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MYYTINMURTAJAT
Oppilaat esittävät kysymyksiä ja väitteitä, joskus myös provosoivia ja hankalia. 
On tärkeätä, että aikuinen näkee oppilaat, kuulee heidän kysymyksensä, uskaltaa 
kohdata ne ja pystyy vastaamaan niihin rakentavalla tavalla hämmentymättä. 

Oppilaat huomaavat silloin, että koulussa on turvallista puhua mieltä askarrutta-
vista asioista, ja esittää myös eriäviä ja provosoivia mielipiteitä. Tämä edesauttaa 
avoimen, rehellisen ja osallistavan ilmapiirin rakentamista, joka antaa hyvän poh-
jan konfliktien ratkaisemiseen tarvittavan osaamisen kehittämiselle. 

Alle on listattu joitakin ajankohtaisia väitteitä ja kysymyksiä, joita oppilaat saat-
tavat esittää sekä vastausehdotuksia niihin. Lista ei ole millään tavalla kattava ja 
vastauksia voisi olla erilaisia. Olennaista kuitenkin on, että opettaja kuulee oppi-
laan ja tuntee olevansa valmistautunut kohtamaan hankalatkin kysymykset jolla-
kin hyvällä tavalla. Esimerkeissä esiintyvät luvut ovat faktoihin perustuvia syksyllä 
2016. 
 

MIKSI ESIMERKIKSI KAIKKI SYYRIALAISET PAKOLAISET 
TULEVAT EUROOPPAAN JA MIKSI HE EIVÄT PYSYTTELE 

NAAPURIMAISSAAN?

Syyrian ulkopuolella syyrialaisia pakolaisia on yhteensä 4,8 miljoonaa. Libanonissa on noin 
miljoona syyrialaista pakolaista. Turkissa heitä on 2,7 miljoonaa ja Jordaniassa on 660 000. 
Irakissa syyrialaisia pakolaisia on 230 000 ja Egyptissä 118 000. Koko Euroopassa syyria-
laisia pakolaisia on yhteensä 270 000. Eli muslimimaissa on huomattavasti enemmän esim. 
syyrialaisia pakolaisia kuin Euroopassa (92% / 8 %) ja useat heistä haluaisivat jäädä johon-
kin muslimimaahan mieluummin kuin Eurooppaan. Suomessa on noin viisi miljoonaa ihmistä 
ja Suomeen on sovittu otettavan 1900 syyrialaista pakolaista. 

Lähde: United Nations High Commissioner for Refugees ja Amnesty International 2016

KAIKKI PAKOLAISET TAVOITTELEVAT VAIN PAREMPAA 
TALOUDELLISTA ASEMAA EUROOPASSA

Tutkimukset osoittavat, että maantieteellinen läheisyys ja inhimilliset kontaktit ratkaisevat 
sen, mihin turvapaikanhakijat suuntaavat. Useimmat pakolaiset pakenevat lähimmän rajan 
yli ja jäävät siihen. Ainoastaan murto-osa maailman pakolaisista suuntaa Euroopan maihin, 
kuten Suomeen.

SUOMI JA KONFLIKTIMAAT  
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MAAHANMUUTTO TARKOITTAA VAIN LISÄKULUJA SUOMELLE

On tärkeätä erottaa erilaiset maahanmuuton muodot toisistaan. Kun uutta työvoimaa saa-
puu maahan, se on periaatteessa aina kannattavaa. Pakolaisten vastaanottaminen tarkoit-
taa lyhyellä tähtäimellä lisääntyviä kustannuksia, mutta pidemmällä tähtäimellä se voi tar-
koittaa myös Suomen vahvistumista. Tilannetta voisi verrata koulutukseen panostamiseen. 
Lyhyellä tähtäimellä se on kulu, mutta pidemmällä tähtäimellä kyse on investoinnista, joka 
omalta osaltaan voi vaikuttaa Suomen ja sen talouden vahvistumiseen. 

