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kummisetä

T e k s t i  K a t r i  M e r i k a l l i o  � K u v a t  H a n n u  L i n d r o o s

Kun Acehin rauhansopimus saatiin allekirjoitettua,

presidentti Martti Ahtisaarella oli hetki aikaa

hengähtää ennen seuraavaa tehtävää. �

Rauhan
� Sovittelu-

tehtävissä

maailmalla

menestynyt

Martti

Ahtisaari

on itse

Karjalan

evakoita.

Tausta

antaa

ymmärrystä

pakolaisten

ja muiden

vainottujen

osaan, hän

sanoo.



18 SUOMEN KUVALEHTI | 34/2005

esäinen kahvipöytä on katettu val-

miiksi Martti ja Eeva Ahtisaaren
mökin patiolle. Jyrkän rinteen ylä-

tasanteelta aukeaa huikea näköala

yli Lohjanjärven.

»Tuosta kyllä pääsisi Lohjalle –

jos olisi tullut hankittua uusi vene»,

Martti Ahtisaari viittoilee järvelle ja käy ha-

kemassa mökin sisältä vanhan kartan.

Mökki on ollut Ahtisaarilla jo liki 30 vuot-

ta, ja pariskunta nauttii Karjalohjan maise-

mista aina kun mahdollista – tosin tänäkin

kesänä kovin harvoin.

Acehin rauhanneuvottelut ovat työllistä-

neet Martti Ahtisaarta tiukasti koko kesän.

Patiolla lepotuolin vieressä pikkupöydällä

olevat kaksi kirjaa – Jouko Tyyrin Kohtaa-
misia sekä Orhan Pamukin Istanbul – ovat

nekin Ahtisaaren mukaan pikemminkin la-

vastusta.

»En minä ole viime aikoina juuri ehtinyt

muuta lukea kuin töihin liittyviä kirjoja ja

papereita.»

On kulunut vajaa viikko siitä, kun Ahti-

saari kirjoitti Helsingissä nimensä Acehin

rauhansopimukseen. Ylihuomenna hän taas

lähtee eteenpäin ratkomaan Eritrean ja Etio-

pian hallitusten murheita.Sen jälkeen matka

vie Kiinaan,Washingtoniin,Turkkiin...

Pelkästään viime vuonna Ahtisaarelle

kertyi matkapäiviä yli 160. Jo eläkkeellä ole-

valle 68-vuotiaalle presidentille se on pal-

jon. Nurmen leikkuukin on pitänyt delegoi-

da Karjalohjan 4H-kerholaisille.

Kolkuttelijoita
riittää

Maailman konfliktit ovat leimanneet Ah-

tisaarten elämää vuosikymmenien ajan, ja

ne nousevat keskusteluun vähän väliä. Kah-

vi on katettu Marimekon pöytäliinalle, jon-

ka helmaan on käsin kirjailtu Windhoekissa
1.4.1989 ja nimikirjaimet S. L.

»Tämä on varmaan Sirkka Lassilalta.
Mutta oi, tämähän oli se kamala päivä,

muistatko Martti», Eeva Ahtisaari huokai-

see huomatessaan päivämäärän.

Tuona päivänä Swapo marssitti 2 000

aseistettua sissiä vastoin sopimuksia rajan

yli Angolasta Namibiaan.YK:n erityisedus-

tajana toiminut Ahtisaari salli Etelä-Afri-

kan joukkojen osallistua alueen järjestyksen

palauttamiseen. 375 swapolaista kuoli.

Ahtisaari sanoo, että Namibian itsenäis-

tyminen kesti kovin kauan.

»Sain ehkä vamman sieluuni, mutta af-

rikkalaiset halusivat minun pysyvän, koska

’tuttu piru on parempi kuin tuntematon’.»

Erilaisia sovittelupyyntöjä tulee Ahtisaa-

relle edelleen säännöllisesti: milloin kyselijä-

nä on hallitus,milloin jokin järjestö.Toisinaan

asialla on yksittäinen kansalainen, joka toivoo

Ahtisaarelta apua kotimaansa murheisiin.

Julkisuudessakin on vilahdellut ehdotuksia:

Nepal, Sri Lanka, Lähi-itä, Zimbabwe...

Kun Indonesian hallituksen edustaja Fa-
rid Husain ja toimitusjohtaja Juha Chris-
tensen helmikuussa 2004 kolkuttivat ensi

kerran Ahtisaaren ovea ja pyysivät entistä

presidenttiä apuun, Ahtisaari kertoo ol-

leensa hyvin varauksellinen.

