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Rauhaksi 
kutsuttu sota

▶

Suomen joukot ovat mukana 
kansainvälisen yhteisön 
sotaponnistuksessa Afganistanissa, 
halusivat poliitikot sitä tai eivät.
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V
oittaja tiedetään jo.

Kun kaikkien 41 eh-
dokkaan äänet on las-
kettu Afganistanin presi-
dentinvaaleissa elokuun 
lopussa, tulos on odotet-
tu: presidenttinä jatkaa 
Hamid Karzai, 51-vuotias 

aristokraatti Kandaharista.
Viisi vuotta hallinnut Karzai on sivistynyt 

ja sympaattinen, erinomaista englantia pu-
huva sotien ja poliittisten salajuonien vete-
raani, jonka hallinnossa sotarikollisilla ja 
huumepomoilla on ollut keskeinen rooli.

Karzain nimekkäimmät vastaehdokkaat, 
entinen valtiovarainministeri Ashraf Ghani 
ja entinen ulkoministeri Abdullah Abdul-
lah, tarjoavat puhtaampaa vaihtoehtoa, 
mutta yritys on toivoton. Tunnetuin ehdo-
kas on Afganistanissa suosituin, ja Karzain 
väkivahvat tukijat varmistavat voiton.

Afganistanissa sotiville länsimaille suu-
rin kysymys ei olekaan, lyökö Karzai vastus-
tajansa elokuun 20. päivän vaaleissa.

Todellinen kohtalonkysymys on, mitä 
Afganistanille tapahtuu presidentin seu-
raavan viisivuotiskauden aikana: pysäyte-
täänkö taleban-kapinallisten eteneminen 
sotilaallisesti, syntyykö poliittinen sovinto 
vai joutuuko Naton johtama liittouma ve-
täytymään Afganistanista ja jättämään Kar-
zain yksin.

Pohjoinen vaarassa
Viime viikkoina uutiset ovat kertoneet län-
simaiden uudesta sotaponnistuksesta Ete-
lä-Afganistanissa, jossa tuhannet britit ja 
amerikkalaiset ovat ryhtyneet työntämään 
talebaneja Helmandin maakunnasta.

Operaatio on näyttävä mutta hyödytön. 
Kuten kansainvälisen Isaf-liittouman muil-
lakin sotatoimilla, hyökkäyksellä on vähän 
todellisia vaikutuksia. Länsimailla on liian 
niukasti sotilaita häätämään talebanit lo-
pullisesti ja liian vähän poliittista tahtoa, 
jotta Etelä-Afganistanissa saataisiin käyn-
tiin kestävän rauhan edellyttämiä kehitys-
hankkeita.

Isaf polkaistiin kiireesti pystyyn loppu-
vuodesta 2001, kun Yhdysvallat ja sen liit-
tolaiset olivat afgaanien tuella kaataneet 
Osama bin Ladenia isännöineiden taleba-
nien hallinnon.

Isafilla oli YK:n turvallisuusneuvoston 
valtuutus auttaa tuoretta väliaikaishallitus-
ta rauhan turvaamisessa pääkaupungissa 
Kabulissa. Operaatio oli kuitenkin vailla 
toimintasuunnitelmaa ja kunnollista joh-
toa, kunnes Britannia otti sen vetääkseen.

Sittemmin Isafista on tullut sotilasliitto 
Naton hanke, joka on laajentunut Kabu-
lista kaikkialle Afganistaniin ja vuodesta 
2006 lähtien käynyt avointa sotaa taleba-

neja vastaan. Ulkomaisia joukkoja on nyt 
noin 100 000.

Menestys on ollut kehno. Isafin 42 maa-
ta, Suomi mukaan lukien, ovat toimineet 
Afganistanissa kuka mitenkin. Sotatoimet 
ovat olleet sekavia ja ponnettomia. Sato-
ja afgaanisiviileitä on kuollut länsiliittou-
man ilmapommituksissa. Kehityshankkei-
siin tarkoitetut miljoonat ovat huvenneet 
sähläykseen.

