
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon 
nimitti maaliskuun alussa Jorda-
nian entisen ulkoministerin Abdul 
Al-Khatibin erityislähettilääkseen 
Libyaan.  Kriisin johdosta humani-
taarisen avun tarpeessa on tällä 
hetkellä yli miljoona siviiliä. Avun 
perille saaminen edellyttää YK:n 
välitystoimia, jotta humanitaarisille 
operaatioille saadaan sekä Gaddafin 
hallinnon että kapinallisia edusta-
van Libyan kansallisen neuvoston 
hyväksyntä.

Välitystoimien mahdollisuuk-
sia on kuitenkin heikentänyt – tai 
vähintäänkin hankaloittanut – YK:n 
turvallisuusneuvoston aiempi päätös 
viedä Libyan johdon toimet Haagin 
kansainvälisen rikostuomioistuimen 
tutkittaviksi. Näin YK on ajautunut 
hankalaan asemaan, kun se pyrkii 
toimimaan samanaikaisesti sekä 
konfliktin sovittelijana että lain-
valvojana.

Sisällissodan puolustusvaihees-
sa Gaddafin eristetty hallinto pyrki 
joidenkin raporttien mukaan luo-
maan neuvotteluyhteyden kapinal-
lisiin sekä harvoihin kansainvälisiin 
liittolaisiinsa. Näihin aloitteisiin ei 
kuitenkaan vastattu kansainvälisen 
yhteisön taholta tai ne jäivät tulok-
settomiksi. Tämän johdosta Libyan 
kriisiin jäi ”rauhanvälitysvaje”, mikä 
on erityisen epäedullista YK:n kan-
nalta.

Yleismaailmallisena järjestönä 
YK:n tulisi kyetä tarjoamaan rauhan-
välityspalveluksiaan nopeasti ja 
tehokkaasti sekä tilaisuuden tullen 
myös toimintakelpoisen ulospääsy-
tien sellaisten hallitusten edustajille, 
jotka ovat menettäneet legitimiteet-
tinsä syyllistymällä räikeisiin ihmis-
oikeusrikoksiin. Tämä olisi välttämä-
töntä inhimillisen turvallisuuden 
palauttamiseksi Libyan kaltaisilla 
konfliktialueilla.

Turvallisuusneuvoston 26. helmi-
kuuta hyväksymä Libyaa koskeva 
päätöslauselma 1970 osoittaa, että 
YK:n tavoitteet Libyan kriisissä ovat 
ainakin tähän mennessä varsin 
rajallisia: pyrkimyksenä on lähin-
nä lievittää humanitaarista hätää 
ja rajata kriisin heijastusvaikutuk-
sia – ei niinkään ryhtyä päättäväi-
siin toimiin kriisin ratkaisemiseksi. 
Tur vallisuusneuvosto otti käyttöön 
perinteiset kriisinhallinnan mene-
telmät, kuten asevientikiellon sekä 
Libyan johtajiin kohdistetut mat-
kustuskiellot ja pankkitilien jäädy-
tykset.

Toisaalta pitäytyminen rajalli-
sissa humanitaarisissa toimissa 
voi pitkällä aikavälillä osoittautua 
ristiriitaiseksi ja kestämättömäksi 
lähestymistavaksi: humanitaaristen 
operaatioiden toteuttaminen saattaa 
osoittautua mahdottomaksi ilman 
voimakkaampia toimia avustus-

järjestöjen toiminnan turvaamiseksi 
ja kriisin ratkaisemiseksi.

Jatkossa YK:n on selvennettävä 
rooliaan Libyan kriisissä – tällä het-
kellä se on epämääräinen ja risti-
riitainen. YK:lle on tarjolla viisi eri 
vaihtoehtoa tai skenaariota:  1) Mikäli 
konfliktissa saavutetaan suhteellisen 
rauhallinen tilanne, YK voi tyytyä 
toimittamaan humanitaarista apua 
hakemalla sille konfliktin molempi-
en osapuolten hyväksynnän. 2) Mi-
käli sisällissota pitkittyy ja muodos-
tuu uhka vakavasta humanitaarisesta 
kriisistä, YK:n turvallisuusneuvosto 
voi antaa uuden päätöslauselman 
avun perillemenon turvaamiseksi 
voimatoimin tai pakotteiden tiuken-
tamiseksi Gaddafin hallintoa vas-
taan. 3) Jos turvallisuusneuvoston 
päätöksenteko estyy jonkin pysyvän 
jäsenmaan veto-oikeuden vuoksi, 
Libyan tilanne voidaan ohjata YK:n 
yleiskokouksen käsiteltäväksi niin 
sanotun ”Uniting for Peace”-me-
nettelytavan nojalla, mikä kuitenkin 
vaatisi yhdeksän neuvoston jäsenen 
puoltoäänen. 4) Alueelliset järjestöt 
kuten Nato voivat ohittaa YK:n tur-
vallisuusneuvoston ja toimia ilman 
sen valtuutusta. 5) Kansainvälisten 
ja alueellisten järjestöjen toiminta 
Libyan kriisin ratkaisemiseksi hal-
vaantuu.

Ison-Britannian ja Ranskan YK-
edustustot ovat jo laatineet luon-
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noksen vaihtoehdon 2 mukaisesta 
voimakkaammasta päätöslausel-
masta, johon sisältyy lentokielto-
alueen perustaminen. Päätöslau-
selmaluonnos ei kuitenkaan toimi 
pelkästään tosiasiallisena varasuun-
nitelmana YK:n voimakkaammalle 
toimelle, vaan sen toivotaan ennen 
kaikkea luovan poliittisen pelotteen 
Gaddafin hallintoa vastaan. Uuden 
päätöslauselman eteen tehtävillä 
diplomaattisilla siirroilla on sama 
tarkoitusperä kuin yhdysvaltalaisten 
sotalaivojen siirtämisellä Liberian 
rannikolle: niillä pyritään osoitta-
maan kansainvälisten toimijoiden 
määrätietoisuus ja valmius ryhtyä 
voimakkaisiin toimiin, mikäli Libyan 
nykyhallinto jatkaa hyökkäyksiä si-
viiliväestöä vastaan.

Turvallisuusneuvoston viides-
tä pysyvästä jäsenmaasta Kiina ja 
Venäjä ovat esittäneet huolensa 
mahdollisen sotilaallisen väliintulon 
vaikutuksista Libyassa oleskelevi-
en kiinalaisten ja venäläisten vie-
rastyöläisten turvallisuuteen eva-
kuointiprosessin aikana. Lisäksi niitä 
huolestuttaa se, että voima toimet 
oikeuttava uusi päätöslauselma saat-
taisi muodostaa ennakko tapauksen 
humanitaarisen väliintulon sovel-
tamiselle kansainvälisessä turvalli-
suuspolitiikassa. Mikäli Libyan kriisi 
pahenee laajamittaiseksi humanitaa-
riseksi katastrofiksi, Kiina ja Venäjä 

voivat joutua lieventämään vastus-
tustaan kollektiivista voimankäyttöä 
kohtaan.

Arabiliitto, Persianlahden maiden 
yhteistyöneuvosto ja jopa Islami-
laisten maiden järjestö OIC, joka ei 
yleensä kannata ulkomaiden soti-
laallista väliintuloa konfliktitilan-
teissa, ovat tällä kertaa ilmaisseet 
tukensa kansainvälisen yhteisön 
voimatoimille Libyaa vastaan. Afri-
kan unioni sen sijaan vastustaa län-
simaiden sotilaallista väliintuloa.
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