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S
uomi kylpi heinäkuun en-
nätyshelteissä, kun neuvot-
telujen osapuolet – Indone-
sian hallituksen edustajat ja 
sissiliike GAMin johto – tuli-
vat viimeiseen tapaamiseen 
Königstedtiin. Tammikuun 
ensimmäisessä tapaamises-

sa koko kartanon puutarha oli ollut paksun 
jään ja lumen alla, nyt se oli täydessä lois-
tossaan: syvänpunaiset köynnösruusut ja 
rhododendronit kukkivat eri puolilla puu-
tarhaa.

Henki oli hyvä. Kaikki tunsivat jo toi-
sensa ja valtioneuvoston kartanoon tultiin 
kuin tuttuun kyläpaikkaan. Liikkeelleläh-
tö oli helppo. Tarkoitus oli käydä läpi koko 
sopimus kohta kohdalta, viimeistellä se ja 
saada nimikirjaimet sopimuksen alle.

Vaikka ilmapiiri oli rento, kaikki tiesi-
vät, että lähipäivinä ratkaistavana oli suu-
ri ja vaikea kysymys: acehilaisten vaatimus 
perustaa paikallisia poliittisia puolueita.

Neuvottelujen toinen päivä alkoi perus-
teellisella keskustelulla uskonnon roolista 
Acehissa. Toisin kuin muissa Indonesian 
maakunnissa, Acehissa on voimassa isla-
milainen laki eli sharia. Käytännössä se tar-
koittaa alkoholin, uhkapeluun ja avioliiton 
ulkopuolisen seksin kieltoa. Naisilta vaadi-
taan huivin käyttöä ja uskonnollinen tuo-
mioistuin määrää lain rikkojat julkisesti 
piestäväksi.

Miksi Acehissa ylipäätään on voimassa 
sharia-laki, ei ole erityisen selkeää. Hallitus 
sanoo, että se antoi acehilaisille tämän oi keu-
den 2003, koska acehilaiset ovat niin uskon-
nollisia ja sitä erikseen vaadittiin. Epäselvää 
kuitenkin on, kuka shariaa oli vaatinut.

GAM puolestaan sanoo, että sharia on 
vain hallituksen tapa kontrolloida ihmis-
ten käyttäytymistä, eivätkä he kannata si-
tä ollenkaan. GAM kannattaa uskonnonva-
pautta ja tietää, että ihmiset ovat avoimen 
ärtyneitä uskonnollisen poliisin taleban-
tyylisestä mielivallasta, joka on tsunamin 
jälkeen vain kiihtynyt.

”Me acehilaiset olemme olleet hartaita 
muslimeja jo satoja vuosia, mutta emme 
me ole koskaan tarvinneet lakeja kerto-
maan meille, miten harjoittaa uskontoam-
me. Emmekä me tarvitse niitä nytkään”, 
GAMin johtaja Malik Mahmoud sanoo 
myöhemmin.

”Mikä mieli on siinä, että kadulla suudel-
lut piestään, mutta joukkoraiskaajat saavat 
kulkea vapaalla”, GAMin neuvottelija Nur 
Djuli kysyy.

Lopulta kysymys shariasta jäi kokonaan 
pois rauhansopimuksesta. 

Kynnyskysymys
Kun neuvottelijat lopulta pääsivät kiinni 
paikallisiin poliittisiin puolueisiin, halli-
tus ehdotti, että jo olemassa olevat valta-
kunnalliset poliittiset puolueet ottaisivat 
GAMin ehdokkaita omiin puolueisiinsa. 
Tai vaihtoehtoisesti GAM voisi ”valloittaa” 
jo olemassa olevan, mutta pöytälaatikkoon 
jääneen puolueen.

Kaikissa tapauksissa kyse olisi kuitenkin 
aina valtakunnallisesta puolueesta, koska 
Indonesian laki edellytti, että kaikki puo-
lueet ovat kansallisia.

