Teksti Jari Lindholm Kuvitus Juha Ruuska

Ajopuuna
Afganistaniin
Suomi on ajautunut Naton johtamaan sotaan kaukana kotoa. Eduskunta seuraa tapahtumia voimattomana sivusta.

T

aksiyrittäjä Markku Pakkanen oli ehtinyt istua
eduskunnassa tuskin
kahta kuukautta, kun
tienvarsipommi surmasi suomalaisen sotilaan
Afganistanissa.
Räjähdyksessä kuollut
kersantti Petri Immonen oli kotoisin Pakkasen kotikaupungista Anjalankoskelta.
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Keskustan tuore kansanedustaja joutui
kylmiltään vastaamaan surevien paikkakuntalaisten sähköpostiviesteihin.
”He halusivat tietää, miksi meidän pitää uhrata siellä omia sotilaitamme.”
Pakkanen palveli itse rauhanturvaajana Namibiassa, joten hänellä oli äänestäjilleen vastaus valmiina: jokaisessa
operaatiossa on riskinsä, eivätkä kuolonuhrit ole riittävä syy vetäytymiseen.
E
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yksy 2001 oli idealismin aikaa.
Kun Afganistanin oppositio oli marraskuussa Yhdysvaltojen tuella kaatanut islamistisen Taleban-hallinnon, maailma kiiruhti auttamaan uusia vallanpitäjiä.
Asiasta vallitsi YK:ssa yksimielisyys, olivathan talebanit antaneet turvapaikan terrorijärjestö al-Qaidalle, joka oli vain kaksi kuukautta aiemmin hyökännyt New Yorkiin ja
Washingtoniin.
Suomessa pääministeri Paavo Lipposen
hallitus halusi tarjota rauhanturvaosaamista YK:n valtuuttamaan operaatioon, jonka
johtovaltiona oli kaikkien arvostama Britannia.
Silloisen rauhanturvalain mukaan hallituksen oli annettava asiasta selonteko eduskunnalle, sillä hanke oli tavallista vaativampi.
Selonteossa luonnehdittiin operaation
mittasuhteita varovaisesti. Uuden monikansallisen turvallisuusjoukon, ISAFin, tarkoituksena oli ”avustaa Afganistanin väliaikaishallitusta turvallisuuden ylläpitämiseksi
Kabulissa ja sen lähialueilla”.
Suomesta ehdotettiin lähetettäväksi ”siviili–sotilas-yhteistyöhön erikoistunut CIMICja yhteysupseeriosasto”, jonka kokonaisvahvuus oli ”enintään 50 henkeä”.
Ulkoasiainvaliokunta antoi selonteosta
mietinnön.
Valiokunnan mielestä oli ”välttämätöntä”,
että rauhanturvaoperaatio pidettäisiin erillään Yhdysvaltojen johtamasta sotaoperaatiosta, jonka tarkoituksena oli tappaa talebaneja ja al-Qaidan jäseniä.
Valiokunta piti myös tärkeänä, että siviilien ja sotilaiden CIMIC-yhteistyöllä olisi Suomen toiminnassa ”keskeinen rooli”.
Eduskunta hyväksyi selonteon yksimielisesti 10. tammikuuta 2002.
Hallitus sai valtuudet lähettää suomalaisia joukkoja Afganistaniin – mutta ei mää-
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Ystävälliset
suomalaiset
ja pommeja
pudottavat britit
ovat tavallisille
afganistanilaisille
samaa väkeä.

suomenkuvalehti.fi

netti

E Keskustele
Afganistanoperaatiosta.

