 112.9 

2 
 

Somalia 

 
9.5 10.0 9.3 8.9 8.7 9.1 9.1 9.6 9.8 9.4 10.0 9.2 112.6 

3 
 

Keski-

Afrikan  

Tasavalta 

8.7 10.0 9.5 7.0 9.4 7.8 9.5 9.7 9.5 9.9 9.7 9.9 110.6 

4 
 

Kongon 

Dem.  

Tasavalta 

9.4 9.9 9.6 7.2 8.5 8.2 9.3 9.4 10.0 9.4 9.5 9.8 110.2 

5 
 

Sudan 

 
8.6 9.7 9.9 8.7 8.2 8.1 9.3 9.1 9.3 9.6 10.0 9.6 110.1 

6 
 

Tsad 

 
9.6 9.8 8.5 8.3 8.8 7.7 9.4 10.0 9.5 9.1 9.8 8.2 108.7 

7 
 

Afganistan 

 
8.8 9.3 8.7 7.8 7.5 8.3 9.5 9.0 8.3 10.0 9.4 9.9 106.5 

8 
 

Jemen 

 
9.1 9.0 9.3 7.3 7.8 9.1 8.9 8.5 9.0 9.5 9.4 8.5 105.4 

9 
 

Haiti 

 
8.7 8.5 7.0 9.1 9.3 9.4 8.9 9.5 7.5 7.5 9.1 9.8 104.3 

10 
 

Pakistan 

 
8.8 8.8 10.0 6.9 7.6 7.5 8.5 7.6 8.6 9.9 9.5 9.3 103.0 

 

Hauraat valtiot ovat nostettu ulkopuolisten voimien toimesta osaksi kansainvälistä yhteisöä. 

Hauraiden valtioiden status on riippunut ulkopuolisesta tunnustamisesta, endeemisen 

valtionmuodostumisen sijaan ja suurin osa hauraista valtioista on luotu osaksi kansainvälistä 

järjestelmää riippumatta niiden omasta kapasiteetista ja mahdollisuuksista toimia valtioina – 

prosessi jota Brock et al. (2012) kutsuvat elinkelvottomimpien valtioiden voittokuluksi. 



14 

 

Hauraille valtioille on tämän vuoksi elämän ja kuoleman kysymys omata kansainvälisesti 

tunnustettu itsemääräämisoikeus; toisin sanoen kansainvälinen tunnustus sen maa-alueen 

olemassaolosta sekä itsemääräämisoikeudesta kansainväliseltä yhteisöltä. Tämä on hauraan 

valtion henkivakuutus; riippumatta siitä, kuinka kykenemätön tai haluton valtio on luomaan 

järjestystä, turvallisuutta, hyvinvointia ja vapautta kansalaisilleen tulee kansainvälinen yhteisö 

ja suvereeniusperiaate takaamaan sen olemassaolon sekä maantieteelliset rajat (Brock et al. 

2012: 36-38).  

 

Brockin et al. (2012) mukaan haurailla valtioilla on kolme tyypillistä ominaispiirrettä. Valtiot 

omaavat formaalin itsemääräämisoikeuden toisin sanoen ne ovat formaalisti tunnustettu 

itsenäisiksi ja koskemattomiksi valtioiksi kansainvälisen yhteisön toimesta. Tämä ei tarkoita 

kuitenkaan että ne olisivat itsenäisiä ulkopuoliselta interventiolta. Hauraat valtiot ovat 

olemassa, koska kansainvälinen yhteisö haluaa niiden olevan olemassa – valtion 

suvereeniusperiaatteen ylläpito tarjoaa kansainvälisen yhteisön suojelun, joka estää 

lähtökohtaisesti elinkelvottomien valtioiden tuhoutumista kansainvälisessä kamppailussa 

vallasta. 

  

Hauraita valtioita hallitsee usein myös eliitti tai toisin sanoen ryhmittymä, joka ei välttämättä 

ole erityisen kiinnostunut turvallisuudesta, järjestyksestä, hyvinvoinnista ja vapaudesta. 

Ryhmittymä on kiinnostunut pääasiassa valtion hallinnasta resurssien lähteenä, muttei yleensä 

valtion rakentamisesta itsessään. Hauraan valtion kontekstissa valtioapparaatti kykenee 

harvoin ulottamaan kontrollia koko maahan (Brock et al. 2012: 38 – 45). Valtiot, joilla on 

heikot ja epäpätevät instituutiot, ovat useimmiten myös kykenemättömiä hallitsemaan 

aluettaan sekä väestöään tehokkaasti. Tämä muodostaa konfliktille otollisen ympäristön joka 

voi johtaa kilpailevien valtakeskusten syntymiseen valtion sisällä, jotka saattavat joko haastaa 

valtaa pitävän eliitin tai muodostaa omia hallintoalueita kauempana pääkaupungista (Le 

Billon 2001; Williams 2012: 45 - 47).   

 

Kolmas tyypillinen piirre hauraalle valtiolle, joka myös liittyy edelliseen, on ulkopuolinen 

dominanssi. Usein hauraiden valtioiden tapauksessa tämä dominanssi on lähtöisin 

kolonialismista, mutta kolonialismin päättyminen ei ole päättänyt ulkopuolista dominanssia. 

Brock et al. (2012) mukaan valtionmuodostuksessa hauraiden valtioiden kohdalla kehitys 

näyttää kulkevan historiallisesti poikkeavaa kehityskulkua Eurooppalaisen valtion 

kehitykseen nähden. Euroopassa ulkopuoliset uhat pakottivat valtion eliitin investoimaan 
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sisäiseen stabiliteettiin. Toisin sanoen eurooppalaiset eliitit investoivat kehitykseen jotta valtio 

on riittävän vahva kohtaamaan ulkoisia uhkia. Hauraiden valtioiden suvereenius on taattu 

kansainvälisen yhteisön toimesta, jolloin ulkoista uhkaa ei ole olemassa eikä valtioita 

kontrolloivalla eliitillä ole vastaavaa painetta investoida valtion sisäiseen kehitykseen, mitä 

historiallisesti Euroopassa on koettu (Brock et al. 2012: 38–45). Tällaisissa yhteiskunnissa 

saattaa muodostua niin kutsuttu varjovaltio; järjestelmä jossa valtion viralliset instituutiot 

pidetään tarkoituksella heikkoina, jotta ne eivät pystyisi haastamaan hallitsijaa. Virallisen 

järjestelmän rinnalle kehittyy toinen epävirallinen järjestelmä, joka perustuu korruptioon ja 

suojelussuhteisiin. Tämä verkosto kanavoi valtion varoja vallassa olevalle eliitille, joka 

kanavoi riittävästi varoja avaintukijoilleen pysyäkseen vallassa. Suurin osa valtaväestöstä jää 

tällaisessa järjestelmässä ilman julkisia hyödykkeitä ja palveluita (Renner 2002: 17). 

  

Kivimäen & Laakson (2000) mukaan erityisesti Afrikassa on havaittavissa kasvava määrä 

valtioita, joissa on merkkejä turvallisuusrakenteiden täydellisestä romahtamisesta. 

Yhteiskunnissa, joissa turvallisuusrakenteet ovat romahtaneet tai puutteelliset, kansalliset 

taloudet altistuvat myös opportunistiselle kriminalisoitumiselle (Kivimäki & Laakso 2000: 9 - 

15). Opportunistisen kriminalisoitumisen kautta valtio voi integroitua harmaan talouden 

verkostojen kautta globaaliin talouteen; esimerkiksi luonnonvarojen viennin ja aseiden 

tuonnin kautta. Hauraiden valtioiden indeksin huipulta löytyminen ei sinällään indikoi 

konfliktia, mutta korkealla sijalla olevalla valtiolla on selkeästi suurempi riski ajautua 

konfliktiin kuin kaukana indeksin huipusta olevat valtiot (Taulukko 2.)   

2.1.3. Luonnonvarat 

Luonnonvarat liittyvät konflikteihin joko kilpailun rajallisista resursseista tai liian suuren 

resurssipohjan kautta. Luonnonvarat sinällään eivät koskaan ole ainoa syy konfliktille, vaan 

ne muodostuvat sellaiseksi monimutkaisten tapahtumaketjujen kautta. Näissä 

tapahtumaketjuissa vaikuttaa Rossin (2004) mukaan yhteiskunnalliset epäkohdat kuten 

köyhyys, uskonnolliset ja etniset tekijät ja epävakaa hallitus. Merkittävien luonnonvarojen 

kytkeytyminen konfliktiin näyttää myös pidentävän sisällissotia sekä tekevän niistä 

väkivaltaisempia (Ross 2004: 61). Riippuvuus luonnonvaroista ei myöskään tee konfliktista 

väistämätöntä, sillä useat luonnonvaroista riippuvaiset maat ovat onnistuneet välttämään 

konfliktin (Ross 2003: 19). Maa, jolla on laaja luonnonvarapohja saattaa joutua konfliktiin 

niin kutsutun ”resurssikirouksen” kautta. Resurssikirous viittaa tilaan, jossa luonnonvararikas 

valtio on luonnonvarojensa vuoksi epästabiilimpikuin valtio, jolla on rajallisemmat resurssit. 
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Resurssikirous toimii kolmella pääasiallisella kausaalisella mekanismilla: yhteiskunnallisilla 

epäkohdilla, ahneusteorialla sekä heikentämällä valtion instituutioita (Brock et al. 2013: 50).  

 

Ensimmäinen kausaalinen mekanismi viittaa ryhmittymiin, jotka eivät hyödy luonnonvaroista, 

mutta joutuvat kärsimään niiden hyödyntämisestä, josta seuraa usein paikallisia taloudellisia, 

yhteiskunnallisia sekä ympäristöongelmia. Ongelmat jäävät paikallisille ihmisille samaan 

aikaan kun toiminnan taloudelliset hyödyt virtaavat muualle. Paikalliseen vastustukseen 

saatetaan vastata myös repressiolla (Brock et al. 2013: 50; Renner 2002: 43-44). Näin 

luonnonvarojen hyödyntämisen seuraukset voivat myös toimia vaikuttimena, kuten 

Bougainvillen pyrkimyksessä irtautua Papua Uudesta-Guineasta. Saarella sijaitseva 

kuparikaivos on tuhonnut saaren ympäristön muodostaen sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. 

Lisäksi kaivoksen voitot virtasivat ulos saarelta. Vuonna 1990 saari julistautui itsenäiseksi 

aloittaen avoimen konfliktin Papua Uuden Guinean kanssa (Klare 2002: 196).   

Toinen kausaalinen mekanismi luonnonvarojen ja konfliktien teorioissa ovat niin sanotut 

ahneusteoriat. Luonnonvarojen olemassaolo tarjoaa resursseja, joiden avulla voidaan ryhtyä 

kapinaan tai ylläpitää sitä (Lujala et al. 2005: 540). Näin luonnonvarojen voi katsoa 

vaikuttavan mahdollisuuteen ryhtyä aseelliseen kapinaan.  Ahneusteoriassa taloudellista 

mahdollisuutta kapinan toteuttamiseen on pidetty painoarvoltaan jopa merkittävämpänä 

tekijänä kuin vallitsevia yhteiskunnallisia epäkohtia (Collier & Hoeffler 2002,  2004;  Collier 

et al. 2009). Teoriassa merkittävien luonnonvarojen olemassaolo nostaa konfliktin riskiä, 

koska se luo kapinallisille paitsi motivaation kaapata valtio, myös mahdollisuuden rahoittaa 

konfliktin alkukustannukset ryöstettävien luonnonvarojen avulla (Collier & Hoeffler 2002: 

17). Collier tutkimusryhmineen analysoi sisällissotia vuosien 1960 – 2004 välillä ja totesi 

motivaatioon liittyvät tekijöiden, eli toisin sanoin yhteiskunnallisten epäkohtien korreloivan 

heikosti sisällissodan syttymisen riskin kanssa. Heidän mukaansa motivaation sijaan kapinan 

taloudellinen toteutettavuus korreloi; toisin sanoen kun konflikti on taloudellisesti 

toteutettavissa, se tulee tapahtumaan (Collier et al. 2009).  

 

Puhdasta ahneusteoriaa on kritisoitu huomattavasti akateemisessa debatissa. Paul Williamsin 

huomioi, ettei sellaista asiaa kuin epäpoliittinen sota ole olemassa. Sodat resursseista ovat 

syvällä valtion ja yhteiskunnan rakenteissa; kamppailu resursseista on itsessään poliittinen 

teko. Individualistinen lähestymistapa, jossa konfliktit jaetaan kaksinapaiseen voittoa 

tavoitteleviin ja voittoa tavoittelemattomiin ajatteluun ei tämän pohjalta tarjoa selittävää 

mallia konfliktien analysoinnille. Tätä tukee myös Rossin (2004b) tulokset, jossa hän ei ole 
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pystynyt osoittamaan tutkimistaan 13 maan sisäisestä sodasta yhtään sellaista tapausta, jossa 

kapinalliset olisivat rahoittaneet sodan aloituskustannukset luonnonvarojen suoran 

ryöstämisen avulla (Williams 2012: 8; Brock et al. 2012: 51; Ross 2004: 61-62).  

 

Vaikka konfliktin lähtöpistettä ei voida kytkeä ahneusteorioihin, luonnonvarojen rooli voi silti 

nousta hallitsevaksi konflikteissa. Luonnonvarojen laittomaan hyödyntämiseen saattaa 

avautua mahdollisuus konfliktin aikana, joka voi myös houkutella ulkopuolisia toimijoita 

tukemaan kapinallisia. Kapinalliset saattavat myös saada varoja "panttaamalla" luonnonvaroja 

eli myymällä yrityksille oikeuksia luonnonvaroihin alueilla, joita eivät vielä hallitse (Ross 

2004: 63). Joissain tapauksissa luonnonvarat voivat mahdollistaa muista syistä alkaneiden 

konfliktien ylläpitoa. Luonnonvarojen ryöstämisen mahdollisuuden myötä konfliktin luonne 

ja sen perimmäinen motivaatio saattaa muuttua kohti puhtaasti luonnonvarojen ryöstämisellä 

tavoiteltavaa hyötyä. Tällöin puhutaan sodan ekonomisaatiosta. Kapinaliikkeet saattavat myös 

oikeuttaa toimintaansa yhteiskunnallisiin tai etnisiin syihin vedoten, vaikka todellisuudessa 

olisi kyse luonnonvararikkauksien ryöstöstä. Väkivallalla ei pyritä hallituksen vaihtamiseen, 

vaan kapinallisryhmä pyrkivät puhtaasti saamaan haltuunsa ja ylläpitämään luonnonvaroista 

muodostuvaa taloudellista hyötyä, jolloin muodostuu myös tilanne, jossa konfliktia on vaikea 

lopettaa, koska se ylläpitää luonnonvarojen laitonta hyödyntämistä (Renner 2002: 14; Brock 

et al. 2012: 50; Williams 2012: 74 - 75).  

 

Kolmas luonnonvarojen aiheuttama kausaalinen mekanismi on valtion instituutioiden 

heikentyminen. Valtiot, joissa tulot koostuvat pääasiassa luonnonvaroista saaduista 

korvauksista, näyttävät kehittyvän useammin epädemokraattisiksi ja kehittävän korruptioita 

suosivan neopatrimoniaalisen kulttuurin, kuin sellaiset valtiot, joissa tulot nojaavat 

laajapohjaiseen verotukseen. Tällaisissa valtioissa kehittyy usein järjestelmiä, joissa 

poliittinen eliitti jakaa etuja kannattajilleen ja rankaisee vastustajiaan, eikä valtiossa kehity 

sellaista byrokraattista järjestelmää, joka pystyisi vastaamaan yhteiskunnallisiin ongelmiin 

(Renner 2002: 17; Ross 2003: 25). Yhtenä merkittävänä kausaalisena tekijänä instituutioiden 

heikentymisessä on yhteiskunnan kyvyn luoda painetta valtion vastuuvelvollisuuteen 

katoaminen. Paine heikkenee, koska talous nojaa luonnonvarojen hyödyntämiseen, joka on 

muun yhteiskunnan toiminnasta melko riippumaton tulonlähde. Todennäköisyys kasvaa 

erityisesti, jos valtio saa suuren osan tuloistaan öljystä, mineraaleista tai metsästä. Näin 

luonnonvarat voivat ylläpitää korruptoitunutta, repressiivistä hallitusta ja samaan aikaan 
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motivoida kapinallisia luomalla yhteiskunnallisia epäkohtia sekä tekemällä valtiokoneiston 

hallinnasta houkuttelevampaa (Renner 2002: 17 Ross 2003: 24).  

 

Toinen instituutioita heikentävä tekijä on luonnonvaratulojen alttius korruptiolle. 

Luonnonvaroista muodostuvat tulot voivat olla volyymiltään niin suuria, ettei valtiolla ole 

kapasiteettia tehokkaasti hallinnoida ja seurata rahavirtoja. Maa altistuu korruptiolle ja 

luonnonvaratulot katoavat veroparatiiseihin. Valtiot, jotka saavat merkittäviä tuloja 

luonnonvaroista, pystyvät käyttämään paljon resursseja myös levottomuuksien 

tukahduttamiseen sekä väkivaltakoneiston avulla, että maksamalla poliittisesta tuesta. 

Luonnonvararikkaat valtiot käyttävätkin yleensä poikkeuksellisen suuria summia armeijan 

hankintoihin ja ylläpitoon (Ross 2003: 24-25). Instituutioiden heikentymisen myötä valtion 

kontrolli alueestaan heikkenee, erityisesti jos sillä on alueellaan matalilla investoinneilla ja 

vähäisellä infrastruktuurilla hyödynnettävissä olevia resursseja. Heikentynyt valtio ei pysty 

ylläpitämään järjestystä ja vallan monopolia alueella, jossa näitä resursseja on. Helposti 

hyödynnettävät luonnonvarat avaavat mahdollisuuden erilaiselle rikolliselle toiminnalle, joka 

saattaa kasvaessaan pystyä jopa haastamaan hallituksen (Ross 2003: 25).   

 

Resurssikirous ja sen seurauksena konfliktiin ajautuminen ei luonnollisesti ole väistämätön 

kohtalo valtiolle, jolla on merkittäviä luonnonvaratuloja. Yksi merkittävimmistä ongelmista 

sisällissodan ja luonnonvarojen yhteyden selvittämisessä onkin ollut ymmärtää, miksi jotkin 

luonnonvararikkaat maat ovat alttiimpia sisällissodille kuin toiset. Yksi tarjottu selitys on 

luonnonvarojen "ryöstettävyys", toisin sanoen jotkin resurssit altistavat valtion helpommin 

sisällissodalle. Osa luonnonvaroista on luontaisesti helpommin kapinallisten hyödynnettävissä 

ja luonnonvaroilla vaikuttaakin olevan toisistaan poikkeava konfliktipotentiaali. Esimerkiksi 

Ross (2003: 17) nimeää arvomineraalit kuten timantit ja kullan erityisen konfliktialttiiksi 

luonnonvaroiksi, koska niiden hyödyntäminen ei vaadi suuria investointeja. Resursseja on 

luokiteltu tämän ajattelun pohjalta ryöstettäviin ja ei-ryöstettäviin. Ryöstettävät resurssit ovat 

tässä luokittelussa sellaisia, jota yksittäiset toimijat voivat hyödyntää pienessä mittakaavassa 

ilman suuria taloudellisia esteitä toimintaan. Jälkimmäinen tyyppi on vaikeammin 

hyödynnettävissä, sillä niiden hyödyntäminen vaatii infrastruktuuria, taloudellista panosta ja 

koulutusta (Snyder & Bhavnani 2005: 568). 
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Ei-ryöstettävät luonnonvarojen hyödyntäminen vaatii valtiokoneiston hallintaa, jolloin ne 

vaativat vallankumouksen, eivätkä tue sellaisia kapinaliikkeitä, jotka eivät tähtää hallituksen 

vaihtamiseen.   

Monet valtiot jotka ovat taloudessaan riippuvaisia luonnonvaroista onnistuvat välttämään 

konfliktin ja kanavoimaan tulot laajemmin yhteiskunnan hyödyksi. Snyder & Bhavnani 

(2005) totevat tärkeimpänä tekijänä luonnonvarojen ja konfliktin riskissä olevan kuinka valtio 

allokoi luonnonvaroista saamansa tulot. Valtio pystyy edistämään verotulojen kertymistä 

käyttämällä resurssejaan pakkotoimenpidekoneiston ja instituutioidensa vahvistamiseen. 

Valtio voi myös käyttää resursseja yhteiskunnallisten epäkohtien loiventamiseen 

ennaltaehkäisten näin mahdollista kapinointia (Snyder & Bhavnani 2005: 570 - 571).  

2.1.4. Siirtomaa-ajan perintö ja neopatrimoniaalinen valtio 

Hauraille valtioille on usein yhteistä poliittisen järjestelmän neopatrimoniaalinen luonne. 

