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Harvoin 
rauhassa

Teksti Katri Merikallio

Presidentti Martti Ahtisaari kiertää edelleen 
sitkeästi maailmaa puhumassa sovinnon puolesta.

”Olen iän myötä tullut varsin nöyräksi.
En usko suuriin julistuksiin.”

◼ Töölönlahden yli 
katseleva kahvila on 
presidentti Martti Ah-
tisaaren hengähdys-
paikka matkojen vä-
lillä.
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”Olennaista on, että 65 prosenttia maailman taloudesta 

◼ ”Jokainen konfl ikti voidaan ratkais-
ta, jos vain halutaan”, Ahtisaari korosti 
Tokion YK-yliopistolla pitämässään pu-
heessa toukokuussa.

◼ Tapa, jolla osa länsijohtajista kiristää 
Kiinaa olympialaisilla, ei miellytä Ahti-
saarta. Kuva Pekingin vierailulta 2007.

◼ ”Kosovon itsenäisyys on tosiasia”, 
Ahtisaari muistuttaa. Helikopterilen-
nolla Kosovossa 2006 Ahtisaaren kans-
sa avustaja Anna Elfving.

 T
okion YK-yliopiston suures-
sa salissa täysi tupa opiskeli-
joita, tutkijoita ja diplomaat-
teja kuuntelee hiiren hiljaa. 
Presidentti Martti Ahtisaari 
jakaa rauhan reseptejä.

”Oikeudenmukaisuus on 
vakaan rauhan kulmaki-

vi, mutta sosiaaliset ja taloudelliset asiat 
jäävät usein liian vähälle huomiolle. Itse 
asiassa parantunut arkipäivän taloudelli-
nen selviäminen on rauhan paras tae”, Ah-
tisaari painottaa.

Välittäjän työ voi olla monimutkaista, 
hän sanoo, mutta muistuttaa, että jokai-
nen konfl ikti voidaan ratkaista.

”Moni kysyi minulta Kosovon prosessin ai-
kana, miksi minulla on niin kiire. Että miksi 
Kosovon ei vain anneta olla ja jättää se niin 
sanotuksi jäädytetyksi konfl iktiksi.”

”Sanoin heille, että minulla ei ole mitään  
halua – eikä pitäisi olla teilläkään – luoda 
uutta jäädytettyä konfl iktia maailmaan. Me 
emme tarvitse yhtään uutta Kyprosta tai Lä-
hi-itää. Jokainen konfl ikti voidaan ratkais-
ta, jos vain on tahtoa.”

On hyvä muistaa, että tavalliset ihmiset 
kaikkialla – niin Acehissa, Kosovossa, Ser-
biassa kuin Irakissa – tahtovat rauhaa, hän 
lisää.

Tunnin pituinen esitelmä on ohi. Ap-
lodit ovat vimmaiset ja takaa kuuluu huo-
kauksia.

”Mitään näin rehellistä ja analyyttistä 
puhetta rauhan tekemisestä ei salissa ole 
ennen kuultu”, toteaa YK-yliopiston kan-
sainvälisen oikeuden osastojohtaja Vesse-
lin Popovski. Tällä lavalla erityisesitelmän 
ovat pitäneet muun muassa Bill Clinton, 
Jimmy Carter, Nobel-palkittu iranilainen 
Shirin Ebadi ja Tarja Halonen.

Kysymysten jälkeen Ahtisaari jää käytä-
vään juttelemaan eri puolilta maailmaa 
tulleiden opiskelijoiden kanssa, kyselee 
taustoja, rohkaisee jatkamaan opintoja. 
Isännät odottavat kiltisti vuoroaan.

Ei määrä vaan laatu
Kun pitkän päivän muodolliset tapaami-
set ja seremoniat ovat ohi, Ahtisaari vaih-
taa tumman puvun pikkutakkiin. Ilta on jo 
pitkällä ja aikaero tuntuu, mutta president-
ti ei vaikuta väsyneeltä saapuessaan hotel-
liin. Hän on valmis kertomaan illallisen ää-
ressä  kokemuksistaan ja ajatuksistaan.