»Sanoin,että minun täytyy tavata nämä ka-

pinalliset ennen kuin sanon yhtään mitään.»

»Älä, älä
tähän lähde»

Se oli helpommin sanottu kuin tehty. Tuk-

holmasta käsin toimivan Acehin vapautus-

rintaman GAMin toimia tutkittiin, ja pu-

heenjohtaja Malik Mahmud oli Ruotsissa ju-

missa. »Minun piti ensin järjestää hänet siel-

tä ulos, että saatoimme edes keskustella.»

»Sanoin GAMilaisille heti, että tässä pu-

hutaan vain erityisautonomiasta – itsenäi-

syys on pois laskuista.Tiedän, ettei tämä ole

se mitä toivotte, mutta minusta kannattaa

katsoa, löytyisikö tästä ratkaisu, jonka kans-

sa olisi mahdollista elää», Martti Ahtisaari

muistelee ensimmäistä tapaamista.

Myös Eeva Ahtisaari muistaa tapaami-

sen. »Toppuuttelin Marttia ja sanoin, että

älä, älä nyt tähän hommaan lähde. Onhan

näitä jo muutenkin.»

Ensimmäinen yhteinen tapaaminen pi-

dettiin tammikuun lopussa 2005. Ahtisaari

K
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sanoo lähteneensä siihen sillä mielellä, että

päättäisi sen jälkeen, haluaako jatkaa sovit-

telijana.

Eeva Ahtisaari muistuttaa, että Martti pu-

hui hienotunteisesti jokaisen kanssa, riippu-

matta siitä, millainen ihminen oli kyseessä.

»Indonesian valtuuskunnan johto teki

minuun vaikutuksen: koin että he olivat

liikkeellä vakavissaan. He myös suhtautui-

vat vastapuoleen hyvin sensitiivisesti»,

Martti Ahtisaari sanoo.

»Nämä prosessit ovat paljon kiinni siitä,

miten vastapuolien kemiat toimivat keske-

nään.»

Haluatteko kuolla
Pohjolassa?

Myös neuvottelijalta vaaditaan herkkää

vaistoa.

»Täytyy tajuta, mitä ei sanota, aistia, mitä

osapuolten päässä liikkuu. On tavattava

kahden kesken, erikseen ja yhdessä.»

»Kävi nopeasti ilmi, että neuvottelun osa-

puolille vaikeimpia asioita oli sanavalinta:

puhutaanko erityisautonomiasta vai itse-

hallinnosta. Silloin ilmoitin molemmille, et-

tä on aivan yksi hailea mitä sanaa käytetään,

kunhan puhutaan samasta asiasta.»

Ahtisaari myöntää, että välillä hän joutui

olemaan varsin tiukka, kovakin.

»Sanoin esimerkiksi GAMille suoraan,

että en tiedä yhtään hallitusta, joka teitä tu-

kee. Ja että jos ette tähän nyt tartu, ette pää-

se ehkä koskaan kotiinne Acehiin vaan kuo-

lette täällä Pohjolassa.»

Välillä neuvotteluissa oli kokonaisia päi-

viä, joina vain jännitettiin, pääsevätkö osa-

puolet tahoillaan sopuun. Katkeamispiste

oli lähellä monesti.

»Silloin piti vain odotella kärsivällisesti,

ketään ei voi pakottaa. Kahvia kyllä kului.

Välillä minäkin ajattelin, että hemmetti, ei

tästä mitään tule. Mutta aamulla taas aurin-

ko paistoi», Martti Ahtisaari sanoo.

»Mutta kyllä sinä tulit välillä niin stres-

saantuneena ja väsyneenä kotiin, että lää- �

Ahtisaari-faniklubi
Eräät Helsingissä olevat suurlä-

hettiläät kehuivat äskettäin

Ahtisaarta – ja moittivat suoma-

laisia:

»Ette taida ymmärtää, että teillä on

harvinainen presidentti. Hän ymmärtää

diplomatian lisäksi myös elinkeinoelä-

mää.»

Ahtisaari kuittaa tällaiset puheet

»faniklubiksi», mutta myöntää taloudellis-

ten asioiden merkityksen.

Martti Ahtisaari on tällä hetkellä

UPM:n ja Elcoteqin hallituksissa. Aiem-

min kokemuksia on tullut mm. Suur-

Helsingin Osuuspankin hallintoneuvostos-

ta, Finnfundin hallituksen puheenjohtajuu-

desta ja alueellisista kehityspankeista,

joissa hän toimi diplomaattiaikoinaan

Suomen edustajana.

