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Kas Eesti peaks osalema Kony 2012 kampaanias? 
TAUSTAMATERJAL 

 
2012.a märtsis algatatud sotsiaalkampaania Kony 2012 eesmärk on peatada Uganda 
mässulisrühmitus Lord Resistance Army (LRA) ja selle liider, Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu poolt tagaotsitav Joseph Kony. Kampaania keskmes on USA organisatsiooni 
Invisible Children, Inc. tehtud 30-minutiline dokumentaalfilm nimega Kony 2012, mille 
peasiht on muuta Joseph Kony kuulsaks. Seda mitte selleks, et teda ülistada, vaid selleks, et 
tema kuriteod ei jääks märkamata ja et ta arreteeritaks detsembriks 2012. 
 
Film levis internetis kulutulena ja muutus kiiresti sotsiaalmeedia fenomeniks. Kony 2012 
pälvis nii laialdast kriitikat kui ka kiitust, ning õhutas arutelusid nii LRA, Kony ja Põhja-
Uganda konflikti teemadel kui ka küsimuste üle nagu massikampaaniate ja sotsiaalmeedia roll 
inimõiguste kaitse, õigluse, konfliktide lahendamise jms eest seismisel, mis on ülla eesmärgi 
nimel lubatud, mis mitte jne. 
 
Dokumentaalfilmi Kony 2012 sisu 
 
Filmis jutustab USA aktivist, Invisible Children'i kaasasutaja Jason Russell, kuidas LRA on 
Joseph Kony juhtimisel Ugandas 26 aastat lapsi röövinud, muutnud tüdrukud seksorjadeks ja 
poisid sõduriteks. Videos figureerib ka Jason Russelli väike poeg Gavin, kes samuti leiab, et 
halb mees tuleb peatada. 
 
Filmis kajastub J. Russelli 9 aasta eest antud lubadus Uganda poisile Jacob Acaye'le aidata 
peatada Kony ning ülevaade senistest tegevustest lubaduse ellu viimiseks. Kuna oluliseks 
peeti USA sekkumist, siis kohtusid Russell ja tema mõttekaaslased esmalt USA 
võimukandjatega. Viimastel polnud aga huvi sekkuda, sest USA julgeoleku- või finantshuvid 
polnud kaalul. Edasi tegutsesid Russell & Co aktiivselt avalikkuse teadlikkuse tõstmisega. 
Juba suurema toetajaskonna baasil kohtuti aastaid hiljem uuesti võimukandlatega, mis viis 
2011. aastal USA otsuseni saata Uganda armeele appi 100 nõunikku. Palju on saavutatud, aga 
Kony on ikka vabaduses ja kuna ta on taktikat muutnud, on teda raske tabada. 
 
Jason Russelli jaoks on edasine selge: Uganda armee peab Joseph Kony leidma, selleks on 
neil aga vaja USA abi. USA abi on olemas, aga selle säilitamiseks on oluline rahva surve. 
Viimase tarbeks peab rahvas teadma, kes on Kony. Kõik me saame anda oma panuse, 
eelkõige filmi jagades (Facebookis on tänapäeval rohkem inimesi kui 200 aastat tagasi kogu 
planeedil ja see on võim!), aga ka hankides action kit (postrid, käevõrud, t-särgid), annetades, 
andes toetusallkirju ja kontakteerudes otsustajatega. 
 