Japanista katsottuna Kosovo tuntuu pie-
neltä ja kaukaiselta. Mutta myrsky, joka sen 
itsenäistymisen jälkeen on syntynyt, tuntuu 

täällä asti. Japani on tunnustanut Kosovon, 
mutta Kiina, Intia ja Venäjä eivät. Eivätkä 
aiokaan, ne sanovat.

Eli olisiko sittenkin pitänyt tehdä jotain 
toisin?

”Ei. Mikään muu ei ollut mahdollista. 
Kosovon itsenäisyys on nyt tosiasia eikä 
siitä enää mihinkään muutu”, hän toteaa 
tyynesti.

Hän ei ole myöskään huolissaan Koso-
von tulevaisuudesta. Tähän mennessä 42 
maata on tunnustanut Euroopan tuoreim-
man valtion.

Mutta 149 maailman maata ei ole?
”Ei se ole olennaista. Olennaista on, että 

65 prosenttia maailman taloudesta on näin 
tehnyt”, Ahtisaari sanoo.

”Kun Suomi itsenäistyi, viiden vuoden ai-
kana meidät tunnusti 37 maata. Toki aika 
on nyt toinen, mutta ei meilläkään ollut mi-
tään kiirettä YK:hon.”

”Paljon tärkeämpää kuin tunnustamiset 

on se, että Kosovo pääsee maailmanpankin, 
valuuttarahaston ja Euroopan kehityspan-
kin piiriin, ja saa taloutensa jaloilleen.”

Espanja kampittaa
Ahtisaari muistuttaa toistuvasti siitä, että 
Kosovo on eurooppalainen ongelma. EU:n 
jäsenmaista 20 maata on tunnustanut Ko-
sovon, mutta Espanja, Kreikka, Makedo-
nia, Romania, Kypros, Slovakia ja Portugal 
eivät.

Ahtisaari myöntää, että se on hankalaa.
”Mutta myönteistä on, että nämä maat 

eivät ole estäneet EU:n toiminnan aloitta-
mista Kosovossa.”

EU:n on tarkoitus tuoda Kosovoon liki 
2 000 poliisia ja juristia tukemaan itsenäis-
tymisprosessia, ja operaatio on määrä saa-
da liikkeelle kesän kuluessa.

Erityisen hankalana Ahtisaari pitää Es-
panjan tiukan kielteistä asennetta. Espan-
ja ei ainoastaan pidä kiinni omasta kannas-
taan vaan pyrkii vaikuttamaan myös siihen, 
etteivät Latinalaisen Amerikan maat tun-
nustaisi Kosovoa.

”Toivon, että Espanjan asenne ei vaikeu-

ta Javier Solanan jatkoa EU:n korkeimpa-
na ulkopoliittisena johtajana. Kosovo kun 
kuitenkin on koko EU:n historian suurin 
operaatio.”

Myös se, että jotkut Brysselin käytävillä 
edelleen väläyttelevät mahdollisuutta Koso-
von jaosta, saa Ahtisaaren närkästymään.

”Tällaiset heittelyt ovat tavattoman va-
hingollisia. Sen sijaan, että Kosovon serbit 
alkaisivat hyväksyä tilanteen ja pyrkisivät 
integroitumaan, he takertuvat tällaisiin tur-
hanpäiväisiin heittoihin.”

”Olisi parempi, että nämä heittelijät Brys-
selissä keskittyisivät vain lukemaan ravin-
toloiden ruokalistoja.”

Belgradin valinta
Ahtisaari tietää hyvin, ettei kuulu Serbias-
sa suosituimpien ihmisten listalle. Koso-
von itsenäistyminen ruumiillistuu siellä 
häneen.

©
 K

A
T

R
I 

M
E

R
IK

A
LL

IO

©
 K

A
I 

SA
U

E
R

©
 K

A
I 

SA
U

E
R

▶

on tunnustanut Kosovon.”



46      Suomen Kuvalehti | 25–26/2008 25–26/2008 | Suomen Kuvalehti      47

”En tiedä, missä on Balkanin Nelson Mandela.”

”Minua se ei haittaa. En ole ajatellut siel-
lä lomaani viettääkään”, hän naurahtaa.

