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Johdanto
Vuosi 2009 on YK:n kansainvälinen sovittelun vuosi. Se on myös ihmisoikeuksista
oppimisen vuosi sekä luonnonkuitujen ja tähtitieteen vuosi. Myös lapsen oikeuksien
sopimus viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa.
Kansainväliset teemavuodet tarjoavat hienon mahdollisuuden kertoa ihmisille erityisistä, huomioita ansaitsevista teemoista. YK:n yleiskokous julistaa teemavuosien
ja vuosikymmenten lisäksi useita teemapäiviä, joiden yhteydessä päivänavauksia voi
luontevasti käyttää.
Tämä vihkonen on jatkoa syksyllä 2008 julkaistulle Parcouria, rauhaa ja perusoikeuksia – YK:n teemapäivät kouluissa – Open vihkolle. Säväytä sovittelemalla – Open vihko
tarjoaa tehtäväideoita ja käyttövalmiita päivänavauksia sovitteluteeman käsittelyyn
oppitunneilla. Se myös kertoo, kuinka voit toteuttaa koulussa alakoululle suunnatun
sopulipolun tai vanhemmille oppilaille suunnatun YK-sovittelupolun.
Takakanteen on kiinnitetty cd, joka sisältää päivänavauksia edellä mainituista teemoista. Päivänavaukset löytyvät ikäluokittain kohdennettuna: varhaiskasvatukseen
ja alakoululle on omat päivänavauksensa, yläkoululle omansa sekä lukiolle omansa.
Vihkosen sisältö on jaettu kohderyhmittäin, jotta eri ikäluokkien opettajat voivat suoraan tutustua heille suunniteltuun materiaaliin.
Päivänavaustekstit löytyvät tämän vihkosen lopusta. Jokaisen päivänavaustekstin yhteyteen olemme listanneet muutamia vaihtoehtoja teemapäivistä, joina päivänavausta voi käyttää. Päivänavaukset yhdistettynä vihkosessa esitettyihin tehtävälinkkeihin
ja -ideoihin ovat sellaisenaan käytettävissä tuntien teemoina. Kaikki päivänavaukset
ovat saatavilla myös mp3-muodossa verkkosivujemme aineistotietokannasta
www.ykliitto.fi/tuotteet/paivanavaukset.
Päivänavauksien sisältö tai vihkossa esitetyt ideat eivät vanhene myöhempää käyttöä
ajatellen, vaan niitä voi käyttää myös tulevina vuosina.
Esimerkiksi YK:n julistamiin kansainvälisiin teemapäiviin liittyviä tehtäviä ja toimintaideoita löytyy lisää verkkosivuiltamme
www.ykliitto.fi/kouluttaa/ykpaivat_tehtavia_kouluille.
Kaikki keskeiset YK:n teemapäivät on listattu Suomen YK-liiton tekemään YK-seinäkalenteriin. YK-kalenteri on postitettu kaikille alakoulujen, yläkoulujen ja lukioiden
opettajille Opettaja-lehden välissä elokuussa 2009. Mikäli sinulla ei vielä ole YK-kalenteria, voit tilata sellaisen postikuluja vastaan YK-liiton toimistolta.
Toivottavasti päivänavaukset ja koulutehtävät kannustavat sovittelemaan ja keskustelemaan!





Suomen YK-liiton sovittelukampanja vuonna 2009

sovittelu

1

Kansainvälisen sovittelun teemavuoden kunniaksi Suomen
YK-liitto on yhteistyössä Suomen sovittelufoorumin kanssa
suunnitellut kaksi sovitteluaiheista rastipolkua: sopulipolun ja
YK-sovittelupolun. Sopulipolku on suunnattu ensisijaisesti alakouluille ja YK-sovittelupolku yläkouluille ja lukioon. Kumpikin
polku tutustuttaa oppilaat toiminnallisin menetelmin sovittelun
sanomaan. Polut voidaan toteuttaa joko ulkona tapahtuvana
suunnistuksena tai työpajatyöskentelynä luokissa.

Sopulipolku
Yhteensä yhdeksän rastia sisältävällä sopulipolulla oppilaat pääsevät pohtimaan
sovinnon avaimia etsimällä yhdessä ratkaisuja rastitehtäviin. Sopulipolulle on oma
passinsa, jota oppilaat täyttävät rasteilla ohjeiden mukaan. Sopulipolun ajatuksena on
korostaa ratkaisukeskeisyyttä ja yhteistyön tärkeyttä. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi
liikuntatunnilla, elämänkatsomustiedon tai uskonnon tunnilla tai koko koulun yhteisenä
teemapäivänä. Aikaa koko polun alustus, toteutus ja purku vievät noin 90 minuuttia.

YK-sovittelupolku
Yhteensä seitsemän rastia sisältävän YK-sovittelupolun tarkoituksena on tutustuttaa
oppilaat toiminnallisin menetelmin YK:n rauhantoiminnan eri osa-alueisiin (konfliktinehkäisy ja yleinen aseidenriisunta, rauhantekeminen, rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen) ja auttaa heitä huomaamaan arkipäiväisen sovittelun ja kansainvälisen
sovittelun yhteydet. Sovittelupolulle on oma passinsa, jota oppilaat täyttävät rasteilla
ohjeiden mukaan. Aikaa koko polun alustus, toteutus ja purku vievät noin 90 minuuttia.

Kuinka toteutan sopuli- tai YK-sovittelupolun?
Ennen sopuli- tai YK-sovittelupolun suorittamista oppilaat voi johdatella sovittelun
maailmaan pienellä alustuksella aiheeseen. Halutessaan koulu voi myös tilata Suomen
YK-liitolta kouluvierailijan pitämään sovitteluteemasta lyhyen alustuksen tai kokonaisen
oppitunnin. Kouluvierailijamme voivat myös vetää koko sopuli- tai sovittelupolun.
Polkuja varten tarvittavat materiaalit (rastit, liitteet ja ohjeet) löytyvät kansiosta, jonka
voi lainata Suomen YK-liitolta maksutta. Tämän lisäksi opettajan pitää tulostaa tehtäväpassi jokaiselle ryhmälle Suomen YK-liiton verkkosivuilta www.ykliitto.fi/kouluttaa/
tehtavia_kouluille. Kaikki materiaalit (rastit, liitteet ja ohjeet) ovat myös tulostettavissa
verkosta.

Lisätietoa sovittelusta
YK-liitto on julkaissut sovitteluaiheisen teemasivuston www.ykliitto.fi/sovittelu, joka
tarjoaa monipuolista tietoa YK:sta rauhantoimijana. Lisätietoa ja materiaalia sovittelusta
löytyy myös muun muassa Suomen sovittelufoorumin kotisivuilta www.ssf-ffm.com.



