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Tämä tutkielma tarkastelee norjalaisen rauhantutkijan Johan Galtungin konfliktin 
käsitettä sekä hänen esittämiään menetelmiä konfliktien ratkaisemiseksi. Usein 
rauhantutkimuksen isänäkin pidetyn Galtungin ajattelun tarkastelu on 
lähtökohtaisesti mielenkiintoista hänen rauhan tutkimuksen alalla saavuttaman 
vaikutusvaltaisen asemansa vuoksi. Lisäksi maailmassa, jossa erilaisten konfliktien 
määrä on valtava ja yhteiskunnat ovat yhä jakaantuneempia, tuntuu konfliktien 
erilaisten ratkaisumallien tarkastelu tärkeämmältä kuin koskaan. 
 
Galtungin käsitykset väkivallasta ja rauhasta ovat saaneet paljon huomiota ja etenkin 
Galtungin väkivaltakäsitys on laajalti tunnettu rauhantutkimuksen ja 
konfliktinratkaisun alalla. Konfliktin käsite on kuitenkin jäänyt paljon vähemmälle 
huomiolle. Tästä syystä tutkielmani käsittelee juuri konfliktin käsitettä. Galtungin 
teoriaa konfliktinratkaisusta on myös hyödynnetty erilaisten tapaustutkimusten 
yhteydessä (esim. Bronéus, 2008; Savu & Timofte, 2019; Honkanen, 2007), mutta itse 
konfliktinratkaisun keinojen analysointi on jäänyt vähemmälle. Tästä syystä käsittelen 
myös konfliktinratkaisun keinoja. Lisäksi tuntuu mielekkäältä ensin selvittää, mitä 
Galtung tarkoittaa konfliktilla ja sen jälkeen tarkastella niitä menetelmiä, joiden avulla 
sitä voidaan hänen mukaansa käsitellä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä 
ymmärrystä lähes tutkimattomasta aiheesta, Galtungin konfliktin käsitteestä, tai 
ainakin lähestyä sitä uudesta näkökulmasta – kun siis analysoidaan itse käsitettä eikä 
vain hyödynnetä sitä tarkastelun välineenä. Tarkoituksena on myös ymmärtää miten 
konflikteja tulisi käsitellä “galtungilaisittain”. 
 
Galtung on kirjoittanut valtavan määrän niin kirjoja kuin artikkeleita liittyen rauhaan, 
väkivaltaan, konflikteihin ja niiden ratkaisuun sekä muihin aiheisiin. Tässä 
tutkielmassa päädyin käyttämään teosta Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, 
Development and Civilization (Galtung, 1996) konfliktin käsitettä ja konfliktinratkaisun 
keinoja tarkastellessani, sillä Galtung on omistanut sen koko toisen osan teorialleen 
konflikteista. Lisäksi vuonna 1996 julkaistu teos on yksi Galtungin uusimmista, sillä 
hänen akateemiset julkaisunsa alkavat 1950-luvulta. Täten teos esittää Galtungin 
pitkään kehitetyn ajatuksen viimeisimmän idean kaikkine vuosien varrella 
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kertyneiden parannusten ja uudelleenmuotoilujen kera. Konfliktin käsite on siis 
oletettavasti ilmaistu tässä teoksessa kaikkein kattavimmin, mikä tekee siitä 
mielekkään tarkastelukohteen. 
 
Koska tutkielman tarkoitus on kaksijakoinen – lisätä ymmärrystä Galtungin konfliktin 
käsitteestä ja ymmärtää, miten konfliktit voidaan käsitellä galtungilaisittain – voidaan 
muotoilla kaksi tutkimuskysymystä, joihin analyysiluvut pyrkivät vastaamaan. 
Ensimmäiseksi voidaan kysyä, millainen on Johan Galtungin käsitys konfliktista eli 
toisin sanoen millainen hänen konfliktin käsitteensä on. Toiseksi 
tutkimuskysymykseksi muodostuu, miten Galtung ymmärtää konfliktinratkaisun, tai 
hieman toisin muotoiltuna, miten konflikti voidaan ratkaista galtungilaisittain. Näistä 
ensimmäistä käsitellään luvussa 2 ja jälkimmäistä luvussa 3. Tutkielman viimeisessä 
luvussa kootaan analyysin pohjalta tehdyt havainnot yhteen ja pyritään esittämään 
yhtenäinen vastaus näihin kysymyksiin. Seuraavaksi tässä ensimmäisessä luvussa 
käsitellään ensin lyhyesti Galtungin elämää, minkä jälkeen käsitellään niitä taustoja, 
joita vasten hänen konfliktin käsitettään sekä konfliktinratkaisun menetelmiään tulee 
tarkastella. 
 
Johan Vincent Galtung syntyi Oslossa vuonna 1930 konservatiiviseen yläluokan 
perheeseen, joka kuului yhteen Norjan vanhimmista aristokraattisista suvuista. 
Hänen isänsä oli lääkäri, mutta suvun perinne ottaa osaa norjalaiseen politiikkaan 
painoi nuoren Galtungin harteilla. Yliopistossa hän alkoi opiskella matematiikkaa 
sekä sosiologiaa. Samalla hän otti osaa opiskelijapolitiikkaan ja matkusti ympäri 
Eurooppaa. (Korhonen, 1990, 5–6.) Hän kuului Norjan työväenpuolueeseen ja oli sen 
piirissä aktiivinen aina vuoteen 1952 asti, kunnes puolue kannatti NATO-jäsenyyttä 
ja Galtung jätti puolueen. Vuonna 1958 hänet nimitettiin vierailevaksi 
apulaisprofessoriksi Columbian yliopiston sosiologian laitokselle ja hän julkaisi 
lukuisia tutkimuksia useista aiheista. Tuona aikana hän alkoi myös kirjoittaa 
konfliktiteoriaansa. (Lawler, 1995, 29.) 
 
Galtungin kiinnostus rauhaa kohtaan sai alkunsa jo varhaisessa vaiheessa. Kun hän 
pakollista asepalvelusta suorittaessaan huomasi kamppailevansa omantunnontuskan 
kanssa, hän päätti kirjoittaa Norjan oikeusministeriöön ja pyytää asepalveluksensa 
lakkauttamista (Korhonen, 1990, 6; Lawler, 1995, 28). Kirjeessään hän kertoi 
haluavansa ottaa aktiivisesti askelia sotilaallisten keinojen eliminoimiseen 
kansainvälisessä politiikassa ja viittasi rauhan tutkimuksen ajatukseen (Lawler, 1995, 
28). Galtungin asepalvelusta ei kuitenkaan lakkautettu, ja koska hän ei suostunut 
vakaumuksellisista syistä kieltäytymiseen pitäen sitä passiivisena ajatuksena, hän 
joutui viettämään lähes puoli vuotta vankilassa. Vankilassa ollessaan Galtung 
viimeisteli ensimmäisen teoksensa, jonka hän kirjoitti yhdessä arvostetun norjalaisen 
filosofin Arne Næssin kanssa. (mt.) 
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Galtungin kiinnostus rauhaa kohtaan ei kuitenkaan ollut mikään nuoruuden 
ohimenevä vaihe, vaan vuonna 1960 Galtung oli perustamassa Institute for Social 
Researchin konfliktien ja rauhan tutkimuksen osastoa, joka on sittemmin tullut 
tunnetuksi nimellä Peace Research Institute Oslo (PRIO) (Lawler, 1995, 29). PRIO:n 
perustamisen jälkeen Galtung perusti vuonna 1964 monitieteisen ja kansainvälisen 
vertaisarvioidun tieteellisen aikakausjulkaisun Journal of Peace Researchin, jonka 
päätoimittajana hän toimi sen ensimmäiset 12 vuotta (PRIO, 2021). Galtung myös itse 
edisti aikakausjulkaisun nousevaa asemaa kirjoittamillaan artikkeleilla, kuten Violence, 
Peace, and Peace Research ja A Structural Theory of Imperialism, jotka ovat julkaisun 
kaikkien aikojen siteeratuimpia ja luetuimpia artikkeleita (mt.). PRIO:n perustamisen 
jälkeen Galtung on toiminut professorina useissa yliopistoissa ympäri maailman, 
konsultoinut useita YK:n alaisia järjestöjä, toiminut konfliktinratkaisun 
mahdollistajana ja perustanut rauhan ja kehityksen verkoston nimeltä TRANSCEND 
(The Right Livelihood Foundation, 2021). Hän on siis työskennellyt rauhan teeman 
parissa lähes koko elämänsä. 
 
Tämän tutkielman tarkastelun kohteena olevaan Galtungin konfliktin käsitteeseen, ja 
siten myös konfliktinratkaisun keinoihin, liittyvät tiiviisti käsitykset väkivallasta ja 
rauhasta eikä sitä voida ymmärtää näistä irrallisena. Galtungin konfliktiteorian 
taustalla on hänen teoriansa rauhasta. Rauhan teoriaa edeltää puolestaan käsitys 
väkivallasta. Väkivalta on Galtungin mukaan läsnä niissä tilanteissa, joissa ihmisiin 
vaikutetaan niin, että heidän todelliset somaattiset ja mentaaliset kykynsä jäävät 
heidän mahdollisia kykyjään heikommiksi (Galtung, 1969, 168). Väkivalta on 
Galtungille siis se syy, joka erottaa aktuaalisen potentiaalisesta – sen mitä on siitä mitä 
olisi voinut olla. Esimerkkinä hän käyttää tuberkuloosiin kuolevaa ihmistä: jos ihminen 
kuoli tuberkuloosiin 1700-luvulla, ei häneen voida katsoa kohdistuneen väkivaltaa, 
sillä silloin ei ollut keinoja estää sairaudesta johtuvaa kuolemaa. Mutta jos tänä 
päivänä ihminen kuolee tuberkuloosiin, kohdistuu häneen väkivaltaa, sillä nykyisten 
lääketieteellisten resurssien puitteissa kuoleman estäminen olisi hyvinkin mahdollista. 
(mt.) 
 
Galtungin mukaan väkivalta voidaan myös jakaa kolmeen erilaiseen tyyppiin: 
suoraan, rakenteelliseen ja kulttuuriseen väkivaltaan (Galtung, 1996, 2). Kulttuurinen 
väkivalta on lisätty teoriaan jälkikäteen, minkä takia rakenteellisen ja suoran 
väkivallan käsitteet ovat kaikista merkityksellisemmät sekä laajimmin hyväksytyt. 
Suoran väkivallan Galtung määrittelee väkivallaksi, jossa jokin tietty toimija 
syyllistyy väkivallantekoon (Galtung, 1969, 170). Rakenteellisen väkivallan Galtung 
puolestaan määrittelee väkivallaksi, jossa jonkin tietyn toimijan nimeäminen 
väkivallanteon toteuttajaksi on mahdotonta. Tällainen rakenteellinen väkivalta 
sisältyy sosiaalisen maailman rakenteisiin ja näyttäytyy vallan epätasa-arvoisena 
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jakautumisena ja tämän seurauksena epätasa-arvoisina elämän mahdollisuuksina. 
(mt., 170–171.) Galtung toteaa esimerkinomaisesti, että: 

[…] in a society where life expectancy is twice as high in the upper as in the 
lower classes, violence is exercised even if there are no concrete actors one can 
point to directly attacking others, as when one person kills another. (Galtung, 
1969, 171) 

Elinajanodotteiden erotessa suuresti yhteiskunnan sisällä tilanteessa voidaan katsoa 
olevan rakenteellista väkivaltaa, kun taas murhan kohdalla väkivalta on suoraa. 
Rakenteellista väkivaltaa voidaan kutsua Galtungin mukaan myös sosiaaliseksi 
epäoikeudenmukaisuudeksi (Galtung, 1969, 171). 
 
Galtungin rauhan käsite mukailee väkivallan käsitettä: myös rauha voidaan jakaa 
kolmeen osaan, negatiiviseen rauhaan, positiiviseen rauhaan ja kulttuuriseen rauhaan 
(Galtung, 1996, 265). Rauhan Galtung määrittää väkivallan puuttumiseksi tai 
poissaoloksi (Galtung, 1969, 167). Koska Galtungin väkivaltakäsitys on jaettu osiin, on 
rauhan käsitteelläkin omat jaottelunsa. Kun jossakin tilanteessa ei ole läsnä suoraa 
väkivaltaa, voidaan Galtungin mukaan puhua negatiivisesta rauhasta (mt., 183). 
Esimerkiksi tilanne, jossa elinajanodotteet eroavat suuresti yhteiskuntaluokkien 
sisällä, voidaan määrittää negatiiviseksi rauhaksi. Positiivinen rauha puolestaan 
tarkoittaa rakenteellisen väkivallan poissaoloa (mt.). Täten positiivista rauhaa 
voidaan ajatella sosiaalisena oikeudenmukaisuutena ja kaikkien ihmisten potentiaalin 
täyttymisenä. 
 
Galtungin voidaan katsoa ammentaneen ajatteluunsa paljon kriittisestä teoriasta. 
Kriittisen teorian juuret ovat Karl Marxin ja Friedrich Engelsin 1800-luvun puolivälin 
kriittisissä kirjoituksissa, jotka koskivat kapitalistisen järjestyksen synnyttämää 
yhteiskuntarakennetta (Hansen, 2008, 404). Myöhemmiksi kriittisen teorian 
hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi voidaan katsoa muun muassa 1960- ja 1970-lukujen 
kansalaisoikeusliikkeen aktivistit, ranskalainen konstruktivisti Michel Foucault ja 
brasilialainen kasvatusfilosofi Paulo Freire (mt., 404–405). Kriittisen teorian 
relevanttius konfliktinratkaisulle tulee ilmi sen kyvyssä auttaa osapuolia pääsemään 
eroon niin yhteiskunnallisesta kuin henkilöiden välisestäkin sorrosta ja 
epäoikeudenmukaisuudesta. Kriittisen teorian perimmäisenä tavoitteena onkin juuri 
rakenteiden muuttaminen niin, että yhteiskunta on oikeudenmukainen. (mt., 406–407.) 
Täten kriittisen teorian tavoite voidaan rinnastaa suhteellisen selkeästi Galtungin 
positiiviseen rauhaan.  
 
Kriittisen teorian vaikutukset näkyvät myös konfliktinratkaisun kentällä erilaisina 
kriittisinä näkökulmina. Vaikka konfliktinratkaisun perinteinen lähestymistapa on 
selkeästi vaikutusvaltaisempi ja laajemmin omaksuttu, voidaan kriittiset näkökulmat 
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erottaa omaksi ryhmäkseen, jolla on yhteisiä piirteitä. Tälle niin sanotulle 
konfliktinratkaisun kriittiselle koulukunnalle on tyypillistä keskittyä konfliktiin 
liittyviin rakenteellisiin ja pitkän aikavälin kysymyksiin (Dahl, 2012, 254), kun 
perinteisen lähestymistavan mukaan toimittaessa huomio keskittyy lähinnä 
neuvottelujen onnistumiseen tai epäonnistumiseen, neuvottelun kustannuksiin ja 
diplomatiaan (Babbitt & Hampson, 2011, 47–48). Voidaan katsoa, että tämä 
perinteisen konfliktinratkaisun koulukunta ei ole niinkään kiinnostunut konfliktien 
juurisyistä, vaan pikemminkin sopimukseen pääsemisestä, kun taas kriittinen 
koulukunta pyrkii vaikuttamaan juurisyihin. 
 
Tyypillistä kriittisille näkökulmille on myös kaiken toiminnan rauhanomaisuuden ja 
väkivallattomuuden painottaminen (Dahl, 2012, 254). Yleensä minkäänlaisten 
pakkokeinojen käyttöä ei hyväksytä ja esimerkiksi neuvottelut konfliktin 
ratkaisemiseksi pyritään järjestämään konfliktin osapuolten omilla ehdoilla (mt., 252). 
Tämä siis eroaa vahvasti perinteisestä näkökulmasta, joka hyväksyy erilaisten 
pakkokeinojen, kuten talouspakotteiden, käyttämisen ja näkee niiden jopa olevan 
oleellisia, jotta konflikti saadaan ratkaistua, sillä perinteinen näkökulma korostaa 
toimijoiden rationaalisuutta (mt., 249). Perinteisen näkökulman mukaan konfliktin 
osapuolet tekevät konfliktitilanteesta erilaisia kustannus-hyöty-laskelmia, joiden 
mukaan he sitten toimivat. Perinteisen näkökulman mukaan konfliktin osapuolet 
voidaan siis “pakottaa” ratkaisuun, kun taas kriittisen näkökulman mukaan ratkaisua 
tulee hakea osapuolten omilla ehdoilla. 
 
Kriittisen konfliktinratkaisun menetelmät pyrkivät myös ottamaan huomioon 
konfliktin jälkeisiä asioita, kuten sisäisen turvallisuuden, oikeusturvan, talouden 
uudelleen rakentamisen sekä yhteiskunnan vaurauden tasapuolisen jakautumisen 
(Babbitt & Hampson, 2011, 50–51; Dahl, 2012, 245). Perinteinen näkökulma jättää 
tällaiset asiat usein huomiotta keskittyessään vain neuvotteluihin ja sopimukseen 
pääsemiseen. Täten perinteisen koulukunnan ratkaisut jäävät usein lyhytkestoisiksi. 
Esimerkiksi poliittiseen ratkaisuun pääseminen voi auttaa käynnissä olevien 
väkivaltaisuuksien lakkauttamisessa, mutta se ei välttämättä käsittele ollenkaan 
pitkän aikavälin tavoitteita, kuten yhteiskunnan vaurauden tasapuolista 
jakaantumista (mt.), jolloin konfliktin uusiutumisen mahdollisuus kohoaa. Täten 
perinteisen konfliktinratkaisun koulukunta jättää helposti olennaisen vallan 
tasapainottomuuden huomiotta (mt., 247). Tästä johtuen perinteisen koulukunnan 
merkittävyys rauhan saavuttamisen suhteen voidaan nähdä rajallisena. 
 
Konfliktinratkaisun kentän ohella on syytä tarkastella myös siihen tiiviisti liittyvää 
rauhantutkimuksen kenttää, kun taustoitetaan Galtungin ajattelua. 
Rauhantutkimuksen kentällä voidaan tehdä samanlainen jaottelu kriittisiin ja 
perinteisiin näkökulmiin kuin konfliktinratkaisun kentällä (Dahl, 2012). Kriittisen 
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rauhantutkimuksen keskiössä on järkkymätön pyrkimys emansipaatioon sekä 
kärsimyksen vähentämiseen, kun pitkälti maailmanpolitiikan teoriaa vastaava 
perinteinen rauhantutkimus keskittyy lähinnä sodan poistamiseen. Perinteisen 
rauhantutkimuksen voidaan katsoa käsittävän rauhan sodan puutteena, kun 
kriittinen rauhantutkimus ymmärtää rauhan paljon laajempana ilmiönä. (mt., 256–
257.) Lisäksi perinteinen rauhantutkimus on keskittynyt pitkälti valtiotasolle (mt., 
241), kun kriittisempi lähestymistapa rauhantutkimukseen ottaa huomioon myös 
muita tasoja, esimerkiksi ihmisten välisen tason. 
 
Kriittinen rauhantutkimus (ja myös jossain määrin kriittinen konfliktinratkaisu) on 
saanut vaikutteita kriittisen teorian lisäksi myös käytännön toimijoilta, kuten 
Mohandas Gandhilta sekä Martin Luther King Juniorilta (Dahl, 2012, 258). Esimerkiksi 
Thomas Weber on huomannut tämän todetessaan, että 
konfliktinratkaisukirjallisuudessa on usein ”[a] Gandhian ’flavour’” (Weber, 2001, 
493). Hän myös toteaa, että etenkin Johan Galtungin rakenteellisen väkivallan 
käsitteen voidaan katsoa saaneen inspiraatiota Gandhilta (mt., 496). Tämä 
gandhilainen vaikutus Galtungin ajattelussa ei ole yllättävää, sillä Galtung voidaan 
sijoittaa juuri tähän kriittiseen koulukuntaan. Lisäksi vuonna 1953 Galtung osallistui 
yliopistossa opiskellessaan norjalaisen filosofin Arne Næssin pitämälle luennolle, joka 
käsitteli Gandhia (Korhonen, 1990, 6). Tämän luennon on katsottu saaneen Galtungin 
kiinnostumaan Gandhin ajatuksista sekä omaksumaan tämän antimilitaristisia ja 
rauhanomaisuutta kannattavia käsityksiä. Myös Galtungin ensimmäinen, vankilassa 
viimeistelty ja yhdessä Næssin kanssa kirjoitettu teos käsitteli Gandhin poliittista 
etiikkaa. (mt.) Nuorena omaksutut vaikutteet ovat pysyneet mukana Galtungin uran 
edetessä ja gandhilainen vivahde löytyy myös teoksesta Peace by Peaceful Means. 
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2.1 Konfliktin edellytykset 

Galtung lähestyy konfliktin käsitettä rauhan teoriansa näkökulmasta ja toteaa, että 
teoria konflikteista on välttämätön rauhan teorialle. Hän määrittelee tässä yhteydessä 
rauhan väkivallan vähentämiseksi ja jonkin luomiseksi. (Galtung, 1996, 70.) Tämä 
rauhan teorian näkökulma ja erityisesti rauhan näkeminen jonkin uuden luomisena 
heijastuu myös konfliktin käsitteeseen: 

Deep inside every conflict lies a contradiction, something standing in the way 
of something else. A problem, in other words. And what could serve better as a 
force motrice for any actor, individual or collective, than a problem demanding 
to be solved? (Galtung, 1996, 70) 

Konfliktin olemassaolon edellytyksenä on siis jokin ristiriita, jokin ongelma, joka 
vaatii ratkaisua. Ristiriidalla Galtung tarkoittaa tilannetta, jossa toimijat pyrkivät 
saavuttamaan tavoitteita, mutta ainakin osa niistä on toisilleen 
yhteensovittamattomia (mt., 71). Täten kahden tai useamman tavoitteen yhtäaikainen 
saavuttaminen on ristiriitatilanteessa mahdotonta. Kuvatessaan tätä ristiriitaa 
liikkeelle panevana voimana (force motrice), Galtung määrittelee konfliktin toimintaa 
synnyttäväksi ilmiöksi. Tämä toiminta voi olla joko luovaa tai tuhoavaa, mutta myös 
erilaiset luovan ja tuhoavan toiminnan yhdistelmät ovat mahdollisia (mt.). 
Merkityksellistä on joka tapauksessa toiminta, sillä sen avulla on mahdollista 
saavuttaa rauha, sillä luova toiminta – siis jonkin luominen – on rauhan määritelmä. 
Konfliktin on siis mahdollista toimia rauhanomaisempaan tilaan johtavana vaiheena. 

  

2 KONFLIKTI 



 
 

8 
 

Ristiriitatilanteisiin ja toiminnan syntymiseen liittyy kuitenkin eräs hankaluus; 
tuhoava toiminta on yhtä mahdollinen toiminnan muoto kuin luovakin toiminta: 

Conflict generates energy. The problem is how to channel that energy 
constructively. (Galtung, 1996, 70) 

Galtungille luova (ts. rakentava, constructive) toiminta on konfliktin syttyessä ainoa 
mielekäs tapa toimia, sillä hänen ajattelussaan painottuu hyvin vahvasti se, että rauha 
tulee nähdä arvona ja sitä kohti tulee pyrkiä. Täten tuhoava toiminta, siis käytännössä 
väkivalta, joka on ristiriitatilanteessa toinen mahdollinen toiminnan muoto, ei ole 
ratkaisu. Tässä väkivallattomuuden ja rauhan korostamisessa voidaan nähdä viitteitä 
Mohandas Gandhin ajattelusta. Tämä ei ole yllättävää, sillä Galtung omaksui jo 
varhaisessa vaiheessa piirteitä gandhilaisesta etiikasta ja hänen ensimmäinen 
teoksensa käsitteli Gandhin poliittista etiikkaa (Korhonen, 1990, 6). Tätä Galtungin 
ajattelun vahvaa normatiivisuutta on kuitenkin myös kritisoitu. Kenneth Boulding 
muun muassa toteaa, että välillä Galtungin normatiivinen ajattelu heikentää tämän 
kuvausta todellisuudesta (Boulding, 1977, 77). Vahvat arvot saattavat vääristää 
todellisuuden kuvaa, sillä ne toimivat eräänlaisina linsseinä, joiden läpi maailmaa 
tarkastellaan (mt.). Väkivallan vahva normatiivinen kieltäminen voi johtaa siihen, että 
väkivallan mahdollisia hyötyjä ei huomata. Esimerkiksi modernin valtion on katsottu 
perustuvan valtion väkivaltamonopolille ja etenkin demokratioiden kannalta valtion 
väkivaltamonopolin ylläpitäminen voidaan nähdä erittäin tärkeänä, sillä se takaa sen, 
että demokraattisesti legitiimejä päätöksiä voidaan panna toimeen (Anter, 2019, 232). 
Täten väkivalta voidaan nähdä hyödyllisenäkin asiana, yhteiskunnan järjestyksen 
takaajana. 