Toisin kuin moni muu, hän ei ole eri-
tyisen huolissaan edes siitä mahdollisuu-
desta, että Serbiaan syntyisi hallitus, jos-
sa valtaa käyttävät äärikansallismielinen 
radikaalipuolue, edesmenneen Slobodan 
Miloševícin sosialistipuolue ja entisen 
pääministerin, kansallismielisen Vojislav 
Koštunican puolue DSS.

”Jokaisen valtion on edettävä omaa tie-
tään, ei sitä pidä kaunistella.”

Myös se, että Serbia on kutsunut suurlä-
hettiläänsä kotiin Kosovon tunnustaneis-
ta maista, on Ahtisaaren mielestä yksin-
omaan heidän asiansa.

”Itse he siitä eniten kärsivät.”
Sen sijaan hän myöntää olevansa petty-

nyt Serbian johtajien käytökseen.
”He tiesivät jo vuonna 2006, ettei Kosovo 

koskaan tule palaamaan Serbian yhteyteen. 
Miten olisi voinut? Serbia ei ole ollut käy-
tännöllisesti katsoen missään tekemisissä 
Kosovon kanssa kahdeksaan vuoteen.”

”Mutta serbipoliitikoilla ei riittänyt roh-
keutta kertoa tätä ihmisille. Siihen olen kyl-
lä pettynyt.”

Tärkeintä Ahtisaaren mielestä on kuiten-
kin se, että ihmiset tietävät, miksi itsenäi-
nen Kosovo oli lopulta ainoa vaihtoehto.

”Myös serbien on ymmärrettävä, että jos 

◼ Neuvotteluja Belgradin ja Prištinan 
johdon kanssa käytiin Wienissä. Hetki 
tapaamisen jälkeen 2006.

◼ Acehissa työskentelevä Juha Chris-
tensen päivitti alueen tilannetta Ah-
tisaarelle Acehin länsirannalla huhti-
kuussa 2008.

◼ Acehin Leuser on Indonesian suurim-
pia kansallispuistoja. Maakunnan uu-
si hallinto kertoi Ahtisaarelle vuonna 
2008, kuinka puistoa pyritään suojele-
maan laittomilta hakkuilta.

toimii niin kuin Miloševíc toimi, niin siitä 
on seurauksia. Että maailmassa ei voi teh-
dä mitä tahansa ja päästä kuin koira verä-
jästä. Eihän meillä olisi mitään arvoja, jos 
olisimme nyt toimineet toisin.”

Ikävä afrikkalaisia
Serbian ja EU:n lähentyminen on Ahtisaa-
resta myönteistä, mutta siinäkin hän olisi 
selkeämpi.

”Ei EU ole hakemassa Serbiaa jäsenek-
seen vaan Serbia EU:n jäseneksi. Tämä tun-
tuu välillä unohtuvan.”

Ja lisää, että serbien täytyy myös oppia 
käyttäytymään, jos he mielivät EU:hun.

Ahtisaari tukee vahvasti aloitetta, jossa 
nuoria eri puolilta Balkania on koottu yh-
teen muun muassa keskustelemaan alueen 
historiasta – myös niistä asioista, joista tä-
hän asti ollaan vaiettu.

”Historian kohtaaminen on tavattoman 
tärkeä prosessi, joka jokaisen kansakun-
nan on käytävä itse läpi. Jos asiat jäävät kä-
sittelemättä, se voi estää maan kehityksen”, 
hän varoittaa.

Ahtisaari myöntää, että Balkanin pitkän 
prosessin aikana hän on usein kaivannut 
afrikkalaisia, toisilleen anteeksi antavia 
naisia ja miehiä.

”En tiedä, missä on Balkanin Nelson 
Mandela.”

Rollaattorin esiaste
Vaikka Ahtisaari on ollut virallisesti eläk-
keellä jo vuosia, hänen aikataulunsa on tiu-

kempi kuin monen työikäisen. Viime vuon-
na hänelle kertyi runsaat 160 ulkomaan 
matkapäivää, tänä vuonna niitä on jo 80. 

Vain noin viikko ennen Japaniin lähtöä 
Ahtisaari palasi kierrokselta  New Yorkista, 
Indonesian Acehista ja Belfastista. 27 tun-
nin lentoja, kaikkien aikavyöhykkeiden hal-
ki kahdessa viikossa.