Päivänavausten
tehtävävinkit

ALAKOULU
Päivänavaukset 1 ja 2 on suunnattu alakoululle. Tarinoiksi
kirjoitetut päivänavaukset käsittelevät konfliktinehkäisyä,
rauhanrakentamista ja sovittelua. Tässä ideoita siihen,
kuinka teemoja voi syventää päivänavauksen jälkeen luokissa.
Päivänavaus 3 sopii käytettäväksi sekä ala- että yläkouluissa. Se käsittelee erityisesti sovittelua ja anteeksipyytämisen
tärkeyttä.



alakoulu 1

alakoulu 1

Konfliktinehkäisy

”Yhdessä toimiminen ja uhkaavien tilanteiden edessä rauhallisena
pysyminen auttavat monesti estämään suuremmat riidat.
Keskustelu ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat avaimia rauhan
säilymiseen.”
Tarinassa Rauhanmetsän rauha on uhattuna ja Pörrö Pormestari ja Lieska Leiskuva
päättävät kutsua koolle kriisikokouksen, jotta tilanne rauhoittuisi. Pohtikaa yhdessä, mitä
oravat voisivat tehdä, jotta rauha saataisiin säilymään ja kaikille oravaperheille riittäisi
pesäpuita. Voitte myös käydä yhdessä läpi päivänavauksessa esiintyneitä hankalia
sanoja, kuten konflikti ja kriisikokous.
1. Kuinka varmistetaan, että Rauhanmetsässä ei syty uutta konfliktia?
2. Kuinka tilanne saadaan rauhoitettua ja taattua, etteivät oravat ala kiistellä 		
keskenään pesäpuista?
3. Tuleeko mieleenne jotain tilannetta oikeasta elämästä, jossa ihmiset saattaisivat
löytää itsensä vastaavanlaisesta tilanteesta?
Kirjoittakaa jatkotarina siitä, mitä Rauhanmetsässä tapahtui.

Sovintosimulaatio -tehtäväidea:
Tulosta Suomen YK-liiton verkkosivuilta www.ykliitto.fi/kouluttaa/tehtavia_kouluille
simulaation tarvittavat tehtäväkortit. Tehtäväkortit antavat kullekin oppilaalle
jonkin roolin. Leikkaa kortit ja jaa ne luokan oppilaille. Kortteja on kahdenlaisia,
punaisia ja vihreitä. Punaisissa korteissa on annettu henkilöllisyys ja lyhyt kuvaus
kyseisen henkilön luonteesta. Punaisten korttien henkilöt ovat kaikki jollain
tavalla ääripäitä, jotka ärsyttävät helposti toisiaan ja aiheuttavat näin ollen riitoja
ja antoisia sovittelutilanteita (esim. Reijo Riitapukari – ärsyyntyy kaikesta ja alkaa
äksyillä, jos joku edes katsoo hänen suuntaansa). Vihreät kortit taas ovat sovinnon
tuojien henkilöllisyyksiä. Sovinnon tuojat kiertävät luokassa ja auttavat muita
osapuolia ratkaisemaan riitoja. Keskustelkaa simulaation jälkeen rooleista ja miltä
roolin esittäminen tuntui. On hyvä muistuttaa, että kyseessä oli rooli, eikä kukaan
oikeasti käyttäytynyt ilkeästi.

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:
21.9.
2.10.
24.10.
6.11.
		
29.5.

Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen YK:n päivä
Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ja ympäristötuhojen 		
estämiseksi
Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä



alakoulu 2

Sovittelu ja rauhanrakentaminen
”Kunhan riita on sovittu, voidaan rauha taata
yhteistyöllä ja mielekkäällä tekemisellä.” -Kalle KyyhkyPäivänavaus käsittelee rauhanrakentamista ja sovittelua. Tarinan Rauhanmetsässä
tilanne alkaa kärjistyä vakavaksi ja on turvauduttava sovittelijoiden apuun. Rauhanrakennuksen elementtejä pohditaan yhdessä.

Sovittelun sanastoa -tehtäväidea:
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Käykää läpi alla olevan listan sanoja ja pohtikaa yhdessä, mitä ne tarkoittavat.
Tämän jälkeen voit antaa oheisen sanaristikon oppilaille ratkottavaksi. Sanaristikko
löytyy Suomen YK-liiton verkkosivuilta www.ykliitto.fi/kouluttaa/tehtavia_kouluille.
Kirjainvihjeitä voi antaa kohderyhmän tietotason mukaisesti.

Kirjoittakaa tämän jälkeen sovitteluaiheesta tarina, jossa käytätte ainakin viittä (5)
sanaa alla olevasta listasta.
sovinto
konflikti
rauhanomaisuus
puolueettomuus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

työrauha
rauha
keskustelu
neuvottelu

yhteisymmärrys
suvaitsevaisuus
säännöt

yhteistyö
hyväksyminen
pelisäännöt		

S O V I T T E L U
S O T A
Y S TÄ VYY S
R I I T A
N E UVO TT E L U
Y H T E I S T YÖ
S O P U
Millä keinolla riita voidaan selvittää?
Riidat voivat kärjistyä pahimmassa tapauksessa jopa tähän raakaan muotoon.
Kavereiden välillä tärkeä juttu, jota tulee arvostaa.
Tilanne, jossa osapuolet ovat eri mieltä asiasta, eivätkä löydä yhteisymmärrystä.
Mikä on keino, jolla yhteisymmärrys voi löytyä?
Kun ihmiset puhaltavat yhteen hiileen ja toimivat yhdessä.
Vanha sanonta kuuluu: ”Kyllä _________ sijaa antaa”. Mikä on puuttuva sana?

Keskiriville muodostuva sana: SOVINTO

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:
21.9.
2.10.
6.11.
		
29.5.

10 10

Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ja ympäristötuhojen 		
estämiseksi
Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä
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alakoulu 3

Sovittelu ja anteeksipyytäminen

”Sovittelussa tärkeää ei ole syyllisten etsiminen tai rankaiseminen,
vaan myönteisten ratkaisujen löytäminen ja sovinnon hengen
palauttaminen.”
Mitä sovittelulla tarkoitetaan?

3

Sovittelu on arkipäiväinen ilmiö, josta jokaisella on omakohtaista kokemusta. Arjen sovittelussa on yleensä kyse ristiriitatilanteiden selvittelystä puhumalla ja toista osapuolta
kuuntelemalla. Jos tilanne on päässyt kärjistymään pahasti, sovitteluun voidaan joskus
tarvita ulkopuolisen puolueettoman tahon apua. Arjen sovitteluun ja sovinnontekoon
kuuluu usein anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen sekä yhteinen päätös vastaavien
tilanteiden välttämisestä tulevaisuudessa. Koulumaailmassa vertaissovittelu on viime
vuosina yleistynyt oppilaiden ristiriitojen ratkaisumenetelmänä.
Sovittelu on tärkeä osa myös kansainvälistä rauhantyötä. Kansainvälinen sovittelu
ei perusajatukseltaan juuri eroa muiden alojen sovittelusta. Sovittelua voidaan käyttää
ennaltaehkäisevänä keinona konfliktin syttymisen estämiseksi tai jo puhjenneen konfliktin ratkaisemisessa. Sovittelu perustuu voimankäytön ja väkivallan välttämiseen ja pyrkimykseen löytää tilanteeseen rauhanomainen ratkaisu. Kolmannen osapuolen johtamaa
sovittelua käytetään vaikeiden konfliktien ratkaisuun erityisesti silloin, kun vihamielisyydet ovat syviä ja jatkuneet pitkään tai kun osapuolten omat sovintoyritykset eivät ole
tuottaneet tulosta.