 
Galtungille täysin vastakkaista näkökulmaa väkivallan suhteen edustaa myös Frantz 
Fanon. Hän käsittelee teoksessaan Sorron yöstä (1961, 35) siirtomaavallan (joka on siis 
konflikti kolonistin ja alkuperäisasukkaan välillä) purkamista ja toteaa, että vain 
väkivallan avulla alkuperäisasukkaiden on mahdollista toteuttaa dekolonisaatio. 
Tämä johtuu siitä, että kolonistin ja alkuperäisasukkaan ensimmäinen kohtaaminen 
oli väkivaltainen (mt., 34) ja täten riistetty alkuperäisasukas “havaitsee, että 
vapautuminen [siirtomaasorrosta] vaatii kaikkia keinoja” (mt., 55). Toisin sanoen 
alkuperäisasukas huomaa, että “vain väkivalta kannattaa” (mt.), sillä häneen itseensä 
on kohdistunut niin valtava määrä väkivaltaa sen prosessin aikana, kun hänet on 
kolonisoitu. Kun Galtung korostaa väkivallattoman ja rauhanomaisen toiminnan 
kannattavuutta jokaisessa tilanteessa, ja täten myös dekolonisaation kontekstissa, 
Fanon esittää, että väkivallan käyttö on välttämätöntä, jotta sortorakenne voidaan 
kumota. Fanon toteaakin, että “[a]lkuperäisasukkaalle elämää voi kummuta vain 
kolonistin mätänevästä ruumiista” (mt., 83). Fanon kannattaa silmä silmästä -
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menetelmää, Galtung kehottaa valitsemaan ylevämmän, rauhanomaisuuden tien. Ero 
suhtautumisessa väkivallan käyttämiseen on suuri. 

 
Huolimatta näistä eriävistä näkökulmista väkivaltaan ja/tai sen hyötyihin, Galtung 
pitää rauhaa arvona ja toteaa, että rauhan teorian tulee suuntautua eksplisiittisesti 
arvoihin (Galtung, 1996, 9). Ilman rauhan näkemistä arvona, rauhantutkimus olisi 
hänen mukaansa vain yleistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta (mt., 13). Lisäksi kun 
arvot kertovat siitä, miten asioiden pitäisi jonkun mielestä olla, liittyy niihin tietty halu 
saada aikaan muutosta. Täten Galtungin vahva normien painottaminen on linjassa 
hänen näkemyksensä kanssa siitä, että pelkkä rauhan tutkimus ei riitä konfliktien 
lopettamiseksi ja rauhan saavuttamiseksi, vaan lisäksi tarvitaan aktivismia ja 
toimintaa (Weber, 2004, 42). Galtungin voidaan täten katsoa pyrkivän 
konfliktiteoriassaan rauhan arvoa korostamalla vakuuttamaan ihmiset 
rauhanomaisen toiminnan mielekkyydestä. 

 
Ristiriidan ohella konfliktin olemassaolon edellytyksenä on vaatimus elämästä: 

The only systems we shall accept as goal-seeking are live systems, capable of 
experiencing the realization of a goal as happiness (sukha) and the deprivation 
as suffering (dukkha). […] The happiness derived from goal-fulfillment, and the 
suffering derived from goal-deprivation, both presuppose a subject […] 
(Galtung, 1996, 71) 

Jotta ristiriita, konfliktin ensimmäinen edellytys, voi syntyä, tarvitaan toimijoita, joilla 
on tavoitteita. Tavoitteen voi omata vain elävä systeemi, sillä sen on mahdollista 
kokea tunteet, jotka saavat alkunsa tavoitteen saavuttamisesta tai sen saavuttamisen 
estymisestä. Tästä johtuen Galtung rajaa abstraktiot, kuten sukupuolen, luokan ja 
valtion ulos konfliktin mahdollisista osapuolista – niiden ei ole mahdollista kokea 
näitä tunteita (Galtung, 1996, 71). Myöskään erilaiset luonnonaineet, kuten vesi ja ilma, 
eivät ole eläviä eivätkä koe näitä tunteita, joten niiden ei katsota voivan olla konfliktin 
osapuolena (mt.). Tarvitaan siis jokin elävä toimija, toisin sanoen subjekti, jolla on 
ristiriitaisia tavoitteita joko itsensä tai jonkun toisen kanssa, jotta voidaan puhua 
konfliktista. 

 
Galtungin argumentti on, että abstraktio ei koe näitä tavoitteeseen liittyviä tunteita, 
koska se ei ole elävä subjekti. Näin ollen konflikti ei voisi olla kahden abstraktion 
välillä. Tämä ajatus voidaan kuitenkin haastaa, eikä abstraktioiden välinen konflikti 
ole mitenkään absurdi ajatus. Esimerkiksi Karl Marxin teoriassa keskeisessä osassa 
oleva luokkataistelu voidaan nähdä konfliktina kahden abstraktion, porvariston ja 
proletariaatin, välillä. Konfliktin näkeminen abstraktioiden välisenä on hyödyllistä, 
koska se mahdollistaa sen huomion tekemisen, että esimerkiksi eliitin tai porvariston 
sisällä ihmiset voivat vaihtua konfliktin osapuolten muuttumatta. Lisäksi Émile 
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Durkheimin ajattelussa on viitteitä kollektiivisten tunteiden olemassaolosta (esim. 
Bericat, 2016, 494), mikä vahvistaisi käsitystä siitä, että myös abstraktio, kuten luokka 
tai jokin muu ryhmä, voisi olla konfliktin osapuolena, sillä senkin on mahdollista 
tuntea tavoitteen saavuttamisesta tai sen saavuttamisen estymisestä johtuva tunne. 
Galtungin näkemystä puolestaan tukee ajatuslinja, jonka mukaan kyseinen luokka tai 
ryhmä ei tunne mitään, vaan tähän luokkaan kuuluvat henkilöt tuntevat tämän 
tunteen yksilöinä. Täten ei voitaisi puhua kollektiivisesta tunteesta sinänsä eikä siis 
myöskään abstraktioiden välisestä konfliktista. 
 

Galtung itse antaa abstraktion ja elävän subjektin välisestä erosta seuraavanlaisen 
esimerkin: 

Somalia has no goals, nor does the USA; but certain elites in either of them (and 
not only they) may have goals, even very clearly formulated ones. (Galtung, 
1996, 71) 

Eikö ‘eliitti’ ole abstraktio, joka on kykenemätön tuntemaan tavoitteen 
saavuttamisesta tai sen saavuttamisen estymisestä seuraavaa tunnetta ja täten 
kykenemätön edes omaamaan tavoitteita? Esimerkki on harhaanjohtava, sillä se 
vaikuttaa sekoittavan abstraktion ja subjektin, vaikka sen tarkoitus on juuri erottaa 
nämä toisistaan. Jos eliitti ymmärretään tässä abstraktioksi, on selvää, että konflikti 
voi olla myös abstraktioiden välillä. Jos eliitti ymmärretään eläväksi subjektiksi, on 
esimerkin konflikti ymmärrettävissä subjektien (eliitit) eikä abstraktioiden (valtiot) 
välisenä. Ongelmallista tässä on se, että Galtung tuntuu käyttävän termejä subjekti ja 
abstraktio sekaisin – ensin hän jättää abstraktiot, kuten luokan, pois subjekteista eli 
mahdollisista konfliktin osapuolista, mutta käyttää sitten esimerkissään ‘eliittiä’ eli 
luokkaa, siis abstraktiota, konfliktin osapuolena eli subjektina. 

 
Galtung vaikuttaa kuitenkin hyväksyvän abstraktioiden väliset konfliktit – tosin 
yhdellä ehdolla. Abstraktiot, kuten luokka ja valtio, tarvitsevat eläviä subjekteja, siis 
tavoitteen omaavia ihmisiä, jotta ne voivat olla konfliktin osapuolena. Galtungin 
sanoin “[l]ive carriers of goals are indispensable for conflict to emerge” (Galtung, 1996, 
78). Se, mitä tämä todellisuudessa tarkoittaa, jää hieman epäselväksi. Pitääkö kaikkien 
johonkin tiettyyn abstraktioon kuuluvien ihmisten (eli subjektien) omata sama tavoite, 
jotta abstraktion voidaan katsoa olevan konfliktin osapuolena vai riittääkö, että vain 
muutamalla tai yhdellä abstraktion edustajalla on jokin ristiriitainen tavoite? Galtung 
antaa esimerkin kulttuurien välisestä konfliktista, ja toteaa, ettei konflikti syty 
Raamatun ja Koraanin välille, mutta se voi syttyä kristillisen teologin ja islamilaisen 
teologin välille (mt.). On siis selvää, että konflikti vaatii ihmisen edustamaan 
kumpaakin osapuolta. Tämän esimerkin perusteella voidaan myös todeta, ettei 
kulttuurien välinen konflikti vaadi syttyäkseen sitä, että jokainen kyseiseen 
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kulttuuriin kuuluva henkilö omaisi ristiriitaisia tavoitteita toisen kulttuurin edustajan 
kanssa, vaan kulttuurien välinen konflikti voi syttyä vain kahden edustajan välille. 
Vaikka joku yksittäinen teologi löytäisi itsensä konfliktista, se ei tarkoita, että kaikki 
uskonnon jäsenet olisivat konfliktissa. 

 
Kuten yllä todettiin, konfliktin osapuolen on elämän vaatimuksen mukaan kyettävä 
tuntemaan tavoitteesta seuraava tunne. Galtung käyttää tavoitteen saavuttamisesta 
seuraavasta tunteesta nimitystä sukha ja tavoitteen saavuttamisen estymisestä 
seuraavasta tunteesta nimitystä dukkha. Nämä termit ovat yleiset buddhalaisuudessa, 
jossa ensimmäisen ymmärretään tarkoittavan sitä autuutta ja nautintoa, joka 
ihmiselämässä voidaan saavuttaa, ja jälkimmäisen sitä kärsimystä, joka ihmisen on 
mahdollista kokea (Galtung, 1996, 2). Galtung käyttää termiä sukha myös kuvaamaan 
oikeudenmukaisuutta ja sisäistä rauhaa, toisin sanoen positiivista rauhaa. Termiä 
dukkha hän puolestaan käyttää (suorasta ja rakenteellisesta) väkivallasta ja sen 
kokemisesta. (Galtung, 1996, 2; Lawler, 1995, 213.) Kun näihin termeihin liitetyt 
merkitykset väkivallasta ja rauhasta otetaan huomioon, on niiden asema konfliktin 
osapuolta määrittävänä tekijänä mielenkiintoinen. Konfliktin osapuolen on siis 
koettava sukhan/dukkhan tunne tavoitteeseen liittyen. Kun konfliktissa osapuolten 
tavoitteet ovat ristiriidassa, koetaan tavoitteen saavuttamisen estymisestä seuraava 
dukkha, sillä ristiriita estää tavoitteen saavuttamisen. Täten dukkhaan liitetty merkitys 
väkivallan kokemisesta osoittaisi, että kun Galtung puhuu konfliktista, liittyy siihen 
aina väkivaltaa jossakin muodossa. 

 
Kun dukkha ymmärretään sekä tavoitteen saavuttamisen estymisenä että väkivallan 
kokemuksena, herää kysymys, onko kaikissa niissä tilanteissa, joissa toimija ei voi 
saavuttaa tavoitettaan, väkivaltaa. Jos poliitikon X tavoitteena on esimerkiksi tulla 
valituksi seuraavaksi presidentiksi eikä hän saavuta tätä tavoitettaan, sillä 
presidentiksi valitaan poliitikko Y (jonka tavoitteena presidenttiys on myös ollut ja 
täten ristiriita on ollut olemassa), ei kyseessä voi olla väkivaltaa, jos äänestäjät ovat 
nähneet poliitikko Y:n poliitikkoa X sopivampana suorittamaan presidentin tehtäviä 
ja täten äänestäneet häntä enemmän. Jos poliitikko X ei saa ääniä johtuen jostain hänen 
yksityisestä ominaisuudestaan eikä esimerkiksi johtuen hänen asiantuntemuksensa 
puutteesta, voi kyseessä olla väkivaltaa. Esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä katsotaan rakenteelliseksi 
väkivallaksi ja täten presidentin tehtävään äänestämättä jättäminen näistä syistä on 
väkivallan tulos. Dukkhan kaksoismerkitys voi täten olla ongelmallinen, sillä kaikissa 
tilanteissa ei kuitenkaan voida katsoa, että tavoitteen saavuttamisen estyminen 
johtuisi väkivallasta. 
 
Galtungin konfliktin käsite edellyttää siis kahta asiaa. Ensinnäkin on oltava olemassa 
ristiriita eli vastakkaisten tavoitteiden muodostama ongelma. Toiseksi tämän ristiriita 
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voi olla vain jollakin elävällä systeemillä, mikä tarkoittaa sitä, että konfliktin 
osapuolina voi olla vain ihminen. Abstraktioiden väliset konfliktit ovat siis 
mahdollisia, mutta niiden tulee olla ihmisten edustamia. Toisin sanoen konflikti ei voi 
olla puhtaasti abstraktioiden välillä. Näin Galtung korostaa selkeästi eläviä olentoja, 
jolloin näkökulma pysyy koko ajan ihmisissä. Tämän korostamisen myötä ei voi 
unohtaa, että ihmiset – tai ylipäätään elävät olennot – ovat ne, jotka maapallolla 
kärsivät, oli kyse sitten subjektien välisistä konflikteista tai niin sanottujen 
abstraktioiden välisistä konflikteista. Elävien olentojen kärsimyksen korostaminen 
käy selväksi etenkin, kun puhtaasti abstraktioiden väliset ristiriidat rajataan pois 
konfliktin käsitteestä juuri sen perusteella, ettei abstraktio voi kokea sitä tunnetta, joka 
syntyy tavoitteen saavuttamisen estymisestä (dukkha). Galtungin konfliktin käsite 
nostaa siis ihmisyksilön ja tämän kärsimyksen keskeiseen asemaan – onhan yksilö 
ainoa, jonka on mahdollista kokea kyseessä oleva tunne ja täten omata ylipäätään 
konfliktin syntymiseen vaadittava ristiriidassa oleva tavoite. Yksilön lisäksi tavoitteen 
saavuttamisesta tai sen saavuttamisen estymisestä johtuva tunne (sukha/dukkha) 
korostaa konfliktin käsitteen yhteyttä väkivallan (ja rauhan) käsitteeseen, mutta ei 
täysin ongelmattomalla tavalla. 

2.2 Konfliktikolmio – asenteet, käyttäytyminen ja ristiriita 

Galtungin mukaan konflikti muodostuu osapuolien asenteista ja olettamuksista (A), 
käyttäytymisestä (B) sekä osapuolten välillä olevasta ristiriidasta (C): 

In other words, conflict = A + B + C. The conflict is a triadic construct. Focus 
only on one of the three, and the significance of that one will probably also be 
lost. (Galtung, 1996, 71) 

Tätä ABC-muodostelmaa Galtung kutsuu konfliktikolmioksi (conflict triangle). Näiden 
kaikkien kolmion kulmien edustamien elementtien on oltava olemassa jossakin 
tietyssä tilanteessa, jotta voimme puhua konfliktista – konflikti on siis kolmiosainen 
muodostelma. Täten vain yhteen elementtiin keskittyminen on haitallista 
konfliktitilanteessa, sillä usein kyseisen elementin merkitys katoaa, kun jätetään 
huomiotta kaksi muuta. Jos keskitytään esimerkiksi vain käyttäytymiseen saattaa 
konfliktin syy jäädä huomiotta, jolloin konfliktin ratkaisu on mahdotonta. Vaikka 
aggressiivinen käytös saataisiin loppumaan hetkellisesti, ei sillä ole suurta merkitystä 
kokonaiskuvassa, jos konfliktin juurisyyt on jätetty huomiotta, sillä aggressiivinen 
käytös ilmaantuu uudelleen, mikäli myös ristiriitaa ja asenteita ei käsitellä. Tästä 
johtuu useiden väkivaltaisten konfliktien pysyvän ratkaisemisen vaikeus. Usein 
vihamieliset asenteet ja ristiriita ovat niin syvälle juurtuneita, että käyttäytyminen 
kehittyy uudelleen väkivaltaiseksi ennen kuin asenteita voidaan muuttaa tai ristiriitaa 
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ratkaista. Näin on käynyt esimerkiksi Israel-Palestiina-konfliktissa, jossa 
väkivaltaisuudet ovat puhjenneet aina uudelleen siitä syystä, ettei ristiriitana olevaa 
maa-aluetta ole saatu jaettua osapuolille niitä tyydyttävällä tavalla. 

 
Konfliktikolmiossa konfliktilla on kuusi mahdollista etenemissuuntaa (Galtung, 1996, 
72). Tämä tarkoittaa sitä, että konflikti voi saada alkunsa mistä tahansa kolmion 
kulmasta ja kehittyä jompaankumpaan suuntaan. Konflikti voi syntyä siis tavoitteen 
saavuttamisen estymisestä johtuvasta turhautuneisuudesta, joka johtaa vihamieliseen 
asenteeseen ja lopulta aggressiiviseen käytökseen. Toisaalta konflikti voi syntyä myös 
vihamielisistä asenteista, jotka johtavat ristiriidan etsimiseen ja sen löytyessä (se myös 
aina löytyy) aggressiiviseen käyttäytymiseen. Konfliktikolmion raameissa etenevä 
konflikti on vaarallinen, sillä vihamieliset asenteet ja aggressiivinen käyttäytyminen 
saattavat vain vahvistaa toisiaan sekä synnyttää uusia ristiriitoja: 

Violence breeds violence, the triangle becomes the projection of a spiral that 
may run its course the same way as fire: stopping when the house is burnt 
down. (Galtung, 1996, 72) 

Tällainen vaarallinen noidankehä ei kuitenkaan ole Galtungin mukaan ainoa 
mahdollinen vaihtoehto konfliktitilanteissa. Tätä hän perustelee toteamalla, että 
onhan meitä ihmisiä täällä konfliktien vaivaamassa maailmassa. (Galtung, 1996, 72.) 
Vaikka maailmassa on jatkuvasti konflikteja, eivät ihmiset kuitenkaan ole tappaneet 
toisiaan sukupuuttoon asti – jossakin vaiheessa on valittu rauhanomaisempi toiminta, 
sillä ihmiselämä on jatkunut konflikteista ja niiden kiihtymisestä huolimatta, kaikkien 
yksilöiden kuolemalta on vältytty. Kun konfliktitilanteessa on kaksi mahdollista 
toiminnan muotoa, luova ja tuhoava, on väkivallan välttäminen mahdollista. Jos 
valitaan luova, rakentava toiminta, väkivallan noidankehä saatetaan väistää. Galtung 
painottaakin sitä, ettei väkivalta ja vaarallinen noidankehä ole konfliktitilanteessa 
vääjäämätön kehityskulku, vaan luovan ja väkivallattoman toiminnan avulla 
väkivaltaan ei tarvitse turvautua. Toteamalla tämän sekä painottamalla 
väkivallattoman toiminnan mielekkyyttä Galtungin voidaan katsoa kehottavan 
ihmisiä valitsemaan väkivallattoman toiminnan. Väkivallan kuvaaminen kiihtyvänä 
spiraalina kertoo lukijalle puolestaan väkivallan haitallisuudesta ja sen valitsemiseen 
liittyvistä ongelmista. Tämä mielikuva vahvistaa Galtungin luomaa käsitystä 
rauhanomaisen toiminnan mielekkyydestä konfliktitilanteessa sekä rauhasta arvona. 

 
Konfliktikolmiota esitellessään Galtung toteaa, että konfliktin alkupiste on aina joko 
ristiriita, asenteet tai käyttäytyminen – jokin kolmion kulmista. Herää kuitenkin 
kysymys, onko todella mahdollista määrittää yksiselitteisesti, mikä näistä kolmesta 
elementistä on konfliktin sytyttäjänä. Esimerkiksi oikeistopopulistien ja erilaisten 
vähemmistöryhmien välillä voidaan nähdä olevan konflikti. Tämän konfliktin 
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alkupisteenä voidaan pitää ristiriitaa – oikeistopopulistien kannattajat haluavat pitää 
kiinni yhteiskunnallisesta asemastaan samaan aikaan kun eri vähemmistöryhmät 
pyrkivät osaksi kyseistä yhteiskunnallista asemaa. Ryhmien tavoitteet 
(yhteiskunnallisesta asemasta kiinni pitäminen vs. yhteiskunnallisen aseman 
muuttaminen) ovat siis ristiriidassa, eivätkä molemmat ryhmät voi saavuttaa 
tavoitteitaan. Toisaalta saman konfliktin voidaan katsoa saavan alkunsa ryhmien 
välisestä vihamielisestä asenteesta toisiaan kohtaan. Erilaiset vähemmistöryhmät ovat 
saattaneet kokea rasismia ja syrjintää, mikä on aiheuttanut vihamielisyyttä muun 
muassa oikeistopopulisteja kohtaan. Kohdattuaan tämän vihamielisyyden myös 
oikeistopopulistit ovat omaksuneet vihamielisen asenteen vähemmistöryhmiä 
kohtaan ja näin konfliktin alkupisteenä voidaan pitää asenteita. Riippuu siis valitusta 
näkökulmasta, minkä elementin katsotaan olevan konfliktin sytyttävänä tekijänä. 

 
Tässä kohtaa on hyvä selkeyttää myös ristiriidan roolia konfliktissa, sillä se voi 
vaikuttaa hieman epämääräiseltä. Galtungilaisittain ajateltuna ristiriita on sellainen 
asia, joka on läsnä jokaisessa konfliktissa. Toisin sanoen se on konfliktin edellytyksenä, 
kuten yllä on todettu. Konfliktikolmiossa Galtung kuitenkin esittää, että ristiriidan 
lisäksi konfliktin käsitteen käyttäminen edellyttää tilanteelta myös osapuolten 
aggressiivista käyttäytymistä sekä vihamielisiä asenteita. Täten pelkästään ristiriidan 
olemassaolo ei konfliktikolmion mukaan ole konflikti. Ristiriitaa voidaan pitää 
kuitenkin asenteita ja käyttäytymistä vahvempana edellytyksenä, sillä Galtung toteaa 
sen olevan “the content of the conflict, des Pudels Kern, as Goethe said” (Galtung, 1996, 
71). Konfliktin ytimenä ristiriita johtaa Galtungin mukaan konfliktiin eli vihamielisten 
asenteiden ja aggressiivisen käytöksen syntymiseen, kun taas pelkkä kauna, siis 
vihamielinen asenne, tai aggressiivinen käyttäytyminen ei välttämättä kerro 
ristiriidasta ja konfliktista (mt., 73). Toisin sanoen ristiriita johtaa aina konfliktin 
ilmentymiin (käytös ja asenteet), mutta näiden ilmentymien takana ei aina ole 
ristiriitaa. On siis oltava tunnistettavissa oleva ristiriita käytöksen ja asenteiden lisäksi, 
jotta voidaan puhua konfliktista (mt.). Täten konfliktikolmio esittää asian niin kuin se 
galtungilaisittain on: konfliktiin tarvitaan kaikki kolme elementtiä, asenteet, 
käyttäytyminen ja ristiriita. Ristiriidan merkityksen voidaan kuitenkin katsoa olevan 
korostunut, sillä se on konfliktin syy ja sisältö. 

 
Kun konflikti on muodostunut jonkin konfliktikolmion etenemissuunnan myötä 
täydelliseksi, siis sellaiseksi, että siinä on olemassa ristiriita, vihamieliset asenteet sekä 
aggressiivinen käyttäytyminen, se ei kuitenkaan pysy vakaana eri osien suhteen. 
Galtung toteaa: 

The conflict formation is slippery: as we describe it, transformations are taking 
place somewhere, before our (inner or outer) eyes. (Galtung, 1996, 89) 
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Konfliktiksi muodostunut tilanne on siis muutoksessa. Toimijoiden asenteista ja 
käyttäytymisestä, tavoitteista sekä ristiriidasta koostuva konfliktimuodostelma on 
epästabiili: se ei pysy samana kovinkaan kauaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kun konfliktin osat on kerran tunnistettu, eivät ne ole samat jonkin ajan kuluttua. 
Syntyy uusia asenteita ja ristiriitoja, käyttäytyminen saattaa muuttua ja jotkin 
tunnistetut asenteet ja ristiriidat saattavat hiipua. Tämä kuvaus korostaa konfliktin 
dynaamisuutta ja häilyvää luonnetta. “Sisäiset ja ulkoiset silmät” puolestaan viittaa 
konfliktityypeistä dilemmaan ja kiistaan, joita käsitellään seuraavassa alaluvussa 
(luku 2.3.1). Tämän perusteella voidaan todeta, että mikä tahansa konfliktiasetelma 
elää ja on jatkuvassa muutoksessa. 