Lord Resistance Army (LRA) ehk Issanda Vastupanuarmee loodi Joseph Kony eestvedamisel Põhja-
Ugandas 1980.ndate keskpaigas. Rühmitus kasvas välja põhjaugandalaste võitlusest Lõuna-Ugandast 
pärineva president Yoweri Museveni keskvalitsuse vastu. Seda võitlust õhutas keskvalitsuse tegevus 
Põhja-Uganda elanike (etnilised acholi'd) suhtes: acholi'd olid hästi esindatud varasema diktaatori 
armees ning võimule saanuna algatas Museveni riigi põhjaosas põhjaliku eelmise valitsuse sõdurite 
otsimise ja hävitamise missiooni, mille käigus ei säästetud ka tsiviilelanikke. 
Kony nägi ennast acholi'de vabastajana. Põhja-Uganda elanikud ei võtnud teda aga liidrina omaks ja 
Kony hakkas üha enam ründama tsiviilelanikke, süüdistades neid keskvalitsuse abistamises. LRA 
muutus kiiresti üheks maailma brutaalseimaks relvarühmituseks, kes terroriseeris aastakümneid 
Põhja-Uganda tsiviilelanikke. Oma ridade täiendamise põhimeetodiks sai laste röövimine, nende 
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hirmutamine ja ajude pesemine. Värvati nii poisse kui ka tüdrukuid, viimaseid eelkõige seksorjadeks. 
Lapssõdureid on sunnitud ellu viima võikaid koledusi nagu tapmised, vägistamised, ohvrite 
piinamised, lõigates neilt teiste hirmutamiseks ära kõrvad, nina, huuled jne. 
2005. aastal andis Rahvusvaheline Kriminaalkohus Joseph Kony ja nelja teise LRA kõrge ohvitseri 
kohta välja arreteerimiskäsu, süüdistades neid sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude 
toimepanekus. Vaatamata ponnistustele pole tänaseni õnnestunud J. Kony arreteerida. 

 
Dokumentaalfilmi tohutu kiire levik 
 
Video levis sotsiaalmeedias tohutus mahus tohutult kiiresti:  
- Veebruari lõpus alustati kampaania soojendusega: 20.02 laeti film Vimeo keskkonda ja 

26.02 treiler YouTube'i. 
- 5. märtsil sai kampaania ametliku avapaugu: Invisible Children laadis video YouTube'i ning 

promos seda Twitter'is ja Facebook'is. Informatsioon filmi kohta levis sotsiaalvõrgustikes 
ülikiiresti, publik laadis üles videovastuseid ja saatis online-sõnumeid poliitikutele ja 
kuulsustele. Viimased aitasid omakorda filmi levikule kaasa, Twitter'is säutsusid sel teemal 
muu hulgas kuulsused nagu P. Diddy, Rihanna, Justin Bieber ja Oprah. 

- 7. märtsiks oli monitooringufirma Visible Measures Corp andmeil filmi vaadatud 20 
miljonit korda ja 9.märtsi päraslõunaks (st. 5 päeva jooksul kampaania algusest) juba 80 
miljonit korda. 

- Esmaspäeva (05.03) ja reede (09.03) pärastlõuna vahel kasutati Twitter'is sõna "Kony" üle 3 
miljoni korra (sotsiaalmeedia monitooringu firma PeopleBrowsr andmeil). 

- 12. märtsiks ehk nädala jooksul oli videot vaadatud üle 100 miljoni korra (YouTube pluss 
inimeste poolt videovastustena veebi riputatud klipid). Film on ajaloo kõige kiiremini 
levinud videokampaania, saavutades 100 miljonit vaatamist läbi aegade lühima aja jooksul.  

 
Invisible Children kogus kampaania esimese 48 tunni jooksul annetustena 5 miljonit USD. 
 
Põhjustena, miks dokumentaalfilm nii kiiresti nii suure populaarsuse saavutas, on välja 
toodud näiteks järgmist: 
- Video on eelkõige suunatud noortele. Just nemad on ka aktiivsemad netikasutajad ja 

sotsiaalvõrgustikes informatsiooni levitajad. 
- Sobiva subjekti olemasolu: on olemas üks väga paha tegelane, kes on vaja kinni võtta. 
- Probleemi kirjeldamisel oskuslike mõjutusvahendite kasutamine: laste kaasamine, must-

valge pildi edastamine, traagika presenteerimine koos positiivse sõnumiga, et saame 
olukorda muuta. Noorte huvi tekitamiseks lisaks sõnum, et Facebook on võim.  

