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TIIVISTELMÄ  

 

Tämä artikkeliväitöskirja analysoi muslimien ja kristittyjen harjoittaman uskontodiplomatian (faith-

based diplomacy) mahdollisuuksia tukea sovinnon rakentamista. Tutkimusaihe on tärkeä ja 

ajankohtainen: uskontoihin mediassa liitetään usein väkivalta, mutta vähemmälle huomiolle on 

jäänyt uskonnollisten toimijoiden osallistuminen konfliktien ratkaisemiseen. Artikkeleiden (I, II, 

III) tutkimustuloksia analysoidaan John Paul Lederachin transformatiivisen 

konfliktinratkaisuteorian kautta, jossa konflikteja puretaan yhteiskunnan ylätasolla, keskitasolla ja 

ruohonjuuritasolla. 

 

Ensimmäinen artikkeli (I) käsittelee muslimijohtajien Yhteinen sana välillämme A Common Word 

Between Us and You -aloitekirjettä ja kristittyjen Yale Response vastausta. Irakin sodan aikaan 

muslimit kutsuivat kristittyjä ja juutalaisia sovintoon uskontojen yhteisen sanan: rakasta Jumalaa ja 

lähimmäistäsi pohjalta. Syntyneessä dialogissa korostuivat uskontojen yhteiset periaatteet: usko 

Jumalaan, lähimmäisenrakkaus, yhteinen isä Abraham ja sovinnon rakentaminen. Uskontojohtajat 

sanoutuivat irti uskonnon ja Jumalan nimissä tehdystä väkivallasta.  

 

Toinen artikkeli (II) kuvaa Sierra Leonen muslimien ja kristittyjen perustaman Uskontojen 

neuvoston Inter-Religious Council of Sierra Leone (IRCSL) toimintaa maan sisällissodan aikana ja 

sodan jälkeisessä sovintoprosessissa. Moniuskontoinen väkivallaton sovinnon rakentaminen 

yhteiskunnan eri tasoilla auttoi rauhanneuvotteluiden onnistumista. Sodan jälkeen muslimit ja 

kristityt työskentelivät yhdessä traditionaalisten afrikkalaisten uskontojen edustajien kanssa 

järjestäen eri puolilla Sierra Leonea moniuskontoisia puhdistautumisrituaaleja, jotka vahvistivat 

sovintoa. 

 

Kolmas artikkeli (III) tarkastelee Sierra Leonen baptistikäännynnäisten suhdetta islaminuskoon ja 

afrikkalaiseen traditionaaliseen uskontoon. Käännynnäiset elävät uskontojen välissä tiedostaen 

islamilaisen ja afrikkalaisen traditionaalisen uskonnon omassa taustassaan pyrkien omaksumaan 

uuden uskonnollisen affiliaation vaatimukset. Uskontojen hyvät suhteet, yhteistyö ja 

käännynnäisten osallistuminen rauhan rakentamiseen tukevat uskontojen rinnakkaiseloa ja 

uskontojen välisten konfliktien sovittelua ruohonjuuritasolla.  
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Tutkimuksessa käsiteltiin uskontodiplomatian mahdollisuuksia edesauttaa konfliktien ratkaisua 

kolmesta eri näkökulmasta: globaalin uskontodialogin, kansallisten uskontojohtajien 

vuorovaikutuksen ja kansalaisten arkikokemusten tasolla. Tutkimustuloksissa näkyi Hans-Georg 

Gadamerin käsitys ymmärryksen horisonttien sulautumisesta. Konfliktien keskellä muslimien ja 

kristittyjen vuoropuhelussa ja yhteistyössä korostui uskontojen uudelleen tulkinta rauhan ja 

sovinnon rakentamiseksi. 

 

Yhteinen sana välillämme -uskontodialogissa muslimit ja kristityt sanoutuivat irti uskontojen 

nimissä tehtävästä väkivallasta ja korostivat Lähi-idän uskontojen aabrahamilaisia juuria. Sierra 

Leonen uskontojohtajien työskentely läheisessä yhteistyössä konfliktin keskellä yhteisten 

väkivallattomien periaatteiden pohjalta tuki kapinallisten ja hallituksen välisiä neuvotteluita. 

Uskontojen yhteistyö ruohonjuuritasolla auttoi sodan jälkeen yhteiskunnan eheytymistä ja sovintoa. 

 

Tutkimuksen empiirisenä kohteena oli Sierra Leonen sisällissota vuosina 1991–2002. 

Tutkimustulokset tukevat John Paul Lederachin konfliktin transformaatioteorian käsitystä, jonka 

mukaan yhteiskunnan ylätasolla, keskitasolla ja ruohonjuuritasolla tapahtuva moniraiteinen rauhan 

rakentaminen auttaa konfliktien ratkaisemisessa. Sierra Leonen uskontojohtajat tuomitsivat 

väkivallan ja korostivat restoratiivista oikeutta, mikä antoi heille erityisen rauhanvälittäjän roolin 

sodan keskellä. Muslimit ja kristityt tukivat yhdessä poliittista rauhanprosessia, yleisen 

armahduksen toteuttamisesta kapinallisille ja sodan jälkeen tapahtunutta sovintoprosessia.  

 

Uskonnollisten toimijoiden yhteistyö ja uskonnolliset rituaalit loivat turvallisuutta kaaoksen 

keskellä ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Hauraiden valtioiden poliittisen järjestelmän 

murtuessa ihmisten luottamus uskonnollisiin instituutioihin pysyy vakaana uskontojen edustajien 

osoittaessa moraalista vahvuutta. Uskontodiplomatian kautta voidaan jakautuneissa valtioissa 

vaikuttaa konfliktien kulkuun tukemalla väkivallattomia tapoja ristiriitojen ratkaisemisessa.  
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SUMMARY  

 

"Faith-based diplomacy and conflict resolution: Muslims and Christians building 

reconciliation." 

 

This dissertation examines how faith-based diplomacy and Muslim-Christian cooperation supports 

reconciliation. Interfaith peace-building is an important contemporary research topic. The portrayal 

of religions in the media is often linked with violence, and less attention is given to religious peace- 

building efforts to resolve conflicts. In this study the results of three articles (I, II, III) are analysed 

through John Paul Lederach's conflict transformation theory, where conflicts are resolved by means 

of top-level, middle-level and grassroots-level interventions. 

 

The first article (I) "Reaching for peace between faiths. ‘A Common Word’ letter and ‘Yale Re-

sponse’ building reconciliation between Christians and Muslim", deals with “A Common Word be-

tween Us and You”, an open letter to Christians (and Jews) written by Muslim leaders representing 

every major school of Islamic thought, in an effort to begin a new dialogue between religions. The 

“Yale Response” was one of the Christian letters addressing the Muslims’ initiative. Both letters 

affirmed the common ground of beliefs that can be found in Abrahamic religions: believing in God, 

loving your neighbour and building reconciliation.  

 

The second article (II) "Muslim and Christian leaders working together: Building reconciliation in 

the Sierra Leone conflict" examines the work of the Inter-Religious Council of Sierra Leone 

(IRCSL) from an interreligious peace-building perspective. The study shows the importance of the 

personal motivation and commitment of religious leaders in peace-building. The traditional African 

cleansing and healing rituals enabled community-building together with Islamic and Christian prac-

tices. The results of the study argue that Muslims and Christians have common values and common 

ground that they can use in the midst of conflict to mediate peace.  

 

The third Article (III) "Between religions. Baptist converts in Sierra Leone and their Islamic and 

African traditional religious past" discusses Baptist converts who have broken with the past and left 

their former religious communities. The converts´ experiences and memories of their Islamic homes 

were often positive, but memories of African traditional religion (ATR) were more complex. The 

study found Christians and Muslims seeing that they have more in common with each other than 
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they do with ATR. Extended families and intermarriage have helped to build better relations be-

tween Muslims and Christians. Christian converts from Islam have also been working together with 

Muslim leaders to resolve local conflicts at the grassroots level. 

 

This research argues that faith-based diplomacy supports conflict resolution in three stages: global 

interreligious dialogue, national religious leaders´ interaction, and grassroots-level daily life. The 

results of the study show the process of horizon fusion between faiths, as Hans-Georg Gadamer ar-

gues. In the midst of conflicts, the Muslim-Christian dialogue and interaction can lead to a new un-

derstanding of reconciliation and peace.In the “A Common Word between Us and You” dialogue, 

Muslim and Christian leaders and scholars condemned violence in the name of religion and high-

lighted common Abrahamic roots. In Sierra Leone, religious leaders worked together using com-

mon nonviolent principles in order to support government negotiations between the rebels and the 

government. The co-operation between faiths at the grassroots level helped the reconciliation pro-

cess after the peace treaty was signed.  

 

The focus of the empirical research was Sierra Leone’s civil war of 1991–2002. The results of the 

study support John Paul Lederach’s conflict transformation argument that multitrack peace-building 

at the top level, middle level and grassroots level of  a society help in conflict resolution. The reli-

gious leaders of Sierra Leone condemned the violence and were ready to apply restorative justice 

that gave them a special role as peace brokers. The cooperation between religious leaders and the 

role of religious rituals in the process of reconciliation brought a sense of safety amidst the chaos as 

well as hope for a better future. When a political system is fragile, people rely on religious institu-

tions where religious actors show moral integrity. Faith-based diplomacy helps to resolve conflicts 

in divided societies by nonviolent means. 
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1. JOHDANTO 

 

Media seuraa aktiivisesti, kun Boko Haram ja ISIS perustelevat väkivaltaansa uskonnolla ja tekevät 

terroritekoja Jumalan nimessä. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet uskontojen motivoimat rauhan-

rakentajat, jotka työskentelevät konfliktien keskellä etsien väkivallattomia tapoja konfliktien ratkai-

semiseksi. (Lederach 2014; Kulska 2015.) Uskontoihin usein liitetään väkivalta, mutta uskonnoista 

nousevat sovinnon rakentamista tukevat elementit sivuutetaan keskustelussa (Philpott 2012; Lede-

rach 2014). 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja merkitys 

 

Tämä tutkimus analysoi muslimien ja kristittyjen yhteistyötä rauhan rakentajina. Brian Cox ja Da-

niel Philpott kutsuvat uskonnollisten yhteisöjen, järjestöjen ja yksityishenkilöiden tekemää konflik-

tien ratkaisutyötä uskontojen diplomatiaksi (Cox & Philpott 2003). Maailman muslimijohtajat lähet-

tivät vuonna 2007 kristillisten kirkkojen ja juutaisten johtajille A Common Word between Us and 

You -kirjeen, mikä oli aloite uskontojen vuoropuhelulle (Artikkeli I). Muslimit kokivat kristittyjen 

lietsovan sotaa islaminuskoa vastaan Irakissa ja Afganistanissa Yhdysvaltain aloitettua sodan terro-

rismia vastaan (Durward 2012, 34–35). Muslimien tekemä sovinnollinen aloite avasi uuden vuoro-

puhelun ja työskentelyn kristittyjen kanssa uskontorauhan rakentamiseksi uskontojen välillä (Artik-

keli I). Kuva muslimien ja kristittyjen yhteistyöstä ja dialogista täydentyy kuvauksella Sierra Leo-

nen uskontojen suhteista ja yhteistyöstä sisällissodan aikana ja osana kansallista sovintoprosessia 

(1991–2002) (Artikkelit II ja III). Muslimit ja kristityt yhdistivät voimansa sovinnon rakentamiseen 

ja perustivat yhteisen Sierra Leonen uskontojen neuvoston (IRCSL) osallistuen aktiivisesti konflik-

tin ratkaisemiseen (Koroma 2007).  

 

Viime vuosikymmenten aikana uskontojen yhteistyö ja uskontodialogi sovinnon rakentamiseksi on 

lisääntynyt. Eri uskontojen edustajat ovat osallistuneet rauhan rakentamiseen Afrikan, Aasian, Lati-

nalaisen Amerikan ja Euroopan konfliktien keskellä. (Ericson 2001; Abu-Nimer 2001; Gopin 

1997.) Esimerkkejä muslimien ja kristittyjen yhteisestä osallistumisesta konfliktien ratkaisuun löy-

tyy eri puolilta maailmaa. Indonesian paikallistason rauhanprosessissa rauhanaktivistien ja uskon-

nollisten toimijoiden yhteistyö tuki yhteiskuntarauhaa ja auttoi sovinnon rakentamisessa konfliktien 

osapuolten välillä. Globaalin rauhantyön onnistumiseksi uskonnollisten ja sekulaarien toimijoiden 
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yhteistyön kehittäminen ruohonjuuritasolla on tärkeä tutkimusaihe. (Al Qurtybi 2016; Al Qurtybi 

2013.) Konflikteja käsittelevässä kirjallisuudessa uskontoja on monesti tarkasteltu niiden väkivaltai-

sen ja tuhoavan roolin näkökulmasta (Abu-Nimer 2000/2001, 218). Populaarit käsitykset uskonto-

jen ongelmallisuudesta ovat johtaneet sekulaarit päätöksentekijät väheksymään ja sivuuttamaan us-

konnolliset toimijat konfliktien keskellä (Kulska 2015).  

 

Toisaalta esimerkiksi väkivaltaisen konfliktin laajentuminen Nigeriassa on lisännyt kiinnostusta 

tarkastella uskontojen yhteyttä väkivaltaan (Paden 2015). Uskonnot ja väkivalta ovat muodostuneet 

ajankohtaiseksi tutkimuksen kohteeksi (Juergensmeyer 2013). Uskonnollisia tekstejä, myyttejä, sa-

nastoa ja narratiiveja käytetään oikeuttamaan voimankäyttöä, mutta uskonnoista nousevia arvoja, 

rituaaleja ja traditioita voidaan myös hyödyntää rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien ja ihmisten 

rinnakkaiselon tukemiseen (Bercovitch & Kadayifci-Orrellana 2009). Tässä tutkimuksessa analy-

soidaan islaminuskosta ja kristinuskosta nousevia väkivallattomia periaatteita sovinnon rakentami-

seen. 

 

1.2. Aiempi tutkimus 

 

Suomalaisessa konfliktitutkimuksessa tätä tutkimusta lähelle asettuu Katri Kyllösen (2012) uskon-

totieteen väitöskirja: Uskonnon rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa. Sovittelijoiden, 

maahanmuuttajien ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden näkökulma. Kyllönen korostaa konflik-

tien sovittelun tärkeyttä ja osoittaa uskonnon auttavan yhteyksien rakentamisessa maahanmuuttajiin. 

(Kyllönen 2012.) Konfliktien tutkimuksessa on suomalaisena uranuurtajana ollut Raimo Väyrynen, 

joka on laajasti tutkinut erilaisten konfliktien ratkaisua ja konfliktien muuntumista (Väyrynen 

1999;Väyrynen 1991).  

 

Douglas Johnstonin ja Cynthia Sampsonin vuonna 1992 toimittama kirja The Missing Dimension of 

Statecraft oli tärkeä virstanpylväs uskontoihin perustuvan sovinnon rakentamisen tutkimuksen sa-

ralla avaten uuden näkökulman maailmanpolitiikkaan ja uskonnollisten toimijoiden harjoittaman 

diplomatian mahdollisuuksiin tukea konfliktien ratkaisua. Tutkimus muistutti uskontojen unohde-

tusta roolista kansainvälisessä konfliktinratkaisussa. Esimerkit ja kertomukset eri puolilla maailmaa 

tapahtuvasta uskonnollisten toimijoiden hiljaisesta työstä sovinnon rakentamiseksi herättivät kiin-

nostusta. Kirjassa ei esitetty yksityiskohtaisia teorioita uskontoihin perustuvasta sovinnonrakenta-

misesta, mutta se avasi uuden näkökulman konflikteihin ja uskonnollisten toimijoiden mahdolli-
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suuksiin auttaa sovinnon rakentamisessa. (Johnston & Sampson 1992.) Johnston toimitti myöhem-

min kirjan Faith-based Diplomacy, Trumping Realpolitik (2003), jossa käsiteltiin New Yorkin vuo-

den 2001 terrori-iskun jälkeistä Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tilannetta ja uskonnollisten toimijoi-

den harjoittamaa uskontodiplomatiaa konfliktien ratkaisemiseksi (Johnston 2003). 

Uskontoihin perustuvan sovinnon rakentamisen mahdollisuuksia on vuosituhannen alussa tutkittu 

erityisesti Yhdysvalloissa. Scott Appleby on kuvannut uskontoihin perustuvaan sovinnon rakenta-

misen mallia kirjassaan The Ambivalence of Sacred (2000). Hän osoittaa historiallisten ja tämän 

päivän esimerkkien kautta, kuinka eri uskontojen edustajat voivat toimia organisoidusti ja rakentaa 

sovintoa väkivallattomin menetelmin. Appleby korostaa Douglas Johnstonin ja Cynthia Sampsonin 

(1992) tavoin uskonnon olevan valtioviisauden puuttuva ulottuvuus. Appleby kuvaa väkivaltaan 

turvautuvien terroristien perustelevan väkivallan tekoja uskonnon kautta ja kokevan voimaantumis-

ta, mutta uskontoon perustuvan sovinnon rakentamisen lähtökohta on päinvastainen: sovinnon ra-

kentajat torjuvat väkivallan poliittisten tavoitteiden välineenä. Applebyn mukaan sovinnon raken-

tamisen lähtökohtana on eri uskontoja yhdistävä kokemus yliluonnollisesta pyhästä, joka motivoi 

toimimaan väkivallattomasti. (Appleby 2000, 16–13; Johnston & Sampson 1992.)  

 

Palestiinalaissyntyinen Mohammed Abu-Nimer on tutkinut uskonnollisia toimijoita ja erityisesti 

muslimeja. Hän korostaa uskonnollisten sovinnon rakentajien yhteyttä omaan spiritualiteettiinsa, 

jonka pohjalta he toimivat ja voivat tuoda sosiaalisia, moraalisia ja hengellisiä lisäresursseja kon-

fliktien ratkaisuun. Sovittelijoiden hengellinen dimensio vahvistaa sitoutumista ja tuo omistajuutta 

heidän työhönsä. Sovinnon rakentaminen yhteistyössä muiden uskontojen kanssa on myös koke-

muksellinen oppimisprosessi kaikille siihen osallistuville ja lähentää uskonnollisia toimijoita toi-

siinsa. (Abu-Nimer 2001, 686, 694–695.) Abu-Nimer muistuttaa uskonnoista löytyvän materiaalia, 

jota voidaan manipuloida oikeuttamaan väkivallan käyttöä, mutta uskontoon perustuvan sovinnon-

rauhan rakentamisen lähtökohtana on aina väkivallattomuus (Abu-Nimer 2004). 

 

Juutalainen rabbi Marc Gopin tutkii erityisesti ruohonjuuritason konfliktien ratkaisua. Hän korostaa 

uskontojen ja kulttuurien merkitystä konfliktien ratkaisussa. Uskonnolliset elementit auttavat ja tu-

kevat rauhanprosesseja. Analysoimalla uskonnollisten toimijoiden päätöksentekoa konfliktien kes-

kellä voidaan kehittää uskonnollisten traditioiden pohjalta uusia menetelmiä rauhan rakentamiseen. 

(Gopin 1997.) Gopin korostaa tutkimuksissaan uskontojen samankaltaisuuksia, jotka näkyvät esi-

merkiksi mennoniittakristittyjen käsityksissä anteeksiannosta. Mennoniittojen käsitykset asettuvat 
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lähellä muslimien ymmärrystä sovinnon rakentamisesta, jossa koston ja tuomion sijaan etsitään res-

toratiivisia tapoja käydä oikeutta. (Gopin 2002, 136.)  

 

Ajankohtainen tutkimus konfliktien sovittelusta korostaa restoratiivista eli korjaavaa oikeutta. Rau-

hanprosessien tavoitteena on väkivallan loppuminen, jonka tuloksena uhrien asema huomioidaan ja 

väkivallantekijät autetaan takaisin yhteiskunnan yhteyteen. Rauhanprosesseissa restoratiivista oike-

utta toteutettiin esimerkiksi Etelä-Afrikan, Pohjois-Irlannin ja Sierra Leonen totuuskomissioiden 

työskentelyssä. (Appleby 2000, 194–195; Shaw 2005; Hurd 2016.) Restoratiivista oikeutta kutsu-

taan myös transformatiiviseksi oikeudeksi, koska siinä on tavoitteena konfliktin muuntuminen ja 

ratkaiseminen (McDonald & Moore 2001). 

 

Emma O'Donnell kuvaa uskonnollisesti pyhien paikkojen merkitystä uskontojen identiteetille ja 

uskonnollisille traditioille. Pyhät paikat voivat auttaa uskontojen välistä ymmärrystä. Jerusalemin 

kaupunki merkitsee eri uskonnollisille traditiolle auktoriteettiä, mutta se on samaan aikaan paikka, 

johon liittyvät pelot ja toivo. (O'Donnell 2017.) Yvonne Marghareta Wang pohtii tutkimuksessaan 

How Can Religion Contribute to Peace in the Holy Land? uskontojen diplomatian edellytyksiä rau-

han rakentamiselle Israelissa. Wang painottaa Lähi-idän uskonnoilla olevan moraalis-eettisiä arvoja, 

jotka tukevat rauhan rakentamista. Niitä ovat uskontojen ihmiskäsitys, sosiaalis-eettiset arvot, rau-

hantyö ja osallistuminen sosiaaliseen toimintaan. Uskontojen väliselle rauhantyölle löytyy mahdol-

lisuuksia, mutta haasteena on konfliktin asymmetrisyys, jonka tähden alakynnessä olevan osapuolen 

edellytykset osallistua uskontodialogiin ja yhteistyöhön ovat heikommat. (Wang 2011, 284–285.) 