Etelä- ja Itä-Afganistan ovat pysyneet ta-
lebanien otteessa. Samaan aikaan turvalli-
suustilanne on heikentynyt Länsi- ja Poh-
jois-Afganistanissa, joita pitkään pidettiin 
Karzain hallituksen kannalta luotettavina 
alueina. 

Isafin uusi komentaja, amerikkalainen 
kenraali Stanley McChrystal varoitti viime 
viikolla, että talebanit ovat ”siirtymässä 
perinteisiltä tukialueiltaan etelästä kohti 
länttä ja pohjoista”.

Tutkijoiden mukaan talebanien tavoit-
teena on nyt aidosti valtakunnallinen ka-
pina, johon osallistuisivat kaikki väestöryh-
mät, myös pohjoisen uzbekit. 

Pohjoisessa Isafin johtovaltiona on Sak-
sa, jonka tukena on norjalaisia, ruotsalai-
sia ja parisataa suomalaista. Joukot ovat vii-
me viikkoina olleet taistelukosketuksessa 
lähes päivittäin.

”Useimmat pohjoisen militanteista väit-
tävät kuuluvansa talebaniin, mutta suurin 
osa Isaf-joukkoja kohti ammuskelevista on 
paikallisia äijiä, jotka taistelevat paikallisis-
ta syistä”, sanoo Afganistaniin erikoistunut 
amerikkalainen sotilasasiantuntija Joshua 
Foust.

”Niin tai näin, väkivallan lisääntyminen 
pohjoisessa on äärimmäisen huolestutta-
vaa.”

EU:lla suuret tappiot
Kahdeksan vuoden aikana Afganistanissa 
on kuollut 1 347 ulkomaista sotilasta. Puo-
let kaatuneista on amerikkalaisia. Lopuis-
ta suurin osa on Euroopan unionin jäsen-
maista, yksi myös Suomesta.

Afgaanien pettymykseksi länsimaat ovat 
alkaneet kiinnittää sotaan huomiota vasta 
kun niiden omia kansalaisia on kuollut – ei-
kä keskustelu silloinkaan ole keskittynyt ti-
lanteen parantamiseen vaan siihen, miten 
joukot saataisiin kotiin.

Tavalliset amerikkalaiset ja eurooppa-
laiset suhtautuivat Afganistaniin välinpitä-
mättömästi, kunnes Isaf alkoi käydä sotaa 
ja tappiot kasvoivat. Sen jälkeen kansalais-
mielipide on kääntynyt operaatiota vastaan 
lähes kaikissa osallistujamaissa. 

Keskustelussa on kysytty, riittääkö syyksi 
uhrauksiin kaukainen mahdollisuus, että 
sota huojuttaa Afganistanin naapurimaata 
Pakistania, jossa islamistit saattavat saada 
käsiinsä ydinaseen.

Yhdysvalloissa jotkut ovat letkauttaneet, 
että jos Valkoinen talo haluaa järjestellä so-
tilasvoimin maailmaa mieleisekseen, töitä 
löytyisi lähempääkin – esimerkiksi romah-
tamaisillaan olevasta Meksikosta, josta vir-
taa huumeita ja rikollisia rajan yli. 

Tappioista ja vastustuksesta huolimatta 
Isaf ei ole hajonnut. Ranskassa armeijan tais-
telutahto pikemminkin parani ja varusteisiin 
alettiin kiinnittää parempaa huomiota, kun 
kymmenen sotilasta oli kuollut kapinallisten 
väijytyksessä. Pohjoisessa Kunduzin alueella 
toimiville saksalaisille on annettu historialli-
nen lupa käydä sotaa, jos tarve vaatii.

Toisaalta Hollanti on ilmoittanut ve-
tävänsä taistelujoukkonsa etelästä ensi 
vuonna ja Kanada vuonna 2011. Nato ei ole 
kertonut, miten se aikoo sotilaat korvata, 
mutta luultavasti katse kääntyy kohti Sak-
saa ja Pohjoismaita.

Suomi pysyy 
Suomi on Isafille hyvä jäsen, mutta myös 
huono – samasta syystä.

Hyvä Suomi on siksi, että toisin kuin 
muissa Euroopan maissa, Suomessa laki 
ei velvoita hallitusta pyytämään eduskun-
nalta säännöllisin väliajoin uutta valtuutus-
ta sotaoperaatioihin.