PAKOLAISET, JOILLA ON ÄLYPUHELIMET, EIVÄT OLE AVUN 
TARPEESSA

Kun ihmiset ovat pakolaisia, he pakenevat vainoa tai sotaa. Se ei tarkoita, että ihminen olisi 
köyhä. Omasta maasta pakeneminen maksaa paljon rahaa ja älypuhelimen avulla voi pitää 
yhteyttä salakuljettajiin ja omaisiin. Monilla pakenevilla on resursseja, joiden avulla he voivat 
paeta. Paon aikana moni kuitenkin köyhtyy. 

SUOMI ON ”TÄYNNÄ”

Suomi on pinta-alaltaan 65:nneksi suurin maa maailmassa. Pinta-alaa on Suomessa yh-
teensä 303 815 neliökilometriä. Suomessa on kuitenkin ainoastaan noin 5,5 miljoonaa ih-
mistä. Suomi on väkiluvultaan 118. suurin  maa maailmassa. Maailmassa on yhteensä 238 
maata, eli 117:ssa maassa maailmassa on enemmän ihmisiä kuin Suomessa. 

Suomessa asuu 16,25 henkilöä jokaista neliökilometriä kohden. Esimerkiksi Alankomaissa 
vastaava luku on 408 henkilöä jokaista neliökilometriä kohden. Hongkongissa asuu jopa 
6500 henkilöä jokaista neliökilometriä kohden. Tässä valossa ei voida sanoa, että Suomi 
olisi täynnä.

Lähde: CIA World Factbook

MAAHANMUUTTAJAT OVAT MUSLIMEJA, JOTKA HALUAVAT 
VÄKIVALTAA

Vain osa maahanmuuttajista on muslimeja, monet ovat kristittyjä. Harva muslimi kannattaa 
ääri-islamistien lietsomaa väkivaltaista pyhää sotaa. Yhtä hyvin voitaisiin väittää, että kristi-
tyt ovat terroristeja, koska norjalainen joukkosurmaaja Anders Behring Breivik oli terroristi. 

Muslimimaahanmuuttajat kaipaavat ennen muuta ruokaa, vaatteita, välittämistä ja hyväk-
syntää kuten kaikki muutkin ihmiset. Useimmat maahanmuuttajista tulevat Suomeen pakon 
edessä, eivät levittääkseen uskontoaan.
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ISLAM MÄÄRÄÄ NAISIA KÄYTTÄMÄÄN HUIVIA

Koraanissa vaatetusta koskevat ohjeet eivät ole yksityiskohtaisia. Koraani korostaa säädyl-
listä pukeutumista sekä miehillä että naisilla. Tulkinta, jonka mukaan naisen pitää peittää 
kaikki muu kuin kasvot ja kädet, on syntynyt paljon Koraanin kokoamisen jälkeen. 

Huivista on joissakin maissa viime vuosikymmeninä tullut poliittinen symboli, joka kuvastaa 
islamin nousua ja taistelua länsimaista ylivaltaa vastaan. Osa muslimeista ajattelee tekevän-
sä väärin uskontoansa kohtaan, jos ei käytä huivia, toiset taas pitävät sitä henkilökohtaisena 
valintana.

KAIKKI ÄÄRIAJATUKSET OVAT PAHASTA

Monet ihmiset olivat sitä mieltä, että Kolumbuksen suunnitelma Aasiaan purjehtimisesta 
lännen kautta oli ekstremistinen idea. Myös orjuuden lakkauttaminen ja äänestysoikeuden 
antaminen naisille oli ekstremistinen ajatus. Ekstremistisen ajatuksen tai idean viljeleminen 
tai toteuttaminen ei siis sinällään ole väärin, mutta sen pakottaminen muille ihmisille min-
käänlaista väkivaltaa käyttäen, on väärin.