”Säntilliset elämäntavat ja riittävästi un-
ta. Niiden avulla minä jaksan”, hän selit-
tää. Tokioon laskeutuessaan hän vetäytyi-
kin suoraan neljän tunnin päiväunille – ja 
oli Suomen suurlähetystön järjestämällä il-
lallisella taas täydessä iskussa.

Tärkein liikuntaharrastus on kävely len-
tokentillä. Ja mieluiten matkalaukkukär-
ryn kanssa.

”Minulta yritetään aina ottaa sitä pois, 
mutta en minä anna. Kärry on sellainen mai-
nio rollaattorin esiaste”, hän naurahtaa.

Ahtisaaren kiireet selittyvät sillä, että hä-
nen näkemyksiään halutaan maailmalla 
edelleen kuulla. Japanissa korkean tahon 
edustajat kyselivät useaan kertaan Ahtisaa-
relta hämmentävän suoraan, mitä Japanin 
pitäisi tehdä, että se saisi lisää näkyvyyttä 
kansainvälisessä politiikassa ja erityisesti 
rauhan saralla. Pysyvä paikka YK:n turval-
lisuusneuvostossa kun edellyttäisi paljon 
aktiivisempaa otetta maailmalla.

”Sanoin, että puitteiden ja järjestelyjen 
tarjoaminen rauhanneuvotteluille on hy-
vä tapa aloittaa. Sen jälkeen on jo helpom-
pi edetä esimerkiksi rauhan välittämisen 
tiellä.”

Puhuminen kannattaa
Samaan tapaan Ahtisaari ja hänen perusta-
mansa CMI-järjestö on toiminut viimeksi 
Irakin suhteen. Järjestö isännöi tapaamis-
ta, jossa välittäjinä toimineet eteläafrikkalai-
set ja irlantilaiset vaikuttajat kertoivat  iraki-
laisille osapuolille omista kokemuksistaan 
maittensa kriisien ratkaisemisessa.

Niin Suomen valtio kuin yksityinen ra-
hoittaja auttoivat lennättämään neuvotte-
lijat suoraan Irakista Helsinkiin yksityis-
koneella.

”Toisinaan voi olla painajainen saada 
keskeisiä ihmisiä edes tapaamispaikoille. 
Puolet näistäkin olisi varmaan pysäytetty jo 
matkalla”, Ahtisaari hymähtää.

”Mutta se, että entiset viholliset Etelä-
Afrikasta ja Irlannista saattoivat nyt tul-
la yhteen ja kertoa irakilaisille, että älkää 
nyt ihmeessä tehkö niitä virheitä, joita me 
teimme, on minusta loistavaa. Sitä kannat-
taa tukea.”

Osapuolet sopivat Suomessa huhtikuun 
lopussa, että tapaavat uudestaan kolmen 
kuukauden sisällä Bagdadissa.

”Dialogi on saatu alkuun. Katsotaan mi-
ten tämä tästä jatkuu.”

Ahtisaari pitää tätä niin sanottua toisen 
raiteen diplomatiaa hyvin tehokkaana kei-
nona ratkoa konfl ikteja. Kun välittäjänä on 

järjestö – ei hallitus –  voidaan pysyä pitem-
pään pois parrasvaloista ja keskustella rau-
hassa.

Ahtisaari haluaa rohkaista hallituksia 
lähtemään mukaan tällaisiin yhteishank-
keisiin, sillä valtioiden taloudellinen ja or-
ganisatorinen tuki on välttämätöntä. 

”Korostan aina, että jos neuvottelut on-
nistuvat, kunnia siitä jaetaan maan halli-
tuksen ja järjestön kesken.”

”Mutta jos epäonnistutaan, vastuun kan-
taa järjestö.” ▶
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netti
▶ Lue miten Ahtisaari
arvioi itseään rauhan-
välittäjänä (SK 34/2005).

”Olen iän myötä tullut nöyräksi. 
En usko suuriin julistuksiin.”

Huhtikuinen käynti Acehissa oli Ahtisaa-
relle toinen sitten vuoden 2005 allekirjoite-
tun rauhansopimuksen.