»Mikään inhimillinen ei saa olla vierasta

sovittelijalle. Suomi on hyvä esimerkki

siitä, miten köyhä maa nousi», Martti

Ahtisaari sanoo. �

� Ahtisaari on isännöinyt Karjalohjan

mökkiään vuodesta 1978 – aina kun on

ehtinyt.”Neuvottelijan
täytyy tajuta,
mitä
ei sanota.”
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kärille piti soittaa», muistuttaa Eeva Ahti-

saari ja mies myöntelee, että niinhän se kyl-

lä taisi olla.

»Kyllä minulla on kotijoukoissa paras kri-

tiikki, saan heti kuulla, jos en ole ollut riittä-

vän selkeä. Kotona me pohdimme yhdessä

näitä asioita silloin, kun on tärkeä ymmär-

tää, että miksi jokin asia on niin kuin on.»

»Niin... Martti selittää minulle asioita ja

minä kuuntelen», Eeva Ahtisaari hymähtää.

Pääpukarit
ulos

Ahtisaari sanoo olevansa tyytyväinen lop-

putulokseen.

»Tästä tuli hyvä sopimus – tässä on paljon

asioita, jotka olivat myös hallitukselle varsin

vaikeita, ei vain GAMille.»

Ahtisaari muistuttaa, että sopimuksessa

Indonesian armeijan sotilaille ei jäänyt

Acehissa muuta tehtävää kuin maan puo-

lustaminen. »Tästä itse asiassa puhuttiin yl-

lättävän vähän, vaikka minusta tämä oli yk-

si tärkeimpiä asioita.»

»Kun neuvottelujen lopulla käytiin kovaa

keskustelua siitä,miten paljon Indonesian so-

tilaita alueella tulisi olla, sanoin GAMille,et-

tä itse asiassa se ei ole minun eikä teidän asia.

Me olemme sopineet, että sotilaiden tehtävä

on maan puolustaminen. Olennaista on nyt

se,että monitorointiryhmän tehtävä on pitää

huolta, että armeija tekee vain sitä.»

Myös hallitus sai Ahtisaarelta perin konk-

reettisia neuvoja.

»Kehotin heitä siirtämään Acehista pois

kaikki pääpukarit. Koston ilmapiiriä on

vaikea välttää, jos poliisit tai vanginvartijat,

jotka ovat raiskanneet tai surmanneet ih-

misiä, pyörivät siellä vielä rauhansopimuk-

sen jälkeen.»

EU mukaan
– kaikkien etu

Jo neuvottelujen varhaisessa vaiheessa piti

alkaa miettiä, kuka voisi valvoa mahdollis-

ta rauhansopimusta Acehissa. Indonesia il-

moitti heti, että YK ei käy.

»He eivät halunneet tästä kansainvälistä

asiaa. Ehdotin, että olisi hyvä, jos olisi kaksi

organisaatiota, alueellinen ja sitten EU. Sit-

ten hoksasin,että pitäisi varmaan kysyä myös

EU:lta. Soitin Javier Solanalle ja sain hänet

Madridista kiinni.Kerroin,että olen tässä vä-

hän trokaillut EU:n nimiin, ja hän sanoi, et-

tä sen kun trokailet, mutta tiedät kyllä, että

minä en näistä päätä vaan jäsenmaat.»

Kahdesti Ahtisaari kävi Brysselissä pu-

humassa suurlähettiläille ja oli suoraan yh-

teydessä tiettyjen maiden päättäjiin.

»Eräässä maassa sanottiin, että kyllä he

voisivat tukea, mutta kun on niin paljon

muitakin kohteita. Mutta että jos todella

saatte sopimuksen tässä ajassa (tammi-

kuusta elokuuhun) valmiiksi, niin silloin

olette ensimmäisiä, silloin saatte tukemme.

Sanoin, että sitten aikataulu pidetään.»

Ahtisaari myöntää, että EU:n mukaan-

saamisessa oli taka-ajatuksiakin.

»Ajattelin, että tämä olisi myös EU:lle hy-

väksi. Kun on ollut kaikki nämä vastoinkäy-

miset ja ristiriidat. Näin voidaan osoittaa, et-

tä EU voi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

tehdä yhteistyötä ihan käytännön tasolla.»

Myös Indonesialle EU on merkittävä te-

kijä niin taloudellisesti kuin poliittisesti.