T

uota käsittelyä on odotettu viisi ja puoli vuotta.
ISAF on siirtynyt Britannialta sotilasliitto Naton johtoon, laajentunut Kabulista
koko Afganistaniin ja muuttunut rajoittamattomaksi sodaksi talebaneja vastaan.
Vuonna 2002 Suomi lähetti 50 sotilasta
rakentamaan klinikoita ja jakamaan penaaleja. Nyt suomalaisia on kaksi kertaa enemmän 35 000 sotilaan operaatiossa, jonka työvälineinä ovat yhä useammin konekiväärit ja
hävittäjäpommittajat.
Sodan kiihtyessä siviilejä on kuollut ilmapommituksissa, jälleenrakennusprojektit
ovat pysähtyneet, ja Irakista tutut terrori-iskut levittävät pelkoa kaikkialle maahan.
Vain nimi on säilynyt: muodonmuutoksesta huolimatta operaatiota kutsutaan yhä
ISAFiksi.
Suomen hallituksen selonteossa mainittua erillistä, ”pitkäaikaisempaa” operaatiota
ei ole koskaan käynnistetty, joten laki ei ole
velvoittanut hallituksia tuomaan asiaa uudelleen eduskunnan pohdittavaksi.
Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mainitut olennaiset asiat ovat jääneet toteutumatta.
”Keskeisenä” pidetty siviili–sotilas-yhteistyö, CIMIC, alkoi kaikessa hiljaisuudessa jäädä taka-alalle jo 2004, kun Suomi
päätti lähteä mukaan kahteen ”alueelliseen
jälleenrakennusryhmään” Pohjois-Afganistanissa. Tämän vuoden huhtikuussa CIMIC
lopetettiin kokonaan.
Myöskään valiokunnan ”välttämättömäksi” katsoma kahden operaation pitäminen
erillään ei ole toteutunut. Amerikkalaisten
ja monikansallisten joukkojen komentosuhteet ovat niin mutkikkaat, etteivät edes kaikki kenraalit ole niistä perillä.
Tavallisille afganistanilaisille ystävälliset
suomalaiset ja pommeja pudottavat britit
ovat samaa väkeä, onhan kaikilla hihassaan
sama vihreä tunnus.
Kiivas Nato-vastustaja, vasemmistoliiton
kansanedustaja Jaakko Laakso tiivistää:
”Eduskunta on hyväksynyt osallistumisen
sellaiseen operaatioon, jota ei tällä hetkellä
ole olemassa.”

S

odasta ja rauhasta päättää Suomessa tasavallan presidentti – myös sellaisesta
sodasta, jota rauhaa turvattaessa käydään.
Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, edus-

kunta on Suomessa rauhanturvaoperaatioiden
sivustakatsoja.
Viime vuonna voimaan
astunut kriisinhallintalaki velvoittaa hallituksen
”kuulemaan” ulkoasiainvaliokuntaa eli pitämään
sitä asioista ajan tasalla.
Mutta eduskunnan hyväksyntää ei esimerkiksi
joukkojen lisäämiseen
tarvita, vaikka kansanedustajat budjeteista
päättävätkin.
Varsinaista koko eduskunnalle annettavaa selontekoa laki vaatii vain,
jos kriisinhallintatehtävä
ei perustu YK:n turvallisuusneuvoston valtuutukseen tai on ”erityisen
vaativa”.
Operaation alettua
seurannasta vastaa hallitus.
Vaikka laki ei Afganistan-selontekoa edellyttäisikään, uuteen eduskuntakäsittelyyn on
selvästi poliittista tarvetta.
Suurin osa Suomen Kuvalehden haastattelemista kansanedustajista oli
sitä mieltä, että selonteolle on ainakin yhteiskunnallinen tilaus.
”Taistelu kansainvälistä terrorismia vastaan on
tullut keskeiseksi osaksi
ISAF-operaatiota, ja me
olemme siinä mukana”,
perustelee eduskuntaan
juuri palannut Pekka Haavisto (vihr).
”Kun tullaan lähemmäs sotaa, pitää arvioida, voidaanko se sota voittaa. Tästä arviosta
pitäisi keskustella.”
Selonteon kannalla on myös Erkki Tuomioja (sd), joka oli ulkoministerinä kahdessa
edellisessä hallituksessa mukana vaikenemassa Afganistanista.
”Kyllä se olisi perusteltua. Olennaista tässä on se, mistä meillä oli jo aikoinaan voimakkaita epäilyksiä: [amerikkalaisten sotaoperaation] Enduring Freedomin ja ISAFin
yhdistäminen on tehnyt ISAFista samanlaisen maalitaulun kuin muutkin.”
Suomessa on lisäksi uusi eduskunta – itse
asiassa jo kolmas sen jälkeen, kun päätös Afganistaniin lähtemisestä tehtiin.
”Ei asiasta välttämättä pidä tehdä uusia
päätöksiä”, Tuomioja sanoo. ”Mutta uuden
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räämättömäksi ajaksi. Ulkoasiainvaliokunta
muistutti mietinnössään:
”Suomen mahdollista osallistumista ISAFoperaation jatkoon ja sen jälkeen käynnistettävään pitkäaikaisempaan operaatioon
käsitellään rauhanturvaamislain mukaisesti erikseen.”