 
Konfliktikolmiolla on siis seuraavanlaisia merkityksiä Galtungin konfliktin 
käsitykselle: Ensinnäkin konflikti käsitetään kolmiosaisena rakennelmana, ja ilman 
kaikkien näiden kolmen elementin läsnäoloa emme voi puhua konfliktista. Mikään 
näistä elementeistä – asenteet, käytös, ristiriita – ei täten yksinään muodosta konfliktia. 
Ei edes ristiriita, vaikka Galtung nimeääkin sen erikseen konfliktin ytimeksi. Toiseksi 
konfliktien kehittyminen ei seuraa aina samaa kaavaa, sillä konfliktikolmio esittää 
kuusi mahdollista kehittymislinjaa. Koska konfliktilla katsotaan olevan erilaisia 
kehittymissuuntia, nähdään konflikti dynaamisena, koko ajan liikkeessä olevana 
ilmiönä eikä staattisena, paikallaan pysyvänä vakiona. Lisäksi 
konfliktimuodostelman epävakaus ja häilyvyys luo kuvaa konfliktista ilmiönä, jossa 
tapahtuu muutoksia. Kolmanneksi konfliktikolmio esittää konfliktille selkeän 
alkupisteen, ristiriidan, vihamielisen asenteen tai aggressiivisen käytöksen, vaikka 
konfliktia ei ole olemassa ennen kuin nämä kaikki kolme ovat tunnistettavissa. 
Konfliktin selkeän alkupisteen nimeäminen voidaan kuitenkin nähdä ongelmallisena, 
kuten yllä on pyritty esittämään. Konfliktikolmio esittää konfliktin holistisena kolmen 
elementin avulla, joten samaan aikaan yhden elementin nimeäminen alkupisteeksi 
vaikuttaa epäuskottavalta. Toisaalta alkupisteen nimeämisellä voi olla välineellistä 
arvoa, kun konfliktia pyritään ratkaisemaan. Konfliktin alkupisteen nimeäminen voi 
helpottaa monimutkaisen tilanteen käsittelyn aloittamista tarjoamalla selkeän 
kysymyksen, josta aloittaa. 

2.3 Konfliktien luokat 

2.3.1 Dilemma ja kiista 

Galtung jaottelee konflikteja teoriassaan usealla eri tavalla. Ensimmäinen jaottelu 
määrittää, että konflikteja on kahdenlaisia: toimijan sisäisiä, joita Galtung kutsuu 
dilemmoiksi, ja toimijoiden välisiä, joista hän käyttää termiä dispute eli kiista (Galtung, 
1996, 70). Dilemma on siis toimijan sisäinen ristiriita, joka johtuu toimijan toisilleen 
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vastakkaisista tai muuten yhteensovittamattomista tavoitteista (mt.). Ajatellaan 
esimerkiksi tilannetta, jossa lapselle sanotaan, että hän saa valita yhden jäätelön. Hän 
kuitenkin haluaisi sekä suklaa- että mansikkatuutin eikä osaa valita näiden väliltä. 
Täten hänellä on dilemma, jossa hänen omat tavoitteensa (mansikkajäätelön syöminen 
vs. suklaajäätelön syöminen) ovat ristiriidassa, sillä hänellä on lupa syödä vain yksi 
jäätelö. Toimijoiden välinen konflikti eli kiista puolestaan johtuu kahden (tai 
useamman) toimijan halusta saavuttaa sama tavoite, jonka vain yksi voi saavuttaa 
(mt.). Esimerkkinä kiistasta voidaan ajatella Israel-Palestiina-konfliktia, sillä siinä sekä 
israelilaisten että palestiinalaisten tavoitteena on saada haltuunsa tietyn maa-alueen 
territoriaalinen suvereniteetti. Molempien osapuolten on kuitenkin mahdotonta 
saavuttaa tavoitteensa, sillä jos toinen saa suvereniteetin alueelle, ei toisen ole 
mahdollista saada sitä myös.  

  
Tämä jaottelu toimijan sisäisiin ja toimijoiden välisiin ristiriitaisuuksiin on 
mielenkiintoinen. Galtung toteaa, että yhteiskunnan sisäinen dilemma voidaan 
ymmärtää kollektiivisesti jaettuna henkilön sisäisenä dilemmana (Galtung, 1996, 79). 
Esimerkiksi valtion sisäinen ristiriita siitä, pitäisikö tavoitella liberaalia vai 
konservatiivista yhteiskunnallista järjestystä nähdään yksilöiden sisäisenä ristiriitana 
näiden kahden suunnan välillä. Ihminen siis miettii, kumpi näistä 
yhteensopimattomista arvoista on itselle tärkeämpi – ja kun moni yhteiskunnan jäsen 
miettii tätä samaan aikaan, voidaan puhua kollektiivisesta ihmisen sisäisestä 
dilemmasta ja täten siis yhteiskunnan dilemmasta. Toisaalta kun tämän ihmisen 
sisäisen dilemman katsotaan edeltävän yhteiskunnan dilemmaa, muodostavat jo 
arvonsa valinneet ihmiset yhdessä jonkin toimijan, joka voidaan nähdä konfliktin 
osapuolena. Täten yhteiskuntaan sijoittuva dilemma yhteiskuntaa ohjaavasta 
arvomaailmasta voidaan nähdä kahden eri ryhmän välisenä kiistana: liberaalit vs. 
konservatiivit. 
 
Koska vain elävän subjektin on mahdollista omata ristiriita, on lähes kaikki ristiriidat 
käsitettävissä toimijoiden välisinä kiistoina. Toimijat voidaan nimittäin jakaa aina 
pienempiin toimijoihin siihen asti, kunnes kyseessä on kahden ihmisen välinen 
ristiriita. Tähän poikkeuksena siis ihmisen sisäinen ristiriita, dilemma, jota ei voi jakaa 
erillisiin toimijoihin, sillä ihminen on se perusyksikkö, jona toimija käsitetään. Lisäksi 
Galtung toteaa, että psykoanalyyttinen traditio on keskittynyt ihmisen sisäisiin 
ristiriitoihin eli dilemmoihin (Galtung, 1996, 75). Herää siis kysymys siitä, miksi hän 
on kuitenkin valinnut ottaa tämän ristiriitojen erityistapauksen, jota tutkii erillinen 
tieteenala, mukaan omaan teoriaansa konflikteista. Mahdollisesti kattaakseen kaikki 
mahdolliset konfliktin ilmenemismuodot. Jaottelu vaikuttaisi kuitenkin olevan 
tarpeeton, sillä ihmisen sisäistä kahden tavoitteen ristiriitaa lukuun ottamatta 
dilemmat ovat ymmärrettävissä kiistoina. 
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Galtungin mukaan sekä kiista että dilemma johtavat helposti väkivaltaiseen 
käytökseen: 

The dispute easily leads to efforts to harm or hurt that actor whose pursuit is 
standing in the way, in other words to Other-destruction. And the dilemma 
may lead to efforts to deny something in oneself, in other words Self-
destruction. (Galtung, 1996, 70) 

Toisen vahingoittaminen nähdään keinona saavuttaa oma tavoite ja siksi mielekkäänä 
toimintatapana. Samoin tukahduttamalla jonkin osan itsestään on mahdollista 
saavuttaa edes yksi tavoitteistaan. Toimijat pyrkivät siis saavuttamaan tavoitteensa 
suoraviivaisesti, ja mikäli jokin estää niitä tässä, turvautuvat he tuhoavaan toimintaan 
ja väkivaltaan. Galtung käsittää täten toimijat ja samalla myös ihmiset hyvin 
rationaalisiksi, oman tavoitteensa saavuttamista ajatteleviksi toimijoiksi. Galtungin 
konfliktin käsite edellyttää siten rationaalista ihmiskuvaa, jossa ihminen turvautuu 
väkivaltaan, jos ei saa sitä, mitä haluaa. Konfliktit johtuvat tästä ihmisen 
taipumuksesta väkivaltaan ja tuhoamiseen. 

 
Väkivaltaan turvautuminen sekä ristiriidan että dilemman kohdalla sitoo Galtungin 
käsitystä konfliktista selvästi myös väkivallan käsitteeseen. Kun ristiriidan, siis 
konfliktin ytimen, katsotaan johtavan väkivaltaan, voidaan ristiriita nähdä ikään kuin 
väkivallan esivaiheena. Väkivallan taustalla on aina jokin ristiriita. Ei ole siis olemassa 
sellaista väkivaltaa – suoraa, rakenteellista tai kulttuurista – jonka taustalla ei 
vaikuttaisi jokin ristiriita. Koska Galtungin ennuste on, että väkivalta lisää väkivaltaa 
(Galtung, 1996, 72), tuottaa ristiriidan ja väkivallan olemassaolo vihamielisiä asenteita, 
jolloin konfliktista tulee täydellinen (kaikki kolme osaa läsnä). Täten voidaan todeta, 
että konflikteihin liittyy aina väkivaltaa, kun ristiriidan ilmentyessä toimintatavaksi 
valitaan tuhoava toiminta ja väkivalta. Tämä väkivalta ei välttämättä ole suoraa 
väkivaltaa vaan se voi olla myös rakenteellista tai kulttuurista, mutta taustalla oleva 
ristiriita voi olla sama näissä kaikissa. Esimerkiksi hyvän yhteiskunnallisen aseman 
saavuttaminen on ristiriita, joka ilmenee kulttuurisena väkivaltana muun muassa 
hindulaisuuteen liitettävässä kastijärjestelmässä ja rakenteellisena väkivaltana 
kasteihin perustuvana syrjintänä. Suorana väkivaltana ristiriita yhteiskunnallisesta 
asemasta voi ilmetä väkivallantekoina kastittomia kohtaan. Konflikteissa on täten 
havaittavissa aina väkivaltaa. 

2.3.2 Toimijakonflikti, rakenteellinen konflikti ja tietoisuus 

Galtung jakaa konfliktit teoriassaan myös suoriin toimijakonflikteihin ja epäsuoriin 
rakenteellisiin konflikteihin. Suoraa ja rakenteellista konfliktia erottaa konfliktin 
ilmentyminen ja erityisesti tietoisuus konfliktista (Galtung, 1996, 73). Suorassa 
toimijakonfliktissa sekä toimijoiden asenteet että ristiriita ovat tiedostettuja: 
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[…] the actor is a subject, conscious of what is (cognition), what s/he wants 
(volition) and for that reason ought to be, and how s/he feels (emotion), e.g., 
about the relation between is and ought. (Galtung, 1996, 74) 

Toimija on siis subjekti, tietoinen siitä, miten asiat ovat tällä hetkellä sekä siitä, mitä 
hän tavoittelee. Toisin sanoen toimija on tietoinen tavoitteestaan ja mahdollisesta 
ristiriidasta. Hän on tietoinen myös siitä, mitä hän tuntee vallitsevan tilanteen ja 
tavoitteen saavuttamisen välisestä suhteesta. Toimija on täten siis tietoinen myös 
omista, mahdollisesti vihamielisistä, asenteistaan. Epäsuorassa rakenteellisessa 
konfliktissa asetelma on puolestaan täysin vastakkainen: 

[…] neither A nor C present in the consciousness, but embedded in the 
subconscious. [...] There is a contradiction, but no awareness of it. There is not 
even awareness of a goal […] (Galtung, 1996, 75) 

Toimija ei siis ole tietoinen ristiriidasta (C) eikä vihamielisistä asenteista (A), sillä 
nämä ovat hautautuneena toimijan alitajuntaan. Ristiriita on kuitenkin tällaisissakin 
tilanteissa olemassa, toimijalla ei vain ole tietoisuutta siitä. Toimija ei itse asiassa 
tiedosta edes omaa tavoitettaan, joka ristiriidan luo. Dilemman osalta tämä tarkoittaa 
sitä, että toimija tuntee olonsa kauheaksi, vaikkei osaa sanoa tämän tunteen syytä 
(Galtung, 1996, 75). Kiistan osalta toimijoiden tunteilla ei ole väliä, eivätkä ne 
välttämättä edes liity ristiriitaan, joka johtuu siis rakenteellisessa konfliktissa siitä 
järjestelmästä, joka sitoo toimijoita yhteen (mt.). Miten voidaan siis puhua konfliktista, 
jos toimija tuntee olonsa hyväksi eikä näe tilanteessa mitään ristiriitaa? Konfliktin ja 
ristiriidan olemassaoloa tällaisissa tilanteissa Galtung perustelee alitajuntaisilla 
intresseillä, eli tiedostamattomilla tavoitteilla (mt., 76). Nämä tiedostamattomat 
tavoitteet voivat olla yhteensopimattomia toisten tavoitteiden kanssa, jolloin 
tilanteessa on ristiriita ja mahdollisesti konflikti, vaikkei kumpikaan osapuoli sitä 
tiedostaisi. 

 
Tiedostamaton tavoite – ja täten itse rakenteellisen konfliktin käsite – on 
mielenkiintoinen seikka, sillä yleisesti voidaan ajatella, että tavoitteen omaaminen 
vaatii tietoisuutta (miten voi olla tavoite, jos ei ole tietoinen siitä, mitä haluaa?). Täten 
voidaan todeta, että ymmärtäessään tiedostamattomat tavoitteet olemassa oleviksi 
Galtung laajentaa perinteisen konfliktin käsitteen koskemaan uutta tilannetta. Hän 
siis suorittaa niin sanotun retorisen uudelleenkuvauksen konfliktin termin avulla. 
Quentin Skinner esittää teoksessaan Visions of Politics: Volume 1, Regarding Method 
(2002, 153), että niin sanotut innovatiiviset ideologit voivat suorittaa tällaisen retorisen 
uudelleenkuvauksen manipuloimalla niitä kriteerejä, joiden täyttyessä jotakin tiettyä 
termiä voidaan käyttää. Toisin sanoen kysymyksenä on, millainen sosiaalinen tilanne 
voi tuottaa ne olosuhteet, joissa kyseistä termiä yleensä käytetään. 
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Toki rauhan- ja konfliktintutkimuksen alalla kuuluisan ja paljon siteeratun Galtungin 
tapauksessa innovatiivisen ideologin figuurin käyttö on tavallaan tautologia, sillä se 
vain tuo uudelleen esiin hänen merkityksensä alan vaikuttajana. Toisaalta voidaan 
ajatella sen kuvaavan sitä, ettei hän vanhempanakaan tutkijana lopettanut ajattelunsa 
kehittelyä. Sekään, että muut ovat jo ennen Galtungia kehittäneet samanlaisia 
käsitteellisiä innovaatioita ei muodostu tässä ongelmaksi, sillä hän tekee innovaation 
oman käsitejärjestelmänsä sisällä. Täten innovatiivisen ideologin figuurin käyttö 
voidaan katsoa mielekkääksi.  

 
Esimerkkinä Skinner käyttää väitettä, että nykyajan tavalliset keskiluokkaiset vaimot 
ovat riistetty luokka. Tämän väitteen argumenttina on, että on ilmiselvää kaikille 
ihmisille, että nykyajan perhe-elämän olosuhteet ovat sellaiset, joissa 
termin ’riistäminen’ käyttäminen on mahdollista. Jos ei ymmärretä 
termin ’riistäminen’ soveltuvuutta tässä kyseisessä tilanteessa, ei ymmärretä 
myöskään nykyistä perheen instituutiota sen todellisessa, turmiollisessa valossa. 
Toisin sanoen kieltäytyminen käyttämästä termiä ’riistäminen’ tässä tilanteessa 
osoittautuu jonkinlaiseksi sosiaaliseksi välinpitämättömyydeksi tai sosiaalisen 
tietoisuuden puutteeksi. (mt., 165.) Tällaisten argumenttien myötä syntyy myös niin 
sanottuja uusia merkityksiä. Voi siis syntyä uusi sosiaalinen näkemys, minkä 
seurauksena jotakin tiettyä samaan aikaan arvioivaa ja kuvailevaa termiä (evaluative-
descriptive term) voidaan käyttää saman merkityksen omaavana uudessa sosiaalisessa 
tilanteessa – siis uusien olosuhteiden vallitessa. (mt., 166–167.) 

  
Termin ’konflikti’ voidaan ymmärtää olevan sellainen termi, jolla sekä kuvataan 
jotakin toimintaa tai tilannetta että arvioidaan sitä moraalisessa valossa (evaluative-
descriptive term). Yhtäältä termi ‘konflikti’ kuvaa tilannetta, jossa ihmisillä on 
aktiivinen erimielisyys mielipiteestä tai periaatteesta, toisaalta sitä tappelua tai 
taistelua (eli toimintaa), joka ihmisten välillä voi tapahtua (Cambridge Dictionary, 
‘conflict’, 2020). Toiminnan tai tilanteen kuvailun lisäksi sana ’konflikti’ asettaa 
kuvaamansa toiminnan tai tilanteen moraalisesti negatiiviseen valoon. Konfliktiin on 
siis liitetty kielteinen mielikuva. Täten tilanteen kuvaaminen konfliktina on aina sen 
arvioimista kielteiseen sävyyn, eli se on tietynlaista paheksuntaa. 

 
Skinnerin kuvailemat innovatiiviset ideologit käyttävät usein tällaisia samaan aikaan 
kuvailevia ja arvioivia termejä, jollaisena konfliktikin voidaan nähdä. Galtungin 
voidaan täten katsoa toimivan innovatiivisena ideologina, sillä hän pyrkii 
vakuuttamaan, että kielteistä termiä voidaan käyttää tilanteen myönteisestä tai 
neutraalista vaikutelmasta huolimatta. Hän siis kyseenalaistaa ne olosuhteet, jotka 
sosiaaliselta tilanteelta yleensä vaaditaan, jotta voidaan käyttää termiä ’konflikti’. 
Galtungin argumentaatio rakenteellisen konfliktin ja siihen liittyvän retorisen 
uudelleenkuvauksen osalta jäljittelee Skinnerin esimerkkiä keskiluokkaisista 
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vaimoista riistettynä luokkana. Galtung esittää, että termiä (rakenteellinen) ‘konflikti’ 
voidaan käyttää sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole suoraa väkivaltaa eivätkä toimijat 
ole tietoisia heidän välisestään ristiriidasta. Hän siis argumentoi, että jos emme 
ymmärrä, että termi ’konflikti’ pätee myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole suoraa 
väkivaltaa tai tietoisuutta ristiriidasta, emme ymmärrä sosiaalisen maailman 
rakenteita niiden todellisessa valossa. 

 
Mitä paremmin Galtung onnistuu vakuuttamaan ihmiset siitä, että konfliktin käsitettä 
voi käyttää niissä tilanteissa, joissa sitä ei aikaisemmin olisi käytetty, sitä laajemmin 
hän vakuuttaa ihmiset käyttämään termiä silloin, kun he kuvailevat ja arvioivat 
sosiaalista ja poliittista elämää (vrt. Skinner, 2002, 186). Näin voidaan saada aikaan 
muutosta, kun ’konfliktista’ tulee keskeisempi käsite yhteiskunnan moraalisissa 
väittelyissä. Galtungin suorittaman konfliktin käsitteen uudelleenmäärittelyn myötä 
ihmisten käsitys sosiaalisesta todellisuudesta muuttuu, mikäli he ovat omaksuneet 
termin uudet käyttökontekstit. He siis näkevät konfliktin myös siellä, missä sitä ei 
aikaisemmin nähty. Galtungin rakenteellisen konfliktin käsitteen tarkoitus on saada 
ihmiset ymmärtämään konfliktit (ja väkivalta) paljon moninaisempina ilmiöinä kuin 
mitä niiden on perinteisesti ajateltu olevan. 

 
Kun omaksutaan ensin Galtungin rakenteellinen konflikti todelliseksi konfliktiksi ja 
sen jälkeen jaottelu suoriin konflikteihin ja rakenteellisiin konflikteihin, huomataan, 
että molemmissa konfliktityypeissä käyttäytyminen on kuitenkin aina havaittavissa 
olevaa eikä pelkästä käytöksestä voi päätellä mitään siitä, onko tilanteessa kysymys 
konfliktista vai ei. Tästä syystä Galtungin teoria keskittyy lähinnä vihamielisiin 
asenteisiin ja ristiriitoihin sekä niiden tiedostamiseen. (Galtung, 1996, 73–74.) 
Merkittäväksi konfliktin luonnetta määrittäväksi tekijäksi muodostuu siis toimijoiden 
tietoisuus vihamielisistä asenteista ja ristiriidan olemassaolosta. Tietoisuuden roolia 
konfliktissa voidaan verrata Galtungin väkivallan käsitettä jaottelevaan tahtomiseen. 
Suoraa väkivaltaa ja rakenteellista väkivaltaa erottavana tekijänä on se, löydetäänkö 
tilanteesta jokin toimija, joka tahtoo väkivallan vaikutukset toiselle, siis jokin toimija, 
joka tietoisesti tuottaa väkivallan seurauksia toiselle toimijalle (Galtung, 1996, 2). 
Suorassa väkivallassa tällainen toimija löytyy, rakenteellisessa väkivallassa ei – 
suorassa konfliktissa toimijat ovat tietoisia, rakenteellisessa konfliktissa eivät. Koska 
tahtominen vaatii aina tietoisuutta (ei voi tahtoa, jos ei tiedosta, mitä haluaa), voidaan 
täten todeta, että toimijakonfliktissa, jossa osapuolet ovat tietoisia toimijoita, on 
väkivalta suoraa väkivaltaa, siis sellaista, joka on nähtävissä olevaa ja tunnistettavissa 
perinteisen määritelmän mukaan väkivallaksi. Samoin voidaan todeta, että 
rakenteellisessa konfliktissa, jossa toimijoilta puuttuu tietoisuus, on väkivaltakin täten 
tiedostamatonta, siis ei-tahdottua eli rakenteellista. Yhteys konfliktin käsitteen ja 
väkivallan käsitteen välillä on täten selkeä ja vahva; molempia ilmiöitä 
käsitteellistetään samalla tavalla. 
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Galtungin väkivallan käsitteeseen kuuluu myös oletus siitä, että rakenteellinen 
väkivalta tuottaa suoraa väkivaltaa (Galtung, 1969, 179). Samoin on konfliktin 
kohdalla: rakenteellinen konflikti voi tuottaa toimijakonfliktin. Tarvitaan vain 
tietoisuuden saavuttaminen. Tästä prosessista, jonka myötä toimija tulee tietoiseksi 
sekä asenteista että ristiriidasta, Galtung käyttää brasilialaisen kasvatusfilosofi Paulo 
Freiren termiä conscientization, kriittinen tietoisuus (Galtung, 1996, 74). Freiren termi 
viittaa tietoisuuden nostamiseen ja maailman näkemiseen uudella tavalla, 
voimaantumiseen ja politiikan uudelleen määrittelyyn niin, että päätöksiä ei enää 
tehdä keskuksessa periferian vain seuratessa sivusta (Lister, 1994, 63). Se sopii hyvin 
Galtungin hyödynnettäväksi, sillä termi itsessään viittaa niihin samoihin seikkoihin, 
joihin Galtung näyttäisi sekä rauhan teoriallaan että teoriallaan konflikteista haluavan 
puuttua: epäoikeudenmukaisuuteen ja rakenteellisiin vääryyksiin. Artikkelissaan A 
Structural Theory of Imperialism (1971) Galtung käsitteleekin juuri kriittisen 
tietoisuuden käsitteeseen liittyvää maailman keskuksen ja periferian välistä epätasa-
arvoa, jonka hän näkee imperialismista johtuvana rakenteellisena väkivaltana. Tässä 
artikkelissa hän esittää, että imperialismista johtuva epätasa-arvoisuus on väärin ja 
että epätasa-arvoisuuden poistaminen vaatii rakenteellisia muutoksia 
kansainvälisessä valta-asemien järjestelmässä (mt., 107). Pyrkimys 
oikeudenmukaisuuteen ja rakenteellisten konfliktien ratkaisuun on täten nähtävissä 
tässä artikkelissa – kuten Galtungin muissakin kirjoituksissa. 