”Rauhansopimukseen on kirjattu sellai-
nen kummisetä-pykälä, joten elinikäinen 
vastuu tämä on”, hän sanoo.

Ahtisaari tapasi rauhansopimuksen mo-
lempia osapuolia ja kuulosteli tunnelmia. 
Hän vietti vuorokauden myös syrjäisessä 
Takengonin laaksossa, jossa maaliskuus-
sa tapahtui toistaiseksi vakavin välikoh taus 
entisten sissien ja heidän vastustajiensa 
välillä. Kahdeksan entistä sissiä tapettiin 
tuolloin julmasti.

Irvailua Acehissa
Vierailu oli vahva viesti siitä, että maailma 
seuraa, mitä Acehin viidakoissa tapahtuu.

Osa rauhansopimukseen kirjatuista vel-
voitteista on yhä täyttämättä. Indonesian 
hallitus ei ole esimerkiksi perustanut Ace-

◼ Ahtisaari korosti myös Acehissa nais-
ten roolin merkitystä rauhan vahvista-
misessa. Perinteinen vastaanotto Ace-
hissa huhtikuussa 2008.

◼ Laaja ja toimiva henkilösuhteiden 
verkosto on Ahtisaaren mukaan rau-
hantyössä olennainen. Tikanheittoa Ko-
sovon suomalaisleirissä 2005.

◼ Martti ja Eeva Ahtisaari sauvakävele-
vät säännöllisesti Töölönlahden ympäri 
pitääkseen kuntoaan yllä.

hiin ihmisoikeustuomioistuinta eikä to-
tuuskomissiota.

”Myös entisten taistelijoiden integroimi-
nen yhteiskuntaan on vielä kesken. Näistä 
minä halusin osapuolia muistuttaa”, hän 
sanoo.

Acehissa joku kävikin irvailemaan, että 
teitpä kosovolaisille hyvän sopimuksen, 
kun saivat itsenäisyyden. Meidän piti tyy-
tyä vain itsehallintoon.

”Sanoin heille, että jokainen konfl ikti 
on erillistapaus ja ongelmat täytyy ratkais-
ta siinä yhteiskunnassa.”

”Kosovossa mikään muu vaihtoehto ei 
olisi ollut mahdollinen. Ei sitä voi verrata 
Acehiin.”

Outo puhelu
Vain muutama päivä ennen Japanin mat-
kaa Ahtisaari sai kummallisen puhelun. 

”Joku ranskaa puhuva mies soitti ja vaati 
avustajaltani, että hänen pitää saada puhua 
henkilökohtaisesti kanssani. Kuuntelin 
häntä ja ymmärsin, että kyse on Unescon 
rauhanpalkinnosta. Minä siinä kiittelin, ja 
asia jäi siihen”, hän kuvailee.

Tuntia myöhemmin tuli faksi, josta kävi 
ilmi, että kyse oli Unescon jakamasta arvos-
tetusta Felix Houphouet-Boigny -rauhan-
palkinnosta eli 122 000 eurosta. Palkinnon 
Ahtisaari käy vastaanottamassa Pariisissa 
ensi syksynä. 

Perusteluissa sanotaan, että palkinto 
myönnetään Ahtisaaren tekemästä elä-
mäntyöstä rauhan hyväksi. Aiemmin sa-
man ovat saaneet muun muassa Nelson 
Mandela, Jimmy Carter, Shimon Peres, Jas-
ser Arafat sekä Xanana Gusmao, Itä-Timo-
rin presidentti.

”Hyvältähän se tuntui. Ajattelin, että jos 
kesämökin voisi nyt muuttaa talviasutta-
vaksi”, Ahtisaari sanoo.

Liikaa vaatijoita
Tokiolaishotellissa Ahtisaari seuraa tele-
visiosta, kuinka YK:n pääsihteeri Ban Ki-
moon vieraili myrskytuhoista kärsivässä  

Burmassa (vir. Myanmar). Pääsihteeri ker-
toi toimittajille, että juntta on lopulta val-
mis päästämään kansainväliset avustajat 
tuhoalueelle.

”Jos tämä vain toteutuu, se on tavatto-
man tärkeää”, hän miettii.