Tammikuu 2002:
Eduskunta keskeyttää
joululomansa päättääkseen joukkojen
lähettämisestä
Afganistaniin.

la ”selkeää tahdon ilmaisua”. Mutta nyt ”aika on
kypsä” – tahdon ilmaisua
tai ei.
”Ottaen huomioon,
mitä Afganistanissa tapahtuu, perusteita alkaa
olla siihen, että koko
eduskuntaa informoidaan muodossa taikka toisessa ja käydään
asiasta keskustelu.”
Epäilijöidenkin mielestä selonteolla olisi periaatteellista arvoa: eduskunnan suuressa salissa
käytävä mielipiteenvaihto edistäisi kansalaiskeskustelua.
”Olisi pedagogisesti
ja kansanvalistuksellisesti tärkeää, että näistä asioista puhuttaisiin
laajemminkin”, sanoo
ulkoasiainvaliokunnan
edellinen puheenjohtaja
Liisa Jaakonsaari (sd).
”Selonteko voisi olla
hyväksi juuri sen takia,
että yhä useammin kysytään, miksi me ollaan
siellä. On hyvä antaa vastaus siihen.”
Oppositiopuolueista vasemmistoliitto on
vaatinut selontekoa innokkaimmin, Immosen
kuoleman jälkeen jo kolmasti.
”Ovatko sotilaat ja puolustusministeriö oikeasti sitä mieltä, että tilanne ei ole olennaisesti muuttunut?” kysyy ryhmänjohtaja Annika Lapintie.
”Yksi ihmishenki on niin iso asia, että jos
se poliittisella päätöksellä uhrataan, keskustelun pitäisi olla aidosti laaja.”
© martti kainulainen / lehtikuva

”Sanoin, että siellä liikuttaessa on jonkunmaalaisen aina oltava turvamiehenä. Ja nyt
se oli suomalainen.”
Tosiasiassa anjalankoskelaisten kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta.
Suomen taival Afganistanissa on kulkenut rauhan rakentamisesta veriseen sotaan
ilman, että hallitus ja eduskunta olisivat kertaakaan puineet asiaa avoimesti yhdessä.
Kansanedustajien ja ministereiden haastatteluista välittyy kuva hämmennyksestä.
Poliitikot eivät ole halunneet tai osanneet
pohtia operaation muodonmuutosta ja Suomen roolia synkässä tilanteessa.
Tiedon puutteesta ei eduskunnan ole tarvinnut kärsiä, mutta johtopäätöksiä ei faktoista ole vedetty.
Syöksykierrettä on seurattu apaattisesti
sivusta.

Tammikuu 2002: Rauhanturvaajien tarvikkeita lastataan
rahtikoneeseen Pirkkalassa.

eduskunnan pitäisi saada tilaisuus käsitellä asiaa.”
Hieman yllättäen myös hallituspuolue
keskustassa ollaan samoilla linjoilla.
”Kun eduskuntakin on vaihtunut, voisi
olla legitimiteetin vahvistamiseksi hyvä, että asia käsiteltäisiin”, sanoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Korkeaoja.
”En näe, että perustuslain pohjalta nousevia velvoitteita selontekoon olisi. Mutta muut
syyt mielestäni ovat sellaiset, että hallituksen
kannattaisi harkita asiaa myönteisesti.”
Edellinen puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk) muistuttaa, ettei selontekoon
ollut eduskunnassa edellisellä vaalikaudel-

M

uuttunut tilanne, moraalinen valtuutus, kansalaiskeskustelu – hyviä syitä
selonteolle näyttäisi löytyvän.
Silti hallitus vaikenee.
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) toisti kantansa viimeksi kesäkuun alussa eduskunnan kyselytunnilla:
”Minusta riittää se järjestelmä, jossa ulkoasiainvaliokunta saa kaiken olennaisen tieE
don operaatioon liittyen.”
27/2007 | Suomen Kuvalehti
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U
Saako Karzai
kiväärinsä
Suomelta?