 
A Structural Theory of Imperialism -artikkelissa Galtung ei mainitse kriittistä tietoisuutta, 
vaikka hänen esittämänsä rakenteelliset muutokset kansainväliseen valta-asemien 
järjestelmään sen tasa-arvoistamiseksi sitä vaativatkin. 25 vuotta myöhemmin 
teoksessaan Peace by Peaceful Means (1996) hän avaa tätä kriittisen tietoisuuden 
prosessia. Se tapahtuu Galtungin mukaan turhautumisen kautta (Galtung, 1996, 77). 
Turhautumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisellä on yksi tavoite, mutta sen 
saavuttaminen on jollakin tapaa estetty. Myöhemmin ihminen kuitenkin saattaa 
nähdä esteen selkeänä ja sitä edustavan konkreettiset toimijat. Turhautuminen on siis 
jotakin, jonka kautta kriittisen tietoisuuden prosessi etenee kohti täysimittaista (kaikki 
kolme elementtiä omaavaa) konfliktia. Esimerkkinä Galtung käyttää työväenluokan 
turhautumista siihen, ettei se koskaan saavuta keskiluokkaista elämää. (mt.) 
Tietoisuuden myötä esteenä paremman yhteiskunnallisen aseman saavuttamiselle 
nähdään luokkayhteiskuntajärjestelmä ja konfliktin vastakkaisella puolella sekä 
keskiluokkaiset että eliitin vaikuttajat, jotka yrittävät omalla toiminnallaan pitää 
työväenluokan aseman samana säilyttääkseen oman hyvän yhteiskunnallisen 
asemansa. Tämä koko edellä kuvattu kriittisen tietoisuuden prosessi on Galtungille 
erittäin oleellinen, sillä konfliktinratkaisu on mahdotonta ilman tietoisia toimijoita 
(mt., 74). 
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Konfliktinratkaisu, tai galtungilaisittain konfliktin transformaatio, vaatii siis tietoisia 
toimijoita, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että kriittisen tietoisuuden prosessi on 
ratkaisevan tärkeä konfliktin transformaatiolle. Galtung ei kuitenkaan selitä 
tarkemmin, miten tämä prosessi tapahtuu. Hän toteaa vain, että se tapahtuu joko 
sisäisen tai toimijoiden välisen dialogin avulla (Galtung, 1996, 75). Käytännössä 
kriittisen tietoisuuden voi siis saavuttaa syvällisen reflektion ja pohdinnan tai 
keskustelun myötä. Katalyyttinä prosessin aloittamiselle saattaa olla jokin kokemus 
rakenteellisesta väkivallasta, esimerkiksi pätevän naistyöntekijän kokemus 
syrjinnästä, kun hänen sijastaan ylennys annetaankin epäpätevälle miestyöntekijälle 
(Díaz, 2020). Toisaalta toimijat saattavat olla niin tietämättömiä omasta sosiaalisesta 
ympäristöstään, etteivät he ymmärrä, että heihin kohdistuu tällaista väkivaltaa. 
Tällöin kriittisen tietoisuuden prosessin aloittaminen on vaikeaa ja Freiren mukaan 
tarvitaan koulutusta. (mt.) Galtungin termein koulutuksen sijaan voidaan puhua 
interventiosta, kun toimija pääsee mukaan kriittiseen tietoisuuden prosessiin 
(Galtung, 1996, 75). Interventio mahdollistaa konfliktin transformaation, sillä sen 
myötä toimijat saavuttavat sen tietoisuuden, mitä transformaatio edellyttää. 

 
Useimmiten rauetakseen (tai pikemminkin muuttuakseen rauhanomaisemmaksi) 
konflikti vaatii Galtungin mukaan tällaista tietoista väliintuloa, interventiota (Galtung, 
1996, 73). Tämä johtuu siitä, että toimijat ovat tyypillisesti sokeita sille rakenteelliselle 
väkivallalle, jota rakenteellinen konflikti heitä kohtaan kohdistaa. Täten heidän on 
hyvin vaikea aloittaa dialogi, jonka avulla saavutetaan kriittinen tietoisuus, ja 
tarvitaan jotakuta auttamaan prosessin aloittamisessa. Aina interventiota ei tarvita, 
vaan konflikti (niin rakenteellinen kuin toimijakonfliktikin) voi myös sammua 
itsestään (mt.). Näin tapahtuu Galtungin mukaan kuitenkin vain harvoin (mt.), ja siksi 
interventiosta sekä kriittisen tietoisuuden saavuttamisesta tulee niin merkittävä tekijä 
konfliktin transformaatiossa. 

  
Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, voiko rakenteellinen konflikti todella lakata 
olemasta olemassa ilman, että tapahtuu tietoinen väliintulo eli interventio. On 
mahdollista argumentoida, että rakenteellinen konflikti ei voi sammua itsestään, sillä 
tarvitaan tietoisuutta, jotta voidaan muuttaa asioita ja näin lopettaa konflikti. 
Esimerkiksi rasismi (rakenteellinen konflikti eri etnisten ryhmien välillä) ei lopu 
yhteiskunnassa yhtäkkiä ennen kuin sen lopettamista vaaditaan – eikä se välttämättä 
lopu heti vaatimuksien ilmaantuessakaan. Toisaalta voidaan katsoa, että 
rakenteellinen konflikti voi sammua ennen kuin yksittäinen henkilö on saavuttanut 
tietoisuuden konfliktin olemassaolosta. Esimerkiksi yksittäisen afroamerikkalaisen ei 
tarvitse tiedostaa rasismista johtuvaa konfliktia, ja se voi silti ratketa muiden 
saavuttaman tietoisuuden ja heidän toimintansa kautta. Tämän yksittäisen henkilön 
kohdalla konflikti ratkeaa ikään kuin itsestään, vaikka todellisuudessa sitä pyrkii 
ratkaisemaan joukko konfliktin tiedostavia toimijoita. On kuitenkin melko 
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epätodennäköistä, ettei tämä yksittäinen afroamerikkalainen tiedostaisi kyseistä 
konfliktia, jos koko muu yhteiskunta hänen ympärillään tiedostaa sen. Jonkin toimijan 
tai jonkun henkilön tietoisuutta vaaditaan siis aina, jos halutaan ratkaista 
rakenteellinen konflikti, sillä rakenteiden muuttaminen (eli rakenteellisen konfliktin 
transformaatio) edellyttää sitä, että toimija tiedostaa konfliktin olemassaolon ja vaatii 
muutosta. 

 
Kun konfliktin olemassaolo on tiedostettu ja muutosta vaaditaan, tulee sitä 
galtungilaisittain vaatia rauhanomaisin keinoin. Hänen teoriassaan korostuu, että 
voimme valita, haluammeko konfliktin edessä turvautua tuhoavaan toimintaan eli 
väkivaltaan vai luovaan toimintaan eli rauhanomaisuuteen ja väkivallattomuuteen. 
Frantz Fanon puolestaan argumentoi, että tietoisuuden saavuttamisen myötä ihminen 
väistämättä päätyy käyttämään väkivaltaa pyrkiessään poistamaan siirtomaavallasta 
johtuvan konfliktin: “juuri samalla hetkellä, kun hän [alkuperäisasukas] tiedostaa 
inhimillisyytensä, hän alkaa hioa aseitaan varmistaakseen sen riemuvoiton 
[siirtomaavallasta vapautumisen]” (Fanon, 1961, 40). Tässäkin kohtaa Galtungin ja 
Fanonin näkemyksissä on suuri ero ja kumpikin pysyy uskollisena omalle 
ajatusmaailmalleen. Vaikka heidän ajatuksensa tietoisuuden saavuttamisen jälkeen 
tapahtuvan toiminnan laadusta eroavat, toteavat molemmat, että kriittinen tietoisuus 
on saavutettava ennen kuin konflikti voi millään tavalla ratketa. Konfliktin 
osapuolista pitää tulla tietoisia subjekteja. 

 
Galtungin teoriassa tietoiseksi subjektiksi tulemisen eli kriittisen tietoisuuden 
prosessille on olemassa myös vastakkainen prosessi, jonka myötä konflikti saatetaan 
unohtaa tai tukahduttaa. Tämä on oleellinen prosessi, sillä ihmiset ovat 
samanaikaisesti osallisina valtavassa määrässä konflikteja ja jos he käsittelisivät näitä 
kaikkia yhtäaikaisesti, ei heidän elämästään tulisi mitään. On siis tärkeää, että 
konfliktin voi hetkellisesti siirtää syrjään tietoisuudesta – sitä ei kuitenkaan tule 
poistaa mielestä kokonaan, vaan se tulee ikään kuin tallentaa jonnekin muistiin, josta 
sen voi myöhemmin palauttaa taas tietoisuuteen. (Galtung, 1996, 75.) Se, että Galtung 
huomioi tämän kriittisen tietoisuuden vastakkaisen prosessin merkitsee sitä, että 
teoria kuvaa todellisuutta, sillä näin todellakin käy. 

 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa mustiin ihmisiin kohdistuvan poliisiväkivallan ja 
syrjinnän takia vuonna 2013 muodostunut Black Lives Matter -liike keräsi valtavat 
määrät mielenosoittajia ja puhututti ihmisiä ympäri maailman. Liike kuitenkin hiipui 
saamatta oikeastaan mitään konkreettista aikaiseksi syrjinnän ja poliisiväkivallan 
estämiseksi ennen kuin vuonna 2020 se sai uutta tuulta siipiensä alle, kun George 
Floyd kuoli poliisin käsissä. (esim. Blankenship & Reeves, 2020; Britannica ‘Black 
Lives Matter’, 2013; Nurminen, 2020.) Afroamerikkalaiset tuskin unohtivat 
useammaksi vuodeksi rasismin olemassaolon tai sen, että heihin kohdistuu 
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rakenteellista väkivaltaa. Pikemminkin he tukahduttivat konfliktin olemassaolon, 
jotta eivät palaisi loppuun konfliktin muuttuessa yhä väkivaltaisemmaksi. 

 
Tämä konfliktin “unohtaminen” tai tukahduttaminen on siis elintärkeää, etteivät 
konfliktin osapuolet käytännössä tuhoa toisiaan kokonaan (ts. tapa toisiaan). 
Konfliktin käsitteelle tämä kriittisen tietoisuuden vastakkainen prosessi tarkoittaa 
myös sitä, että sama konflikti voidaan käydä uudelleen ja uudelleen (esim. rasismi ja 
yhteiskunnallinen asema tai esim. Israel-Palestiina-konflikti). Konfliktista voidaan 
myös niin sanotusti pitää taukoa, jos sen kiihtyminen uhkaa johtaa totaaliseen 
tuhoutumiseen tai ainakin kestämättömiin vaikeuksiin ja osapuolet pystyvät 
näkemään kiihtyvän prosessin haitat siitä huolimatta, että konflikti ja väkivalta 
olisivat eskaloituneet ja muuttuneet normaaliksi tavaksi toimia. 

 
Yllä Black Lives Matter -liikkeen esimerkin kautta käsitelty kriittisen tietoisuuden 
käänteinen prosessi liittyy konfliktien eri luokitteluissa rakenteellisiin ja suoriin 
toimijakonflikteihin. Tämän luokan lisäksi Galtung erottaa toiseksi ryhmäksi 
dilemmat ja kiistat. Hän siis jaottelee konfliktit useaksi eri tyypiksi: dilemmaksi ja 
kiistaksi sekä suoraksi ja rakenteelliseksi konfliktiksi. Jaottelu on selkeä ja toimiva, 
mutta dilemma voidaan konfliktityyppinä nähdä tarpeettomana, kun otetaan 
huomioon, että suurin osa erilaisista dilemmoista voidaan nähdä kahden eri toimijan 
välisinä kiistoina. Dilemman ja kiistan seurauksena usein tapahtuva tuhoaminen 
liittää Galtungin konfliktin käsitettä tiiviisti väkivallan käsitteeseen. Samoin suoran ja 
rakenteellisen konfliktin käsitteet korostavat yhteyttä (suoraan ja rakenteelliseen) 
väkivaltaan. Lisäksi merkittävää on itse rakenteellista konfliktia määrittävät 
tiedostamattomat tavoitteet ja kriittisen tietoisuuden konsepti. Tunnustamalla 
tiedostamattomat tavoitteet olemassa oleviksi Galtung toimii eräänlaisena 
innovatiivisena ideologina ja muokkaa retorisen uudelleenkuvauksen avulla 
termin ”konflikti” koskemaan myös niitä tilanteita, joissa ristiriita on tiedostamaton 
ja joissa väkivalta ei ole nähtävissä olevaa. Toisin sanoen hän laajentaa konfliktin 
käsitteen koskemaan uusia tilanteita. Myös kriittinen tietoisuus on olennaista 
Galtungin konfliktikäsityksessä, sillä sen myötä toimijoista tulee tietoisia toimijoita, 
jolloin konfliktin transformaatio on mahdollista. 
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3.1 Mitä tarkoittaa konfliktinratkaisu? 

Konfliktin ratkaisu (conflict solution) voidaan Galtungin mukaan määritellä 
uudenlaiseksi muodostelmaksi, jonka kaikki konfliktin osapuolet voivat hyväksyä ja 
joka on kestävä kaikkien osapuolten osalta. Muodostelmalla tarkoitetaan tässä 
toimijoista, niiden tavoitteista ja ristiriidoista muodostuvaa kokonaisuutta. Ratkaisun 
tulee olla kestävä sisäsyntyisesti – ulkopuolisten asettamat porkkanat ja kepit eivät 
luo todellista kestävyyttä tai ratkaisun hyväksyttävyyttä. (Galtung, 1996, 89.) Toisin 
sanoen osapuolten pitää olla ratkaisuun niin tyytyväisiä, etteivät he jatka väkivaltaista 
toimintaa saman asian perusteella jonkin ajan kuluttua, vaan väkivallan tulee loppua 
pysyvästi. Ratkaisu ei myöskään saa jättää yhtään osapuolta katkeraksi, koska tällöin 
ratkaisua ei ole todella hyväksytty eikä se täten ole myöskään kestävä. Osapuolten 
pitää ikään kuin jättää konflikti kokonaan taakseen, jotta voidaan puhua sen 
ratkeamisesta. Konfliktin osapuolten tulee myös jättää konflikti ja sen aiheuttanut 
ristiriita taakseen omasta halustaan, ei vain esimerkiksi siitä syystä, että jokin taho 
palkitsee heitä tästä tai rankaisee heitä, mikäli väkivaltaisuudet jatkuvat. Osapuolten 
täytyy itse löytää ymmärrys konfliktin ratkaisemisen mielekkyydestä. 
  
Galtung argumentoi, etteivät ulkopuolisten asettamat kannustimet – porkkanat ja 
kepit – tee ratkaisusta kestävää tai hyväksyttävää. Toisin sanoen niiden avulla ei voida 
saavuttaa konfliktin ratkaisua. Konfliktitilanteiden kehittyessä, etenkin sisällissotien 
yhteydessä, konfliktin ulkopuoliset toimijat kuitenkin käyttävät tällaisia porkkanoita 
ja keppejä. Perinteiseen konfliktinratkaisuun liittyvän näkemyksen mukaan näillä 
kannustimilla voidaan kuitenkin saavuttaa kestävä ja hyväksyttävä ratkaisu. Tästä 
perinteisestä, ei-galtungilaisesta, näkökulmasta katsottuna esimerkiksi taloudellisten 
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sanktioiden on todettu olevan hyödyllisiä, sisällissotien yhteydessä konfliktin kestoa 
lyhentäviä ja täten konfliktinratkaisua edistäviä toimenpiteitä (Escribà-Folch, 2010, 
137). Erityisesti pakotteet, jotka asetetaan sellaisen kansainvälisen järjestön toimesta, 
jonka jäsen kohdemaa on, lisäävät todennäköisyyttä konfliktin neuvotteluratkaisulle 
(mt.). 

  
Ei-galtungilaisesta näkökulmasta ulkopuolisten toimijoiden asettamien 
porkkanoiden ja keppien voidaan nähdä lisäävän ratkaisun kestävyyttä ja 
hyväksyttävyyttä siitä syystä, että pakotteiden myötä konfliktin osapuolet 
ymmärtävät itse, ettei väkivalta enää kannata vaan on parempi pyrkiä ratkaisuun. 
Taustalla on ajatus toimijoiden rationaalisuudesta. Konfliktin osapuolten näkemys 
taistelun jatkamisen kannattavuudesta muuttuu, kun talouspakotteiden myötä 
osapuolten käsitys heidän suhteellisesta vallanjaostaan muuttuu, osapuolia taisteluun 
yllyttävien kannustinten rakenteet muuttuvat ja taisteluiden jatkumiseksi 
vaadittavien resurssien saatavuus heikkenee (mt., 131–132). Yksinkertaisemmin 
sanottuna konfliktin jatkamisen kustannukset kasvavat liian suuriksi suhteutettuna 
mahdollisiin taistelun jatkamisen hyötyihin, jolloin neuvotteluratkaisu alkaa 
vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Pakotteet johtavat siis tilanteeseen, jossa osapuolet 
haluavat neuvotella ratkaisun omasta tahdostaan. Neuvotteluista tulee pakotteiden 
myötä rationaalinen valinta.  

 
Erilaisista kepeistä ja porkkanoista voi olla merkittävää hyötyä tästä perinteisestä, ei-
galtungilaisesta näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi Liberian konfliktissa (1992–
2003) talouspakotteiden on katsottu auttaneen konfliktinratkaisua (Escribà-Folch, 
2010, 132). Lisäksi jotkut tutkijat ovat peliteorian oivalluksia hyödyntäen 
argumentoineet, että konfliktin ulkopuolisten toimijoiden asettamat turvatakuut ja 
muut täytäntöönpanon valvontamekanismit auttavat ratkaisuun pääsemistä, sillä ne 
pienentävät neuvotteluihin osallistumisesta koituvaa riskiä (Babbitt & Hampson, 2011, 
48). Myös neuvotellun ratkaisun viehätyksen on todettu kasvavan konfliktin 
ulkopuolisten toimijoiden toiminnan, kuten sotilaallisesta avusta kieltäytymisen ja 
erilaisten sivumaksujen (side payments) 1  tarjoamisen, myötä (mt.). Ulkopuolisten 
toimijoiden tarjoama taloudellinen tuki on johtanut menestyksekkääseen konfliktin 
ratkaisuun esimerkiksi Zimbabwen itsenäistymisen yhteydessä vuonna 1979, jolloin 
kehitysavun tarjoaminen oli merkittävä tekijä neuvotellun ratkaisun hyväksymisen ja 
täten konfliktin ratkaisun saavuttamisen kannalta (Emmanuel, 2016, 23). Täten on 

 
1 Peliteorian termillä ’sivumaksu’ (side payment) tarkoitetaan jotakin sellaista maksua, joka ei ole 

virallinen osa osapuolten välillä tapahtuvaa liiketoimea. Sellainen tarjotaan yleensä silloin, kun 
halutaan suostutella toinen osapuoli ottamaan osaa itse liiketoimeen. [Hooker, J. (2008). Side payments. 
Teoksessa R. W. Kolb (toim.), Encyclopedia of business ethics and society. Thousand Oaks: SAGE, 1924–
1925. Saatavilla: http://sk.sagepub.com/reference/ethics/n735.xml.] Esimerkiksi kehitysavun 
tarjoaminen voidaan nähdä sivumaksuna, kun tavoitteena on saada osapuoli mukaan neuvotteluihin. 
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mahdollista argumentoida, että konfliktin ulkopuolisten toimijoiden asettamilla 
porkkanoilla tai kepeillä voi olla suurikin merkitys konfliktin ratkaisun kestävyyttä ja 
hyväksyttävyyttä edistävinä toimina. 

  
Galtungilaisittain ajateltuna tällaiset ulkopuolisten toimijoiden asettamien 
kannustinten johdosta neuvotellut ratkaisut eivät kuitenkaan voi olla kestäviä, sillä 
ratkaisun tulee olla sisäsyntyinen. Konflikti tulee käsitellä konfliktin paikallisten 
osapuolten kesken – ei siten, että suurvallat (tai muuten voimakkaat toimijat) 
asettavat erilaisia porkkanoita ja keppejä ratkaisun saavuttamiseksi. Esittämällään 
konfliktin ratkaisun sisäsyntyisyyden vaatimuksella (Galtung, 1996, 89) Galtung 
korostaakin juuri konfliktin osapuolten toimijuutta ja niiden autonomian 
kunnioittamista. Ihmisten autonomian ja toimijuuden korostaminen näkyy myös 
Galtungin ajattelussa esimerkiksi konfliktin interventioihin liittyen, kun hän toteaa, 
että on suotavaa toteuttaa mahdollisimman hienovarainen ja huomaamaton 
interventio, jossa ulkopuolisten ”sekaantuminen” konfliktiin on mahdollisimman 
vähäistä (Galtung, 1996, 106). Tätä väitettään hän perustelee sillä, että tällöin ongelmat 
käsitellään siellä, missä ne ovat sekä sillä, että tällaisessa interventiossa konfliktin 
käsittelyprosessi voimaannuttaa kaikkia yhteisön ihmisiä, jolloin toimijoiden 
autonomia säilyy tai jopa vahvistuu. Kaikista epäsuotuisin intervention muoto on 
sellainen, jossa ulkopuolinen toimija määrää ratkaisun ja tukee sitä kepeillä ja 
porkkanoilla. (mt.). 

  
Galtungilaisen autonomian korostamisen näkökulmasta esimerkiksi 
talouspakotteiden takia neuvoteltu ratkaisu ei siis ole kestävä, jos siihen päädytään 
vain sen takia, että muuten maasta loppuvat elintarvikkeet ja muut hyödykkeet. 
Tällöin konfliktin osapuolten autonomiaa on heikennetty, sillä he eivät ole itse 
päättäneet lopettaa väkivaltaisuuksia, vaan käytännössä heiltä on viety mahdollisuus 
toimia niin kuin he itse haluavat, sillä ilman elintarvikkeita mikään toiminta ei ole 
mahdollista. Lisäksi tällaisessa tilanteessa itse ristiriidan sekä asenteiden käsittely jää 
tekemättä, jolloin on todennäköistä, että konflikti syttyy osapuolten välille uudelleen. 
Tästä näkökulmasta katsottuna talouspakotteet tai muut ulkopuolisten asettamat 
kannustimet eivät toimi konfliktin ratkaisuun johtavana toimenpiteenä. 

  
Konfliktinratkaisu ja itse ratkaisuun päätyminen ei kuitenkaan ole niin yksiselitteistä, 
että voitaisiin suoraa sanoa, että esimerkiksi pelkästään talouspakotteet tai muut 
ulkopuolisten asettamat kannustimet olisivat konfliktin ratkaisun syynä. Esimerkiksi 
YK:n asettamien talouspakotteiden toimivuutta konfliktin ratkaisun hyväksi tuetaan 
muilla rauhaan tähtäävillä menetelmillä (muun muassa rauhanturvaamisella ja -
rakentamisella) – talouspakotteet eivät toimi tyhjiössä (UNSC, 2021). Täten voidaan 
ajatella Galtungin tavoin, etteivät pelkät ulkopuolisten toimijoiden kepit ja porkkanat 
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takaa konfliktin ratkaisua, vaikka myös niiden käyttämiselle on perusteltavissa olevia 
argumentteja. 

  
Galtung käsittää konfliktin ratkaisun siis perinteisestä näkökulmasta eroavalla tavalla. 
Galtungilaisittain ajatellen ulkopuolisten asettamat porkkanat ja kepit eivät voi tuoda 
ratkaisua konfliktille, sillä näitä erilaisia kannustimia käytettäessä unohdetaan 
konfliktin osapuolten toimijuus ja autonomia. Konfliktin osapuolten omaa 
toimintakykyä ja harkintaa tulisi kunnioittaa, korostaa sekä mahdollisuuksien 
mukaan vahvistaa. Perinteisesti konfliktinratkaisussa on puolestaan ajateltu, että juuri 
näiden kannustinten avulla on mahdollista ohjata osapuolet rauhaan, saavuttaa 
jonkinlainen ratkaisu konfliktitilanteelle. Näille molemmille näkemyksille – niin 
galtungilaiselle kuin perinteisellekin – on olemassa hyviä perusteluja sekä 
argumentteja, mutta mitään lopullista yksimielisyyttä jommankumman 
paremmuudesta ei varmastikaan tulla saavuttamaan. 

 
Vaikka konfliktin ratkaisu (conflict solution) ei olisi täysin kestävä tai hyväksyttävä, on 
sen lopputuloksena syntyvä vähemmän ristiriitainen konfliktimuodostelma 
kuitenkin edistystä. Vähemmän ristiriitainen muodostelma, jossa konfliktikolmion C 
on ratkaistu ainakin osittain, on Galtungin mukaan parempi kuin ei mitään muutosta 
konfliktikolmion kulmien osalta. Uutta muodostelmaa tulisi kuitenkin tukea 
muutoksilla osapuolten asenteissa ja olettamuksissa – konfliktikolmion A tulee 
käsitellä myös. Muuten on todennäköistä, että vääränlainen eli väkivaltainen käytös 
(konfliktikolmion B) alkaa uudelleen ja kiinnittyy johonkin ristiriidan rippeeseen tai 
täysin uuteen ristiriitaan. (Galtung, 1996, 89.) Tällöin konfliktinratkaisu ei ole 
onnistunut. Uusi muodostelma ei ole ollut kaikkien osapuolten kannalta 
hyväksyttävä ja kestävä. Pikemminkin on syntynyt uusi konfliktimuodostelma ja, 
Galtungin sanoin, on tapahtunut “[a] bad rebirth” (Galtung, 1996, 89). Kuten 
konfliktin käsitettä käsittelevässä luvussa todettiin, on konflikti kolmesta elementistä 
muodostuva ilmiö, eikä sitä voida ratkaista vain yhden elementin käsittelyllä, vaan 
tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Kaikki konfliktikolmion osat 
(asenteet, käyttäytyminen ja ristiriita) tulee käsitellä, jos konflikti halutaan todella 
ratkaista. 