 

Jacob Bergovitch ja S. Ayse Kadayifci-Orrellana ovat tutkineet rauhanvälittäjien roolia uskontoon 

perustuvassa rauhanvälitystyössä. Kaksi asiaa tärkeää asiaa korostuu uskonnollisten toimijoiden 

työssä, jotka tukevat konfliktin ratkaisua: kunnioitus uskontojohtajia kohtaan ja konfliktin sovittelu 

dialogin kautta. Rauhanvälittäjät tuovat työskentelyyn mukanaan uskonnollisen ulottuvuuden, mikä 

tukee heidän toimintaansa. Heitä kunnioitetaan, ihaillaan ja ollaan valmiita seuraamaan, koska mo-

nissa yhteiskunnissa uskontojohtajia pidetään arvokkaina ja luotettavina. Uskontodialogin kautta 

syntyy yhteyksiä konfliktin kärsivään osapuoleen ja vuoropuhelu synnyttää laajan verkoston kon-

fliktin eri osapuolten keskelle. Dialogin kautta on mahdollista vähentää pelkoja ja rakentaa yhteisiä 

eettisiä periaatteita. Uskontojohtajien työskentelyn kautta rakennettu uskontojen yhteistyö on siirret-
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tävissä poliittiseen johtajuuteen tukemaan konfliktin ratkaisua yhteiskunnallisella tasolla. (Bergo-

vitch & Kadayifci-Orrellana 2009, 195–199.) 

 

Lisa Schirch painottaa uskonnollisten rituaalien merkitystä rauhan rakentamisessa tutkimuksessaan 

Ritual and Symbol in Peacebuilding (2005). Uskonnollisilla puhdistaumis- ja parantumisrituaaleilla 

ja symboleilla on tärkeä rooli rauhanprosessissa. Traditionaalisten uskontojen toimittamilla riiteillä 

luodaan järjestystä ja tuetaan sovintoa ja konfliktin muuntumista. Mosambikin sisällissodan jälkei-

sessä rauhanprosessissa hallituksen sotilaat ja Renamo-sissiliikkeen jäsenet kävivät läpi timbamba-

rituaalin, jonka toimittivat kylien vanhimmat. Sotilaat osallistuivat rituaaliin, jossa taisteluissa kuol-

leiden nimet lueteltiin, kiitettiin varjeluksesta ja uhrattiin eläimiä sovinnonmerkiksi sekä ruokailtiin 

ja juhlittiin yhdessä. (Schirch 2005, 10–11.)  

 

Tätä tutkimusta lähelle asettuu Hilary Hurdin analyysi Sierra Leonen Uskontojen neuvoston 

(IRCSL) toiminnasta rauhan fasilitaattorina Scott Applebyn kolmivaiheisen typologian mukaisesti. 

Ensimmäinen vaihe rauhanprosessissa oli konfliktin hallinta, jossa IRCSL toimi aktiivisesti tuomi-

ten sodan väkivaltaisuudet ja osallistui humanitääriseen työhön. Toisessa vaiheessa IRCSL mahdol-

listi neutraalina kolmantena osapuolena rauhanneuvotteluiden käynnistämisen kapinallisten, halli-

tuksen ja kansainvälisen yhteisön kesken aina Lomén rauhansopimuksen syntyyn saakka. Kolman-

nessa vaiheessa IRCSL tuki rakenteellisia uudistuksia ja uskonnollisella ulottuvuudella oli tärkeä 

rooli sovinnon rakentamisessa sodan jälkeen. (Hurd 2016.) Hurdin tutkimus vahvistaa käsityksiä 

uskonnollisten toimijoiden merkityksestä konfliktien ratkaisemisessa (Johnston & Sampson 1992; 

Johnston 2003; Hurd 2016). Hurdin tutkimuksessa ei analysoitu rauhan rakentamista moniraiteisen 

yhteiskunnan eri tasoilla tapahtuvan uskontodiplomatian kautta, mikä on tämän tutkimuksen fokuk-

sena. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tämä tutkimus kuvaa uskontodiplomatiaan perustuvaa konfliktien ratkaisua. Tutkimusongelmaa 

tarkastellaan uskontodialogin, moniuskontoisen yhteistyön ja uskonnollisten rituaalien sekä kään-
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nynnäisten näkökulmista. Analysoin artikkeleiden tutkimustulosten pohjalta, kuinka konflikteja so-

vitellaan ja millaisia elementtejä moniuskontoinen työskentely on tuonut sovinnon rakentamiseen. 

Irakin miehitystilanne kärjisti muslimien ja kristittyjen suhteita ja Sierra Leonen väkivaltaisen sisäl-

lissota syöksi maan syvään väkivallan kierteeseen. Tutkimuskysymys kuuluu: miten uskontodiplo-

matia auttaa konfliktien ratkaisua? Tutkimusongelmaa tarkastellaan seuraavien osakysymysten 

kautta:  

 

1. Mikä on uskontodialogin merkitys konfliktien sovittelussa?  

2. Kuinka moniuskontoinen yhteistyö auttaa sovinnon rakentamista?  

3. Miten uskonnolliset rituaalit ja kääntymys voivat tukea rauhan rakentamista? 

 

Tutkimuksen teoreettisena näkökulmana on John Paul Lederachin transformatiivinen moniraiteinen 

konfliktinratkaisu, jossa konflikteja puretaan yhteiskunnan ylätasolla, keskitasolla ja ruohonjuurita-

solla. Sovinnon rakentamisen lähtökohtana on restoratiivinen sovittelu, jota uskonnollinen ulottu-

vuus tukee. (Lederach 1997; Lederach 2005.)  
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2. TUTKIMUSAIHE, AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

2.1 Tutkimusaihe ja aineiston kerääminen 

 

Tutkimusaiheekseni valitsin muslimien ja kristittyjen yhteistyön konfliktien ratkaisemisessa. Kiin-

nostus tutkimusaihetta kohtaan syntyi työskennellessäni lähetystyössä Sierra Leonen pääkaupungis-

sa Freetownissa maan sisällissodan aikana syksyllä 1998, jolloin kuulin paikallisten muslimien ja 

kristittyjen tiiviistä yhteistyöstä rauhan rakentamiseksi. Opiskelin krion kieltä ja kulttuuria, mutta 

jouduin poistumaan maasta kapinallisten hyökättyä Freetowniin jouluna 1998. Kontaktini Sierra 

Leoneen ovat jatkuneet sodan jälkeen kehitysyhteistyöprojektien kautta. Gadamer (2006) korostaa 

tulkinnallisten pyrkimysten merkitystä ymmärtämisessä. Tässä tutkimuksessa tutkijan esiymmär-

ryksenä on käsitys muslimien ja kristittyjen kyvystä työskennellä yhdessä konfliktien keskellä. Tut-

kija on tunnistanut oman horisonttinsa ja pyrkinyt käsittelemään tutkimusaiheen uskontoteemoja 

tiedostaen oman rajallisuutensa. (Gadamer 2006, 300–306.) 

 

Aloitin väitöstutkimukseni rauhan- ja konfliktintutkimuskirjallisuuden keräämisellä Helsingin 

yliopiston kirjaston kokoelmista. Olin apurahatutkijana Uppsalan Yliopiston Pohjoismaisessa 

Afrikkainstituutissa elokuussa 2010. Afrikkainstituutti on perehtynyt Länsi-Afrikan Mano-joen 

alueeseen, jossa sijaitsevat suuret timantti-ja kultaesiintymät ja alue oli keskeinen paikka Sierra 

Leonen sisällissodan aikana. Keräsin kirjallisuutta manuaalisesti ja instituutin tietokannoista sekä 

keskustelin tutkijoiden kanssa Sierra Leonen sodan vaiheista. Vuonna 2011 opiskelin Regent' s Park 

Collegessa Oxfordissa ja keräsin samalla kirjallisuutta muslimien ja kristittyjen välisestä 

uskontodialogista ja rauhan rakentamisesta islaminuskon keskellä. Löysin oppilaitoksesta aineiston 

ensimmäiseen tutkimusartikkeliini, joka kuvaa muslimijohtajien Yhteinen sana välillämme -kirjeen 

ja kristittyjen Yalen vastauskirjeen vuoropuhelua sovinnon rakentamiseksi kristittyjen ja muslimien 

välille (Artikkeli I). Keräsin kirjallisuutta manuaalisesti ja kirjaston sähköisistä tietokannoista kuten 

Oxford Islamic Studies Online. Hakusanoina väitöskirjatutkimuksen tietokantahauissa olen 

käyttänyt pääasiassa seuraavia termejä: Sierra Leone War, Faith-Based Diplomacy, Christian-

Muslim, Common Word, Conversion ja Conflict Transformation.  

 

Kirjallisuuden lisäksi päätin hankkia haastatteluaineiston, jossa kuvattaisiin muslimien ja kristitty-

jen yhteistoimintaa Sierra Leonen sodan aikana. Tutkijan tehtävänä on havaintojen tekeminen ja 

havaintojen kuvailu. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Uskontojen ymmärtäminen on prosessi, mikä edel-
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lyttää työskentelyä, jossa yhdistyy paikallisen kulttuurin, kielen ja historian tietämys (Gothóni 

2002). Matkustin Sierra Leoneen arvioimaan kehitysyhteistyöprojektia 2010 ja pohdin matkan ai-

kana kenttätutkimuksen mahdollisuuksia keskustelemalla paikallisten kontaktieni kanssa. Aineiston 

tutkimusartikkeleihin (Artikkelit II ja III) hankin tekemällä kenttätutkimuksen Sierra Leonessa ke-

väällä 2013. Sierra Leonen uskontojen neuvoston (IRCSL) perustamisasiakirjan sain pastori Moses 

B. Khanulta, jota käytin toisessa artikkelissa. Tein tutkimushaastattelut eri puolilla Sierra Leonea: 

pääkaupungissa Freetownissa, Makenissa, Bossa ja Nonkobassa sekä Lunsarin alueella. Haastatte-

luihin osallistuminen oli vapaaehtoista. Osallistujat tulivat eri heimoista ja etnisistä taustoista (mm. 

libanonilainen, mende, fulani, temne, loko, kreoli ja mandingo). Tutkimukseen osallistui yhteensä 

18 eri haastateltavaa. Artikkeleitani varten haastattelin viittätoista kristityksi kääntynyttä entistä 

muslimia ja afrikkalaisen traditionaalisen uskonnon edustajaa. Tutkimuksen kristityt tutkimushenki-

löt olivat jäseniä Baptist Convention of Sierra Leone (BCSL) yhteisössä. Lisäksi haastattelin kol-

mea muslimia: Freetownin johtavaa imaamia, libanonilaista liikemiestä ja nuorta fulaniheimoon 

kuuluvaa miestä.  

 

Kenttätutkimusvaiheessa tutkijan tehtävänä on tarkkailla tutkimuskohdettaan ja ymmärtää tapahtu-

mien merkityksiä informanttien näkökulmasta ja kuunnella informantteja (Syrjälä, & Ahonen & 

Saari & Syrjäläinen 1994; Tuomi & Sarajärvi; 2009). Haastattelemani sierraleonelaiset olivat näh-

neet ja kokeneet väkivaltaa sodan aikana. Muslimien ja kristittyjen yhteistyö oli syntynyt maan his-

torian pahimpien kärsimysten keskellä. Uskontojen neuvoston IRCSL:n johtohenkilöitä myös vai-

nottiin sodan aikana. Muslimien ja kristittyjen suhteita ja käännynnäisiä tutkiessani kohtasin tutki-

mushenkilöitä, jotka olivat kokeneet henkistä väkivaltaa, eristämistä ja olivat menettäneet omaisi-

aan sodan aikana. Erityinen pohdintakysymys Sierra Leonen sodan jälkeen on ollut kapinallisten 

armahtaminen ja sovinto väkivallantekoihin syyllistyneiden kanssa. Haastattelin yhtä naispuolista 

tutkimushenkilöä (Artikkelit II ja III). Naisten haastattelu olisi toiminut paremmin, jos olisin käyt-

tänyt paikallisia naisia tutkimusassistentteina haastatteluissa, kuten Mats Utas oli tehnyt Sierra Leo-

nessa tutkimuksessaan Abuse Survivors and the Complex of Traditional Healing (G)local Prospects 

in the Aftermath of an African War (Utas 2009). Haastattelumetodiksi valitsin teemahaastattelun, 

jossa pyritään keskusteluun, jonka aikana haastateltava voisi vuorovaikutuksessa haastattelijan 

kanssa avoimesti jakaa näkemyksiään ja kokemuksiaan (Eskola & Vastamäki 2007; Ruusuvuori 

2011).  
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Haastattelutilanteet Sierra Leonessa vaihtelivat muodollisesta haastattelusta täysin vapaamuotoiseen 

ruokailun yhteydessä tapahtuvaan keskusteluun, jossa siihen osallistujilla oli mahdollisuus kieltäy-

tyä tai keskeyttää haastattelu. Haastattelut tapahtuivat englanniksi ja haastateltavat joskus tulkkasi-

vat toisilleen, jos he eivät ymmärtäneet kysymyksiäni. Haastattelutilanteessa asetin yleensä nauhoit-

timen pöydälle tai pidin sitä itse kädessäni. Tein myös muistiinpanoja haastattelun aikana tai heti 

haastattelun jälkeen. Kerroin tutkimushenkilöille nauhoittavani haastattelut, mutta en kerro tutki-

muksessani haastateltavien henkilöllisyyttä, ainoastaan iän, sukupuolen ja etnisen taustan ja kerroin 

ettei haastateltavien henkilöllisyys paljastu. Poikkeuksena oli uskontojohtajien haastattelu, jossa he 

itse halusivat puhua omalla nimellään.  

 

Olin laatinut haastatteluja varten etukäteen kysymysten teema-alueet ja pyrin toimimaan joustavasti, 

jolloin kysymysten järjestys saattoi muuttua usein keskustelun edetessä (Hirsjärvi & Hurme 2009). 

Haastattelujen ajankohdat sovittiin pääasiassa puhelimitse. Makenissa haastattelutilanteessa tein 

muistiinpanot käsin nauhoittimen mentyä epäkuntoon. Kysyin haastateltavilta: Kerro lapsuudestasi 

ja lapsuuden uskonnosta? Kerro kristityistä ja muslimisukulaisista ja ystävistä? Millainen prosessi 

oli uskonnollinen kääntymys? Mitä ajattelit kristityistä ennen kääntymystäsi? Mitä ajattelet nyt is-

laminuskosta? Millainen oli suhteesi perheeseen ja sukulaisiin kääntymyksen jälkeen? Kerro uskon-

tojen yhteistyöstä? Millaisia ovat kristittyjen ja muslimien suhteet? Kerro osallistumisestasi afrikka-

laisiin traditionaalisiin riitteihin esimerkiksi poro-salaseuran toimintaan? Kerro kokemuksiasi so-

dasta? Lisäsin kysymyksen salaseuroista ensimmäisen haastattelun jälkeen, kun sain tietää kuinka 

yleistä niihin kuuluminen on (Artikkelit II ja III).  

 

Teemahaastatteluun uskontojohtajien pastori Moses B. Khanun ja sheikki Abu Bakarr Contehin 

kanssa olin laatinut etukäteen teema-alueet, joista halusin keskustella. Haastattelin uskontojohtajia 

erikseen ja esitin heille samoja kysymyksia, jotta saisin yksityiskohtaisemman vertailevan kuvauk-

sen rauhanprosessista. Kysymysten järjestys saattoi vaihdella ja esitin myös tarkentavia lisäkysy-

myksiä. Kysymykset käsittelivät Sierra Leonea ja uskontoja. Esitin kysymyksiä haastateltavien 

omasta elämästä. Pääpaino haastattelussa oli IRCSL:n syntyhistoriassa ja uskontojen yhteistyössä. 

Kuinka laadittiin yhteiset julkilausumat? Mitä uskontojohtajat ajattelivat sodasta ja neuvotteluista 

Sierra Leonen presidentin Ahmad Tejan Kabbahin ja kapinallisten johtaja Foday Sankohin kanssa? 

Halusin kuulla uskontojohtajilta yksityiskohtaisen kuvauksen Lómen rauhansopimuksen synnystä ja 

IRCSL:n roolista rauhanneuvotteluissa (Artikkelit II ja III).  
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Laadullisessa tutkimuksessa haastatteluaineiston luotettavuuden kriteerinä on sen laatu (Hirsjärvi & 

Hurme 2009). Tässä tutkimuksessa haastatteluaineisto yhdistettiin ympäröivän kontekstin ymmär-

tämiseen yhdessä informanttien ja tutkijan oman näkökulman kanssa (Hammersley & Atkinson 

2007). Teemahaastattelujen kautta etsittiin uutta tutkimustietoa baptistikäännynnäisistä ja IRCSL:n 

toiminnasta. Valitsin haastateltaviksi henkilöitä, joilla on tietoa tutkimuksen kohteena olevista ky-

symyksistä. Puolistrukturoitu teemahaastattelu auttaa informantteja kertomaan laajasti kokemuksis-

taan omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2009.) Sierra Leonessa kerätty tutkimusaineisto: äänitteet, 

cd-varmuuskopiot, tulosteet litteroiduista haastatteluista ja kenttäpäiväkirja ovat tutkijan hallussa. 

 

2.2 Aineiston analyysimetodit 

 

Laadullinen sisällönanalyysi jaotellaan induktiiviseen ja deduktiiviseen analyysiin. Sisällönanalyy-

sitapoja ovat aineistolähtöinen, teoriasidonnainen tai teorialähtöinen. Tähän tutkimukseen olen va-

linnut kaksi erilaista tutkimusmetodia: aineistolähtöisen induktiivisen sisällönanalyysin ja teorialäh-

töisen deduktiivinen mallin, jossa tutkimustuloksia analysoidaan John Paul Lederachin konfliktin-

ratkaisuteoriasta nousevien tutkimuskysymysten kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–100; Metsä-

muuronen 2005; Lederach 2005.) 

 

Induktiivisessa laadullisessa sisällönanalyysissä tutkimusaineiston annetaan puhua. Tässä tutkimuk-

sessa artikkeleiden (I, II ja III) tutkimustulokset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka luokitte-

lu ja yhdistely luovat pohjan tulkinnalle. Tutkimustulokset pelkistetään ja pilkotaan osiin muodos-

taen ilmiöistä ja merkityksistä käsitteitä. Aineistolähtöisessä analyysissä annetaan aineiston itse ker-

toa sisällöstään ja sen perusteella muodostetaan teoria. (Metsämuuronen 2005; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 103–113; Hirsjärvi & Hurme 2009, 145–150.) Tutkimustulosten kiteytys artikkeleiden sisäl-

lönanalyysin pohjalta löytyy liitteestä sivulta 83. 

 

Deduktiivisessa analyysissä tarkastelen artikkeleiden (I, II ja III) yhteisantia. Tutkimuksessa muo-

dostan osatutkimuksista yhden korpuksen, jota analysoin tutkimuskysymysten valossa Lederachin 

konfliktin muuntumisteorian ja muun konfliktitutkimuskirjallisuuden kanssa. (Lederach 2005; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 150- 152.) Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä teoria kytketään todelli-

suuteen (Metsämuuronen 2005, 213). Analyysissä tutkimustuloksia pyritään tarkastelemaan avoi-

mesti ja selvittämään tutkimuskysymysten kautta mitä tutkimustulokset kertovat tutkimuksen koh-
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teena olevasta ilmiöstä. Analyysirunko rakennetaan Lederachin konfliktinratkaisuteorian ja käsite-

järjestelmän pohjalle, jossa Lederachin teoriaa testataan uusissa olosuhteissa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 113–117; Lederach 2005.) 

 

Tulkinnan lähtökohta on Hans-Georg Gadamerin hermeneuttinen käsitys. Tarkastelen sovinnon ra-

kentamisen ja uskonnollisten toimijoiden kuvausta tutkimustuloksissa. (Gadamer 2006, 300–306.) 

Tutkimustuloksia tulkittaessa pelkistetyssä muodossa olevat löydökset luokitellaan ja nostetaan 

korkeammalle abstraktiotasolle, jolloin tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata teoreettisesti. Johtopää-

tökset irrotetaan yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista ja siirretään yleiselle käsitteel-

liselle tasolle. (Metsämuuronen 2005, 233.) 
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3. ARTIKKELEIDEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitän tutkimusartikkeleiden (I, II ja III) aiheet, aineiston, metodin ja kiteytän tutki-

mustulokset.  

3.1 Artikkeli (I)  

 

”Tavoitteena uskonrauha. Yhteinen sana välillämme -kirje ja Yalen vastauskirje rakentavat 

sovintoa kristittyjen ja muslimien välille.”  

 

Ensimmäinen artikkeli toimii johdantona avaten näkymän aikaisempiin muslimien ja kristittyjen 

vuoropuheluihin ja taustoittaa ajankohtaista uskontojen välistä dialogia. Tutkimusmetodi on aineis-

tolähtöinen sisällön analyysi Yhteinen sana välillämme -aloitekirjeestä ja kristittyjen Yalen vastaus-

kirjeestä. Artikkelissa tarkastellaan kirjeiden asettumista keskusteluun rauhan rakentamisesta us-

kontojen välillä. 