ISLAM MÄÄRÄÄ KAIKKEA KAIKKIEN MUSLIMIEN ELÄMÄSSÄ 

On harhaluulo, että islam määrittelisi kaikkea muslimien toimintaa ja kieltäisi valtavasti asi-
oita. Islam on moninainen. On erilaisia oppisuuntia. Pyhien tekstien tulkintoja on monenlai-
sia. Kaikki muslimit eivät toimi samalla tavalla, kuten eivät kaikki kristitytkään. Kuten kai-
kissa uskonnoissa, myöskään kaikki muslimit eivät ole fanaattisia tai syvästi uskonnollisia. 
Muslimien parissa on samanlainen uskovaisuuden kirjo kuin kristityillä, hartaista uskovaisis-
ta tapauskovaisiin ja ateisteihin.

ISLAM ON POIKKEUKSELLISEN VÄKIVALTAINEN USKONTO

Kun tutkitaan historiaa, ei voida sanoa, että jokin tietty uskonto on aiheuttanut enemmän 
sotia kuin jokin toinen. Mutta jotkut ihmiset tulkitsevat islamia siten, että se on väkivaltainen 
uskonto ja tekee terroritekoja sen nimissä.

On tärkeätä muistaa, että uskonnot eivät sinällään aiheuta hyviä/pahoja tekoja tai hyviä/
huonoja asioita vaan ihmiset. Myös niin sanotut ”tavalliset” muslimit kärsivät niistä terrorite-
oista, joita muslimiterroristit tekevät islamin nimissä. 

KAIKKIEN MUSLIMINAISTEN ASEMA ON HUONO

Useissa muslimimaissa lainsäädäntö määrittelee naisen eriarvoiseen asemaan mieheen 
verrattuna. Suurimmassa osassa muslimimaista rajoittavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole, 
vaan naisten itsemääräämisoikeutta rajoitetaan sosiaalisista ja kulttuurisista syistä. Yhteis-
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kuntaluokka on usein määräävämpi tekijä kuin sukupuoli. Monet naiset ovat vaikutusvaltai-
sissa asemissa myös muslimimaissa. Mutta esimerkiksi Saudi-Arabiassa naiset eivät saa 
ajaa autoa ja heillä tulee olla sukulaismies saattajana. Islamin pyhiä kirjoituksia naisen ase-
masta ja oikeuksista voi jälleen tulkita monella tapaa.

Koraanin neljännessä suurassa, eli luvussa, mainitaan, että miehellä on lupa ottaa usei-
ta vaimoja. Ehtona kuitenkin on, että jokaista naista tulee kohdella tasapuolisesti ja heidät 
kaikki tulee pystyä elättämään. Muutamien muslimimaiden lainsäädännössä sallitaan edel-
leen useat vaimot, mutta käytännössä tämä on harvinaista, koska harvalla on riittävästi va-
rallisuutta usean vaimon elättämiseen.

Joissakin muslimimaissa, esimerkiksi Egyptissä, tytöille edelleen tehdään ympärileikkauk-
sia. Sukupuolielimiä silvotaan, jotta naiset eivät voisi nauttia seksistä. Koraanissa tyttöjen 
ympärileikkausta ei mainita, vaan ympärileikkaus liittyy kulttuuriin.

KAIKKI ARABIT OVAT MUSLIMEJA

Jotkut ihmiset ajattelevat, että kaikki muslimit edustaisivat arabialkuperää ja että kaikki ara-
bit olisivat muslimeja. Näin ei ole. Arviolta noin 15 prosenttia maailman muslimeista on ara-
beja. Monet muslimit ovat peräisin Kaakkois-Aasiasta, erityisesti Indonesiasta, ja Afrikasta. 
Arabit voivat olla kristittyjä, juutalaisia, buddhalaisia, tai heillä voi olla jokin toinen uskonto. 
He eivät välttämättä ole muslimeja pelkästään etnisen taustansa perusteella. Myös kristin-
usko ja juutalaisuus molemmat syntyivät Lähi-idässä.