Neopatrimonialismia järjestelmänä luonnehtivat epävarmuus ja jyrkät rajat eri ryhmittymien 

välillä. Yhteiskunnallisten ryhmittymien lokeroituminen ryhmiin, joilla on ja toisiin joilla ei 

ole, aiheuttaa usein yhteiskunnallisia epäkohtia ja tukahdutettuja paineita ja luo järjestelmään 

epästabiiliutta. Järjestelmä ei tarkoita automaattisesti diktatuuria, mutta luo siihen selkeitä 

sosioekonomisia ja poliittisia jakolinjoja. Neopatrimoniaalisten järjestelmän taustalla on usein 

kolonialismin historia, missä dekolonisoituneiden valtioiden eliitit ovat perineet 

kolonialistiset hallintorakenteet. Järjestelmät sekoittavat modernia legaalis-byrokraattista 

valtiota ja traditionaalisempaa suojelus- ja hyötysuhteiden verkostoa, joka tähtää eliitin 

hyötyjen maksimointiin, kuten kolonialismin aikana koloniasoijan hyötyjen maksimointiin. 

Tyypillistä neopatrimoniaalisessa järejstelmässä on olemassa oleva moderni byrkokraattinen 

järjestelmä, jossa yksittäisten virkamiesten ja virastojen valta on formaalisti määriteltyä, 

mutta formaalia valtaa käytetään yksityisomaisuuden muodossa. Moderni järjestelmä toimii 

eräänlaisena fasadina, jonka taustalla toimii patrimoniaalinen vaihdannan logiikka ja eliitin 

mahdollisuus julkisen omaisuuden ja byrokraattisen päätäntävallan yksityistämiseen. 

Formaaleita instituutioita käytetään hyvin välineellisesti johtajien ja eliitin toimesta. 

Neopatrimoniaalista järjestelmää luonnehtii siis tietynlainen valtion (ja sen virkamiesten) 

toiminnan ja roolien ennakoimattomuus ja arvaamattomuus (Williams 2012: 56 – 61). 

Instituutiot ovat järjestelmässä heikkoja, sillä ne ovat alistettuina hallitsevan eliitin etujen 

ajamiseen ja vallassa säilymiseen. 
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Akateemisessa debatissa neopatrimonialismia on kutsuttu keskeiseksi tekijäksi erityisesti 

Afrikkalaisessa poliittisessa kentässä, sekä neopatrimonialismia pidetään myös yhtenä 

keskeisimmistä konfliktien taustalla vaikuttavista tekijöistä. Neopatrimonialistinen järjestelmä 

ei välttämättä tarkoita automaattisesti konflitia ja historiallisesti neopatrimonialistiset valtiot 

ovat myös olleet stabiileja, kuten Mobutu Sese Sekon Zaire tai Dennis Sassou Nguesson 

Kongo, joissa molemmat johtajat pysyivät vallassa vuosikymmeniä. Järjestelmästä muodostuu 

poikkeuksellisen vaarallinen epävakaina aikoina, erityisesti jos maassa on marginalisoituja 

hyvin organisoituja ryhmittymiä. Paul Willams nimeää erityisesti kolme mekanismia 

neopatrimonialisissa valtioissa: taloudellinen ahdinko, heikko turvallisuuskoneisto sekä 

demokratisaatio (Williams 2012: 61). 

  

Taloudellinen ahdinko heikentää vallassa olevien kykyä ylläpitää yhteiskunnallista hyöty- ja 

suojelussuhteiden verkostoa. Näiden verkostojen ylläpitäminen myös kasvattaa riskiä valtion 

ajautumisesta taloudellisiin vaikeuksiin sen käyttäessä resurssejaan instrumentaalisesti 

vallassa säilymiseksi. Heikko turvallisuuskoneisto on toinen tyypillinen järjestelmää 

konfliktille altistava tekijä. Armeijoita pidetään tarkoituksella hajanaisina, huonosti 

koulutettuina ja heikkoina, jotta ne eivät itsessään muodosta uhkaa hallitsevalle ryhmälle. 

Tämän seurauksena armeijan vallankaappaukset ovat harvinaisia, mutta usein pienetkin 

kapinallisliikkeet muodostuvat ongelmallisiksi neopatrimonialisille valtioille, koska armeijan 

kapasiteetti on liian heikko niiden kontrolloimiseksi. Heikkojen instituutioiden seurauksena 

valtiolla on usein suuria vaikeuksia ulottaa vallan monopolia koko alueelleen. Tämä voi 

muodostaa kilpailevia valtakeskuksia – ”sotapäälliköitä” alueille jossa vallan monopoli on 

helposti haastettavissa. Ongelma palaa hauraiden valtioiden turvallisuusdilemmaan, jossa 

valtioilla ei ole ulkoista uhkaa koska kansainvälinen yhteisö takaa niitten koskemattomuuden, 

mutta samaan aikaan tämä takuu tai ”henkivakuutus” kontribuoi valtion sisäiseen 

turvattomuuteen ja valtion sisäiseen konfliktiin. Pahimmillaan poliittisen järjestelmän luonne, 

resurssit, yhteiskunnan jyrkät jakolinjat ja kansainvälinen yhteisö luo kierteen jossa väkivalta 

synnyttää lisää väkivaltaa (Williams 2014: 66; Brock et al. 2014: 53–58).  

 

Kolmas Williamsin identifioima mekanismi on demokratisoitumisen uhka. Osittain 

demokratisoituneet yhteiskunnat, joissa on syvät jakolinjat ja poliittisen nollasummapelin 

kulttuuri yhdistettynä demokraattiseen prosessiin näyttävät olevan suurimmassa riskissä 

ajautua vakaviin sisäpoliittisiin kriiseihin (Williams 2014: 67)    



21 

 

2.1.5. Etnisyys 

Jokainen ihminen identifioituu johonkin, esimerkiksi kansallisvaltioon, sosiaaliseen luokkaan 

tai etniseen ryhmään. Ihmiset identifioituvat useampaan alaryhmään samanaikaisesti 

tilanteesta riippuen (Ellingsen 2000: 229). Hauraiden valtioiden kontekstissa erityisesti 

kansalaisuuden käsite on puutteellinen. Kansalaisuuskäsitteellä viitataan tässä hyvin 

toimivissa valtioissa poliittisiin-, sosioekonomisiin ja laillisiin oikeuksiin, joita varten on 

velvollisuuksia kuten verot. Toinen puoli kansalaisuudesta on niin sanottu ”kuviteltu yhteisö”, 

joka on tunnepohjainen yhteisö johon ihminen sitoutuu, kuten esimerkiksi ”suomalaiset”. 

Hauraissa valtioissa nämä ovat usein kehittyneet heikosti, johtuen valtion kyvyttömyydestä 

tuottaa kansalaisuutta oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Ihmiset kääntyvät tällaisissa 

konteksteissa muihin ”kuviteltuihin yhteisöihin”, joista etninen ryhmä on merkittävin (Brock 

et al. 2012: 17).  

 

Jotta kapinallisryhmittymä pystyy organisoitumaan, se tarvitsee yhteisen identiteetin sitomaan 

yksilöt ryhmäksi. Identiteetin avulla ryhmän jäsenet kokevat olevansa ”samassa veneessä” 

(Lujala 2005: 540). Etnistä identiteettiä pidetään kaikista altistavimpana tekijänä konfliktille, 

sillä se perustuu sellaisille perustavanlaatuisille tekijöille kuten kieli, historia sekä käsitys 

yhteisestä ”kohtalosta”, fyysiset piirteet sekä elämän rituaalispohjainen järjestyminen ja 

uskonto (Ellingsen 2000: 229; Williams 2012: 114).  

 

Etnisyys osana konfliktia voi toimia siis yhtenä konfliktin mahdollistavista – tai 

työntövoimatekijänä. Erityisesti tilanteissa, joissa määrällisesti merkittävä etninen ryhmän 

marginalisoituu poliittisesta vallasta, tai alkaa menettää nopeasti poliittista valtaa. Toisena 

merkittävänä tekijänä on etnisen ryhmän kyky mobilisoida resursseja. Kolmantena tekijänä 

vaikuttaa etnisen ryhmän väkivallan historia. Konfliktin todennäköisyys kasvaa, jos 

ryhmittymä on lähihistoriassa ollut osallisena väkivaltaisessa konfliktissa. Toisin sanoen, 

etnisyys yhdistettynä marginalisaatioon, organisointikykyyn ja väkivallan traditioon 

muodostavat konfliktille alttiin yhdistelmän (Williams 2012: 116).   

 

Myös vastustaja tulee kyetä identifioimaan. Etnisyydelle muodostuu merkitys ainoastaan 

suhteellisena käsitteenä, ”toinen” täytyy olla aina olemassa. Jos ryhmittymälle ei ole 

identifioitavaa vihollista, ei konfliktia voi syntyä. Konfliktin tilassa kilpailevat ryhmittymät 

pyrkivät demonisoimaan vastapuolta ja rakentamaan antagonismia identifioitua vastustajaansa 

kohtaan, jolla ryhmittymää saadaan sidottua yhteen ja konfliktia eskaloitua (Kivimäki & 
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Laakso 2000: 8; Williams 2012: 115). Kuitenkin sen sijaan että konflikteja selitettäisiin 

puhtaasti eri etnisten ryhmittymien välisillä jännitteillä, Kivimäki ja Laakso korostavat, että 

tarkastelussa tulee ottaa huomioon ne poliittiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät mitkä 

vaikuttavat jännitteiden taustalla (Kivimäki & Laakso 2000: 8). Etninen identiteetti yksin ei 

ole koskaan syy konfliktille, mutta sitä voi käyttää välineellisesti luoden antagonistisia 

ryhmiä.  

 

Luonnonvaroilla on myös vaikutus identiteettiin. Kapinaliikkeet saattavat tehdä lupauksia 

tulevista rikkauksista, jolla voidaan vahvistaa ryhmän identiteettiä (Lujala et al. 2005: 540). 

Luonnonvaran varaan saatetaankin rakentaa usein separatistisia konflikteja. Esimerkiksi 

Acehin tapauksessa Indonesiassa itsenäistymisen ideaa edistettiin lupauksilla, että itsenäisestä 

Acehista tulee öljyvarojensa avulla uusi Brunei (Bannon & Collier 2003: 5). Rikkaan 

luonnonvaran löytyminen alueella, jolla on jo voimakas oma identiteetti saattaakin helposti 

johtaa pyrkimyksiin irtautua omaksi valtioksi (Ross 2003: 27). Samanlaisia identiteetin ja 

luonnonvarojen kytkeytymiseen pohjaavia konflikteja on löydettävissä maailmalta 

muualtakin, kuten Boliviasta tai Etelä-Sudan separatistisista pyrkimyksistä (Ross 2008).   

2.2. Valtion sisäisen sodan malli: Konfliktien ainesosat työntö- ja 

vetovoimatekijöinä  

Vehnämäki on kehittänyt sodan maantieteen viitekehyksessä käsitteellisen mallin konfliktin 

taustalla vaikuttavista työntö- ja vetovoimatekijöistä. Pyrkimyksenä on ollut luoda 

käsitteellinen malli, jossa konfliktin taustalla vaikuttavia tekijöitä jaotellaan niiden 

kontribuution luonteen mukaan. Vehnämäen valtion sisäisen sodan dynamiikan mallissa 

lähestytään konfliktia työntö- ja vetovoimatekijöiden kautta, jotka voidaan jakaa yleisesti 

sotaan velvoittaviin ja sotaan houkutteleviin tekijöihin (Vehnämäki 2001: 6). Vehnämäki 

(2001) korostaa, että mallin ei ole tarkoitus olla tyhjentävä, vaan tarjota uusia tapoja 

teoretisoida valtion sisäisten sotien dynamiikkaa. 
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Kuva 1. Valtion sisäisen sodan dynamiikan malli (Vehnämäki 2001).  

Vehnämäen mukaan keskeisinä tekijöinä sodan syttymiselle voidaan pitää valtapyrkimyksiä, 

valtiossa vallitsevia ideologisia eroja, poliittista ja taloudellista ahdinkoa sekä räikeää epätasa-

arvoa. Rikkaat luonnonvarat, maanomistuksen ja käytön ristiriidat sekä etniset jännitteet 

voivat myös johtaa yhteenottoihin. Erityisesti taloudellisen ahdingon ja epätasa-arvon 

ilmeneminen samanaikaisesti aiheuttaa erityisen vakavan uhan sodalle (Vehnämäki 2001: 5; 

Vehnämäki 2002: 51 - 52).  Tällaista tilannetta kutsutaan myös suhteelliseksi deprivaatioksi, 

toisin sanoen yksilön odotusten ja todellisuuden väliseksi kuiluksi, joka toimii konfliktin 

motivaation pohjana (Gurr 1968). Myös ulkopuoliset valtiot voivat osallistua sisällissotaan 

työntövoimatekijöiden velvoittamana, jolloin osallistuvan valtion vapaus valita sodan ja 

rauhan väliltä on vähäinen tai vetovoimatekijöiden sotaan houkuttamana. Valtioiden 

liikkumavara sodan ja rauhan valitsemisen välillä voi vetovoimatekijöiden tapauksessa olla 

suuri, mutta usein käytännössä työntö- ja vetovoimatekijöiden ero voi olla vähäinen ja 

tilanteeseen sidottu (Vehnämäki 2001: 6, 2002: 52).  

 

Paul D. Williams analysoi konfliktia lähestyen mahdollistavien sekä laukaisevien tekijöiden 

kautta. Mahdollistavat tekijät identifioivat sellaisia tekijöitä, jotka tekevät organisoidun 

väkivallan todennäköisemmäksi, mutta eivät selitä miksi sodat syttyvät joissain tapauksissa ja 

toisissa jäävät syttymättä näiden tekijöiden ollessa läsnä. Laukaisevissa tekijöissä keskeistä on 

toimijan oma valinta – tilanne, jossa valitaan hyökkäys tai puolustus antautumisen sijaan. 

Mahdollistavien ja laukaisevien tekijöiden keskeinen ero on siis toimijan omassa valinnassa 

(Williams 2012: 6). Vehnämäen ja Williamsin teoriat lähestyvät ongelmaa hieman eri 

kulmista mutta täydentäen toisiaan. Mahdollistavissa – sekä työntövoimatekijöissä yhteistä on 
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niiden myötävaikutus konfliktin syttymiselle otollisen tilanteen muodostuminen. 

Laukaisevissa puolestaan yhteistä on aktiivinen valinta, eli toimijan mahdollisuus päättää 

sodan ja rauhan välillä.  

Tärkeimpinä työntövoimatekijöinä Vehnämäki mainitsee huomion keskittämisen maan omista 

ongelmista ulkoiseen uhkaan, geopoliittisen vallan tavoittelu sekä poliittiset henkilösuhteet. 

Tärkeimpinä vetovoimatekijöinä ovat pyrkimykset oman turvallisuuden lisäämiseen 

valloittamalla maantieteellisesti tärkeitä alueita sekä pyrkimys tuhota valtion rajan takana 

toimivia sissijoukkoja. Valtio voi haluta myös maa-alueita laajentumispyrkimyksiin, jossa 

luonnonvarojen asema on merkittävä (Vehnämäki 2001: 6). Williamsin luokitus on 

vähemmän yksityiskohtainen kuin Vehnämäen vastaava jakaen mahdollistavat ja laukaisevat 

tekijät neopatrionalismiin, resursseihin, itsehallintoon, etnisyyteen sekä uskontoon.  

2.3. Konfliktien skaalat – paikallisesta globaaliin 

Vehnämäen käyttämää työntö- ja vetovoimatekijöiden mallia on käytetty maantieteen piirissä 

erityisesti tarkasteltaessa migraatiota. Malli käsitteellistää havainnollisesti eri konfliktin 

pohjalla vaikuttavia tekijöitä, mutta se käsittelee näitä tekijöitä samalla tasolla ilman 

spatiaalista ulottuvuutta. Malli on tällöin tavallaan kaksiulotteinen, se kuvaa vertikaalisesti 

työntö ja vetovoimatekijöitä, joita käsitellään ilman horisontaalista ulottuvuutta, eli skaalaa. 

Esimerkiksi Williams lisää konfliktin mahdollistaviin ja laukaiseviin tekijöihin myös 

spatiaalisen ulottuvuuden jakamalla konfliktit neljään eri skaalaan; paikalliseen, kansalliseen, 

alueelliseen sekä globaaliin konfliktiin jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään (Williams 

2011: 37).  

 

Konfliktit ovat yhteiskunnallisen ja taloudellisen vallan uudelleenjärjestelemisen työkaluja. 

Ne ovat monimutkaisia yhteiskunnallisia prosesseja, jotka ovat samanaikaisesti mutta eri 

intensiteetillä paikallisia, kansallisia, alueellisia ja globaaleja. Jokaisella konfliktin skaalan 

tasolta voidaan löytää konfliktia selittäviä tekijöitä ja seurauksia. Riippuen skaalasta, jolla 

konfliktia tarkastellaan, voivat saman konfliktin pohjalla vaikuttavat tekijät näyttäytyä täysin 

erilaisina riippuen tarkastellaanko konfliktia paikallisen vai globaalin skaalan kautta. Eri 

spatiaaliset tasot eivät ole tyhjiössä vaan myös vaikuttavat toisiinsa (Williams 2011: 37 – 38). 

Yhdistämällä konfliktin työntö- ja vetovoimatekijät spatiaaliseen ulottuvuuteen voidaan luoda 

käsitteellinen malli, jonka avulla monimutkaisia konflikteja voidaan tarkastella eri skaalojen 

kautta. Tällä tavoin voidaan saada myös monitasoisia selitysmalleja konfliktin taustalla 

vaikuttaville tekijöille. Sodat ovat hyvin erilaisia, koska konfliktien eri skaalat yhdistyvät 
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toisiinsa eri tavoin. Sodat ovat samanaikaisesti paikallisia, kansallisia, alueellisia sekä 

globaaleja (Williams 2011: 43).   

Taulukko 3. Konfliktianalyysin spatiaaliset tasot Williamsia (2011) mukaillen.  

Konfliktianalyysin taso  Konfliktidynamiikan kuvaus 

Globaali  Globaalit formaalit ja informaalit de-territorialisoituneet verkostot 

 Globaalit ylikansalliset verkostot, kauppa, globaali 

kansainvälinen järjestelmä (humanitaarinen apu, kriisinhallinta) 

 Harmaan talouden verkostot (säätelemätön asekauppa, 

luonnonvarakauppa)  

 Diaspora  

Alueellinen  Kamppailu alueellisesta turvallisuus- ja talousrakenteen hallinnasta 

 Kapinalliset naapurivaltion alueella 

 Poliittis-taloudellisien etujen tavoittelu tukemalla kapinallisia 

naapurivaltiossa (proxy-joukot)  

 Rajat ylittävät pakolaisvirrat  

 Alueellisesti jaetut identiteetit  

 Poliittisesti painavat henkilösuhteet 

Kansallinen  

 

Kamppailu valtion instituutioiden hallinnasta 

 Vallan keskittyminen ja poliittinen nollasummapeli 

 Valtion resurssit ja niiden jakaminen neopatrimoniaalisissa 

järjestelmissä  

 De-legitimisaatio ja vallan haastaminen 

Paikallinen  Yksilöiden ja heidän välittömän ympäristönsä vuorovaikutuksesta 

muodostuvat kamppailut 

 Kysymykset maanomistuksesta ja käytöstä, 

 Luonnonvarat,  

 Paikallisen hallintojärjestelmän kontrolli 

 Identiteetti, yhteenkuuluvuus, kansalaisuus 

2.3.1. Paikallisen tason konfliktit 

Kaikki konfliktit omaavat pohjalla vaikuttavia paikallisia tekijöitä. Paikallisiksi tekijöiksi 

määritellään tietyllä alueella vaikuttavat tekijät erotettuna valtion tason tekijöistä, joka 

käsitellään skaalan eri tasona. Paikallisten tekijöiden konflikti voi näyttäytyä eri muodoissa; 

useimmiten paikallisella tasolla tekijät ovat käsityksiä oikeudesta maahan ja muihin 
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paikallisiin resursseihin, yrityksinä kontrolloida hallintojärjestelmiä paikallisella tasolla sekä 

kysymyksinä identiteetistä, yhteenkuuluvuudesta ja kansalaisuudesta. Spatiaalisesti, konfliktit 

ovat todennäköisempiä alueilla joilla on puutteellinen koulutus, valtion mediaaniin alapuolella 

oleva toimeentulo ja epätasa-arvo. Nämä yhdistyivät luonnonvaroihin sekä suhteelliseen 

deprivaatioon. Vaikka konfliktit tapahtuvat tietyissä valtiossa on huomioitava, että konfliktit 

eivät välttämättä ole kyseisestä valtiosta lähtöisin olevia konflikteja, vaan alueellisesta 

dynamiikasta lähtevä (Williams 2011: 38-39). 

2.3.2. Kansallisen tason konfliktit 

Kansallisen tason konflikteilla Williams viittaa kamppailuun valtioapparaatista. Tiettyjen 

ryhmittymien sulkeminen pois vallasta on yksi merkittävimmistä konfliktiin altistavista 

tekijöistä. Erityisesti jos ryhmittymillä on aikaisempaa taustaa aseellisesta vastarinnasta ja 

ryhmittymä omasi kyvyn mobilisoida resursseja. Pääasiallinen selittävä tekijä kansallisen 

tason konflikteissa on valtioapparaatin houkuttelevuus. Valtion kontrolloiminen tuo sitä 

hallussaan pitävälle ryhmittymälle resursseja – erilaisten virkojen ja valtion resurssien 

kontrolloinnin muodossa sekä ulkopuolisia resursseja, kuten investoivia yrityksiä, 

kansainvälisiä rahoittajia, joita vallassa oleva ryhmä voi hyödyntää (Williams 2011: 41). 