 

Vuonna 2007 Jordanian prinssi Ghazi bin Muhammadin aloitteesta ja hänen johdollaan maailman 

muslimijohtajat edustaen islamilaisen ajattelun pääkoulukuntia kirjoittivat Yhteinen sana välilläm-

me (YSV) “A Common Word between Us and You” avoimen kirjeen maailman kaikille kristityille ja 

juutalaisille. Muslimijohtajien YSV-kirje on jatkoa kriittiselle keskustelulle, mikä alkoi paavi Be-

nedictus XVI:n puheesta syyskuussa 2006, jossa hän yhdisti toisiinsa muslimien jumalakäsityksen 

ja väkivallan. Muslimien aloitteen taustalla on Palestiinan ja Irakin miehitystilanne sekä koventu-

neet asenteet muslimien, kristittyjen ja juutalaisten välillä. Kirjoittajien huolta herättävät myös kris-

tittyjen pelot muslimien pyhästä sodasta ja muslimien puheet kristittyjen ristiretkien jatkumisesta. 

YSV-kirjeessä muslimit kutsuvat kristittyjä dialogiin ja yhteistyöhön rakentamaan sovintoa uskon-

tojen välillä ja korostavat molempien uskontojen periaatetta rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähim-

mäistä, mikä löytyy Toorasta, Uudesta Testamentista ja Koraanista.  

 

Yksi monista kristittyjen vastauksista muslimien aloitteeseen on Yalen vastauskirje (YV) “Yale 

Divinity School Scholars Respond to A Common Word between Us and You”, jossa tuetaan musli-

mien aloitetta uskontorauhan rakentamisesta ja uskontodialogia molempien uskontojen pyhien kir-

joitusten pohjalta. Merkityksellistä YV-kirjeessä on sen laaja allekirjoittajien määrä, jossa on mu-

kana vastauskirjeen aloitteentekijä professori Miroslav Volf ja joukko muita Yalen yliopiston pro-
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fessoreita sekä yli 500 tunnettua evankelikaalista ja perinteisten kristillisten kirkkojen pastoria ja 

johtajaa. 

 

Artikkelin analyysin tulokset 

 

Muslimien YSV-aloitekirje ja kristittyjen Yalen vastauskirje sanoutuvat irti väkivallan ja uhkakuvi-

en retoriikasta. Islaminuskon tai kristinuskon nimissä tehtävää väkivaltaa ei voi perustella legitii-

misti uskonnolla. Muslimijohtajat tuomitsevat fatwa -kuolemantuomiot, joilla uskontoon vetoavat 

terroristit perustelevat väkivallan käyttöä. Molemmat kirjeet sanoutuvat irti Jumalan nimissä tehtä-

västä väkivallasta. Muslimien ja kristittyjen uskontodialogi purkaa ennakkoluuloja ja väärinkäsityk-

siä uskontojen välillä painottaen uskontojen yhteisiä periaatteita sovinnon rakentamiselle. 

 

YSV-kirje korostaa islaminuskon tradition painottavan enemmän rauhaa ja sovintoa väkivallan käy-

tön sijaan. Kirjeessä pidetään tärkeänä Profeetta Muhammadin esimerkkiä ja opetusta Mekassa, 

jossa muslimien toiminnan alussa sorrettu yhteisö toimi rauhanomaisesti ja ilman väkivaltaa. Mus-

limien kirje sisältää ajankohtaisen poliittisen ulottuvuuden Irakin sodan riehuessa pyrkiessään osoit-

tamaan muslimien rauhantahtoa. Muslimijohtajien aloitteella on vahva uskonnollinen ja poliittinen 

viesti: muslimit haluavat rakentaa maailmanrauhaa yhdessä kristittyjen ja juutalaisten kanssa. Kris-

tittyjen YV-vastauskirje tukee muslimien aloitetta sovinnon rakentamiseksi uskontojen välillä. 

Muslimien kirje korostaa uskontojen yhteistä alkuperää ja kristittyjen kirje painottaa uskontojen 

yhteisiä periaatteita.  

 

Muslimien kiinnostus uskontodialogiin näkyy uuden vuosituhannen islamilaisen maailman yhteisis-

sä dokumenteissa kuten Ammanin sanomassa (Amman Message 2004). YSV-kirjeessä korostetaan 

uskontojen yhteisiä juuria ja rakkauden kaksoiskäskyä, jonka antoi muslimeille Jeesus Messias, jo-

ka on yksi islamin profeetoista. Muslimien aloitteessa käytetään kristillistä sanastoa Jumalan rak-

kaudesta, mikä on uusi ja rohkea aloite uskontojen vuoropuhelussa. Samoin kristittyjen vastauskir-

jeessä käytetään islaminuskosta nousevia Jumalan nimiä, mikä kertoo kristittyjen haluavan puhua 

yhteistä uskonnollista kieltä muslimien kanssa. Evankelikaalisten protestanttien esiintyminen us-

kontodialogissa kertoo muutoksesta konservatiivikristittyjen asenteissa muslimeihin ja heidän ha-

lustaan osallistua rauhan rakentamiseen uskontojen välillä.  
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Analyysin löydökset ovat yhteiset rauhan rakentamista tukevat periaatteet: usko Jumalaan, lähim-

mäisenrakkaus, yhteinen isä Abraham ja sovinnon rakentaminen. Dialogissa korostuu käsitys Juma-

lasta, joka työskentelee myös toisen uskonnon keskellä. Löydösten perustella voidaan tulkita seu-

raavaa: uskonnolliset toimijat tunnustavat oman vastuunsa rauhan rakentamisessa. Ristiriidat eivät 

johdu aina uskonnoista, mutta uskonnot voivat vaikuttaa ristiriitojen syvyyteen. Uskontojen vuoro-

puhelu kristittyjen ja muslimien välillä vahvistaa käsitystä, että islaminusko ei ole monoliittinen ja 

vihamielinen uskonto. Molemmat kirjeet edustavat uskontojen valtavirtaa ja suurta enemmistöä, 

joka haluaa elää sovussa keskenään. Muslimijohtajien vuoropuhelu kristittyjen kanssa kertoo muu-

toksesta uskontojen välisissä suhteissa.  

 

3.2 Artikkeli (II) 

 

”Muslim and Christian Leaders Working Together: Building Reconciliation in the Sierra Le-

one Conflict.” 

 

Tutkimusartikkeli käsittelee muslimien ja kristittyjen yhteistyötä rauhan rakentamiseksi Sierra Leo-

nen sisällissodan (1991–2002) keskellä ja sovintoprosessia rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. 

Artikkelissa analysoidaan uskontojohtajien roolia ja monikasvoista rauhan rakentamista. Aineiston-

hankintamenetelmänä oli teemahaastattelu ja metodina sisällönanalyysi. Artikkeli perustuu kirjalli-

suuteen ja erityisesti Sierra Leonen Uskontojen neuvoston Inter-Religious Council of Sierra Leonen 

(IRCSL) perustajajäsenten imaami Abu Bakarr Contehin ja pastori Moses B. Khanun haastattelui-

hin.  

 

Muslimien ja kristityjen johtajat työskentelivät yhdessä ja auttoivat Sierra Leonen hallitusta neuvot-

telemaan kapinallisten kanssa. Uskontojohtajat muotoilivat vuoropuheluprosessin pohjalta yhteisen 

peruskirjan IRCSL:n toiminnalle. IRCSL oli aktiivinen osa rauhanprosessia ja mukana kansallisen 

sovinnon rakentamisessa. Sisällissodassa kapinalliset käyttivät äärimmäistä väkivaltaa siviilejä koh-

taa, mutta myös hallituksen toiminta yhdessä nigerialaisten rauhanturvaajien kanssa sai kritiikkiä. 

IRCSL laati uskontojen yhteisiä julistuksia, joissa väkivalta tuomittiin. Muslimien ja kristittyjen 

johtajat osallistuivat Lómen rauhanneuvotteluihin, jossa Sierra Leonen hallitus ja kapinalliset sol-

mivat rauhansopimuksen. Sodan jälkeen uskontojohtajilla oli tärkeä rooli kansallisen sovinnon va-

kiinnuttamisessa, kun maahan perustettiin totuus- ja sovintokomissio, joka ratkoi sodanaikaisia ri-

koksia.  
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Artikkelin analyysin tulokset  

 

Tutkimusartikkeli osoittaa rauhan rakentamista hauraassa valtiossa auttavan uskonnollisten instituu-

tioiden läsnäolo yhteiskunnan kaikilla tasoilla.  IRCSL rakensi yhteydet poliittisiin päättäjiin ja va-

roitti maan johtoa väkivaltaisen konfliktin kierteestä sekä osallistui sodan jälkeen kansallisen sovin-

non rakentamiseen. Sodan aikana oli tärkeää julkinen uskontojen yhteistoiminta. IRCSL järjesti 

muslimien ja kristittyjen yhteisiä jumalanpalveluksia ja mobilisoi yhteisöjen jäseniä rauhantyöhön. 

Uskontojohtajat olivat jatkuvassa yhteydessä kapinallisiin ja hallitukseen rakentaen luottamusta 

molempien osapuolten välillä. IRCSL osallistui sodan uhrien humanitaariseen auttamiseen. Uskon-

tojohtajat kutsuivat ja jopa painostivat hallitusta suoriin neuvotteluihin kapinallisten johtajien kans-

sa. IRCSL:n johtajat tapasivat Sierra Leonen presidentti Kabbahin ja kapinallisten johtaja Foday 

Sankohin sekä Liberian presidentin Charles Taylorin, joiden osallistuminen Lómen rauhanneuvotte-

luihin oli tärkeä käänne rauhanprosessissa. Hallituksen tekemät myönnytykset kapinallisille ja suo-

rat neuvottelut kapinallisten johtajien kanssa johtivat rauhansopimukseen ja aselepoon keväällä 

1999.  

 

Artikkelin löydökset osoittavat muslimien ja kristittyjen lämpimien suhteiden ja yhteistyön merki-

tyksen uskontojen yhteisessä sovinnonrakentamistyössä. Sierra Leonessa uskontojohtajat antoivat 

toiminnallaan esimerkin moniuskontoisesta sovinnonrakentamisesta sitoutuessaan omaan uskon-

toonsa ja osoittaessaan kunnioitusta toista uskontoa kohtaan, jolloin syntyi läheinen uskontojen yh-

teistyö pluralistisessa hengessä. IRCSL:n dokumentit kertovat muslimien ja kristittyjen Sierra Leo-

nessa tiedostaneen olevansa erilliset uskonnolliset yhteisöt, jotka jakavat keskenään yhteisiä pää-

määriä ja ovat vastuussa maansa tulevaisuudesta. Uskontojohtajat tunnistivat islaminuskosta ja kris-

tinuskosta nousevia yhdistäviä periaatteita ja yhteisiä uskonnollisia arvoja, joita he tahtoivat toteut-

taa konfliktin keskellä. Muslimien ja kristittyjen yhteinen organisaatio IRCSL syntyi näiden arvojen 

ja pyrkimysten pohjalle. IRCSL määritteli kirjallisesti uskonsa perusteet: "…Uskomme Jumalaan, 

ilmoitettuun Jumalan lakiin…" Muslimit ja kristityt tuomitsivat väkivallan, koska ovat saman Luo-

jan kansaa ja rukoilevat samaa Luojaa. Uskontojen edustajat julistivat yhteisissä kannanotoissaan 

väkivallan olevan syntiä Jumalaa ja luomista vastaan.  

 

Sierra Leonen sovinnonprosessi oli restoratiivinen, jonka tärkeä elementti oli kapinallisia koskeva 

yleinen armahdus ja totuuskomission perustaminen. IRCSL tuki paikallisia sovintoprosesseja, joissa 

olivat mukana afrikkalaiset traditionaaliset puhdistautumisrituaalit yhdessä kristillisten ja islamilais-
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ten traditioiden kanssa. Imaamit ja pastorit korostivat yhteisöilleen anteeksiantamuksen ja sovinnon 

olevan ainoa tie pois väkivallan ja koston kierteestä. Uskonnolliset yhteisöt asettuivat näin tuke-

maan kapinallisten armahdusta. Rauhanprosessissa korostuivat anteeksianto, sovinto, suhteiden kor-

jaaminen ja oppiminen elämään väkivallattomasti. Uskonnolliset rituaalit ja uskontojohtajien arvo-

valta tukivat sosiaalista koheesiota yhteiskunnan keskellä.  

 

3.3 Artikkeli (III)  

 

“Between religions. Baptist converts in Sierra Leone and their Islamic and African Tradition-

al Religious past.”  

 

Tutkimusartikkeli käsittelee Baptist Convention of Sierra Leone (BCSL) liittyneiden kristittyjen 

käännynnäisten suhdetta islaminuskoon ja afrikkalaiseen traditionaaliseen uskontoon sekä sovinnon 

rakentamista uskontojen välillä ruohonjuuritasolla. Artikkelissa kuvataan, kuinka ruohonjuuritason 

toimijat osallistuvat sovinnon rakentamiseen. Baptistikäännynnäiset pohtivat elämäänsä islaminus-

kon ja afrikkalaisen traditionaalisen uskonnon keskellä ennen kääntymystään ja kääntymystä seu-

rannutta muutosta. Aineistonhankintamenetelmänä oli teemahaastattelu ja metodina sisällönanalyy-

si. 

 

Kristittyjen määrä kasvaa Sierra Leonessa muslimien kääntyessä kristityiksi. Vanhoihin evankeli-

kaalisiin kristillisiin yhteisöihin, kuten Sierra Leonen Baptistikirkkoon on liittynyt uusia jäseniä 

kääntymyksen kautta. Uskonnot elävät rauhanomaisessa rinnakkaiselossa, mutta kääntymys voi 

aiheuttaa ristiriitoja käännynnäisten lähipiirissä perheenjäsenten kesken ja suhteet muslimisukulai-

siin eivät ole aina ongelmattomia. Artikkelissa tarkastellaan baptistikäännynnäisten muistoja ja ko-

kemuksia heidän elämästään islamilaisessa yhteisössä ennen kääntymystä ja kuinka ne heijastuvat 

heidän elämässään kääntymyksen jälkeen. Tärkeä rooli on uskontojen yhteistyöllä, mikä on jatkunut 

Sierra Leonen sodan jälkeen ruohonjuuritasolla. Islaminuskosta kristinuskoon kääntyneet ovat myös 

olleet aktiivisia toimijoita uskontojen välisessä yhteistyössä. 

 

Artikkelin analyysin tulokset 

 

Sierra Leonessa uskonnot rakentuvat erilaisista aineksista. Islaminuskon ja kristinuskon käsitykset 

yhdistyvät traditionaalisen afrikkalaisen uskonnon käsitysten kanssa. Uskonnolliset rituaalit ja pe-
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rinteet näkyvät ihmisten elämässä limittäin ja päällekkäin ihmisten osallistuessa eri uskontojen toi-

mintaan. Käännynnäisten kertomukset korostavat muslimien ja kristittyjen kokevan heillä olevan 

enemmän yhteistä keskenään kuin afrikkalaisen traditionaalisen uskonnon edustajien kanssa. 

 

Uskontojen yhteistyöjärjestö IRCSL, joka rakensi rauhaa Sierra Leonen sodan aikana hallituksen ja 

kapinallisten kanssa, toimii uskonnollisten riitojen sovittelijana ruohonjuuritasolla. Kirkot ja mos-

keijat ovat paikallisina jäseninä yhteistyöjärjestössä. IRCSL tukee uskontojen välistä dialogia ja 

yhteistyötä sekä konfliktinratkaisua paikallisella tasolla. Uskonnot ovat läheisessä yhteydessä toi-

siinsa. Kristityt lähettävät ruokaa muslimiystävilleen ramadanin aikana ja konfliktitilanteessa 

imaamit murtavat yhdessä leipää kristittyjen kanssa. On tavallista, että kristityt perheet antavat lap-

silleen joskus myös islamilaisia etunimiä muslimiystäviensä mukaan. Uskontojen yhteisillä abra-

hamilaisilla juurilla nähdään tärkeä merkitys. 

 

Afrikkalainen käsitys perheestä sulkee sisäänsä koko suvun ja suvun jäsenten kuulumisen eri uskon-

tokuntiin. Uskontojen väliset seka-avioliitot ovat yleisiä, mikä helpottaa kanssakäymistä ruohonjuu-

ritasolla. Käännynnäisten kokemuksista lapsuuden kodista ja uskosta Jumalaan löytyi yhtymäkohtia 

islaminuskon ja kristinuskon välillä. Ero kristinuskon ja islamin välillä kulminoituu käännynnäisten 

henkilökohtaiseen kokemukseen uskoontulosta ja kristinuskon opetukseen Jeesuksesta Kristuksesta 

Jumalan poikana. 

 

Artikkelin löydökset osoittavat baptistikäännynnäisten uuden uskonnollisen affiliaation kristilliseen 

yhteisöön muokkaavan heidän käsityksiään omasta uskonnollisesta menneisyydestään. Kääntymyk-

sen jälkeen baptistiseurakunnat edellyttävät jäsenten katkovan siteet muihin uskontoihin. Käännyn-

näiset katkovat siteitä islaminuskoon, traditionaaliseen afrikkalaiseen uskontoon ja salaseuroihin 

rakentaen näin muistonsa baptistiseurakuntien uskonnollisten käsitysten mukaisiksi. Käännynnäiset 

elävät uskontojen välitilassa kokien lapsuutensa ja nuoruutensa muslimiyhteisössä ja afrikkalaisen 

alkuperäisuskonnon keskellä usein ongelmalliseksi. Heitä ahdistavat erityisesti negatiiviset koke-

mukset "kansan islamista", jonka käännynnäiset näkevät olevan sekoitus afrikkalaisesta uskonnosta, 

mutta heillä on myös hyviä muistoja elämästään muslimikodissa ja moskeijan yhteydessä "oikean 

islamin" parissa. Käännynnäiset erottelevat muistojensa kuvauksissa toisistaan väärän ja oikean is-

lamin. 
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Sierra Leonen sodan aikana ja sen jälkeen muslimit ja kristityt tunnistivat maan uskonnollisen tilan-

teen ja tarpeen rakentaa sovintoa uskontojen kesken ruohonjuuritasolla. Sodan jälkeen sovintopro-

sessiin kutsuttiin mukaan myös afrikkalaisten uskontojen edustajat. Uskontojen yhteistyöllä eri us-

konnollisesta taustasta tuleville ihmisille oli tärkeä merkitys Sierra Leonen sovintoprosessissa. Af-

rikalaisten traditionaalisten uskontojen riiteillä ja rituaaleilla on yhä merkittävä asema, kun rauhaa 

rakennetaan ruohonjuuritasolla. Kylissä ja kaupungeissa järjestettiin uskonnollisia tilaisuuksia, jois-

sa muslimit ja kristityt yhdessä afrikkalaisen traditionaalisen uskonnon edustajien kanssa tukivat 

entisten kapinallisten integroitumista takaisin yhteiskuntaan. 

 

3.4 Artikkeleiden yhteenveto 

 

Kolmen tutkimusartikkelin teemat ja sisältö muodostavat kokonaisuuden, joka kuvaa eri näkökul-

mista rauhan rakentamista ja uskontojen yhteistyötä. Uskontojohtajien vuoropuhelu auttaa määritte-

lemään muslimien ja kristittyjen näkemyksiä rauhan rakentamisesta, väkivallasta ja uskontojen yh-

teistyöstä. Tutkimusartikkeleissa käsitellään uskonnollista terrorismia, fatwoja, fundamentalismia, 

väkivaltaisia konflikteja ja uskontojen välisiä jännitteitä ruohonjuuritasolla. Uskontojohtajat sanou-

tuvat irti väkivallasta ja Jumalan nimissä tehtävästä väkivallasta. Johtavien muslimien ja kristittyjen 

julkiset kannanotot ovat tärkeitä, koska niillä tuetaan uskontojen rauhanomaista rinnakkaiseloa yh-

teiskunnan keskellä. Sierra Leonessa ja Irakin sodan keskellä muslimit ja kristityt laativat asiakirjo-

ja ja julistuksia käyden uskontodialogia keskenään. Muslimien ja kristittyjen yhteiset dokumentit 

ovat tärkeiä kiinnekohtia, joihin voidaan tarttua ja vedota uskonnollisia konflikteja ratkottaessa ruo-

honjuuritasolla. 

 

Lähihistoriassa islamilaisten fundamentalististen liikkeiden vahvistuminen on ollut estämässä mus-

limien vuoropuhelua kristittyjen kanssa. Tähän on erityisesti vaikuttanut salafismin vahvistuminen 

sunnien parissa ja Iranin shialainen islamilainen vallankumous. Samoin Yhdysvaltain johdolla käy-

dyt Lähi-idän sodat ovat vahvistaneet muslimien kokemusta lännen ja islamin välisestä vastakkain 

asettelusta. Muslimimaailman oman sisäisen dialogin vahvistuminen on antanut rohkeutta tuoda 

muslimien yhteinen ääni esille. (Robbins & Rubin 2013.) Muslimitoimijoiden osallistuminen rau-

han rakentamiseen yhteistyössä kristittyjen ja muiden uskontojen edustajien kanssa Lähi-idässä ja 

Afrikassa on uusi ilmiö, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle (Abu-Nimer & Kadayifci-Orellana 

2008, 563–571). Samoin tärkeä muutos uskontojen välisissä suhteissa on amerikkalaisten evankeli-

kaalisten konservatiivisten kristittyjen osallistuminen Yalen vastauksen laatimiseen ja allekirjoitta-
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miseen, mikä kertoo halusta rakentaa rauhaa ja sovintoa kristittyjen ja muslimien välillä (Artikkeli 

I). 