Arvaa mitä sovitellaan -tehtäväidea:
Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä sovittelu tarkoittaa. Oppilaat voivat pohtia, tuleeko
heille mieleen tilanteita, joista olisi voitu selvitä sovittelemalla. Suomen YK-liiton
verkkosivuilta www.ykliitto.fi/kouluttaa/tehtavia_kouluille on tulostettavissa esimerkkejä riitatilanteista, joihin oppilaiden tulee keksiä ratkaisu.
Oppilaat voivat pareittain näytellä tilanteen, ja toiset yrittävät arvata, mistä riidassa
on kyse. Miettikää lopuksi yhdessä sovinnollista ratkaisua riidalle.

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:
21.9.
2.10.
16.11.
29.5.

Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä
Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä
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Päivänavausten
tehtävävinkit

YLÄKOULU
Päivänavaukset 4 ja 5 on suunnattu yläkoululle. Ne käsittelevät turvallisuusuhkia, konfliktinehkäisyä, sovittelua ja
rauhanrakentamista. Tässä ideoita siihen, kuinka teemoja
voi käsitellä luokassa syvällisemmin.
Huomioithan, että päivänavaus 3 sopii käytettäväksi sekä
ala- että yläkouluissa. Se käsittelee erityisesti sovittelua ja
anteeksipyytämisen tärkeyttä.

12

” ”Nasu tuli takaa Puhin vierelle.
”Puh!”, kuiskasi hän.
”No mitä?”
”Ei mitään”, sanoi Nasu ja otti Puhin käpälästä kiinni.
”Tarkistin vain että olet siinä.””

yläkoulu 4

Turvallisuusuhat ja konfliktinehkäisy

Konfliktinehkäisyllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on estää kiistojen ja erimielisyyksien kehittyminen aseellisiksi yhteenotoiksi ja torjua konfliktien uusiutuminen.
YK:n peruskirjassa todetaan, että maailmanjärjestön on ryhdyttävä toimiin ”rauhaa
vaarantavan uhan syntymisen ehkäisemiseksi”. Konfliktien ehkäisy onkin ollut YK:n keskeinen tavoite ja toimialue aina sen perustamisesta lähtien, vaikka vasta kylmän sodan
päättyminen mahdollisti tehokkaan puuttumisen rauhaa uhkaaviin tilanteisiin.
Konfliktien ehkäisyn keinoja ovat pääasiassa ehkäisevä diplomatia (neuvottelut, sovittelu
ja luottamusta rakentavat toimet), rauhanturvatoiminta, aseidenriisunta ja sanktioiden
käyttö. Ehkäisevä diplomatia tarkoittaa usein YK:n edustajan lähettämistä puhumaan
konfliktin osapuolille tavoitteenaan saada heidät sopimaan erimielisyydet rauhanomaisesti. Valtioiden välistä luottamusta puolestaan rakennetaan avoimella tietojen vaihdolla.
Konfliktiherkille alueille voidaan myös sijoittaa YK:n rauhanturvajoukkoja estämään
levottomuuksien puhkeamista. YK:n konfliktinehkäisytoiminnassa keskeistä on kansalaisten hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien, kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen sekä
hyvän hallintotavan edistäminen, sillä nämä tekijät nähdään pitkällä aikavälillä rauhan
ja turvallisuuden tärkeimmiksi rakennuspuiksi. YK:n konfliktinehkäisytoiminta perustuu
järjestön eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Rauhanturvaajat maailman konflikteissa -tehtäväidea
Oppilaat jaetaan 2–4 hengen ryhmiin, minkä jälkeen he tutustuvat maailmassa
tällä hetkellä käynnissä oleviin konflikteihin www.globalsecurity.org/military/world/
war/index.html. Jokainen ryhmä valitsee yhden konfliktin, jonka taustoihin ja
nykytilanteeseen tutustuu tarkemmin.

Esimerkkejä selvitettävistä asioista:
• Mistä konflikti on saanut alkunsa?
• Kuinka kauan konflikti on jatkunut?
• Ketkä ovat konfliktin osapuolet?
• Mitkä ovat konfliktin eri osapuolten tavoitteet ja intressit?
• Miten konfliktia on yritetty sovitella?
• Onko YK ollut mukana sovitteluissa?
• Ovatko YK:n rauhanturvajoukot osallistuneet konfliktin rauhoittamiseen?
• Minkä pituisia operaatiot ovat olleet?
• Minkälaisia suunnitelmia rauhan ylläpitämiseksi on laadittu?
Ryhmät laativat havainnoistaan esityksen muulle luokalle. Esitys voidaan toteuttaa monella
eri tavalla: julisteella, esitelmällä, näytelmänä tai tarinana.

13 13

yläkoulu 4
14 14

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:
21.9.
2.10.
24.10.
6.11.
29.5.

Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen YK:n päivä
Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ja ympäristötuhojen 		
estämiseksi
Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä

5

”Meidän jokaisen on katsottava peiliin ja kysyttävä itseltämme,
olemmeko tehneet parhaamme rauhan hyväksi.” -Martti AhtisaariKansainvälisten konfliktien osapuolten välinen neuvottelu ja erimielisyyksien sovittelu
tapahtuu usein YK:n pääsihteerin johdolla tai YK:n turvallisuusneuvoston, yleiskokouksen tai pääsihteerin nimittämän, kansainvälisesti kokeneen ja arvostetun rauhansovittelijan välityksellä. YK:n lisäksi myös monet muut kansainväliset, valtiolliset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat harjoittavat sovittelua. Esimerkiksi vuoden 2008 rauhannobelisti Martti Ahtisaari tunnetaan kansainvälisesti taitavana rauhansovittelijana.
Suomessa sovitellaan erilaisia konflikteja ja ristiriitoja muuan muassa rikossovittelutoimistoissa, tuomioistuimissa, työpaikoilla ja kouluissa. Sovittelu on toimintaa, jossa
puolueeton ulkopuolinen sovittelija auttaa konfliktin osapuolia pääsemään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa, vaan toimii sovinnon
mahdollistajana sovittelua ohjaamalla. Sovittelun tuloksena konfliktin osapuolet löytävät
itse ratkaisun, johon voivat sitoutua.