Vallan keskittyminen johtaa sen henkilöitymiseen ja politiikassa yksilöt ryhmittyvät usein 

henkilöiden taakse. Tämä vahvistaa osaltaan etnisiä siteitä; kannatetaan oman etnisen 

ryhmittymän edustajaa laajempien poliittisten ohjelmien sijaan. Koska mekanismit vallan 

jakamiseksi ja tasapainottamiseksi puuttuvat, on kilpailu vallasta Afrikan kontekstissa usein 

kiivasta ja toimijat ovat usein valmiita tekemään lähes mitä tahansa saavuttaakseen vallan 

itselleen (Kivimäki & Laakso 2000: 18-20). Politiikasta muodostuu tällöin nollasummapeliä, 

jossa voittaja saa kaiken ja hävinneet osapuolet jäävät ilman poliittista valtaa ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Kilpailu valtiovallasta vaikuttaa myös valtion periferioissa. Mitä 

läheisemmin paikallinen valta on kytköksissä keskusvaltaan, sitä aggressiivisemmin aseelliset 

ryhmittymät näyttävät toimivan (Williams 2011: 40) 

2.3.3. Alueellisen tason konfliktit 

Erityisesti kylmän sodan päättymisen myötä alueellinen taso on muodostunut 

merkittävämmäksi konfliktien dynamiikkaa tarkasteltaessa. Alueelliset sodat voivat ilmetä 

monessa muodossa, mutta yksi erityisesti Afrikan kontekstissa havaittu variantti on käydä 

sotaa naapurivaltiossa toimivia kapinallisia vastaan tai vaihtoehtoisesti tukea kapinallisia 

naapurivaltiossa niin kutsuttujen ”proxy” joukkojen kautta, joiden avulla naapurivaltioita 

voidaan heikentää ja horjuttaa. Pakolaistulvat ovat myös yksi merkittävä alueellisen tason 
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konfliktin tekijä. Pakolaisleireistä muodostuu otollista rekrytointimaaperää aseellisille 

ryhmittymille. Erityisesti Afrikassa kolme tekijää vaikuttaa alueellisissa konflikteissa; 

armeijojen heikko kapasiteetti, kansallisvaltioiden puuttuminen alueilla, missä ihmisten 

identiteetit ja valtion rajat eivät vastaa toisiaan sekä hauraat valtiot ja vuotavat rajat. Rajat 

ylittäviä identiteettejä löytyy useilta alueilta, joka edesauttaa ylikansallisia suhteita eri 

konfliktialueilla (Williams 2011: 40 – 41). 

2.3.4. Konfliktien globaali taso 

Globalisaatio vaikuttaa konflikteihin yhä kasvavassa määrin. Erilaiset rakenteet, prosessit, 

verkostot, instituutiot sekä globaalisti jaetut uskomukset vaikuttavat konflikteihin 

voimakkaasti myös globaalisti perifeerisillä alueilla. Paikallistaso kytkeytyy globaaliin tasoon 

erilaistentavoin, rakenteiden sekä diskurssien ja normien, kuten ihmisoikeuskäsitteen tai 

uskontojen leviämisen kautta. Yksi esimerkki konfliktien globalisoitumisesta on 

kansainvälisen avustusteollisuuden ja konfliktin osapuolien interaktio, jossa esimerkiksi 

pakolaisleiri, joka tuottaa resursseja myös aseellisille ryhmittymille kytkee konfliktin 

globaaliin järjestelmään. Toisena esimerkkinä toimii laittomien luonnonvarojen ja pienaseiden 

kauppa, joka toimii globaalien verkostojen kautta (Williams 2011: 43). Globaalit verkostot 

tarjoavat osapuolille erityyppisiä rajat ylittäviä verkostoja, instituutioita sekä prosesseja. 

Globaalin etelän maat integroituvat valikoidusti globaaliin talouteen resurssienklaaveina. 

Integroituminen resurssienklaaveina taas siirtää vallan pois poliittisesta prosessista ja 

legitiimiydestä voimankäyttöön sekä resurssien ja hyödykeketjujen (kuten tieverkosto yms.) 

hallitsemiseen. Etelä, joka usein esitetään ulossuljettuna globaalista markkinataloudesta, on 

läheisesti integroitunut siihen ja integraatio ilmenee erilaisten rinnakkaistalouksien ja 

harmaalla alueella liikkuvan vaihdannan muodossa, mikä vaatii toimiakseen tietyntyyppistä 

hallintoa. Suuri osa näistä toiminnoista liittyy rinnakkaisten markkinoiden olemassaoloon, 

veronkiertoon ja salakuljettamiseen (Le Billon 2001: 576). Tämä kehitys on tulkittu myös 

etelän anarkistisena kriminalisoitumisena, joka on Le Billonin mukaan kaukana anarkiasta. 

Globaalissa etelässä miljoonat ihmiset ovat riippuvaisia epävirallisista järjestelmistä, joista 

osa on myös moraalisesti hyväksyttäviä ja sosioekonomisesti tuottoisia. Nämä epäviralliset 

järjestelmät eivät myöskään ole anarkistisia, vaikka ne usein voivat vaikuttaa siltä ulospäin, 

vaan niitä hallitsevat toisentyyppiset (epä) järjestäytyneiden auktoriteettien ja legitiimiyden 

muodot. Paikalliset toimijat käyttävät epäjärjestystä välineellisesti omaksi edukseen. 

Kriminalisoituminen on tällöin ymmärrettävä uutena paikallisina verkostoitumisen muotona, 
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lain ulkopuolella ja epävirallisesti toimivana pohjois-etelä integraationa, joka luo uusia 

legitiimiyden järjestelmiä etelässä (Le Billon: 576-577). 

3. Aineisto ja Menetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa toteutettava itäisen KDT:n analyysi pohjaa (i) KDT:n konfliktia 

käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen sekä (ii) YK:n rauhanturvaoperaation (MONUSCO) 

tuottamiin mediaseurantaraportteihin. Aineistoa täydennetään pohdintaosiossa myös (iii) 

omakohtaisella osallistuvalla havainnoinnilla, jota olen tehnyt työskennellessäni KDT:ssä 

vuosina 2012 – 2013.  

 

MONUSCO:n mediaseurantaraportit ovat koottu kansallisen- ja kansainvälisen median 

julkaisemista KDT:tä käsittelevistä artikkeleista ja ne ovat koottu YK:n 

rauhanturvaoperaation siviilipuolen toimesta. Koosteet ovat julkisia, eivätkä edusta YK:n 

virallista kantaa. Mukana raporteissa on kattavasti kansainväliset sekä kansalliset mediat, 

mukaan lukien radio- ja televisio. Kaikki käsitellyt media-artikkelit ovat julkaistu joko 

englannin- tai ranskankielisenä. 

   

Aineistoa on olemassa yhteensä 18 kuukaudelta maaliskuusta 2012 joulukuuhun 2013. Tässä 

työssä käytetään kuitenkin suppeampaa aineistoa, joka kattaa kahden kuukauden raportoinnin 

marras- ja joulukuun 2012 aikana. Tämä vaihe oli viimeisimmän niin kutsutun M23 konfliktin 

intensiivisin vaihe, joka heijastuu konfliktin saamaan mediahuomioon. Aikavälillä marras-

joulukuu YK on julkaissut yhteensä 42 mediaseurantaraporttia, joista oli saatavilla tätä työtä 

varten 37 kappaletta.  

 

Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen analyysin menetelmin käyttäen tekstianalyysiä. 

Käytetty menetelmä on teorialähtöinen sisällönanalyysi, joka nojaa valtion sisäisen sodan 

dynamiikan malliin käyttäen mediassa julkaistuja artikkeleita aineistona (Tuomi & Sarajärvi 

2002; Vehnämäki 2001). Mediaa käsiteltäessä merkittäväksi viitekehykseksi nousee 

kehystämisen (framing) käsite. Kehyksen käsite liittyy informaation organisointiin ja sen 

ymmärtämiseen sovittamalla havaittua todellisuutta kokemukseen ja ymmärrykseen 

pohjautuviin tulkinnallisiin kehyksiin. Erityisesti mediassa, toimittajat analysoivat 

ympäristöään ja tuottavat sisältöä yhdistäen siihen kehyksiä tuoden esiin siihen pohjaavaa 
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tulkintaa siitä mitä tapahtuu (Karvonen 2000). Aineiston koostuessa mediassa julkaistuista 

artikkeleista tutkimuskohdetta tarkastellaan toimittajien ongelmalle asettamien toisistaan 

poikkeavien viitekehyksien lävitse. Käytetty media-aineisto kattaa sekä kansallista että 

kansainvälistä mediaa, joka tekee aineistosta hyvin monipuolista heterogeenisen 

toimittajajoukon ansiosta.   

         

Käytössä olevista media-artikkeleista jäsennetään median esittämät konfliktin taustalla 

vaikuttavat tekijät käyttäen valtion sisäisen sodan dynamiikan mallia käsitteellisenä 

viitekehyksenä. Maan sisäisen sodan dynamiikan malli jakautuu kahteen kategoriaan; 

työntäviin ja vetäviin tekijöihin. Maan sisäisen sodan dynamiikan mallissa nämä määritellään 

riippuen konfliktin osapuolen poliittisen johdon vapaudesta valita rauhan ja konfliktin väliltä. 

Työntövoimatekijöitä voidaan kutsua ”velvoitteiksi tai pakoksi” kun taas vetovoimatekijöitä 

”houkutteleviksi tekijöiksi osallistua” sotaan. Aineistosta identifioidut konfliktin pohjalla 

vaikuttavat tekijät jaetaan myös neljään eri ryhmään pohjaten siihen ovatko ne paikallisia, 

kansallisia, alueellisia tai globaaleja tekijöitä käyttäen Williamsin (2011) sotien skaalaa 

viitekehyksenä.  Valtion sisäisen sodan dynamiikassa olevat työntö- ja vetovoimatekijöitä 

voivat olla myös samanaikaisesti sekä työntävä- että vetävä tekijä. Myös skaalan kohdalla 

tekijät voivat vaikuttaa yli monen skaalan tekijöiden kytkeytyessä toisiinsa. Tekijät voidaan 

näin luokitella samanaikaisesti useampaan kategoriaan.  

 

Teorialähtöisen sisältöanalyysin lisäksi aineistosta tuodaan myös esiin tekijöiden suhteet 

toisiinsa sisällön erittelyn kautta. Aineiston analyysin luokittelua täydennetään osallistuvalla 

havainnoinnilla pohjaten havainnointiin, jota olen tehnyt työskennellessäni KDT:n 

konfliktialueella Pohjois-Kivussa vuosina 2012 – 2013.  

 

Käytännössä, aineiston analysointi tapahtuu kolmessa vaiheessa.  

1) Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta erotellaan kaikki mediassa esitetyt maininnat 

konfliktin pohjalla vaikuttavista syistä.  

 

2) Toisessa vaiheessa erotellut artikkelit jäsennetään työntö- ja vetovoimatekijöihin 

käyttäen maan sisäisen sodan dynamiikan mallissa (Vehnämäki 2001) esitettyjä 

kriteereitä sekä sijoitetaan eri skaaloihin käyttäen Williamsin määritelmää (Williams 

2011) sodan eri skaaloista. 
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3) Kolmannessa vaiheessa artikkelit ryhmitellään maan sisäisen sodan dynamiikan mallin 

mukaisiin ryhmiin, sekä mahdollisesti muodostuviin uusiin ryhmiin.   

 

Sisältöanalyysin lisäksi materiaalista tehdään tilastollinen analyysi ryhmittelyanalyysin 

kautta, jolla voidaan vertailla eri tekijöiden painoarvoa mediassa suhteessa toisiinsa.  

4. Tutkimustapaus – Kongon Demokraattinen Tasavalta 

 

Kongon demokraattinen tasavalta on pinta-alaltaan suuri, 2 267 600 km² käsittävä valtio, joka 

sijaitsee Keskisessä Afrikassa. Lännessä kapea maakaistale yhdistää sen Atlantin valtamereen 

ja idässä maa rajoittuu niin kutsuttuun suurten järvien alueeseen (Kuva 2). Ilmastoltaan 

Kongo sijaitsee sademetsävyöhykkeen ja savannivyöhykkeen välissä. Maan pohjoisosat 

peittää sademetsäalue ja etelässä kuivempi ja asutukseen sopivampi savanni. Etelä ja Itä-

Kongossa on myös merkittäviä vuoristoalueita, joilla sijaitsee huomattavia luonnonvaroja. 

Kongon väkiluvuksi on arvioitu noin 77 miljoonaa vuonna 2014 (The World.. 2014). Väestö 

on jakautunut tiiviin asutuksen saarekkeisiin, joista merkittävimmät ovat Bas-Congo ja 

Kinshashan alue, sekä Shaban (entinen Katanga) provinssin eteläosat. Merkittäviä 

asutuskeskittymä on myös alue joka ulottuu pääkaupungista aina Kanangan ja Mbuji-Mayin 

kaupunkien ympäristöön sekä Maniema ja Kivujen provinssien alue itäisessä Kongossa.  

 

Siirtomaa-ajan perintönä Kongolle, kuten myös muulle Afrikalle on jäänyt entisten isäntien 

mielivaltaisesti vetämät valtionrajat. Valtioiden sisään jää usein monta identifioitavaa etnistä 

ryhmää, jotka jakautuvat useanmaan alueelle (Kaplan 2007: 303). Kongolaiset voidaan jakaa 

noin 200 etniseen ryhmään, joista neljä suurinta (Mongo, Luba, Kongo, ja Mangbetu-Azande) 

käsittävät noin 45 prosenttia koko väestöstä. Kongossa virallinen kieli on ranska, mutta tämän 

lisäksi Kongossa puhutaan viittä muuta pääkieltä, joka heijastelee maan etnistä koostumusta. 

Lingala on vallitseva Länsi-Kongossa ja pääkaupungissa Kinshasassa, kun taas itäisillä 

alueilla puhutaan suahilia. Ikärakenne maassa on erittäin nuori; alle 14-vuotiaita on lähes 

puolet maan väestöstä. Lapsikuolleisuus on korkeaa ja elinajanodote on hyvin matala, 

keskimäärin 48 vuotta. Lukutaito maassa on alhainen, yhteensä yli 15-vuotiaista 67 prosenttia 

on luku- ja kirjoitustaitoisia. Inhimillisen kehityksen indeksillä Kongon Demokraattinen 

tasavalta sijoittui vuonna 2013 sijalle 186 jättäen ainoastaan Nigerin taaksensa. Somalia ja 
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Etelä-Sudan puuttuivat kuitenkin listauksesta mahdollisina valtioina Kongon takana (The 

World.. 2014; UNDP 2014).   

 

Hallintokapasiteetti on Kongossa heikko, joka on asettanut suuria haasteita rakentaa vakaa 

valtio. Kongossa nämä ongelmat ovat olleet erityisen haastavia maan erittäin suuresta pinta-

alasta ja lähes olemattomasta infrastruktuurista johtuen. Itsenäistymisen vuoden 1960 

tieverkosta on käyttökelpoista enää vain noin 15 prosenttia. Koko maassa on yksi hyvin 

päällystetty tie, joka kulkee maan pääkaupungista Kinshasasta rannikolle. Maan itäosissa 

hyvin päällystetyt tiekilometrit voi laskea kahden käden sormin. Internetyhteyksiä on noin 

yksi kymmentä tuhatta asukasta kohti (Kaplan 2007: 303). Tämä kasvattaa suhteellisia 

etäisyyksiä edelleen valtiossa, jossa jo absoluuttiset etäisyydet ovat suuria. Maan keskiosat 

ovat lähes tyhjiä asutuksesta tiiviisti asuttujen alueiden saarekkeiden keskittyessä rajoja 

vasten. Nämä asutuksen saarekkeet usein myös eroavat toisistaan kielellisesti ja 

kulttuurillisesti. Etnisten ryhmien alueet usein myös ylittävät valtionrajat muodostaen ryhmiä, 

joilla on enemmän yhteistä valtion rajan taakse kuin muissa asutussaarekkeissa asuviin 

kongolaisiin. Suuren osan maasta ollessa eristäytynyt pääkaupungista ei liene yllättävää, että 

useat provinssit ovat löyhästi yhteydessä toisiinsa ja ovat toiminnallisesti omia alueitaan. 

Suurin osa maassa tapahtuneesta kapinoinnista onkin tapahtunut provinsseissa, jotka 

sijaitsevat kauimpana pääkaupungista, kuten Nord- ja Sud-Kivussa, Shabassa (Katanga) ja 

Kasaissa (Kaplan 2007: 302-303). 
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Kuva 2. Kongo: sijainti, liikenneverkko ja merkittävimmät kaupungit (mukaillen Maailman kartasto 2001). 

Luonnonvaroiltaan Kongo on valtavan rikas. Sillä on huomattavat varainnot erityisesti 

kaivannaisia (Kuva 3), kuten kultaa, hopeaa, timantteja, kuparia, kobolttia, tantaalia, sinkkiä, 

lyijyä, volframia ja tinamalmia, eli kassiteriittiä. Kongolla on myös omia energiaresursseja, 

vesivoimaa, öljyä ja hiiltä. Kongon sijainti sademetsävyöhykkeessä tekee myös metsistä 

merkittävän luonnonvaran alueella, joka kattaa maan pohjoisosan (Maailman kartasto 2001). 

Yksin Kongon vesivoimavarat riittäisivät koko päiväntasaajan eteläpuolisen Afrikan 

sähköistämiseen. Yksi tarjottu selitys luonnonvarojen ja valtion sisäisten sotien yhteyden 

selvittämisessä on luonnonvarojen "ryöstettävyys", toisin sanoen vaikuttaa siltä, että jotkin 

resurssit altistavat valtion helpommin sisällissodalle.  

 

Osa luonnonvaroista onkin luontaisesti helpommin hyödynnettävissä ja luonnonvaroilla 

vaikuttaa olevan toisistaan poikkeava konfliktipotentiaali. Philippe Le Billon (2003: 216) 

määrittelee konfliktiresursseiksi kaikki luonnonvarat, joiden hallinta, hyödyntäminen, kauppa, 
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verotus tai suojeleminen edesauttaa konfliktia tai hyötyy konfliktin tilasta. Eri luonnonvarat 

vaikuttavat sisällissotaan eri tavoin, riippuen osapuolten mahdollisuuksista hyödyntää niitä, 

maantieteellisestä jakaumasta tai suhteellisesta etäisyydestä pääkaupunkiin. Pienille 

kapinallisryhmittymille resurssit, joiden hyödyntäminen ei vaadi korkeita taloudellisia 

panoksia tai teknologiaa ovat helpommin hyödynnettävissä (Renner 2002: 13). Kongon 

maaperältä löytyy useita tämän tyyppisiä resursseja, kuten kultaa, tinaa, kuparia, tantaalia ja 

alluviaalisia (jokien pohjasta huuhdottavia) timantteja.  
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Kuva 3. Konfliktin kannalta merkittävimmät luonnonvarat Kongossa (mukaillen Renner 2002: 29). 

Mineraaleista erityisesti tantaali on saanut huomiota Kongon Demokraattisen Tasavallan 

luonnonvarojen ja konfliktin yhteydessä. Tantaali on siniharmaata metallia, jota esiintyy usein 

muiden mineraalien, kuten tinan yhteydessä. Tantaali on erittäin helposti työstettävissä olevaa 

materiaalia, jonka lisäksi se on tehokas sähköjännitteen varastoija. Nämä ominaisuudet ovat 

tehneet tantaalista elektroniikkateollisuudelle merkittävän, sillä siitä voidaan valmistaa 
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sähkökondensaattoreita pienelektroniikkaan, kuten kannettaviin tietokoneisiin, kännyköihin, 

videokameroihin ym.. Tantaalin avulla pystytään suunnittelemaan pienempiä, tehokkaampia 

sekä luotettavampia sähkölaitteita. Kongo tuottaa neljä prosenttia maailman tantaalista, joskin 

alueella on arvioitu olevan huomattavasti suuremmat resurssit. Tantaalin louhiminen on 

pääasiassa artesaanitoimintaa. Alueen poliittinen epävakaus ja infrastruktuurin heikkous ovat 

rajoittaneet tantaalin taloudellista hyödyntämistä (Hayes & Burge 2003: 15 - 17). 

4.1. Itsenäisyys ja Mobutun diktatuurin kausi 1960 - 1996 

Kongon historia on väkivallan leimaama aina Belgian siirtomaavallan ajasta lähtien. Kongo 

itsenäistyi Belgiasta vuonna 1960 ja joutui hyvin pian sisällissodan uhan alle. Valtion suuri 

koko, keskushallinnon heikkous ja toiminnallisesti autonomiset alueet uhkasivat pirstaloida 

keskisen Afrikan jättiläisen. Tämän vuoksi Yhdysvallat ja Belgia tukivat maan johtoon 

kenraali Mobutu Sese Sekon. Vallankaappaus oli ulkopuolelta tuettu läntisten intressien 

edistämiseksi kylmän sodan kontekstissa. Peittääkseen riippuvuuttaan lännestä, diktaattori 

Mobutu omaksui hyvin retorisen nationalistisen politiikan, lähtien aina maan nimen 

muuttamisesta Zaireksi vuonna 1971. (Nzongola-Ntalaja 2002: 145-148). Kylmän sodan 

aikana länsi tuki Mobutun valtaa, sillä erityisesti Yhdysvalloissa Kongo nähtiin laajana 

monikulttuurisena valtiona, joka tarvitsi voimakkaan johtajan pitämään sitä koossa. Tämän 

näkemyksen mukaan Zaire saattoi ilman Mobutun diktatuuria joutua kaaokseen, jonka 

seurauksena se saattaisi liukua kommunistiseen leiriin. Toisin sanoen tukea oltiin valmiita 

osoittamaan, kylmän sodan hengessä, puhtaasti maan moraalisesta sitoutumisesta kylmän 

sodan liittolaisiaan kohtaan, riippumatta siitä kuinka maa kohteli kansalaisiaan (Nzongola-

Ntalaja 2002: 160-163). 