 

Tutkimusartikkeleissa (Artikkelit II ja III) on toisiaan täydentävää kuvausta Sierra Leonen muslimi-

en, kristittyjen ja afrikkalaista traditionaalista uskontoa edustavien ihmisten yhteistyöstä. Kansalli-

nen rauhan rakentaminen konfliktin jälkeen ruohonjuuritasolla oli uskonnollisesti monimuotoista. 

Uskonnolliset rituaalit tukivat sovinnon rakentamista ja baptistikäännynnäiset osallistuivat aktiivi-

sesti yhteistyöhön muslimien kanssa. Artikkeleissa näkyy ihmisten arkipäivän elämän keskellä Sier-

ra Leonessa erilaisten uskontoperinteiden ja kulttuurien sekoittuvan ja yhdistyvän toisiinsa, mikä 

korostui sovintoprosessissa. Sierra Leonen konflikti ei ollut uskonnollisesti motivoitunut, mutta so-

dan eri osapuolten joukoissa toimi aktiivisia muslimeja, kristittyjä ja afrikkalaisen traditionaalisen 

uskonnon edustajia.  

 

Tutkimusartikkelit (I, II ja III) osoittavat, kuinka konfliktien keskellä rauhan rakentajilla on erilaisia 

toimintatapoja ja rooleja riippuen selkkauksen dynamiikasta. Abu-Nimerin (2001) mukaan toimijat 

voi jakaa kolmeen eri kategoriaan konfliktien luonteen ja välittäjien uskonnollisen identiteetin pe-

rusteella. Ensiksikin konflikti voi olla uskonnollisesti motivoitunut ja rauhanvälittäjät ovat uskon-

nollisia toimijoita. Toiseksi konflikti voi olla selkkaus ilman uskonnollista dimensiota, mutta välit-

täjät ovat uskonnollisia toimijoita. Kolmanneksi konflikti on uskonnollisesti motivoitunut, mutta 

välittäjät ovat sekulaareja toimijoita. Yhteinen sana -välillämme uskontodialogi (Artikkeli I) sijoit-

tuu ensimmäiseen kategoriaan uskontojohtajien toimiessa sovinnon rakentajina poliittis-

uskonnollisessa konfliktissa kannustaen muslimeja ja kristittyjä yhteistyöhön ja uskontojen välisten 

jännitteiden purkuun. Sierra Leonen konflikti (Artikkeli II) kuuluu toiseen kategoriaan, jossa selk-

kaus ei ollut uskonnollisesti motivoitunut, mutta muslimien ja kristittyjen johtajat toimivat aktiivi-

sina rauhanvälittäjinä. Sierra Leonessa ruohonjuuritasolla (Artikkeli III) tapahtuva uskontojen välis-

ten riitojen sovittelu sijoittuu ensimmäiseen kategoriaan, jossa uskonnollisia ristiriitoja ovat sovitte-

lemassa paikalliset uskonnolliset toimijat. (Abu-Nimer, 2001, 688.) 
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4. USKONNOT JA SOVINNON RAKENTAMINEN 

 

Tämä tutkimus analysoi muslimien ja kristittyjen rauhan rakentamista uskontojen välillä ja uskonto-

jen yhteistyötä konfliktien ratkaisemisessa. Muslimijohtajia huolestutti Irakin ja Afganistanin sodan 

keskellä käytetty vihamielinen retoriikka, jossa muslimit nimittivät sotaa kristittyjen ristiretkeksi ja 

kristityt muslimien pyhäksi sodaksi. Lähi-idän sodat myös vahvistivat islamilaisia ääriliikkeitä, jot-

ka tekivät terroritekoja uskonnon ja Jumalan nimessä. Muslimijohtajat tuomitsivat terroristien toi-

minnan ja islaminuskon käytön väkivallan perustelemiseen ja korostivat elämän pyhyyden merki-

tystä. Samoin kristityt sanoutuivat irti väkivallasta (Artikkeli I). Uskontojen roolia maailmanpolitii-

kassa on kuitenkin usein kuvattu väkivaltaiseksi ja konflikteja synnyttäväksi. Kylmän sodan jälkeen 

syntyneitä geopoliittisia ja kulttuurisia konflikteja on sanottu erilaisten sivilisaatioiden yhteentör-

mäykseksi, josta yhtenä esimerkkinä on nähty islaminuskon ja lännen välinen ristiriitaisuus. (Hun-

tington 1993; Cox & Philpott 2003.) Seuraavaksi tarkastelen lähemmin uskontojen ja väkivallan 

suhdetta. 

 

4.1. Uskonnot ja väkivalta 

 

Nelson-Palmeyerin mukaan uskontoja on käytetty perustelemaan väkivaltaa ja se on synnyttänyt 

keskustelua uskontojen pyhistä kirjoituksista. Lähi-idän uskontojen juutalaisuuden, kristinuskon ja 

islamin ytimessä on opetus Jumalan kaikkivaltiudesta. Monoteistisia uskontoja pidetään vaarallisi-

na, koska niistä nousee käsitys väkivallan ja tuomioiden jumalallisuudesta. Uskonnot kantavat py-

hissä kirjoituksissaan perintöä väkivaltaisesta Jumalasta ja väkivaltaisesta uskonnosta. (Nelson-

Palmeyer 2003.) Ajankohtaisessa keskustelussa on uskontoihin usein liitetty väkivalta. Monet tut-

kimukset korostavat, että uskonnoista löytyy väkivaltainen tendenssi. Vuoden 2001 terrori-iskujen 

jälkeen Yhdysvalloissa on käyty kiivasta pohdintaa, onko islam rauhan uskonto vai väkivaltainen 

uskonto. (Murphy 2011.)  

 

Uskontoon viittaavia väkivallan aineksia löytyi Osama bin Ladenin ilmoituksesta Yhdysvaltoihin 

suunnattujen syyskuun terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001. Hän kertoi puheessaan Jumalan iske-

neen Amerikkaa vastaan ja maan tärkeimpien rakennusten olevan tuhottu ja käytti Yhdysvalloista 

uskonnollisesti tuomitsevaa sanaa kaffir eli uskoton. Samana päivänä Yhdysvaltain presidentti 

George W. Bush ilmoitti maansa aloittavan sodan terrorismia vastaan ja sen kohteena on Afganis-
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tan. Yhdysvallat korosti sotivansa Afganistanin suojeluksessa olevia islamilaisia terroristeja vas-

taan, jotka eivät edusta todellista islamia, joka on rauhan uskonto. (Armstrong 2014, 385–387.)  

 

Juergensmeyer korostaa väkivaltaisille uskonnollisille ajatuksille ja kuville löytyvän taustaa kaikista 

maailmanuskonnoista. Kuitenkin uskontoihin pohjautuvan väkivallan näkökulmasta Timothy Mc-

veighin esittäminen tyypillisenä kristittynä ja Osama bin Ladenin tyypillisenä muslimina ei tee oi-

keutta uskonnoille, koska molempien terroritekojen pohjalla oli uskonnolliseen väkivaltaan siirty-

neiden ihmisten vääristynyt käsitys omasta uskonnostaan. Timothy Mcveighin pommi-isku Okla-

holman liittovaltion rakennukseen kuvasti kristittyjen militanttien vihaa sortavaa valtiovaltaa koh-

taan ja Osama bin Laden valitsi kohteikseen sekulaarin poliittisen vallan tunnettuja symboleja. 

(Juergensmeyer 2001.) Monoliittinen käsitys islaminuskosta esittää muslimit yhtenä samankaltaise-

na homogeenisenä joukkona, eikä kerro eroavaisuuksista. Monoliittinen kuva islaminuskosta asettaa 

muslimit kollektiiviseen vastuuseen terroriteoista ja esittää heidät yhteiskunnallisena uhkatekijänä. 

(Sakaranaho & Pesonen 2002; Said 1981.) 

  

Uskonnoilla perusteltua väkivaltaa esiintyy erityisesti uskontojen valtavirran ulkopuolella olevissa 

ryhmissä. Kaikkien uskontojen valtavirran ja militanttien välillä on ollut jännitteitä. Ortodoksijuuta-

laisten reaktiot Yitzhak Rabinin murhaan vaihtelivat tuomitsemisesta teon hyväksymiseen. Radikaa-

lit uskonnolliset liikkeet eri uskonnollisten traditioiden keskellä torjuvat kompromissit, joita valta-

virtaa edustavat uskontojohtajat ja organisaatiot ovat tehneet liberaalien arvojen ja sekulaarien insti-

tuutioiden kanssa voidakseen pitää yllä käsitystä niiden edustavan alkuperäisempää uskonnollista 

perinnettä. Militantit kieltäytyvät noudattamasta rajoja, joita sekulaari yhteiskunta on asettanut us-

kontojen toiminnalle. Liikkeet korostavat vaativampaa uskonnon muotoa. (Juergensmeyer 2001, 

221.) Keskustelun uskontojen ja väkivallan suhteesta tekee haastavaksi Lähi-dän uskontojen väki-

valtainen historia ja uskontojen perinteestä löytyvät kirjoitukset ja perimätieto, joita käytetään tä-

män päivän terroritekojen perustelemiseen. 

 

Juutalaiskristillisenä lähtökohtana uskonnon nimissä käytyihin sotiin on pidetty Raamatusta ja eri-

tyisesti Joosuan kirjasta löytyviä kertomuksia, joissa kuvataan kokonaisten kansojen tuhoamista. 

Hävitystyötä perusteltiin lupauksella luvatusta maasta ja valitun kansan tekemällä liitolla Jumalan 

kanssa. Raamatussa kuvataan, kuinka Kaanaan maan kansat, kylät ja niiden asukkaat hävitettiin 

täydellisesti. (Armstrong 2014, 109–110; Hassner & Aran 2013, 81–82.) Toinen näkökulma Kaa-

naan maan saavuttamisesta löytyy Aabrahamin ja Jumalan kohtaamisesta, jossa unelma luvatusta 
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maasta toteutuu sitoutumalla oikeuteen ja vanhurskauteen. Samoista uskonnollisista teksteistä löy-

tyy vaihtoehtoisia malleja, joissa väkivallan sijaan löytyy väkivallattomia tapoja tulkita tekstejä. 

(Gopin 1997.) Uskonnoilla ja väkivallalla on takanaan pitkä yhteinen historia ja monet väkivaltaista 

toimintaa kuvaavat esimerkit löytyvät niiden historiasta. Juutalaisuuden keskeltä nousseet selootit 

olivat ryhmä, joka ensimmäisellä vuosisadalla ankarasti taisteli roomalaisten miehitystä vastaan. 

(Hoffman 2006, 131.)  

 

Islaminuskon syntyvaiheissa muslimien siirryttyä Mekasta Medinaan profeettansa johdolla heistä 

tuli valtaapitäviä ja he alkoivat käyttää väkivaltaa erityisesti juutalaisia ja kristittyjä kohtaan, koska 

nämä eivät tunnustaneet Muhammadia profeetaksi (Gopin 2002; Hämeen-Anttila 2006). Afsaruddi-

nin mukaan muslimit perustelivat kokonaisen juutalaisen Banu Qurayzan heimon miesten surmaa-

mista vuonna 627 maanpetoksella, koska heimo oli liittoutunut muslimien vihollisten kanssa sodan 

aikana. Muslimit perustelivat juutalaisten saamaa kuolemantuomiota Vanhan Testamentin säädök-

sillä. (Afsaruddin 2008, 9–10.) David Marshall kutsuu islaminuskon kahta erilaista lähestymistapaa 

väkivaltaan Mekan ja Medinan paradigmaksi, koska ne muodostavat kaksi erilaista aikakautta pro-

feetta Muhammadin elämässä ja opetuksessa. Mekassa muslimit olivat vainottu vähemmistö, joka 

toimi väkivallattomasti profeetan saarnatessa tuomiota vallanpitäjille ja uskottomille. Medinassa 

muslimit olivat vallassa, organisoituivat aseellisesti eivätkä epäröineet käyttää sotaa ja väkivaltaa 

toiminnassaan. Medinassa Muhammad keskittyi uskovien yhteisöön ja opetti heille lakia. Profeetan 

asenne vastustajia kohtaan jyrkkeni hänen samaistaessaan itsensä Jumalaan ja opettaen uskottomien 

olevan tottelemattomia Jumalalle ja Jumalan lähettämälle profeettalle. (Marshall 1999.) Kenneth 

Craggin mukaan Muhammad odotti juutalaisten ja kristittyjen tunnustavan hänet Jumalan lähettä-

mäksi profeetaksi, ja kun näin ei tapahtunut, muslimit aloittivat väkivallan heitä kohtaan (Cragg 

2000). 

 

Ristiretkien aika (1095–1291) muodosti yhden kristillisen kirkon väkivaltaisimmista vaiheista. Py-

hää sotaa perusteltiin kirkon jumalallisella auktoriteettilla aikakautena, jolloin kristinusko oli Eu-

roopassa hallitseva. Ristiretkille löytyy kaksi syytä: pyhiinvaellus ja turkkilaisten muodostama uhka 

Bysantille. Jerusalem oli muslimien hallitsema vuodesta 1071, mikä uhkasi pyhiinvaellusten jatku-

mista pyhälle maalle. Vuonna 1095 paavi kutsui kristittyjä ristiretkelle turkkilaisia vastaan ja sen 

toivottiin samalla yhdistävän itäisen ja läntisen kristikunnan välejä, jotka olivat riitautuneet suuressa 

skismassa vuonna 1054. Ristiretkistä muodostui aseellisia pyhiinvaellusmatkoja, joita perusteltiin 

uskonnollisesti. Anti-islamilaisuus yhdisti kristittyjä käymään pyhää sotaa muslimeja vastaan. Risti-
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retkien perintönä jäi kuva kristikunnasta, joka taistelee uskonsa vihollisia vastaan vuodattaen heidän 

vertaan. (Steffen 2013, 111- 112.)  

 

Ristiretkeläisiä vastaan taisteli ankara islamilainen uskonnollinen ryhmä nimeltään assassinit. He 

olivat shialaisia muslimeja, jotka uskoivat toteuttavansa taivaasta annettua rituaalista tehtävää. As-

sassinit olivat valmiita sotimaan kuolemaansa saakka, koska uskoivat siten pääsevänsä paratiisiin. 

(Lewis 2003, 144–145.) Nykypäivän uskonnollisen itsemurhaterrorismin ensimmäisenä aaltona on 

pidetty iskuja amerikkalaisia ja ranskalaisia vastaan Libanonissa vuonna 1983. Tekijänä pidetään 

shialaista Hizbollahia. (Malkki 2016.) Keskiajan assassinit olivat valmiita kuolemaan vastustajiensa 

käsissä, mutta nykyajan itsemurhaterroristit kuolevat oman kätensä kautta, mikä herättää kysymyk-

sen islaminuskon tulkinnasta. Islamilainen laki tuomitsee itsemurhan kuolemansyntinä, jonka seu-

rauksena on ikuinen kadotus. (Lewis 2003, 152–153.) Islamilainen itsemurhaterrorismi on uusi il-

miö, joka on syntynyt ja vahvistunut Iranin islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Uskonoppineet 

ovat perustelleet itsemurhaiskuja yhdistämällä marttyyriuden käsitteeseen itsensäuhraamisen. (Ca-

schetta 2015; Levitt 2013.) 

 

Uskontoon vetoavat terroristit näkevät väkivallan käytön moraalisesti hyväksyttävänä ja tarpeellise-

na, jotta voisivat saavuttaa toimintansa päämäärän. He eivät usko maallisten hallitusten legimiteet-

tiin, mikä yhdistää eri uskonnollisiin perinteisiin nojaavia väkivallan tekijöitä toisiinsa. Salafisti-

jihadisti terroristeja, jotka haluavat pystyttää uuden kalifaatin ja kristittyjä valkoisen ylivallan edus-

tajia Yhdysvalloissa, yhdistää oikeistolaiseen suur-Israelista haaveilleeseen rabbi Meir Kahaneen 

juuri riippumattomuus ja erillisyys valtiosta. (Philpott 2012; Juergensmeyer 2001.) Pohjoisirlantilai-

sen pastori Ian Paisleyn toiminta, jossa hän yhdisti kansallistunteen ja protestanttisuuden henkilö-

kohtaisessa missiossaan katolisuutta vastaan oli pohjimmiltaan retorista organisoidun väkivallan 

tukemista, jonka tarkoituksena oli värvätä poliittisia kannattajia ja kerätä aineellisia voimavaroja 

toiminnalle (Isaacs 2016; Juergensmeyer 2001). Abu-Nimer muistuttaa Israelin ja Palestiinan kon-

fliktin ja hindujen ja muslimien väliset selkkausten Intiassa sekä buddhalaisten ja hindujen ristiriito-

jen Sri Lankassa kertovan, että uskontoja on usein käytetty jakavana voimana ihmisten välillä (Abu-

Nimer 2004, 295–296).  

 

Steve Clarken (2014) mukaan eri uskontojen tekstejä ja periaatteita voidaan käyttää perustelemaan 

väkivaltaa. Uskonnoista löytyy aineistoa, joilla oikeutetaan väkivallan käyttöä. Väkivallan tekijät 
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vetoavat uskonnollisiin ja moraalisiin periaatteisiin pitäen tekojaan hyväksyttävinä. Uskonnollisen 

väkivallan käyttöön löytyy uskontojen keskellä loogiset perustelut samalla johdonmukaisuudella 

kuin sekulaarissa päätöksenteossa. Uskonnollisen väkivallan pohjalla ovat metafyysiset maailman-

käsitykset tuonpuoleisesta elämästä ja pyhistä arvoista. Väkivallan käyttöä pidetään oikeutettuna 

vääräoppisia kohtaan. (Clarke 2014.) Clarken argumentin heikkous on siitä puuttuva tulkinnallinen 

ulottuvuus. Uskonnollisten tekstien selittäjät myös aina itse tulkitsevat tekstejä omasta näkökulmas-

taan käsin.  

 

Sierra Leonen konfliktissa taisteluiden rintamalinjat eivät muodostuneet uskonnoista, vaan poliitti-

sista ja taloudellisista kysymyksistä (Artikkeli II). Länsi-Afrikan sodat ovat kuitenkin olleet otolli-

nen maaperä väkivallan tekojen kiihdyttämiseen uskontojen varjolla, mikä on näkynyt esimerkiksi 

Nigerian konfliktissa (Paden 2015). Konfliktien tutkimuksessa on havaittu uskonnon ja väkivallan 

välinen yhteys erityisesti aseellisissa selkkauksissa. Väkivaltaan siirtyneet organisaatiot käyttävät 

uskonnollista puhetapaa perustelemaan toimintaansa. Uskonnollista retoriikkaa käytetään, kun halu-

taan värvätä kannattajia ja tarvitaan taloudellista tukea toimintaa varten. Uskonnollisen puheen 

hyödyntäminen näkyy myös tilanteissa, joissa valtiot ovat osallisia selkkauksissa ja kansalaisilta 

etsitään hyväksyntää väkivallan käyttöön. (Isaacs 2016.) 

 

Uskonnollisten ja sekulaarien konfliktien pohjalla on vastapuolen dehumanisointi. Väkivalta ilme-

nee sanallisena vastapuolen syyttämisena ja syyllistämisenä kunnes vastapuoli on menettänyt hu-

maanisuutensa. Väkivaltaan siirtymistä perustellaan tekemällä vastapuolesta uhkaavia ja vaarallisia 

vihollisia, jolloin heidän tuhoamisensa on hyväksyttävää. (Galtung & Fischer 2013, 51.) Aseellisten 

konfliktien keskellä ihmisillä on kokemuksia siitä, kuinka uskontojen kautta väkivaltaa kiihdyte-

tään. Kuitenkaan ei voida osoittaa, että joku uskonto voitaisiin erityisesti liittää aseelliseen väkival-

taan. Uskonnollisten tekijöiden on nähty ruokkivan aseellisia konflikteja erityisesti silloin kun ne 

limittyvät uskonnolliseen identiteettiin tai muihin identiteetteihin ja uskonnollisten ryhmien koke-

miin epäkohtiin. Uskontojohtajilla on kyky tehdä väkivalta hyväksyttäväksi vetoamalla uskonnolli-

siin käsityksiin, jotka taistelutilanteessa auttavat voittamaan pelkoja. (Basedau & Pfeiffer & Vüllers 

2014.) 

 

Gopin ja Appleby korostavat uskonnollisten johtajien vastuuta väkivallan käytöstä. Uskontojohtajat 

ja heidän seuraajansa tekevät valintoja ja tulkintoja uskontojen sisällöistä, jotka ohjaavat ihmisten 
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asenteita suhteessa väkivaltaan. (Appleby 2000, 164; Gopin 1997.) Cavanaugh kritisoi ajatusta, 

jonka mukaan erityisesti uskonnollisista käsityksistä kumpuaa väkivalta. Ajatus uskonnollisesta 

väkivallasta perustuen uskontojen syvimpiin käsityksiin on hänen mukaansa myytti. Uskontojen, 

poliittisten instituutioiden ja sekulaarien ideologioiden välillä ei ole aina merkittävää eroa, sillä 

kaikki usein näyttäytyvät uskontojen tavoin absoluuttisina ja irrationaalisina. (Cavanaught 2009.) 