- Lihtsa lahenduse pakkumine: Kony arreteerimine lahendab kõik. 
- Lihtsa panustamisvõimaluse pakkumine: me kõik saame midagi ära teha, jagades teavet 

filmi kohta, pannes üles postreid, kandes käevõru. Kõik see motiveerib noori tegutsema. 
- Info levitamiseks kuulsuste kaasamine. 
 
Vastukaja (kiitus ja laitus) 
 
Filmi kiire levik näitab kampaania edukust – Kony sai kuulsaks rekordkiirusel. Samas on 
video saanud väga palju kriitikat asjatundjatelt nagu Uganda kohalikud vabaühenduste 
aktivistid, ajakirjanikud ja ametnikud, humanitaarabi eksperdid, Ugandaga kursis olevad 
teadlased jne. 
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Kriitikud on esile tõstnud seda, et filmis esitatakse ülemäära lihtsustatud ja moonutatud pilt 
reaalsusest ning taoline tegevusviis on manipuleeriv, solvav, vastutustundetu ja ohtlik. Välja 
on toodud näiteks järgmised ebatäpsused / sisulised probleemid: 
- Tegelikkuses pole LRA Ugandas aktiivne 2006. aastast. Praegu tegutseb hinnanguliselt 150-

300 relvastatud võitlejani vähenenud LRA Kongo DV-s, Lõuna-Sudaanis ja Kesk-Aafrika 
Vabariigis. Teisisõnu, LRA probleem pole küll kadunud, kuid kese on nüüd mujal. 

- Kuigi video näitab vastupidist, ei ole Põhja-Uganda enam sõjatander. Kuus-seitse aastat 
tagasi oli kohalike põhihirmuks tõepoolest LRA ning väikeste külade lapsed kogunesid 
ööseks Gulu linna magama, et üheskoos röövijatele vastu seista. Nüüd on aga 
põhiprobleemiks vaesus, haigused, tööpuudus jms. Kodudesse naasvatele ja konflikti-
järgselt oma elu rööpasse seada püüdvatele kohalikele (sh endistele lapssõduritele) ning 
regioonis töötavatele organisatsioonidele ei ole valeinfo levik abiks, pigem vastupidi.  

- Põhja-Uganda konflikt ei ole seisnenud pelgalt Joseph Kony's. Tegemist on keerulise 
suhtega pealinna Kampala ja riigi põhjaosas elavate etniliste acholi'de vahel. Uganda armee 
ei ole "puhas poiss", vaid on samuti Põhja-Ugandas toime pannud tõsiseid kuritegusid (laste 
röövimine, tsiviilelanike piinamine ja tapmine jms). Kriitiliselt tuleb vaadata ka üle 25 aasta 
võimul olnud president Museveni ja tema administratsiooni saamatust (soovimatust) Põhja-
Uganda probleemiga tegeleda, korruptsiooni ja inimõiguste rikkumisi. Invisible Children'i 
videos on Kony must ja Uganda (Museveni) armee valge. Taoline probleemi lihtsustamine 
ei aita sisulisele lahendusele kaasa, küll aga võib tuua uusi probleeme. 

- Videos välja pakutud sõjaline sekkumine ei pruugi olla õige teguviis. Suuri ühised sõjalisi 
missioone Kony tabamiseks on korraldatud varemgi (nt Uganda, Kongo DV ja Lõuna-
Sudaani relvajõudude ühisoperatsioon USA tehnilisel toel aastatel 2008-2009) ja need on 
läbi kukkunud. Samas on need levitanud LRA tegevust uutele aladele. LRA survestamine 
sõjalise rünnaku kaudu võib panna Kony veel rohkem lapsi röövima ja rünnakuid 
korraldama. Kriitikute arvates võiks mõelda ka sellele, et sõjaline tegevus LRA vastu on 
sõjaline tegevus lapssõdurite ja pantvangide vastu. Lahendus saab olla vaid laiapinnaline 
tegevus, st rahukõneluste toetamine, poliitiline surve regioonide valitsustele, arengu- ja 
humanitaarabi mõõtmega arvestamine, tsiviilisikute kaitse, endiste lapssõdurite 
rehabilitatsiooni toetamine jne. 