 

Mobutun kolmen vuosikymmenen valtakaudella valtion instituutiot halvautuivat ja maassa 

luotiin pohja kestävälle konfliktille erityisesti maan itäosissa. Mobutu loi Kongoon 

järjestelmän, jota on kirjallisuudessa kutsuttu termillä kleptokratia, joka viittaa syvään 

juurtuneeseen neopatrimoniaaliseen valtioon. Hallitsevalle eliitti koostui Mobutun omasta 

etnisestä ryhmästä. Valtion omaisuus oli erottamattomat hallitsijan omasta omaisuudesta ja 

korruptiosta tuli hallitsemisen väline. Mobutu käytti laajasti hajota ja hallitse -politiikkaa, 

jonka seurauksena etniset jännitteet kärjistyivät. Mobutu käytti samaa periaatetta myös 

hallintonsa sisällä jakamalla palkintoja ja rankaisemalla hallitsevan eliittinsä jäseniä 

edistääkseen omaa etuaan ja varmistaakseen valtansa. Tämä toistui ylimmältä valtion tasolta 

läpi koko järjestelmän. Diktatuurin kausi ja valtion kassan häikäilemätön hyväksikäyttö 
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edesauttoivat Kongon valtion voimakasta alikehitystä. Julkiset palvelut ja infrastruktuuri 

romahtivat täysin. Terveyspalvelut ja koulutus joutuivat tilaan, jossa niitä ei sellaisiksi enää 

tunnistanut. Massat suljettiin ulos itsenäisen Kongon rikkauksista ja tämän seurauksensa 

yleinen elintaso maassa on laskenut aina vuodesta 1975 eteenpäin (Nzongola-Ntalaja 2002: 

150-153).  

 

Rahalla ostettiin suhteita ja tukea, lahjonnan avulla saatettiin myös parantaa omaa asemaa 

eliitin sisällä. Tämä raha tuli pääasiassa Kongon runsaista mineraalivaroista, eikä se 

välttämättä koskaan edes päässyt valtion kassaan asti. Mobutun tukijat rikastuivat syrjimällä 

muita etnisiä ryhmiä ja anastamalla valtiolta maakuntien luonnonvaroja. Kongon öljy ja 

kaivostoiminnan arvioitiin vuonna 1996 tuottaneen vuodessa noin 520-720 miljoonaa dollaria, 

kuitenkin esimerkiksi vuoden 1996 valtion budjetissa julkistettiin luonnonvaroista saaduiksi 

tuloiksi vain 150 miljoonaa dollaria. Raha oli ainoa uskonto Kongossa ja poliittinen eliitti oli 

valmis mihin tahansa, niin kauan kun se varmisti heidän paikkansa tuottavissa valtiollisissa 

viroissa (Nzongola-Ntalaja 2002: 158-159).   

 

Taloudellisten etujen lisäksi diktatuuri nojasi voimakkaasti armeijan kontrollointiin ja lännen 

ulkopuoliseen tukeen. Myös armeija oli hajotettu useaan osaan, jotka voitiin karkeasti jakaa 

varsinaiseen armeijaan ja erilaisiin puolisotilaallisiin joukkoihin. Jakamalla armeijaa Mobutu 

varmisti, ettei yksikään joukko kasvaisi niin vahvaksi, että pystyisi yksin uhkaamaan hänen 

valtaansa. Kongon armeija toimi yleisenä kauhun kylväjänä maassa, sillä sotilaiden 

reaalipalkat laskivat 1970-luvulta 90-luvun alkuun mennessä 99.9 prosenttia. Maan omasta 

armeijasta tuli sen miehittäjä. Armeija partioi katuja ryöstellen ihmisiä ja toimittaen 

kaappauksia lunnaita vastaan. (Nzongola-Ntalaja 2002: 150-153; Vehnämäki 2001: 6; Emizet 

1997: 28). Kylmän sodan päättymisen myötä myös lännen tuki Mobutun diktatuurille ja 

Kongolle loppui, jolla oli katastrofaaliset seuraukset. Mobutun diktatuurin myötä Kongon 

valtiosta oli jäljellä enää vain fasadi. Rene Lemarchand on kutsunut 1990-luvun lopun 

Kongoa jättiläiseksi savijaloilla, joka vain odotti tulevansa kaadetuksi (Lemarchand 2001).  

 

Valtion instituutioiden romahtamisen seurauksena provinssit Kongossa olivat todellisuudessa 

poliittisesti ja taloudellisesti hyvin autonomisia. Ehtyvän ulkomaisen tuen ja kasvavan 

paineen alla Mobutu ilmoitti valtion aloittavan siirtymän kohti monipuoluedemokratiaa 

huhtikuussa 1990. Samanaikaisesti hän myös pyrki kulisseissa hajauttamaan oppositiota. Yksi 

työkaluista oli etnisten vastakkainasetteluiden kärjistäminen. Vuonna 1991 Zaire lakkautti la 
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géopolitique-käytännön jossa provinssin johtopaikoille nimitettiin henkilöitä alueiden 

ulkopuolelta. Tämä johti paikallisella tasolla vallan siirtymiseen paikallisten ryhmien käsiin ja 

myös väkivaltaan: Kivun, Kasain ja Katangan (Shaba) alueella tapahtui joukkomurhia ja 

etnistä puhdistusta paikallisten johtajien manipuloidessa ryhmiä omien intressien ja vallan 

sementoimiseksi (Boya 2001: 76; Stearns et al. 2013:18; Stearns 2012a: 27). Näihin ryhmiin 

kuuluivat myös banyamulenge-tutsit Kivujen alueella. Siirtomaavallan aikana Kongoon 

muuttaneita tai siirrettyjä tutseja leimattiin ulkomaalaisiksi ja heiltä pyrittiin viemään oikeus 

omistaa maata alueella. Banyamulengien yllä leijui karkoituksen uhka siitä huolimatta, että 

olivat asuneet Kivujen alueella jo sukupolvien ajan. Ruandalaisten maahanmuuttajien 

kansalaisoikeudet ja oikeudet omistaa maata leimahtivat myös ajoittaisiksi väkivaltaisiksi 

yhteenotoiksi luoden jakolinjoja ja asetelmia tulevaan (Vehnämäki 2001: 6; Stearns 2012a: 26 

- 29). 

4.2. Afrikan maailmansota: Kongon sodat 1996 – 1997 ja 1998 - 2003 

Ruandan kansanmurhaa voidaan pitää Mobutun syrjäyttämisen laukaisevana tekijänä. Vuonna 

1994 Ruandan presidentti Juvenal Habyarimana murhattiin, josta lähti liikkeelle hutujen 

ääriliikkeen interhamwen masinoima, erittäin organisoitu kansanmurha Ruandassa. 

Interhamwe tappoi kevään 1994 aikana yli 800 000 tutsia sekä maltillista hutua. Sota kääntyi 

kuitenkin pian tutsien voitoksi ja Ruandasta kostotoimien pelossa lähti 1,2 miljoonaa 

hutusiviiliä pakoon Nord- ja Sud-Kivun provinsseihin Kongon puolelle. Tässä joukossa oli 

arviolta mukana myös noin 40 000 Interhamwe-taistelijaa. (Olsson & Fors 2004: 324), joskin 

myös monet siviileistä olivat osallistuneet kansanmurhan toteuttamiseen. Kongon puolelle 

muodostui FDLR- liikkeen tukikohta, jossa liike pyrki uudelleenorganisoitumaan Paul 

Kagamen Ruandan Patrioottiarmeijaa (RPA) vastaan viedäkseen kesken jääneen 

kansanmurhan päätökseen. Tutsien tilanne kärjistyi myös Kongossa. Banyamulenge-tutsit, 

joita terrorisoivat sekä Kongon armeija että Kongossa toimivat interhamwet, johtivat 1996 

Ruandan ja Ugandan tutsitaustaisten hallitusten toimiin. Maat lähettivät joukkoja Kongoon 

tukemaan tutseja ja samalla hyökkäämään Kongon puolella pakolaisleireissä asuvien hutujen 

kimppuun, jotka muodostivat todellisen turvallisuusuhan Ruandalle (Vehnämäki 2001: 6) 

Kapina kasvoi nopeasti maanlaajuiseksi vyöryksi. Kapinallisjärjestöä alettiin kutsua nimellä 

ADFL (Alliance for the Democratic Forces for the Liberation of Congo-Zaire) ja sen johtoon 

nousi marxilaisvaikutteinen entinen sissipäällikkö Laurent Kabila (Vehnämäki 2001: 8)   
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Ruandan ja Ugandan tukema ADFL eteni Kongossa helposti, sillä Mobutun valtakauden 

seurauksena valtio oli valmiiksi jo polvillaan. Laurent Kabila saapui Kinshashaan 17. 

maaliskuuta 1997 ja pakotti Mobutun maanpakoon. (Boya 2001: 76; Olsson & Fors 2004: 

325). Laurent Kabila onnistui kuitenkin nopeasti vieraannuttamaan sekä kansainvälisen 

yhteisön että omat tukijansa. Vallanvaihto Kongossa ei olisi onnistunut ilman Ruandan ja 

Ugandan tukea, mutta nämä tukijat myös muodostivat uudelle hallitsijalle ongelman. Kabila 

nähtiin Ruandan ja Ugandan etujen valvojana, joka uhkasi hänen asemaansa maan johdossa. 

Saavuttaakseen uskottavuutta Kabila sanoutuikin pian irti tukijoistaan ja vaati ulkomaisten 

joukkojen poistumista Kongosta. Tämän seurauksena suurten järvien alueella Itä-Kongossa 

nousi nopeasti uusi kapina Ruandan, Ugandan ja jossain määrin ilmeisesti myös Burundin 

tukemana. (Reyntjens 2007: 308).  

 

Kongon toinen sota vaikutti lähtökohdiltaan ensimmäisen sodan uusinnalta. Konflikti 

kuitenkin lukkiutui pian (kuva 4.). Kongon hallitus onnistui saamaan ulkopuolisia tukijoita 

panttaamalla luonnonvarojaan (Reyntjens 2007: 308). Zimbabwe ja Angola tulivat Kabilan 

tueksi, pelastaen näin valtion uudelta romahtamiselta ja estäen Ugandaa ja Ruandaa 

istuttamasta omaa uutta miestään Kinshashaan hallitsijan paikalle. Myöhemmin myös Sudan, 

Tshad ja Namibia liittyivät Kongon hallituksen puolelle, joskin kaksi edellä mainittua 

vetäytyivät sodasta jo melko aikaisessa vaiheessa. Angola tuki Kongoa oman turvallisuutensa 

vuoksi sillä angolalainen sissiliike UNITA (União Nacional para a Independência Total de 

Angola) toimi Kongon alueelta käsin. Namibian tuen taustalla vaikutti ilmeisesti myös 

turvallisuusnäkökohta, sillä se pelkäsi Angolan konfliktin leviävän Namibiaan. Zimbabwen 

motivaatiota pidettiin taas puhtaasti taloudellisena, sillä maa hyötyi Kongon luonnonvaroista 

konfliktin avulla (Olsson & Fors 2001: 325).  
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Kuva 4. Konfliktialue Kongossa. Kapinallisten ja hallituksen joukkojen hallitsemat alueet vuosina 1998 - 2000 sekä 

väkivaltaisen konfliktin alue 2010 (mukaillen Vehnämäki 2001: 9; Renner 2002: 29). 

Konflikti alkoi jo tässä vaiheessa sirpaloitua, sillä osapuolten määrä kasvoi voimakkaasti. 

Hyökkääjien puolelta Ruandan RPA (Rwandan Patriotic Army) ja Ugandan UPDF (Uganda 

People´s Defence Force), jotka olivat valtioiden virallisia armeijoita, osallistuivat suoraan 

konfliktiin. Maat myös tukivat omia liikkeitään Kongossa. Ruanda tuki sotilaallis-poliittista 

Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) liikettä, joka hajosi pian konfliktin 

käynnistyttyä kahteen osaan, joista toinen kääntyi Ugandan puoleen tuen saamiseksi. Tästä 

liikkeestä tuli RCD Bunia erotuksena Ruandan tukemaan liikkeeseen RCD Gomaan. Uganda 

tuki myös Pohjois-Kongossa toimivaa MLC (Mouvement pour la Libération du Congo) -

liikettä (Lemarchand 2001: 34-45). Burundin hallitsevan puolueen aseellinen siipi FDD 

(Forces pour la Défense de la Démocratie) osallistui myös toimintaan Kongossa noin 4000 

miehellä Tanganyika-järven alueella (U.N. 2002: 4). Tämän lisäksi Itä-Kongon alueella toimi 

edelleen FAR (Forces Armées Rwandais) interhamwe-joukkoja, jotka olivat Ruandan 

virallinen oikeutus sotilaalliselle interventiolle Kongon maaperällä.  
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Konfliktiin osallistui näiden pääryhmittymien lisäksi lukuisia pienempiä ryhmittymiä. 

Konfliktin lukkiuduttua Kinshashan hallitus rahoitti ja tuki useita pieniä aseellisia liikkeitä 

Kongon itäosissa kylväen siemeniä tuleville vaikeuksille. Erityisesti Kongolle paikallinen 

ilmiö ovat niin kutsutut Mai-Mai liikkeet, joiden historialliset juuret olivat osaltaan 

muodostuneet jo kolonialismin aikana itäisessä Kongossa, sekä 1960 luvun kaoottisen 

itsenäistymisprosessin Simba-kapinoissa. Merkittävin tekijä aseellisten ryhmien edellytysten 

muodostumisessa oli kuitenkin lopulta täysin epäonnistunut demokratisaatioprosessi, joka oli 

johtanut etnispohjaiseen mobilisaatioon ja väkivaltaan alueella Mobutun pyrkiessä 

heikentämään oppositiota ajamalla ryhmittymiä toisiaan vastaan (Stearns et al. 2013). Näiden 

jakolinjojen pohjalta alueelle muodostui hyvin helposti Mai-Mai ryhmittymiä, sillä aseellisen 

vastarinnan siemenet olivat jo kylvetty.  

 

Mai-Mai ryhmistä puhuessa tulee huomioida että kyseessä on yläkäsite, joka pitää sisällään 

melko pieniä toisistaan eroavia aseellisia joukkioita, jotka toimivat melko paikallisesti, 

useimmiten suojeluskuntina tietyille etnisille ryhmittymille. Näiden joukkojen sotilaallinen 

voima vaihtelee huomattavasti ja liikkeet saattavat nousta merkittäviksi tai kadota kokonaan 

hyvin nopeassa tahdissa. Liikkeiden tiedetään vaihtaneen liittolaisuuksia eri osapuolien 

kanssa palvellakseen omia etujaan. Merkille pantavaa on myös liikkeiden koostumus, suuri 

osa Mai-Mai liikkeitten sotilaista on lapsia (U.N. 2002: 11). Kongon toisen sodan aikana Mai 

Mai ryhmittymät integroituivat harmaan talouden verkostoihin tehokkaasti ja niiden 

toimintamallit muuttuivat perinteisistä malleista, jossa niiden paikalliset juuret katkesivat ja 

niitä alkoi hallita poliittis- taloudelliset intressit. Kongolaisille nuorille, joille tulevaisuus 

näyttää epävarmalta, liittyminen Mai-Mai joukkoihin voi olla ainoa toivo paremmasta 

tulevaisuudesta. Sota on hyvin houkutteleva työllistymisvaihtoehto nuorille, erityisesti 

ympäristössä jossa laiton kauppa kukoistaa ja sotapäälliköt hallitsevat (Lemarchand 2001: 49; 

Stearns et al. 2013: 21). 

 

Mahdollisuudet rauhaan paranivat Laurent Kabilan jouduttua oman henkivartijansa 

salamurhaamaksi tammikuussa 2001. Valtaan Kongossa nousi hänen poikansa Joseph Kabila, 

joka pyrki jatkamaan osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja (Reyntjens 2007: 301). Vuonna 

2002 Pretoriassa konfliktin osapuolet neuvottelivatkin onnistuneesti rauhasta ja Sun Cityn 

rauhansopimus viimeisteltiin huhtikuussa 2003. Vuosien taisteluiden jälkeen Ruanda, Uganda 

ja Zimbabwe vetivät joukkonsa maasta, joka teki sotilaallisen voiton lähes mahdottomaksi 

suurimmille kapinallisryhmittymille, jotka menettivät tärkeimmät tukijansa. Tämän 
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seurauksena neuvottelemisesta tuli keskeisille kapinaliikkeille houkuttelevampi vaihtoehto, 

kuin taisteluiden jatkaminen. Seuranneissa rauhanneuvotteluissa kapinallisryhmittymille 

jaettiin paikkoja hallitukseen ja valtionyrityksen johtopaikoille. Suurimmat kapinallisarmeijat 

integroitiin uuteen Kongon kansalliseen armeijaan ja maahan tuli 17 000 YK-sotilasta. 

Vuonna 2006 Kongossa järjestettiin myös ensimmäiset vaalit, jotka Jospeh Kabila voitti 

(Stearns 2007: 202-204; Sun City 2014).  

 

Sodan aikana kapinallisryhmien tukeminen sekä omien joukkojen ylläpitäminen Kongossa on 

ollut taloudellisesti merkittävä ponnistus Ugandalle ja erityisesti pienelle Ruandalle. Maat 

turvasivat konfliktin rahoituksen järjestelmällisellä Kongon luonnonvarojen ryöstöllä. 

Ruandan presidentti Paul Kagame on kuvannut konfliktia itse itseään rahoittavaksi sodaksi 

(U.N. 2001: 27).  YK:n turvallisuusneuvoston asiantuntijapaneelin raportissa todetaankin 

Kongon konfliktin perustuneen taisteluun resurssien hallinnasta, pääsystä niihin ja niiden 

kaupasta. Laittomuuden tila, Kongon keskushallinnon heikkous ja rikkaat luonnonvarat 

muodostivat opportunistisia tilaisuuksia, joka teki itäisestä Kongosta houkuttelevan (U.N. 

2001: 41). Sekä Ruanda että Uganda ovat perustelleet sekaantumistaan konfliktiin erilaisilla 

turvallisuusnäkökohdilla. Sotilaallisella toiminnalla on vaikuttanut kuitenkin olevan vahvoja 

taloudellisia ulottuvuuksia. Itäisen Kongon alueella aseellisilla yhteenotoilla ja 

luonnonvarojen sijainnilla näyttää vallitsevan yhteys ja varsinaisen sodan aikana suurimmat 

aseelliset yhteenotot tapahtuvat alueilla joilla oli merkittäviä luonnonvaroja (U.N. 2001: 37). 

Ruanda rakensi valtion budjetin ulkopuolisen järjestelmän kanavoimaan tuloja Kongon alueen 

luonnonvarojen hyödyntämisestä. Budjetin ulkopuolinen järjestelmä muodostui ruandalaisen 

liike-elämän, ruandan armeijan ja ruandalaismielisten kapinallisten verkostoksi, joka 

mahdollisti tulojen kanavoimisen kalliin sodankäynnin rahoittamisen Kongossa. RCD liike 

muodostui keskeiseksi voimakkaaksi sotilaallis-poliittiseksi toimijaksi itäisessä Kongossa 

taaten tutsiväestön turvallisuuden ja aseman (Stearns 2012: 23). Uganda rahoitti sotatoimet 

suoraan puolustusbudjetistaan. Siitä huolimatta luonnonvaroilla on myös ollut suuri rooli. 

Maan talous hyötyi konfliktissa Kongossa, sillä ryöstetyt luonnonvarat vietiin maasta omana 

tuotantona, mikä kasvatti verotuloja ja paransi valtion taloudellista tilannetta, ja varoja 

saatettiin kanavoida puolustusbudjettiin (U.N. 2001: 31).  