GAMille asia tuntui käsittämättömältä. 
Heidän mielestään demokratia perustuu 
siihen, että ihmiset voivat vaikuttaa oman 
alueensa asioihin. Heitä ei vähääkään kiin-
nostanut osallistua Indonesian kansal-
liseen politiikkaan, vain Acehin rakenta-
miseen.

”Emme me puhu GAMista vaan ihmisten 
demokraattisista oikeuksista. Tämä on ai-
noa periaate, jonka takia me olemme olleet 
valmiita luopumaan itsenäisyyden tavoit-
telemisesta. Tämän takia ihmiset ovat uh-
ranneet  henkensä, ja nyt te olette valmiita 
tarjoamaan vain oman sananne. Ilman pai-
kallisia poliittisia puolueita ei sopimusta 
voi syntyä”, Nur Djuli ilmoitti.

Ahtisaari tuki GAMin vaatimusta. Hä-
nen mielestään olisi nöyryyttävää edellyt-
tää, että GAMilaiset joutuisivat etsimään 
kanavansa poliittiselle toiminnalle vanho-
jen kansallisten puolueiden kautta.

Hallituksen edustajat yrittivät selittää, 
että koska paikallisen poliittisen puolueen 

perustaminen edellyttäisi lakimuutosta, he 
eivät yksinkertaisesti pysty antamaan täl-
laista lupausta. Lakimuutoksista päättää 
parlamentti. Oppositiopuolueet vastusti-
vat jo nyt äänekkäästi neuvotteluja, ja mi-
käli  hallitus antaisi lupauksen paikallisen 
poliittisen puolueen perustamisesta, se rik-
koisi perustuslakia.

Tilanne alkoi kiristyä. Hallitus sanoi, et-
tä se ei pysty. GAM ilmoitti, että ilman puo-
lueita ei tule sopimusta.

Osapuolet vetäytyivät tahoilleen ja päivä 
päättyi huonosti.

Seuraava päivä, 15. heinäkuuta, alkoi 
vielä huonommin. Hallituksen edustajat 
tulivat sovitusti kokouspaikalle Köning-
stedtiin. GAMia ei näkynyt. Armeija oli 
ampunut yöllä GAMin neuvottelijan Nur-
din Abdul Rahmanin serkun.

Kun neuvottelu pääsi käyntiin vasta puo-
lelta päivin, ilmapiiri oli kireä. Ahtisaari ot-
ti työn alle lähinnä teknisiä, helpompia ky-
symyksiä.

Oikeat sanat löytyvät
Kun Köningstedtissä päästiin uudelleen 
käsittelemään paikallisten poliittisten puo-
lueiden kysymystä, osapuolet asettuivat he-
ti vastakkain. Hallituksen edustajat vakuut-
tivat, että Jakarta ei voi tarjota enempää.

”Me emme koskaan menneet toistemme 
huoneisiin – mutta nyt Nur Djuli ja Nurdin 
pyysivät ruuan jälkeen minut yläkertaan 
GAMin huoneeseen. Heillä oli suomalais-
ten käsialaa oleva uusi ehdotus ja he kysyi-
vät, mitä tämä tarkoittaa? Yrittääkö halli-
tus taas huijata meitä”, tiedotusministeri 
Sofyan Djalil kertoo.

Holger Rotkirch ja Hannu Himanen ul-
koministeriöstä olivat muotoilleet vaikean 
puoluekysymyksen uuteen sanamuotoon. 
Sen sijaan että hallitus antaisi acehilaisil-
le oikeuden perustaa paikallisia puoluei-
ta, he sitoutuisivat tietyn ajanjakson sisäl-
lä luomaan sellaiset poliittiset ja lailliset 
olosuhteet, että Acehiin voidaan perustaa 
paikallisia poliittisia puolueita yhteistyös-
sä parlamentin kanssa.

Näin hallitus saisi aikaa asian läpiviemi-
selle parlamentissa ja välttäisi syytökset pe-
rustuslainvastaisesta toiminnasta.

Toisaalta GAM voisi sanoa omilleen, et-
tä lähitulevaisuudessa paikallisia puolueita 
saadaan perustaa.