Mutta jo pienen hetken päästä hän va-
roittelee:

”Nyt vain pitäisi edetä äärimmäisen mal-
tillisesti. Tärkeintä on, että apua saadaan 
sitä tarvitseville.”

”Jos kansainvälinen yhteisö osaa edetä 
taitavasti,  avautumisesta voisi tulla pysy-
vää”, Ahtisaari pohtii.

Vanhana diplomaattina hän luottaa hil-
jaisiin, julkisuudesta sivussa käytäviin kes-
kusteluihin.

”Olen iän myötä tullut varsin nöyräksi. 
En usko suuriin julistuksiin. On parem-
pi esittää vähemmän vaatimuksia ja mie-
luummin etsiä ratkaisuja – näin etenkin jos 
ei pysty olemaan  ehdottoman looginen.”

 ”En esimerkiksi muista kovin monen 
länsijohtajan arvostelleen Lähi-idän öl-
jyntuottajamaita naisten ihmisoikeuksien 
puutteesta. Kiinaa sen sijaan tuntuu kovin 
moni olevan valmis ojentamaan.”

Osa ihmisoikeuksien puolustajista ko-
kee Ahtisaaren asenteen ihmisoikeuksien 
vähättelynä. Ahtisaari itse näkee asian toi-
sin päin.

”Sen sijaan, että ulkopuoliset pitävät me-
teliä toisten maiden ihmisoikeuksista, on 
paljon tehokkaampaa tukea sitä, että maa-
han luodaan toimiva oikeusvaltio. Sen jäl-
keen voidaan ihmisoikeuksia puolustaa 
huomattavasti tehokkaammin.”

Näin on muun muassa Suomi tehnyt Kii-
nassa.

”Ja tuoksia on saatu”, Ahtisaari sanoo.

Takaisin matkaan
Kaksi päivää Japanista paluunsa jälkeen 
Ahtisaari painaa jo tiukassa etukenossa 
kävelysauvojen kanssa ylös Linnunlaulun 
mäkeä Helsingissä.

Sauvakävely Töölönlahden ympäri ja is-
tahdus pullakahville lahden yli katselevaan 
puistokahvilaan on ilo, josta Martti ja Ee-
va Ahtisaari nauttivat niin usein kuin mah-
dollista.

Ahtisaari sanoo, ettei halua enää uusia 
vaativia rauhanvälitystehtäviä. Kesäkuun 
23. päivä hän täyttää 71 vuotta, ja kaipailee 
jo eläkeläisen iloja: mökkielämää Lohjan-
järven rannalla, leppoisaa golfi n peluuta ys-
tävien seurassa.

Kovin lupaavalta haaveiden toteutumi-
nen ei näytä. Ahtisaari toimii edelleen 15 
kansainvälisen järjestön tai säätiön halli-
tuksessa tai aktiivijäsenenä – ja otti vast-
ikään uudenkin luottamustehtävän hoi-
taakseen.

Laukut pitäisi jälleen pakata. Kone kohti 
Qataria lähtee jo muutaman tunnin kulut-
tua. Siellä hän osallistuu äskettäin peruste-
tun Silatech-säätiön johtokunnan kokouk-
seen. Säätiön tarkoitus on luoda merkittävä 
määrä työ- ja yrittämistilaisuuksia arabi-
maiden nuorille.

”Kehitysmaissa elää 1,3 miljardia nuorta, 
jotka ovat tulossa työikään. Perinteisin kei-
noin heistä voidaan työllistää arviolta 300 
miljoonaa”, Ahtisaari muistuttaa.

Useita suuria nuorten kouluttamista, 
työllistämistä ja yrittäjyyttä tukevia hank-
keita on itse asiassa vireillä eri puolilla maa-

ilmaa – myös Indonesiassa – ja Ahtisaarella 
on niistä monessa sormensa pelissä.

Mutta mieltymys koulutukseen ei selity 
yksin Ahtisaaren opettajataustalla. 

”Jos me todella haluamme estää kon-
fl ikteja ja terrorismia – emme pelkästään 
hoitaa niiden seurauksia –  meidän täytyy 
tehdä kaikkemme, että myös nämä nuoret 
saavat mahdollisuuden työn kautta parem-
paan elämään.” SK
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