Tehtäväidea
Pohtikaa koko luokan/ryhmän voimin, millainen on hyvä sovittelija. Mitä ominaisuuksia hänellä tulisi olla? Oppilaat voivat lisäksi miettiä, olisiko heistä rauhansovittelijoiksi - miksi/miksi ei?
Voitte myös laatia omaa kouluanne koskevan koulurauhasopimuksen mukaillen
kansainvälisten rauhansopimusten kaavaa. Useimmat rauhansopimukset sisältävät:
•		 toimintatapoja koskevan osion (jossa pyritään vastaamaan rauhanprosessin
			 kuinka-kysymykseen),
•		 sisällöllisen osion (jossa sovitaan siitä, mikä tulee muuttumaan rauhansopimuksen
			 solmimisen jälkeen eli pyritään vastaamaan rauhanprosessin mitä- kysymykseen)
			 sekä
•		 institutionaalisia järjestelyjä koskevan osion (jossa sovitaan rauhansopimuksen
			 toimeenpanosta ja valvonnasta vastaavista tahoista (hallintorakenteista) eli pyri			 tään vastaamaan rauhanprosessin kuka-kysymykseen.)
Sopimuksessa tulisi siis vastata seuraaviin kysymyksiin:
•		 Kuinka koulussa saadaan ylläpidettyä hyvä oppimisympäristö ja koulurauha?
			 (esimerkki: Koulussa kunnioitetaan kaikkia.)
•		 Mitä konkreettisia toimenpiteitä koulurauhan ja hyvän ilmapiirin luomiseksi
			 tulisi tehdä? (esimerkki: Nimittely on kielletty.)
•		 Kuka on vastuussa sopimuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta?

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:
21.9.
2.10.
24.10.
6.11.
29.5.

Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen YK:n päivä
Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ja ympäristötuhojen estämiseksi
Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä

15

yläkoulu 5

Sovittelu

Päivänavausten
tehtävävinkit

LUKIO
Päivänavaukset 6 ja 7 on suunnattu lukiolle. Ne käsittelevät
turvallisuusuhkia, konfliktinehkäisyä, rauhansovittelua ja
rauhantekemistä. Tässä ideoita siihen, kuinka teemoja voi
käsitellä luokassa syvällisemmin.
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Turvallisuusuhat ja konfliktinehkäisy

lukio 6

”Kuvittele maailma, jossa sopisimme erimielisyytemme diplomatian ja
vuoropuhelun keinoin pommien ja luotien sijasta. Kuvittele, jos ainoat
jäljellä olevat ydinaseet olisivat muinaismuistoja museossa. Kuvittele,
millaisen perinnön voisimme jättää lapsillemme.” -Mohamed El-BaradeiKonfliktinehkäisyllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on estää kiistojen ja erimielisyyksien kehittyminen aseellisiksi yhteenotoiksi ja torjua konfliktien uusiutuminen.
Konfliktinehkäisyn keinoja ovat pääasiassa ehkäisevä diplomatia (neuvottelut, sovittelu
ja luottamusta rakentavat toimet), rauhanturvatoiminta, aseidenriisunta ja pakotteiden
käyttö. Kriisien aikana käytettäviä keinoja kutsutaan operatiiviseksi konfliktinehkäisyksi.
Tällöin tavoitteena on etupäässä konfliktin laajenemisen, syvenemisen ja pitkittymisen
estäminen.
YK:n peruskirjassa todetaan, että maailmanjärjestön on toimittava ”rauhaa vaarantavan
uhan syntymisen ehkäisemiseksi”. Konfliktien ehkäisy onkin ollut yksi YK:n
keskeisimmistä tavoitteista sen perustamisesta lähtien. YK:n konfliktinehkäisytoiminnassa keskeistä on kansalaisten hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien, kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen sekä hyvän hallintotavan edistäminen, sillä nämä tekijät koetaan
pitkällä aikavälillä rauhan ja turvallisuuden tärkeimmiksi rakennuspuiksi.

Tehtäväidea:
Alla on lista sanoja, jotka kuvaavat ristiriitojen ja konfliktien ehkäisyn kannalta
tärkeitä asioita. Sanoista voi tehdä lappuja, joita oppilaat saavat selittää toisilleen
pienissä ryhmissä niin, että muut ryhmäläiset yrittävät arvata, mikä sana on kyseessä. Kukin ryhmäläinen nostaa vuorotellen yhden lapun ja yrittää selittää lapusta löytyvän sanan muulle ryhmälle käyttämättä itse sanaa tai sen johdannaisia selityksessään (esimerkki: jos sana on ”luottamus”, selityksessä ei saa käyttää verbiä
”luottaa”). Muut arvaavat, mikä sana on kyseessä.
Oppilaat pohtivat lopuksi yhdessä ryhmissä, mikä esille tulleista asioista on heidän
mielestään tärkein konflikteja ehkäisevä tekijä ja miksi. Ryhmät voivat valita myös
useampia tekijöitä.
Oikeudenmukaisuus 		
Anteeksiantaminen			
(Toisten) kunnioittaminen		

Suvaitsevaisuus		
Totuus 			
Yhteistyö

Tasavertaisuus		
Rehellisyys

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:

21.9.
2.10.
6.11.
		
16.11.
29. 5.

Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ja ympäristötuhojen 		
estämiseksi
Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä
Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä
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lukio
7 7
lukio

Rauhansovittelu ja rauhantekeminen
”Maailma on aika hirveä tänään,
mutta silti paljon parempi kuin vielä eilen.
Ei ainoastaan siksi,
että suvaitsemme toisiin kohdistuvia hyökkäyksiä vähemmän,
vaan myös monilla muilla tavoilla,
joita nyt jo pidämme itsestäänselvyyksinä.
Ja niinhän sanotaan, että jos tahtoa löytyy,
löytyy myös keino – nyt, ei huomenna!”
			

-Noam Chomsky-

Rauhantekemisellä tarkoitetaan diplomaattisia ponnisteluja, joiden tavoitteena on
neuvotteluteitse taivuttaa konfliktin osapuolet lopettamaan vihollisuudet ja ratkaisemaan keskinäiset kiistansa. YK:lla on useiden vuosikymmenten kokemus rauhantekemisestä diplomatian keinoin, ja se on ollut ratkaisevassa roolissa monien rauhansopimusten syntymisessä eri puolilla maailmaa.
Arjen ristiriitatilanteilla ja laajemmilla yhteiskunnallisilla ja kansainvälisillä konfliktitilanteilla on monia yhteisiä piirteitä, kuten se, että perimmäiset syyt kiistaan ovat
yleensä monimutkaiset ja pitkittyessään kiista yleensä vain pahenee. Syyllisten etsimistä
tärkeämpää on määrätietoinen pyrkiminen rauhantilaan, joka on kaikkien osapuolten
näkökulmasta hyväksyttävä. Pysyvä rauha on mahdollinen vain, jos kaikki osapuolet
voivat sitoutua saavutettuun ratkaisuun.

Sovinnon avaimet -tehtäväidea:
Löydät Suomen YK-liiton verkkosivuilta www.ykliitto.fi/kouluttaa/tehtavia_kouluille neljä konfliktitilannelappua, joista kaksi (A1 ja A2) käsittelee arjen riitatilanteita ja kaksi
muuta lappua (B1 ja B2) laajempia yhteiskunnallisia konflikteja. Jaa oppilaat pieniin
ryhmiin ja anna kunkin ryhmän tutustua yhteen arjen konfliktitilanteeseen ja yhteen
laajempaan konfliktiin. Heidän tehtävänään on pohtia yhdessä, minkälaisia ristiriitoja kuhunkin tapaukseen liittyy ja miten tulehtuneesta tilanteesta voitaisiin päästä
rauhanomaiseen tulevaisuuteen. Käykää yhdessä läpi pohdinnan tulokset.