Palkintona rauha
Teksti Katri Merikallio

Heinäkuussa 2005 Aceh-neuvottelut olivat 
ratkaisevassa vaiheessa. Viimeinen kiista uhkasi tuhota 
koko sopimuksen. SK julkaisee otteen pian ilmestyvästä 
kirjasta Miten rauha tehdään – Aceh ja Ahtisaari.

◼ Rauhansopimus nosti Martti 
Ahtisaaren julkkikseksi Acehissa. 
Ahtisaari vierailee maakunnassa 
ensimmäistä kertaa ensi viikolla.
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”Haluaako 
hallitus taas 
huijata meitä?”
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Briljantti sanamuotoilu voisi pelastaa 
molempien osapuolten kasvot ja auttaisi 
nielemään karvaan lääkkeen. Mutta vielä-
kin takelteli.

Sofyan Djalil ja Indonesian oikeusmi-
nisteri Hamid Awaluddin kävivät tiiviitä 
puhelinneuvotteluja Jakartaan varapresi-
dentti Jusuf Kallan ja presidenti Yudhoyo-
non kanssa.

”Lopulta menin Königstedtissä takaisin 
Nur Djulin luo ja kerroin, että olen juuri pu-
hunut varapresidentin kanssa. Meille suo-
malaisten ehdotus käy, enempää emme voi 
tarjota”, Sofyan kertoo.

Ei enää lykkäystä
Tilanne oli todella jännittynyt.

”Malik ja Nur Djuli pysyivät tiukkana. He 
sanoivat, että jos takuita ei tule, ei ole syytä 
jatkaa neuvotteluja. Menin Ahtisaaren luo 
ja sanoin, että näyttää siltä, että me emme 
pääse eteenpäin. Kysyin, olisiko mahdollis-
ta, että tapaamme uudestaan kahden vii-
kon kuluttua.”

Ahtisaari ilmoitti, että ei käy. Että jos so-
pimusta ei saada tänä iltana aikaan, ei sitä 
saada koskaan. Hän sanoi olevansa valmis 
jäämään tänne vaikka aamuun asti, kunnes 
yksimielisyys löytyy.

Ruuan jälkeen GAM kutsui Sofyanin ja 
Hamid Awaluddinin uudestaan huonee-
seensa.

”Me olimme ehdottaneet, että aika jo-
ka tarvittaisiin olosuhteiden luomisel-
le olisi kaksi vuotta. GAM sanoi nyt, että 
muutoksen olisi tultava puolen vuoden si-
sällä. Lopulta ehdotimme että vuoden si-
sällä, kuitenkin viimeistään 18 kuukauden 
kuluessa .”

Mutta hallituksen edustajien piti vielä ky-
syä varapresidentiltä, kelpaisiko ehdotus.

”Kello oli täällä Jakartassa jo kaksi yöllä, 
kun he soittivat. Mietin, mitä tehdä, sitten 
päätin, että hyväksyn. Neuvottelijat halu-
sivat kuitenkin minulta vahvistuksen vie-
lä kirjallisesti, joten tein sellaisen, allekir-
joitin sen ja faksasin sen Königstedtiin – ja 
lähdin nukkumaan”, Kalla kertoo Jakartan 
virka-asunnossaan.

Versio numero 15 kelpasi.
Osapuolet palasivat kartanon alakerran 

kirjastoon, jossa Ahtisaari avustajineen 
odotti. Ahtisaari avasi keskustelun ja ky-
syi, mikä on GAMin kanta Indonesian eh-
dotukseen.

Nur Djuli luki ääneen tekstin, jossa hal-
litus lupaa luoda yhteistyössä parlamen-
tin kanssa poliittiset ja lailliset olosuhteet 
paikallisten poliittisten puolueiden perus-
tamiselle. Tämän tuli tapahtua vuoden si-
sällä, mutta viimeistään 18 kuukauden ai-
kana.

Kun muutosehdotuksia ei tullut, Ahtisaa-
ri löi nuijan pöytään.