KAIKKI SUOMALAISET AJATTELEVAT SAMALLA TAVALLA 

Suomalaiset koostuvat useasta etnisestä ryhmästä. He puhuvat useita eri kieliä ja heillä on 
useita eri uskontoja. Suurin osa suomalaisista on suomenkielisiä luterilaisia, vaikka myös he 
jakautuvat eri ryhmiin mitä tulee ajattelutapoihin ja esimerkiksi poliittisiin suuntauksiin. 

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa neljä suurinta puoluetta olivat 4 prosentin sisällä toisiinsa 
nähden kannatusluvuissa. Tämä osoittaa, että Suomessa vallitsee laaja moninaisuus ja mo-
nenlaisia mielipiteitä ja ajatuksia maan johtamiseen liittyen. Suomessa on myös useita eri 
mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi EU:sta eroamisesta tai EU:ssa pysymisestä sekä Natoon 
liittymisestä.

MIKSI MEIDÄN TULISI HUOLEHTIA MUISTA IHMISISTÄ JA AUTTAA 
HEITÄ?  

Suomea on autettu paljon esimerkiksi talvisodan aikana vuonna 1939. Ihmisiä (lähes 13 000 
yhteensä) saapui useista Euroopan maasta auttamaan Suomea puolustautumaan sodassa. 
Italialaiset lähettivät Suomeen taistelukoneita ja aseita. Britit ja ranskalaiset lähettivät myös 
lentokoneita Suomen käyttöön. Amerikkalaiset lahjoittivat enemmän kuin 2 miljoonaa dolla-
ria Suomelle. Toisen maailmansodan aikana (jatkosota) 1941-1944 noin 70 000 suomalaista 
lasta lähetettiin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan turvaan sodalta.
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MAAHANMUUTTAJAT LISÄÄVÄT TYÖTTÖMYYTTÄ SUOMESSA

Maahanmuuton ja työttömyyden lisääntyminen liitetään joskus yhteen. Väittämän ’he vievät 
työpaikkamme’ kuulee silloin tällöin. 

Kansainvälisiä vertailuja tutkittaessa ei kuitenkaan voida sanoa, että suuri maahanmuutto 
lisäisi työttömyyttä. Maahanmuuton ja negatiivisen palkkakehityksen välillä ei myöskään ole 
yhteyttä. Sen sanominen, että ’joku vie työpaikkamme’ on asioiden yksinkertaistamista. Ei 
voida ajatella siten, että on olemassa tietty määrä työpaikkoja, jotka odottavat, että joku 
’ottaa ne’. Valtio ja elinkeinoelämä luovat markkinat, jotka kasvavat innovaatioiden, yhtiöi-
den, kunnallisten ja valtiollisten investointien avulla. Kun väkimäärä lisääntyy, kulutus ja ky-
syntä lisääntyvät. Sen myötä työpaikat lisääntyvät.

SOLIDARITEETTI VAATII SAMANLAISUUTTA TAI 
SAMANKALTAISUUTTA

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että on mahdollista rakentaa hyvin monimuotoisia 
ja moninaisia yhteiskuntia siten, että ihmiset kuitenkin ovat valmiita panostamaan yhtei-
seen hyvään. Ihmiset, jotka asuvat sellaisissa maissa, joissa on paljon etnistä moninaisuutta 
identifioituvat yhtä vahvasti omaan maahansa kuin ihmiset, jotka asuvat sellaisissa mais-
sa, joissa on vain vähän etnistä monimuotoisuutta. Alankomaat ovat esimerkki siitä, kuinka 
erittäin monimuotoinen yhteiskunta silti voidaan kokea yhteiseksi.

TERRORISMI TOIMII

Terrorismi toimii vähän samalla tavalla kuin jos päästäisi nälkäisen tiikerin huoneeseen, jos-
sa on parhaillaan meneillään väittelytilaisuus, jossa olet toisena osapuolena. Saat huomiota 
ja voit toivoa, että tiikeri syö vastustajasi mutta sinulla ei ole kontrollia tilanteessa. Väkivalta 
’toimii’ silloin, kun sen avulla saavuttaa kontrollin, mutta väkivalta soveltuu huonosti politii-
kan ohjaamiseen. Poliittisen kontrollin saavuttaminen vaatii toisenlaisia keinoja: sanoja ja 
neuvotteluja. 