10 Päiviä, joihin teemat soveltuvat:
21.9.
2.10.
24.10.
6.11.
		
29. 5.
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Kansainvälinen rauhanpäivä
Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä
Kansainvälinen YK:n päivä
Kansainvälinen päivä aseellisten konfliktien ja ympäristötuhojen 		
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Konfliktinehkäisy

alakoulu 1

Oletko kuullut Pörrö Pormestarista tai Rauhanmetsästä? Entä Lieska Leiskuvasta ja hänen johtamastaan liito-oravien yhteisöstä? Minäpä kerron sinulle hiukan näiden kahden
yhteisön menneisyydestä.
Pörrö Pormestari on, kuten nimestä päätellä saattaa, Rauhanmetsän pormestari. Rauhanmetsässä asuu maaoravia, jotka ovat hyvin rauhanomaisia ja hiljaisuutta rakastavia.
Lieska Leiskuva taas johtaa liito-oravien yhteiskuntaa aivan Rauhanmetsän vieressä joen
toisella puolella.
Maa- ja liito-oravilla on ollut kiistoja pähkinöiden jakamisperiaatteista ja muista heitä
erottavista ja väkisin yhdistävistä tekijöistä. Pitkien neuvottelujen jälkeen molemmat
yhteisöt päättivät solmia sovinnon ja rakensivat sillan metsien välille. Liito-oravat ja
maaoravat pääsivät samoihin kouluihin ja kaikki oravalapset saivat leikkiä rauhassa keskenään molemmissa metsissä. Elämä oli pitkän aikaa hyvin leppoisaa Rauhanmetsässä.
Ikävä kyllä kerran hiipuneilla riidoilla on monesti tapana kyteä pinnan alla ja puhjeta
uudestaan, jos jokin asia rikkoo rauhaa tai uhkaa turvallisuutta. Näin kävi myös Rauhanmetsässä, kun liito-oravien kotipuita alettiin kaataa uuden moottoritien tieltä.
WRUUUM…suuret metsäkoneet jylläsivät liito-oravien mailla kaataen useita puita rytinällä alas. Lieska Leiskuva havahtui kovaan rysähdykseen ja kurkisti ulos toimistopesästään huomaten kauhukseen viereisen puun viuhahtavan maahan aivan hänen silmiensä
edessä. Hän kaappasi kimpsunsa ja kampsunsa, levitti tassunsa ja liiti puusta toiseen
sellaista vauhtia, että hänen harmaantuneet poskikarvansa vain lepattivat tuulessa. Lieska saapui Pörrön toimistopesälle ja huohotti hengästyneenä:
- Huoh, huoh! Oletko huomannut mitä metsässämme tapahtuu?
-Toki, toki. Eihän tässä metelissä voi olla huomaamatta! Maaoravat ovat kauhuissaan. Kymmenien
perheiden pesät ovat jo tuhoutuneet, ja muut pakenevat henkensä edestä kauemmas metsään,
Pörrö toteaa vakavana.
-Tiedän! Tämä on aivan hirveää! Liito-oravilla on sama tilanne, ja olen kuullut jo lukuisista riidoista maa- ja liito-oravien välillä, kun vapaista pesäpuista alkaa olla pula. Pian olemme taas keskellä
konfliktia, jos emme toimi pian! Lieska huohottaa edelleen hengästyneenä.
-Hmmm..totta. Meidän tulisi pian kutsua koolle kriisikokous, ja miettiä kuinka säilytämme rauhan
ja toimimme yhteistyössä hädän hetkellä. Tällaisessa tilanteessa on parasta puhaltaa yhteen hiileen, Pörrö lausahtaa.
-Lähettäkäämme Kalle-Kyyhky levittämään viestiä kriisikokouksesta, johon jokaisen oravan on
osallistuttava! julistaa Lieska päättäväisenä. Puutumme ongelmaan ennen kuin se on liian myöhäistä!
- Niin teemme, vahvistaa Pörrö.
Kokous pidettiin, ja tilanne saatiin rauhoittumaan hetkeksi. Mutta kuinka pitkäksi
aikaa tämä riittää pitämään rauhan maassa, kun metsäkoneet jatkavat jylläämistään ja
metsän kaatamista…
Yhdessä toimiminen ja uhkaavien tilanteiden edessä rauhallisena pysyminen auttavat
monesti estämään suuremmat riidat. Keskustelu ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat
avaimia rauhan säilymiseen. Toivotaan, että Rauhanmetsä säilyy rauhallisena.
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Rauhanrakentaminen ja sovittelu

alakoulu 2

Rauhanmetsässä oli rytinää. Puita kaatui, kun suuret metsätyökoneet jylläsivät ja kaatoivat oravien pesäpuita yksi toisensa jälkeen. Metsässä tähän asti sovussa asuneet liitooravat ja maaoravat alkoivat olla hermostuneita ja peloissaan. Pesäpuiden määrä väheni,
ja oravat joutuivat kiistelemään vielä pystyssä olevista pesäpuista. Liito-oravien johtaja
Lieska Leiskuva ja maaoravien pormestari, Pörrö olivat järjestäneet kriisikokouksen sopiakseen alkaneet riidat, mutta tilanne näytti vain pahenevan, mitä pidempään metsäkoneet jatkoivat puiden kaatamista. Rauhanmetsä oli kaikkea muuta kuin rauhallinen.
– Ulos sieltä, senkin liitävät lökäpöksyt! huusi ryhmä maaoravia suuren männyn alimmilta
oksilta. Puussa pesi kolme liito-oravaperhettä, jotka olivat paenneet puuhun, kun heidän
oma pesäpuunsa oli kaatunut.
– Me ei tulla mihinkään, turhaan siellä piipitätte mokomat maaoravanvaivat! Me oltiin tässä puussa eka ja mehän ei hievahdetakaan! huusivat puun vallanneet liito-oravat takaisin.
– Teinä kyllä harkitsisin uudestaan, meillä on täällä parcour-armeija koossa ja me ollaan valmiita
tekemään mitä vain, koska tämä puu kuuluu meille!
Valkoinen kyyhky lensi viereisen puun oksalle ja pysähtyi kuuntelemaan oravien välistä
uhoamista. Kalle-Kyyhky pyöritteli päätään surullisena ja suuntasi kohti Pörrö Pormestarin toimistopuuta. Kop kop, se koputti nokallaan puun runkoon.
– Mitä? murahti Pörrö Pormestari selvästi stressaantuneena ja ärtyneenä, kun häntä
häirittiin.
– Mäntykuja 5:ssä on alkamassa konflikti, ja osapuolet vaikuttavat hyvin vihamielisiltä. Jonkun
pitäisi puuttua tilanteeseen, ennen kuin on liian myöhäistä, raportoi Kalle-Kyyhky tilannetta.
– Mmm, tämä on jo kolmas konflikti, josta minulle raportoidaan ennen lounasaikaa! Mikä näitä
oravia vaivaa, kun tartutaan käpyihin ja keppeihin!
– Tilanne on vakava ja oravat pelkäävät perheidensä puolesta. Metsäkoneet eivät tunnu lopettavan ollenkaan, ja puut vähenevät vähenemistään. Pesäpuita ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi!
Kalle-Kyyhky toteaa rauhallisen viisaalla äänellään. Näyttäisi siltä, että tarvitsisimme taas
metsäkunnan sovittelijoita paikalle. Jonkinlainen jälleenrakennus olisi myös tarpeen.
– Olet oikeassa Kalleseni. Kutsun Siiri-sopulin sovittelemaan riitaa, ja rupeamme harkitsemaan,
kuinka voisimme löytää uusia pesäpaikkoja tuhoutuneiden tilalle. Jonkinlainen harrastustoiminta
voisi myös tehdä hyvää, jotta riitelevillä oravilla olisi jotain järkevämpää tekemistä. Miltä kuulostaisi uuden oravakylän rakentaminen talkoovoimin? pohdiskelee Pörrö.
– Kuulostaa minusta hyvältä ratkaisulta. Kunhan riita on sovittu, voidaan rauha taata yhteistyöllä
ja mielekkäällä tekemisellä. Voisimme harkita myös pesäalueen laajentamista vastakkaiseen suuntaan kuin mihin metsäkoneet jylläävät, ehdottaa Kalle-Kyyhky.
Sovittelu auttoi liito-oravien ja maa-oravien kiistan ratkaisussa, ja riitapukarit päättivät
yhteisvoimin ruveta rakentamaan hyviä paaluja pesäkoloille ja etsimään uusia mäntyjä
metsäkoneiden ulottumattomista. Yhteistyöllä tilanne saatiin ratkaistua, ja Rauhanmetsässä oli taas rauhallista asua.