Ahtisaari ei yrittänytkään peitellä iloaan. 
Hän sanoi olevansa tavattoman helpottu-
nut ja myönsi, ettei ollut uskonut, että osa-
puolet löytävät ratkaisua tähän, mutta niin 
vain kävi. Hän kiitteli osapuolia valtiomies-
mäisestä käytöksestä.

Kaikki keräilivät tavaroitaan huojentu-
neina ja valmistautuivat lähtemään Hel-
singin valoisaan kesäiltaan ja kohti hotelle-
ja. Nimikirjaimet pantaisiin sopimukseen 
seuraavana aamuna ennen lounasta ja leh-
distötilaisuutta. Aamulla ennen allekirjoi-
tusta GAMin kuitenkin pitäisi tavata pri-
kaatikenraali Jaakko Oksanen ja antaa vielä 
luvut omista aseistaan ja joukoistaan.

Olennainen tieto puuttui yhä.

”Mahdotonta!”
Seuraavana aamun Jaakko Oksanen odot-
ti GAMin johtoa Köningstedtin yläkerras-
sa Ahtisaaren toimistohuoneessa. Ikkunas-

ta avautui häikäisevän kaunis 
kesäinen näkymä joelle ja kar-
tanon puistonurmille. Ok-
sanen mietti, että iso urakka 
olisi aivan kohta takana. Halli-
tuksen ministerit ja Ahtisaari 
istuivat jo alakerrassa nautti-
massa aamukahvia. Kun lu-
vut saataisiin GAMilta, sen 
jälkeen tarvitaan enää nimi-
kirjaimet paperiin.   

Kenraali Bambang Darmo-
no oli ilmoittanut Indo n esian 
armeijan vahvuudet Oksaselle 
jo viisi päivää aiemmin. Osa-
puolet olivat kuitenkin sopi-
neet, että toisen tietoa ei luo-

vuteta toiselle, ennen kuin molemmat ovat 
antaneet lukunsa.  

GAMin johto kapusi kartanon leveät 
puuportaat ylös Ahtisaaren tiloihin ja an-
toi Oksaselle tiedot. GAMilla on Acehin vii-
dakoissa 3 000 taistelijaa ja 840 asetta, jot-
ka se luovuttaa tuhottavaksi. Siinä kaikki. 
Nyt paperi oli valmis. GAMin johto jäi luke-
maan luonnosta yläkertaan.

Vain hetken päästä GAM kutsui Oksasen 
takaisin. Se oli tyrmistynyt. Hallitus oli il-
moittanut, että vetäytymisen jälkeen Ace-
hiin jää 14 700 sotilasta ja 9 100 poliisia. 
GAMn mielestä luku oli aivan suhteetto-
man suuri, paljon suurempi kuin muissa 
maakunnissa. Se oli myös paljon enemmän 
kuin se 6 000, joka aiemmin oli neuvottelu-
pöydässä mainittu.

GAM ilmoitti Oksaselle, että se ei tule 
alas. Lukuja ei voi hyväksyä. Erityisen kiih-
tynyt oli GAMin australialainen neuvonan-
taja Damien Kingsbury. 

”Tunnin ajan yritin selittää heille, että 
meidän kannaltamme luku on hyvä: me tie-
dämme näiden joukkojen rakenteen ja tie-
dämme, mitä joukkoja jää. Luku myös saa 
olla suurempi kuin muissa maakunnissa 
Acehin sijainnin takia”, kertoo Oksanen.

”Ei sinun eikä minun asia”
Odotettuaan tunnin alakerrassa hallituk-
sen edustajien kanssa myös Ahtisaari her-
mostui.

”Marssin ylös. Sanoin Kingsburylle, et-
tä me olemme onnistuneet nyt luomaan 
kokonaan uuden työnjaon: tämän jälkeen 
sotilailla ei ole Acehissa mitään tekemis-
tä lain ja järjestyksenpidon kanssa. Hei-
dän ainoa tehtävänsä on maanpuolustus. 
Siksi ei ole minun eikä hänen tehtävänsä 
sanoa, kuinka paljon joukkoja Indonesia 
tähän tehtävään tarvitsee. AMM tulee val-
vomaan, että armeija keskittyy omiin teh-
täviinsä – ja vain niihin.”