»Kansalaisjärjestöjä on helppo potkia

päähän, mutta jos valvojana on EU, luotan

siihen, että silloin Indonesia ei ihan herkäs-

ti lähde ryppyilemään sopimusta vastaan.

Niin että on tässä tällainen ennaltaehkäise-

vä puoli mukana.»

Päämäärä
pitää olla

Neuvotteluprosessissa on tärkeää, että osa-

puolet oppivat tuntemaan toinen toisensa –

mutta myös välittäjän. Millaisena välittäjä-

nä Ahtisaari itse pitää itseään?

»Minua on vuosien myötä alkanut tavat-

tomasti vaivata se, että näissä rauhanpro-

� Herukat maistuvat. »Kyllä sinä olet

aina sovitellut, jo koripallokavereitten

kanssa», Eeva Ahtisaari sanoo ja viittaa

miehensä nuoruusvuosiin NMKY:ssä.
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sesseissa ei riittävän määrätietoisesti pyritä

ratkaisuun. Jos välittäjä ei tiedä mihin pyri-

tään, ei mihinkään päästäkään. Kovin usein

ajatellaan, että riittää kun pysytään liik-

keessä. Näin luodaan ikävä kyllä myös ase-

telmia, joissa kapinallisille ikään kuin ale-

taan antaa puolivirallinen asema.»

Acehin edellistä rauhanhanketta neuvo-

teltiin sveitsiläisen kansalaisjärjestön voimin

kolme vuotta.Aikaan saatiin vain tulitauko-

sopimus ja valtava määrä yksityiskohtaista

sopimustekstiä. Hanke kaatui nopeasti.

»En minäkään taatusti olisi lähtenyt tä-

hän mukaan, jos olisin ajatellut että tämä

kestää kolme vuotta. Kyllä hankkeella täy-

tyy olla selkeä tavoite ja aikataulu.»

Samaan hengenvetoon Ahtisaari kuiten-

kin korostaa, että mitään neuvotteluja ei

käydä umpiossa. Kaikki aiemmin tehty työ

pohjustaa tulevaa, ja aiemmat neuvottelijat

olivat isoksi avuksi myös tämän prosessin

aikana.

Vähän kuin
lasten kasvatusta

Aceh-sopimuksen jälkeen maailman leh-

dissä ja tv-kanavilla on ylistetty Ahtisaarta

ja neuvottelija on saanut ottaa onnitteluja

vastaan niin YK:n pääsihteeriltä kuin muil-

ta korkean tason päättäjiltä. Hän palaa kui-

tenkin nopeasti maankamaralle.

»Sen olen oppinut, että kaikella on oma

aikansa. Eivät namibialaisetkaan halua

muistella sitä, että tarvittiin ulkopuolisia

hoitamaan heidän itsenäistymistään, eikä

meidän pidä ryhtyä juhlimaan heidän itse-

näisyyspäiviään.»

»Samalla tavoin nyt pitää ymmärtää, että

tämä on näiden osapuolten prosessi. Rau-

haa ei voi hieroa ihminen, jolla on vahva tar-

ve korostaa omaa persoonaansa. Oma tyy-

dytys työstä pitää saada muualta kuin ulko-

puolisten jatkuvasta kiittelystä. Nämä eivät

totisesti ole mitään egotrippejä.»

Prosessin jälkeen täytyy ottaa etäisyyttä.

»Tämä on vähän niin kuin lasten kasva-

tusta: vaikka kuinka olisi hauskaa puuttua

aikuistuvien lasten asioihin, niin ei pidä teh-

dä.Tavoite on kasvattaa itsenäinen nuori ja

ote on osattava irrottaa.Toki olen käytettä-

vissä, jos siihen on tarve.»

Eeva Ahtisaari muistelee, että iäkäs su-

”Minusta palestiinalaisvaltio pitäisi

perustaa mahdollisimman nopeasti ja

antaa vastuu siitä palestiinalaisille, kun

kerran näin on päätetty. Nykyisen kaltai-

nen vaiheittainen siirtyminen on huono

ratkaisu. Tämä tulkitaan niin että Israel ei

ole tosissaan ja ympäröivät maat voivat

käyttää tilannetta tekosyynä, ettei niiden

tarvitse demokratisoitua.»

– Ahtisaari Lähi-idän tilanteesta

”Mielestäni neuvottelujen Turkin kanssa

pitää alkaa kuten on sovittu. Jos näin ei

tapahdu, silloin EU pettää Turkin. Jos me

emme pidä lupaustamme, me lähetämme

islamilaiseen maailmaan viestin, että

Eurooppa on kristittyjen linnake. Se olisi

todella surullinen viesti. Myös suomalais-

ten poliitikkojen populistisia lausuntoja

asiasta hämmästelen kovasti.»