Poliittista terroria on käytetty sisällissodissa ja iskuja ovat tehneet äärioikeistolaiset ja äärivasem-

mistolaiset poliittiset ryhmät (Malkki 2016). Uskonnollista väkivaltaa ilmenee erityisesti maissa, 

joissa on aseellinen konflikti ja uskontoa käytetään hyväksi poliittisissa valtataisteluissa (Isaacs 

2016). 

 

4.2 Muslimit ja kristityt sovinnon rakentajina 

 

Seuraavaksi tarkastellaan mitä sovinnon rakentamiseen osallistuvien oma uskonnollinen tausta is-

laminuskossa ja kristinuskossa tuo uskontodiplomatiaan. Brian Coxin ja Daniel Philpottin mukaan 

eri uskontojen keskeltä löytyy rauhaa tukevia elementtejä: "…sovinto vihollisten kanssa, solidaari-

suus köyhiä kohtaan ja epäoikeudenmukaisten rakenteiden muuttaminen, joihin uskontojen harjoit-

tama diplomatia tuo rukoilemisen, paaston, uskontoon perustuvan konfliktinratkaisun, lähimmäisen 

rakastamisen ja hengellisen ystävyyden, jotka kaikki voidaan ymmärtää jumalallisena työnä." (Cox 

& Philpott 2003, 33.) Uskontodiplomatia tuo uskonnoille uuden roolin rauhantyössä. Uskontojohta-

jien ja poliittisten päättäjien yhteistyöllä on mahdollista auttaa konfliktien ratkaisemista. Lähi-idän 

uskontojen pyhistä kirjoituksista löytyy rauhaa tukevaa materiaalia, joka kieltää väkivallan käytön. 

(Pentikäinen 2003, 82–83.) 

 

Uskontojen yhteistyössä on haasteita. Uskontokeskeisesti ajattelevat pitävät omaa uskontoaan pa-

rempana, täydellisempänä ja autenttisempana kuin muita uskontoja. Moniuskontoisen sovinnon ra-

kentamisen lähtökohtana onkin pyrkiä eroon uskontokeskeisyydestä kohti uskontorelativismia, jol-

loin pidättäydytään uskonnon käyttämisestä eksklusiivisesti toista uskontoa vastaan. Kaikista us-

konnoista löytyy ainesta, jota voidaan käyttää oikeuttamaan väkivaltaa. Uskontoon perustuvan kon-

fliktien sovittelun ja rauhan rakentamisen perustana on väkivallattomuus. (Abu-Nimer 2004, 499–

500, 509.) Abu-Nimer tulkitsee uskontorelativismia uudesta näkökulmasta, jossa jokainen pitää 
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kiinni omasta uskonnostaan, mutta samalla kunnioittaa toisen uskontoa, jolloin syntyy mahdollisuus 

läheiseen moniuskontoiseen yhteistyöhön. 

 

4.2.1 Islam ja sovinto 

 

Mohammed Abu-Nimer korostaa uskontoon perustuvan rauhan rakentamisen lähtökohtana pyhien 

kirjoitusten ja uskonnollisten traditioiden uudelleen tulkintaa rauhan ja sovinnon näkökulmasta 

(Abu-Nimer 2003, 99–104). Sana islam tarkoittaa Jumalalle antautumista ja rauhaa, mikä löytyy 

alistumisen kautta. Arabiankielen sana salam eli rauha viittaa normaaliuden tilaan, jonka pohjalla 

on sovinto. Rauha merkitsee fyysistä, henkistä ja sosiaalista harmoniaa, jossa ihminen elää rauhassa 

Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Islaminusko opettaa seuraajilleen sitoutumista Koraanin ja sunnan 

arvoihin ja pyrkimystä elämään Jumalan lähettämien profeettojen opetuksen mukaisesti sanoissa ja 

teoissa. (Ahmad 1976.) "Sana sunna tarkoittaa kirjaimellisesti tapaa tai tietä, jota uskovat seuraavat. 

"Profeetta Muhammadin elämästä muodostui muslimeille normatiivinen käsitys oikeasta elämänta-

vasta." (Allen & Toorawa 2011, 148.) 

  

Islam omaksui kristinuskon tavoin moraaliteoriassaan aristoteelisen käsityksen hyveistä ja oikeasta 

moraalisesta toiminnasta. Tämä näkyy muslimien pyrkimyksenä elää Jumalan tahdon ja islaminus-

kon opetuksen mukaisesti etsien rauhaa kaikilla elämänalueilla. Konflikti näyttäytyy islaminuskon 

keskellä materiaalisella tasolla, kun muslimi käy omaa sisäistä taistelua eli jihadia itseään vastaan 

saavuttaakseen jälleen alkuperäisen tasapainon ja sosiaalisen järjestyksen. (Hermansen 2011.) Mus-

limin joutuessa konfliktiin uskonnon vaatimusten kanssa tarvitaan suhteen korjaaminen, joka pa-

lauttaisi normaaliuden tilan. Islaminuskon käsitys sovinnosta liittyy erottamattomasti muslimin suh-

teeseen Jumalaan, lähimmäisiin ja uskovien yhteisöön ummaan. Konflikti ymmärretään ihmisen 

tietoisena rikkomuksena ja päätöksenä olla välittämättä Jumalan antamista ohjeista Koraanissa ja 

sunnassa. (Deckard 2011, 135–140.) Islaminuskon ideaalissa sunnasta tulee kaikkien ihmisten elä-

mäntapa yhteiskunnassa lain ja instituutioiden muovatessa yksilöiden ja yhteisön elämää (Herman-

sen 2011; Deckard 2011). Islaminuskon käsite fitra tarkoittaa normaaliutta, johon uskova on kutsut-

tu elämään (Philpott 2012).  

 

Muslimien hyveet löytyvät islaminuskon viidestä pilarista: uskontunnustus, viiden päivittäisen ru-

kouksen suorittaminen, almuvero, paasto ja pyhiinvaellus Mekkaan, joiden tarkoitus on kultivoida 
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uskovien elämään tietoista asennetta ja alistumista Jumalan tahtoon (Allen & Toorawa 2011,7). 

Kuudenneksi pilariksi kutsutaan jihadia, jonka tarkoitus on lopettaa rakenteellinen väkivalta. Pro-

feetta Muhammad kehotti seuraajiaan sisäiseen tutkisteluun ja moraaliseen vastuuseen. Islam jakaa 

muslimin kamppailun suureen jihadiin ja pieneen jihadiin. Suuri jihad on uskovan sisäinen kamp-

pailu omien heikkouksiensa kanssa ja pieni jihad on taistelua ulkoista vihollista vastaan, joka uhkaa 

tuhota umman eli muslimien yhteisön (veljeskunnan). Islaminuskossa pienen jihadin kautta sota ja 

väkivalta asetettiin moraaliseen kontekstiin, jossa taistelulle ja voimankäytölle määriteltiin rajat. 

(Satha-Anand, 1993.) "Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mut-

ta itse älkää aiheetta hyökätkö. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia" (Koraani 2:190). Rashid 

Omar muistuttaa yleisestä väärinkäsityksestä termin jihad kääntämisessä "pyhäksi sodaksi". Ter-

mistä on muodostunut länsimaisten tutkijoiden piirissä kategoria samalla sitkeydellä kuin sanasta 

"fundamentalistinen" kuvaamaan islaminuskoa väkivallan ja terrorismin uskontona. Islamilaisessa 

teologiassa ei sotaa ole koskaan kutsuttu pyhäksi riippumatta siitä pidetäänkö sotaa hyväksyttävänä. 

(Omar 2003.) 

 

Islaminuskon syntyvaiheet vaikuttivat perimätiedon mukaan uskonnollisen yhteisön käsityksiin vä-

kivallasta. Mekan varakas eliitti vastusti profeetta Muhammadin julistamaa parannuksen sanomaa ja 

aloitti vainon pientä uskovien joukkoa kohtaan. Muhammad opetti Mekassa seuraajiaan pysymään 

kärsivällisinä. Hän kehotti heitä antamaan anteeksi, unohtamaan kärsimyksensä ja luottamaan Ju-

malaan. Taistelua ja väkivallan käyttöä ei sallittu Mekassa edes itsepuolustukseksi, vaan etsittiin 

väkivallattomia tapoja. (Abo-Kazleh 2006, 43; Abu-Nimer 2001, 223–224.) Profeetta Muhammadin 

toiminnan alussa Mekassa pieni alistettu muslimien ryhmä valitsi väkivallattomuuden toimintaperi-

aatteekseen. Muhammad opetti seuraajiaan rukoilemaan vihollistensa puolesta: ”Anna heille an-

teeksi Herra, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät.” (Abu-Nimer 2003, 67.) 

 

Vuonna 628 Medinassa muslimien valtaannousun jälkeen Muhammad halusi tehdä kannattajiensa 

kanssa pyhiinvaellusmatkan Mekkaan. Muhammad päätti ratkaista konfliktin tekemällä rauhanso-

pimuksen Mekan johtajien kanssa. Sopimus tunnetaan nimeltä Sulh al-Hudaybiyah. Sopimuksen 

perusteella muslimit saivat luvan tehdä pyhiinvaellusmatkan Mekkaan rauhassa ilman pelkoa. So-

pimus korosti Muhammadin halua toimia diplomaattisesti. Rauhansopimuksen tarkoitus oli lopettaa 

konflikti ja vihamielisyydet osapuolten väliltä, jotta ne voisivat elää keskenään sovussa. Sana sulh 

merkitsee sopimusta ja ja rauhan tekemistä. Mekan johtajat rikkoivat myöhemmin sopimuksen, 

mutta se ei poistanut periaatteen merkitystä islaminuskossa. Sopimus oli tärkeä hengellisesti ja vah-
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visti islaminuskon periaatetta, että rauhantekijät ovat moraalisesti korkeampia kuin ne, jotka sotivat. 

Sopimus sisälsi tärkeän periaatteen muslimeille elää rauhassa ei-muslimien kanssa. (Afsaruddin 

2008, 10–13.; Alwani 2012, 64.) Samankaltaisia periaatteita löytyy myös muiden uskontojen parista 

esimerkiksi Mahatma Gandhin ajatukset väkivallattomuudesta ja rauhasta kaikkien uskontojen vä-

lillä (Appleby 2000). 

 

Islamin vaikutuspiirissä konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen tapahtuu erilaisten kulttuurien ja 

uskonnollisten yhteisöjen kontekstissa. Konfliktien sovittelussa huomioidaan paikallisten yhteisöjen 

sosiaaliset arvot, normit ja tavat kuten kunnia, häpeä, arvokkuus sekä uskonnollinen ja patriarkaali-

nen identiteetti. (Abu-Nimer 2001, 689; Abu-Nimer 1996, 13; Gopin 1997.) Tekstien ja tradition 

tulkinnan haasteena on ymmärtää uskonnon taustalla vaikuttava esi-islamilainen kulttuuri ja yhteis-

kuntamalli (Abu-Nimer, 2003, 92–93). McDonoughiin ja Satha-Anandiniin viitaten Abu-Nimer 

korostaa, kuinka islaminuskon rikkaasta historiasta on ammennettavissa väkivallattomuutta tukevia 

arvoja ja strategioita samalla periaatteella kuin Gandhi kehitti väkivallattoman filosofiansa hindulai-

suudesta (Abu-Nimer 2003, 19; Abu-Nimer 2000/2001, 219; McDonough 1994; Satha-Anand 

1993). Tutkimuksessa Sierra Leonen rauhanprosessista näkyy voimakkaasti muslimien korostus 

Jumalan anteeksiantamuksesta tienä sovintoon. Kosto tuo negatiivisia seurauksia ja uskovien tuli 

pyytää Kaikkivaltiaan Jumalan anteeksiantamusta väkivaltaan syyllistyneille kapinallisille (Artikke-

li II). 

 

Islaminuskon traditiot ja opetus eri maissa ja maanosissa muslimiyhteisöjen keskellä vaihtelevat, 

eikä ole olemassa yhtä islaminuskon pohjalta tapahtuvaa Koraanin ja uskonnollisten traditioiden 

tulkintaa. Arabit eivät muodosta muslimien enemmistöä, sillä suurin osa maailman muslimeista elää 

arabimaiden ulkopuolella. Muslimit jakavat yhteisiä uskonnollisia ja kulttuurisia periaatteita, mutta 

silti ei voida puhua yhdestä monoliittisesta islaminuskosta. (Abu-Nimer 2003, 18–22.) Somaliassa 

muslimit korostavat omaa kulttuurista pääomaa yhdessä islaminuskon kanssa. Ero islamilaisen oi-

keuden ja somalialaisen kulttuurin välillä näkyy lakien tulkinnassa. Kun laki vaatii varkaan käden 

katkaisua ja kuolemantuomiota murhaajalle, niin lain tulkinta traditionaalisen oikeuden mukaan on 

restoratiivinen. Murhaajan annetaan paeta turvalliseen paikkaan, jossa häntä suojellaan kunnes oi-

keuden päätös on tehty. Verirahan maksamisen kautta voidaan tuomio jättää toimeenpanematta ja 

rikoksentekijän henki säästyy. (Haile 2005, 258–260.)  
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Moderni sekulaari konfliktien tutkimus korostaa yksilöiden valintoja ja konfliktin osapuolia tarkas-

tellaan erillään olevina vapaina toimijoina, joiden neuvotteluita ohjaa juridinen ohjeistus. Islamilai-

sen kulttuurin vaikutuspiirissä taas sovintoprosessi etenee suvun ja yhteisön keskellä. Arabialais-

islamilaisen kulttuurin vaikutus näkyy valtiossa ja yhteiskunnassa, jotka usein muodostavat yhden 

yhteisen kokonaisuuden, jota verisiteiden, klaanien ja johtavien perheiden auktoriteetin kautta pide-

tään koossa. (Farsoun 2013.) Usein sovinnonrakentamisessa paikallisella tasolla aktiivisia ovat yh-

teisöjen ja kylien vanhimmat, joiden auktoriteetti perustuu ikään, kokemukseen ja asemaan (Phil-

pott 2012; Deckard 2011). 

 

Islamilaisesta taustasta tulevat tutkijat ovat huomanneet, kuinka tärkeää sovinnon rakentamisessa on 

toimia kulttuurisesti sensitiivisesti huomioiden paikalliset tavat ja perinteet. Islaminuskosta nouse-

vat sulh (rauhansopimus) ja musalaha (sovinto) rituaalit osana sovintoprosesseja tuovat psykologi-

sen ulottuvuuden rauhan rakentamiseen. Symbolit ja rituaalit tukevat konfliktien ratkaisua. (Irani 

2000; Abu-Nimer 2001, 230.) Erilaisten sovintorituaalien alkuperä löytyy heimojen ja kylien kon-

tekstista ja ne eivät yleensä ole osa valtioiden lainsäädäntöä. Poikkeuksia ovat Libanon, jossa ritu-

aaleja sovelletaan jossain määrin maaseudulla ja Jordania, mikä on liittänyt ne osaksi valtion viral-

lista lainsäädäntöä. Sovinnonrituaaleilla on restoratiivinen päämäärä lopettaa väkivalta ja vihamieli-

syys, jotta osapuolet voisivat elää keskenään rauhassa. Esimerkiksi kuolemaan johtanutta väkivaltaa 

seuraavassa rituaalissa uhrin ja syyllisen suku asettautuvat keskelle kylää tien molemmin puolen ja 

vaihtavat tervehdyksiä ja hyväksyvät anteeksipyynnön rikkoneelta osapuolelta. Riita sovitaan usein 

taloudellisen korvauksen muodossa myös kuoleman tapauksissa. Surmaajan sukulaiset vierailevat 

uhrin kodissa ja juovat seremoniallisen ”katkeran kahvin” ja rituaali päättyy yhteiseen ruokailuun 

syyllisen suvun kodissa. (Irani & Funk 1998.) 

 

4.2.2 Kristinusko ja sovinto 

 

Kristinuskon sovintokäsityksen lähtökohtana on Jeesus Kristus Vanhan testamentin ennustusten 

täyttymyksenä ja Jumalan täyteytenä. Jeesusta pidetään Jesajan kirjan kärsivänä palvelijana ja luvat-

tuna messias-kuninkaana. (Wood 2009, 179–188.) Kristinusko korostaa teologiassaan armoa ja an-

teeksiantamusta rangaistuksen sijaan. Uskonto syntyi juutalaisuuden keskellä ja Uuden Testamentin 

kirjoitusten taustalla vaikuttavat Vanhan Testamentin tekstit. Vanhan Testamentin sana shalom eli 

rauha tarkoittaa kaikkinaista rauhaa, eheyttä, terveyttä ja hyvinvointia ja on pohjana Uuden Testa-
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mentin käsitykselle sovinnosta. (Gehlin 2016.) Jeesus opetti vuorisaarnassa: "Autuaita rauhanteki-

jät: he saavat Jumalan lapsen nimen" (Matteus 5:9). 

 

Kreikan kielen sana katalasso Uudessa Testamentissa tarkoittaa sovittamista korostaen toimintaa, 

jossa vihollisuus on vaihtunut ystävyyteen. Jeesuksen vuorisaarnassa rikkonutta ei soviteta itsensä 

kanssa, vaan rikotun kanssa. (Berkhof 1996, 375.) "Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja 

siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin so-

pimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi." (Matt 5:23–24). Apostoli Paavalin mu-

kaan sovinto ihmisen ja Jumalan välillä ei tarkoita moraalista muutosta ihmisessä, vaan ihmisen 

aseman ja jumalasuhteen muuttumista. ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa 

eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan " (2 

Kr.5:19). Lain vaatimukset täytettiin Kristuksen kuolemassa ja Jumala oli tyytyväinen (Berkhof 

1996, 375). Ihmisten välinen vihollisuus on seurausta vihollisuudesta, joka vallitsee ihmisen ja Ju-

malan välillä. Kristillinen näkemys sovituksesta pitää Kristusta eri ihmisryhmien välisen viholli-

suuden sovittajana. (Thurén 1991, 69.) 

 

Vanhan kirkon aikana ei luotu yhtä systemaattista opetusta sovituksesta, jonka vuoksi pelastusta 

koskevia ilmaisuja oli paljon. Kristuksen opetettiin maksaneen kuolemansa kautta rangaistuksen ja 

voittaneen kuoleman oman kuolemansa kautta. Pelastus tapahtuisi Jumalan tuntemisen lisääntyessä 

uskon ja hyvien tekojen kautta. (Berkhof 1996, 77, 385.) Kirkko ymmärsi ihmisen Jumalan kuvaksi, 

jonka tuli kasvaa Jumalan kaltaiseksi (Pihkala 1992, 140–141). Anselm Canterburylaista (1033- 

1109) pidetään ensimmäisenä katolisen kirkon opin systematisoijana teoksessaan Cur deus homo. 

Hän esitti klassisen tulkinnan sovinnosta: Jumalan kunniaa on loukattu ja se vaatii sovitusta. Syn-

tien sovittajan täytyy olla ihminen, joka on synnitön. Jumala itse sovittaa pojassaan Kristuksessa 

maailman synnin ja Kristuksen uhri tyydyttää Jumalan vihan. Anselmin opponentti Pierre Aberlard 

(1079- 1142) ei hyväksynyt Anselmin käsityksiä ja korosti Kristuksen kärsimysten korostavan Ju-

malan rakkautta syntistä kohtaan. (Berkhof 1996, 386.) 

 

Ennen konstantiniolaista käännettä, jolloin kristinuskosta tuli valtiokirkko, kirkkoisä Tertullianus 

(160–221) opetti pasifismia eikä hyväksynyt kristittyjen palvelemista armeijassa. Kristinuskon pii-

rissä oli kuitenkin opetettu jo varhain esivallan sodankäyntiä ja aseisiin tarttumista hyväksyttävänä 

asiana. Kristinuskoon kääntynyt keisari Konstantinus (272- 337) kannatti väkivallan käyttöä nojau-

tuen kreikkalaiseen ja roomalaiseen filosofiaan. Samoin Aurelius Augustinus (354- 430) ja Tuomas 
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Akvinolainen (1225- 1274) korostivat oikeutetun sodan käsitettä, jonka juuret löytyvät jo Rooman 

valtakunnan politiikasta. Sodankäyntiä on perusteltu oikeutetun sodan käsitteellä, jolloin pasifistiset 

elementit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Sotaa pidetään oikeutettuna, kun sodalle on hyväk-

syttävä syy, sodasta päättää oikea auktoriteetti, sodalla on oikea pyrkimys, sota on viimeinen keino 

ja muut keinot jo käytetty, ja sota johtaa rauhaan ja aiheuttaa vähemmän vahinkoa, kuin ettei sotaan 

ryhdyttäisi. (Robinson 2012, 175–184.) Sodankäynnin hyväksymisen muistuttaa islaminuskon tapaa 

perustella muslimien aseisiin tarttumisesta, kun uskovien yhteisö umma on väkivaltaisen hyökkäyk-

sen kohteena (ks. Satha-Anand 1993). 