Kului vielä toinen tunti ennen kuin tilan-
ne alkoi laueta. Vähän ajan päästä Nur Djuli 
ilmoitti että, koska mitään ei ole tehtävissä, 
me allekirjoitamme tämän paperin.

Valtuuskunta siirtyi alakertaan pyöreän 
pöydän ääreen. Lyhyiden ja vakavien puhei-

den jälkeen Hamid ja Malik laittoivat nimi-
kirjaimensa paperiin. Kahden tunnin vii-
västymisen takia Ahtisaari kiirehti suoraan 
pitämään lehdistötilaisuutta Katajanokalle.

Oksanen myöntää, että häntä harmitti 
GAMin lukujen viivästyminen.

”Moni keskeinen asia jäi selvittämättä: 
minkälaisia aseita GAM luovuttaisi, missä 
kunnossa niiden odotettiin olevan. Asioi-
ta, joihin törmäsimme paljon myöhemmin 
kentällä.”

Samoin Ahtisaari oli harmissaan viivästy-
misestä, mutta se ei yllättänyt häntä.

”Mielestäni kyse oli pitkälti neuvonanta-
jan roolista. Neuvonantajien ongelma on sii-
nä, että heidän täytyy koko ajan lunastaa ole-
massaolonsa oikeutus. Siksi he ovat usein 
paljon ortodoksisempia kuin itse asian-
omaiset, holier than the pope, sanoisin.”

”Olen nähnyt samoja tilanteita kaikissa 
prosesseissa aiemminkin. Neuvonantajat ve-
tävät tiukkaa linjaa. Se täytyy vain kohdata.”

Vielä yksi kysymys
Vain muutama päivä ennen viimeisen neu-
vottelukierroksen alkua Ahtisaari oli käynyt 
Brysselissä kertomassa, miten Acehin neu-
votteluissa edetään ja mitä nyt oli odotet-
tavissa. Hän esitteli suurlähettiläille sopi-
musluonnoksen, tarkkailusuunnitelman ja 
-aikataulun sekä edessä olevat haasteet.

Mielialat Brysselissä olivat kehittymäs-
sä selvästi suopeiksi tarkkailuoperaatiota 
kohtaan.

Suomen hallitukselle oli alusta asti ol-
lut selvää, että Suomen rooli ja panostus 
myös Acehin tarkkailuoperaatiossa tulisi 
olemaan huomattava. Ahtisaari oli neu-
vottelujen aikana pitänyt tiiviisti yhteyttä 
maan ylimpään johtoon ja sieltä oli annet-
tu kaikki tuki niin neuvotteluille kuin myö-
hemmin toimeenpanolle.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi jo 
heinäkuun alussa, että mikäli sopimus 
syntyy, Suomi on valmis lähettämään ope-
raa tioon vähintään 20 asiantuntijaa. Kun 
sopimus valmistui, Tuomioja nosti luvun 
vielä 30:een.

Yksi olennainen kysymys oli kuitenkin 
edelleen ilman vastausta: mitä tästä kai-
kesta ajattelevat Acehin viidakoissa aseit-
tensa kanssa lymyilevät GAMin kenttäko-
mentajat? SK

Otetta on lyhennetty. Suomen Kuvalehden toi-
mittajan Katri Merikallion kirja Miten rauha 
tehdään – Aceh ja Ahtisaari ilmestyy WSOY:n 
kustantamana elokuun lopussa. 

Epäilijöitä oli paljon, kun presi-
dentti Martti Ahtisaari ryhtyi 
tammikuussa 2005 välittämään 

rauhaa Indonesian ja sissiliike GAMin 
liki 30 vuotta jatkuneeseen konfl iktiin. 
Miksi Ahtisaari onnistuisi siinä, missä 
niin moni oli aiemmin epäonnistunut?