  
Konfliktin ratkaiseminen ei tarkoita siis pelkän väkivaltaisen käyttäytymisen 
lopettamista, vaan täytyy huomioida myös ihmisten asenteet ja tietenkin itse ristiriita. 
Tässä suhteessa Galtungin teoria ja käsitys konfliktinratkaisusta eroaa useimmista 
muista näkemyksistä. Usein konfliktinratkaisu nimittäin määritellään yrityksiksi 
lopettaa väkivaltaisuudet konfliktin osapuolien välillä (esim. Bercovitch & Jackson, 
2009, 1; Maoz, 2004, 18). Tällaiset määritelmät keskittyvät vain konfliktin osapuolten 
käytöksen muutoksiin. Toisaalta konfliktinratkaisu määritellään usein 
väkivaltaisuuksien lopettamisen ohella yrityksiksi ratkaista ristiriita tai erimielisyys, 
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joka osapuolten välillä on (esim. Burton, 1987 viitattu lähteessä Maoz, 2004, 17; 
Schellenberg, 1996, 9; Wallensteen, 2018; Zartman, 2007 viitattu lähteessä Ben-Artzi, 
Cristal & Kopelman, 2015, 60). Tällaiset määritelmät nostavat ristiriidan käytöksen 
kanssa konfliktinratkaisun keskiöön, mutta jättävät asenteet huomiotta. 
Kummankaan tyyppiset määritelmät eivät käsittele konfliktin osapuolten asenteita 
millään tavalla – ne jäävät siis lähes aina huomiotta. Joissakin konfliktinratkaisua 
käsittelevissä artikkeleissa osapuolten asenteet on huomioitu (esim. Canetti ym., 2017, 
102), mutta konfliktinratkaisun määritelmiin niitä ei kuitenkaan ole nostettu. Tässä 
Galtung eroaa muista, sillä asenteilla on yhtä suuri merkitys hänen teoriassaan 
konfliktinratkaisusta kuin käyttäytymisellä ja ristiriidallakin. 

 
Galtung ei puhu teoriassaan konfliktinratkaisusta (conflict resolution) vaan käyttää 
termiä conflict transformation, konfliktin muutos tai paremminkin muodonmuutos, 
jonka hän näkee jatkuvana prosessina. Hänen teoriassaan vakaa ja pysyvä 
muodostelma voi olla vain väliaikainen tavoite, sillä uusia (tai vanhoja) ristiriitoja – ja 
niihin liittyviä asenteita ja käyttäytymistapoja – ilmestyy aina uudelleen. (Galtung, 
1996, 90.) Konfliktia ei voi siis periaatteessa ratkaista mitenkään pysyvästi, sillä tilanne 
ei ole koskaan vakaa, kuten aikaisemmin konfliktin käsitteestä todettiin (luku 2.2). 
Konfliktin ratkaisut (conflict solutions) ovat siis vain väliaikaisia vaiheita, eivät ikuisia 
ratkaisuja. Koska konflikti on ilmiönä epästabiili ja dynaaminen, ei sen ratkaisuksi voi 
esittää vakaata ja staattista muodostelmaa. Jatkuvassa muutoksessa oleva konflikti ei 
pysy kankeissa raameissa vaan luikertelee niistä ulos. Galtungin mukaan tavoitteena 
pitäisi olla pikemminkin transformatiivinen kapasiteetti (transformative capacity) eli 
kyky käsitellä muutoksia hyväksyttävällä ja kestävällä tavalla (Galtung, 1996, 90). 
Toisin sanoen konfliktinratkaisussa tulisi olla kyse ei vain yksittäisistä ristiriidoista, 
käyttäytymismuodoista tai asenteista, vaan niistä tavoista, joilla ristiriitoja, asenteita 
ja käyttäytymistä voidaan käsitellä ja muuttaa. Tavoitteena on siis saada konfliktien 
käsittelyprosessista hyväksyttävä ja kestävä – ei päästä eroon konflikteista kokonaan 
(mt.). 

  
Voidaan katsoa, että Galtungin rakentama kertomus konfliktista ja 
konfliktinratkaisusta noudattaa pitkälti Northrop Fryen kuvaamaa komedian 
narratiivia. Komedialle on tyypillistä monimutkainen juoni, jossa kohdataan erilaisia 
koettelemuksia ja johon liittyy ratkaisuihin pääsemisen ja sovinnonteon hetkiä (Frye, 
2000, 166, 170). Juoni ei siis etene suoraviivaisesti kohti väistämätöntä päätöstä, vaan 
matkalle mahtuu kaikenlaisia kommelluksia. Galtungin mukaan konfliktinratkaisu ei 
ole suoraviivainen tapahtumasarja, joka päättyy vakaaseen tilanteeseen, jossa 
konflikti on ratkaistu. Konfliktinratkaisu on pikemminkin pitkä ja päättymätön 
prosessi, johon mahtuu erilaisia vakaita ja vähemmän vakaita vaiheita. Komedian 
teemana on usein myös yhteisön yhdistäminen (mt., 43). Juonen edetessä hahmot siis 
toimivat yhdessä, jolloin he luovat uusia suhteita toisiinsa ja mahdollisesti oppivat 
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samanaikaisesti jotakin uutta. Komediassa siirrytäänkin usein kriisiin joutuneesta 
yhteisöstä uuteen yhteisöön, jonka jäsenet voivat olla kokonaan samojakin kuin 
vanhassa yhteisössä, mutta he ovat matkan varrella muuttuneet. Uuden yhteisön 
muodostuminen tyypillisesti merkitsee ratkaisun vaihetta (mt., 163). Galtungilaisessa 
konfliktinratkaisussa on kyse konfliktin osapuolten ristiriitojen, käyttäytymisen ja 
asenteiden uudelleen orientoimisesta. Toisin sanoen konfliktin 
transformaatioprosessin aikana konfliktin osapuolten on luotava uudet suhteet 
toisiinsa. Konfliktinratkaisun myötä siirrytään siis uuteen yhteisöön, jossa osapuolet 
osaavat käsitellä konfliktia rakentavasti ja kestävästi. Konfliktia ei kuitenkaan ole 
eliminoitu kokonaan, vaan prosessin on jatkuttava rauhanomaisemmasta vaiheesta 
huolimatta, sillä vakaa vaihe ei tule kestämään loputtomiin. 

 
Galtungin luoma narratiivi konfliktinratkaisusta komediana eroaa selkeästi 
laajemmasta konfliktinratkaisun alaan liittyvästä kirjallisuudesta, jossa 
konfliktinratkaisun narratiivi on pikemminkin romanssi. Romanssille ominainen 
piirre on seikkailu, joka tarkoittaa, että tapahtumat etenevät vaiheittain ja suhteellisen 
suoraviivaista kehityskulkua noudattaen (Frye, 2000, 186). Usein tapahtumat ovat 
kolmivaiheisia: ensin ponnistellaan, minkä jälkeen rituaalisen kuoleman kautta 
päästään voittajan riemuitsemiseen (mt., 187). Konfliktinratkaisun kontekstissa tämä 
tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan konflikti on ratkaistavissa siihen tähtäävän 
toiminnan avulla. Tämä toiminta, siis konfliktinratkaisun kaikki eri keinot 
(esimerkiksi pakotteet, kannustimet, rauhansopimukset, interventiot), vastaavat 
ponnistelua, josta päästäänkin jonkinlaisen yhteisymmärryksen syntymisen 
eli ”konfliktin kuoleman” (esimerkiksi taisteluiden lopettamisen, neuvottelujen 
aloittamisen, rauhansopimuksen allekirjoittamisen) kautta konfliktinratkaisun 
onnistumisen juhlintaan. Romanssissa vihollinen yhdistetään kaikkeen synkkään, 
sekasortoon ja kuolevaan, kun taas tarinan sankari yhdistetään valoon, järjestykseen 
ja elinvoimaan (mt., 187–188). Vihollisesta on päästävä eroon ja sankarin on voitettava. 
Konfliktinratkaisukirjallisuudessa konflikti on usein vihollinen, jokin paha, josta tulee 
päästä eroon, kun konfliktinratkaisun menetelmät ja harjoittajat toimivat tarinan 
sankareina. 

  
Romanssin narratiivia mukailevat näkemykset konfliktinratkaisusta antavat olettaa, 
että konfliktista on päästävä kokonaan eroon. Galtungin mukaan konfliktin 
hävittäminen, sen totaalinen lakkauttaminen, ei kuitenkaan ole tavoiteltavaa, mutta 
ei myöskään mahdollista: 

[…] nor do they [conflicts] evaporate or dry out, whether by themselves or by 
intervention; nor can they be annihilated through conflict euthanasia. (Galtung, 
1996, 90) 
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On siis hyväksyttävä, että maailmassa tulee aina olemaan konflikteja. Tästä syystä 
transformatiivinen kapasiteetti on niin tärkeää: jos konflikteista ei päästä eroon, tulee 
niitä pystyä käsittelemään rauhanomaisella tavalla, joka ei tuhoa osapuolia 
lopullisesti, kuten väkivalta tekee. Konfliktinratkaisukirjallisuudelle tyypilliseen 
konfliktien “lopettamiseen” liittyen Galtung kritisoi myös diplomaattisia prosesseja ja 
toteaa, etteivät niiden tulokset merkitse mitään konfliktinratkaisun kannalta: 

[…] the most naive view one can possibly have of a conflict is to believe that a 
conflict is solved once the elites from the parties of the conflict formation have 
accepted the solution, as indicated by their signatures on some document 
outlining the new formation. (Galtung, 1996, 89) 

Galtungin mukaan konfliktia ei ole ratkaistu silloin, kun osapuolten eliittien jäsenet 
allekirjoittavat jonkinlaisen rauhansopimuksen. Usein kuitenkin ajatellaan, että 
tällaiset diplomatian tuloksena syntyneet sopimukset uudesta järjestyksestä ovat 
merkki konfliktin päättymisestä tai ratkeamisesta. Galtung saattaa olla oikeassa 
niiden merkityksettömyydestä, sillä on olemassa useita esimerkkejä siitä, että 
rauhansopimuksesta huolimatta konflikti on jatkunut. Esimerkiksi Filippiineillä 
vuonna 1995 solmittu yleinen rauhansopimus (The General Peace Agreement) ei 
kestänyt kahtakaan vuotta (Badran, 2014, 193). Toisaalta on olemassa myös 
esimerkkejä konflikteista, joissa rauhansopimus on pitänyt, väkivaltaisuudet 
loppuneet ja on saavutettu suhteellisen vakaa järjestys. Tällaisesta tilanteesta 
esimerkkinä voidaan pitää muun muassa Bangladeshissa vuonna 1997 solmittua 
Chittagong Hill Tracts Peace Accordia ja Angolassa vuonna 2002 allekirjoitettua 
Luenan sopimusta (mt.). 

  
Vaikka Galtung epäileekin, että diplomaattisten prosessien myötä syntyneet 
rauhansopimukset eivät toimi konfliktin ratkaisuna (toisin sanoen, konflikti ei ratkea 
rauhansopimuksen allekirjoittamisella), on niiden perinteisestä näkökulmasta 
katsottuna todettu ainakin tukevan rauhaa vähentämällä väkivaltaisuuksien 
uudelleen alkamisen riskiä (Badran, 2014, 213). Joistakin epäonnistuneista yrityksistä 
huolimatta rauhansopimusten on katsottu olevan olennainen osatekijä pysyvän 
rauhan saavuttamiseksi (mt.). Vaikka rauhansopimus ei siten tarkoitakaan konfliktin 
täydellistä ratkeamista, ei sen merkitystä rauhanomaisempaan tilaan siirtymisen 
kannalta tule vähätellä. Kuten Ramzi Badran toteaa, “[t]he peace agreement is not the 
endgame. It is the first move in the conflict-transformation process” (Badran, 2014, 
214). Tässä suhteessa Galtungin kritiikki diplomatiaa ja rauhansopimuksia kohtaan 
on ehkä turhan kielteistä. 

 
Yhteenvetona voidaan siis todeta, että Galtung tarkoittaa konfliktinratkaisulla 
jatkuvaa prosessia, jossa huomioidaan konfliktin osapuolten asenteet, käytös ja 
ristiriidat, ja jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri transformatiivinen 
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kapasiteetti, jonka myötä konflikteja voidaan käsitellä kestävällä ja hyväksyttävällä 
tavalla. Vaikka perimmäisenä tavoitteena on transformatiivinen kapasiteetti, ovat 
erilaiset konfliktin ratkaisut (conflict solutions) Galtungin mukaan positiivisia asioita ja 
edistystä kohti konfliktin transformaatiota, konfliktin rauhanomaista käsittelyä. 
Konfliktin transformaatio on kuitenkin ikuinen prosessi, joka ei lopu konfliktin 
ratkaisuun (conflict solution). Konfliktin ratkaisut ovat vain väliaikaisia, vähemmän 
väkivaltaisia tilanteita, joiden jälkeen alkaa jälleen jokin uusi tai vanha konflikti. Myös 
näiden konfliktin ratkaisujen yhteydessä on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota 
konfliktikolmion jokaiseen kulmaan, mukaan lukien asenteet. 

 
Asenteiden merkityksen korostaminen erottaa Galtungin muista konfliktinratkaisusta 
kirjoittaneista tutkijoista. Galtung eroaa muista tutkijoista myös konfliktin 
ulkopuolisten toimijoiden asettamien porkkanoiden ja keppien suhteen. 
Galtungilaisittain ajateltuna ulkopuolisten asettamien palkintojen ja rangaistusten 
takia syntyneet ratkaisut eivät voi olla kestäviä. Useissa perinteisemmistä 
näkökulmista tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu erilaisten palkitsemis- ja 
rangaistusmekanismien edistävän konfliktin ratkaisua. Suhtautuminen on erilainen 
myös rauhansopimuksia kohtaan, vaikka Galtung vaikuttaa suhtautuvan niihin 
turhan kriittisesti. Galtung voidaan erottaa muusta konfliktinratkaisukirjallisuudesta 
eräänlaiseksi omaksi kategoriakseen, sillä hänen tapansa ymmärtää konflikti ja 
konfliktinratkaisu eroaa niin merkittävästi muusta kirjallisuudesta. Hän painottaa 
toimijoiden autonomiaa, kokonaisvaltaista lähestymistapaa sekä prosessin 
jatkuvuutta, kun normaalisti konfliktinratkaisua on ajateltu ehkä hieman 
yksinkertaisemmin, ihmisten rationaalisuutta ja kansainvälistä voimatasapainoa 
korostaen. 

  
Suuri osa näkemyseroista Galtungin ja muiden välillä voidaan selittää erilaisella 
narratiivilla. Galtungin käyttämä komedia korostaa jatkuvaa monimutkaista 
prosessia, jossa ei ole selkeää lopullista ratkaisua, vaan ainoastaan tietyn 
tapahtumajakson ratkaisu, jonka jälkeen elämä jatkuu. 
Konfliktinratkaisukirjallisuuden romanssi korostaa puolestaan tiettyä järjestystä 
noudattavaa tapahtumalinjaa, jolla on selkeä päätös. Lisäksi Galtung on kiinnostunut 
lähinnä konfliktin transformaatiosta eli siitä ikuisesta prosessista, jonka myötä 
konflikteja käsitellään kestävällä ja hyväksyttävällä tavalla. Hän ei niinkään ole 
kiinnostunut konfliktin ratkaisuista (conflict solutions), joihin puolestaan laajemman 
konfliktinratkaisukirjallisuuden voidaan katsoa keskittyvän. 
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3.2 Konfliktinratkaisun edellytykset sekä lähtökohdat 

Ensimmäiseksi edellytykseksi konfliktinratkaisulle voidaan nimetä konfliktin 
osapuolten tietoisuus. Toimijoiden on siis oltava tietoisia ristiriidasta sekä omista 
asenteistaan, koska: 

[…] how can a conflict be consciously transformed unless the parties to a 
conflict are conscious subjects, true actors? (Galtung, 1996, 74) 

Koska konfliktin osapuolet ovat tietoisia subjekteja vain suorassa toimijakonfliktissa, 
tarkoittaa tämä, ettei rakenteellisia konflikteja voida ratkaista ennen kuin ne on 
muutettu toimijakonflikteiksi. Rakenteellisen konfliktin voi muuttaa 
toimijakonfliktiksi kriittisen tietoisuuden prosessin avulla, minkä myötä toimijat 
tulevat tietoisiksi omista asenteistaan sekä heidän välillään olevasta ristiriidasta 
(Galtung, 1996, 74). Täten voidaan todeta, että konfliktin transformaatiot, mutta myös 
konfliktin ratkaisut (conflict solutions), edellyttävät kriittisen tietoisuuden prosessia. 

  
Tiiviisti tietoisuuteen ja kriittisen tietoisuuden prosessiin liittyen Galtung toteaa myös, 
etteivät konfliktin transformaatiot tapahdu itsestään: 

Transformations do not just happen. They are willed; only when willed are 
they real. They have to be subjectively forced, the subject is the force motrice. 
(Galtung, 1996, 101) 

Tämä on konfliktinratkaisun toinen edellytys. Toisin sanoen konfliktin 
transformaation toteuttaminen vaatii ihmisen eli subjektin aktiivisuutta – 
tarkoituksellista toimintaa ja tahtoa. Ihmisen täytyy toimia muutosta ajavana voimana 
tai transformaatiota ei tapahdu. Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei konflikti, joka laantuu 
niin sanotusti itsestään, ole käynyt läpi transformaatiota. Voi olla, että tällöin 
konfliktille on löytynyt jokin väliaikainen ratkaisu tai sitten sen ristiriita on muuttunut 
merkityksettömäksi jostain muusta syystä. Tietoista transformaatiota, joka on 
Galtungille se mielekkäin ja merkityksellisin prosessi, ei kuitenkaan ole tapahtunut. 
Koska vain tahtominen tekee konfliktin transformaatiosta todellisen, eivät sellaiset 
ratkaisut, joita konfliktin osapuolet eivät tahdo, ole todellisia ratkaisuja, saati 
transformaatioita. 

  
Esimerkkinä voidaan ajatella Ranskan entisten siirtomaiden itsenäistymistä. 
Siirtomaavallan aikana on ollut olemassa konflikti emämaa Ranskan ja siirtomaan 
välillä, joka on sitten pyritty ratkaisemaan siirtomaan itsenäistymisellä. Kaikki 
konfliktin osapuolet, lähinnä siirtomaan perifeerisillä alueilla asuneet ryhmät, eivät 
kuitenkaan ole tahtoneet kyseisen kaltaista ratkaisua, jossa vain yksittäiset ryhmät 
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siirtomaan keskuksessa pääsevät mukaan uuteen valtiojohtoon (Wucherpfennig, 
Hunziker & Cederman, 2016, 887). Ranskan siirtomaapolitiikkaan kuului 
alkuperäisten hallintorakenteiden marginalisointi sekä päätöksentekovallan 
keskittäminen siirtomaan keskukseen, jolloin maaseudulla asuneiden ryhmien pääsy 
mukaan päätöksentekoon itsenäistymisen aikana oli erittäin heikkoa (mt., 883). Koska 
maaseutua asuttaneita ryhmiä ei otettu mukaan päätöksentekoon uudessa 
“ratkaisussa”, ei ratkaisu ollut osapuolten tahtoma (eikä kyllä hyväksymäkään), ja 
täten se ei ollut todellinen ratkaisu puhumattakaan transformaatiosta. Tällainen 
poliittisen vallan ulkopuolelle jättäminen, mikä oli tässä tapauksessa osa ei-tahdottua 
ratkaisua, johtaa usein etnisiin konflikteihin ja sisällissotiin (mt., 895). Onkin siis 
tärkeää, että konfliktin osapuolet tahtovat (ja hyväksyvät) tietyn ratkaisun, sillä 
muutoin se ei ole todellinen ratkaisu eikä transformaatio ja tuloksena on vain uusi 
konfliktimuodostelma. 
 
Kolmas edellytys konfliktin ratkaisun löytämiselle sekä konfliktin transformaatiolle 
liittyy konfliktin osapuolten näkemykseen heidän omasta vahvuudestaan sekä heidän 
omaamastaan mahdollisuudesta saavuttaa tavoitteensa: 

[…] a conflict can only be solved if all parties are convinced that they cannot 
force the other(s) to submit. (Galtung, 1996, 94) 

On siis tultava tilanteeseen, jossa konfliktin ei uskota ratkeavan kummankaan 
osapuolen eduksi voimankäytön avulla ennen kuin on mahdollista löytää ratkaisu. 
Toisin sanoen pattitilanne on konfliktin ratkaisun (ja mahdollisen transformaation) 
kannalta hedelmällinen tilanne – mahdollisuus päästä eteenpäin tilanteen 
vastakkaisesta vaikutelmasta huolimatta. Tämä Galtungin ajatus pakottamisen 
keinon hylkäämisestä konfliktin ratkaisun edellytyksenä on joissakin suhteissa 
samanlainen kuin William Zartmanin ajatus konfliktin “kypsyydestä”. Hänen 
mukaansa keskeisessä asemassa konfliktin ratkaisun kannalta ei niinkään ole 
ratkaisuehdotusten sisältö, vaan pikemminkin ratkaisuehdotusten tekemisen hetki 
(Zartman, 2000, 225). 

 
Zartmanin teorian mukaan konflikti on “kypsä” eli ratkaisun saavuttaminen on 
mahdollista, jos konfliktin osapuolet ensinnäkin ymmärtävät olevansa molemmille 
osapuolille haitallisessa pattitilanteessa (mutually hurting stalemate) ja toiseksi 
mieltävät neuvotellun ratkaisun olevan mahdollinen (mt., 228–229). Ajatuksena on, 
että osapuolten huomatessa olevansa pattitilanteessa, joka on heille vahingollinen ja 
josta he eivät pääse pois konfliktia kiihdyttämällä, osapuolet ovat valmiita 
hyväksymään sellaisiakin ratkaisuja, joita he eivät olisi hyväksyneet ilman 
molemmille osapuolille haitallista tilannetta (mt., 225, 228). Molempia vahingoittava 
tilanne toimii kannustimena konfliktitilanteen ratkaisun löytämiseksi, jolloin 
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hyväksyttävien ratkaisuvaihtoehtojen määrä kasvaa ja rauhallisen tilanteen 
saavuttaminen muuttuu todennäköisemmäksi. Tämä molemmille osapuolille 
haitallisen pattitilanteen käsite perustuu kustannus-hyötyanalyysille: kärsimystä 
aiheuttavalle tielle joutuessaan konfliktin osapuolet etsivät heille kannattavampaa 
vaihtoehtoa (mt., 299). 

 
Galtungin ajatus pakottamisen keinon hylkäämisestä eroaa Zartmanin 
kypsyysteoriasta sen suhteen, ettei Galtungin ajatus vaadi osapuolten 
vahingoittumista. Konfliktin osapuolet voivat tulla vakuuttuneiksi siitä, etteivät voi 
pakottaa toista osapuolta tahtoonsa muistakin syistä kuin siitä, ettei heidän ole 
mahdollista kiihdyttää konfliktia enempää. Molemmille haitallisen pattitilanteen 
käsite, jonka pohjalta Zartmanin teoria on rakennettu, puolestaan perustuu juuri 
siihen ajatukseen, että umpikujaan ajautunut tilanne on konfliktin osapuolille 
vahingollinen (mt., 228). Koska Zartmanin teorian on katsottu tarjoavan täydellisen 
tekosyyn toimimattomuudelle konfliktitilanteessa (O’kane, 2006, 271) – sen mukaan 
on odotettava konfliktin kiihkeintä ja käytännössä väkivaltaisinta vaihetta ennen kuin 
tilanne on kypsä ratkaisulle ja siitä voidaan keskustella – on Galtungin hahmottelema 
idea pakottamisen keinon hylkäämisestä järkevämpi sen väkivallasta 
riippumattomuuden takia. Galtungilaisittain ajatellen on siis mahdollista löytää 
konfliktille ratkaisu ennen kuin väkivaltaisuudet alkavat ja kiihtyvät silmittömiksi. 

 
Galtungilaisen näkemyksen mukaan väkivallan välttäminen on mahdollista (ja 
suotavaa) koko prosessin ajan: konfliktin alkamisesta sen ratkaisuun ja 
transformaatioon asti. Zartmanin edustama näkökulma puolestaan antaa ymmärtää, 
että väkivallasta johtuva molemminpuolinen tuska johtaa ratkaisun mahdollisuuteen. 
Frantz Fanon vuorostaan edustaa vielä yhtä erilaista näkökulmaa. Fanonin mukaan 
alkuperäisasukkaan ja kolonistin välinen konflikti voi ratketa vain, jos 
alkuperäisasukas käyttää väkivaltaa kolonistia kohtaan (Fanon, 1961, 66). Täten hänen 
mukaansa konfliktin voi ratkaista pakottamalla toisen osapuolen omaan tahtoonsa. 
Näkemys on täysin vastakkainen Galtungin esittämälle konfliktinratkaisun 
edellytykselle pakottamisen keinon hylkäämisestä. 