 

Vastakohtana oikeutetun ja pyhän sodan teologialle on rauhan kirkkojen kuten mennoniittojen ope-

tus, joka korostaa väkivallattomuutta ja sovinnon rakentamista. Kristus kutsuu seurakuntaansa rau-

haan, oikeudenmukaisuuteen ja sovintoon. Opetuslapseus ymmärretään pasifistisena sitoutumisena 

toimimaan väkivallattomasti ja rakentamaan sovintoa kaikkien ihmisten kanssa. (Appleby 2000, 

144–146.) Kristinuskosta nousevia väkivallattomia periaatteita on hyödynnetty sovinnonrakentami-

sessa erityisesti Etelä-Afrikan, Pohjois-Irlannin ja Sierra Leonen rauhanprosesseissa. Uskonnolliset 

yhteisöt yhdessä tukivat rauhanprosesseja ja sovinnonrakentamista kansallisella- ja ruohonjuurita-

solla. Etelä-Afrikassa sovintokomissio korosti apartheidin aikaisten rikosten tutkinnassa molempien 

osapuolten syyllisyyttä ja osallisuutta väkivallantekoihin, jolloin kukaan konfliktiin osallistuneista 

ei ollut täysin syytön. Tämä auttoi ymmärtämään menneisyyden kohtaamisen välttämättömyyttä. 

Rauhanprosesseissa uskonnolliset käsitteet kuten anteeksiantaminen, sovinto, katumus, parantumi-

nen ja unohtaminen otettiin mukaan yhteiskunnalliseen sekulaariin sovintoprosessiin. (Appleby 

2000, 196–202.) Sierra Leonen kristityt yhdessä muslimien kanssa tuomitsivat väkivallan, tukivat 

kapinallisten armahtamista ja RUF kapinallisarmeijan muuttumista poliittiseksi puolueeksi rauhan-

prosessin myötä. Anteeksiantoa pidettiin tärkeänä, vaikka koettuja kauheuksia ei haluttu unohtaa 

(Artikkeli II). 

 

Sovinnonrakentamisen ja konfliktien ratkaisun lähtökohtana kristillisen tradition pohjalta pidetään 

Uudesta Testamentista nousevia käsityksiä sovinnosta, rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta. (Phil-

pott 2012). Sara Gehlinin tutkimus Prospects for Theology in Peacebuilding (2016) korostaa kristit-

tyjen ajankohtaista yhteistä ekumeenista pyrkimystä rauhaan, mikä näkyy erityisesti Kirkkojen 

maailmaneuvoston 2000 -luvun rauhan dokumenteissa. Kirkkojen yhteisen työskentelyn kautta syn-

tyneet teologiset dokumentit tukevat uskontoon perustuvaa rauhan rakentamista. (Gehlin 2016.) 

Ajankohtaisessa eri kirkkojen yhteistyössä sovinnon rakentamiseksi konfliktien keskellä käytetään 
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käsitettä ”oikeutettu rauha”, mikä haastaa uskonnollisesti motivoituneen väkivallan, sekä valtioiden 

käyttämät armeijat ja väkivaltakoneistot rakentamaan sovintoa ja luomaan ihmisten keskelle toivon 

yhteisöä. Uskontoon perustuva sovinnon rakentaminen on toimintaa, jossa on mukana koko sivii-

liyhteiskunta ja valtiolliset päätöksentekijät. Tällöin syntyy mahdollisuuksia kestävälle rauhan ra-

kentamiselle pitkälle aikavälille ja voimavaroja tulevien konfliktien ehkäisemiseen. (Gehlin 2016; 

Stassen 1992.) 

 

4.2.3 Uskontojen yhteiset periaatteet rauhantyössä 

 

Islam ja kristinusko abrahamilaisina uskontoina jakavat keskenään yhteisiä periaatteita ja ne ovat 

uskontoina lähempänä toinen toisiaan verrattuna hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen ja konfutselai-

suuteen. Uskontoja yhdistää käsitys jumalallisesta laista ja käskyistä. Ne ymmärtävät saaneensa 

jumalallisen ilmoituksen ja näkevät tehtävänään sanoman julistamisen koko maailmalle. Lähi-idän 

uskonnot ovat pohjimmiltaan saman uskonnollisen tradition muunnelmia. (Lewis 2003, 4–5.) Tässä 

tutkimuksessa korostuu uskontojen edustajien läheisen yhteistyön ja vuoropuhelun keskellä synty-

nyt uskontojen uudelleen tulkinta, jolloin ne tunnistavat omassa uskonnossaan samankaltaisia peri-

aatteita, jotka löytyvät toisesta uskonnosta. YSV-vuoropuhelussa ja Sierra Leonen uskontojen yh-

teistyössä painottuivat rauha, Jumalan rakkaus, armahtaminen ja väkivallattomuus. Yhteistoiminta 

ei tarkoita sitä, että uskonnot sulautuisivat toisiinsa tai kadottaisivat olemuksensa, mutta läheinen 

yhteistyö väkivallan ja sodan keskellä pelkistää uskontojen ytimestä löytyviä tärkeitä rauhan raken-

tamista ja sovintoa tukevia periaatteita, joita tulkitaan konfliktitilannetta vasten (Artikkelit I, II ja 

III).  

 

Konfliktin keskellä uskonnot edustivat pysyvyyttä ja moraalin jatkuvuutta hauraan valtion romah-

dettua väkivallan kierteeseen. Uskonnot edustivat muuttumattomia arvoja tuoden turvallisuutta ja 

toivoa kaaoksen keskelle. Sierra Leonessa uskontojen keskinäiset suhteet olivat hyvät jo ennen 

maan sisällisodan puhkeamista. Pääkaupungin Freetownin johtava imaami Conteh kuvasi maan 

muslimien ja kristittyjen suhteita läheiseksi uskontojen rinnakkaiseloksi, jossa on tärkeää uskonto-

jen yhteistyö. Contehin mukaan Sierra Leonen muslimit ja kristityt eivät nähneet itseään ja toinen 

toisiaan ensisijassa eri uskontojen edustajina, vaan saman Luojan kansana (Artikkeli II). 
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5. KONFLIKTIEN RATKAISUTEORIAT 

 

Konfliktien tutkijat etsivät malleja muutosprosesseille, jotka koskettavat konfliktin osapuolia ja yh-

teiskunnan rakennetta, josta konfliktit saavat käyttövoimansa (Lederach 2003). Valtioiden sisäisten 

ja valtioiden välisten konfliktien kompleksisuus ja niiden lisääntyminen kylmän sodan jälkeen on 

tuonut haasteita toimivien metodien löytämiseksi konfliktien ratkaisemiseksi (Mapendere 2005, 66). 

Ajankohtaisessa konfliktien ratkaisussa moniraiteista rauhanvälitystä pidetään tehokkaimpana toi-

mintatapana, koska se on kokonaisvaltainen ja ottaa huomioon koko yhteiskunnan. Kansainvälises-

sä rauhan rakentamisessa ensimmäisen raiteen diplomatiaksi kutsutaan korkean tason johtajien neu-

votteluita, joissa pyritään solmimaan konkreettinen rauhansopimus. Toisen raiteen diplomatiaan 

osallistuvat erilaiset uskonnollisten ryhmät ja kansalaisjärjestöt. Kolmannen raiteen diplomatiaa 

ovat epäviralliset sovintoa tukevat prosessit ruohonjuuritasolla. (Nissinen 2014, 18–19.) 

 

Uskontojen hyödyntäminen rauhanprosesseissa asemoituu yleensä osaksi toisen raiteen diplomatiaa, 

koska se tuo kansalaisyhteiskunnan näkökulman virallisen ensimmäisen raiteen rauhanprosessien 

rinnalle. Termiä toisen raiteen diplomatia käyttivät ensimmäisenä Joe Montville ja John McDonald 

kuvatessaan virallista rauhan prosessia ensimmäisen raiteen diplomatiana. (Diamond & McDonald 

1996.) Toisen raiteen toimijoiden käymiä keskusteluja kutsutaan vuoropuheluiksi, koska niissä py-

ritään luottamuksen rakentamiseen konfliktien osapuolten välillä ja yhteiskunnallisten syiden mu-

kaan ottamiseen (Nissinen 2014, 18). Yksi Oslon Lähi-idän rauhanprosessin (1993–1995) kariutu-

misen syistä oli Israelin ja Palestiinan uskonnollisesti pyhien paikkojen hallintaan liittyvät ongelma, 

jota ei neuvotteluissa kyetty ratkaisemaan, koska uskonnolliset yhteisöt osana toisen raiteen diplo-

matiaa eivät olleet mukana rauhanprosessissa (Abu-Nimer & Khoury & Welty 2007, 8). Tämä tut-

kimus muslimien ja kristittyjen Yhteinen sana välillämme -uskontodialogista ja uskontojen yhteis-

työstä sovinnon rakentajina Sierra Leonessa sijoittuu uskontojen ja konfliktien tutkimuksen viiteke-

hykseen (Artikkelit I, II ja III). 

 

5.1 Konfliktien tutkimus 

 

Rauhan- ja konfliktientutkimus alkoi voimakkaasti kehittyä toisen maailmansodan jälkeen. Siirto-

maiden itsenäistymisen, kylmän sodan kriisien ja ydinsodan uhan keskellä tutkijat ja poliittiset toi-

mijat alkoivat etsiä uusia konfliktien ratkaisumalleja. (Bercovitch & Jackson 1997.) Norjalaisen 

Johan Galtungin työskentely rauhan- ja konfliktientutkimuksessa 1960-luvulta lähtien on luonut 
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pohjaa tämän päivän konfliktienratkaisuteorioille. Galtungin pääargumentti rauhasta on väkivallan 

poissaolo. Hän määritteli typologiassaan konfliktien taustalla vaikuttavan väkivallan. Väkivalta voi 

olla suoraa ja näkyvää, kun ihminen joutuu väkivallan kohteeksi tai rakenteellista epäoikeudenmu-

kaisuutta yhteiskunnassa. (Galtung 2004; 1969.) Galtungin mukaan on tärkeää tunnistaa epäsuoran 

väkivallan olemassaolo. Yhteiskunnassa voi vallita negatiivinen rauha, mikä merkitsee suoran väki-

vallan ja sodan poissaoloa, mutta sen keskellä on silti rakenteellista väkivaltaa, joka näkyy köyhyy-

tenä, perusoikeuksien loukkaamisena ja alistamisena. Konfliktin ratkaisemisen päämääränä on saa-

vuttaa positiivinen rauha, joka tarkoittaa suoran ja epäsuoran väkivallan poissaoloa. (Galtung 1990.)  

 

Positiivinen rauha on saavutettavissa harmonian, yhteistyön ja integraation kautta (Galtung 1969). 

Konfliktin ratkaisun mekanismissa Galtung eritteli kolme erilaista prosessia: rauhantekeminen, rau-

hanturvaaminen ja rauhanrakentaminen (Galtung 1976). Rauhantekeminen tarkoittaa pyrkimystä 

konfliktin ratkaisemiseen, jossa sodan molemmat osapuolet osallistuvat rauhansopimuksen tekoon. 

Rauhantekoprosessiin osallistuvat usein kolmantena osapuolena erityiset rauhanvälittäjät. (Galtung 

1976.) Rauhanturvaaminen on prosessi, jossa aseellisia toimijoita estetään tekemästä aineellista tu-

hoa, tuhoamasta itseään ja toinen toisiaan (Galtung 1976, 103). Rauhanrakentamisen päämääränä 

ovat toimet, joissa pyritään kääntämään väkivaltaiset prosessit rakentaviksi ja tarjoamalla muita 

vaihtoehtoja sodalle (Galtung 1976).  

 

Konfliktin osapuolilla on yhteen sovittamattomia tavoitteita ja päämääriä, jotka voivat johtaa toisen 

tai molempien osapuolten siirtymiseen väkivaltaan. Osapuolten asenteita ovat viha, kostonhalu ja 

pelko, joita tunnetaan toista osapuolta kohtaan. (Galtung 2004.) Maria Ericson täydentää kuvaa li-

säämällä siihen moraalisen maiseman, sillä sodissa on aina kyse ryhmistä ja yksilöistä sekä heidän 

yhteenkuuluvuudestaan ja toisista, jotka ovat vastapuolella. Sovinto on mahdollinen restoratiivisen 

eli korjaavan oikeuden kautta, kun konfliktin molemmat osapuolet osallistuvat rauhanprosessiin. 

Sovinnonrakentaminen merkitsee moraalisen yhteisön etsimistä, jolla on yhteinen jaettu moraalinen 

maisema. (Ericson 2001.) Bercovitchin mukaan edellytykset onnistuneelle konfliktinratkaisuproses-

sille löytyvät, kun eri yksilöt, ryhmät, valtiot tai organisaatiot tarjoavat apua konfliktin ratkaisemi-

seen tai erimielisyyksien sopimiseen ilman fyysistä väkivaltaa ja loukkaamatta laillisuutta (Berco-

vitch, 1991).  

 

Konfliktitutkimuksessa etsitään teorioita, joiden kautta pyritään pääsemään pidemmälle kuin edellä 

kuvattuun sodan osapuolten määrittelyyn tai rauhansopimusmallien rakentamiseen, jossa osapuolet 
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kokisivat saavuttaneensa tavoitteensa. Tässä tutkimuksessa analysoidaan muslimijohtajien sovinnon 

aloittetta (artikkeli I) ja Sierra Leonen konfliktin ratkaisemista (Artikkeli II ja III), joissa tärkeää oli 

konfliktin transformaatio eli muuntuminen. Lederachin mukaan transformaatio on ratkaiseva muu-

tos, jossa tapahtuu väkivaltaa ylläpitävien negatiivisten elementtien ja asenteiden muuntumisessa 

positiivisiksi konstruktiivisessa prosessissa paikallisen kulttuurin ja yhteisön keskellä. (Lederach 

2003, 24–27.) Konfliktienratkaisuteorioiden kehityksessä näkyy muutos niiden terminologiassa ja 

sisällössä: ensin käytettiin termiä "konfliktin sopiminen", sitten "konfliktin hallinta" ja vielä "kon-

fliktinratkaisu". Nyt avaimena nähdään ”konfliktin transformaatio”. (Botes 2003.) Religions for 

Peace -järjestö antoi tukea ja koulutusta Sierra Leonen uskontojohtajille ja painotti tranformatiivista 

konfliktinratkaisua kriisin ratkaisussa. Transformatiivinen konfliktinratkaisumalli onkin ollut käy-

tössä suurimmassa osassa maailman kriisipesäkkeiden rauhoittamishankkeissa viime vuosikymme-

ninä. (Hurd 2016; Pafffenholz 2013.) 

 

5.2 Transformatiivinen konfliktien ratkaisumalli 

 

Konfliktientutkija John Paul Lederach on toiminut vuosikymmenien ajan konfliktien sovittelijana 

eri puolilla maailmaa. Lederach on uskonnolliselta taustaltaan mennoniitta ja hänen toimintansa 

periaatteet ja käytänteet nousevat väkivallattomasta konfliktien sovittelusta. Mennoniitat ovat histo-

riallisesti pasifistisia 1500-luvun alun radikaalien reformaattoreiden seuraajia, jotka tunnettiin ni-

mellä anabaptistit. He saivat nimensä perustajaltaan Menno Simonsilta. Pohjois-Amerikan men-

noniittojen keskuskomitea lähetti vuonna 1995 yli 900 avustustyöntekijää auttamaan konfliktien 

keskelle eri puolilla maailmaa. (Appleby 2000, 146–147.) Toimiessaan kouluttajana 1980-luvulla 

Nicaraguassa Lederach opetti moravialaisen kirkon johtajia toimimaan sovittelijoina sandinistihalli-

tuksen ja miskito-alkuperäiskansan välisen konfliktin ratkaisemiseksi (Lederach 2005,116). Wal-

lensteen kutsuu Lederachia akateemiseksi rauhanvälittäjäksi, koska hän on luonut työskentelynsä 

pohjalta käsitteitä ja malleja rauhan rakentamiseen (Wallensteen 2011, 234–235). 

 

Nicaraguassa Lederach huomasi, kuinka tärkeää on rakentaa luottamusta konfliktin osapuolten vä-

lille ja alkoi kehittää transformatiivista konfliktienratkaisumallia, jossa käytännöllisten kulttuuristen 

mekanismien avulla sovitellaan ristiriitoja. Konfliktinratkaisumallissa käytettävä tekniikka on 

yleismaailmallinen eikä perustu yhteen ainoaan kulttuuriin tai uskontoon. (Lederach 2003.) Lede-

rach määrittelee sosiaalisen konfliktin syntyvän ja kehittyvän merkitysten ja selitysten pohjalta, joi-
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ta ihmiset antavat tapahtumille. Konflikti ymmärretään merkitysten kautta ja merkitykset tiedon 

kautta, mikä on juurtuneena kulttuuriin. (Lederach 2005, 8.) Konfliktit ovat osa normaalia elämää ja 

ne tulisi nähdä positiivisina ja väistämättöminä ilmiöinä. Erilaiset selkkaukset voivat toimia muu-

toksen moottorina, kun niihin ollaan valmiita vastaamaan tavalla, mikä antaa mahdollisuuden 

myönteiseen muutokseen ja konstruktiiviseen kasvuun. (Lederach 2003.) 

 

Lederachin kehittämä transformatiivinen konfliktinratkaisuteoria on lähtökohdiltaan pragmaattinen 

ja siinä on hyödynnetty aikaisemman rauhantutkimuksen käsitteistöä ja teorioita. Lederachin kon-

fliktinratkaisumalli perustuu Galtungin käsityksiin väkivallasta ja sovinnonrakentamisesta. Teorias-

sa hyödynnetään Edward Azarin tutkimuksia pitkittyneistä sosiaalisista konflikteista ja niiden 

muuntumisesta hauraissa valtioissa sekä Adam Curlen havaintoja ihmissuhteiden kehittymisestä 

väkivaltaisista rauhanomaisiksi. Lederachin teoriaa on kehitetty myös Kelmanin ja Fisherin tutki-

musten havainnoista, kuinka ihmissuhteita rakennetaan konfliktien keskellä ja Paulo Freiren tutki-

muksista alistetuista ja syrjäytyneistä ihmisistä. (Paffenholz 2013; Miall 2004.)  

 

Transformatiivinen rauhan rakentaminen on pitkäjänteistä moniraiteista rauhanvälitystyötä, jossa 

konfliktia puretaan kolmella eri raiteella: yhteiskunnan ylätasolla, keskitasolla ja ruohonjuuritasolla. 

Ensimmäisen raiteen rauhan rakentaminen on yhteiskunnan ylätasolla tapahtuvaa poliittisen johdon 

toimintaa, jonka päämääränä on rauhansopimuksen solmiminen. (Paffenholz 2013; Lederach 1997; 

Lederach 2002; Appleby 2000.) Toisen raiteen toimijoiden tehtävänä rauhanprosessissa on toimia 

väliportaana, joka yhdistää ylätason toimijat ruohonjuuritason toimijoiden kanssa (Lederach 2005, 

78–79). Kolmannen raiteen toimijat ovat paikallisten yhteisöjen aktiiveja, jotka rakentavat sovintoa 

tukevia ohjelmia ruohonjuuritasolla. (Appleby 2000, 241; Lederach 1997). 

 

Rauhan rakentamisen kannalta on tärkeää, että ihmiset yhteiskunnan keskellä näkevät poliittisten 

johtajien sitoutuneen muutokseen uskottavalla tavalla. Konfliktien jälkeisessä prosessissa tarvitaan 

vakautta, jossa päättäjät osallistuvat yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen. Johdon kumppanei-

na prosessissa toimivat johtavat kansalliset virkamiehet ja erilaiset uskonnollisten ryhmien johtajat. 

(Paffenholz 2013; Lederach 1997; Lederach 2002; Appleby 2000.) Konfliktinratkaisun ytimessä on 

ihmissuhteiden verkosto, jonka keskellä muutosprosessi tapahtuu. Prosessin päämääränä oleva rau-

ha ei ole staattinen lopputila, vaan jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ihmissuhteiden laatu. Konfliktin 

muuntuminen edellyttää kaikilla tasoilla tapahtuvaa vuoropuhelua rauhasta ja oikeudenmukaisuu-
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desta. Konfliktin ratkaiseminen vahvistuu, kun konfliktien osapuolten yhteinen ymmärrys parem-

masta rauhanomaisesta tulevaisuudesta lisääntyy. (Lederach 1997; Lederach 2005, 78–82.) 

 

Transformatiivinen konfliktinratkaisumalli nojaa ulkopuolisten toimijoiden sijaan konfliktin sisältä 

tuleviin rauhanvälittäjiin. Lederach käyttää heistä nimitystä confianza, koska välittäjillä on usein 

läheinen ja luottamuksellinen suhde konfliktin yhteen osapuoleen, mutta hyvät suhteet myös kon-

fliktin toiseen osapuoleen. (Lederach 1995, 89.) Rauhanneuvottelijoiden työn onnistumisen kannal-

ta on tärkeää, että he ovat luotettuja ja arvostettuja työskennellessään eri yhteiskunnan tasoilla. Vä-

littäjät tuntevat konfliktin dynamiikan ja kontekstin, joka auttaa heidän toiminnassaan konfliktin 

ratkaisijoina. (Smith & Wachira 2010, 9.) Konfliktinratkaisumallissa yhdistyvät perinteiset läntiset 

sovittelutekniikat uudelleen muokattuina paikallisten kulttuuristen resurssien kanssa. Välittäjien 

käyttämät menetelmät ammennetaan heidän omista kokemuksistaan konfliktin keskellä, jolloin ko-

kemukset toimivat ensisijaisina lähteinä, joiden pohjalta kehitetään uusia malleja paikalliseen kon-

fliktinratkaisemiseen. (Lederach 2005, 94–97; Lederach & Wehr 1991.) Konfliktin muuntumispro-

sessissa ratkaisevia eivät ole ulkopuolisten kolmannen osapuolen interventiot, joihin nojattiin van-

hemmissa konfliktinratkaisumenetelmissä (Reimann 2004).  