- Film promob USA noorte aktivistide tegevust ja eirab täielikult kohalike organisatsioonide 
pikaajalist tööd. Jääb mulje nagu ugandalased lihtsalt istuksid käed rüpes ja ootaksid abi 
väljast, mis süvendab klassikalisi stereotüüpe aafriklastest, keda on vaja päästa. 
Tegelikkuses on kohalikud elanikud probleemidega tegelenud aastakümneid, kohalikud 
organisatsioonid on aktiivselt tegutsenud nii praktilisel tasandil (ohvrite abistamine, endiste 
lapssõdurite rehabiliteerimine jne) kui eestkoste tasandil ning saavutanud tulemusi. 

- Filmist jääb mulje, nagu USA sekkumine on ainuke lahendus (avalikkust ei kutsutud üles 
avaldama survet nt Uganda presidendile Musevenile) ning USA noorte tegevus Facebook'is 
(toetuse avaldamine ja info jagamine) lõpetab konflikti. Lahendus on ikka keerulisem. See 
peab lähtuma kohalikest arvamustest ja arvestama, et reaalsus on tunduvalt keerulisem kui 
"Kony on paha". Lihtsad lahendused võivad kasu asemel kahju teha. 

 
Kriitikanooled lendasid ka organisatsiooni Invisible Children kui sellise pihta: 
- Raportite järgi kulutab ühendus vähem kui kolmandiku kogutud rahast otsesteks tegevusteks 

regioonis, ülejäänud kulub nende endi palkadeks, reisideks, filmide tegemiseks jms. Seega 
on küsitav, kas kampaania käigus neile annetatav raha läheb õigesse kohta. 

- Organisatsiooni võtmepositsioonidel ei ole ugandalasi ja organisatsioonil pole kogemust 
konfliktide lahendamise ja ennetamise valdkonnas. Arvestades ka filmis sisalduvat valeinfot 
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ning keskendumist USA sekkumisele ja teadlikkusele Uganda-põhiste tegevuste asemel, on 
küsitav, kas nad ikka teavad, mida nad teevad. 

- Video promob eelkõige organisatsiooni ja selle liidrit. Tekib küsimus nende motivatsiooni 
kohta. 

 
Vaatamata kriitikale on kampaania saanud eri asjatundjatelt ka palju kiitust ja toetust. Muu 
hulgas on toetust avaldanud filmis osalev Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör Louis 
Moreno Ocampo, Amnesty International, akadeemikud, asjatundjad Aafrikast jne). 
Positiivselt meelestatud toovad välja asjaolu, et vaatamata video puudustele on faktid ikkagi 
sellised: 
- Kampaania ON tõmmanud tohutut tähelepanu J.Kony'le, kes ON kurjategija, kes tuleb 

tabada ja kelle üle õigust mõista. Miljonid inimesed teavad nüüd, et Kony on korda saatnud 
õudusi. Teemast räägitakse ja on lootust, et arutelud liiguvad edasi ka teiste probleemide (sh 
Uganda armee kuritegude) käsitlemiseni. 

- Kuigi Ugandast on LRA tõepoolest välja surutud ja relvastatud võitlejate arv on nüüdseks 
väike, jätkab see rünnakuid naaberriikides. Näiteks, organisatsiooni Human Rights Watch 
andmeil tapsid 2009. aasta detsembris LRA võitlejad 4-päevase laastustöö käigus 345 ja 
röövisid 250 tsiviilelanikku Põhja-Kongos. St. regiooni valitsused EI OLE tänaseni suutnud 
probleemi lahendada ja vajavad seega rahvusvahelise üldsuse, sh USA tuge. 