Terrorismi on rajoittamatonta kaoottista väkivaltaa. Terroristit ottavat mieluusti kunnian it-
selleen kun asiat menevät heidän toivomallaan tavalla. Mutta terrorismi toimii huonosti, kos-
ka väkivaltaiset ekstremistit elävät eräänlaisessa fantasiamaailmassa.

 VÄKIVALLATTOMUUS EI TOIMI

Moni uskoo, että väkivallattomuus toimii vain silloin kun vastapuoli (esimerkiksi diktaattori) 
ei valitse väkivaltaa vastustuksen kohtaamisessa. 

On kuitenkin osoitettu, että väkivallattomuus toimii myös väkivaltaisten yksinhallitsijoiden 
kohtaamisissa. Amerikkalainen tutkija Erica Chenoweth on osoittanut, että väkivallattomuus 
on tehokkaampi tapa kuin väkivallan käyttäminen. Hänen mukaansa vuosien 1990-2015 vä-
kivallattomista kansannousuista noin 50 prosenttia olivat onnistuneita, kun vastaavasti ai-
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noastaan 25 prosenttia aseellisista kansannousuista olivat onnistuneita. 

Väkivallattomat kansannousut toimivat, mutta usein eri tavalla kuin aseelliset kansannou-
sut. Ne haastavat ja poistavat vallan tukipilareiden kannatuksen siten, että järjestelmä ei voi 
toimia tehokkaasti ja kaatuu. Ei ole varmaa, että hallitsija väkivalloin onnistuu kukistamaan 
protestit tai muut väkivallattoman taistelun osoittamismuodot. Joskus jonkun järjestelmän 
väkivalta toimii bumerangiefektinä ja osuu heihin itseensä. Kun väkivaltaa käytetään siviile-
jä kohtaan, hallitsijat voidaan kokea laittomaksi ja useampi ihminen liittyy kansannousuun.   
Konfliktinratkaisussa ei kuitenkaan ole yhtä oikeata tapaa.

VÄKIVALLATTOMUUS TOIMII AINA

Väkivallattomat kansannousut ja konfliktien ratkaisupyrkimykset voivat joskus saada vaka-
via seurauksia (esim. Syyria, Ukraina ja Libya). Myös kulttuuriset eroavaisuudet tulee ottaa 
huomioon. Väkivallattomat kansannousut voivat edistää ja syventää demokratian kehitty-
mistä, mutta toisaalta ne voivat myös jakaa kansaa, lisätä polarisaatiota ja lisätä aseellis-
ten konfliktien riskiä esimerkiksi etnisten tai uskonnollisten erimielisyyksien takia. Sen takia 
tulee pyrkiä ymmärtämään minkälaisia olosuhteita positiivinen väkivallaton kansannousu 
edellyttää.
 

 MINUN TULEE VÄLTTÄÄ KONFLIKTEJA

Elämä on täynnä konflikteja. Jos haluat elää ja nauttia, sinun on hyväksyttävä se tosiasia. El-
let halua kohdata konflikteja, et voi ratkaista niitä. Konfliktien välttäminen voi käytännössä 
tarkoittaa, että ”seisoo paikallaan”, elämä menee ohi ja muut päättävät puolestasi. 
Sinun on hyvä toimia, kohdata sisäiset ja ulkoiset konfliktit joihin joudut. Lähdet tilanteesta 
aina voittajana, siitä huolimatta oletko oikeassa vai et. Aina on mahdollista saavuttaa sopi-
mus, johon molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Sinun tulee tehdä töitä sen eteen, että 
saavutat unelmasi. 