 

Molemmat maat hyödynsivät järjestelmällisesti Kongoa ja rakensivat eräänlaisen 

uudelleenvientitalouden, jonka seurauksena molempien maiden raaka-aineiden vienti kasvoi 

sisältäen myös sellaisia resursseja, joiden varaintoja kummallakaan maalla ei ollut omasta 
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takaa. Uganda, jolla ei ole merkittäviä kultavaraintoja alkoi yllättäen viedä huomattavassa 

määrin kultaa, sekä Ruanda, jolla ei ole timantteja omalla maaperällään aloitti timanttien 

viennin maailmalle. Muita merkittäviä vientiartikkeleita, joiden kohdalla tapahtui kasvua, 

olivat esimerkiksi kahvi ja puutavara. Myös Burundi on vienyt näitä mineraaleja, sekä 

lääketeollisuuden raaka-aineita, joita löytyy Kongosta, mutta ei sen omalta alueelta. Maiden 

tilastoinnissa on myös epätarkkuutta ja esimerkiksi YK arvioi raportissaan viennin olleen 

myös huomattavasti virallisia tilastoja merkittävämpää (U.N. 2001: 11, 19-26). Luonnonvarat 

vaikuttivat myös hyökkäyksen kohteena olleeseen Kongon valtioon. Laurent Kabilan 

käännyttyä entisiä liittolaisiaan vastaan ja sodan käynnistyttyä uudelleen Kongon uusi johto 

panttasi luonnonvarojaan uusien liittolaisien ostamiseksi. Angola, Namibia ja Zimbabwe 

ostettiin mukaan Kongon uuden hallituksen puolelle. Vastineeksi oikeuksista luonnonvaroihin 

maat tarjosivat sotilaallista tukeaan Ugandan ja Ruandan tukemia kapinallisia vastaan (Renner 

2002: 31). Kapinalliset rahoittivat myös omaa toimintaansa hyödyntämällä luonnonvaroja 

joko suoraan, verottamalla tai myymällä kaivosoikeuksia (U.N. 2001: 37). Luonnonvarojen 

hyödyntäminen johti jo varsinaisen Kongon sodan aikana kapinallisryhmittymien de facto 

itsenäistymiseen tukijoistaan. 

4.3. Itäinen Kongo konfliktin kipupisteenä 2003 – 2013 

Vuoden 2003 rauhansopimuksen myötä Kongossa saavutettiin paljon positiivista muutosta. 

Maahan muodostettiin väliaikaishallitus, johon integroitiin mukaan entisiä taistelevia 

osapuolia sekä maassa järjestettiin onnistuneet vaalit vuonna 2006. Entisiä taistelijoita 

integroitiin myös Kongon armeijaan. Rauhansopimuksen jälkeen väkivaltaisuudet kuitenkin 

jatkuivat matalalla intensiteetillä Kongon itäisillä alueilla, jossa valtio ei edelleenkään 

kyennyt luomaan väkivaltakoneiston monopolia. Väkivaltaisuuksien ja yhteenottojen määrä 

idässä kasvoi erityisesti vuoden 2006 vaalien jälkeen (Stearns et al. 2013).  

 

Levottomuudet rauhanprosessin jälkeen selittyvät useilla tekijöillä. Suurin osa itäisessä 

Kongossa toimivista aseellisista ryhmittymistä olivat ensimmäisen (1996 – 1997) ja toisen 

Kongon sodan (1998 – 2003) suoria tuotoksia, vaikka omasivatkin juuret etnispohjaisissa 

suojeluskunnissa. Näiden ryhmittymien sisäinen dynamiikka oli muuttunut sotien aikana 

traditionaalisten johtajien vallan heikennyttyä ja uudentyyppisten sotapäälliköiden noustua 

esiin. Varsinaisten Kongon sotien päätyttyä itäisille alueille muodostui valtatyhjiöitä jonka 

täyttämisestä paikalliset ryhmittymät alkoivat kilpailla (U.N. 2003: 14). Kongon oma armeija 

on myös yksi pahimmista ihmisoikeusloukkausten aiheuttajista maassa eikä toivottoman 



42 

 

heikko armeija kyennyt ylläpitämään väkivallan monopolia alueellansa, jolloin sen on pakko 

neuvotella paikallisten sotapäälliköiden kanssa. Kapinallisia integroidaan armeijaan ja niitä 

irtoaa uudelleen sen rakenteesta. Entisten sotapäälliköiden tilalle ilmestyy aina uusia 

sotapäälliköitä (Virtanen 2010; Stearns 2007: 204-205). Alueelle on myös muodostunut 

standardeiksi Kongon sotien aikana erilaiset ryöstön ja kiristyksen käytännöt, sekä rikollinen 

toiminta, jolla on maailmanlaajuiset yhteydet esimerkiksi asekaupan muodossa. Tämän 

seurauksena itäistä Kongoa on leimannut siviileihin kohdistuva väkivalta sodankäynnin 

välineenä sekä talouden militarisoituminen. YK arvioi jo 2000-luvun alussa alueelle 

muodostuneiden järjestelmien muodostavan merkittävän globaalin turvallisuusuhan (U.N. 

2001: 41–42, Stearns et al. 2013; Renner 2002: 31; Harrison & Garrett 2009: 22). 

 

Kapinallisten integroiminen maan asevoimiin osana rauhanprosessia osaltaan vahvistaa 

dynamiikkaa, jossa aseellinen vastarinta muodostui Kongon kontekstissa legitiimiksi 

kanavaksi saavuttaa poliittisia etuja ja yhteiskunnallista nousua. Toisin sanoen väkivallan 

käytöstä ja keskushallinnon haastamisesta palkittiin (Stearns et al. 2013). Useat liikkeet olivat 

myös marginalisoituneet väliaikaishallitukseen liittyneessä poliittisessa prosessissa, 

esimerkiksi Mai-Mai ryhmittyvät saivat ainoastaan 13 paikkaa 620:stä. Lopullinen 

marginalisoituminen tapahtui vuoden 2006 vaalien myötä. Monet uusista voimahahmoista, 

jotka menettivät formaalia valtaansa demokraattisessa prosessissa pyrkivät vahvistamaan 

asemaansa väkivallan kautta. Vuoden 2007 aikana useat prosessissa hävinneet komentajat 

palasivat aseisiin ja elämään ”puskassa” (Stearns et al. 2013). Kongon valtiolta puuttuu kyky 

ylläpitää väkivallan monopolia itäisillä alueillaan ja sen oma armeija toimii aseellisen 

ryhmittymän tavoin. Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että alueesta tuli hedelmällinen 

kasvualusta sotapäälliköille ja aseellisille ryhmille, joista jokainen ajaa omia intressejään 

suhteessa toisiin ryhmittymiin. Useat näistä tekijöistä, jotka loivat pohjan aseellisten 

ryhmittymien toiminnalle olivat olemassa itäisessä Kongossa jo vuosikymmeniä. (Stearns et 

al. 2013) mukaan kolme keskeistä joukkoa tekijöitä selittävät miksi itäisessä Kongossa syntyy 

edelleen aseellisia ryhmittymiä vuosikymmen Kongon sodan päättymisen jälkeen: 

Ensimmäinen tekijä on poliittis- sotilaallisen eliitin kiristynyt kilpailu paikallisella, provinssin 

sekä kansallisella tasolla, joka yhdistyy pääkaupungin heikkoon poliittiseen valtaan. Toiseksi 

itäisessä Kongossa on läsnä yllä mainittuja tekijöitä, jotka johtavat poliittisen ja taloudellisen 

kilpailun militarisoitumiseen. Kolmantena tekijänä toimivat paikallisen tason konfliktit, jotka 

liittyvät maahan, paikalliseen valtaan ja turvallisuuteen. Näiden pääsyiden lisäksi on myös 
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muita tekijöitä kuten pienaseiden helppo saatavuus, laajamittainen köyhyys sekä itäisen 

Kongon topografia, joka tekee kapinallisten toiminnan helpoksi (Stearns et al. 2013).  

 

Itäisen Kongon alueella toimii kymmeniä erityyppisiä aseellisia ryhmittymiä, jotka ovat 

syntyneet erilaisista lähtökohdista. Ryhmittymien suhteet ovat muuttuneet useaan otteeseen 

viimeisen vuosikymmenen aikana; ystävistä on tullut vihollisia ja vihollisista ystäviä. 

Karkeasti ryhmittymät voi jakaa ulkomaalaisiin kapinallisryhmittymiin, kongolaisiin 

kapinallisryhmittymiin ja erilaisiin itsepuolustus- tai suojelukuntiin. Näidenkin ryhmittymien 

välillä on suurta hajontaa. Yhdessä ääripäässä ovat organisoituneet ryhmittymät, jotka 

käyttävät poliittista valtaa ja ovat kytkeytyneet korkealle yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin, 

toisilla ryhmittymillä on sotilaallista valtaa ilman poliittista agendaa ja toisessa ääripäässä on 

maantieteellisesti rajoittuneita itsepuolustus- ja suojelukuntajoukkoja sekä ryhmittymiä, jotka 

muistuttavat lähinnä rosvojoukkoja (Stearns et al. 2013; Mueller 2013). Ryhmittymät ovat osa 

yhteiskuntaa, jossa ne toimivat osana sen verkostoja. Jotkut ryhmittymistä nauttivat myös 

tukea yhteisöissä joissa ne toimivat. Yhteisöjen hyväksyntä ja ulkopuolinen tuki voivat olla 

elintärkeitä liikkeen olemassaololle toisten ryhmittymien toimiessa häikäilemättömämmin 

riistäen tarvitsemansa paikallisväestöltä. Ryhmittymissä valtaa ei välttämättä käytä ainoastaan 

sotapäälliköt, vaan sitä voivat käyttää kaupungeista käsin toimivat paikalliset poliitikot ja 

liikemiehet, jotka organisoivat taloudellista, poliittista ja logistista tukea. Siviiliverkostojen 

lisäksi Kongon armeija FARDC on myös keskeinen tekijä itä Kongon aseellisten 

ryhmittymien mosaiikissa. Armeijaan on integroitu eri kapinallisryhmittymiä ja useat 

FARDC:n komentajat omaavat läheiset suhteet ei-valtiollisiin aseellisiin ryhmittymiin joko 

poliittisista tai taloudellisista syistä. Armeijan sisällä on myös valtataistelua joka usein seuraa 

etnisiä ryhmittymiä armeijan sisällä. Tämä heikentää osaltaan myös FARDC:n uskottavuutta 

neutraalina armeijana ja saa yhteisöt kääntymään aseellisten ryhmittymien puoleen 

turvallisuuden ja suojelun takaajana (Stearns et al. 2013). 

 

Kongossa on ollut vuodesta 1999 lähtien yksi maailman laajimmista ja kalleimmista 

rauhanturvaoperaatioista, MONUSCO (ent. MONUC). Operaatiossa on mukana viime 

vuosina noin 22 000 sotilasta, siviiliä ja poliisia ja operaation vuosibudjetti on noin 1,5 

miljardia dollaria. YK:n rauhanturvaoperaation nykyinen mandaatti keskittyy siviilien 

suojeluun ja valtion vakauttamiseen. Mandaattiin lisättiin suora voimankäyttö vuoden 2013 

aikana ja operaatiota vahvistettiin nk. interventioprikaatilla, jonka tarkoitus on osallistua 

aseellisten ryhmien tuhoamiseen Pohjois-Kivun alueella (U.N. 2014b). 
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Mai Mai Cheka 

Yksi aseellisista ryhmittymistä, jonka toiminta kuvaa ryhmittymien monia ulottuvuuksia on Mai Mai Cheka, 

oikealta nimeltään Ntabo Ntambui Cheka. Entinen kaivososakunnan työntekijä aloitti oman aseellisen liikkeen 

Walikalen alueella Pohjois-Kivussa omaamatta aikaisempaa sotilastaustaa. Cheka (Swahiliksi ”hymy”) 

pidetään yleisesti julmana psykopaattina, joka tuli ensi kerran laajasti tunnetuksi vuonna 2010 FDLR liikkeen 

kanssa toteutetusta Luvungin joukkoraiskauksista Walikalessa. Neljän päivän aikana 387 siviiliä raiskattiin, 

joista 300 oli naisia, 23 miehiä ja 64 lapsia. Cheka oli määrännyt raiskaukset henkilökohtaisesti huomion 

kasvattamiseksi sekä neuvotteluasemien saavuttamiseksi liikkeellensä. Tämän jälkeen Cheka joukkoineen on 

syyllistynyt useisiin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Walikalen alueella. Chekan liikkeen sotilaalliset 

tavoitteet ovat muuttuneet vuosien varrella. Liikkeen alkuvaiheessa sen motivaatio oli estää Kongolaisia 

pakolaisia Ruandasta palaamasta Walikaleen toimien liitossa Ruandan kansanmurhan taustalla olevan FDLR 

liikkeen kanssa. Myöhemmin Cheka ilmoitti liikkeen tavoitteeksi vapauttavansa kaivoksia Kongon armeijan 

häirinnästä. Vuonna 2013 Cheka ilmoitti taistelevansa FDLR-liikettä vastaan, joka aikaisemmin oli ollut hänen 

lähin liittolaisensa, sekä samanaikaisesti lähentyi M23-liikettä ja Bosco ”terminaattori” Ntagandaa. Chekasta 

annettiin pidätysmääräys vuoden 2011 alussa, mutta komentaja nauttii lähes täydellistä immuniteettia ja omaa 

läheiset suhteet Kongon armeijaan. Vuonna 2011 Cheka osallistui avoimesti myös parlamentti- ja 

presidentinvaaleihin; suullisen tiedon mukaan hän olisi myös lähestynyt YK:ta pyytäen suojelua 

vaalikiertueelleen. Vuonna 2014 Cheka ilmestyi Pohjois-Kivun kuvernöörin, poliisipäällikön ja MONUSCOn 

päällikön vierailulle Bunyampulin kylään ilmoittamatta pyytäen julkisesti polvillaan ”kehitystä Walikaleen”. 

Huolimatta paikalla olleista YK:n aseistetuista sotilaista ja poliiseista Chekaa ei pidätetty. YK:n erityisedustaja 

Martin Kobler ja rauhanturvaoperaation päällikkö Kenraali Dos Santos Cruz ovat molemmat julkisesti 

ilmaisseet Chekan pidättämisen ja tuomisen oikeuden eteen prioriteetiksi. Epävirallisesti YK:n virkamiehet ovat 

kuitenkin myöntäneet realiteetit; vaikka Cheka voitaisiin teoriassa pidättää unilateraalisti pidätysmääräyksen 

pohjalta, poliittisesti se olisi mahdotonta. YK tarvitsee vihreän valon Kongon hallitukselta. Poliittisella tasolla 

Kinshasan hallitus on yrittänyt neuvotella useaan otteeseen Chekan kanssa mahdollisesta integraatiosta 

armeijaan, mutta osapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen integraation ja armahduksen ehdoista. 

Chekan pidättäminen olisi sotilaallisesti täysin mahdollinen prosessi, mutta pysynyt toistaiseksi poliittisesti 

lähes mahdottomana toteuttaa. Kapinalliskomentajaa suojelevat Kinshashan poliittinen eliitti, armeija sekä 

liikemiehet, jotka hyötyvät ryhmittymän olemassaolosta taloudellisesti. Chekalla on läheiset suhteet useampaan 

Kongon armeijan prikaatikomentajaan. Kongon armeijan lisäksi Cheka on saanut tukea muilta aseellisilta 

ryhmittymiltä ja nautti myös M23 tukea sen alkuvaiheessa. YK:n raporttien mukaan on myös mahdollista että 

myös Ruanda on tukenut liikettä. Chekan liike on ollut yksi suurimmista luonnonvaroja hyödyntäneistä 

kapinaliikkeistä kontrolloiden noin 30 kaivosaluetta ja pyytäen noin 10 prosentin veroja kaivostoiminnasta 

lähes 100 kaivosalueella. Yksityisen sektorin toimijoista kaivosyritys GEMINACO toimi yhteistyössä Chekan 

kanssa jakaen liiketoiminnan voittoja ja pyrkien eliminoimaan kaivossektorin kilpailijoita alueella. Chekan 

suojelu poliittis-sotilaallis-taloudellisen eliitin toimesta varmistaa näiden henkilöiden oman selustan 

Kinshasassa ja Kigalissa, oikeusprosessi kenraali ”hymyä” vastaan voisi tuoda paljon epämiellyttäviä 

kytköksiä julki sekä vahingoittaa ihmisiä korkeissa asemissa (Mueller 2014b; Autesserre 2012: 217). 
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Mandaatin muutos ja interventioprikaati on ennakkotapaus ja vastaus kasvaneeseen kritiikkiin 

YK:ta ja sen passiivisuutta kohtaan.  Kongo ja erityisesti sen itäiset alueet ovat pysyneet 

humanitaarisena katastrofialueena aina Ruandan kansanmurhasta lähtien huolimatta YK:n 

interventiosta. Noin 5,4 miljoonaa ihmistä on kuollut Kongon sodissa; suurin osa sotatoimien 

sijaan sodasta johtuvaan nälkään ja sairauksiin. Toukokuussa 2014 maassa raportoitiin 

edelleen olevan 2,3 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja lähes 7 miljoonaa ihmistä akuutin 

ruoka- ja ravintoavun tarpeessa. Alueellisesti humanitaariset tarpeet ovat keskittyneet maan 

itäisiin osiin Katangan, Etelä ja Pohjois-Kivun sekä Iturin maakuntiin (OCHA 2014).    

4.4. Ruandan vaikutus Itä-Kongossa: RCD, CNDP ja M23 - 2007 - 

2013 

Itä-Kongon kontekstin ymmärtämiseksi on tarpeellista kiinnittää huomiota myös Ruandaan 

sekä Ruandan etuja Kongossa edistäneeseen RCD-liikkeeseen. Liike oli merkittävin 

yksittäinen häviäjä vuoden 2003 rauhansopimuksen jälkeisessä demokratiaprosessissa saaden 

ainoastaan 15 paikkaa 500 mahdollisesta edustajanpaikasta vuoden 2006 vaaleissa. Liike, joka 

sotilaallisesti muutamaa vuotta aikaisemmin hallitsi lähes puolta Kongosta, oli poliittisena 

liikkeenä menettänyt otteensa valtaan nopeasti. Vallan menettämisen seurauksena RCD alkoi 

uudelleen aseistautua idässä kenraali Laurent Nkundan johdolla. Ruandan tuella siitä oli 

tuleva CNDP, (vapaasti suomennettuna Kansanpuolustuksen Kansallinen Kongressi), josta 

muodostui voimakkain yksittäinen sotilasliike itäisessä Kongossa (Stearns 2007: 207, 2012: 

24). RCD liikkeen muutos kohti militaristista liikettä käynnistyi kun Nkunda ja joukko entisiä 

tutsitaustaisia RCD komentajia kieltäytyivät integroitumasta armeijaan ja muodostivat kolmen 

prikaatin kokoisen lojaalin CNDP:n armeijan Kivuissa. CNDP toimi Kongon tutsiyhteisön 

suojana FDLR ja Mai-Mai liikkeitä vastaan. Liike nautti myös Goman ja Kigalin poliittis-

taloudellisen eliitin tukea, jotka halusivat suojella intressejään Pohjois-Kivussa. Vuoden 2007 

aikana Kongon uusi armeija FARDC otti useaan otteeseen yhteen CNDP:n kanssa jo 

etukäteen epäonnistumiseen tuomituissa yrityksissä heikentää liikkeen valtaa Pohjois-Kivun 

provinssissa.  

 

Kinshasan hallitus ei luottanut FARDC:n kykyyn toimia, jonka seurauksena se pyrki 

heikentämään CNDP:n sotilaallista valtaa rahoittamalla sekä tukemalla asein muita 

etnispohjaisia aseellisia ryhmittymiä. Tämä osaltaan edelleen vahvisti dynamiikkaa, jossa 

kapinoimisesta jaetaan palkintoja; rahaa, aseita ja korkeita asemia kapinallisille FARDC:n 

riveissä. Kehityskulku myös rapautti armeijan kykyä toimia sen riveihin sulautuessa 
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epämääräisiä aseellisia ryhmittymiä ja komentajien henkilökohtaisten siteiden vaikuttaessa 

sen toimintaan. Vuonna 2008 FARDC:n kärsittyä noloja tappioita ja CNDP:n uhattua 

sotilaallisesti provinssin pääkaupunkia Gomaa Kongon hallitus päätti neuvotella suoraan 

Kigalin kanssa rauhasta. Ruanda oli tässä vaiheessa myös ulkoisen paineen alla sen 

yhteistyömaiden kiinnitettyä huomiota sen antamaan sotilaalliseen tukeen naapurivaltion 

puolella toimivalle CNDP liikkeelle (Stearns et al. 2013).  

 

Neuvottelut johtivat rauhansopimukseen CNDP:n ja Kongon valtion välillä vuonna 2009, 

jossa CNDP:stä tuli virallisesti poliittinen liike ja sen asevoimat integroitiin osaksi Kongon 

armeijaa. Sopimus tunnetaan nimellä ”Ihusin Rauhansopimus”. CNDP:n komentajat saivat 

korkeita asemia sekä komentoonsa resurssirikkaimmat alueet pohjois-Kivussa, joka kasvatti 

liikkeen sotilaallis-taloudellista valtaa provinssissa. CNDP:n komentajat kieltäytyivät myös 

sijoituspaikoista Kivujen ulkopuolella, jonka seurauksena armeijan sisään Kivuissa muodostui 

paralleeleja komentorakenteita.  Ehdot olivat hyvät CNDP:lle, joka aiheutti laajaa 

tyytymättömyyttä Kongossa, erityisesti armeijan sisällä. Vuosina 2009 – 2011 armeijaan 

integroidun CNDP:n johdolla Pohjois-Kivussa tehtiin kolme laajaa operaatiota tutseille 

vihamielisiä FDLR-joukkoja vastaan, joka heikensi FDLR-liikettä huomattavasti. 

Operaatiolla oli kuitenkin kova hinta siviileille luoden yli miljoona evakkoa ja luoden uusia 

konflikteja provinssin sisään. Tämä kehityskulku hyödytti muita aseellisia ryhmittymiä 

provississa, jotka kasvattivat voimaansa ja valta-asemaansa käyttäen hyväkseen yleistä 

tyytymättömyyttä CNDP:n kasvaneesta vaikutusvallasta alueella (Stearns 2012).  