 
Tätä näkemyseroa saattaa ainakin osittain selittää Fanonin käsittelemän konfliktin 
erityislaatuisuus, mutta myös täysin vastakkainen ymmärrys väkivallasta. Fanonin 
mukaan “väkivalta vaikuttaa puhdistavasti” (mt., 84), mikä tarkoittaa, että 
väkivallalla on siirtomaakonfliktissa terapeuttinen ja luova funktio – vain väkivallan 
avulla alkuperäisasukas pääsee irti alemmuuskompleksistaan ja luo itsensä uudelleen 
‘aktiiviseksi historian tekijäksi’ (Kebede, 2001, 555). Väkivallan käytön myötä 
alkuperäisasukas muuttuu tietoiseksi toimijaksi ja saa autonomiansa takaisin. Toisin 
sanoen väkivallan käyttäminen voimaannuttaa alkuperäisasukkaan, jolloin konfliktin 
ratkaisun saavuttaminen on mahdollista. Lisäksi rauha ei vaikuttaisi olevan samalla 
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tavalla arvo Fanonille siinä missä se on se kaikista tärkein arvo Galtungille. Yhteistä 
kuitenkin sekä Galtungille että Fanonille on ymmärrys tietoisuudesta 
konfliktinratkaisun edellytyksenä sekä toimijan autonomian takaaminen – nämä vain 
saavutetaan todella erilaisia reittejä pitkin. 

 
Näiden kolmen konfliktinratkaisun edellytyksen lisäksi Galtungin teoria esittää 
tietynlaiset lähtökohdat konfliktien ratkaisuun ja transformaatioon liittyen. 
Ensinnäkin konfliktin ilmaantuessa ei ole olemassa mitään toteuttamiskelpoista 
vaihtoehtoa konfliktin luovalle transformaatiolle (Galtung, 1996, 70). Tämä tarkoittaa, 
ettei konfliktinratkaisua voi toteuttaa väkivaltaisin keinoin, mutta myös sitä, ettei 
konfliktia voi jättää huomiotta tai sivuuttaa. Konfliktit on käsiteltävä ja ne on 
käsiteltävä rauhanomaisesti, muuta hyvää vaihtoehtoa ei yksinkertaisesti ole. Tässä 
korostuu jälleen Galtungin teorian normatiivisuus sekä rauhan arvon painottaminen, 
kun väkivallattomuus nähdään ainoana hyväksyttävänä tapana toimia, vaikka 
todellisuudessa on yhtä mahdollista toimia väkivaltaan turvautuen. 

  
Galtung esittää teoriassaan myös kolme hypoteesia konflikteihin ja niiden ratkaisuun 
liittyen. Nämä hypoteesit toimivat konfliktinratkaisun eräänlaisina lähtökohtina. 
Kuten yllä todettiin, vaatii konfliktinratkaisu toimijoiden tietoisuutta. Siihen liittyy 
kuitenkin yksi haastava ongelma, nimittäin yksinkertaistamisen ja 
monimutkaistamisen (simplification ja complexification) välillä tasapainoilu (Galtung, 
1996, 77). Tähän liittyvät kolme teesiä, jotka Galtung esittää: 

Thesis 1: Real-life conflicts are usually very complex [...] 

Thesis 2: The more complex the conflict, the more openings for nonviolent, 
creative transformation of the conflict. 

Thesis 3: In the heat of conflict tension, one of the first victims is conflict 
complexity. 

(Galtung, 1996, 77) 

Galtung toteaa toisen hypoteesin olevan toivoa herättävä, kun taas kolmannen 
hypoteesin hän näkee epäedullisena konfliktin ratkaisemisen ja transformaation 
kannalta (Galtung, 1996, 77). Molempien näiden hypoteesien keskiössä on 
kompleksisuus, joka voi siis olla hyödyllistä konfliktin transformaation kannalta, sillä 
se luo vaihtoehtoja, mutta samanaikaisesti se voi olla vahingollista transformaatiolle, 
sillä ihmisten on vaikea hallita todella kompleksisia suhteita (mt., 77–78). Tästä saattaa 
syntyä ikävä noidankehä, jossa konfliktia sen kiihtyessä ensin yksinkertaistetaan 
valintaan kahden vaihtoehdon välillä, minkä jälkeen sitä taas monimutkaistetaan 
lisäämällä erilaisia vaihtoehtoja valinnalle ja ottamalla huomioon uusia näkökulmia. 
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Nämä uudet vaihtoehdot ja näkökulmat tekevät konfliktista vaikean ymmärtää, 
jolloin sitä aletaan taas yksinkertaistaa. 

  
Esimerkkinä voidaan ajatella Yhdysvalloissa vuonna 2010 toteutettua 
terveydenhuoltouudistusta. Todellisuudessa terveydenhuoltouudistus oli valtavan 
suuri ja monimutkainen paketti, jota oli vaikea käsittää kokonaisuudessaan (vrt. esim. 
Obama, 2020, 477–478). Koska paketti oli niin kompleksinen ja sisälsi lukuisia eri 
kysymyksiä, surkastui konflikti ihmisten mielessä valinnaksi liberaalien 
demokraattien ja konservatiivisten republikaanien välillä, valinnaksi valtion 
kontrollin ja yksilön vapauden välillä. Vaikka lakipaketille koitettiin saada 
molempien puolueiden tuki lisäämällä näkökulmia sekä asialistaa, laista äänestettiin 
puoluerajojen mukaan – valinta oli taas kahden vaihtoehdon välillä (vrt. esim. mt., 
534). Yhdysvaltojen sisäpoliittiset kiistat tarjoavat yleisesti esimerkin konfliktin 
yksinkertaistamisesta, sillä usein poliittisen ilmapiirin laadusta johtuen konfliktit 
esitetään demokraatit vs. republikaanit -kiistoina, valintana kahden vaihtoehdon 
välillä (ks. esim. Pew Research Center, 2014). 

 
Konfliktin yksinkertaistaminen menee helposti liian pitkälle, jolloin monimutkainen 
ongelma esitetään valintana kahden vaihtoehdon välillä, kuten yllä esitetyssä 
esimerkissä. Ihanteellisella tavalla toimittaessa konfliktin kompleksisuutta 
vähennetään kuitenkin vain sen verran, että tilanne on ihmisten käsiteltävissä, mutta 
eri ulottuvuuksia pidetään mukana mahdollisimman paljon (Galtung, 1996, 92). 
Esimerkkinä Galtung käyttää vuonna 1974 pidettyä YK:n konferenssia 
kansainvälisestä merioikeudesta, jossa 5000 delegaattia 150 valtiosta keskusteli 
asialistasta, jossa oli yli 150 kohtaa (mt.). Mikäli kaikki delegaatit olisivat keskustelleet 
kaikista asialistan kohdista kaikkien toisten delegaattien kanssa, ei konferenssi olisi 
loppunut koskaan, eikä minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen olisi päästy. Täten 
tilannetta päätettiin yksinkertaistaa jakamalla osallistujat kolmeen ryhmään valtion 
maantieteellisen sijainnin perusteella, sekä kolmeen ryhmään valtion tärkeimpien 
intressien mukaan (mt.). Kun keskustelua käytiin ryhmien välillä niistä asioista, jotka 
olivat ryhmien intresseissä, oli mahdollista käsitellä lähtökohtaisesti mahdottoman 
monimutkaista tilannetta. Samoin Yhdysvaltojen terveydenhuoltouudistuksen 
yhteydessä olisi voitu jakaa asialista osiin ja ryhmitellä toimijoita, mutta 
kaksipuoluejärjestelmän sekä vallitsevan poliittisen ilmapiirin takia kysymys kärjistyi 
valinnaksi kahden vaihtoehdon välillä onnistuneen yksinkertaistamisen sijasta. 

 
Galtungin mukaan konfliktinratkaisu ja transformaatio edellyttävät toimijoiden 
tietoisuutta, sillä vain tietoisuuden myötä on mahdollista tahtoa transformaatio, joka 
on siis todellinen vain subjektien aktiivisuuden seurauksena. Konfliktinratkaisu 
edellyttää myös pakottamisen keinon hylkäämistä – konfliktinratkaisu on mahdollista 
vain, jos osapuolet ymmärtävät, ettei heidän ole mahdollista pakottaa toista osapuolta 
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suostumaan tahtoonsa. Vaaditaan siis eräänlaista pattitilannetta, vaikkakaan ei 
osapuolten vahingoittumista molemmin puolin kestämättömän väkivallan 
seurauksena, kuten on toisaalla esitetty. Lisäksi Galtungin konfliktinratkaisun 
lähtökohtana on se näkemys, ettei konfliktin transformaatioprosessille ole mitään 
varteenotettavaa vaihtoehtoa; on toimittava rauhanomaisella tavalla eikä väkivaltaan 
pidä turvautua missään vaiheessa. Koska tosielämän konfliktit ovat hyvin 
kompleksisia, tulee niitä pystyä yksinkertaistamaan, jotta niiden käsittely olisi 
mahdollista. On kuitenkin varottava yksinkertaistamasta monimutkaisia 
kokonaisuuksia liian pelkistetyiksi konfliktin jännitteiden kiristyessä, sillä 
polarisoitunutta tilannetta on vaikea lähteä ratkaisemaan. 
 

3.3 Rakenteellinen konflikti 

Aikaisemmassa konfliktin käsitettä koskevassa luvussa Galtungin teorian 
rakenteellinen konflikti määriteltiin konfliktiksi, jossa toimijat eivät ole tietoisia 
ristiriidan olemassaolosta eivätkä omista asenteistaan. Tilanteessa on kuitenkin 
rakenteellista väkivaltaa – liittyyhän kaikkiin konflikteihin aina jonkinlaista 
väkivaltaa – ja ristiriita, joka johtuu siitä rakenteeltaan vertikaalisesta järjestelmästä, 
joka sitoo toimijoita yhteen (Galtung, 1996, 93). Kyseistä järjestelmää tukevat toiset 
rakenteelliset, siis ei-tahdotut ja ei-aiotut, järjestelyt, jotka estävät kriittisen 
tietoisuuden prosessin sekä toimijoiden mobilisaation (mt.). Laajemman sortavan 
järjestelmän toimintaa tuetaan erilaisilla vakiintuneilla toimintatavoilla ja 
repressiivisillä käytännöillä, joiden vallitessa on lähes mahdotonta saavuttaa 
kriittinen tietoisuus tai mobilisoida ihmisiä jonkin tietyn aatteen taakse. Tällöin on 
vaikeaa muuttaa rakenteellinen konflikti toimijakonfliktiksi, jotta voitaisiin aloittaa 
konfliktin transformaatio. 

 
Rakenteellisen konfliktin transformaatio edellyttää siis konfliktin muuttamista 
suoraksi toimijakonfliktiksi, mikä voi tapahtua juuri kriittisen tietoisuuden 
saavuttamisen ja subjektien mobilisoinnin myötä. Vaikka erilaisten keinojen avulla 
mobilisaatiota sekä kriittisen tietoisuuden saavuttamista pyritäänkin estämään, on 
rakenteellisen konfliktin ratkaiseminen Galtungin mukaan mahdollista. Hän esittää 
neljä erilaista vaihetta rakenteellisen väkivallan voittamiseksi eli käytännössä 
rakenteellisen konfliktin transformaation aloittamiseksi (Galtung, 1996, 93–94). 

  
Näistä vaiheista ensimmäinen on yhteenotto (confrontation), joka tarkoittaa, että on 
valittava jokin kysymys, joka kuvaa konfliktin yleistä luonnetta. Lisäksi sääntönä on, 
että on todettava konfliktin ongelmallisuus sekä haluttu lopputulos selkeästi. Tämän 
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jälkeen on kamppailtava (struggle) epätasa-arvoa vastaan väkivallattomin keinoin. 
(Galtung, 1996, 93.) Väkivallan keinoihin turvautuva kamppailu johtaisi vain 
hirvittäviin tappioihin konfliktin molemmilla puolilla, vihamielisyyden 
lisääntymiseen ja uusien ristiriitojen syntymiseen (mt., 94). Se ei siis ole kummankaan 
osapuolen kannalta kannattava tapa toimia. Tämän lisäksi Galtung toteaa, että 
väkivaltainen kamppailu saatetaan hävitä (mt.), minkä takia väkivaltaan ei tietenkään 
ole järkevää turvautua. 

  
Vaikka Galtung esittää nämä vaiheet nimenomaan rakenteellisen konfliktin 
transformaation vaiheina ja rakenteellisen konfliktin transformaation otsikon alla 
(Galtung, 1996, 93), vaikuttaa ensimmäinen vaihe siltä, että se vaatii tietoisuutta 
ristiriidasta. Eihän tilanteen ongelmallisuutta voi todeta ja kertoa muille, jos ei itse 
tiedosta tilanteen ongelmallisuutta eli tiedosta kyseistä rakenteellista konfliktia. Ja 
koska rakenteellisen konfliktin ja toimijakonfliktin erona on juuri tietoisuus konfliktin 
olemassaolosta, voidaan argumentoida, että tässä rakenteellisen konfliktin 
transformaation keinoja kuvaillessaan, Galtung kuvaa kuitenkin toimijakonfliktin 
transformaatioon liittyviä prosesseja. 

 
Mikäli rakenteellista konfliktia ja toimijakonfliktia erottaisi jokin muu tekijä kuin 
tietoisuus ristiriidasta ja asenteista, saattaisi Galtungin jaottelu tässä kohtaa toimia 
paremmin. Rakenteelliset konfliktit ovat luonteeltaan erilaisia kuin toimijakonfliktit 
(vertaa esimerkiksi rasismi ja seksismi vs. sisällissota ja nyrkkitappelu), joten niiden 
erottaminen toisistaan on mahdollista. Galtungin tekemät määritelmät konfliktin 
käsitteen kohdalla rakenteellisesta ja suorasta toimijakonfliktista eivät kuitenkaan 
toimi ongelmattomalla tavalla tässä rakenteellisen konfliktin ratkaisuun liittyvän 
ensimmäisen vaiheen kohdalla, vaan sekoittuvat pahemman kerran. Tätä varmasti 
selittää Galtungin vahva pyrkimys erottaa luonteeltaan erilaiset rakenteellinen- ja 
toimijakonflikti. Koska nämä konfliktityypit ovat luonteeltaan erilaisia, on niille siksi 
ehkä haluttu nimetä erilliset ratkaisuprosessit ja -vaiheet. Erilliset ratkaisumallit myös 
varmasti tarvitaan, mutta tämä jaottelu ei tunnu toimivan, kun otetaan huomioon 
konfliktityyppien määritelmät. 

 
Toiseen nimeämäänsä rakenteellisen konfliktin ratkaisun vaiheeseen liittyen Galtung 
painottaa, että kamppailun tarkoituksena ei ole voittaminen siinä mielessä, että 
entisen alistetun tulisi sortaa entistä sortajaa: 

[…] to ‘win’ in the sense of turning the tables, changing the roles of Herr and 
Knecht, is not necessary, nor desirable. The result is simply a new structural 
conflict […] (Galtung, 1996, 94) 
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Isännän ja rengin roolien kääntäminen ei ole tarpeellista rakenteellista konfliktia 
ratkaistaessa. Kamppailun tarkoitus on pikemminkin juuri rakenteen muuttaminen 
horisontaalisemmaksi, konfliktin osapuolten välisten suhteiden tasa-arvoistaminen. 
Voidaan kuitenkin ajatella, että roolien kääntäminen ja ‘voittaminen’ on joissakin 
tilanteissa tarpeellista. Esimerkiksi Fanonin (1961) käsittelemässä siirtomaavallan 
luoman konfliktin transformaatiossa on oleellista, että kolonistin ja 
alkuperäisasukkaan paikat vaihtuvat. Siirtomaavallan aikaan alkuperäisasukkailla ei 
käytännössä ole minkäänlaista valtaa asuttamaansa alueeseen, vaan kaikki valta on 
kolonisteilla. Jotta tilanne muuttuisi oikeudenmukaisemmaksi (eli 
rauhanomaisemmaksi), tulee alkuperäisasukkaiden saada käytännössä kaikki valta 
asuttamaansa alueeseen kolonistien jäädessä täysin vaikutusvallattomiksi alueella. 
Tällöin roolit vallan suhteen ovat kääntyneet päälaelleen.  

 
Fanon toteaakin, että roolien vaihtaminen on siirtomaavallan aikaan 
alkuperäisasukkaan mielessä: 

Kolonisoitu ihminen on kateellinen ihminen. Kolonisti tietää tämän: kun 
heidän katseensa kohtaavat, hän toteaa katkerana mutta aina varuillaan: “Ne 
haluavat ottaa meidän paikkamme.” Se on totta, sillä ei ole sitä 
alkuperäisasukasta, joka ei ainakin kerran päivässä uneksisi astuvansa 
kolonistin paikalle. (Fanon, 1961, 37) 

Vaikka Fanonin mukaan alkuperäisasukkaat haluavat ottaa kolonistien paikan, ei 
tämä kuitenkaan ehkä tarkoita sitä, että alkuperäisasukkaat tavoittelisivat kolonistien 
kolonisoimista. Siten roolien vaihtaminen ei ole kirjaimellista; kamppailun myötä 
entiset siirtomaat eivät tee entisistä emämaistaan omia siirtomaitaan. Roolien 
kääntäminen päälaelleen tapahtuu kuitenkin dekolonisaation myötä siirtomaassa 
vallankäytön osalta, kun aikaisemmin täysin vaikutusvallaton alkuperäisasukas saa 
kaiken vallan ja kolonistin valta päättyy. Täten ainakin tässä kolonialismiin liittyvässä 
konfliktissa tietynlainen roolien vaihtaminen on kriittisen tärkeää konfliktin 
ratkaisemiseksi, vaikka Galtung toteaakin, ettei roolien kääntäminen ole yleisesti 
tavoiteltava asia. 

  
Galtungin esittämän rakenteellisen konfliktin transformaation kolmas vaihe on 
toisistaan irrottautuminen (decoupling), mikä tarkoittaa sen rakenteellisen siteen 
katkaisemista, joka kytkee sorretut ja sortajat toisiinsa (Galtung, 1996, 94). Esimerkiksi 
dekolonisaation myötä tulee katkaista kaikki sellaiset yhteydet entisen emämaan ja 
entisen siirtomaan väliltä, jotka ovat edistäneet ja ylläpitäneet konfliktin osapuolten 
(alkuperäisasukas vs. kolonisti) epätasa-arvoista asemaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sen käytännön – eli rakenteen – lakkauttamista, jossa entinen siirtomaa myy raaka-
aineita pilkkahintaan entiseen emämaahansa. Tulisi päästä eroon myös siitä 
käsityksestä, että länsimaiset tavat tehdä asioita ovat parempia kuin ei-länsimaiset, 
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alkuperäisasukkaiden omat tavat tehdä asioita, sillä tällainen käsitys korostaa 
osapuolten eriarvoisuutta ja täten tukee konfliktin jatkumista. 

  
Toisistaan irrottautumisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole vain viedä sortajalta tämän 
rakenteellista valtaa, vaan pikemminkin rakentaa autonomian ja itseluottamuksen 
kapasiteettia niissä, jotka ovat olleet sorrettuja (Galtung, 1996, 94). Toisin sanoen 
tarkoituksena on vahvistaa sorrettuja, ei suoranaisesti heikentää sortajia. Esimerkiksi 
juuri dekolonisaation yhteydessä tämä tarkoittaa alkuperäisasukkaiden vallan, 
autonomian ja itseluottamuksen kasvattamista, minkä johdosta kolonistin valta toki 
pienenee tai loppuu kokonaan. Tässä vaiheessa heikkojen on itse alettava käyttää 
omaa itsemääräämisoikeuttaan sekä alettava luottamaan omiin kykyihinsä. Voidaan 
siis todeta, että toisistaan irrottautumisen tarkoituksena on, Galtungin sanoin: 
“[e]mpowerment, in short” (Galtung, 1996, 94). 

  
Galtungin nimeämä neljäs ja viimeinen vaihe on uudelleenyhdistyminen (recoupling), 
jonka tavoitteena on horisontaalinen rakenne ja tasa-arvoisuus konfliktin osapuolten 
välillä (Galtung, 1996, 94). Koska toisistaan irrottautuminen totaalisesti ja pysyvästi ei 
voi olla konfliktin osapuolille hyvästä (mt.), on pyrittävä luomaan uusia rakenteita, 
jotka tuovat konfliktin osapuolet jälleen yhteen. Näiden uusien rakenteiden tulee 
kuitenkin korostaa osapuolten tasa-arvoisuutta sekä olla oikeudenmukaisia kaikkien 
rakenteeseen kuuluvien osapuolten kannalta. Esimerkiksi entisten siirtomaiden ja 
länsimaiden väliset kauppasuhteet tulisi järjestää niin, että molemmat osapuolet 
hyötyvät tästä uudesta rakenteesta yhtä paljon. Toinen ei voi vain myydä halpoja 
raaka-aineita ja ostaa kalliita tuotteita, kun toinen ostaa halvalla raaka-aineita ja myy 
takaisin kalliita lopputuotteita. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittyvien maiden 
taloudellista kehittymistä tulisi tukea tavoilla, jotka vahvistavat niiden omaa kykyä 
tuottaa valmiita tuotteita sekä kilpailla reilusti ja tasa-arvoisista lähtökohdista 
globaalissa taloudessa (vrt. Galtung, 1971). 

  
Näiden neljän eri vaiheen läpikäyminen on kriittisen tärkeää rakenteellisen konfliktin 
transformaation toteuttamiseksi. Vaikkakin erittäin tärkeää, voi vaiheiden onnistunut 
läpikäyminen olla vaikeaa – tai ainakin se vie paljon aikaa: 

The therapy for pathological structures is a long-haul problem, not a single 
shot, quick fix. (Galtung, 1996, 94) 

Esimerkkinä Galtung käyttää entisten siirtomaavaltojen ja niiden siirtomaiden välisiä 
suhteita, ja toteaa, etteivät kaikki vaiheet ole vieläkään toteutuneet – rakenne on 
edelleen vertikaalinen (Galtung, 1996, 94). Vaikka ylhäältä toteutettu sorto on 
vähentynyt dekolonisaation myötä, on taloudellinen hyväksikäyttö saattanut jopa 
lisääntyä niin sanotun uuskolonialismin aikana (mt.; Ziai, 2020, 137). Vaikka 
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dekolonisaatiosta, jonka piti ratkaista rakenteellinen konflikti siirtomaan ja emämaan 
välillä, on kulunut useita kymmeniä vuosia, ei konfliktin transformaatiota ole 
tapahtunut. Täten voidaan myös todeta, ettei mikään yksittäinen tapahtuma, 
esimerkiksi valtion itsenäistyminen, tarkoita rakenteellisen konfliktin 
transformaation toteutumista. Prosessi on todellisuudessa pitkä sekä hyvin vaativa. 
Tästä kertoo muun muassa 2010-luvulla käydyt keskustelut edelleen jatkuvasta 
rasismista ja seksismistä, rakenteellisista konflikteista, joiden transformaatioon on 
pyritty aktiivisesti jo ainakin 1950- ja 1960-luvuilta lähtien. Rakenteellisen konfliktin 
transformaatio voi viedä siis vuosikymmeniä tai pidempään. Välillä voidaan 
kuitenkin saavuttaa erilaisia konfliktin ratkaisuja (conflict solutions), jotka ovat aina 
hieman vähemmän väkivaltaisia tilanteita, ikään kuin askelia kohti täydellistä 
transformaatiota – kohti positiivista rauhaa. 

 
Rakenteellisen konfliktin konfliktinratkaisu ja transformaatio tapahtuu 
galtungilaisittain neljän toisiaan seuraavan vaiheen – yhteenoton, kamppailun, 
toisistaan irrottautumisen ja uudelleenyhdistymisen – kautta. Vaikka Galtung toteaa, 
ettei kamppailun kohdalla “voittaminen” tai osapuolten roolien vaihtaminen ole 
tavoiteltavaa, on mahdollista argumentoida, että ainakin joissakin tapauksissa 
osittainen roolien päälaelleen kääntäminen on konfliktinratkaisun kannalta oleellista. 
Galtungin esittämien kahden jälkimmäisen vaiheen myötä rakenteellisen konfliktin 
osapuolten eriarvoisuutta korostavat järjestelyt ja yhteydet pyritään ensin poistamaan 
täysin ja tavoitteena on heikomman osapuolen voimaannuttaminen, minkä jälkeen 
osapuolten välille pyritään rakentamaan uusia, tasa-arvoisia sekä oikeudenmukaisia 
rakenteellisia yhteyksiä. Tämä kaikki vie kuitenkin valtavan määrän aikaa, eikä 
rakenteellisen konfliktin ratkaisuksi ole mitään kertaluontoista vastausta. Vaikka 
prosessi on pitkä ja hidas, on kuitenkin mahdollista ottaa edistysaskelia kohti 
positiivista rauhaa konfliktin ratkaisujen (conflict solutions) avulla. 