Epäilijöitä oli yhä paljon, kun osapuo-
let kaikkien hämmästykseksi 15. elo-
kuuta 2005 allekirjoittivat rauhansopi-
muksen. Sissit eivät luovuttaisi aseita, 
armeija ei vetäytyisi. 

Vuosi on kulunut ja Acehissa vallitsee 
yhä rauha. Sissit luovuttivat aseensa 
ja armeija vetäytyi lupaustensa mu-
kaisesti. Murhat, katoamiset ja kidutus 
ovat loppuneet käytännössä kokonaan. 
Osapuolten välisiä yhteenottoja on ta-
pahtunut vain kourallinen, nekin hyvin 
vaatimattomia.

Kun GAMin johtaja Malik Mahmoud 
palasi Tukholmasta keväällä takaisin Ace-
hiin, hän oli hämmästynyt näkemästään.

”Tsunamin ja sodan aiheuttamasta 
tuhosta huolimatta ihmisten mielialat 
olivat korkealla. Kylissä poltettiin tiiliä, 
kaivettiin kala-altaita ja rakennettiin ka-
lastusveneitä. Kaupoissa kävi kuhina ja 
ihmiset istuivat yömyöhään kahviloissa, 
kuin sotaa ei koskaan olisi ollutkaan.”

Malikia liikutti myös se vastaanotto, 
jonka hän sai kiertäessään maakuntaa.

”Valtava määrä ihmisiä kerääntyi toi-
vottamaan meitä tervetulleeksi. Ihmiset 
olivat onnellisia rauhasta ja siitä, että 
he voivat taas suunnitella elämäänsä 
eteenpäin.”

Malikin kaksiviikkoiseksi tarkoitettu 
vierailu kesti lopulta kolme kuukautta.

Tulevaisuuden kannalta keskeinen 
Ace hin uusi hallintolaki hyväksyttiin 
11. heinäkuuta Indonesian parlamentis-
sa. GAMille se oli järkytys. Laista puuttui 
moni keskeinen asia, josta Helsingissä 
oli sovittu. Valtaa oli siirretty keskus-
hallinnolle epämääräisin sanankääntein.

Kun esimerkiksi rauhansopimus vel-
voittaa Jakartaa tekemään Acehia kos-
kevat päätökset yhteisymmärryk sessä 
acehilaisten kanssa, uusi laki vaatii vain 
konsultoimaan. 

Rauhansopimuksessa armeijan teh-
täväksi määriteltiin ainoastaan ulkoi-
nen puolustus. Laki on väljempi – siinä 
armeijalle katsotaan kuuluvaksi myös  
järjestyksenpitotehtäviä.

Ahtisaari pitää tätä ongelmallisena. 
”Työnjako – armeijalla on armeijan 

tehtävät, poliisilla poliisin – oli yksi 
aivan keskeisiä kysymyksiä siinä, että 
rauhansopimus saatiin aikaan. Tässä 
hallituksen täytyisi pysyä tiukkana”, 
Ahtisaari patistaa.

Pettymyksistä ja lain puutteista 
huolimatta Malik vakuuttaa, että GAM ei 
tartu uudestaan aseisiin.

”Sotaa on jatkunut jo liian kauan. Ace-
hilaiset haluavat, että rauha jatkuu.”  ▪

Katri Merikallio

Acehilaisten usko 
tulevaisuuteen 
palasi vuodessa.

▶

”Me alle-
kirjoitamme, 
koska mitään ei 
ole tehtävissä.”

Lupaukset pitivät

◼ Acehilaisopiskelijat lauloivat 
heinäkuussa maakunnassa vierail-

leelle Indonesian presidentille.

◼ Neuvotteluja käytiin valtioneuvoston 
omistamassa Königstedtin kartanos-
sa Vantaalla. GAMin Malik Mahmoud 
ja Indonesian oikeusministeri Hamid 
Awalud din tauolla Ahtisaaren kanssa.
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