 

Kongon hallitus pyrki vähentämään CNDP:n valtaa sotilassektorin reformin kautta. 

Tavoitteena oli tehdä sotavoimien uudelleenorganisointi, jonka yhteydessä myös CNDP:n 

yksiköitä sekoitettaisiin yksiköihin muualla maassa, ei pelkästään pelkästään Kivuissa. Tämä 

aiheutti tyytymättömyyttä CNDP-taustaisten joukossa, jotka näkivät joukkojen siirtämisen 

muualle maahan uhkana. Tilanne jatkui staattisena aina vuoden 2011 vaaleihin asti, joista 

muodostui keskeinen laukaiseva tekijä uudelle konfliktille. Kongon presidentinvaalit 

tuomittiin kansainvälisesti laajaksi fiaskoksi, joka kasvatti ulkoista painetta presidentti 

Kabilaa kohtaan. Miellyttääkseen kansainvälistä yhteisöä ja ohjatakseen huomioita pois 

epäpuhtaista vaaleista, Kabila yritti pidättää Bosco Terminaattori Ntagandan, joka johti 

CNDP:n aseellista siipeä Ihusin rauhansopimuksen aikana. Hän oli etsintäkuulutettuna 2002 – 

2003 Iturissa tehdyistä sotarikoksista (ICC 2014). Etsintäkuulutuksesta huolimatta Ntaganda 

oli toiminut CNDP:n ja myöhemmin FARDC:n kenraalina Pohjois-Kivussa ja eli täysin 
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avoimesti mukavaa elämää pelaillen tennistä Goman hotelleissa (The Guardian 2010). 

Ntagandan pidätysyritys yhdistettynä sotilassektorin reformiin muutti tilanteen ja johti osan 

entisten CNDP:n elementtien kapinoimiseen. Liike lohkesi irti FARDC:n armeijasta ja se 

nimesi itsensä Ihusin rauhansopimuksen allekirjoituspäivän mukaan Maaliskuun 23 päivän 

liikkeeksi (M23). Noin puolet entisessä CNDP:ssä toimineista johtajista liittyivät M23:een. 

Uuden merkittävän kapinaliikkeen muodostuminen heilutti provinssin valtatasapainoa johtaen 

myös muiden aseellisten ryhmittymien aktiivisuuden kasvuun (Stearns 2012; Stearns et al 

2013). 

 

Virallisesti liike aloitti kapinansa koska se katsoi, ettei vuoden 2009 rauhansopimuksen ehtoja 

kunnioitettu ja ajoi ainakin retorisesti maahan parempaa hallintoa, turvallisuutta, 

demokratisaatiota sekä kehitystä. Myöhemmin liikkeen aseman heikennyttyä, sen ajama 

agenda muuttui puhtaammin kohti M23 joukkojen uudelleenintegraatiota armeijaan sekä 

liikkeen rehabilitointia. M23-liikkeen todellisia keskeisiä tavoitteita lienee ollut pyrkimys 

säilyttää CNDP:n aikana muodostettuja poliittis-taloudellis-sotilaallisia intressiverkostoja 

Pohjois-Kivussa, jotka olivat tulleet uhatuiksi (Mueller 2013; Stearns 2012: 39-46).  

Armeijasta irronnut uusi M23 liike valloitti ensimmäisessä vaiheessa CNDP:n perinteisen 

tutsi-sydänmaan, itäisen Masisin, mutta kärsittyään tappioita siirtyi pian operoimaan 

Rutshurun alueelle. Tappioiden myötä Ntaganda siirrettiin syrjään liikkeen johdosta ja 

korvattiin Sultani Makengalla, jolla ei ollut Haagin pidätysmääräystä painolastina. Rutshurun 

alueella liikkeellä oli käytössään rajanaapuruus sekä Ugandan että Ruandan kanssa, joka 

takasi mahdollisuuden varustamiseen ja huoltoon.  M23 Liike nautti sotilaallista tukea 

pääasiallisesti Ruandasta mutta ilmeisesti myös Ugandasta. Sotilaita rekrytoitiin molemmista 

maista. Ruanda tuki liikettä myös varusteiden ja sotilaallisen tuen kautta (U.N. 2014a). M23-

liike rahoitti pääasiallisesti toimintaansa verottamalla alueita, joita se hallitsi. Verotuksen 

kohteena olivat kotitaloudet, liikenne ja liiketoiminnan tulot. Erityisesti liikennettä ja 

Bunaganan rajanylityspaikkaa Ugandaan verotettiin. Bunaganan tulot arvioitiin noin 650 000 

dollariksi kuukaudessa. M23 myös ryösti väestöä Rutshurun alueella, erityisesti sen jälkeen 

kun liike oli menettänyt voimaansa (U.N. 2014a).  Valtansa huipulla M23-liike oli vuoden 

2012 lopulla, jolloin se valloitti hetkellisesti Pohjois-Kivun provinssin pääkaupungin Goman, 

jonka luovuttamista vastaan se pystyi painostamaan Kongon hallituksen neuvotteluihin. M23 

kapinan pitkityttyä Ugandalle ja erityisesti Ruandalle muodostui jatkuvasti vaikeammaksi 

tukea M23 sotilaallisesti kansainvälisen painostuksen ja huomion kohdistuttua maiden 

rooleihin konfliktin taustalla. Ruanda, joka on apuriippuvainen maa, menetti tulojaan 
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kehitysyhteisyökumppaneiden jäädytettyä varoja. M23 heikkeni myös vuoden 2012 

huippuhetkistä jolloin M23 liikkeessä taisteli noin 1 500 sotilasta. Kapinaliike heikkeni 

progressiivisesti kunnes se tuhottiin lopullisesti marraskuussa 2013 FARDC:n ja YK:n 

interventioprikaatin yhteisoperaatiossa. M23-liikkeen taistelijat ja johto katosivat Ugandan ja 

Ruandan alueelle ja luopuivat kapinasta virallisesti (M23 2014). Liikkeen on kuitenkin 

raportoitu edelleen jatkaneen rekrytointia Ugandassa sekä Ruandassa (U.N. 2014a).  

 

Tilanne on uusi, sillä Kongon sodista lähtien kyseessä on ensimmäinen kerta, ettei Pohjois-

Kivussa ole läsnä sotilaallista ryhmittymää, jolla olisi läheisiä kytköksiä Ruandaan. Muiden 

aseellisten ryhmittymien kesken tilanne on myös aiheuttanut muutoksia valtatasapainoissa, 

osa ryhmittymistä on osoittanut halukkuutta integroitua kun taas toiset ovat kiihdyttäneet 

toimintaansa. Jason Stearnsin mukaan (2012) pitkän aikavälin katsannossa on 

epätodennäköistä, että konfliktissa ei tultaisi näkemään jatkoa Ruandaan kytkeytyneiden 

RCD:n, CNDP:n ja M23 kaltaisten liikkeiden toiminta-aalloille, ellei Kongon valtio kykene 

muuttamaan instituutioitansa armeijan ja poliisin, oikeuslaitoksen ja julkishallinnon saralla. 

Alueella tulisi pystyä vastaamaan myös ruohonjuuritason etnisiin konflikteihin, jotka ovat 

tulehduttaneet yhteisöjen välisiä ja sisäisiä suhteita 1990-luvun alusta lähtien. Alueellista 

talousintegraatiota tulisi myös pystyä edistämään, helpottaa rajayhteistyötä sekä tukea 

mekanismeja, joilla luonnonvarojen laitonta hyödyntämistä hillitään.  

 

Konfliktin pohjasyiden ymmärtämiseksi naapurivaltioiden ja erityisesti Ruandan intressit ovat 

keskeisiä. Ruandan mutta myös Ugandan tukea liikkeille itäisessä Kongossa voidaan selittää 

turvallisuuden, talouden ja poliittisten intressien kautta. Merkittävin syy kapinallisten 

tukemiseen rajan takana on ruandalaisen sotilas- ja liikemiesyhteisön käsitys siitä, ettei 

dysfunktionaalinen Kongon hallitus pysty suojelemaan heidän moninaisia intressejään – 

turvallisuutta, investointeja ja poliittista valtaa. Näiden suojaamiseksi naapurivaltiot ovat 

historiallisesti tukeneet aseellisten ryhmittymien kuten CNDP:n ja Maaliskuun 23 päivän 

liikkeen toimintaa (Stearns 2012: 9-10; Lezhnev & Predregast 2013). Ruandan suorat 

turvallisuusintressit Kongossa liittyvät FDLR sissiliikkeen olemassaoloon. FDLR-liike on 

äärihutuliike, joka johti vuoden 1994 tutseihin kohdistunutta kansanmurhaa Ruandassa. 

FDLR liikkeellä on 1500 – 2500 taistelijaa Kongon maaperällä. Ruandan hallitus pitää tämän 

liikkeen olemassaoloa uhkana itselleen ja mahdollisena, että ulkopuolisen tuen avulla se voisi 

kasvaa nopeastikin. Useat ulkopuoliset analyytikot pitävät FDLR-liikkeen olemassaoloa 

keppihevosena, jolla Ruanda oikeuttaa interventioita itäisessä Kongossa huolimatta FDLR-
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liikkeen pitkästä epävakautta luovasta historiasta (Lezhnev & Prendergast 2013). Ruandan 

intresseissä vaikuttaa olevan turvallisuuspuskurin ylläpitäminen naapurivaltioitaan vasten. 

Kivut nähdään Kigalissa kuuluvan kiinteästi Ruandan etupiiriin. Kivujen alueen liittämistä 

Ruandaan on myös useissa yhteyksissä pidetty pohjalla vaikuttavana tekijänä, joskin Kivujen 

alueen onnistunut liittäminen Ruandaan on hyvin epätodennäköinen vaihtoehto. Vaikka sitä ei 

kiinteästi liitettäisikään, se nähdään alueena jossa Ruanda käyttää valtaa (Stearns 2012: 52-

55).  Myös Ugandalla on samanlaisia intressejä Kongon puolella. Ugandan ”keppihevonen” 

on ugandalainen islamistinen ADF/NALU-liike, jolla on noin 1 500 taistelijaa (Mueller 2014) 

 

Naapurivaltioilla on myös taloudellisia intressejä Kongon luonnonvaroissa, maassa sekä 

rajakaupassa. Jotkut näistä intresseistä ovat myös johtaneet laittomaan toimintaan, toisten 

ollessa laillisia. Ruanda näkee itsensä strategisella paikalla itäisen ja Keskisen Afrikan 

kauttakulkumaana sekä Kongosta tuleville mineraaleille että Kongoon suunnatun viennin 

osalta. Tiiviisti asuttu ja nopeasti kasvava Ruanda omaa ison kauppavajeen, jonka 

tasaamisessa mineraaleilla on merkittävä osa. Ruandan oma kaivosteollisuus on melko 

vaatimatonta, mutta maan kautta kulkevat Kongolaiset mineraalit, joista merkittävä osa 

tuodaan maahan laittomasti ja viedään maasta Ruandan omana tuotantona tuovat lisänsä 

Ruandan talouteen. Ruandan kaivossektori on maan merkittävimpien ulkomaanvaluutan 

lähteiden joukossa (Lezhnev & Prendergast 2013). Mineraalien tuonnin lisäksi Kongo on 

myös viennin osalta merkittävä Ruandalle ja Ruandan sotilaspoliittinen eliitti on kytkeytynyt 

läheisesti Kivujen taloudelliseen verkostoon käyden kauppaa aina juomavedestä dieseliin. 

Tässä kaupassa ei välttämättä ole sinällään mitään laitonta ja alue on houkutteleva, sillä 

Kivujen yhteenlaskettu väkiluku on 11 miljoonaa, joka karkeasti arvioiden vastaa Ruandan 

väkilukua (Stearns 2012: 57 -58).   

 

Myös Ruandan poliittiset intressit Kongossa ovat monimutkaisia ja osa kiistanalaisia. 

Itäisessä Kongossa osa tutsiväestöstä elää uhattuna ja monen muun ryhmän tavalla 

ympäristössä, jossa jännitteet ryhmittymien välillä ovat kiristyneet. Ruandan hallitus on 

useissa yhteyksissä julkisesti ilmaissut toimivansa ehkäistäkseen kongolaisiin tutseihin 

kohdistuvaa väkivaltaa, mutta samanaikaisesti myös rahoittanut Kongossa toimivia aseellisia 

ryhmittymiä, jotka osaltaan ylläpitävät jännitteitä. Ruanda on myös useaan otteeseen 

pyrkivänsä palauttamaan noin 60 000 ruandassa olevaa kongolaista tutsipakolaista. Pidetään 

kuitenkin mahdollisena, että Ruanda ei todellisuudessa pyri palauttamaan pakolaisia, vaan 

pitää leirejä ylläpitääkseen oikeutusta tehdä interventioita Kongossa sorrettujen Kongon 



50 

 

tutsien puolustajana. Itä-Kongossa on myös vallalla yleinen käsitys, että Ruanda todellinen 

pyrkimys olisi liittää Kivujen alueet itseensä – väite jonka Ruanda luonnollisesti kiistää 

(Lezhnev & Prendergast 2013).   

5. Media-analyysin tulokset  

Tässä osiossa tarkastellaan itäisen Kongon konfliktin pohjatekijöitä media-aineiston kautta. 

Media-aineisto on kerätty YK:n KDT:n rauhanturvaoperaation MONUSCO:n 

mediakokoomaraportteja marraskuulta 2012. Raportit kootaan MONUSCO:n toimesta ja ne 

kattavat kansainväliset sekä kansalliset lehdet, television sekä radion. Raportteja oli käytössä 

17 kappaletta ja niihin viitataan lähdeluettelossa raportin julkaisun järjestysnumerolla (1 – 

17). Mediakokoomat löytyvät lähdeluettelosta erillisenä osiona päivämäärättyinä niiden 

julkaisupäivän mukaan.  

Mediakokoomista identifioin kokonaisuudessaan 99 erillistä artikkelia, joissa käsiteltiin 

konfliktin pohjalla vaikuttavia tekijöitä. Koska yhdessä artikkelissa saatettiin mainita useampi 

kuin yksi tekijä, tuli artikkeleista luokitteluosumia yhteensä 155 kappaletta. Media-aineisto 

luokiteltiin niissä kuvailtujen konfliktin osatekijöiden pohjalta yhteensä 12 luokkaan 

(Taulukko 4). Näistä merkittävimmät tekijäryhmät (yli 20 viittausta) olivat valtion 

instituutioiden (armeija, poliisi ja oikeuslaitos) heikkous ja rankaisemattomuuden periaate 

(28), kamppailu luonnonvarojen hallinnasta (26), ulkopuoliset interventiot Kongon alueelle 

(26). sekä etniset jännitteet ryhmittymien välillä (23). Muita merkittäviä tekijöitä (10-19 

viitausta) olivat kamppailut yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi (19) sekä aseellisten 

ryhmittymien toimeentulo ja rinnakkaiselo yhteisöjen kanssa (15). Pienemmiksi 

tekijäryhmiksi (alle 10 viittausta) muodostuivat kansainväliset intressit (9). harmaan talouden 

verkostot (5), rankaisemattomuuden kulttuuri (4), merkittävät poliittiset henkilösuhteet (3) 

sekä pakolaiset ja maan sisäiset evakot (2).  

Media-artikkeleissa identifioidut toimijat konfliktissa voidaan jakaa karkeasti kongolaisiin 

aseellisiin ryhmittymiin, eli nk. Mai-Mai liikkeisiin, Kongossa toimiviin ulkomaisiin 

aseellisiin ryhmittymiin, joihin kuuluvat FDLR sekä ADF/NALU, Maaliskuun 23 päivän 

liikkeeseen (M23), joka oli erityisesti Ruandan proxy-armeija sekä Kongon ja Ruandan 

virallisiin armeijoihin. Näiden lisäksi alueella toimii YK:n rauhanturvaoperaatio MONUSCO.  
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Taulukko 4. Konfliktin ainesosat kansainvälisessä ja kansallisessa mediassa aikavälillä 1.11.2012 - 30.11.2012 (Media 1 – 

17) 

Konfliktin ainesosat mediassa 1.11.2012 – 30.11.2012 Lukumäärä 

Valtion instituutioiden heikkous (armeija, poliisi, oikeuslaitos) ja 

rankaisemattomuuden kulttuuri 

28 

Luonnonvarat (kaivannaiset) ja kamppailu niiden hallinnasta  26 

Ulkopuolinen interventio, aluelaajentuminen/hallinta sekä ulkoiset uhat 26 

Etniset jännitteet ryhmittymien välillä  23 

Kamppailu yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi 19 

Aseellisten ryhmittymien harjoittama ryöstö; toimeentulo ja rinnakkaiselo 15 

Kansainväliset intressit (sanktiot, kv. poliittiset interventiot ja intressit)  9 

Harmaa talous (salakuljetus, asekauppa, huumekauppa) 5 

Painavat poliittiset henkilösuhteet 3 

Pakolaiset (rajan ylittäneet) sekä maan sisäiset pakolaisvirrat 2 

5.1. Valtion instituutioiden heikkous ja rankaisemattomuuden periaate 

Merkittävin yksittäinen tekijä media-aineistosta oli Kongon valtion instituutioiden heikkous 

yhdistettynä rankaisemattomuuden periaatteisiin. Kongon valtiota kritisoitiin mediassa myös 

siitä, että se syyttää omista sisäisistä vaikeuksistaan naapurivaltioita, erityisesti Ruandaa ja 

Ugandaa siirtääkseen huomiota pois omista sisäpoliittisista ongelmistaan (Media 2, 3).  Yksi 

keskeisimmistä konfliktin pohjalla vaikuttavista tekijöistä media-artikkelien mukaan on 

Kongon oman armeijan FARDC:n kyvyttömyys hallita omaa aluettaan. Huonosti varusteltu ja 

koulutettu armeija, jonka palkat ovat usein maksamatta elää ryöstämällä ja terrorisoimalla 

omia kansalaisiaan. Armeija koostuu useista siihen integroiduista erilaisista aseellisista 

ryhmittymistä, joka edelleen heikentää armeijan koheesiota sisäisesti. FARDC toimii niin 

pitkälti aseellisen ryhmittymän tavoin, että se luo epävakautta. Esimerkiksi 

tarkasteluajankohtana marraskuussa 2012 FARDC:n vetäydyttyä Goman kaupungista 

sotilaiden raportoitiin ryöstäneen ja raiskanneen paikallista väestöä Minovan kylässä johon 

armeija vetäytyi. Myös muita tapauksia, jossa armeijan sotilaat selvittelivät keskinäisiä 

välejään sekä kohdistivat voimakeinoja paikallisiin, raportoitiin (Media 13). Mediassa tuli 

esille myös selkeästi kuinka tärkeää Kongolle on, että FARDC pystyy välttämään sotilaalliset 

yhteenotot koulutettujen joukkojen kanssa. Ruandan armeijaa pidetään yhtenä Afrika 

parhaiten varustelluista ja koulutetuista, yhteenottojen arveltiin olevan lähinnä nöyryyttäviä 

Kongolle, jonka vuoksi se pyrkii välttämään niitä (Media 3).   
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Median mukaan armeijan heikkouteen lisää myös kapinallisten integroiminen armeijaan. 

Kongon valtio neuvottelee aseellisten ryhmittymien kanssa ja integroi näitä joukkoja omaan 

armeijaansa vastineena siitä että kapinalliset laskevat aseensa. Tarkasteluajankohtana 

kentraali Kahasa ”Foca Mike” antautui Kongon armeijalle ja provinssin kuvernööri 

raamatullisessa hengessä uhrasi seitsemän lehmää tuhlaajakomentajan paluun kunniaksi.” 

Normaaleissa” olosuhteissa vastaava kapinalliskenraali oletettavasti pidätettäisiin ja 

tuomittaisiin (Media 9). Rankaisemattomuuden seuraukset olivat esillä useassa artikkelissa; 

pitkällä aikavälillä ne ovat ongelmallisia, koska on yleisesti tiedossa että kapinasta ei seuraa 

rangaistuksia. Aseellisille ryhmittymille tehtyjä lupauksia ei kuitenkaan useinkaan pidetä, 

jonka seurauksena ryhmittymät usein myös irtoavat uudelleen armeijasta tai jatkavat 

toimintaansa virallisen armeijan sisällä (Media 3, 10). Ryhmittymät pystyvät näin toimimaan 

ilman rangaistuksia kapinoimisesta valtiota vastaan sekä ihmisoikeusrikkomuksista vaan 

kapinointi itse asiassa toimii astinlautana sosiaaliseen nousuun (Media 10).  

Media heijastaa myös neopatrimoniaalisen valtion henkeä virkamieskoneiston toiminnassa. 

