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Tappion 
tiellä

Länsimaiden 
liittouma on 
häviämässä sodan 
Afganistanissa. 
Suomen hallitus 
uhkuu optimismia.

baman Vietnam.”
Amerikkalaisen News-

week-lehden kansiotsik-
ko oli hätkähdyttävä. Af-
ganistanin tilanne on 
huolestuttava, mutta sen 
rinnastaminen Yhdysval-
tojen noloimpaan sota-

seikkailuun tuntui melodramaattiselta.
Silti vertaus ei ole aivan huono.
Kuten 45 vuotta sitten, Yhdysvalloilla on 

uusi presidentti, joka on perinyt edeltäjäl-
tään vaikean sodan. Kuten Lyndon B. John-
sonilla vuonna 1964, Barack Obamalla on 
lähes pelkästään huonoja vaihtoehtoja.

Hän voi vetää amerikkalaiset joukot Afga-
nistanista, mutta se merkitsisi Naton johta-
man liittouman hajoamista ja taleban-ka-
pinallisten nousua valtaan muutamassa 
kuukaudessa.

Hän voi lähettää Afganistaniin lisää soti-
laita, mutta mahtavinkaan armeija ei pysty 
tuomaan alueelle rauhaa, ellei kehitysapua 
moninkertaisteta, diplomatiaa kiihdytetä 
ja naapurimaita saada mukaan ponnistuk-
siin.

Hän voi jatkaa kapinallisten pommitta-
mista heidän tukialueillaan Pakistanissa, 
mutta jokainen ohjusisku heikentää sikä-
läisen siviilihallituksen asemaa ja työntää 
Pakistania kohti juuri sitä, mitä eniten pe-
lätään: ydinaseiden joutumista fanaatikko-
jen käsiin.

Obaman pohtiessa uutta strategiaa Eu-
roopan pääkaupungeissa ihmetellään, mi-
ten seitsemän vuotta jatkunut, miljardeja 
maksanut operaatio vielä perusteltaisiin 
äänestäjille.

Jotkut hallitukset ovat sivuuttaneet on-
gelman yksinkertaisesti kieltäytymällä pe-

O
◼ Brittisotilas tarkkaili poliittista 
kokousta Musa Qalassa Etelä-
Afganistanissa 26. tammikuuta.

”

Teksti Jari Lindholm
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rustelemasta mitään. Näihin maihin kuu-
luu Suomi.

30 000 sotilaan hätäapu
Sotaonnen kääntymisen ei olisi pitänyt 
tulla yllätyksenä. Merkkejä siitä on nähty 
jo viisi vuotta.

Yhdysvaltojen avustama afgaaniopposi-
tio kaatoi terroristeja isännöineen taleban-
hallinnon nopeasti vuonna 2001, mutta sen 
jälkeen kansainvälinen yhteisö menetti 
mielenkiintonsa Afganistaniin.

Sotien tuhoamaan maahan on syydetty 
miljardien arvosta apua, mutta tulokset 
ovat olleet kehnot. Vuosien ponnisteluis-
ta huolimatta poliisi on heikko, armeija ei 
pärjää omillaan, keskushallitus mätänee 
käsiin ja maakuntia hallitsevat gangsterit. 

Afganistan jäi Yhdysvaltojen strategiassa 
toisarvoiseksi vuonna 2003, kun voimava-
rat keskitettiin Irakiin. Vastuu talebanien 
vastaisesta taistelusta lankesi Naton johta-
malle, usean kymmenen maan kriisinhal-
lintaoperaatiolle Isafi lle, johon Suomi on 
osallistunut noin sadalla sotilaalla.

Isaf ei ole pystynyt estämään talebanien 

voittoja Etelä-Afganistanissa eivätkä ame-
rikkalaiset idässä. Ainoastaan Länsi- ja 
Pohjois-Afganistan ovat pysyneet sodasta 
syrjässä, mutta viime kuukausina nekin 
ovat joutuneet vaaravyöhykkeeseen.

Yhdysvallat suunnittelee nyt joukkojensa 
vahvistamista noin 30 000 sotilaalla, joita 
käytettäisiin lähinnä hätäapuna etelässä.

Samaan aikaan Obama on puhunut rea-
listisemmasta strategiasta, jonka tavoit-
teena ei olisi enää kunnianhimoisesti län-
simaistyyppinen oikeusvaltio vaan ennen 
muuta terroriuhan poistaminen.

Käytännössä Yhdysvallat näin palaisi pis-
teeseen, josta Obaman arvostelema presi-
dentti George W. Bush aloitti sodan vuon-
na 2001. 