Kyllä sopu sijaa antaa.
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Sovittelu ja anteeksipyytäminen

alakoulu 3

Meille monille on varmasti tuttu tilanne, jossa riidan tai kinastelun jälkeen mutistaan
anteeksi ja saadaan aikaan sovinto, joka ei kuitenkaan miellytä kumpaakaan osapuolta
täysin. Omaa syyllisyyttä toisena riidan osapuolena on vaikea hyväksyä ja periksi on vaikea antaa. Sovinnon tekeminen vain sen takia, että joku toinen sitä vaatii, tai silloin kun
vihalla on vielä valta, ei ole kestävä ratkaisu.
Sovitteluun ja sovinnontekoon kuuluu usein anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen
sekä yhteinen päätös vastaavien tilanteiden välttämisestä tulevaisuudessa. Jos tilanne
on päässyt kärjistymään pahasti, sovitteluun voidaan joskus tarvita ulkopuolisen puolueettoman tahon apua. Sovittelussa tärkeää ei ole syyllisten etsiminen tai rankaiseminen,
vaan myönteisten ratkaisujen löytäminen ja sovinnon hengen palauttaminen.
Pysyvän sovinnon avain on anteeksianto ja molempien osapuolten halukkuus saavuttaa
sovinto. Sovittelu tarjoaa tilanteen, jossa osapuolet voivat turvallisesti kohdata toisensa
ja vaikuttaa itse oman asiansa lopputulokseen. Tavoitteena on saada aikaiseksi molempia osapuolia tyydyttävä sopimus. Sovitteluun osallistumisen olisikin hyvä olla vapaaehtoista, ja osapuolten tulisi itse haluta saavuttaa sovinto, jotta lopputulos olisi kestävämpi.
Sovittelu on tärkeä osa myös kansainvälistä rauhantyötä. Kansainvälinen sovittelu ei
perusajatukseltaan juuri eroa muiden alojen sovittelusta. Sovittelua voidaan käyttää ennaltaehkäisevänä keinona konfliktin syttymisen estämiseksi tai jo puhjenneen konfliktin
ratkaisemiseksi. Sovittelu perustuu voimankäytön ja väkivallan välttämiseen ja pyrkimykseen löytää tilanteeseen rauhanomainen ratkaisu. Kolmannen osapuolen johtamaa
sovittelua käytetään vaikeiden konfliktien ratkaisuun erityisesti silloin, kun vihamielisyydet ovat syviä ja jatkuneet pitkään tai kun osapuolten omat sovintoyritykset eivät ole
tuottaneet tulosta.
Anteeksi-sanalla on suuri merkitys, mutta sitä täytyy tarkoittaa. Itsellekin tulee parempi
mieli, kun pyytää aidosti anteeksi, jos on toiminut väärin.
Hiekkalaatikkojengi räppää anteeksipyynnön tärkeydestä osuvasti seuraavanlaisesti:
”Aina ei muista olla kiltti,
anteeksi pitää pyytää silti,
kun tajuu että nytten väärin teki,
anteeksi pitää pyytää heti.
Muuten saattaa tulla paha mieli
ja punastuu niin kuin kärpässieni,
viinimarja tai mansikka,
mut nyt ei lauleta marjoista,
vaan siitä kun joskus oon ajattelematon
ja pelkästään omaa napaani katon,
ja sit mulle yhtäkkii valkenee et nyt oon ollut tyhmä ja ilkee,
enkä haluu semmonen olla,
tilanne on korjattava jotta kaikki ois taas kavereita
eikä kenenkään mieltä pahoiteta.”

Pidetään hyvä mieli yllä!
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Turvallisuusuhat ja konfliktinehkäisy

Turvallisuus voi jollekin tarkoittaa sodan uhkan väistymistä - sitä, että saa nukkua yönsä
omassa sängyssään tarvitsematta pelätä sitä, että voi leikkiä pihalla huolettomasti tai
sitä, että saa käydä koulua ja kävellä kouluun rauhassa. Jollekin turvallisuus voi puolestaan tarkoittaa sitä, ettei tarvitse pelätä maanjäristyksiä, tsunameja tai terrori-iskuja.

yläkoulu 4

Pelkäätkö sinä jotakin? Millaisessa tilanteessa tunnet olosi turvattomaksi? Mitä turvallisuus merkitsee sinulle?