E

Afganistanin hallitus pyysi
viime syksynä Suomelta
aselahjoitusta pystyäkseen paremmin taistelemaan
Taleban-liikettä vastaan.
Tuolloin pääministeri Matti
Vanhasen (kesk) hallitus harkitsi
100 000:n käytöstä poistetun,
neuvostovalmisteisen Kalashnikov-rynnäkkökiväärin antamista
Afganistanille.
Lahjoitusta puolsivat Vanhasen
lisäksi puolustusministeri Seppo
Kääriäinen (kesk), puolustusvoimain komentaja Juhani Kaskeala
ja ulkoministeriön virkamiesjohto, sanomalehti Kaleva kertoi
tuolloin.
Presidentti Tarja Halonen ja
ulkoministeri Erkki Tuomioja
(sd) vastustivat Kalevan mukaan
hanketta Suomen vientilainsäädännön ja EU:n eettisten normien
takia. Sotatarvikkeiden vieminen
sotaa käyvään maahan koettiin
kyseenalaiseksi.
Nyt uusi hallitus on saamassa
asian pohdittavakseen. Afganistanin presidentti Hamid Karzai esitti toiveen puolustusministeri Jyri
Häkämiehelle (kok) Kabulissa,
ja muodollinen pyyntö saapunee
lähiaikoina.
Halonen saattaa edelleen vastustaa ajatusta, mutta porvarihallitus suhtautunee asiaan myönteisesti – varsinkin, kun suhteita
Karzain päätukijaan Yhdysvaltoihin halutaan kiihkeästi parantaa.
Afganistan saa luultavasti vihdoin
kiväärinsä. J

lkoasiainvaliokunta kokoontuu neljästi viikossa eduskunnan lisärakennuksessa koivuseinäisessä neuvotteluhuoneessa, jossa asiantuntijavieraat odottavat
vuoroaan mustilla nahkasohvilla.
Afganistanista on täällä puhuttu usein.
Kaikki haastatellut entiset ja nykyiset valiokunnan jäsenet korostivat, että tietoa operaatiosta on saatu yllin kyllin, aina pyydettäessä.
”Muistan vuosien varrelta paljon tilanteita, joissa karttoja on näytetty, joukkoja siellä ja unikkoviljelmiä tuossa”, sanoo Kimmo
Kiljunen (sd), joka on istunut valiokunnassa
vuodesta 1995.
”Kyllä meillä on ollut valmius ymmärtää,
mistä on kysymys ja millä mandaatilla sinne
mennään. Jos jossain kohdin olemme olleet
pimennossa, se johtuu siitä, että emme vain
ole hoksanneet kysyä.”
Samaa mieltä on vihreiden entinen kansanedustaja Ulla Anttila, joka nykyisin tutkii kriisinhallintaa Maanpuolustuskorkeakoulussa.
”On ollut sotilaita ja diplomaatteja kertomassa tilanteesta, seurantaa, riskiarviointeja.”
Valiokunnan kokouspöytäkirjat kuitenkin paljastavat, että erillisenä, pohdittavana asiana Afganistan on ollut esityslistalla
harvoin.
Maan tilanne on ollut esillä muiden asioiden ohessa, kun ministerit ja virkamiehet
ovat tiedottaneet EU:n yleisten ja ulkoasioiden neuvoston kokouksista.
Mutta pelkästään Afganistania koskevia
ulko- ja turvallisuuspoliittisia selvityksiä ministeriöt ovat viiden ja puolen vuoden aikana
laatineet valiokunnalle vain neljä.
Niistä vain yksi, viime syksyltä, keskittyi
poliittiseen ja sotilaalliseen tilanteeseen.
Julkista keskustelua valiokuntatyö ei ruoki. Kokoukset ovat salaisia, monista asiantuntijakuulemisista ei jää minkäänlaista dokumenttia, ja asiakirjoihin liitetään lähes
automaattisesti perustuslain sallima ”vaiteliaisuuspyyntö”. Se tarkoittaa, että keskeiset
Afganistan-muistiot ovat salaisia.
Ulkoministeriö luovutti pyynnöstä SK:lle
yhden ”vaiteliaisuutta” edellyttäneistä selvityksistä, viime syyskuussa valiokunnassa esitellyn asiakirjan UTP 23/2006.
Teksti on monella tavalla valaisevaa.
Ministeriöiden korkeimpien virkamiesten tekemässä selvityksessä kerrotaan esimerkiksi, että ISAF on sotatoimien aikana
”surmannut viitisen sataa talebania”.
Silti monet asiakirjan nähneet kansanedustajat väittävät sitkeästi, että sota- ja rauhanturvaoperaatiot ovat pysyneet erillään.