IHMISILLÄ ON SYNTYMÄSSÄ SAATU LUONNOLLINEN KYKY 
RATKAISTA KONFLIKTEJA

Me kaikki synnyimme sellaisiksi, että meillä on luonnollinen halu saada asiat menemään 
haluamallamme tavalla. Jokaisen meistä tulee opetella kontrolloimaan osaa tästä halusta 
ja sen sijaan ratkaisemaan konflikteja. Riippuen persoonallisuudestasi tämä on sinulle hel-
pompaa tai vaikeampaa. Ihmiset eivät siis synny siten, että automaattisesti osaisivat rat-
kaista konflikteja. Jokainen meistä joutuu tekemään työtä sen oppimisen eteen. 

 KONFLIKTEJA ON MAHDOTON OPPIA RATKAISEMAAN

Konflikteja on vaikea käsitellä ja ne vievät sekä aikaa että rahaa. Tämän tietävät kaikki. Mutta 
jos konfliktit voidaan ratkaista varhaisessa vaiheessa, paljon on voitettu. Onnistuneeseen 
konfliktinratkaisuun on joitakin helppoja sääntöjä, ja työkaluja.
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Yksi syy siihen, miksi joudumme konflikteihin, on uskomus, että ”konfliktit ovat epäluon-
nollisia”, ja että konfliktin aiheuttaa hankala ihminen, kuten esimerkiksi minä itse tai joku 
toinen. Mikäli opimme ja hyväksymme sen, että konfliktit ovat yhtä luonnollisia kuin valo ja 
pimeä, on paljon jo voitettu. 

Konflikteissa on myös eri asteita ja niiden merkkien tunnistamaan opetteleminen on tärkeä 
osa konfliktinratkaisua ja konfliktien käsittelyä. Esimerkiksi pienellä ironialla alkava tilanne 
voi päättyä katastrofiin, jolloin saattaa jo olla liian myöhäistä selvittää konflikti ja vaurioita 
on jo syntynyt. 

Mikäli jollakin ihmisellä on vain yksi tapa käsitellä konflikteja, sitä voidaan verrata esimerkiksi 
puuseppään, joka ainoastaan hallitsee vasaran käytön. Hän varmasti osaa naulata nauloja 
hyvin, mutta heti kun lauta pitäisi halkaista, syntyy ongelmia. Siksi on tärkeätä, että jokai-
sella ihmisellä on henkilökohtainen tyylivarasto, joka sisältää useita erilaisia tyylejä ja tapoja 
erilaisten konfliktien käsittelemiseksi. 

USKONNOLLISET KIISTAT OVAT SYY KAIKKIIN ASEELLISIIN 
KONFLIKTEIHIN

Monet ihmiset ajattelevat, että useimmat aseelliset konfliktit syntyvät uskontojen takia. 
Syyt ovat kuitenkin erittäin moninaiset. Joissakin tapauksissa jotkut tekijät voivat johtaa 
ryhmien väkivaltaiseen käyttäytymiseen yhdessä yhteisössä, mutta ei toisessa. Ratkaise-
via tekijöitä saattaa olla, onko käytettävissä asianmukaisia ja tehokkaita vastamekanismeja, 
kuten hyvin toimiva hallinto ja oikeussäännöksiin perustuvat instituutiot, vai ei. Jotta aikai-
nen ehkäisy olisi tehokasta, konfliktien moniulotteiset pohjimmaiset syyt olisi tunnettava ja 
niihin olisi puututtava.

Aseellisia konflikteja aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa:   

KÖYHYYS: Viime vuosina köyhien maiden todennäköisyys joutua osaksi aseellista konfliktia 
on ollut paljon suurempi kuin rikkaiden maiden, koska köyhillä mailla on vähemmän kriisin-
hallintaan tarvittavia taloudellisia ja poliittisia resursseja. Köyhyys sinänsä ei kuitenkaan ole 
ratkaiseva tekijä, sillä useimmat köyhät maat elävät enimmäkseen rauhanomaisissa oloissa.