 

5.3 Moraalinen mielikuvitus 

 

Transformatiivisen prosessin keskellä on tärkeää moraalinen mielikuvitus (moral imagination) eli 

kyky toivoa ja unelmoida rauhasta, joka voisi katkaista loppumattomalta näyttävän väkivallan kier-

teen. Lederach puhuu paradoksaalisesta uteliaisuudesta (paradoxical curiosity) eli ristiriidasta, joka 

syntyy etsittäessä asioita, jotka tällä hetkellä ovat näkymättömissä, mutta voidaan löytää moraalisen 

mielikuvituksen kautta. Moraalinen mielikuvitus ei viittaa mihinkään erityiseen uskontoon tai ideo-

logiaan vaan kuvaa prosessia, jossa etsitään uutta tapaa nähdä asioita erilaisessa toiveikkaassa va-

lossa. Mielikuvat vahvistavat uskoa edessäpäin olevan rauhan ja sovinnon mahdollisuuksiin, joita ei 

vielä voi ilmaista rationaalisesti. Konfliktin keskellä ihmiset tarvitsevat uskoa siihen, että on mah-

dollista löytää tulevaisuudessa ystävyys niiden ihmisten kanssa, jotka nyt ovat vihollisia. (Lederach 

2005, 5, 35–39.)  

 

Selvästi artikuloitu visio tulevaisuuden odotuksista tuo merkityksellisen horisontin rauhan rakenta-

miselle. Unelmat oikeudenmukaisesta, rauhanomaisesta ja kestävästä maailmasta vahvistavat rau-

han rakentajien pyrkimyksiä kohti konstruktiivista muutosta. (Aquino 2011, 146.) Lähi-dän uskon-
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toja yhdistää messiaaninen odotus tulevasta maailmasta, jossa on parempi yhteiskunta ja elämä. Us-

konnollisen toivon yhdistäminen konfliktien ratkaisemiseen on vahva elementti rauhan rakentami-

selle. Profetaallinen unelmointi ja pyhät kirjoitukset avaavat uusia näkymiä. (Gopin 1997.)  

 

Moraalinen mielikuvitus luottaa odottamattoman muutoksen mahdollisuuteen. Luova toiminta ta-

pahtuu yhdessä inhimillisen potentiaalin kanssa pyrkimyksenä ylittää se mikä on nyt olemassa ja 

näkyvillä. Johtajat voivat edistää ja tukea moraalista mielikuvitusta toiminnallaan, mutta se ei ole 

vain heidän vastuullaan ja omaisuuttaan. Kun moraali ja rohkeus ovat juurtuneena yhteisöön ja ih-

misiin, he ovat valmiita elämään haavoittuvina ja kohtamaan pelon pyrkiessään kohti rauhaa ja so-

vintoa. (Lederach 2005, 61–63.)  
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6. KOLMIRAITEINEN USKONTODIPLOMATIA 

 

Tässä analyysiluvussa käsittelen teorialähtöisesti löydökseni, jotka tulivat esiin tutkimustulosten 

sisällönanalyysissä. Tarkastelen uskontojen hyödyntämistä konfliktien ratkaisemisessa edellisessä 

luvussa kuvatun Lederachin transformatiivisen konfliktinratkaisuteorian pohjalta. Sovinnon raken-

tamisen lähtökohtana on ristiriitojen sopiminen ja konfliktien ratkaisua tukee uskonnollisen ulottu-

vuuden mukanaolo. (Lederach 1997; Lederach 2005, 163–167.) Kuvassa toimijoita on ryhmitelty 

tutkimusaineiston pohjalta. 

 

 
Kuva 1. Moniraiteinen konfliktin purkaminen tapahtuu yhteiskunnan ylätasolla, keskitasolla ja ruo-

honjuuritasolla (Lederach 1997, 39). Kuva kertoo huipulla olevan vähän toimijoita, joilla on merkit-

tävä yhteiskunnallinen näkyvyys. Rauhaa rakennetaan ylhäältä alaspäin, mutta samanaikaisesti toi-
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mitaan alhaalta ylöspäin, sillä suurin osa konfliktista kärsivistä ihmisistä elää ruohonjuuritasolla 

paikallisissa yhteisöissä. (Lederach 2005, 78–79.) 

 

6.1 Ylätason sovittelu 

 

Länsiafrikkalaisen Sierra Leonen poliittisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa oli nähtävissä raken-

teellisia syitä, jotka edesauttoivat konfliktin syntymistä ja sen jatkumista väkivaltaisena konflikti-

kierteenä (Artikkeli II). Maan demokratia oli hauras ja suurin osa ihmisistä eli köyhyydessä samaan 

aikaan kun kapinalliset ja maan hallitus kamppailivat maailman arvokkaimpien timanttikaivosten 

omistuksesta (Mateos 2010). Sierra Leonen uskontojen neuvosto (IRCSL) löysi kosketuskohdan 

konfliktin osapuolten kanssa tilanteessa, jossa niillä ei enää ollut kiinnostusta aloittaa neuvotteluja. 

Maan presidentti Kabbah kutsui uskontojohtajat mukaan rauhanprosessiin, kun näköpiirissä ei ollut 

aseellista ratkaisua sodan lopettamiseksi. (Tesfai 2010.) Etelä-Afrikan rauhanprosessissa oli samoja 

piirteitä muslimien osallistuessa aktiivisesti kristittyjen kanssa rauhan rakentamiseen. Muslimit ja 

kristityt toimivat yhteistyössä tunnustuksellisella tasolla järjestäen moniuskontoisia jumalanpalve-

luksia ja loivat yhteisen järjestön, joka työskenteli apartheidia vastaan. (Esack 1988, 494.) Konflik-

tinratkaisussa näkyi sovinnon rakentajien tavoite osapuolten suhteiden muuntumisesta sosiaalisella, 

taloudellisella ja poliittisella tasolla (Lederach 1995, 40). Ensimmäisen raiteen rauhan rakentaminen 

on luonteeltaan tulosorientoitunutta pyrkiessään konkreettiseen sopimukseen ja konfliktin lopetta-

miseen osapuolten välillä (Reimann 2004).  

 

Sierra Leonen yhteiskunnan ylätason toimijoiden yhteistyö uskontojohtajien kanssa (artikkeli II) 

asettuu Lederachin teoriaan ensimmäisen raiteen rauhanprosessista, jossa aktiivisina toimijoina ovat 

poliittiset päättäjät (Lederach 2005; Lederach 1997). Ensimmäisen raiteen rauhanprosessissa yh-

teiskunnan johtavien edustajien näkyvä sitoutuminen rauhaan on tärkeää rauhanprosessin onnistu-

misen kannalta. Ylätason toimijoihin luetaan poliittiset johtajat, sotilasjohto ja uskonnolliset johta-

jat. (Paffenholz 2013; Lederach 1997; Lederach 2002; Appleby 2000.) Muslimijohtajien Yhteinen 

sana välillämme aloitetta (Artikkeli I) ja jatkuvaa vuoropuhelua kristittyjen ja muslimien kesken 

ovat tukeneet poliittiset johtajat kuten Tony Blair ja Jordanian kuningas Abdullah II (Common 

Word 2007; Volf 2011, 219–220; Volf & Bin Muhammad & Yarrington 2010). Ensimmäisen rai-

teen diplomatia kehittyi alun perin ulkopolitiikan työkaluksi, jolla hoidetaan suhteita muiden valti-
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oiden kanssa. Yhteiskunnan ylätason toiminnan vahvuus on poliittisessa voimassa, jolla voidaan 

vaikuttaa neuvotteluiden kulkuun ja tulokseen. Neuvottelijoilla on takanaan materiaalisia ja talou-

dellisia resursseja. (Mapendere 2005.) 

 

Sierra Leonen rauhanprosessissa uskontojohtajat eivät asettuneet kummankaan konfliktin osapuolen 

taakse ja tuomitsivat väkivallan teot. Tämä tutkimus osoittaa muslimien ja kristittyjen johtajien tun-

nistaneen Sierra Leonen ja Irakin sodan keskellä yhteisen moraalisen vastuunsa rauhasta ja uskonto-

jen yhteistyöstä (Artikkelit I ja II). Lederachin kuvailema moraalinen mielikuvitus paremmasta tu-

levaisuudesta näkyi uskontojohtajien toiminnassa ja julkilausumissa (Lederach 2005). Uskontojoh-

tajat pitivät yllä uskoa rauhan ja sovinnon mahdollisuuteen väkivallan ja jännitteiden keskellä. Mus-

limien ja kristittyjen yhteinen rauhan rakentaminen sisälsi odotuksia ja toiveita tulevasta rauhasta, 

jotka kerrottiin IRCSL:n peruskirjassa. (Conteh 2008, 229–233.) Samoja väkivallattomia elementte-

jä näkyy muslimijohtajien aloitteessa uskontorauhan rakentamiseksi ja kristittyjen vastauskirjeessä 

(Common Word 2007; Yale Response 2007). Läpimurto Sierra Leonen rauhanprossissa oli kapinal-

listen tukijan Liberian presidentti Charles Taylorin ja RUF:n johtaja Foday Sankohin päätös osallis-

tua rauhanneuvotteluihin, mikä mahdollisti suorat neuvottelut kapinallisten ja hallituksen välillä 

(Penfold 2005).  

 

Kapinallisten johtaja Foday Sankohin luottamuksesta uskontojohtajiin kertoi hänen ilmoituksensa 

osallistua rauhanneuvotteluihin vain jos IRCSL on paikalla (Hurd 2016). Muslimien ja kristittyjen 

yhteisen rauhanvälityksen kautta rakennettiin luottamusta hallituksen ja kapinallisten välille ja suo-

ran väkivallan loputtua syntyi mahdollisuus rauhansopimuksen solmimiseen. Rauhanneuvotteluihin 

Sierra Leonen konfliktin ratkaisemiseksi osallistuivat maan presidentti Kabbah, Liberian presidentti 

Taylor, Yhdysvaltojen lähettiläs Jackson, kapinallisten johtaja Sankoh ja YK:n lähettiläs Okello 

sekä joukko afrikkalaisia valtoiden päämiehiä. IRCSL:n edustajien osallistuminen rauhanneuvotte-

luihin yhdessä hallituksen, kapinallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tuki virallista rau-

hanvälitystyötä, joka tähtäsi rauhansopimuksen solmimiseen (Artikkeli II). Lisa Schirchin mukaan 

uskonnollisten elementtien läsnäolo tuo tilaa uusilla uusille ajatuksille ja tukee rauhan rakentamista. 

Keskustelut, ateriat ja sanaton symbolinen vuorovaikutus auttavat vakavia, formaaleja neuvotteluja, 

joita käydään konfliktien ratkaisemiseksi. (Schirch 2005.) Sierra Leonen uskontojohtajat toimivat 

Lómen rauhaneuvotteluissa epämuodollisina taustavaikuttajina ja viestinviejinä osapuolten välillä 

(Artikkeli II).  
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6.2 Keskitason rauhanvälittäjät 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn Lederachin konfliktinratkaisuteorian heikkoutena on pidetty sen vä-

häistä kiinnostusta poliittisiin voimatekijöihin, poliittiseen järjestelmään ja kansainväliseen konteks-

tiin, ja sen tarjoamaa vähäistä roolia ulkopuolisille rauhanvälittäjille (Paffenholz 2013; Fetherston 

2000; Miall 2004). Tutkimuksen kohteena olevassa rauhanprosessissa Lederachin painottamat ele-

mentit olivat kuitenkin toimivia: Sierra Leonen uskontojohtajat työskentelivät toisen raiteen sisä-

puolisina rauhanvälittäjinä ja osallistuivat rauhanvälitykseen ensin yhteistyössä maan korkeimman 

johdon ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä myöhemmin rauhansopimuksen solmimisen jäl-

keen ruohonjuuritason aktiivien kanssa. Ulkopuoliset rauhanvälittäjät kuten yhteisöt, eri valtioiden 

edustajat ja järjestöt osallistuivat aktiivisesti rauhanneuvotteluihin, mutta erityisesti kansalliset us-

kontojohtajat toimivat toisen raiteen rauhanvälittäjinä (Artikkeli II). 

 

Sierra Leonen konfliktin syynä on pidetty kulttuurista väkivaltaa, joka jakoi maan sisällä ihmisiä 

etnisten ja taloudellisten syiden tähden erilaisiin ryhmiin. Toisaalta ihmisten tiedetään eri puolilla 

maata eläneen rauhassa ilman eri heimojen välisiä ristiriitoja. Galtungin rakenteellisen väkivallan 

konsepti sopii Sierra Leonen kuvaan talouden näkökulmasta, sillä jo ennen kapinallisten väkivaltai-

sen toiminnan alkamista oli tapahtunut ihmisten jakautuminen. Taloudellisesti yhteiskunnan pohjal-

la olevilla ihmisillä ei ole ollut mahdollisuuksia saavuttaa vaurautta ja vaikutusvaltaa, koska luon-

nonvarat olivat johtavan taloudellisen ja poliittisen eliitin kontrollissa. Kapinallisten RUF armeijan 

tavoitteena oli ensisijassa saavuttaa Konon timanttikenttien hallinta yhdessä Liberian presidentin 

Charles Taylorin kanssa. Kapinallisilla ei ollut ideologiaa tai poliittisia pyrkimyksiä, vaan halu saa-

da voimankäytön avulla kontrolli luonnonvaroista. (Leech 2014.) 

 

Toisen raiteen toimijoiden haasteena sovinnon rakentamisessa on poliittisen voiman ja vaikutusval-

lan puuttuminen. He eivät kykene toimeen panemaan rauhansopimuksia eivätkä voi puuttua suoraan 

konfliktin kulkuun. (Mapendere 2005.) Paffenholtz huomauttaa, että transformatiivisen mallin mu-

kainen toisen raiteen keskitason toimijoiden tukeminen ei ole aina auttanut konfliktinratkaisua. Rat-

kaisevampi rooli rauhan rakentamisessa on ollut yhteiskunnan ylätason ensimmäisen raiteen toimi-

joilla ja paikallisilla ruohonjuuritason toimijoilla. Lederachin transformatiivisen teorian painotukset 

ovatkin hänen uusimmissa julkaisuissaan alkaneet korostaa enemmän keskitason toimijoiden yhteis-

työtä ylätason ja ruohonjuuritoimijoiden kanssa. (Paffenholz 2013.) Sierra Leonessa IRCSL toimi 
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aktiivisesti yhteiskunnan kolmella eri tasolla (Artikkeli II) ottaen samankaltaisen aktiivisen roolin 

konfliktin hallitsemisessa, mikä oli kirkolla Mosambikin rauhanprosessissa (Paffenholz 1998; Paf-

fenholz 2009). Mosambikin San't Egidion kristillisen yhteisön rakentama ystävyyden verkosto kulki 

läpi koko yhteiskunnan ja teki heistä luotettavia rauhan lähettiläitä (Cox & Philpott 2003, 39). 

 

Konfliktien ratkaisussa on pyrkimyksenä saavuttaa rauha ja lopettaa väkivaltaisuudet. Miall kritisoi 

Galtungin rauhan käsitettä sen suppeudesta ja konkretian puutteesta, sen tulkitessa rauhantilaa vain 

väkivallan poissaoloksi eikä määrittele ja anna sisältöä itse rauhalle. (Miall 2007, 11.) Uskontoon 

perustuvassa välitystyössä on tärkeää määritellä mitä rauhalla tarkoitetaan eri uskonnollisten ja kult-

tuuristen traditioiden keskellä, kun etsitään yhteistä maaperää sovinnolle (Said & Funk 2001). Gal-

tungin teorian heikkoutena sen analysoidessa väkivaltaa on rakenteellisen väkivallan määrittely sy-

nonyymiksi yhteiskunnan sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden kanssa. Galtungin teoria onkin poh-

jimmiltaan utopistinen. (Patomäki & Wæver 1995, 9.) Lederachin käsitys konfliktin muuntumisesta 

kohti rauhaa ei ole staattinen, vaan ilmenee prosesseissa ihmissuhteiden parantuessa ja yhteiskun-

nan rakenteiden kehittyessä (Lederach 2003). Rauhanvälittäjien uskontodiplomatian tavoitteena ei 

ole konfliktin ratkaiseminen, vaan sovinto. Rauhaa ei nähdä silloin ainoastaan konfliktin poissaolo-

na, vaan kunnioittavien ja terveiden ihmisuhteiden palautumisena osapuolten välillä. (Johnston & 

Cox 2003, 15.) Sovinnonrakentaminen on pitkäaikainen dynaamisen prosessi, jossa edetään ihmis-

suhteiden, rakenteellisten ja sosiaalisten kysymysten ratkomisen kautta. Rauhanrakentajat ovat 

luomassa yhteiskuntaan uutta infrastruktuuria. (Lederach 1997.)  

 

Rauhanvälittäjien omalla identiteetillä on tärkeä merkitys työssä (Wall & Lynn 1993; Bercovitch & 

Kadayifci-Orellana 2009). Erityinen rooli Sierra Leonen toisen raiteen rauhan rakentamisessa oli 

baptistikäännynnäisillä (Artikkeli III). Muslimien ja kristittyjen perustaman IRCSL -organisaation 

pääsihteerinä toimi sodan aikana Alimammy Koroma, joka oli lapsena ollut oppilaana baptistien 

koulussa. Opiskeltuaan myöhemmin vuosia ulkomailla hän palasi Sierra Leoneen opettajaksi ja koki 

kääntymyksen muslimista kristityksi. Kääntymyksen jälkeen hän toimi baptistipastorina ja pakolais-

ten avustustyössä. Tärkeimpänä tehtävänään sodan aikana Koroma koki uskontojen yhteistyön vä-

kivallan lopettamiseksi. (Koroma 2007, 286–287.). Toinen baptistikäännynnäinen oli IRCSL:n pu-

heenjohtaja Moses B. Khanu (Artikkeli II), joka oli alun perin muslimi ja kääntyi nuorena kristityk-

si. 
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Hervieu-Legérin mukaan uskonnon olemus rakentuu ihmisten mielissä muistiketjun tavoin. Yksilö 

tulee osaksi uskonnollista yhteisöä osallistuessaan uskonnolliseen traditioon. (Hervieu-Legér 2000.) 

Muslimitaustasta kristityksi kääntyneillä uskontojohtajilta löytyi taustastaan kykyä samaistua mus-

limien ajatusmaailmaan ja työskennellä yhteistyössä tutun uskonnollisen ja kulttuurisen kontekstin 

keskellä (Artikkelit II ja III). Uskonnolliset muistot ja niiden yhdistäminen nykypäivään kertovat 

Jan Assmannin ja Maurice Halbwachsin mukaan muistin kollektiivisuudesta. Uskonnolliset muistot 

syntyvät aina vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Nykyisyys koetaan yhdessä menneisyydessä 

eletyn elämän kanssa. (Assmann 2006; Halbwachs 1980.) Tämä tarkoittaa tässä yhteydessä, että eri 

uskonnollisista taustoita tuleville toimijoille uskonto voi olla yhdistävä tekijä. Uskontojen yhteis-

työn kautta on mahdollista löytää uutta ymmärrystä uskontojen välisistä suhteista ja siirtyä pois us-

kontojen välisestä konflikti-asetelmasta uskontojen yhteistyöhön uskontojen yhteisten periaatteiden 

pohjalta.  

 

6.3 Ruohonjuuritason rauhan rakentaminen 

 

Sierra Leonessa rauhanprosessia seurasi sovinnonrakentaminen ruohonjuuritasolla. Uskontojen 

neuvosto IRCSL toimi tiiviisti yhdessä paikallisten kirkkojen ja moskeijoiden kanssa toimittaen 

humanitaarista apua sodasta kärsiville ihmisille. Aselevon jälkeen alkoi sovintoprosessi ja rauhan 

rakentaminen konfliktin uhrien ja väkivallantekijöiden välillä. Sierra Leonessa seurattiin käytäntöä, 

jossa rauhansopimuksen jälkeisessä sovintoprosessissa tutkittiin sodan aikana tehdyt rikokset julki-

sesti ja opeteltiin keskinäistä anteeksiantoa (Artikkeli II). Ruohonjuuritason ihmiset ovat kaikein 

haavoittuvimpia ja kärsivät eniten väkivaltaisista konflikteista. Heidän perustarpeidensa kohtaami-

nen on tärkeää, jotta syvään juurtunut vihan ja väkivallan kulttuuri ei palaisi takaisin rauhanteon 

jälkeen. Moniraiteisessa konfliktinratkaisuprosessissa ensimmäisen ja toisen raiteen toimijat pyrki-

vät rauhansopimuksen solmimiseen ja heillä on tendenssi nähdä siviiliyhteiskunnan edustajat ruo-

honjuuritasolla passiivisina toimijoina. Konfliktin muuntumisprosessissa kuitenkin juuri ruohonjuu-

ritasolla tapahtuvalla kolmannen raiteen työskentelyllä on strategisesti tärkeä ja keskeinen rooli. 

(Reimann 2004.) 