Selvitys myös herättää
kysymyksen asiantuntemuksen laadusta.
Vaikka asiakirja on
salainen, siinä ei ole mitään sellaista, mitä valistunut kansalainen ei
saisi selville lehtiä lukemalla. Sama koskee
monia muita ulkoasiainvaliokunnan Afganistan-dokumentteja.
Ne ovat pinnallisia ja
analyyttisesti vaatimattomia.
Osittain samaa mieltä
ovat eräät kansanedustajat, esimerkiksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Korkeaoja,
joka istuu myös ulkoasiainvaliokunnassa.
”Useimmat asiakirjat, joissa lukee ’vaiteliaisuuspyyntö’, ovat sellaisia, että samat asiat ovat
olleet eri kautta julkisuudessa.”
Vielä vakavampi ongelma on analyysin yksipuolisuus.
Suomalaiset ovat saaneet arvokasta kokemusta Pohjois-Afganistanista, mutta muun
maan tuntemus on jäänyt puutteelliseksi.
Valiokunnassa kuullut
asiantuntijat näyttävät
tarjonneen kansanedustajille näkemystä, joka ei
perustu tosiasioihin: sota on voitettavissa, siviiliväestön luottamusta ei ole menetetty, ja rauha palaa heti kun taleban murskataan.
Häkämies ja eräät muut poliitikot ovat
toistelleet myös suomalaisten tutkijaupseerien hämmentävää väitettä, että Taleban jotenkin pystyisi kohdistamaan iskujaan Suomen kaltaisten ”heikkojen” maiden joukkoihin hajottaakseen ISAFin pala palalta.
Samaan aikaan afganistanilaiset itse pohtivat talebanien kutsumista neuvottelupöytään, ja myös Nato korostaa poliittisen ratkaisun tärkeyttä.
Häkämies myöntää puutteet.
”Totta kai meidän tietämyksemme painottuu omiin kokemuksiin eli pohjoiseen,
ja olemme yleiskuvan osalta ehkä enemmän
toisen käden tiedon varassa.”
Ulkoministeriössä ei ongelmaa tunnisteta.
”En näe sellaista vinoutumaa”, sanoo
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noa, että tapahtuu fundamentaalista muutosta, selonteko on ihan paikallaan.”

Marraskuu 2006:
Suomalaiset sotilaat
auttavat tyttökoulun
oppilaita Surobissa.