ERIARVOISUUS: Sotien ja konfliktien koettelemat maat kärsivät hyvin usein myös eri yh-
teiskuntaluokkien välisestä epätasa-arvosta. Eriarvoisuuden perusteena on usein etninen 
tausta, kansallinen identiteetti, uskonto sekä taloudellinen ja sosiaalinen asema. Eriarvoi-
suus estää yhtäläisen mahdollisuuden poliittiseen vaikuttamiseen ja sulkee myös siten tien 
rauhanomaiseen muutokseen. Joskus väkivaltaiset konfliktit puhkeavat epäkohtien harki-
tun mobilisoinnin seurauksena. ”Identiteettipolitiikka” - etnisten, uskonnollisten tai kansal-
lismielisten myyttien ja epäinhimillistävien ideologioiden edistäminen - tarjoaa poliittisille 
johtajille helppoja tilaisuuksia mobilisoida tukea sovinistisille tarkoitusperille. Tämä johtuu 
etenkin siitä, että alle 20 prosenttia kaikista maista on etnisesti homogeenisia.

TALOUDEN HEIKKENEMINEN: Heikot taloudelliset olosuhteet tekevät maasta konflikteille 
alttiimman. Yhteiskunnan vakaus saattaa myös horjua, ellei taloudellisia uudistuksia ja ra-
kennemuutoksia täydennetä kompensoivilla sosiaalipoliittisilla toimilla. Kun nämä tekijät yh-
distetään voimattomaan hallintoon, mahdollisuudet estää väkivaltaisuuksien puhkeaminen 
ja leviäminen ovat vähäiset.   
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AHNEUS: Vaikka sota ja aseelliset konfliktit tulevat yhteiskunnalle kokonaisuudessaan kal-
liiksi, ne voivat kuitenkin joillekin henkilöille olla myös kannattavia. Näissä tapauksissa tais-
telua käydään luonnonvaroista, kuten öljystä, kaasusta, timanteista, metsistä ja muista 
hyödykkeistä. Huumeet yhdistetään myös usein konflikteihin. Näitä konflikteja ylläpitävät 
yleensä henkilökohtaista etua tavoittelevat henkilöt tai hallitusten naapurimaissa olevat int-
ressit. Kansainvälisellä liikemaailmalla saattaa myös olla osuutensa asiassa sen edustajien 
ostaessa vääryydellä hankittua omaisuutta, edesauttaessa rahanpesua ja toimittaessa jat-
kuvasti aseita konfliktialueille.  

LUOTTAMUKSEN PUUTE: Kansakuntien välisen luottamuksen puute ja epävarmuus valtioi-
den välisissä suhteissa voi vaarantaa rauhan ja turvallisuuden. Esimerkiksi joukkotuhoaseet, 
niiden laiton varastointi ja tavanomaisten aseiden laittomat siirrot saattavat vaaraan niin 
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kuin YK:n peruskirjan muutkin tavoitteet. Jo pelkkä 
joukkotuhoaseiden hallussapito luo vääjäämättömän riskin niiden käytölle. Tiedonvaihto ja 
läpinäkyvyys aseistuksessa ja sotilasasioissa yleensä voivat vähentää väärinymmärrysten 
ja virhelaskelmien riskiä.  

IHMISOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET: Systemaattiset, tiettyihin ryhmiin kohdistuvat ihmisoi-
keusloukkaukset lisäävät aseellisten konfliktien syntymisen riskiä. Ei ole epäilystä siitä, että 
oikeusvaltion ja demokratian puutteen lisäksi vaatimukset ylivallasta, syrjintä ja panettelu 
ovat konfliktien perimmäisiä syitä.  

Lähde: United Nations Regional Information Centre (UNRIC)

Hyödyllisiä linkkejä:

10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista (10.03.2016): Pakolaisneuvonta ry
http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=90&lang=suo

WFP Maailman ruokaohjelma (11 myyttiä ja vastausta)
http://fi.wfp.org/stories/11-myyttiä-globaalista-nälästä