  
Ongelmalliseksi Galtungin esittämien vaiheiden osalta muodostuu ensimmäinen 
vaihe, yhteenotto, jonka voidaan katsoa vaativan toimijan tietoisuutta. Mikäli 
vaaditaan tietoisuutta, ei voida enää puhua rakenteellisesta konfliktista, sillä 
tietoisuuden myötä rakenteellinen konflikti muuttuu toimijakonfliktiksi (ks. sivu 18). 
Täten on mahdollista kyseenalaistaa Galtungin teoria rakenteellisen konfliktin 
ratkaisun vaiheiden osalta määritelmän tasolla. Jos teoreettisen ratkaisuprosessin 
ensimmäinen vaihe on ongelmallinen (tietoisuus), voivatko seuraavatkaan vaiheet 
toimia rakenteellisen konfliktin ratkaisun vaiheina? Lisäksi kun konfliktinratkaisun 
edellytyksenä on toimijoiden tietoisuus, vaikuttaa tämä rakenteellisen konfliktin, eli 
ei-tietoisten konfliktiosapuolten suorittama, nelivaiheinen tietoinen konfliktin 
transformaatio hieman absurdilta. 
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Koska rakenteellisen konfliktin muuttaminen suoraksi toimijakonfliktiksi edellyttää 
kriittisen tietoisuuden saavuttamista sekä subjektien mobilisointia (Galtung, 1996, 93), 
on mahdollista argumentoida, että rakenteellisen konfliktin ratkaisun vaiheiden 
pitäisi kertoa, miten tietoisuus voidaan saavuttaa ja miten mobilisaatiota tulisi 
lähestyä. Kriittisen tietoisuuden saavuttamisen ja mobilisaation onnistumisen myötä 
päästäisiin toimijakonfliktiin, joka sitten voitaisiin ratkaista. Rakenteellisen konfliktin 
ratkaisemisen vaiheiden pitäisikin olla täten samat kuin suorassa toimijakonfliktissa, 
sillä vain toimijakonflikti on mahdollista ratkaista. Ainoastaan vaiheiden eteen tulisi 
lisätä rakenteellisessa konfliktissa ne vaiheet, joiden avulla kriittinen tietoisuus ja 
mobilisaatio onnistuvat. 

 
Etenkin näissä Galtungin rakenteellisen konfliktin transformaation vaiheiksi 
nimeämissä vaiheissa (Galtung, 1996, 93) voidaan nähdä Gandhin vaikutus Galtungin 
ajattelussa. Jo ensimmäisessä teoksessaan Galtung, yhdessä Arne Næssin kanssa, 
käsittelee Gandhin satyagraha-käsitettä sekä tämän konfliktinormeja (Galtung & Næss, 
1955). Satyagraha, jonka suora suomennos olisi “totuudesta kiinni pitäminen” 
ymmärretään usein Gandhin väkivallattoman aktivismin muotona tai 
väkivallattomana vastarintana (Weber, 2001, 494). Gandhille se ei kuitenkaan ollut 
pelkkä konfliktin käsittelyn muoto, vaan elämäntapa – tapa elää Totuudessa (mt.). 
Tähän totuudessa pitäytymiseen liittyen Galtung toteaakin, että Gandhin yksi 
konfliktinormi on “Skjul ikke planer!” (Galtung & Næss, 1955, 190), siis suomeksi ‘älä 
salaa suunnitelmia’. Galtung ja Næss katsovat, että tämän normin mukaan 
konfliktissa tulee toimia rehellisesti ja avoimesti sekä tuoda omat suunnitelmansa 
esiin vastapuolen nähtäville (mt., 192). Myös Weber on katsonut, että mikäli konflikti 
halutaan ratkaista gandhilaisittain, tulee konfliktissa vastapuolelle tarjota täysi 
ymmärrys omasta tilanteestaan sekä käyttäytymisestään (Weber, 2001, 505). 
Galtungin esittämän ensimmäisen vaiheen, yhteenoton, voidaan täten katsoa olevan 
hyvin linjassa, ellei täysin yhteneväinen, Gandhin ajattelun kanssa. 

 
Myös Galtungin esittämä toinen vaihe, kamppailu, on selkeästi yhteydessä Gandhin 
ajatusmaailmaan etenkin sen ehdottoman väkivallattomuuden vaatimuksen takia. 
Gandhi on itse todennut, että “non-violence is infinitely superior to violence” (Gandhi, 
1942, 1) ja että “there is no other way than the way of non-violence” (mt., 128). Lisäksi 
Galtung ja Næss nimeävät yhdeksi Gandhin konfliktinormiksi “Overhold ahimsa i 
tanke og sinn!” (Galtung & Næss, 1955, 132), suomeksi siis ‘noudata ahimsaa 
ajatuksissa ja mielessä’. He tulkitsevat normin tarkoittavan sitä, että väkivallattoman 
kanssakäynnin tulee saada alkunsa väkivallattomasta mielestä ja täten kanssaihmisiä 
tulisi rakastaa, ei vihata (mt., 135). Ahimsa on hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa 
sekä jainalaisuudessa esiintyvä väkivallattomuuden eettinen periaate, jonka mukaan 
toisille eläville olioille ei saa aiheuttaa vahinkoa (Britannica, ‘ahimsa’, 2015). Lisäksi 
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Galtung ja Næss katsovat kaikkien Gandhin konfliktinormien muodostavan 
kokonaisuuden, jonka voi tiivistää seuraavasti: 

Du skal ikke øve vold eller ville øve vold mot noe levende vesen, men handle 
og ha til hensikt å handle til dets eget beste. (Galtung & Næss, 1955, 120) 

Kun Gandhin normit konflikteihin liittyen ymmärretään tällaisena väkivallan 
käyttämisen kieltona ja elävien olioiden eduksi toimimisena, on selvää, että Gandhin 
ajatuksilla on ollut selvä ja voimakas vaikutus Galtungin muotoilemaan rakenteellisen 
konfliktin transformaation kamppailun vaiheeseen. 

 
Galtung toteaa itse rakenteellisen konfliktin kolmannen vaiheen, toisistaan 
irrottautumisen, ja Gandhin välisen yhteyden: “[t]his is Gandhi’s famous non-
cooperation” (Galtung, 1996, 94). Vääryyttä kokiessaan Gandhin mukaan on 
turvauduttava tällaiseen yhteistyöstä kieltäytymiseen: 

I must not wish ill to these, but neither must I co-operate with them. [...] I 
refuse to co-operate with them, refuse even to touch the food that comes from 
them […] (Gandhi, 1942, 115) 

Kun kaikenlainen yhteistyö konfliktin osapuolten välillä lakkaa, häviävät kaikki 
osapuolia epätasa-arvoisesti yhteen sitovat rakenteet, mikä on Galtungin toisistaan 
irrottautumisen vaiheen ydin. Samoin kuin Galtung tähdentää, ettei toisistaan 
irrottautumisen tarkoituksena ole heikentää paremmassa asemassa olevan asemaa 
(Galtung, 1996, 94), Gandhi toteaa sitaatissa, ettei paremmassa asemassa olevalle tule 
toivoa harmia. Nämä ajatukset voidaan nähdä toisilleen rinnakkaisina. Täten on siis 
selvää, että Galtungin teoriassa on paljon vaikutteita Gandhin ajattelusta. 

3.4 Suora toimijakonflikti 

Kuten konfliktin käsitettä analysoivassa luvussa todettiin, toimijakonfliktissa 
konfliktin osapuolet ovat tietoisia välillään olevasta ristiriidasta sekä siihen liittyvistä 
asenteistaan (ks. sivu 18). Tällaisina tietoisina toimijoina osapuolten on mahdollista 
toteuttaa luova ja tietoinen konfliktin transformaatio. Galtung esittääkin teoriassaan 
erilaisia malleja konfliktin transformaatiolle toimijakonfliktien ilmetessä. Näistä 
ensimmäisestä hän käyttää nimitystä transcendence, transsendenssi (Galtung, 1996, 95). 
Se tarkoittaa siis tilannetta, jossa tavoitteen saavuttamisen estävät esteet ylitetään: 

[…] the block is overcome, the goal is realized, possibly somewhat transformed 
[…] (Galtung, 1996, 95) 
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Galtungin mukaan juuri tämä on se lopputulos, joka kantaa nimeä ‘luova konfliktin 
transformaatio’ (Galtung, 1996, 96). Esimerkiksi hän antaa tilanteen, jossa 
Pohjoisnavalla seisovan ihmisen tavoitteena on liikkua 20 cm liikkumatta samalla 
etelään (Galtung, 1996, 95). Tavoitteen saavuttamisen estää se seikka, että on 
mahdotonta ottaa askeltakaan Pohjoisnavalta ilman, että liikkuu etelään. Tavoite 
voidaan kuitenkin saavuttaa, jos liikkumiseksi lasketaan hyppääminen (mt.). Ilmassa 
ollessaan ihminen on liikkunut 20 cm ylöspäin – ei etelään päin – jolloin tavoite on 
saavutettu. Tavoitteen saavuttamiseksi ihmisen täytyi kuitenkin ajatella tavoitettaan 
uudesta näkökulmasta (siis että hyppääminen on yhtä lailla liikkumista kuin askeleen 
ottaminen), mikä nähdään tapana toteuttaa luova konfliktin transformaatio. Toisin 
sanoen jotain uutta ja yllättävää on ilmennyt ja sitä on hyödynnetty ristiriidan 
ylittämiseksi (Galtung, 1996, 96). 

 
Jotta tätä transsendenssin mallia voitaisiin käyttää konfliktinratkaisussa, on 
toimijoiden kyettävä ajattelemaan “laatikon ulkopuolelta”. Tällainen toimijoiden 
luova ajattelu on myös neuvottelun ytimessä, sillä neuvottelun tarkoituksena on 
liikkua olemassa olevien ideoiden yli ja luoda uusia vaihtoehtoja (De Pauw, Venter & 
Neethling, 2011, 42). Voidaankin siis ajatella, että konfliktin luova transformaatio on 
eräänlaista neuvottelua osapuolten välillä. Ongelmalliseksi muodostuu se seikka, että 
neuvottelijat takertuvat usein neuvottelun kilpailullisiin puoliin, oman edun 
maksimointiin ja neuvottelun “voittamiseen”, jolloin neuvottelun luova puoli jää 
usein hyödyntämättä (mt.). Koska konfliktitilanne on kovin kilpailullinen tilanne, on 
omista tavoitteistaan kiinni pitäminen ymmärrettävää. Konfliktin muotoutumisen 
jälkeen voi kuitenkin olla vaikea nähdä ristiriidan yli. Täten konfliktitilanne ei lupaa 
hyvää luovuuden kannalta, vaikka juuri luovuus on se, mitä tarvitaan ratkaisun 
saavuttamiseksi. 
 
Luovuus on myös koko transsendenssin mallin avainsana (Galtung, 1996, 96). Kuten 
todettua, konfliktitilanteesta pitäisi löytää jotain uutta, jotta siitä päästäisiin eteenpäin. 
Konfliktitilanteessa osapuolten jumiutuessa tiettyihin näkökulmiin on 
todennäköisintä, että jotain uutta tilanteesta löytää joku luova henkilö. Voidaan 
ajatella, että mitä luovempi ihminen osallistuu neuvotteluun, eli tässä tapauksessa 
konfliktin transformaation toteuttamiseen, sitä helpommin molempia osapuolia 
tyydyttävä luova ratkaisu löytyy. Kun osapuolten luovuuden vaikutusta 
neuvottelujen lopputulokseen on tutkittu, ovat tulokset kuitenkin olleet pitkälti 
kahdenlaatuisia, eikä selkeää yhteyttä luovuuden ja molempia tyydyttävän 
lopputuloksen välillä voida todeta (Wilson & Thompson, 2014, 367). Eräiden 
tutkimusten mukaan ihmisen luovuuden vaikutus neuvotellun ratkaisun 
paremmuuteen on kuitenkin olemassa, mutta aihe vaatii lisätutkimusta vaikutuksen 
merkitsevyyden varmistamiseksi (De Pauw, Venter & Neethling, 2011, 47; Schei, 2013, 
412). 
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Etenkin hankalissa konflikteissa osallisina olevat yhteisöt tapaavat takertua omiin 
narratiiveihinsa konfliktista, sen syistä, vastapuolesta sekä tämän tavoitteista ja 
motiiveista (Canetti ym., 2017, 90). Tällöin uusien luovien näkökulmien ja ratkaisujen 
löytäminen on erittäin vaikeaa. Mikäli luovatkaan ihmiset eivät pysty luoviin 
ratkaisuihin ja uusiin näkökulmiin näissä tilanteissa, joissa luovan ratkaisun 
saavuttaminen olisi kaikista tärkeintä, vaikuttaa ylittämisen malli konfliktin 
transformaation toteuttamiseksi melko mahdottomalta. Galtung toteaa itse, että “a 
nonviolent road to transcendence is not always easily found” (Galtung, 1996, 99), 
mutta luottaa kuitenkin tämänkin mallin mahdollisuuteen. Mikäli osapuolten 
luovuus ei kuitenkaan lähde virtaamaan, on varmasti välttämätöntä katsoa toisaalle 
transformaation takaamiseksi. 
 
Toinen malli, jonka Galtung teoriassaan toimijakonfliktin ratkaisuksi esittää, on 
kompromissin tekeminen (Galtung, 1996, 95). Tämä tuleekin varmasti monelle 
ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan mitä tahansa neuvotteluja tai ristiriitatilannetta. 
Kompromissin kohdalla toimija laskee tavoitteitaan vähemmän kunnianhimoisiksi, 
jolloin tavoitteiden saavuttaminen muuttuu mahdolliseksi: 

[…] less than full goal-attainment has been accepted, for both goals. (Galtung, 
1996, 96) 

Molemmat osapuolet ovat joustaneet tavoitteistaan, minkä seurauksena jonkinlainen 
yhteisymmärrys ja sovinto on löytynyt. Mutta etenkin pitkäaikaisten ja väkivaltaisten 
konfliktien on todettu olevan neuvottelulle ja sovittelulle erittäin vastustuskykyisiä 
(Canetti ym., 2017, 86). Toisin sanoen tällaisten konfliktien kohdalla ylittämisen malli, 
mutta myös kompromissi, tuntuvat epätodennäköisiltä tavoilta ratkaista tilanne. 
Lisäksi kun otetaan huomioon pidempikestoisten konfliktien yhteydessä usein 
ilmenevä osapuolten omaan konfliktinarratiiviin takertuva näkemys konfliktista sekä 
altistuminen konfliktin väkivallalle, on osapuolten tuki poliittiselle kompromissille 
konfliktin lopettamiseksi entistä vähäisempää (mt., 90). Väkivallalle altistuminen 
konfliktitilanteessa synnyttää psykologista ahdistusta ja kohonneen käsityksen uhan 
mahdollisuudesta, mitkä johtavat konfliktia tukevan narratiivin omaksumiseen 
eräänlaisena selviytymiskeinona – tapana käsitellä vaikeaa ja epävarmaa tilannetta. 
Tämä konfliktia tukeva narratiivi puolestaan johtaa siihen, etteivät konfliktin 
osapuolet tue rauhaan tähtäävää kompromissia. (mt., 102.) Väkivallalle altistuminen 
(käyttäytyminen) ja konfliktinarratiivi (asenne), jossa oma puoli nähdään hyvänä sekä 
rauhaan pyrkivänä ja vastapuoli pahana sekä rauhan estävänä toimijana, ovat siis 
merkittäviä tekijöitä kompromissin onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta. 
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Tämä käsitys konfliktin osapuolten omaksumista konfliktinarratiiveista, jotka tukevat 
konfliktiasetelmaa, ottaa huomioon ihmisten asenteet ja uskomukset – Galtungin 
konfliktikolmion A:n. Canetti kollegoineen toteaa tutkimuksensa perusteella, että 
sopeutuvien ja sallivien asenteiden lisääminen ja julkituominen yhteisössä voi johtaa 
konfliktinarratiivien sekä asenteiden uudelleenarviointiin ja sitä kautta myös 
laajentuneeseen rauhanpalauttamisen ja kompromissin tukeen (Canetti ym., 2017, 
102). Jos konfliktissa halutaan siis saavuttaa kompromissi, tulee johtajien välittää 
sellaisia asenteita ja uskomuksia, jotka tukevat konfliktin rauhanomaista ratkaisua 
(mt.). Galtung saa täten tukea ajatukselleen asenteiden merkittävästä roolista 
konfliktinratkaisussa ainakin kompromissin osalta.  

 
Galtungin esittämä kolmas malli on vetäytyminen, jolloin pyrkimyksestä saavuttaa 
tavoite luovutaan kokonaan: 

[…] the goal is simply given up, for instance as not worth the mobilization 
(‘sour grapes’), and relegated to the deeper, subconscious recesses of the mind 
(from which it may re-emerge, with a vengeance); or it may be successfully 
eliminated. (Galtung, 1996, 95) 

Koska vetäytymisen mallissa tiedostettu tavoite työnnetään takaisin alitajuntaan, on 
syytä kysyä, onko vetäytyminen kestävä tapa käsitellä konfliktia. Kuten Galtung 
sitaatissa toteaa, sama tavoite (ja täten myös sama konflikti) voi nousta myöhemmässä 
vaiheessa takaisin toimijan tietoisuuteen – mutta tällä kertaa pahempana ja 
voimakkaampana. Uudelleen tietoisuuteen nostettu tavoite ja sen muodostama 
konflikti saattaa siis olla väkivaltaisempi sekä kiihkeämpi, sillä tavoitteen 
saavuttamatta jääminen sekä osapuol(t)en asenteet konfliktia kohtaan ovat muhineet 
pinnan alla jo pitkään. Esimerkkinä voidaan ajatella Syyrian vuonna 2011 alkanutta 
sisällissotaa sekä sen taustoja: 1980-luvulla Syyrian silloisen presidentti Hafez al-
Assadin onnistui tukahduttaa kansannousu väkivalloin vuosikymmeniksi, mutta 
2010-luvulla presidenttinä toimiva poika Bashar joutui kohtaamaan 
lannistumattoman kansan, joka ei taipunut kohdatessaan hallituksen väkivallan, vaan 
tarttui itse aseisiin puolustautuakseen hallintoa vastaan (esim. Wimmen, 2016). 
Kansan vetäytyminen johti konfliktin uudelleen syttymiseen vuosien jälkeen –
tuhoisampana ja väkivaltaisempana. 

 
Vetäytyminen ei tämän perusteella vaikuta kestävältä tavalta käsitellä konfliktia. Sen 
myötä transformaatio eli konfliktin kestävä, hyväksyttävä ja rauhanomainen 
käsittelytapa ei pääse valloilleen, vaan ongelma ikään kuin lakaistaan maton alle, josta 
se sitten ikävästi löydetään myöhempänä ajankohtana. Tietoisuuden ja ristiriidan 
takaisin alitajuntaan vieminen eli vetäytyminen, toisin sanoen kriittisen tietoisuuden 
vastakkainen prosessi, on kuitenkin elintärkeää ihmisten selviytymiselle, kuten 
konfliktin käsitettä käsittelevässä luvussa todettiin (ks. sivu 24). Koska Galtungin 
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tuotannossa tavoitteena on aina rauha – tilanne, jossa ei ole väkivaltaa (Galtung, 1969, 
167) – on vetäytyminen konfliktin käsittelytapana tarpeellinen. Sen avulla voidaan 
estää joissain tapauksissa osapuolen kuolema, se äärimmäinen suora väkivalta, jota 
ihmiseen voi kohdistua. Galtungin rauhan arvostuksen ja painottamisen takia hänen 
teoriassaan on oltava jokin konfliktin transformaation malli, jonka avulla voi välttää 
väkivallan sellaisessa tilanteessa, jossa muiden keinojen kuin vetäytymisen 
käyttäminen olisi mahdotonta kuoleman uhan takia.  

 
Toisaalta samaisessa sitaatissa ilmenee myös se, että vetäytyessään osapuoli voi 
luopua tavoitteestaan pysyvästi. Näin voi käydä, mikäli tavoite ei ole mikään 
osapuolelle erittäin oleellinen tavoite – jos tavoite on niin sanottu “olisi kiva” -tavoite, 
jonka saavuttamisella tai saavuttamatta jäämisellä ei ole suurta vaikutusta ihmisen 
elämään. Esimerkiksi ihmisen tavoitteena voi olla lounaan syöminen yhdessä 
ystävänsä kanssa ravintolassa X. Mutta mikäli hänen ystävänsä välttämättä haluaa 
syödä ravintolassa Y, ei hänen elämänsä muutu dramaattisesti, vaikka hän vetäytyisi, 
luopuisi tavoitteestaan ja söisi ystävänsä kanssa ravintolassa Y. Tällaisessa tilanteessa 
tavoitteesta luopuminen on aivan mahdollinen tapa käsitellä konfliktia. Kun panokset 
eivät ole kovat, voidaan konflikti estää ennalta vetäytymisen mallin ja luopumisen 
avulla. 

 
Jos tavoite on puolestaan jonkin perustarpeen tyydyttäminen, ei vetäytyminen ja 
tavoitteesta luopuminen onnistukaan niin helposti. Ihmisten perustarpeiden 
täyttymisen puutteen on myös katsottu olevan yksi ensisijainen syy pitkittyneiden 
ja/tai hankalien konfliktien taustalla (Griffiths, 2013, 63). John Burton argumentoi, että 
konfliktin voi ratkaista vasta sitten, kun osapuolten perustarpeet on tyydytetty 
(Burton, 1990, 95 viitattu lähteessä Griffiths, 2013, 63). Hän oli myös vakuuttunut siitä, 
että needs frustration, niin sanottu ”tarveturhautuneisuus”, on perimmäinen syy 
nykymaailman konflikteille ja väkivallalle (Griffiths, 2013, 63). Tämän näkemyksen 
mukaan konfliktit johtuvat siitä, etteivät yksilöt ja yhteisöt saa kaikkia tarpeitaan 
tyydytettyä, jolloin he turhautuvat ja turvautuvat väkivaltaan saadakseen tarpeensa 
tyydytetyiksi ikään kuin keinolla millä hyvänsä. Jos konfliktin syynä on jokin tällaisen 
perustarpeen täyttymisen puute, ei vetäytymisen malli voi olla kestävä tapa käsitellä 
konfliktia, sillä tarpeen täyttymisen puutteesta johtuva turhautuminen ei katoa eikä 
perustarpeesta voi luopua. 

 
Galtungin käsite positiivinen rauha viittaa kaikkiin niihin vältettävissä oleviin asioihin, 
jotka estävät tai hankaloittavat ihmiselämän täyttymyksen saavuttamista (Galtung, 
1969, 168, 183; Griffiths, 2013, 59). Rauhantutkimuksessa tämän galtungilaisen 
ihmiselämän täyttymisen ajatellaan tarkoittavan juuri ihmisten perustavanlaatuisten 
tarpeiden tyydyttämistä (Griffiths, 2013, 59). Täten Galtungin ajatus rauhasta 
väkivallan ja konfliktin poissaolona on linjassa sen Burtonin ajatuksen kanssa, jonka 
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mukaan konfliktit ratkeavat ihmisten perustarpeiden tyydyttämisen myötä. 
Perustarpeiden tyydyttämättä jääminen on kuitenkin sellainen asia, jota ei voi 
menestyksekkäästi siirtää takaisin alitajuntaan – vetäytymisen malli ei toimi, jos 
tavoitteena on jonkin perustarpeen tyydyttäminen. Tällaisessa tilanteessa 
vetäytyminen vain tuottaa konfliktin tulevaisuuteen, kuten esimerkiksi Syyrian 
kansannousuista voidaan todeta. Lisäksi jos hyväksytään perustarpeiden 
tyydyttämättä jättäminen konfliktien syyksi, voidaan sisällissotien uusiutumisen 
ongelma nähdä yhtenä todisteena vetäytymisen mallin toimimattomuudesta. Yksi 
osapuoli hyödyntää vetäytymisen mallia, jolloin konflikti rauhoittuu alkaakseen vain 
uudelleen kiihkeämpänä ja väkivaltaisempana myöhemmässä vaiheessa. 