hyökännyttä väkijoukkoa vastaan.
Kuusituntinen kahakka oli puolustusvoimien
sodanjälkeisen historian rajuin aseellinen yhteenotto.
Seuraavana päivänä
eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin vilkkaasti – viestintämarkkinalain muuttamisesta.
Suuri sali on oivallinen paikka puuttua päivänpolttaviin asioihin.
Vaikka selontekoja pidetään suuressa arvossa,
ne eivät ole kansanedustajille ainoa mahdollisuus sanoa mielipiteensä. He voivat esimerkiksi
ehdottaa ajankohtaiskeskustelua tai esittää
hallitukselle suullisen
kysymyksen.
Afganistan ei ole edustajia kiinnostanut.
”Kyllä siinä olisi ollut
parantamisen varaa”,
myöntää Jaakonsaari.
”Jokaisella kyselytunnilla pitäisi olla ainakin
yksi tämän tyyppinen
kysymys. Ja aina olisi
hienompaa, jos keskustelu viriäisi muulloinkin
kuin silloin, kun jotain
peruuttamatonta ja pahaa on tapahtunut.”
Monet haastatelluista puolustautuivat sanomalla, että muutos on Afganistanissa tapahtunut asteittain – ettei selviä käännekohtia ole ollut.
Tosiasiassa niitä on ollut jatkuvasti: esimerkiksi elokuussa 2003, kun ISAF siirtyi Naton johtoon, tai kesäkuussa 2004, kun Suomi
laajensi osallistumistaan Kabulista Maimanaan, tai keväällä 2006, kun ISAF alkoi käydä
sotaa etelässä.
Näiden lisäksi on ollut vaaran merkkejä:
neljän saksalaissotilaan kuolema itsemurhaiskussa kesäkuussa 2003 tai ruotsalaissotilaan menehtyminen tienvarsipommin räjähdyksessä marraskuussa 2005.
Kaikesta tästä olisi eduskunnassa voitu
keskustella. Mutta pöytäkirjoista ei keskustelua löydy.
E
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Toisessa hallituspuolueessa, Nato-myönteisessä kokoomuksessa selontekoa vierastetaan ilmeisesti samasta syystä kuin Nato-vastainen vasemmistoliitto sitä vaatii:
Afganistanin voi nähdä varoittavana esimerkkinä sotilasliitto-operaatiosta, jonka
kuohuissa pienet rauhankumppanimaat
heittelehtivät ajopuina.
”Usein oppositio lähtee tällaisissa tapauksissa liikkeelle päivän kuohassa”, sanoo puolustusministeri Jyri Häkämies (kok).
”Parin päivän päästä sieltä ei enää löydykään niin paljon asiaa.”
Ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok) turvautuu sotilaskieleen.
”Selonteko on hyvin, hyvin raskas, jäykkälavettinen menettely. Äärettömän hyvin
eduskunnan menettelytavat tietäen ja parlamentaarikkona sieluni syvimmistä sopukoista lähtien pitäisin eduskunnalle huomattavasti parempana menettelynä valiokunnille
annettavia raportteja.”
Tosiasiassa selonteko on raskas lähinnä
hallitukselle.
Toisin kuin valiokunnalle annettava selvitys, selonteko on julkinen, joten sitä ei voi
hutaista kasaan kahvitauolla. Hallituksen
täytyy koota ajatuksensa ja miettiä linjaansa, sillä selonteosta keskustellaan eduskunnassa kahdesti, ennen ja jälkeen valiokuntakierroksen.
Silti prosessin ei tarvitse olla pitkä. Esimerkiksi Libanon-operaatiota koskeva selonteko
valmistui viime kesänä kahdessa viikossa.
Perustuslaki ei salli luottamuslauseäänestystä selonteosta, toisin kuin valtioneuvoston tiedonannosta. Mutta eduskuntakäsittely voi olla kiusallinen, jos analyysissa
on aukkoja.
Afganistanin tapauksessa hallituksen pitäisi pystyä perustelemaan, miksi valitulla
linjalla on jatkettu, vaikka olosuhteet ovat
muuttuneet dramaattisesti: suomalaisjoukot ovat joutuneet tulitaisteluihin, heidän
suojakseen on tienvarsipommien takia lähetetty Pasi-panssareita, ja yksi suomalaissotilas on jo kuollut.
Molemmat kokoomusministerit sanovatkin pitävänsä tilannetta vakavana – toisin
kuin ministeriöiden virkamiehet, joista yksi totesi haastattelussa ISAFin olevan edelleen ”normaali kriisinhallintaoperaatio siinä missä muutkin”.
Kolmas kokoomusvaikuttaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen ei peittele huoltaan.
”Oma käsitykseni on, että tilanne on toivoton. Afganistanin rauhoittamista ovat monet
yrittäneet, mutta sieltä ei ole kukaan tullut
kunnialla pois.”
Silti Salolainenkin turvautuu lain kirjaimeen, kun puhe kääntyy selontekoon.
”Jos Suomelle tulee uusia vastuita ja voi sa-

Marraskuu 2006: Pasi-panssareita
lähetetään Kabuliin suomalaisten
suojaksi.

ministeriön turvallisuuspolitiikan yksikön
päällikkö Kimmo Lähdevirta, joka on ollut
itsekin kuultavana valiokunnassa.
”Kyllä meillä nähdään kokonaisuus siinä
mielessä hyvin, mikä on Afganistanin kannalta tärkeätä ja miten siellä pitäisi mennä
eteenpäin.”
Puolustusministeriön johtava Afganistanasiantuntija, kansainvälisen puolustuspolitiikan yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen ei
vastannut haastattelupyyntöön.

H

elmikuun 7. päivänä 2006 suomalaiset ja norjalaiset sotilaat kävivät
Maimanassa, Pohjois-Afganistanissa kiivaan puolustustaistelun tukikohtaan
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Hallituksessa
myönnetään,
että Afganistan
saattaa olla
parinkymmenen
vuoden projekti.
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nan todellisuudesta”, muistuttaa vihreiden
entinen kansanedustaja Ulla Anttila.
”On olemassa muitakin foorumeita kuin
suuri sali. Eikä se, että täysistunnossa on
suuri Afganistan-keskustelu, pakota yhtään
kansanedustajaa perehtymään asiaan kunnolla.”
Anttilan pyynnöstä eduskunnan kansainvälisten asiain yksikkö lähetti SK:lle luettelon eduskunnan ihmisoikeusryhmän Afganistan-toiminnasta vuosilta 2004–2007.
Listalla on parikymmentä erilaista tapahtumaa, muun muassa seminaareja, tapaamisia ja matka Afganistaniin.