Suomen Isaf-joukoilla on toisin sanoen 
avoin mandaatti: ne pysyvät Afganistanis-
sa niin kauan kuin hallituksilla riittää po-
liittista tahtoa. Sellaista valtaa ei ole edes 
Barack Obamalla.

Huonon Isaf-maan Suomesta tekee se, 
että koska parlamentaarista valvontaa ei 
ole, ei ole myöskään julkista keskustelua. 
Mitä vähemmän kansalaiset tietävät maan-
sa sotilaiden toimista Afganistanissa, sitä 
todennäköisempää on, että kuolonuhreis-
ta seuraa kansallinen paniikki.

Heinäkuussa keskustelu yllättäen heräsi 
– sanamuodoista.

Kun Ulkopoliittisen instituutin tutki-
ja Charly Salonius-Pasternak oli Helsingin 
Sanomissa todennut Suomen olevan Afga-
nistanissa ”sotaa käyvä maa”, puolustus-
ministeri Jyri Häkämies ja ulkoministeri 
Alexander Stubb kiirehtivät oikomaan kä-
sityksiä.

”No ei todellakaan”, Häkämies vastasi 

kysymykseen, onko Suomi sodassa. ”Suo-
mi on mukana YK:n operaatiossa.”

Häkämies viittasi YK:n turvallisuusneu-
voston seitsemän vuotta sitten antamaan 
päätöslauselmaan, jolla pieni joukko ulko-
maisia sotilaita valtuutettiin turvaamaan 
Kabulin ympäristö. 

Virkamiehet ja sotilaat ehättivät anta-
maan sivustatukea ministereille. 

”Kriisinhallinta on aina eri asia kuin so-
dankäynti”, selitti puolustusministeriön 
kansainvälisen puolustuspolitiikan yksi-
kön johtaja Helena Partanen Suomen Ku-
valehdessä.

Puolustusvoimien uusi komentaja Ari Pu-
heloinen kieltäytyi ensimmäisessä tiedotus-
tilaisuudessaan ”ottamasta kantaa” asiaan.

”Se on juridinen ja poliittinen kysymys.” 

”Tappakaa kaikki talebanit”
Käydäänkö Afganistanissa sotaa?

Amerikkalainen sotilasasiantuntija Jo-
shua Foust hämmentyy kysymyksestä.

”No, jos sanamuotoja oikein venyttää, voi 
kai sanoa, että taistelut eivät ole valtakun-
nallisesti tarpeeksi rajuja, jotta niitä voisi 

kutsua sodankäynniksi. Mutta olen melko 
varma, että Helmandissa, Kandaharissa, 
Zabulissa, Paktikassa, Khostissa, Kunaris-
sa ja Nuristanissa palvelevat sotilaat kutsui-
sivat kokemuksiaan sodaksi.”

Myös afganistanilaisille kysymys on ou-
to. Vaikka monet pitävät Isafia hyvänte-
kijänä, sodan osapuoli se on yhtä kaikki. 
Eräs helmandilainen tiivisti asian hiljan 
Mc Clatchy-uutistoimiston haastattelussa: 
”Ulkomaalaisten pitäisi etsiä käsiinsä kaik-
ki talebanit ja tappaa ne.”

Samoilla linjoilla ollaan Isafissa. Viime 
vuonna julkisuuteen tulleen toimintasuun-
nitelman mukaan operaation keskeinen 
tehtävä ei ole ”kriisinhallinta” tai ”rauhan-
turvaaminen” vaan ”kapinan vastainen so-
dankäynti”.

Heinäkuussa kansainvälisten joukkojen 
komentaja McChrystal tiivisti päiväkäskys-
sään: ”Strateginen päämäärämme on Afga-
nistanin vakautta uhkaavan kapinan kukis-
taminen.”

Suomalaiset joukot ovat muodollisesti 
McChrystalin alaisuudessa, joten päivä-
käsky koskee myös heitä. SK
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Suomi on Isafille 
hyvä ja huono 
jäsen – samasta 
syystä.

L Suomalainen partio Pohjois-Afganis-
tanissa kesällä 2009.