Suomi on melko turvallinen maa, jossa luonnonkatastrofit ovat harvinaisia, eikä terrori-iskutkaan kovin todennäköisiä. Viimeisestä sodasta on kulunut jo vuosikymmeniä ja
yhteiskuntamme huolehtii kansalaistensa perustarpeista, kuten terveydenhuollosta,
vähimmäistoimeentulosta ja koulutuksesta.
Kaikesta huolimatta me monesti pelkäämme jotakin ja koemme olomme ajoittain turvattomaksi. Nykymaailma on täynnä turvallisuusuhkia.
Koulukiusaaminen, lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt ja väkivaltarikokset alkavat
valitettavasti olla arkipäivää Suomessakin. Ihmisten turvattomuus ja paha olo saattavat
monesti laukaista myös suurempia konflikteja. Konfliktien ennaltaehkäisyssä tärkeää on
puuttua ongelmiin ajoissa, jotta ne eivät pääse pahenemaan ja laajenemaan hallitsemattomiksi. Koulumaailmassa konfliktinehkäisy voisi tarkoittaa esimerkiksi yleisen kouluviihtyvyyden lisäämistä ja koulukiusaamiseen puuttumista ajoissa. Toisten huomioiminen, lähimmäisistä välittäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat tärkeitä keinoja
ennaltaehkäistä mielenterveyshäiriöitä ja parantaa lasten ja nuorten oloa.
Maailman mittakaavassa konfliktien ennaltaehkäisy on tärkeää ensisijaisesti inhimillisen
kärsimyksen vähentämiseksi ja ihmishenkien säästämiseksi. Muun muassa aseidenriisunta on merkittävä osa kansainvälistä konfliktinehkäisyä. Omilla elintavoillamme voimme myös ehkäistä ympäristökatastrofien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia maailmanlaajuisia konflikteja.
Me jokainen voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi turvallista
elää ja olla Suomessa ja tällä planeetalla. Välitetään ja autetaan ystävää hädässä. Pelkästään olemalla läsnä voimme auttaa, kuten Nasu asian ilmaisee Puhille:
”Nasu tuli takaa Puhin vierelle.
“Puh!”, kuiskasi hän.
“No mitä?”
“Ei mitään”, sanoi Nasu ja otti Puhin käpälästä kiinni. “Tarkistin vain että olet siinä.”

Aloitetaan tänään!
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Sovittelu ja rauhanrakentaminen

yläkoulu 5

Eero ja Matti kävivät samaa koulua eri luokilla. Koulussa oli tapana jättää ulkovaatteet
naulakoihin luokkien ulkopuolelle. Eräänä päivänä Matti nappasi Eeron pipon, kun tämä
oli menossa välitunnille. Matti heitti pipon kaverilleen, ja Eero yritti saada pipon itselleen
siinä onnistumatta. Moni paikalla ollut nauroi asialle, mutta Eeroa se harmitti, koska
kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta. Lopulta pipo päätyi käytävän roskikseen, josta Eero
oli sitä nostamassa, kun Matti vielä yritti napata sen. Matematiikan opettaja sattui juuri
tällä hetkellä kulkemaan ohitse.
Kuulostaako tilanne yhtään tutulta? Onko teidän koulussanne käynyt jotain vastaavanlaista? Entä kuinka tilanne jatkuisi – sivuutettaisiinko asia olankohautuksella vai ohjattaisiinko pojat ehkä keskustelemaan asiasta?
Kouluissa sattuu päivittäin monia tilanteita, joissa on vakavankin ristiriidan ainekset
olemassa. Toki kiusoittelu voi olla myös aidosti hyväntahtoista, jos molemmat osapuolet
oikeasti kokevat sen pelkkänä leikkinä. Aina täytyy kuitenkin pitää mielessä, että asia,
joka ehkä tekijän mielestä on harmitonta pilaa, saattaa loukata toista osapuolta hyvinkin syvästi. Jatkuva pieni kiusaaminen voi kärjistyessään laukaista suurempia riitoja ja
konflikteja, joiden selvittäminen on jo huomattavasti hankalampaa.
Koulumaailmassa rauhan säilyminen edellyttää hyvän ilmapiirin luomista, yhteisissä
säännöissä pysymistä, ongelmiin puuttumista ajoissa ja toisista välittämistä. Vertaissovittelu on yksi hyvä tapa sopia riitoja ja päästä yhteisymmärrykseen. Vertaissovittelu on
ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Vertaissovittelulla
puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelussa
koulun omat koulutetut sovittelijat auttavat osapuolia ratkaisemaan riitansa yhdessä
ilman opettajia. Tarkoitus on, että sovittelun tuloksena konfliktin osapuolet löytäisivät
itse ratkaisun, johon voivat sitoutua.
Koulujen lisäksi Suomessa sovitellaan erilaisia konflikteja ja ristiriitoja muuan muassa
rikossovittelutoimistoissa, tuomioistuimissa ja työpaikoilla
Sovittelua hyödynnetään myös kansainvälisillä kentillä. Kansainvälisten konfliktien osapuolten välinen neuvottelu ja erimielisyyksien sovittelu tapahtuu usein esimerkiksi YK:
n pääsihteerin johdolla tai YK:n turvallisuusneuvoston, yleiskokouksen tai pääsihteerin
nimittämän, kansainvälisesti kokeneen ja arvostetun rauhansovittelijan välityksellä.
YK:n lisäksi myös monet muut kansainväliset, valtiolliset ja kansalaisyhteiskunnan
toimijat harjoittavat sovittelua. Vuoden 2008 rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari
tunnetaan kansainvälisesti taitavana rauhansovittelijana. Hänen mielestään me kaikki
voimme osaltamme vaikuttaa sovinnon säilymiseen ympärillämme. Ahtisaaren sanoin:
meidän jokaisen on katsottava peiliin ja kysyttävä itseltämme, olemmeko tehneet parhaamme rauhan hyväksi.
Annetaan sovulle sijaa!
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Turvallisuusuhat ja konfliktinehkäisy

lukio 6

Kuvitellaan hetki, että luokkahuoneenne on maapallo pienoiskoossa. Sanotaan, että
lähimpänä ikkunoita istuva viidesosa luokassa olevista oppilaista edustaa maailman
etuoikeutettuja. He voivat jatkaa koulupäivää normaaliin tapaan, osallistua oppitunteihin ja nauttia muutaman tunnin päästä ravitsevan lounaan koulun ruokalassa. Sen
sijaan muut luokassa olijat, jotka ajatusleikissämme edustavat maailman enemmistöä,
joutuvat pärjäämään alle kymmenellä dollarilla päivässä kaikkien kulujensa kattamiseksi. Heistä monella ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin, ja riittävä ruoka, ilmaisesta
lounaasta puhumattakaan, on osalle vain kaukainen haave.
Mieti nyt, missä sinä istut. Osuitko ikkunoiden viereen – vai epäonneksesi kenties juuri
luokan vastakkaiselle puolelle? Tuntuuko jako oikeudenmukaiselta kaikkien näkökulmasta? Näetkö jo, kuinka tilanne voisi jossain vaiheessa johtaa levottomuuksien puhkeamiseen ryhmien sisällä ja välillä?
Nykymaailma on täynnä turvallisuusuhkia ilmastonmuutoksesta terroritekoihin. Jos kuitenkin pitäisi nimetä yksi uhka ylitse muiden, monen asiantuntijan valinta olisi köyhyys.
Köyhyys kylvää epävakautta monella tasolla, ja sen kielteiset vaikutukset ovat hyvin
kauaskantoisia. Köyhyyden rinnalle voisi nostaa myös epätasavertaisuuden, joka ruokkii
tyytymättömyyttä ja kaunaa.
YK:n konfliktinehkäisytoiminnassa keskeistä on kansalaisten hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien, kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen sekä hyvän hallintotavan edistäminen,
sillä nämä tekijät nähdään pitkällä aikavälillä rauhan ja turvallisuuden tärkeimmiksi
rakennuspuiksi.
Konfliktien ennaltaehkäisy on tärkeää ensisijaisesti inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi ja ihmishenkien säästämiseksi. On kuitenkin tunnustettu tosiseikka, että konfliktien ennaltaehkäisy säästää myös suuria summia rahaa, sillä konfliktinehkäisy on
huomattavasti halvempaa kuin konfliktista toipumisen rahoittaminen. Itse sotatoimiin
tuhlataan usein miljardeja dollareita.
Aseidenriisunta on tärkeä osa konfliktinehkäisyä. Maailman valtiot käyttävät asevarusteluun jopa 1200-1300 miljardia vuosittain, kun YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, kuten köyhyyden puolittamiseen ja peruskoulutuksen ulottamiseen kaikille, riittäisi
arvioiden mukaan tästä vain noin reilun kymmenesosan suuruinen vuosittainen summa.
Maailma on täynnä turvallisuusuhkia, mutta samalla myös täynnä toivoa. Vuoden 2005
rauhannobelisti, kansainvälisen ydinenergiajärjestön johtaja Mohamed El-Baradei päätti
Nobel-luentonsa seuraaviin sanoihin:
”Kuvittele, mitä tapahtuisi, jos kaikki maailman kansat käyttäisivät kehitykseen yhtä
suuren summan kuin sotakoneiston rakentamiseen. Kuvittele maailma, jossa jokainen
ihminen eläisi vapaana ja arvokkaasti. Kuvittele maailma, jossa itkisimme yhtä vuolaasti Darfurissa kuin Vancouverissa kuolevaa lasta. Kuvittele maailma, jossa sopisimme
erimielisyytemme diplomatian ja vuoropuhelun keinoin pommien ja luotien sijasta.
Kuvittele, jos ainoat jäljellä olevat ydinaseet olisivat muinaismuistoja museossa. Kuvittele, millaisen perinnön voisimme jättää lapsillemme. Kuvittele, että sellainen maailma on
ulottuvillamme.”
Hyvää koulupäivää sovinnon hengessä!
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Rauhansovittelu ja rauhantekeminen