- Rahvusvahelise üldsuse toe hoidmiseks ja suurendamiseks ON oluline, et valijad oma 
riikides survet avaldaksid. On tõepoolest naiivne arvata, et sotsiaalvõrgustikes info jagamine 
otseselt probleeme lahendab. Kuid on ka raske eitada, et sellel, kui miljonid inimesed filmi 
vaatavad ja sotsiaalvõrgustikes arvamust avaldavad, võib olla mõju. Näitab see ju 
poliitikutele, et tavainimesed hoolivad teemast ja soovivad näha tulemusi. Filmi leviku 
järgselt on reaalselt reageerinud USA, kinnitades oma toetuse suurendamist, Aafrika Liit on 
lubanud kokku panna 5000-pealise armee Kony tabamiseks, maikuus tabati Ceasar Acellam, 
üks LRA juhtivtegelastest jne. 

- Organisatsioon Invisible Children on rahaasjades aus, nad ei eitagi, et kohalikeks 
tegevusteks läheb kolmandik. Samas on organisatsioon ellu viinud vahvaid asju: nad on 
aidanud Põhja-Ugandas koole ehitada, aidanud üles seada varajase hoiatuse raadiosüsteemi, 
mis hoiatab LRA rünnakute eest, nad on aastaid tõstnud teadlikkust USAs jne. 

 
Tähelepanu on pööratud ka sellele, et kampaania ON saavutanud tohutult suure hulga noorte 
tähelepanu. Kui isegi vaid murdosa neist videot vaadanud miljonitest said motivatsiooni 
teemasse rohkem süveneda, infot otsida ja küsimusi küsida, on see positiivne. Mõnedest neist 
võivad tulevikus saada eksperdid teemadel nagu LRA ja Kony, mässulisrühmitused, Uganda, 
lapssõdurid, inimõigused, konfliktide ennetamine ja lahendamine jne.  
 
Ühenduse Invisible Children enda vastus ja jätkuvideo 
 
Invisible Children on kriitikale vastanud nii intervjuudes kui oma kodulehel (vt kasulikud 
lingid). Selgitatakse rahastamist ja antakse ülevaade oma tegevusest kohapeal. Samuti 
toonitatakse, et video eesmärk oli saavutada noorte tähelepanu ja seetõttu tehti sõnum 
võimalikult lihtsaks. Selgitatakse, et kampaania kutsub üles valitsusi üle maailma osalema ja 
toetama regiooni valitsusi laiapõhjalises tegevuses LRA ohu lõpetamiseks. Laiapõhjalisel 
tegevusstrateegial on põhisammast: 1) tsiviilisikute kaitse; 2) LRA ladviku vahistamine; 3) 
LRA võitlejate rahumeelsele alistumisele kaasa aitamine; ja 4) LRA tegevusest mõjutet 
kogukondade taasülesehitamise toetamine. Toonitatakse, et organisatsioon ei toeta rahaliselt 
Uganda valitsust ja armeed, kuid Uganda armee on LRA-vastases võitluses võtmetähtsusega, 
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kuna teistel LRA-st mõjutet riikide armeedel pole vastavat võimekust. Samas ei kaitse 
Invisible Children Uganda valitsuse ja armee poolt toime pandud inimõiguste rikkumisi. 
 
Aprillis laadis Invisible Children YouTube'sse jätkuvideo pealkirjaga Kony 2012: Part II – 
Beyond Famous. Jätkufilmis korratakse üldjoontes esimese video sõnumit, seda tehakse aga 
nüansirikkamalt ja tasakaalustatumalt. Sõna saavad peamiselt aafriklased. Jätkuvideos muu 
hulgas: 
- Selgitatakse teadlikkuse tõstmise tähtsust noorte hulgas (teadlikkusele järgneb tegutsemine, 

suurem hoolivus ümbritseva maailma suhtes, homsed liidrid) ning näitab esimese filmi mõju 
(tohutu huvi rahva hulgas -> USA Senati tegevus, Aafrika Liidu lubadused) 

- Tutvustatakse organisatsiooni tegevust regioonis, märkides ära kohalike partnerite jt 
organisatsioonide rolli (Invisible Children on vaid üks paljudest ja ta polnud esimene). 