Talebaneja pohjoisessakin
Afganistanin lohduton tila on kiistaton. 

Jopa perinteisesti optimistinen Yhdys-
valtojen puolustusministeriö varoittaa tuo-
reessa katsauksessaan, että tilanne on ”hei-
kentynyt monilla alueilla”.

Kansainvälisen ICOS-tutkimuslaitoksen 
raportti tiivistää faktat: 72 prosenttia Afga-

nistanista on tavalla tai toisella talebanien 
hallinnassa. Näihin alueisiin kuuluu myös 
Faryabin maakunta, josta Suomi vetäytyi 
kesällä 2007. 

Suomalaisjoukkojen nykyinen sijoitus-
paikka Mazar-e-Sharif on tutkimuslaitok-
sen kartassa merkitty vaaleanpunaisella: 
”Talebanien läsnäolo tuntuva.”

Suomessakin jotkut rohkenevat jo lausua 
ääneen, ettei syytä riemuun ole.

”Käsitykseni on pikku hiljaa synkentynyt 
vuosien varrella”, sanoo eräs Afganistania 
tunteva upseeri, joka ei virkansa vuoksi ha-
lua puhua nimellään.

”Talebaneilla on kaikki valtit käsissään, 
eikä heitä voi lyödä sotilaallisesti. Vaikka 
kansainväliset toimijat millä tavoin jakaisi-
vat vastuita, ilman poliittista ratkaisua lop-
putulos ei tule olemaan hyvä.”

Tavoitteista on tingittävä, suosittelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun strategian 
laitoksen tutkijaupseeri, kapteeni Jarno 
Limnéll.

”Että vakautettaisiin Afganistanin valtio, 
luotaisiin pysyvä hallintojärjestelmä ja pa-
rannettaisiin naisten asemaa siinä määrin 

kuin on nyt poliitikkojen suulla esitetty – 
kyllä se hyvin hankala tavoite on. Ainakin 
niin, että voitaisiin ihan oikeasti sanoa, et-
tä tavoitteet on saavutettu.”

Samaa mieltä on eduskunnan ulko-
asiainvaliokunnan varapuheenjohtaja 
Markku Laukkanen (kesk).

”Ei tilanne ainakaan ole parantunut. 
Toivottua vakautta ja operaatiolle asetet-
tuja tavoitteita tuskin ollaan tuumaakaan 
lähempänä kuin vuosi sitten, osin jopa 
kauempana.”

Intohimoista optimismia ei enää tunnu 
löytyvän edes puolustusministeriöstä, joka 
aiemmin mielellään mainosti liittouman 
saavutuksia.

”Tilanne on aika lailla kiikun kaakun”, 
arvioi ministeriön puolustuspoliittisen 
osaston päällikkö Pauli Järvenpää. ”Se on 
vähän saman tyyppinen kuin joskus vuon-
na 2006 Irakissa, jossa oli hyvin lähellä, että 
amerikkalaiset olisivat joutuneet tulemaan 
pois sotilaallisesti piestyinä.”

Hämmentävä selonteko
Täysin eri mieltä asioista ovat Suomen ope-
raation johto ja pääministeri Matti Vanha-
sen hallitus. 

Viime lokakuussa, kun Afganistanista 
kuultiin lähes pelkästään huonoja uutisia, 
Suomen kriisinhallintajoukon komenta-
ja, everstiluutnantti Manu Tuominen uh-
kui uskoa tulevaisuuteen.

”Ääriryhmien näyttävät pommi-iskut 
kertovat enemmänkin kapinallisryhmien 
kasvavasta epätoivosta ja kannatuksen vä-
henemisestä siviilien keskuudessa kuin 
vastarinnan kasvusta”, Helsingin Sanomat 
raportoi Tuomisen sanoneen.

Hallitus yhtyy komentajan optimis-
miin.

Eduskunnalle juuri jätetyssä, suomalais-
joukkojen lisäämistä käsittelevässä Afga-
nistan-selonteossa kerrotaan kapinallisten 
kärsineen ”suuria tappiota”. ”Välikohtauk-
set ovat aiempaa paikallisempia ja keskit-
tyvät harvemmille alueille”, katsauksessa 
väitetään.

”Pelottelutaktiikalla pyritään luomaan 
kuvaa siitä, että ääriliikkeet ovat merkittä-
vämmässä asemassa kuin mikä tilanne to-
dellisuudessa on.”

Selonteon valmistelua johtanut puolus-
tusministeriön puolustuspoliittisen osas-
ton päällikkö Järvenpää uskoo, että loppu-
tulos ”ei vähättele ongelmaa, mutta ei se 
sitä myöskään paisuttele”.