lukio 7

”Maailma on aika hirveä tänään,
mutta silti paljon parempi kuin vielä eilen.
Ei ainoastaan siksi,
että suvaitsemme toisiin kohdistuvia hyökkäyksiä vähemmän,
vaan myös monilla muilla tavoilla,
joita nyt jo pidämme itsestäänselvyyksinä.
Ja niinhän sanotaan, että jos tahtoa löytyy, löytyy myös keino – nyt, ei huomenna!”
Näin osuvasti kuvasi maailman tilaa amerikkalainen yhteiskunta- ja kielitieteilijä Noam
Chomsky joitakin vuosia sitten.
Välillä sanomalehteä lukiessa tai uutisia katsellessa tuntuu siltä, että maailma on aika
hirveä paikka, ainakin jos mittapuuna käytetään rauhaa ja turvallisuutta, jotka ovat tärkeitä kaikille. Lähi-idän konflikti tuntuu jatkuvan muuttumattomana vuodesta toiseen,
ja yhteiskunnan vakaus ja yhtenäisyys horjuvat pahoin niin Somaliassa, Afganistanissa,
Irakissa kuin monessa muussakin maailmankolkassa.
Edistystä on silti tapahtunut, ja tahto myönteiseen muutokseen on tärkeässä asemassa paremman huomisen luomisessa. Vuoden 2008 rauhannobelisti, presidentti Martti
Ahtisaari on sanonut, että rauha on tahdon asia ja kaikkein hankalimmatkin konfliktit
voidaan ratkaista. Ahtisaarta on syytä kuunnella – onhan hän rauhansovittelun kansainvälisesti arvostettu ja palkittu erityisasiantuntija.
Nobel-puheessaan Ahtisaari totesi, että YK tarjoaa oikean areenan kansainvälisille rauhanponnisteluille ja globaalien ongelmien ratkaisemiselle. YK ei suinkaan ole täydellinen
toimija – jo pelkästään monet rakenteelliset rajoitteet usein hidastavat ja mutkistavat
päätöksentekoa yli 190 valtion muodostamassa järjestössä. Toisaalta YK on kattavan
jäsenkuntansa ansiosta ainoa foorumi, jonka voidaan aidosti nähdä edustavan kansainvälistä yhteisöä kriiseissä.
YK:lla on myös takanaan näyttävä rauhansovittelijan ura: vuosien 1945–2005 välisenä aikana maailmanjärjestön tuella on saavutettu rauhanomainen ratkaisu yhteensä noin 170
aseellisessa konfliktissa. Ahtisaaren sanoin: ”meillä ei ole varaa YK:n menettämiseen.”
Kaikkien YK:n jäsenmaiden pitäisi yhdessä pyrkiä maailmanjärjestön vahvistamiseen,
jotta se voisi tulevaisuudessa toimia entistä paremmin rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi kaikkialla maailmassa.
Arjen sovittelu ja rauhan kulttuurin vaaliminen mikrotasolla edesauttavat samojen arvojen siirtymistä myös laajemmille areenoille. Oma toimintasi ei siis ole merkityksetöntä.
Joka kerta, kun päätät lopettaa turhanpäiväisen riitelyn perheenjäsenesi, koulukaverisi
tai kenen tahansa muun kanssa, edistät sovinnon henkeä ympärilläsi. Joka kerta, kun autat muita ratkaisemaan keskinäiset ristiriitansa, kuljet rauhansovittelijoiden jalanjäljissä.
Toisten kunnioitus, suvaitsevaisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat sovinnon
tärkeimpiä avaimia sekä jokaisen arjessa, yhteiskunnan tasolla että kansainvälisesti.
Rauha on tahdon asia, ja se alkaa pienistä teoista.
Tehdään yhdessä rauhanomaisempi maailma!
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Opettaja – tässä Sinulle käyttövalmiita
päivänavauksia sovittelusta!
Vuonna 2009 vietetään kansainvälistä sovittelun teemavuotta. Sovittelu on arkipäiväinen ilmiö, josta jokaisella on omakohtaista kokemusta. Arjen sovittelussa
on yleensä kyse ristiriitatilanteiden selvittelystä puhumalla ja toista osapuolta kuuntelemalla. Sovitteluun ja
sovinnontekoon kuuluu usein anteeksipyytäminen ja
anteeksiantaminen sekä yhteinen päätös vastaavien
tilanteiden välttämisestä tulevaisuudessa. Koulumaailmassa vertaissovittelu on viime vuosina yleistynyt
oppilaiden ristiriitojen ratkaisumenetelmänä.
Suomen YK-liiton vuoden 2009 päivänavaukset käsittelevät sovittelua monilla eri tavoilla. Takakanteen kiinnitetty cd-levy sisältää kaikki seitsemän päivänavausta.
Päivänavausten tekstit ja aiheeseen liittyvät koulutehtävät löytyvät vihkosesta ikäluokittain kohdennettuna: varhaiskasvatukseen ja alakoululle on omat
päivänavauksensa, yläkoululle omansa sekä lukiolle
omansa. Päivänavausten lisäksi vihkosessa esitellään
sovitteluun liittyviä koulutehtäviä, kuten sopulipolkua
ja sovitteluviestiä, jotka voidaan toteuttaa vaikka luontopolkuna.
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