 

Konfliktien keskellä uskonnollisilla välittäjillä voi olla liian tiiviit suhteet valtioiden johtoon, jolloin 

he eivät toimi puolueettomasti. Uskonnollisilla johtajilla esimerkiksi Lähi-idässä on ollut taipumus 

seurata poliittisten johtajien aloitteita ja vaara henkilökohtaisesti sekaantua etnisiin konflikteihin, 
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kuten tapahtui Balkanin kriisissä. Serbien, kroaattien ja Bosnian muslimien johtajat yhdistivät omal-

la toiminnallaan uskonnon ja etnisyyden osaksi konfliktin ydintä. (Bouta, Kadayifci-Orrellana; 

Abu-Nimer 2005.) Sierra Leonessa uskontojohtajat välttivät uskontojen väliset ristiriidat ja ne myös 

toimivat neutraalisti suhteessa poliittisiin päättäjiin ja kapinallisiin. IRCSL auttoi sovintoprosessien 

viemistä paikalliselle tasolla eri puolilla maata huomioiden erityisesti sodan uhrit. Uskontojohtajat 

osallistuivat erilaisiin moniuskonnollisiin puhdistusmenoihin yhdessä traditionaalisten afrikkalais-

ten uskontojen edustajien kanssa. Maassa oli sodan jälkeen julistetettu yleinen armahdus ja moskei-

jat ja kirkot levittivät tietoa rauhansopimuksesta ja kapinallisten armahduksesta (Artikkeli II). 

 

Sierra Leonen Lómen rauhan sopimuksessa kapinallisten johtaja Foday Sankoh sai ministerin pai-

kan ja immuniteetin rikoksista, joita oli tehnyt sodan aikana. Rauhansopimus ei kuitenkaan pitänyt 

ja taistelut alkoivat myöhemmin uudestaan. Rauhanprosessi ei ollut vielä edennyt tarpeeksi pitkälle, 

jotta se olisi poistanut vihamielisyydet ja ristiriidat osapuolten väliltä. (Tesfai 2010.) Lederachin 

mukaan sovinto suhteiden muuntumiseksi entisten vihollisten kanssa on haastava prosessi. Sovinto-

prosesseissa tarvitaan totuutta ja armoa, jotta oikeus ja rauha saavutetaan. (Lederach 1997; Rams-

botham & Woodhouse & Miall 2011.) Toisaalta rauhan ja oikeuden välillä voi syntyä myös vastak-

kain asettelu. Rauhan tekeminen mihin hintaan hyvänsä verenvuodatuksen lopettamiseksi voi johtaa 

vallanjakoon, jossa perusihmisoikeudet eivät toteudu. Toinen tapa olisi jatkaa neuvotteluita demo-

kraattisen ratkaisun saavuttamiseksi, vaikka se pitkittäisi taisteluita ja voisi lisätä hirmutekoja. 

(Ramsbotham & Woodhouse & Miall 2011, 250.) 

 

Uskontojen neuvosto IRCSL tuki kapinallisille myönnettyä yleistä armahdusta. Sierra Leonen so-

vinnonrakentamisessa muslimit ja kristityt painottivat yhteisiä katumuksen, anteeksiantamuksen ja 

sovinnon periaatteita. He julistivat koston olevan väärin ja tärkeää on antaa anteeksi niille, jotka 

ovat rikkoneet. Uskontojohtajat korostivat rikkomusten tunnustamisen ja anteeksiannon olevan tie 

sovintoon, jolloin väärintekijät voivat palata takaisin yhteiskunnan yhteyteen (Artikkeli II). Yhden-

toista vuoden mittaisen sodan jälkeen vuonna 2003 perustettiin Sierra Leonen totuus- ja sovintoko-

missio, joka toimi Etelä-Afrikan, Ruandan ja monien muiden konfliktien jälkipuinneissa perustettu-

jen tuomioistuinten esimerkin mukaisesti. Komission tehtävänä oli selvittää sodan väkivaltaista 

kulkua, mikä oli tunnettu silpomisista, seksuaalisesta väkivallasta ja lapsien värväämisestä sotaan. 

(Shaw 2005.) Sodan seuraukset olivat huomattavat, kun kokonaisia kyliä oli tuhottu ja ihmisiä pol-

tettu koteihinsa elävältä. Sota oli jakanut perheitä erilleen. Kokemukset väkivallasta ja omin silmin 

todistetut väkivaltaiset tapahtumat olivat traumatisoineet ihmisiä. (Tesfai 2010.) Paikalliset järjestöt 
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ja ihmisoikeusaktivistit kannustivat ihmisiä osallistumaan totuuskomission toimintaan, mutta ko-

missio sai vain vähän kannatusta, koska sierraleonelaiset olisivat halunneet mieluummin antaa an-

teeksi ja unohtaa tapahtumat (Shaw 2005). 

 

Ihmisten välisellä tasolla sovintokomission toiminta merkitsi uhrien ja väkivallantekijöiden koh-

taamista. Kun komissio sai kuulla, että uhri haluaa nimetä väkivallantekijän, niin syytetylle annet-

tiin mahdollisuus vastata syytteisiin. Prosessin pyrkimyksenä oli uhrien ja väkivallantekijöiden pa-

lauttaminen takaisin yhteisön elämään. Sovintoprosessin ytimessä oli tapahtumien kertominen ja 

empaattinen kuunteleminen. Totuuskomission toiminnan tavoitteena oli sotarikosten avoin käsitte-

ly. Sierra Leonessa totuuskomitea kokoontui viikoittain ja väkivaltaan syyllistyneiden odotettiin 

kertovan perusteellisesti tekonsa ja tunnustavan ne julkisesti. Toisin kuin aiemmissa vastaavissa 

tuomioistuimissa Sierra Leonessa raiskaukset, käsien ja jalkojen katkominen ja silpomiset oli tehty 

julkisesti perheenjäsenten ja muiden ihmisten nähden. (Graybill 2012.) Totuuskomission työskente-

ly on tehokkainta silloin, kun siihen yhdistyy parantumista tukeva toiminta yhdessä sosiaalisen tuen 

kanssa (Shaw 2005). Konfliktin muuntuminen toimii laajentuvan verkoston tavoin ihmisten sitoutu-

essa rauhan rakentamiseen ja vakuuttuessaan sovinnon mahdollisuudesta (Lederach 2005). 

 

Monikasvoinen ja moniuskontoinen sovinnon rakentaminen Irakin konfliktin ja Sierra Leonen sisäl-

lissodan aikana madalsi uskontojen välisiä raja-aitoja ja vahvisti uskonnollisten toimijoiden yhteis-

työtä (Artikkelit I, II ja III). Länsi-Afrikkalaisessa moniuskontoisessa yhteiskunnassa ruohonjuuri-

tasolla erilaiset uskontoperinteet kulkevat limittäin (Artikkelit II ja III). Thomas Tweedin mukaan 

ihmiset ylittävät erilaisia maanpäällisiä rajoja, mutta myös rajoja uskontojen sisällä ja uskontojen 

välillä. Uskonnot pyrkivät asettumaan aloilleen, mutta ovat samanaikaisesti liikkeellä. Uskonnot 

antavat seuraajilleen myyttisen käsityksen kaiken alusta ja horisontin ihmiselämän päämäärästä. 

(Tweed 2006.) Uskonnollisten rituaalien kautta ihmiset oppivat käsittelemään ympäröivää maail-

maa erityisesti konfliktien siirtymävaiheissa. Entisten sosiaalisten rakenteiden hajotessa ja menettä-

essään merkitystään eri uskontojen rituaaleilla on tärkeä merkitys. Rituaalit voivat antaa turvalli-

suuden ja pysyvyyden tunnetta ja muuttaa kokemusta ympäröivästä maailmasta. Rituaalit eivät rat-

kaise ongelmia, mutta niiden kautta voi löytyä tilaa ongelmien käsittelemiseen. (Schirch 2005.)  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET, KESKUSTELU JA IMPLIKAATIOT 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa kysyttiin miten uskontodiplomatia auttaa konfliktien ratkaisemisessa. Tutki-

musongelmaa tarkasteltiin uskontodialogin, moniuskontoisen yhteistyön ja uskonnollisten rituaalien 

sekä käännynnäisten näkökulmista. Tutkimusartikkeleiden (I, II, III) yhteisanti vahvistaa uskonto-

diplomatian auttavan konfliktien ratkaisua: globaalin uskontodialogin, kansallisten uskontojohtajien 

vuorovaikutuksen ja kansalaisten arkikokemusten tasolla. Tutkimustuloksissa näkyi Hans-Georg 

Gadamerin kuvaama ymmärryshorisonttien kohtaaminen. Väkivaltaisten konfliktien keskellä tapah-

tui uskontojen uudelleen tulkintaa rauhan ja sovinnon rakentamiseksi. (Gadamer 2006, 300–306.) 

 

Muslimien ja kristittyjen uskontodialogi Irakin sodan keskellä ja Sierra Leonen Uskontojen neuvos-

ton yhteiset asiakirjat ovat tärkeitä rauhan rakentamisessa. Yhteisten uskonnollisten periaatteiden 

kirjaaminen ja tunnistaminen vahvistavat sovintoa ja rauhaa uskontojen välillä ja yhteinen jumala-

puhe lieventää uskontojen välisiä jännitteitä. Islaminuskosta ja kristinuskosta löytyy aabrahamilai-

sina uskontoina yhteisiä periaatteita ja toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää uskonnollisten ja 

sekulaarien konfliktien keskellä.  

 

Lähi-idän uskonnot jakavat samankaltaisia käsityksiä rauhasta, sovinnosta ja anteeksiannosta, jotka 

ovat tärkeitä konfliktien sovittelussa. Muslimijohtajat korostivat aloitteessaan Irakin sodan keskellä 

uskontoja yhdistävää yhteistä sanaa. Muslimien aloitteessa painotettiin Jeesuksen sanoja: rakasta 

Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi Jumalan antamana ilmoituksena, mikä on muslimeille ja kristityil-

le yhteistä. Kristityt käyttivät vastauksessaan islaminuskosta nousevia käsitteitä Jumalasta osoittaen 

näin yhteyttään muslimeihin.  

 

Uskonnollisilla rituaaleilla oli erityinen rooli Sierra Leonen rauhan prosessissa. Muslimien ja kristit-

tyjen johtajat yhdessä afrikkalaisen traditionaalisen uskonnon edustajien kanssa toimittivat puhdis-

tusrituaaleja eri puolilla Sierra Leonea. Tämä näkyi myös islaminuskosta kristinuskoon kääntynei-

den pastoreiden toiminnassa, jotka suorittivat kristillisiä kasteita ja siunasivat hautaan sodissa kaa-

tuneita. Moniuskontoisissa sovinnonjuhlissa olivat rinnakkain islamilaiset, kristilliset ja afrikkalai-

set traditionaaliset uskontoperinteet. Ruohonjuuritason yhteistyö vahvisti sovintoa traumaattisen 
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sodan jälkeen. Uskonnolliset rituaalit eivät poista kärsimyksiä, mutta antavat ihmisille tilaa käsitellä 

ongelmia.  

 

Tutkimuksen erityisenä empiirisenä kohteena oli Sierra Leonen sisällissota vuosina 1991–2002. 

Tutkimustulokset tukevat John Paul Lederachin konfliktin transformaatioteorian käsitystä, jonka 

mukaan yhteiskunnan ylätasolla, keskitasolla ja ruohonjuuritasolla tapahtuva moniraiteinen rauhan 

rakentaminen auttaa konfliktien ratkaisemisessa. Sierra Leonen uskontojohtajat sanoutuivat irti vä-

kivallasta ja se toi heille roolin rauhan rakentamisessa. Transformaatio näkyi uusien näköalojen 

avautumisena uskontojen uskomusperspektiivistä käsin moniuskontoisen uskontodiplomatian tuki-

essa rauhan rakentamista yhteiskunnan eri tasoilla. Valtioiden rakenteiden sortuessa uskonnot voi-

vat olla resursseja ja voimavaroja. Sodan keskellä uskonnot edustivat pysyvyyttä ja antoivat voimaa 

katsoa toiveikkaammin kohti tulevaisuutta.  

 

Konfliktien kulkuun voidaan vaikuttaa tukemalla väkivallattomia tapoja ratkaista ristiriitoja. Uskon-

tojohtajien näkyvä yhteistyö loi toivoa kaaoksen keskellä. Uskonnollisten toimijoiden luomat ver-

kostot Sierra Leonen kirkkojen ja moskeijoiden kautta koskettivat koko yhteiskuntaa. Kansallisten 

uskontojohtajien työskentely rauhanvälittäjinä toivat luottamukselliset suhteet konfliktin molempiin 

osapuoliin. Rauhanvälittäjien neutraali työskentely konfliktien osapuolten välillä valmisti konfliktin 

osapuolia toistensa kohtaamiseen ja rauhanneuvotteluihin. Uskontojohtajat tukivat poliittisia pää-

töksentekijöitä rauhanneuvotteluissa ja yleisen armahduksen toteuttamisessa sekä sodan jälkeen 

totuuskomissioiden työskentelyssä. 

 

7.2 Keskustelu 

 

Muslimien ja kristittyjen ylätason uskontodialogin taustalla on yhtenä alkusysäyksenä ollut vuonna 

2002 Englannin kirkon arkkipiispa George Careyn yhdessä pääministeri Tony Blairin ja Jordanian 

prinssi El Hassan bin Talalin kanssa järjestämä seminaari, jonne he kutsuivat joukon tutkijoita, jot-

ka olivat taustaltaan muslimeita ja kristittyjä. Yhteiset kokoontumiset jatkuivat vuosittain ja niiden 

keskellä koettiin syntyvän kunnioittavaa keskustelua uskontojen kesken osallistujien kuunnellessa 

toinen toisiaan tuomitsematta ja pyrkimättä konsensukseen tai kompromissiin uskontojen välillä. 

Samankaltaisia kokemuksia syntyi Stuttgartissa Saksan kristittyjen ja muslimien kokoontumisissa 

vuosina 2005 ja 2006, joiden osanottajat kertoivat dialogin johtaneen ystävyyssuhteisiin osallistuji-
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en kesken. (Pratt 2014.). Eri uskontojen edustajien tapaamisilla ja keskusteluilla on tärkeä merkitys 

uskontorauhan rakentamisessa.  

 

Aabrahamilaisten uskontojen kipupisteitä ovat uskontojen erilaiset käsitykset uskonnoille tärkeistä 

periaatteista ja Jumalasta. Juutalaiset joko hylkäävät kokonaan Jeesuksen hahmon tai tunnustavat 

historiallisen Jeesuksen, mutta eivät pidä häntä profeettana tai jumalallisena. Muslimit ja kristityt 

kunnioittavat Jeesusta, mutta kristittyjen käsitys Jeesuksen ristinkuolemasta ja jumaluudesta erottaa 

uskonnot toisistaan. Muslimit eivät usko perisyntiin ja kolminaisuuden käsite on heille merkitykse-

tön. Samoin juutalaiset ja kristityt eivät pidä Muhammadia profeettana. Muslimien on vaikeaa käsit-

tää, että kristityt eivät näe profeetta Muhammadin sanoman alkuperän olevan samasta jumalallisesta 

lähteestä kuin Vanhan testamentin profeettojen. (Abu-Nimer & Khoury & Welty 2007, 18–22.)  

 

Lesslie Newbigin korostaa uskontojen vuoropuhelun haasteena olevan dialogiin osallistujien ym-

märrys omasta uskonnostaan. Uskontojen edustajat näkevät itsensä ja oman uskontonsa sijaitsevan 

keskiössä ja muut uskonnot periferiassa. Vuoropuheluun osallistuvat saattavat ajatella muiden us-

kontojen olevan vääriä ja heillä ei ole mitään opittavaa muista uskonnoista. (Newbigin 1995.) Wes-

ley Ariarajah vie ajatusta vielä pidemmälle korostaen kaikkien ihmisten kuuluvan samaan yhteiseen 

Jumalan luomakuntaan. Hän haastaa erityisesti kristittyjä näkemään pelastuksen historiallisena pro-

sessina, joka ulottuu kristinuskon ulkopuolelle. Kristittyjen tulisi avoimemmin käydä keskustelua 

kaikkien uskontojen kirjoituksista ja niiden luonteesta, jotta syntyisi todellinen dialogi eri uskonto-

jen välillä. (Ariarajah 1977, 9–11.) 

 

Tässä tutkimuksessa kuvatun uskontodiplomatian onnistumisen kannalta oli tärkeää, että ennen mo-

niuskontoisen rauhan rakentamisen aloittamista muslimit ja kristityt kävivät dialogia keskenään. 

Sierra Leonen muslimien ja kristittyjen yhdessä laatimissa Uskontojen neuvoston IRCSL:n toimin-

taperiaatteissa ja Irakin sodan keskellä syntyneessä Yhteinen sana -välillämme asiakirjoissa näkyy 

uskontojen uudelleen tulkinta. Avoimessa dialogissa uskontojen edustajat voivat jakaa käsityksensä 

Jumalasta ja ilmoituksesta (Artikkelit I ja II). Hans Gadamer kuvaa dialogia hermeneuttisena koke-

muksena. Ymmärrystämme ei ohjaa pelkästään kokemus ja traditio vaan myös kieli. Kokemus toi-

seudesta on erityinen, koska kyse ei ole vain tarkasteltavasta objektista vaan suhteesta toiseen. Toi-

sesta muodostuu keskustelukumppani ja vuoropuhelun jatkuessa keskinäinen ymmärrys lisääntyy. 
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(Gadamer 2006, 352–355; Gothóni 2005.) Uskontodialogi ja konfliktien ratkaiseminen kulkevat 

käsi kädessä. Marc Gopinin mukaan konfliktien keskellä uskonnollisten toimijoiden välittämä em-

patia voi auttaa ihmisiä selviämään tuskallisista kokemuksista. Eri uskontojen dialogeissa on mah-

dollista löytää yhteisiä käsityksiä Jumalan huolenpidosta. Elämän pyhyys ja väkivallattomat uskon-

nolliset käsitykset ovat yleisiä kaikissa uskonnoissa ja niiden pohjalta voidaan tehdä uskontojen 

yhteistä sovinnontyötä konfliktien keskellä. (Gopin 1997.) 

 

7.3 Implikaatiot 

 

Tämän tutkimuksen anti ovat rohkaisevat löydökset uskontodiplomatian mahdollisuuksista tukea 

hauraiden valtioiden konfliktien ratkaisua moniuskontoisen rauhan rakentamisen kautta. Lähi-idän 

ja Länsi-Afrikan konfliktien keskellä uskontojen yhteistyön kautta tapahtuva uskontodiplomatian 

kehittäminen on tärkeä tutkimusalue. Uskontojen yhteistoiminta radikalisoitumisen ja väkivaltaisen 

ekstremismin torjumiseksi ovat myös ajankohtaisia tutkimuksen kohteita. Erityinen vähän tutkittu 

tutkimusaihe on naisten osallistuminen rauhan rakentamiseen Sierra Leonessa (Artikkeli II), jossa 

heillä oli näkyvä rooli, jonka kautta väkivaltainen konflikti tuli kansainvälisen yhteisön tietoon. 

 

Sekulaarien ja uskonnollisten konfliktien keskellä uskonnollisilla instituutioilla on mahdollisuuksia 

tukea poliittisia rauhanprosesseja toimiessaan aktiivisena osana siviiliyhteiskuntaa. Uskontojohtaji-

en päätöksenteolla ja yhteyksillä poliittisiin päättäjiin voidaan vaikuttaa uskonnollisten konfliktien 

syvyyteen ja niiden ratkaisemiseen. Tässä tutkimuksessa näkyi uskontojohtajien esimerkki sitoutua 

omaan uskontoonsa osoittaen samalla kunnioitusta toista uskontoa kohtaan, mikä tuki sosiaalista 

koheesiota yhteiskunnan keskellä. 
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Taulukko 1. Tutkimustulosten kiteytys induktiivisen sisällönanalyysin pohjalta 
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tumista moniuskontoisiin sovinnonri-
tuaaleihin kannustetaan Muslimit ja kristityt rukoilevat 

samaa Luojaa 
Yhteinen isä Aabraham Yhteistyö abrahamilaisten uskon-

tojen pohjalta 
Aabrahamilaisilla juurilla tärkeä mer-
kitys 

Uskontorauhan rakentaminen 
globaalin uskontodialogin 
päämääränä 

Muslimien ja kristittyjen lämpi-
mät suhteet ja yhteistyö merki-
tyksellistä sovinnon rakentami-
sessa 

Muslimeilla ja kristityillä tarve raken-
taa sovintoa ja ystävyyttä uskontojen 
kesken ruohonjuuritasolla 

Synkretistiset kokemukset 
tukevat sovinnon rakentamista 

Muslimien, kristittyjen ja afrik-
kalaisten uskontojen rituaalit 
tukevat sovintoprosessia 

Muslimien, kristittyjen ja afrikkalais-
ten uskontojen rituaalit tukevat sovin-
toprosessia 

Jumala työskentelee toisen 
uskonnon keskellä 

Jumala ja laki mainitaan 
IRCSL:n peruskirjoissa 

 

Uskontojohtajat vastuussa 
globaalista rauhan rakentami-
sessa 

Uskontojohtajat kutsuvat halli-
tusta ja kapinallisia yhteiseen 
neuvotteluun 

IRCSL:n edustajat tapaavat paikallisia 
uskontojohtajia konfliktitilanteissa 

Kristittyjen puhe ristiretkestä 
ja islamilaisten ääriryhmien 
julistamat fatwat tuomitaan 

Kapinallisten väkivalta ja halli-
tuksen väkivaltaiset kostotoimet 
tuomitaan 

Uskontorauhan häirintä paikallisella 
tasolla tuomitaan 
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