- Kirjeldatakse täpsemalt LRA ja Kony probleemi. LRA mineviku tegudele lisaks arvestada 
sellega, et LRA on praegusel ajal aktiivne Kongo DV-s, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Lõuna-
Sudaanis. 2008. aastast alates on nad tapnud üle 2400 inimese ning sajad naised ja lapsed on 
praeguseni vangis. Teisisõnu, kuigi rühmitus on tänaseks väike, on nende võimekus suur. 
Mitmed ponnistused peatada LRA on luhtunud. Nii korduvalt peetud rahukõnelused kui 
sõjaline sekkumine pole tulemusi andnud. LRA-probleemi lahendamiseks on vajalik 
kõikehõlmav lähenemine (vt selgitus eelpool) ja rahvusvaheline koostöö. 

- Toonitatakse, et meile lähevad korda ka probleemid mujal ja me saame panustada. Oluline 
on informeerida teemast poliitikuid jt liidreid ning paluda neil LRA ja Kony vastaseid 
tegevusi toetada. Info levikule kaasa aitamiseks kutsustakse kõiki üles plakateid kleepima ja 
asjast rääkima. 

 
Jätkuvideos on jutustajaks Invisible Children'i juhataja Ben Keesey. Esimese filmi 
peategelane Jason Russell sattus personaalsest tähelepanust tingitud ülepinge tõttu haiglasse. 
 
Kuidas edasi… 
 
Nii kampaania toetajad kui kriitikud nõustuvad sellega, et Kony ja temasugused tuleb peatada. 
Aruteluteemaks jääb ühelt poolt see, kuidas neil teemadel avalikkuse huvi äratada ja 
teadlikkust tõsta, mis on seejuures lubatud ja mis mitte. Teisalt on oluline mõelda, kuidas ära 
kasutada plahvatuslikult suurenenud huvi teema vastu ja mobiliseerida see tegevusteks, mis 
ulatuvad kaugemale kui sotsiaalvõrgustikes "meeldib" või "jagan" nupu kasutamine. Kas ja 
kuidas siis ikkagi saame kaasa aidata Kony ta teiste temasuguste vahistamisele ning tegutseda 
koostöös kohalike jõududega parandamaks inimeste eluolu Kesk- ja Ida-Aafrikas? 
 
Kasulikke linke 
 
Dokumentaalfilm Kony 2012 YouTube's: 
www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc 
Jätkuvideo Kony 2012: Part II – Beyond Famous  YouTube's: 
www.youtube.com/watch?v=c_Ue6REkeTA 
Kampaania koduleht: 
www.kony2012.com 
Invisible Children'i koduleht: 
www.invisiblechildren.com  
Invisible Children'i vastus kampaania kriitikale: 
www.invisiblechildren.com/critiques.html 
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Kampaaniat toetavaid arvamusi 
Ühenduse Human Rights Watch Aafrika spetsialistilt Ida Sawyerilt: 
http://www.hrw.org/news/2012/03/14/campaigning-action-joseph-kony-and-lra 
Endiselt Mandela valitsuse ministrilt ja praeguselt vabaühenduse juhilt Jay Naidoolt: 
http://dailymaverick.co.za/opinionista/2012-04-04-theres-a-light-in-the-get-kony-campaign 
Uganda juristilt ja poliitikult Norbert Maolt: 
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/03/21/guest_post_ive_met_joseph_kony_and_kony_
2012_isnt_that_bad 
Amnesty International'i Aafrika-suunalise eestkoste direktorilt Scott Edwardsilt: 
http://blog.amnestyusa.org/waronterror/kony2012-and-the-warping-logic-of-atrocity/ 
The New York Times kolumnistilt Nicholas D. Kristofilt: 
http://www.nytimes.com/2012/03/15/opinion/kristof-viral-video-vicious-
warlord.html?_r=2&nl=todaysheadlines&emc=tha212_20120315 
BBC raport sellest, kuidas ohvrid toetavad kampaaniat: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17432481 
 