Virkamiehiä pidetään hyvin korruptoituneina, uhkailu ja kiristys ovat normaaleja käytäntöjä 

joiden lisäksi erityyppisten maksujen oikeusperustaisuus on hyvin kyseenalaista. Poliittinen 

tahto ja kyky tarvittaviin reformeihin ovat puuttuneet Kongosta, jotka ovat tuhonneet valtion 

legitimiteettiä. Esimerkiksi kaivossektorilla valtiota pidetään yleisesti riistävämpänä toimijana 

kuin aseellisia ryhmittymiä (Media 11). Tarkasteluajankohdalla Masisin territoriossa oli myös 

levottomuuksia demokratisaatioon liittyen. Alueella pidettyjen paikallisvaalien tuloksia ei 

ollut vahvistettu, jonka raportoitiin johtaneen poliittisiin johtajiin kytkeytyneiden aseellisten 

ryhmittymien aktiivisuuden kasvuun painostuksen muotona. Erityisesti Mai Mai Nyatura oli 

kohdistanut iskuja provinssin eteläosissa, jossa kilpailevan ryhmittymän kyliä oli poltettu 

(Media 8). Kongon siirtyminen edustukselliseen demokratiaan on pysähdyksissä, esimerkiksi 

kansallinen vaalikomitean toiminta jonka vastuulla on vahvistaa vaalien tulokset on edelleen 

jäädytetty koko valtion alueella (Media 15). Valtion puutteellisen auktoriteetin muodostaman 

tyhjiön täyttäminen toimivalla hallinnolla, poliisilla ja armeijalla nähdäänkin mediassa yhtenä 

keskeisenä ratkaisuna itäisen Kongon konfliktiin. Hallitseva ajatus on, että vahva valtio 

pystyy hallitsemaan sekä hallinnoimaan omaa aluettaan tehokkaasti (Media 11,15)  

5.2. Kamppailu luonnonvarojen hallinnasta 

Luonnonvarat nousivat merkittävänä tekijäryhmänä aineistosta yhteensä 26 osuman kanssa. 

Luonnonvarat nähtiin sekä konfliktiin houkuttavana vetovoimatekijänä, että sotaan 

velvoittavana työntövoimatekijänä. Vetovoimatekijänä esiin nostettiin erityisesti itäisen 
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Kongon mineraalivarainnot, joiden hallinnasta kamppailivat sekä alueella toimivat useat 

aseelliset ryhmittymät, sekä naapurivaltiot Uganda ja Ruanda jotka toimivat proxy-

ryhmittymien kautta Kongon alueella. Mineraalivaraintojen ohella toinen merkittävä 

luonnonvaroihin liittyvä työntövoimatekijä oli artikkelien mukaan kamppailu toimeentuloon 

liittyvistä resursseista, kuten viljelys- ja laidunmaasta. Jälkimmäinen liitettiin etnispohjaisiin 

jännitteisiin, jotka ovat merkittävä konfliktitekijä. Etnisen konfliktin ja luonnonvarojen välillä 

identifioitiin mediassa olevan tiivis yhteys. Etnispohjaisia jännitteitä käsitellään tarkemmin 

omassa luokassaan.  

Kamppailu luonnonvaroista voidaan media-aineiston pohjalta jakaa kamppailuun paikallisten 

aseellisten ryhmittymien välillä, paikallisten aseellisten ryhmittymien sekä FARDC:n välillä 

sekä kolmantena yhtenä Ruandan sekä Ugandan ulkopuoliselle intervention taustalla 

vaikuttavana motivaationa. Matalan intensiteetin konfliktin tila mahdollistaa valtion 

auktoriteetin puuttuessa toimintaa, joka olisi normaaliolosuhteissa yksiselitteisesti rikollista. 

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi luonnonvarojen laiton hyödyntäminen sekä niiden laiton 

verotus sekä salakuljetus ulos Kongon alueelta (Media 1).  

Luonnonvarojen ja konfliktin yhteydessä merkittävin rooli mediassa on annettu Ruandalle. 

M23 liike on Ruandan ja jossain määrin myös Ugandan proxy-armeija, jota voidaan pitää 

jatkumona 1996 – 2003 vuosien proxy-toimijoille RCD:lle sekä CNDP:lle jotka operoivat 

Kongossa. Proxy-joukkojen integrointi armeijaan osoittautui ongelmalliseksi alusta lähtien; 

joukot jatkoivat merkittävimpien kaivosalueiden kontrollointia sekä omaa verotustaan. 

Ruandan intressit, tai vetovoimatekijät proxy- joukkojen ylläpitämiseen Kongossa ovat 

pitkälti taloudellisia lähtien mineraalien salakuljetuksesta aina ruandalaisen karjan 

laidunmaihin. Ruandan intresseissä ei ole avoin sota, vaan pyrkimys pitää ”de facto” 

hallussaan itäisen Kongon luonnonvaroiltaan rikkaita alueita. Ruanda virallisesti 

luonnollisesti kieltää tämän (Media 1, 2, 3, 6, 8, 17). Mineraalivaraintojen lisäksi M23 

kapinalliset keräsivät tuloja järjestämällä myös Gorillasafareita. M23 liikkeen ympäristö- ja 

turismiministerin raportin mukaan turisteja Britanniasta, Belgiasta ja Yhdysvalloista olisi 

ostanut safareita M23 kontrolloimalla alueella (Media 4).   

M23 liikkeen lisäksi media-aineistosta nousi esiin tarkastelujaksolla useampia yhteenottoja eri 

aseellisten ryhmittymien sekä Kongon armeijan välillä liittyen luonnonvaroihin. Aseelliset 

ryhmittymät toimivat myös paikallisyhteisöjä vastaan ajoittain tarkoituksenaan joko vahvistaa 

valtaansa alueeseen tai resursoida joukkojaan. YK on kutsunut Itäisen Kongon Gomaa 
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maailman raiskauspääkaupungiksi johtuen seksuaalisen väkivallan laajamittaisesta käytöstä 

aseellisien ryhmittymien sodankäynnin välineenä alueella (Media 15). Tarkastelujaksolla 

kaivosalueiden ja mineraalien hyödyntämisestä olivat esillä FARDC ja Mai Mai Morgan, 

jotka hyödynsivät kultaa Mambasassa sekä Cheka, jonka joukot ottivat Munjulissa 

kaivosalueen haltuunsa sekä hyökkäsivät paikallisyhteisöön. FDLR sekä paikalliset Mai Mai 

ryhmittymät, oletettavasti Raïa Mutomboki, ottivat myös yhteen Shanbundan kaivosalueilla 

(Media 1, 5, 10, 13). Aseellisten ryhmittymien ja FARDC:n lisäksi eteläafrikkalainen 

miningweekly.com raportoi kullankaivajien pitävän Kongon valtion virkamiehiä suurimpana 

uhkana toiminnalleen. Valtion virkamiehet ja heidän ”turvallisuusihmisensä” kiristävät 

kaivajia ja vaativat lahjuksia. Tämän lisäksi kaivajilta otetaan laittomia veroja sekä maksuja 

tarjoamatta minkäänlaisia mielekkäitä palveluita vastineena. Alueilla, joissa aseelliset 

ryhmittymät pitävät valtaa, kullankaivajien asema on paradoksaalisesti parempi kuin valtion 

hallitsemilla alueilla (Media 11).    

5.3. Ulkopuolinen interventio sekä turvallisuusuhat  

Ulkopuoliset interventiot sekä turvallisuusuhat muodostivat 26 osumalla luonnonvarojen 

ohella toiseksi suurimman luokan. Kongon naapurivaltiot ovat toimineet Kongon maaperällä 

niin kutsuttujen ”Proxy”-joukkojen avulla aina 1990-luvulta lähtien. Erityisesti Ruanda on 

käyttänyt tätä lähestymistapaa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana (Media 13). Ruanda 

on kiistänyt olevansa M23 liikkeen takana, mutta YK:n Itä-Kongoa käsittelevän raportin 

mukaan todisteet erityisesti Ruandan osallistumisesta ovat kiistattomat. Ruanda on toimittanut 

aseita, joukkoja ja koulutusta M23 liikkeelle sekä tukenut tarvittaessa sitä suoraan oman 

armeijansa tukemana (U.N. 2012). Kysymyksiin etnisistä kytköksistä sekä ulkopuolisen 

intervention taloudelliseen ulottuvuuteen liittyvät ulkopuolisen intervention motivaatiot 

käsitellään ”kamppailu luonnonvaroista”, sekä ”etniset jännitteet” luokissa.  

Virallisessa diskurssissa Kongon maaperällä toimivat, naapurivaltioista lähtöisin olevat 

kapinallisliikkeet ovat yksi oikeutus konfliktiin osallistumiselle. Ruandaa ja Ugandaa 

koskevan raportoinnin mukaan itäinen Kongo ei tule kokemaan rauhaa ennen kuin näiden 

kahden maan ”turvallisuusuhat” otetaan huomioon. Turvallisuusuhilla viitataan erityisesti 

konfliktin leviämiseen sekä rajan takana toimiviin kapinallisryhmittymiin. 

Tarkasteluajankohtana Ruanda raportoi M23 ja Ruandan oman armeijan ottaneen yhteen 

FDLR joukkojen kanssa raja-alueella (Media 2, 15). Mediassa kyseenalaistetaan kuitenkin 

voimakkaasti Kongon levottomuuksien muodostamaa todellista turvallisuusuhkaa Ruandan ja 

Ugandan kaltaisille stabiileille valtioille (Media 2, 15). FDLR kapinaliike on kansanmurhaan 
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osallisuutensa vuoksi vaikea Ruandalle, mutta liike ei voimaltaan muodosta suoraa 

sotilaallista uhkaa, eikä ole todellisuudessa pystynyt iskemään vuosiin. Islamistinen ADF on 

Ugandalle vastaavanlainen liike; retorisesti liikkeen olemassaolo antaa oikeutuksen toimia 

naapurivaltiossa vaikka se ei kykene muodostamaan todellista sotilaallista uhkaa (Media 15).   

Ruandan poliittisia motiiveja kyseenalaistettiin useassa artikkelissa. Mediassa pidetään 

mahdollisena, että maan todellinen tavoite on liittää Kivujen provinssit Ruandaan (Media 2, 

14). Realistisesti sekä Ruandan että Ugandan tiedetään pitävän alueita etupiirissään, mutta 

kumpikaan valtio ei pysty kiinteästi liittämään niitä itseensä ilman kestämättömiä 

ulkopoliittisia kustannuksia. Käytännössä Ruanda on pystynyt pitämään aluetta ”de facto” 

hallinnassaan käyttämällä CNDP:n ja M23 kaltaisia proxy-joukkoja, jotka varmistavat 

Ruandan intressejä Kongon maaperällä (Media 2, 8).  

5.4. Etniset jännitteet ryhmien välillä 

Ryhmittymien välisiä etnisiä jännitteitä tuotiin esiin lähes joka neljännessä itäisen Kongon 

konfliktia käsitelleessä artikkelissa. Pitkään jatkuneet kamppailut ryhmittymien välillä 

kontekstissa, jossa valtion auktoriteetti puuttuu tai jopa edesauttaa ryhmittymien välistä 

kamppailua, on luonut koston kierteitä ja kärjistänyt ryhmittymien välisiä antagonismeja, 

joiden juuret ovat maassa ja luonnonvarojen käytössä. Useat aseelliset ryhmittymät ovat 

kytkeytyneet etnisiin ryhmittymiin, kuten Raïa Mutomboki (Ihmiset Kapinassa Swahiliksi) ja 

Nyatura joita tukevat paikalliset poliittiset voimahahmot (Media 5, 8, 10). 

YK:n kertoi julkisesti rekisteröineensä 75 hyökkäystä ja 264 siviiliuhria, joista 84 lasta 

aseellisten ryhmittymien väkivallan seurauksena vuoden 2012 aikana. YK:n mukaan raportit 

ovat kerätty noin viiden kuukauden tarkastelujaksolla ja todelliset luvut ovat todennäköisesti 

korkeampia. Siviiliuhrien lisäksi raportoitiin myös muista ihmisoikeusrikkomuksista; 

seksuaalisesta väkivallasta, pakkokarkotuksista ja omaisuuden ja talojen tuhoamisesta (Media 

10). Raportti nimesi erityisesti Raia Mutomboki-ryhmittymän joka kohdisti väkivaltaa etnisiin 

hutuihin ja hutuja suojelevaan Mai Mai Nyaturaan, jota tukee myös FDLR-liike, koska 

molemmat kytkeytyvät etnisiin hutuihin. Tarkasteluajankohtana raportoitiin useasta 

aseellisten ryhmittymien tekemistä iskuista, ml. Nyatura, jotka kohdistettiin siviiliväestöön 

(Media 2, 8, 10). Etniset jännitteet liittyvät myös toimeentuloon, sekä Kongon valtion 

instituutioiden heikkouteen. Kongon kaltaisessa kontekstissa, jossa toimeentulon 

mahdollisuudet ovat rajallisia, osallistuminen miliiseihin näyttäytyy houkuttelevalta 
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vaihtoehdolta. Taloudellisten mahdollisuuksien kehittämisellä, kuten osakuntatoiminnan 

tukemisella on pystytty lieventämään ryhmien välisiä jännitteitä (Media 3).   

Paikallisesti kärjistyneiden etnisten ryhmien antagonismien lisäksi toinen mediassa esillä 

oleva etnisyyteen liittyvä historiallinen tekijä on Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan 

seuraukset. Kansanmurhan taustalla toiminut FDLR-liike siirtyi toimimaan KDT:n puolelle. 

FDLR-liikkeen raison d´être on tuhota tutsiväestö. Viimeisimmän M23 kapinaliikkeen 

etninen tausta on tutsipohjainen ja liikkeen etninen ulottuvuus osaltaan kytkee sen Kigaliin ja 

tekee liikkeestä FDLR-liikkeen vihollisen. Ruanda tukee myös M23 liikettä sen etnisten 

kytköksien vuoksi; kongolaiset tutsit nähdään Kigalissa Ruandalaisina (Media 2, 13, 17).   

5.5. Kamppailu yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi 

Yhteiskunnalliset epäkohdat nousivat voimakkaasti esiin tarkasteluajankohtana erityisesti, 

koska M23 liike sai äänensä voimakkaasti kuuluville valloitettuaan Goman kaupungin 

tarkasteluajankohtana. Ennen Goman haltuunottoa Kongon hallitus oli yksiselitteisesti 

kieltäytynyt keskustelemasta M23 liikkeen kanssa (Media 13). M23 toi virallisessa 

diskurssissaan esille taistelevansa yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi. Näihin 

vaatimuksiin kuului poliittisten vankien vapauttaminen, kansallisen vaalikomitean toimintaan 

palauttaminen, oppositiojohtaja Etienne Thiskedin päästäminen kotiarestista, paljon 

julkisuutta saaneen ihmisoikeusaktivisti Floribert Chebeyan kuoleman uudelleentutkiminen 

sekä terveydenhuollon ja koulutuksen uudistaminen (Media 13, 15).  Analyysi neuvotteluista 

vuoden 2012 aikana oli, että M23 asetti pöytään sellaiset neuvotteluehdot, joita Kinshasa ei 

yksinkertaisesti voi hyväksyä. 

Vaikka M23 tuomat yhteiskunnalliset epäkohdat ovat sinällään yhteiskunnallisesti legitiimejä, 

voidaan Kongon rajojen ulkopuolelta tuetun kapinallisliikkeen hyvin sisäpoliittisesti 

värittynyttä virallista agendaa kyseenalaistaa. Tavoitteena oli pyrkiä saavuttamaan edes 

jonkinasteista legitimiteettiä opposition ja kansan parissa. Liikkeen todellinen tavoite on ollut 

pyrkiä integroitumaan takaisin FARDC:n osaksi jonka avulla ryhmittymä pystyisi takaamaan 

sotilaallis-poliittis-taloudellisen aseman säilyttämisen itäisessä Kongossa, joka oli tullut 

uhatuksi Ntagandan mahdollisen Haagiin luovutuksen sekä armeijan reformin yhteydessä 

(Media 2).  

M23 liikkeen toiminnan motiiveja tarkasteltaessa tulee huomioida myös muita tutsien 

näkökulmasta legitiimejä yhteiskunnallisia epäkohtia, erityisesti tutsien asemaan ja 

kansalaisuusstatukseen liittyen. Media käsitteli aihepiiriä melko ohuesti, mutta tuoden 
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ongelman esille. Tutsiväestö on osapuolena itäisessä Kongossa olevassa etnisessä konfliktissa 

ja kokevat olevansa alueen ”uhanalainen laji”, erityisesti Ruandan kansanmurhan jälkeen. 

Sadat tuhannet tutsit ovat edelleen evakossa Kongon sisällä tai pakolaisleireissä Ruandassa, 

osa ilman kansalaisuutta. Tutsit kokevat olevansa marginalisoidussa asemassa ja uhattuna 

joka on osatekijä itäisen Kongon syklisiin aseellisiin tutsien johtamiin kapinoihin, joilla 

pyritään takaamaan ryhmän asema (Media 10).  

5.6. Aseellisten ryhmittymien toimeentulo ja rinnakkaiselo yhteisöjen 

kanssa 

Aseellisten ryhmittymien läsnäolo itäisen Kongon alueella luonnollisesti luovat konfliktia 

itsessään niiden toimiessa paikallisesti valtaa käyttävinä ryhmittyminä. Tämän kategorian 

tekijät ovat ehkä monimutkaisimmin riippuvuussuhteessa muihin tekijöihin, kuten valtion 

instituutioihin sekä etnisiin jännitteisiin; toisin sanoen ryhmä kuuluu läheisimmin pohjalla 

vaikuttavien tekijöiden seurauksiin, kuin syihin. Aseellisten ryhmittymien kytkeytyminen 

konflikteihin paikallistasolla voidaan media-artikkelien pohjalta karkeasti jakaa ryöstämiseen 

ja paikallispolitiikkaan kytkeytyvään väkivaltaan. Ryöstämistä voidaan pitää puhtaasti 

toimeentulon ja henkiinjäämisen edellytyksenä; kapinalliset tarvitsevat vettä, ruokaa, 

varusteita sekä uusia taistelijoita joita saadaan paikallisyhteisöistä joko yhteistyöllä tai 

väkivalloin (Media 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17). Aseellisiin ryhmittymiin luetaan mukaan myös 

Kongon oma armeija FARDC, joka toimii samankaltaisilla toimintaperiaatteella aseellisten 

ryhmittymien kanssa (Media 10, 13, 14, 17).   

Toimeentulomahdollisuuksien puute nousee myös esiin: Kontekstissa, jossa taloudelliset 

mahdollisuudet ovat rajalliset, muodostuu aseellisiin ryhmittymiin liittyminen jopa 

houkuttelevaksi vaihtoehdoksi toimeentulon varmistamiseksi. Paikallisesti ryhmittymiä myös 

välineellistetään palvelemaan poliittisia tarkoitusperiä, joista näkyvimmät ovat etnisen vihan 

kierteessä tehdyt iskut kilpailevia ryhmittymiä vastaan. Tällaiset iskut kohdistuvat usein 

suoraan siviileihin sekä heidän omaisuuteensa ja toimeentulomahdollisuuksiin (Media 7, 8). 

5.7. Muut luokat  

Muihin, alle kymmenen artikkelin ryhmiin kuuluivat kansainväliset intressit sekä 

kansainvälisen yhteisön interventiot, kriminalisoitunut talous, painavat poliittiset 

henkilösuhteet sekä pakolaiset. Kansainvälinen yhteisö kontribuoi artikkelin mukaan monin 

tavoin konfliktin eskaloitumiseen. Yksi keskeinen konfliktin laukaissut tekijä oli 

kansainvälinen painostus Bosco ”Terminaattori” Ntagandan luovuttamiseksi kansainväliseen 
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rikostuomioistuimeen, jonka seurauksena M23 liike otti ensimmäiset toimet kohti uutta 

aseellista vastarintaliikettä (Media 2). Kansainvälinen yhteisö myös sekä asetti rajoitettuja 

pakotteita että uhkaili erityisesti Ruandaa pakotteilla vaikeuttaakseen Ruandan antamaa tukea 

M23 kapinaliikkeelle. Sanktioiden lyhyen aikavälin vaikutus oli konfliktin intensiteetin 

kasvaminen; sodasta tuli poliittisesti raskaampaa Ruandalle, jonka yllä vaikutti uhka 

talouspakotteista. Ruandan eduksi muodostui tällöin konfliktin nopea päättäminen, jota 

voidaan pitää yhtenä merkittävänä tekijänä konfliktin intensiteetin kasvussa paikallisesti 

(Media 11, 12)  

Talouden kriminalisoituminen kytkeytyvät poliittis-sotilaallis-taloudellisiin verkostoihin, 

jotka operoivat harmaan talouden alueella. Alueella toimii laajoja salakuljetusverkostoja joilla 

on kytköksiä aina valtion tasolle asti. Asekauppa, huumeviljelmät ja luonnonvarojen 

salakuljettaminen kytkevät itäisen Kongon globaaliin markkinatalouteen harmaan talouden 

kytköksiä kautta ja osaltaan luovat intressejä matalan intensiteetin konfliktin tilan jatkumiselle 

paikallisesti (Media 1, 9, 17). Painavat poliittiset henkilösuhteet vaikuttavat edelleen suurten 

järvien alueen politiikassa. Ruandan ja Ugandan presidentit ovat pitkäaikaisia liittolaisia. 

Tarkasteluajankohtana myös Angola osoitti kiinnostusta tukea Kongoa. Angola oli Kongon 

tärkeimpiä liittolaisia Kongon toisen sodan aikana.  (Media 2, 7, 13). Pakolaiset mainittiin 

ainoastaan kahdessa artikkelissa, mutta sekä maan sisäiset evakot että rajan ylittäneet 

tutsitaustaiset pakolaiset ovat vaikuttava tekijä itäisen Kongon konfliktissa. Maan sisäisten 

evakkojen määrä lähenteli noin 1,2 miljoonaa pelkästään Pohjois-kivun provinssissa vuoden 

2012 aikana. Rajan takana Ruandassa olevat Kongolaiset pakolaiset ovat myös sekä 

ulkopolitiikan väline että pohja rekrytoida uusia kapinallisia (Media 7).   