ersantti Petri Immonen siunattiin
hautaan Sippolan kirkossa helteisenä
lauantaina 9. kesäkuuta. Eduskunnan
puolesta seppeleen laski Markku Pakkanen,
entinen rauhanturvaaja.
Kun Pakkanen palveli Namibiassa 1989–
1990, suurimpia huolenaiheita olivat kuumuus ja taudit. Operaation poliittisesta oikeutuksesta ei kenelläkään ollut epäilystä.
Eikä rauhaan pakottaminen ollut muotisana vielä silloin.
Nyt Suomi on mukana historian verisimmässä rauhanturvaoperaatiossa, jossa on
pelkästään tämän vuoden aikana kuollut 60
ulkomaista sotilasta.
Afgaanisiviilejä on Senlis Council -tutkimuslaitoksen tuoreen raportin mukaan
kuollut tänä vuonna yhtä paljon talebanien
ja ulkomaisten joukkojen iskuissa.
Eikä loppua näy.
Hallituksessa myönnetään avoimesti, et
tä Afganistan saattaa olla parinkymmenen
vuoden projekti. Samoin myönnetään, että mitä turvattomammaksi  suomalaisten
rauhanturvaajien työ muuttuu, sitä kalliimmaksi operaatio käy. Silti näyttää todennäköiseltä, että panostusta lisätään.
Siitä puhutaan jo eduskunnassa, siihen
viittasi ulkoasiainvaliokunta ennen juhannusta, ja sen suuntaan vihjaa myös puolustusministeri Häkämies.
”Tarkastelemme syksyllä koko kriisinhallintaa – mihin olemme sitoutuneet, mihin
panostetaan, mistä tullaan pois ja mitä muita ehdotuksia on.”
Tuttuun tapaan asia aiotaan hoitaa vaivihkaa.
”Katsotaan se rauhassa hallituksen piirissä.” SK

Rauhan vuodet
ETammi–helmikuu 2002 Ensimmäinen suomalaisosasto, 50 henkeä,
saapuu Kabuliin.

EKesäkuu 2003 Itsemurhapommittaja surmaa neljä saksalaista sotilasta
Kabulissa.

EElokuu 2003 ISAF-operaation johto siirtyy Britannialta Natolle.

EKesäkuu 2004 Suomi mukaan
alueellisiin jälleenrakennusyksiköihin
Pohjois-Afganistanissa Maimanassa ja
Mazar-e-Sharifissa. Joukkojen määrä
nousee 80:een.

EMarraskuu 2005 Ruotsalainen
sotilas kuolee tienvarsipommin räjähdyksessä Mazar-e-Sharifissa.

EHelmikuu 2006 Väkijoukko
yrittää tunkeutua suomalais-norjalaiseen
tukikohtaan Maimanassa, tulitaistelu
kestää kuusi tuntia.

EToukokuu 2006 Taistelut
raivoavat Etelä-Afganistanissa, jossa ISAF
on ottanut vastuun amerikkalaisilta.

ELokakuu 2006 ISAF laajenee
koko Afganistaniin, joukkoja kaikkiaan
35 000.
ESyyskuu 2006 Tulitaistelu lähellä
Mazar-e-Sharifia, suomalaiset selviytyvät
vammoitta.

ELokakuu 2006 Suomalainen sotilas haavoittuu vakavasti laukaustenvaihdossa Pohjois-Afganistanissa.

EMarraskuu 2006 Kabulin suomalaisosaston turvaksi lähetetään kaksi
Pasi-kuljetuspanssaria.

EMaaliskuu 2007 Yhdeksän siviiliä
kuolee Naton ilmaiskussa.

EToukokuu 2007 Ainakin 21 siviiliä
kuolee ilmaiskussa Etelä-Afganistanissa.
Itsemurhapommittaja surmaa kolme
saksalaista sotilasta Kunduzissa Pohjois-Afganistanissa. Suomalainen sotilas
kuolee tienvarsipommin räjähdyksessä
Maimanassa.

EKesäkuu 2007 Norjalainen sotilas
Toukokuu 2007: Kersantti Petri Immonen palaa kotiin.
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haavoittuu, kun partion kimppuun hyökätään Maimanassa.