 
Neljäs malli, jonka Galtung esittää konfliktin transformaatiolle, on fighting it out, 
loppuun asti taistelu. Tällaisessa tilanteessa toinen osapuoli voittaa ja toinen häviää. 
Galtung myös toteaa, että tällainen väkivaltainen loppuun asti taistelu on monen 
ihmisen mielestä ainoa vaihtoehto kompromissille. (Galtung, 1996, 97.) Tämä 
toteamus on konfliktinratkaisun kannalta huolestuttava, sillä kuten yllä mainittiin, 
tuki poliittiselle kompromissille on hankalissa ja pitkittyneissä konflikteissa melko 
heikkoa (Canetti ym. 2017, 90). Jos kompromissin syntymiselle ainoana vaihtoehtona 
nähdään loppuun asti taistelu eikä kompromissi välttämättä synny helposti, on 
taisteluiden jatkuminen lähes väistämätöntä. Lisäksi jos otetaan huomioon osapuolten 
omaksumat taisteluita tukevat narratiivit konfliktista (mt.), on tuki loppuun asti 
taistelemiselle suurempaa kuin tuki kompromissiin pyrkimiselle. Tämä on 
huolestuttavaa, koska perinteisesti on katsottu, että neuvotteluratkaisun 
saavuttaminen esimerkiksi sisällissotien yhteydessä tuottaa suuremman 
kollektiivisen hyödyn (esim. vähemmän kuolleita ja tuhoutunutta aluetta) kuin 
loppuun asti taistelu (Toft, 2010, 7). 

 
Loppuun asti taistelun mallin toteutuminen voidaan ymmärtää sotilaallisena voittona 
konfliktista. Vertaillen tarkastellen tällaisten sotilaallisten voittojen on kuitenkin 
todettu johtavan muita taisteluiden päättymisen syitä (esim. neuvotteluratkaisu) 
kestävämpään rauhanjaksoon (Ohmura, 2011, 393; Toft, 2010, 35–36). Loppuun asti 
taistelun mallia hyödyntämällä on siis mahdollista saavuttaa pitkäkestoinen rauha. 
Galtung kuitenkin hylkää loppuun asti taistelemisen mallin hyödyntämisen 
toteamalla, että sen avainsanana on väkivalta (Galtung, 1996, 97). Koska tavoitteena 
on rauha rauhanomaisin keinoin, ei väkivaltainen malli ole hyväksyttävä. Täten on 
mahdollista argumentoida, että Galtungille tärkeä rauhanomaisuuden arvo estää 
häntä hyväksymästä tämän todetusti toimivan mallin hyödyntämisen. 

 
Galtung on kuitenkin käytännössä kiinnostunut ihmisten elämän laadusta. Hänen 
käsitteensä positiivinen rauha, johon konfliktien ratkaisut ja transformaatiot lopulta 
tähtäävät, kertoo tästä. Samoin rakenteellisen konfliktin käsite. Ohmuran tutkimus, jossa 
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sotilaallisten voittojen paremmuus konfliktin päättymisen syynä todettiin, ei ottanut 
huomioon konfliktin jälkeisen rauhan ja yhteiskunnan laatua (Ohmura, 2011, 394). 
Siinä konfliktin jälkeinen oikeudenmukaisuus, demokratisaatio sekä taloudellinen 
kehitys on jätetty huomiotta (mt.). Toisin sanoen sotilaallisen voiton jälkeinen rauha 
on käsitetty vain negatiivisena rauhana, jolloin tilanteessa voi olla yhä lukuisia 
rakenteellisia konflikteja – ihmisten elämä voi olla kurjaa ja epäoikeudenmukaista. 

 
Ohmuran (2011) tulosten kanssa samoilla linjoilla ollut Toftin suorittama tutkimus 
puolestaan otti huomioon sisällissodasta kärsineen yhteiskunnan demokratisaation 
tason sotilaallisen voiton jälkeen sekä konfliktin jälkeisen taloudellisen kehityksen 
(Toft, 2010, 22, 26). Toft tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että kaikista erilaisista 
ratkaisumahdollisuuksista kapinallisten sotilaalliseen voittoon päättyvät sisällissodat 
johtavat suurimpaan demokratisaation tasoon (mt., 25). Tällaisessa tapauksessa 
väkivaltainen keino johtaa suurimpaan positiiviseen rauhaan. Onkin siis syytä kysyä, 
onko Galtungille ominainen väkivallattomuuden ehdoton toteuttaminen haitallista 
hänen omalle agendalleen luoda positiivista rauhaa ainakin joissain kyseisen 
kaltaisissa erityistapauksissa. 

 
Toftin tutkimuksen mukaan sotilaallisella voitolla ei kuitenkaan yleisesti ottaen ole 
suurta vaikutusta hallintojärjestelmän laatuun (demokraattinen vs. autoritaarinen) 
eikä taloudelliseen kasvuun (mt., 26–27). Tässä Toftin tutkimuksessa (2010) pyrkimys 
on ollut lähempänä pysyvän positiivisen rauhan saavuttamisen olosuhteiden 
selvittämistä kuin Ohmuran tutkimuksessa (2011), sillä siinä on otettu huomioon 
yhteiskunnan demokratisaatio ja vauraus. Mutta kun näiden yleisestä 
kehittymättömyydestä huolimatta (poikkeuksena kapinallisten sotilaallinen voitto) 
todetaan, että sotilaallinen voitto johtaa pysyvään rauhaan, on selvää, että puhutaan 
vain negatiivisesta rauhasta. Ihmisten elämä voi olla edelleen kurjaa ja 
epäoikeudenmukaista.  

 
Täten argumentti, jonka mukaan Galtungin tulisi mahdollisesti hyväksyä loppuun 
asti taistelemisen malli menestyksekkäänä toimintatapana konfliktitilanteessa, 
voidaan kumota: sotilaallisesta voitosta seuraava rauhanomainen tilanne ei 
välttämättä ole vapaa konflikteista, vaan tilanteessa voi olla valtavasti rakenteellisia 
konflikteja, jolloin uhkana on aina uusi väkivaltainen toimijakonflikti sekä ihmisten 
jatkuva kärsimys. Loppuun asti taistelun mallin myötä saatetaan vain joutua ojasta 
allikkoon, sillä rakenteellisen väkivallan poistaminen on vaikeampaa kuin suoran 
väkivallan poistaminen, koska rakenteellista väkivaltaa ei ole yhtä helppo havaita 
(Galtung 1969, 174). 

 
Mutta mikäli sotilaallinen voitto kuitenkin jossakin konfliktissa saavutetaan, on sitä 
tuettava rauhanturvaamistoimilla sekä vallanjakomekanismeilla, jotta rauha olisi 
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mahdollisimman pysyvä (Ohmura, 2011, 393). Etenkin vallanjakomekanismien 
käyttöön ottaminen vaatii konfliktin osapuolilta kykyä kompromissiin, sillä 
voittaneen osapuolen on annettava osa vallasta hävinneelle osapuolelle. Täten 
saavutettuaan ensin täyden tavoitteensa (kaikki valta itsellä), voittajan on tehtävä 
kompromissi ja luovuttava osasta tavoitteistaan (vain osittainen valta itsellä). 
Muutoin rakenteellinen konflikti, jossa voittaja on vallan suhteen yhteiskunnassa 
ylivoimaisesti paremmassa asemassa kuin häviäjä (voittajalla kaikki valta, häviäjällä 
ei yhtään valtaa), kärjistyy jonkin ajan kuluttua uudelleen toimijakonfliktiksi, jolloin 
väkivaltaisuudet ovat todennäköisiä. On kuitenkin erittäin ongelmallista, mikäli 
kompromissi ja loppuun asti taistelu nähdään toisilleen vaihtoehtoisina ratkaisuina, 
sillä kompromissi (vallanjako) on ratkaisevan tärkeää pysyvän rauhan 
saavuttamiseksi sotilaallisen voiton jälkeen. Vaikka Galtung ei kannatakaan loppuun 
asti taistelua, hän toteaa, että “[p]laying only one card could be counterproductive” 
(Galtung, 1996, 95). Tämä korostuu etenkin sotilaallisen voiton yhteydessä, jolloin 
myös muiden mallien, etenkin kompromissin, käyttö on erittäin oleellista. 

 
Viides ja viimeinen malli, jonka Galtung konfliktin transformaatiolle esittää, on 
kompensaatio. Sen avulla sekä hyväksyttävyys että kestävyys ovat saavutettavissa, 
mutta siihen liittyy aina jonkinlaista hyvitystä tai korvausta. (Galtung, 1996, 97.) 
Lisäksi kompensaatioon liittyy aina kasvanut kompleksisuus: 

Counter-intuitive to some, other conflicts can be used, by broadening, bringing 
in more actors, and by deepening, bringing in more issues, or both. (Galtung, 
1996, 97) 

Vaikka konfliktitilanne olisi jo ennalta monimutkainen, saattaa uusien toimijoiden 
sekä kysymysten lisääminen luoda uusia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kyseessä 
olevasta konfliktista irrallisten tavoitteiden saavuttamisen takaamisella saatetaan 
saada konfliktin osapuoli myöntymään johonkin seikkaan, johon tämä ei ilman tätä 
takausta suostuisi. Ratkaisun saavuttamisen kannalta tämä kuulostaa ainakin 
ensisilmäykseltä toimivalta menettelyltä. 

 
Peter Wallensteen esittää lehmänkauppojen tekemisen (horse-trading) yhdeksi 
konfliktinratkaisun mekanismiksi (Wallensteen, 2018). Tällä lehmänkauppojen 
tekemisellä hän tarkoittaa tilannetta, jossa ensimmäinen osapuoli saavuttaa kaikki 
tavoitteensa yhdessä asiassa eikä toinen osapuoli saavuta mitään. Toisen asian 
suhteen roolit vaihtuvat eikä ensimmäinen osapuoli saavuta mitään, kun toinen 
saavuttaa kaikki tavoitteensa. (mt.) Täten voidaan saavuttaa ratkaisu sekä 
ensimmäisessä alkuperäisessä konfliktissa että toisessa, kompensaationa 
käytettävässä konfliktissa. Tämä lehmänkauppojen tekemisen mekanismi on hyvin 
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samanlainen kuin galtungilainen kompensaatio, jossa otetaan käsittelyyn lisää 
kysymyksiä. 

 
Lehmänkauppojen tekemisen mekanismia, tai galtungilaisittain kompensaatiota, 
käytettäessä toisen konfliktin on oltava saman arvoinen konfliktin osapuolille kuin 
alkuperäinenkin konflikti. Toisin sanoen kompensoinnin, hyvityksenä voitetun 
konfliktin, tulee olla sopusuhtainen alkuperäiseen konfliktiin nähden. Tämä voi olla 
ainakin joissain tilanteissa ongelmallista, sillä aina osapuolten välillä ei ole toista 
kiistakysymystä, jossa saavutettu tavoite olisi osapuolille yhtä arvokas kuin 
alkuperäinen tavoite. Tätä konfliktin transformaation mallia ei siis voi käyttää kaikissa 
tilanteissa ainakaan lisäämällä käsiteltäviä ongelmia (deepening). Toimijoita lisäämällä 
(broadening) mahdollisten kompensoivien konfliktien määrä kasvaa, jolloin ratkaisun 
löytäminen on todennäköisempää, mutta samaan aikaan syntyy myös uusia ongelmia 
ja tilanne muuttuu helposti liian kompleksiseksi. 

 
Ongelmalliseksi saattaa muodostua myös kompensaation ytimessä oleva konfliktin 
osapuolelle osoitettu hyvitys. Jos tavoitteena on jonkin perustarpeen tyydyttäminen, 
ei hyvityksen hyödyntäminen varmastikaan onnistu, sillä siinä missä perustarpeesta 
luopuminen vaikuttaa mahdottomalta, perustarpeen täyttymättä jättämisen 
kompensointi tuntuu pitkällä aikavälillä epätodennäköiseltä. Esimerkiksi poliittisten 
oikeuksien täyttymättä jäämistä ei voi kompensoida rahalla: 2010-luvun alussa 
alkaneissa “arabikeväänä” tunnetuissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maita 
järisyttäneissä protesteissa autoritaarisia hallituksia ja matalaa elintasoa vastaan 
usean arabihallituksen ratkaisu oli antaa kansalaisille lisää valtiontukea ruokaan – siis 
käytännössä rahaa (Ciezadlo, 2011, 233). Ja kuten Syyria, Jemen ja muut edelleen 
väkivallan riivaamat tapaukset osoittavat, ei perustarpeiden kompensaatio ole 
pitkällä aikavälillä mahdollista – jossain vaiheessa hyvitys ei vain enää riitä ja ole 
suhteessa menetettyyn tavoitteeseen. Täten kompensaatio ei toimi kestävänä 
konfliktinratkaisun mallina ainakaan perustarpeiden tavoittelusta johtuvissa 
konflikteissa. 
 
Samanlainen kehityskulku on mahdollinen myös niissä konflikteissa, joissa 
tavoitteena ei ole perustarpeen tyydyttäminen, sillä tavoitteesta luopuminen 
kompensaation myötä saattaa alkaa painaa osapuolen mieltä myöhemmässä 
vaiheessa, jolloin konflikti voi syntyä uudelleen samasta asiasta, saaden alkunsa 
vihamielisistä asenteista. Ongelma on samanlainen kuin vetäytymisen yhteydessä, 
sillä vaikka kompensaation tulisi taata todellinen tavoitteesta luopuminen ja 
tyytyväisyys tähän päätökseen, olosuhteiden muuttuessa (ja olosuhteet muuttuvat 
aina) tavoitteen saavuttamisen merkitys voi kasvaa kompensaatiosta saatavaa hyötyä 
suuremmaksi ja tavoite voidaan nostaa takaisin tietoisuuteen, jolloin käsillä on jälleen 
suora toimijakonflikti. 
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Vaikka tässä kompensaation mallissa, kuten myös muissakin toimijakonfliktin 
transformaation malleissa, on joitakin ongelmia kestävyyden suhteen, on se kuitenkin 
toimiva keino päästä eteenpäin, saavuttaa konfliktin ratkaisu (conflict solution). Ja 
koska pysyvä ja ikuinen rauha on sellainen asia, jota ei voi saavuttaa, koska konflikteja 
ei voi täysin poistaa (Galtung, 1996, 89), ei kestävyysongelma sinänsä ole Galtungin 
teoriassa todellinen ongelma. Se on kuitenkin konfliktin väliaikaisten ratkaisujen 
edellytys ja siksi se on tässä nostettu esiin. Vaikka täydelliseen positiiviseen rauhaan 
ei näiden mallien – transsendenssin, kompromissin, vetäytymisen, loppuun asti 
taistelun tai kompensaation – avulla päästäisikään, ovat ne hyödyllisiä askelia sitä 
kohti. Täten ne ovat tärkeä osa transformaatiota ja galtungilaista konfliktinratkaisua. 
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Tässä tutkielmassa on tarkasteltu Johan Galtungin konfliktin käsitettä sekä hänen 
esittämiään konfliktinratkaisun malleja. Tutkielman tarkoituksena oli esittää analyysi 
Galtungin konfliktin käsitteestä sekä hänen konfliktinratkaisun keinoistaan, sillä 
sellaista ei ole muualla vielä esitetty. Tutkimuskysymyksinä olivat: millainen on Johan 
Galtungin käsitys konfliktista ja miten konflikti voidaan ratkaista galtungilaisittain. 
Analyysin perusteella kysymyksiin voidaan vastata seuraavasti: 

 
Galtungin konfliktin käsite on selkeästi kietoutunut yhteen sen lähikäsitteiden 
väkivallan ja rauhan kanssa. Konfliktin käsite rakentuu vahvasti samaan tapaan kuin 
Galtungin väkivallan sekä rauhan käsitteet: kaikilla näillä on kaksi ulottuvuutta, joista 
käytetään nimityksiä suora ja rakenteellinen (väkivalta ja konflikti) tai negatiivinen ja 
positiivinen (rauha). Tämän lisäksi konfliktissa on mahdollisuus sekä rauhaan että 
väkivaltaan, sillä sen ilmentyessä on mahdollista valita, minkälainen toimintatapa 
valitaan – rakentava rauha vai tuhoava väkivalta. Galtungilaisen maailmankuvan 
mukaan ihminen valitsee helposti tuhoavan toiminnan, mikäli jokin estää tavoitteen 
saavuttamisen, jolloin konfliktiin liittyy lähes aina jonkinlaista väkivaltaa. Tästä 
näkemyksestä huolimatta Galtung kriittiselle rauhantutkimukselle ja 
konfliktinratkaisulle tyypilliseen tapaan painottaa väkivallattomuutta konflikteja 
käsiteltäessä ja arvostaa suuresti rauhaa arvona. Tämä samanaikainen väkivallan 
todennäköisyyden toteaminen ja rauhanomaisen toiminnan valitsemiseen 
kannustaminen vaikuttaa hieman ongelmalliselta Galtungin teoriassa – ainakin se 
tekee siitä idealistisen oloisen. 

 
Galtungin konflikti on kolmiosainen muodostelma – se on dynaaminen kokonaisuus, 
jonka osat voivat muuttua, ja joka voi kehittyä eri suuntiin saaden alkunsa joko 
vihamielisistä asenteista ja olettamuksista, aggressiivisesta käyttäytymisestä tai 
ristiriidasta. Olennaiseen asemaan konfliktin käsitteen kannalta nousee toimijoiden 
tietoisuus omista asenteistaan sekä ristiriidan olemassaolosta: tietoisuus erottaa 
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toimijakonfliktin rakenteellisesta konfliktista ja on luovan ja rauhanomaisen 
konfliktin transformaation edellytys. Galtungin näkemys toimijoiden tietoisuudesta 
ja heidän mahdollisista tiedostamattomista tavoitteistaan tekee hänestä, Quentin 
Skinnerin termein, innovatiivisen ideologin. Galtungin rakenteellisen konfliktin 
käsitteen myötä konflikteja voidaan nähdä siellä, missä niitä perinteisemmän 
konfliktin määritelmän mukaan ei ole – sellaisissa tilanteissa, joissa väkivalta ei ole 
nähtävää eivätkä toimijat välttämättä koe olevansa konfliktin osapuolena. Galtung siis 
pyrkii rakenteellisen konfliktin käsitteellään (toki myös rakenteellisen väkivallan 
käsitteellään) vaikuttamaan ihmisiin siten, että konflikti (ja väkivalta) ymmärrettäisiin 
laajempina kokonaisuuksina kuin perinteisessä konfliktinratkaisussa käsitettynä 
sotana ja näkyvänä väkivaltana. 

 
Myös Galtungin ymmärrys konfliktinratkaisusta eroaa perinteisistä näkökulmista. 
Galtung kehystää konfliktinratkaisun, tai hänen omin termein ‘konfliktin 
transformaation’, komedian narratiiviin eikä laajemmassa 
konfliktinratkaisukirjallisuudessa tyypillisesti käytettyyn romanssiin. Tästä johtuen 
galtungilainen konfliktinratkaisu nähdään jatkuvana prosessina, johon mahtuu 
erilaisia vakaita ja epävakaita tilanteita eikä konfliktin “lopettaminen”, täydellinen 
ratkaiseminen, ole tavoiteltavaa eikä edes mahdollista. Galtungilaisen 
konfliktinratkaisun tavoitteena onkin transformatiivisen kapasiteetin kasvattaminen 
eli konfliktien käsittelytavan muuttaminen mahdollisimman hyväksyttäväksi, 
kestäväksi ja rauhanomaiseksi. 

 
Rakenteellisen konfliktin galtungilaisen ratkaisun vaiheina toimivat yhteenotto, 
kamppailu, toisistaan irrottautuminen ja uudelleenyhdistyminen. Etenkin näissä 
vaiheissa Galtungin teorian gandhilaiset vaikutukset tulevat hyvin esiin. 
Ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää rakenteellisen konfliktin ratkaisun 
ensimmäisen vaiheen vaatimaa toimijan tietoisuutta, sillä Galtungin rakenteellisen 
konfliktin määritelmän mukaan toimijat eivät ole tietoisia rakenteellisessa konfliktissa. 
Täten on mahdollista ajatella, että rakenteellisen konfliktin ratkaisun vaiheiden tulisi 
käsitellä lähinnä kriittisen tietoisuuden saavuttamista sekä mobilisaatiota, joiden 
jälkeen toimijakonfliktiksi tietoisuuden myötä muuttunut tilanne voitaisiin ratkaista 
jollakin toimijakonfliktin ratkaisun mallilla. 

 
Toimijakonfliktin ratkaisun malleja on galtungilaisessa konfliktinratkaisussa viisi: 
transsendenssi, kompromissi, vetäytyminen, loppuun asti taistelu ja kompensaatio. 
Näistä ensimmäinen on se konfliktinratkaisun keino, joka on kaikista mielekkäin 
Galtungille – se on se konfliktin käsittelyn menetelmä, joka kantaa nimeä ‘luova 
konfliktin transformaatio’. Juuri tämä on se vaihtoehto, jonka voi konfliktitilanteessa 
väkivallan hyödyntämisen sijasta valita. Ainoastaan loppuun asti taistelu nimetään 
väkivaltaiseksi menettelytavaksi ja täten vältettäväksi. Vaikka nämä viisi mallia on 
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esitetty selkeiksi vaihtoehdoiksi, joista toimijakonfliktin kohdalla tulee valita, liittyy 
kuhunkin malliin joitakin ongelmia. Esimerkiksi loppuun asti taistelun kohdalla 
voidaan esittää galtungilaiselle rauhanomaiselle teorialle vastaväite, että joissakin 
tapauksissa sotilaallinen voitto johtaa parhaaseen lopputulokseen positiivisen rauhan 
kannalta. Vetäytymisen kohdalla voidaan puolestaan kyseenalaistaa, onko kaikista 
tavoitteista ylipäätään mahdollista luopua. 

 
Galtungin parhaana pitämään vaihtoehtoon, transsendenssiin, sekä myös 
kompromissiin että kompensaatioon, liittyy kuitenkin mahdollisesti suurempia 
ongelmia. Niiden hyödyntäminen vaatii konfliktin osapuolilta sellaista luovuutta ja 
ristiriidan ylitse katsomista, joka saattaa vaikuttaa mahdottomalta konfliktitilanteessa. 
Onkin täten ehkä syytä kysyä, kuinka realistisia nämä Galtungin esittämät mallit ovat. 
Konfliktin käsitettä kuvatessaan Galtungin voidaan katsoa käsittävän väkivallan 
lähes väistämättömänä pahana konflikteihin liittyen, sillä ihminen on taipuvainen 
valitsemaan väkivallan. Etenkin tätä taustaa vasten Galtungin esittämät konfliktin 
ratkaisun mallit ja vaiheet vaikuttavat yllättävän toiveikkailta sekä idealistisilta. 

 
Lisäksi Galtung tuntuu olevan kiinnostunut nimenomaan konfliktin 
transformaatiosta eli siitä ikuisesta prosessista, joka tähtää lopulta positiiviseen 
rauhaan, ja jonka myötä konfliktien käsittely on kestävää ja hyväksyttävää. Hänen 
esittämänsä konfliktinratkaisun keinot voidaan nähdä kuitenkin lähinnä väliaikaisiin 
konfliktin ratkaisuihin (conflict solutions) keskittyvinä, sillä niiden tavoitteena on ottaa 
edes pieni askel eteenpäin kohti positiivista rauhaa eikä antaa karttaa kaikkien 
mahdollisten tulevien konfliktien käsittelyyn. Myös perinteisen konfliktinratkaisun 
voidaan katsoa tähtäävän tällaisiin galtungilaisittain väliaikaisiin konfliktin 
ratkaisuihin. Tämä huomioon ottaen Galtungin perinteiselle konfliktinratkaisulle 
vastakkaiset näkemykset erilaisten kannustinten käyttämisestä tuntuvat omituisilta, 
sillä esimerkiksi taloudellisten sanktioiden käytöstä on paljon positiivista näyttöä. 
Voisi kuvitella, että väliaikaisiin konfliktin ratkaisuihin päästäkseen Galtung 
hyväksyisi talouspakotteiden kaltaiset pakkokeinot niiden toimivuuden vuoksi. 
Jatkuva transformaatio vaikuttaa taustalla kuitenkin niin paljon, ettei Galtung 
kriittiselle konfliktinratkaisulle ominaiseen tapaan kuitenkaan hyväksy pakkokeinoja, 
vaan korostaa toimijoiden autonomian ylläpitämistä ja kehittämistä, koska se on se, 
mikä on merkittävää pitkällä aikavälillä. 

 
Vastaamalla tutkimuskysymyksiin ja tarkastelemalla niinkin merkittävän toimijan 
kuin Galtungin ajattelua, tämä tutkielma on pyrkinyt lisäämään pienen osansa siihen 
tutkimukseen, jota konfliktinratkaisun ja rauhantutkimuksen alalla tehdään sekä 
valaisemaan aikaisemmin ehkä hieman pimentoon jäänyttä aihetta. Lisäksi 
konfliktinratkaisun erilaisia teoreettisia keinoja ja malleja tarkastelemalla saatetaan 
saada käytännön konfliktinratkaisuun uusia näkökulmia ja sovellettavia 
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menettelytapoja. Ja koska konfliktien ratkaiseminen ja pyrkimys kohti Galtungin 
positiivista rauhaa on oletettavasti erittäin hyvä tavoite, tulisi näitä aiheita tutkia 
myös jatkossa, sillä tie globaaliin positiiviseen rauhaan on vielä pitkä ja kivinen. 
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