5.8. Aineistoanalyysin tulosten kriittinen tarkastelu 

Laajan media-aineiston kautta Kongon konfliktista piirtyy monimutkainen kuva. Osa 

konfliktin pohjalla vaikuttavista tekijöistä tulevat mediassa esille selkeästi useammin kuin 

toiset tekijät. Valtion rakenteiden hauraus, ulkopuoliset interventiot, luonnonvarat ja etniset 

jännitteet ryhmittymien välillä muodostuvat median diskurssissa merkittävimmiksi konfliktia 

ajaviksi tekijöiksi.  

Severine Autesserren (2012) mukaan Kongon konfliktia käsitellään usein yksinkertaistettujen 

diskurssien kautta. Media, erilaiset intressiryhmät, kenttätyöntekijät sekä poliittinen taso 

tarvitsee yksinkertaistettuja ymmärrettäviä narratiiveja. Autesserre nostaa erityisesti valtion 

heikkouden, luonnonvarat ja seksuaalisen väkivallan kolmeksi diskurssiksi jotka dominoivat 
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itäisen Kongon narratiiveja. Yksinkertaiset ja ymmärrettävät narratiivit, jotka tarjoavat 

selkeitä vastauksia ovat tehokkaita välineitä erityisesti Kongon kaltaisissa komplekseissa 

konflikteissa joiden kokonaisuuksia on vaikea hahmottaa. Ne voivat kuitenkin ohjata 

päätöksentekoa harhaan (Autesserre 2012: 208). 

On selvää että valtion heikkous on todellinen ongelma. Kongon valtio tarvitsee kipeästi 

valtion instituutioiden reformeja ja erityisesti turvallisuussektorin reformia, jotta sen armeija 

sekä poliisilaitos pystyisivät toimimaan, kuten niiltä odotetaan. Myös muut valtion instituutiot 

ovat heikkoja neopatrimoniaalisen valtion hengessä, virkamieskoneisto on korruptoitunut ja 

oikeuslaitos heikko. Suurin ongelma tällaisessa strategiassa on Autesserren (2012) mukaan 

kuitenkin Kongon valtion neopatrimoniaalinen luonne. Valtiota ei ole rakennettu luomaan 

”yhteistä hyvää” vaan sen rakenteet riistävät ja hyväksikäyttävät kansalaisia, kuten ne ovat 

tehneet suurimman osan Kongon historiaa. Virkamiehet ovat keskittyneitä käyttämään valta-

asemaansa omaan vaurastumisen välineinä. Valtion virkamiehet, mukaan lukien armeija, 

poliisi ja hallinto vastaavat suurimmasta osasta ihmisoikeusrikkomuksia Kongossa. Tämän 

seurauksena kansalaiset kokevat valtion alistavana, hyväksikäyttävänä ja uhkailevana 

koneistona sen sijaan että kokisivat sen heitä hyödyttävänä rakenteena. Autesseren sanoin, 

suurin osa väestöä selviää hengissä huolimatta valtiosta, ei valtion ansiosta. Valtion 

auktoriteetin laajentaminen vain muuttaa yhden riistäjän toiseksi, esimerkiksi vaihtaa 

aseellisen ryhmittymän hyväksikäyttäjänä valtioksi, muttei käytännössä muuta mitään koska 

valtio itse toimii samalla tavoin (Autesserre 2012: 220). 

Toinen dominantti narratiivi ovat luonnonvarat. Kongon konfliktia kuvataan usein puhtaasti 

kamppailuna luonnonvaroista, sekä konfliktina jossa luonnonvarat rahoittavat sotaa. 

Autesserren mukaan tilastollisesti kuitenkin ainoastaan noin kahdeksan prosenttia alueella 

tapahtuvista suorista konflikteista liittyy suoraan luonnonvaroihin (Autesserre 2012: 210-

213). Aseellisten ryhmittymien rahoituksessa luonnonvaroilla on samalla tavoin merkitystä, 

mutta se on yksi tekijä monien joukossa. Vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa, jossa 

tarkasteltiin yhden keskeisen konfliktimineraalin Coltanin tuottoa kilolta eri tuotantoketjun 

kohdissa, arvioitiin aseellisten ryhmittymien osuudeksi noin 17 prosenttia, kun mukaan 

laskettiin ”verotus” sekä jälleenmyynti. Tämä vastasi noin 20 US dollaria kilosta. Suoraa 

tuottoa kaivosten hallinnasta aseelliset ryhmittymät saivat vain noin 2 prosenttia Coltan-kilon 

arvosta (Martineau 2003: 25). Luonnonvarat ovat yksi ainesosa konfliktin taustalla, mutta 

myös moni muu tekijä vaikuttaa monimutkaisessa konfliktissa. 
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Etniset jännitteet ja konfliktit esiintyivät media-aineistossa myös merkittävänä luokkana. 

Etnisyys ei kuitenkaan yksin ole riittävä tekijä konfliktille, vaan etnisyys liittyy konfliktiin 

maasta, resursseista ja toimeentulosta sekä toimien yhteen sitovana ryhmäidentiteettinä, jota 

käytetään poliittisiin tarkoitusperiin (Williams 2012: 115; Kivimäki & Laakso 2000: 8). 

Aseellisten ryhmittymien läsnäolo ei myös välttämättä suoraan tarkoita konfliktia. Paikalliset 

yhteisöt ovat kehittäneet mekanismeja, joiden avulla he pyrkivät minimoimaan riskejä sekä 

elämään rinnakkain aseellisten ryhmittymien kanssa (Morvan 2005: 106 – 108).  

Myös ulkopuolisia interventioita oikeutetaan julkisesti käyttämällä rajan takana toimivia 

aseellisia ryhmittymiä perusteena sekaantua toisen valtion sisäisiin asioihin. Jason Steansin 

(2012b) mukaan kyse on laajemmasta kysymyksestä kuin pelkästään FDLR-liikkeen 

toiminnasta. Ruanda pitää Kivujen aluetta etupiirissään. Sen ei tarvitse liittää sitä itseensä, 

mutta pitää sitä alueena, jossa Ruandalla on valtaa. Ruandan ulkopolitiikan osana on myös 

varmistaa että levottomuudet Kongosta eivät leviä rajan ylitse luomalla rajan taakse 

eräänlaisen ”puskurivyöhykkeen”, jota se pystyy hallitsemaan suurempaa naapuriaan vasten, 

jonka korruptoituneeseen ja epästabiiliin hallintoon ja kykyyn ylläpitää aluetta ei luoteta 

(Stearns 2012b: 55 - 57).  Tutsien kytkös Ruandaan takaa myös naapurivaltion tutsijohdon 

tuen ja aseman proxy-joukkona. Tämä kehityskulku kytkeytyy läheisesti etnisiin jännitteisiin 

ja ryhmittymien välisiin kärjistyneisiin antagonismeihin, sillä Ruandan tuki tutsiväestölle 

osaltaan tukee diskurssia kongolaisista tutseista ”ulkomaalaisina”. 

6. Konfliktianalyysi ja spatiaalinen konfliktin malli   

Itäisen Kongon valtion sisäisen konfliktin analyysi on tehty pohjaten tutkimuskirjallisuuteen 

ja -artikkeleihin sekä Kongoa käsittelevään media-aineistoon, jota käsitellään konfliktia 

käsittelevän kirjallisuuden viitekehyksessä. Analyysin tavoitteena on luoda dynaaminen 

spatiaalinen konfliktin malli käyttäen pohjana Vehnämäen (2001) luomaa valtion sisäisen 

sodan työntö- ja vetovoimatekijöiden mallia sekä Williamsin (2011) luokitteluun konfliktien 

skaalasta. Työntö- ja vetovoimatekijät ovat identifioitu käyttäen soveltaen media-aineistoa 

asetettuna konfliktien teoreettiseen taustaan.  
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Taulukko 5. Dynaaminen spatiaalisen konfliktin malli 

Dynaaminen spatiaalisen konfliktin malli 

Työntötekijät >>>>>>>>>>>>>>>> Konfliktin taso <<<<<<<<<<<<<<<Vetovoimatekijät 

 

 Kansainväliset pakotteet  

 Kansainvälinen oikeus (ICC)  

 

Globaali 

konflikti 

 

 

 Harmaan talouden kytkökset globaaliin 

järjestelmään (aseet, luonnonvarat) 

 

 Ulkoiset turvallisuusuhat 

 Etupiiriajattelu 

 Painavat poliittiset henkilösuhteet 

 Pakolaiset naapurimaiden puolella 

 

Alueellinen 

konflikti 

 

 Puskurivyöhykeajattelu 

 Mineraalit ja taloudelliset intressit 

 Aluelaajentuminen 

 

 Neopatrimoniaaliset valtiorakenteet / 

heikot instituutiot 

 Yhteiskunnalliset epäkohdat 

 Poliittinen nollasummapeli 

  

 

Kansallinen 

konflikti 

 

 Keskusvallan jättämä tyhjiö 

 Poliittinen palkitseminen kapinoinnista 

 Rankaisemattomuuden periaatteet 

 

 Politisoitunut etninen konflikti ja 

koston kierre 

 Aseellisten ryhmittymien resursointi 

 Taloudellisten mahdollisuuksien 

puute 

 

 

Paikallinen 

konflikti 

 

 Kamppailu maasta ja luonnonvaroista 

 Kapina toimeentulon välineenä 

 

Valtion sisäistä sotaa kuvaava dynaaminen spatiaalinen malli (Taulukko 5). hahmottaa 

selkeästi eri tasoja ja käytännössä erityyppisiä konflikteja itäisessä Kongossa. Malli ei pyri 

olemaan täydellinen, vaan kuvaa yhtä mahdollisuutta analysoida konfliktia. Eri tekijöiden 

tasot ja jako on mahdollista tehdä myös toisin ja ottaen huomioon tekijöitä, joita ei tämän työn 

piirissä ole nostettu esiin. Spatiaalinen malli on tarkoitettu analyysin työkaluksi. Mallista 

voidaan erottaa selkeästi, ettei Kongon Demokraattisen Tasavallan konflikti ole yhden tekijän 

ajama sota, vaan konfliktin sisällä on useita pienempiä eritasoisia konflikteja.    

Paikallisella tasolla itäisen Kongon konflikti ei ole moderni tämän vuosituhannen sota. 

Yhteisöt kilpailevat paikallisesti toisiaan vastaan maankäytöstä ja luonnonvaroista, joka 

johtaa ryhmien rajojen politisoitumiseen ja koston kierteisiin. Konfliktin pohjalla 



62 

 

vaikuttavassa dynamiikassa kyse on rajallisista resursseista ja toimeentulon muodoista, 

erityisesti karjatalouden ja maanviljelyksen välillä. Vähäiset. toimeentulomahdollisuudet 

edelleen tekevät erilaisista miliiseistä houkuttelevia nuorille, ryhmärajat ylittävä vaihdanta ja 

hyvinvointi yhteistyön kautta ovat rajallisia.  

Kansallisella tasolla konfliktin tila näyttäytyy osin implisiittisenä, konflikti on ikään kuin 

järjestelmään sisäänrakennettu. Tällä tasolla konflikti näyttäytyy seurauksena hauraasta 

valtiosta ja siirtomaa-ajalta periytyneistä neopatrimoniaalisista rakenteista. Keskusvalta on 

luonut erityisesti kaukaisille alueille hallinnollisia ja institutionaalisia tyhjiöitä, joiden 

täyttämisestä kilvoitellaan paikallisesti. Toimijoita houkuttaa kilpailemaan kapinoinnista 

rankaisemattomuus, sekä poliittinen palkitseminen. ”Demokraattinen” valta on raakaa 

nollasummapeliä, jossa voittaja vie kaiken.   

Alueellisella tasolla itäinen Kongo näyttäytyy konfliktina suuren mutta heikon Kongon ja sen 

pienempien mutta vahvojen naapurivaltioiden kamppailuna. Konflikti on naapurien 

häikäilemätöntä ulkopolitiikkaa, jonka eskaloitumisen valtioiden väliseksi sodaksi estää 

Kongon armeijan heikkous, jonka seurauksena sillä ei ole varaa kohdata naapureitaan 

taistelukentällä sekä kansainvälinen läsnäolo. Ruanda ja Uganda pitävät itäistä Kongoa 

etupiirinään; alue on kulttuurillisesti ja taloudellisesti kytkeytynyt itäiseen Afrikkaan ja alueen 

luonnonvarat hyödyttävät naapurivaltioita taloudellisesti. Sotilaallisesti itäisiä alueita pidetään 

puskurivyöhykkeenä suurta ja epävakaata Kongoa vastaan. Etupiiriajattelun oikeutuksena 

toimivat Kongosta rajan yli etnistä väkivaltaa pakoon tulleet pakolaiset, sekä rajan takana 

toimivat, maille vihamieliset kapinallisliikkeet joiden todellinen uhka lähtömailleen on 

kyseenalainen.  

Globaalilla tasolla konflikti näyttäytyy osana kansainvälistä järjestelmää. Kongon valtio on 

yksi maailman hauraimmista ja sen olemassaolo on taattu kansainvälisen yhteisön toimesta 

riippumatta kuinka huonosti sitä hallitaan. Kongon kytkeytyminen ja rooli globaalissa 

taloudessa tapahtuu useita harmaan talouden verkostoja pitkin. Näissä verkostoissa liikkuu 

aseita, luonnonvaroja ja huumeita yli vuotavien rajojen. Valtioiden välisissä suhteissa hauras 

valtio on heikossa asemassa suhteessa globaaleihin intresseihin, kuten Kiinan kasvavaan 

vaikutusvaltaan. Kansainvälisen yhteisön toimet myös heijastuvat konfliktiin esimerkiksi 

konfliktia kiihdyttävien sanktioiden muodossa tai voivat toimia laukaisevina, kuten 

esimerkiksi kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys Bosco ”Terminaattori” 

Ntagandasta, joka laukaisi viimeisen konfliktisyklin.   
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7. Pohdinta   

Spatiaalisen analyysin kautta Kongon Demokraattisen Tasavallan konflikti näyttäytyy yhden 

konfliktin sijaan useina eritasoisina konflikteina riippuen konfliktin tarkastelussa käytetystä 

skaalasta. Konfliktin selittämiseen tarjotaan useimmiten hyvin yksinkertaistettuja vastauksia, 

jotka korostavat yksittäisiä tekijöitä konfliktin taustalla kuten laaja keskustelu luonnonvarojen 

laittoman hyödyntämisen roolista konfliktin ajavana voimana osoittaa. Oman työkokemukseni 

kautta yksittäisten selittävien tekijöiden korostaminen näkyy sekä rauhanturvaoperaation että 

laajemmin kansainvälisen yhteisön toimissa itäisessä Kongossa. Yksinkertaisten 

selitysmallien voima on vahva, mutta tekijöiden ollessa riippuvaisia toisistaan, houkuttelevat 

yksinkertaiset selitysmallit voivat ohjata päätöksentekoa ja valittuja strategioita harhaan. 

Kongon toista vuosikymmentä jatkunutta konfliktia ei ole pystytty hallitsemaan 

kansainvälisen yhteisön toimesta osin siksi, että konfliktin pohjalla vaikuttavia tekijöihin ei 

ole pystytty holistisesti vastaamaan. Selkein osoitus tästä on konfliktin syklinen kiihtyminen 

ja hidastuminen esimerkiksi RCD, CNDP ja M23 liikkeiden muodossa jotka ovat 

pohjimmiltaan saman ilmiön uusi muoto.    

Tämän Pro-Gradu työn tavoitteena on ollut luoda holistinen konfliktianalyysityökalu 

hyödyntäen sodan maantieteen mallia. Tämä työkalu pystyy tarkastelemaan konfliktia 

laajemmin kuin yksinkertaisien ”mono-kausaalisien” selitysmalli. Tässä työssä esitetty malli 

on kuitenkin vain yksi mahdollinen tulkinta konfliktista, ja sitä kannattaisi kehittää edelleen. 

Erityisesti globaalin tason tekijät jäävät tämän työn piirissä hyvin ohuen analyysin varaan. 

Työn kantava teema on ollut vastata konfliktia yksinkertaistaviin suuriin diskursseihin, joissa 

syitä haetaan luonnonvaroista tai armeijan kyvyttömyydestä hallita aluettaan tai valtion 

instituutioiden heikkoudesta. Suuret diskurssit ovat kokonaisanalyysin osia, mutta 

ymmärtämättä konfliktia laajemmasta perspektiivistä yksittäisten tekijöiden korostaminen voi 

muodostua tehottomaksi tai jopa vahingolliseksi määriteltäessä kuinka siihen vastataan. Tästä 

esimerkkeinä toimii esimerkiksi seksuaalinen väkivalta; aseelliset ryhmittymät tietävät, että 

seksuaalisen väkivallan käytöllä saavutetaan kansainvälisen yhteisön huomiota, joka osaltaan 

vaikuttaa seksuaalisen väkivallan käyttämiseen sodankäynnin välineenä. Korkea 

medianäkyvyys ohjaa myös runsaasti varoja seksuaalisen väkivallan jälkihoitoon. Vaikka 

kyseessä on merkittävä ja tärkeä asia, yhden konfliktin seurausvaikutuksen pitäminen 

liiallisesti esillä johtaa helposti sektorin ”ylirahoitukseen” suhteessa muihin polttavampiin 

humanitaarisiin tarpeisiin. Kyseessä voi myös olla muiden tekijöiden aiheuttama ”oire”, johon 

voisi vastata tehokkaammin hoitamalla muita konfliktin taustalla vaikuttavia tekijöitä.   
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Länsimainen interventionistinen ajatusmalli lähtee myös siitä, että valtiot toimivat 

pohjimmiltaan ennustettavalla tavalla. Jos Kongon instituutioita tuetaan riittävästi ja 

korruptiota vastaan taistellaan, alkaa valtio toimia ennalta suunnitellulla tavalla luoden 

palveluita ja hyvinvointia kansalaisilleen ja sen neopatrimoniaaliset piirteet katoavat. Kongon 

tapauksessa on useita tekijöitä, jotka asettavat tämän kehityskulun kyseenalaiseksi. Politiikka, 

jonka voi tulkita neopatrimoniaaliseksi ja siten kansalaisten kannalta huonolta, seuraa 

kuitenkin selkeää logiikkaa, joka on tarkoituksenmukaista. Kongon valtiota on hallittu koko 

sen olemassaolon ajan hajoita- ja hallitse periaatteella. Maan eri osat ovat fyysisesti pidetty 

erillään toisistaan. Infrastruktuuria ei ole tietoisesti kehitetty eikä sitä edelleenkään kehitetä. 

Ilman teitä kapinallisten on vaikea marssia pääkaupunkiin, joten sitä ei ole valtaapitävien 

näkökulmasta järkevää tehdä. Maan itäosat liittyvät toiminnallisesti itäiseen Afrikkaan. 

Pääkaupungin ollessa itäosasta Kongon altaan sademetsän eristämä ja se kuuluu 

kulttuurillisesti Atlantisen Afrikan piiriin. Provinsseissa ryhmittymiä on ajettu vesitetyissä 

demokratiaprosesseissa toisiaan vastaan, jotta on voitu ylläpitää riittävää hajaannusta, joka 

epäsuorasti takaa, ettei keskushallinnolle muodostu uhkaa. Armeija on heikko ja keskittyy 

omien kansalaistensa pelotteluun. Heikkoudessa ei ole kyse vain rahoituksen puutteesta tai 

osaamattomuudesta tehdä turvallisuussektorin reformia; hyvin koulutettu ja varustettu armeija 

on riski ollessaan kykeneväinen kaappaamaan vallan.  

Matalan intensiteetin konflikti ja ”alikehitys” ei ole syntynyt vahingossa Kongossa. Se on 

elinehto Kongon kaltaiselle valtiolle. Kehitys ja vakaus saattaa helposti luoda olosuhteet 

korkean intensiteetin konfliktille, jos yhtenäiset provinssit pyrkivät irtautumaan itsenäisiksi 

alueiksi. Matalan intensiteetin konfliktin tila estää yksittäisten alueiden yhtenäisyyden ja sen 

voi tulkita käänteisesti vahvistavan Kongon valtion yhtenäisyyttä. Samanaikaisesti erityisesti 

itäisessä Kongossa vaikuttaa alueellinen konflikti, joka on naapurivaltioiden rajat ylittävää 

sotilas-taloudellista toimintaa. Useampi, samanaikaisesti vaikuttava konflikti luo taas osaltaan 

paikallisella tasolla uutta konfliktidynamiikkaa rajoittaessaan ihmisten tulevaisuudennäkymiä 

ja luoden ympäristöä, jossa väärinkäytöksistä rankaisemattomuuden kulttuuri on normi. 

Konfliktiin vastaaminen vaatii ongelman tarkastelua holistisesti eri tasoilla ja laajaa 

ymmärrystä siihen vaikuttavista tekijöistä. Jotta Suurten Järvien alueen konfliktin 

dynamiikkaa voidaan muuttaa, tulee kansainvälisen yhteisön pystyä vastaamaan konfliktin eri 

tasoihin holistisesti sekä ymmärtää toimintaympäristönsä yksittäisten ongelmien sijaan 

verkostona toisiinsa vaikuttavia tekijöitä eri tasoilla.    
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