Kriitilisi vaatepunkte 
Uganda ajakirjaniku Rosebell Kagumire videovastus: 
http://www.youtube.com/watch?v=KLVY5jBnD-E 
Endiselt LRA lapssõdurilt Anywar Ricky Richardilt: 
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/03/09/kony-2012-a-view-from-northern-
uganda 
Ugandas ja USAs tegutsevalt sotsiaalteadlaselt Mahmood Mamdanilt: 
http://pambazuka.org/en/category/features/80787 
Noorelt USA vabaühenduse tegelaselt Anna Shaw'lt: 
http://lindaraftree.wordpress.com/2012/03/08/one-girls-guide-to-kony-2012/ 
USA teadlaselt Michael Deibertilt 
http://www.huffingtonpost.com/michael-deibert/invisible-children_b_1327417.html?ref=tw 
Vabakutseliselt USA ajakirjanikult Michael Wilkersonilt: 
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/03/07/guest_post_joseph_kony_is_not_in_uganda_a
nd_other_complicated_things 
USA ajakirjanikult ja poliitikaanalüütikult David Rieffilt: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/14/the_road_to_hell_is_paved_with_viral_vid
eos_kony_2012 
Project Diaspora aktivistilt, Ugandast pärilt TMS Rouge'lt: 
http://projectdiaspora.org/wp-content/2012/03/08/respect-my-agency-2012/ 
 
Erinevaid arvamusavaldusi koondavad ülevaated ja linkide kogud 
Kogumik aafriklaste vaatepunkte: 
http://afripopmag.com/2012/03/african-reactions-to-the-kony-2012-campaign/ 
Portaali whydev.org linkidekogu: 
http://www.whydev.org/a-readers-digest-of-kony-2012/ 
Iiri arengukoostöö kodanikühenduste katusorganisatsiooni Dochas'e lingikogu: 
http://dochasnetwork.wordpress.com/2012/03/08/stopping-kony-or-stopping-video-activism/ 
The Guadrian'i leht Kony 2012 teemal, ülevaade, artikleid, erinevaid arvamusi: 
http://www.guardian.co.uk/world/kony-2012 
Arvamusi Ugandast: 
http://ugandaspeaks.com/ 
Ülevaade Wikipedias: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kony_2012 
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Kampaania õppetunde: 
Kony 2012 teemaline taustamaterjal õpetajatele: 
http://concernedafricascholars.org/wp-content/uploads/2012/04/Kony-React-Respond.pdf 
The Guadrian'i lingikogu õppematerjalidele: 
http://www.guardian.co.uk/education/2012/apr/23/kony-2012-teaching-resources 
Õppetunde arenguteemalise kommunikatsiooni tarbeks: 
http://www.comminit.com/policy-blogs/content/lessons-learned-kony-2012-campaign-
0#.T2W5vXxw5ig.twitter 
Millele võiks enne teatava kampaaniaga kaasa minemist mõelda: 
http://www.thedailymuse.com/education/what-we-can-take-from-kony-2012-how-to-really-
think-about-ngos/ 
 
Eestikeelsed ülevaated kampaaniamelust 
Evelin Andrespokilt: 
http://www.terveilm.net/?id=9&tag=9&blog=1297 
Anna-Maria Penult: 
http://arvamus.postimees.ee/784600/anna-maria-penu-koik-teavad-kes-on-kony/ 
 
Joseph Kony ja LRA problemaatikast üldisemalt 
Teadlaste ja aktivistide kokku pandud ressursikogu reaktsioonina Kony 2012 kampaaniale: 
http://makingsenseofkony.org/ 
Ühenduse Human Rights Watch ülevaade: 
http://www.hrw.org/kony 
BBC tutvustab Joseph Kony't: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17299084 
The Guadrian'i artikleid: 
http://www.guardian.co.uk/world/joseph-kony 
International Crisis Group'i ülevaade: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/uganda.aspx 
 
 
 