– Ahtisaari Turkin integroitumisesta

”Sovittelutehtävät
eivät totisesti
ole mitään 
egotrippejä.”



22 SUOMEN KUVALEHTI | 34/2005

kulainen oli pohdiskellut, että Martti on hy-

vä neuvottelija, koska häneltä puuttuu val-

lanhimo. Ahtisaari itse ottaa lisää kahvia ja

maistelee hetken aikaa määritelmää.

»Ehkä se pitää paikkansa. Sen takia mi-

nusta ei kai oikein kunnon poliitikkoa tule-

kaan.»

Ahtisaari vakuuttaa, että nyt ovat työ-

pöydällä jo kokonaan toiset paperit.

»Mutta onhan tämä sellaista tiedemiehen

työtä, jossa tulee hajamieliseksi kun ajatuk-

set ovat niin tiukasti kiinni asioissa. Eikä nii-

tä ajatuksia saakaan irti ennen kuin prosessi

on päätöksessä. Martti Talvela aikoinaan sa-

noi, että yksi päivä menee siihen kun hänes-

tä tulee Boris Godunov ja kaksi päivää me-

nee siihen, että pääsee Godunovista eroon.»

»Tässä kyllä menee vähän pitempään.»

Onnistumisen
makuun

Ahtisaari pyrkii siirtämään omaa neuvotte-

lutaitoaan eteenpäin. Ahtisaaren toimistos-

sa Crisis Management Initiativessa työsken-

telee toistakymmentä nuorta – etupäässä

naista – joista Ahtisaari toivoo kasvavan uusi

kansainvälisten kriisien neuvottelijapolvi.

»Tämä Acehin kokemus oli myös heille

tärkeä, he saivat maun onnistumisesta. Sitä

paitsi nuorten kanssa on hyvä tehdä töitä,

koska he osaavat niin monia asioita parem-

min kuin minä.»

»Toivon, että löytyisi keinoja ottaa myös

nuorempaa diplomaattikuntaa mukaan tä-

män tyyppisiin prosesseihin. Näitä asioita

oppii vain tekemällä.»

Myös CMI:n väellä tuntuu olevan vankka

luottamus järjestön puheenjohtajaan. EU:n

komission edustaja Aldo Dell’Ariccia kertoi

sopimuksen allekirjoitustilaisuuden jälkeen,

että hän tapasi CMI:n väkeä ensimmäisen

kerran Brysselissä tammikuussa ja sai kuul-

la, että neuvottelut päättyvät elokuussa.

Kun Dell’Ariccia hieman hämmentynee-

nä kyseli, miten hyvin CMI:n ihmiset tunte-

vat Indonesian tilannetta ja Aceh-proble-

matiikkaa ennestään, CMI:n edustaja tote-

si, että emme me tunne Indonesiaa, mutta

me tunnemme Ahtisaaren.

Mutta mitään ei tehdä ilman rahaa. »Pitää

olla perushenkilökunta. Eivät projektit syn-

ny niin, että on vain joukko  hyväntahtoisia

vapaaehtoisia, joilla ei ole osaamista. Jos jo-

ku kuvittelee, että tällaisia asioita voidaan

hoitaa projektirahoituksella, hän ei ymmär-

rä näistä asioista yhtään mitään.»

Tosin Ahtisaari vakuuttaa, ettei neuvot-

teleminen ole mitään teoreettista fysiikkaa,

ihmisethän neuvottelevat kaiken aikaa yh-

teiskunnan eri puolilla.

»Eivätkä asiatkaan ole niin monimutkaisia.

Nämä ovat vain teknisiä välineitä, jotka aut-

tavat muuttamaan jonkun maan ilmapiiriä:

kuten että poliisi ei saa pidättää ketä tahansa

eivätkä sotilaat hakata ihmisiä vaan kaikkien

pitää voida kokea olonsa turvalliseksi.»

Eikä neuvottelijan tarvitse kaikkia yksi-

tyiskohtia edes tietää.

»Mutta sen tiedän, että kaikkiin kulttuu-

reihin sopii kohteliaisuus.» �

� Ahtisaari oli viime vuonna 160 päivää

työmatkoilla. Kaunokirjallisuus saa

vieläkin odottaa lukemistaan.”Minusta ei
kai oikein
kunnon poliitikkoa
tulekaan.”