”Kansainvälisen yhteisön vastustajat ei-
vät ole enää johonkin aikaan pystyneet laa-
jamittaisiin operaatioihin”, Järvenpää pe-
rustelee selonteon johtopäätöksiä.

Todellisuus ei tue väitteitä. Talebanit ja 
muut kapinalliset ovat vuoden aikana ai-

heuttaneet ulkomaisille joukoille raskaita 
tappioita iskuissa, joita sotilasasiantuntijat 
ovat pitäneet taktisesti lähes täydellisinä. 

Viime heinäkuussa etuvartioaseman pii-
rityksessä Itä-Afganistanissa kuoli yhdek-
sän amerikkalaissotilasta. Kuukautta myö-
hemmin kymmenen ranskalaissotilasta sai 
surmansa väijytyksessä lähellä pääkaupun-
kia Kabulia. 

Afganistania tunteva suomalaisupseeri ei 
anna armoa hallituksen hengentuotteille.

”Virkamiehethän ovat kolmannen tai 
neljännen käden tiedon varassa selonteko-
ja kirjoittaessaan. Eivät nämä ole mitään 
älyllisiä tutkimuksia vaan ihan kumileima-
sinhommaa.”

”Vaadimme analyysia”
Onko eduskunta todellakin pelkkä kumi-
leimasin hallituksen sotahankkeille?

Oikeuden näkökulmasta vastaus on eh-
dottomasti kyllä. Kriisinhallintalaki vel-
voittaa hallituksen vain ”kuulemaan” 
eduskuntaa, eikä kuuleminenkaan ole vält-
tämätöntä kuin poikkeustapauksissa, ku-
ten operaation luonteen muuttuessa. 

Suomen Afganistan-operaatiota on vuo-
sien varrella muutettu ratkaisevasti ja jouk-
kojen määrä on alkuperäisestä kaksinker-
taistunut, mutta selontekoja – eduskunnan 
täysistunnossa käsiteltäviä katsauksia – on 
tehty vain kolme.

Vaikka selonteosta ei voi perustuslain 
mukaan järjestää luottamuslauseäänes-
tystä, eduskunta olisi voinut budjettival-
taansa käyttämällä painostaa hallituksen 
edes perustelemaan, mitä Suomi Afganis-
tanissa tekee. 

Sitä ei ole tapahtunut.
”Kyllä minä sotilaana kaipaisin, että jos 

olen menossa kriisinhallintatehtävään, mi-
nulle selkeästi kerrotaan perusteet, minkä 
takia Suomi sinne on joukkoja lähettämäs-
sä”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkijaupseeri Limnéll.

”Tämä on minusta jokaisen ihmisen pe-
rusoikeus, tämmöinen poliittinen vastaus 
saada.” 

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjoh-
taja Laukkanen tunnistaa ongelman ja 
löytää sen myös uudesta Afganistan-selon-
teosta.

”Se on aika ohut paperi. Se ei kirjaa ulos 
sitä, miten suurena haasteena Afganistan 
koetaan Isaf-operaation ydinmaissa ja mi-
ten turhautuminen paistaa kaikesta läpi.”

Mitä eduskunta voi tehdä?
”Olen vakuuttunut siitä, että tulemme 

vaatimaan seikkaperäisen analyysin koko 
Afganistanin tilanteesta.”

Miksi sellaista ei ole saatu tähän men-
nessä?

”En minä osaa siihen vastata.” SK

USA   17 790

Britannia  8 380

Saksa   3 220

Ranska   2 660

Kanada   2 500

Italia   2 350

Hollanti   1 770

Puola   1 130

Australia  1 080

Espanja   780

Tanska   750

Romania  730

Turkki    725

Tšekki   490

Bulgaria   460

Norja   420

Belgia   390

Ruotsi   290

Kroatia   200

Liettua   200

Unkari   200

Uusi-Seelanti  155

Albania   140

Makedonia  135

Kreikka   130

Viro   120

Suomi   100*

Latvia    70

Slovakia   70

Slovenia  70

Azerbaidžan  45

Portugali  40

Luxemburg  9

Islanti   8

Irlanti     7

Ukraina   3

Georgia   1

Itävalta   1

Yhteensä  47 620

LÄHDE: ISAF, SYYSKUU 2008
*LÄHDE: PUOLUSTUSVOIMAT

Ulkomaiset 
Isaf-joukot

▶ Todellisuus ei tue hallituksen väitteitä.

◼ Afganistanilaiset osoit-
tivat mieltään Israelia vas-
taan Kabulin itäpuolella 
15. tammikuuta.
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