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 Bagdad
Yhdysvaltain asevoimien parasta 
kenraalia odottaa Irakissa mahdoton 
tehtävä: verta vuotavan pääkaupungin 
rauhoittaminen liian pienellä 
armeijalla.

Operaatio

Teksti Jari Lindholm

◼ Irakissa olevien amerikkalais-
joukkojen uusi komentaja David 
Petraeus on Princetonin 
yliopistossa väitellyt tohtori.



▶

enraali David Petraeuksesta 
kerrotaan monta tarinaa.

Yksi sijoittuu nashville-
läiseen sotilassairaalaan 
1991. Petraeusta oli vahin-
gossa ammuttu rintaan so-
taharjoituksissa, ja kuole-
man kielissä olleen miehen 

leikkaus kesti viisi tuntia.
Potilas kuitenkin toipui hämmästyttävän 

nopeasti ja vaati kärsimättömänä lääkäriä 
irrottamaan letkut. Todistaakseen olevan-
sa kunnossa hän hypähti lattialle ja teki 50 
punnerrusta. Hänet päästettiin kotiin.

Vanttera, herkästi hymyilevä Petraeus on 
Yhdysvaltain asevoimissa paitsi fanaattisen 
urheilumiehen maineessa myös ihailtu in-
tellektuelli, jonka Princetonissa tekemää väi-
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töskirjaa Vietnamin sodasta luetaan laajas-
ti.

Maahyökkäyksessä Irakiin 2003 Petraeus 
komensi legendaarista 101. maahanlasku-
divisioonaa. Heti sodan jälkeen hänen on-
nistui diplomatian avulla rauhoittaa Mosu-
lin kaupunki samaan aikaan, kun toisten 
kenraalien kovat otteet pahensivat kapinaa 
muualla maassa.

Nyt 54-vuotiasta Petraeusta kuitenkin 
odottaa tehtävä, josta edes hänen taidoillaan 
ei luultavasti selvitä: sodan saattaminen kun-
nialliseen loppuun.

Konservatiivien viimeinen taisto
Keskellä Irakia, Tigrisvirran molemmin puo-
lin, leviää kuuden miljoonan ihmisen asut-
tama märkivä haava, Bagdad.

Ennen kuin David Petraeus voi kuvitella 
kylvävänsä sovun siemeniä muualle Kaksois-
virran maahan, hänen on rauhoitettava sen 
pääkaupunki, jossa sunni- ja šiiamuslimit 
murhaavat toisiaan tauotta.

Juuri Bagdadin hallitsemiseen perustuu 
presidentti George W. Bushin uusi Irak-stra-
tegia. Sen ytimenä on ”the surge”, ”hyöky”: 
vielä pahemman katastrofi n, rajoittamatto-
man sisällissodan, ehkäiseminen 21 000 so-
tilaan vahvuisilla lisäjoukoilla.

Strategiaan kuuluvat myös näyttävät 
henkilövaihdokset. Kenraali George Ca-
seyn kotiuttaminen Petraeuksen tieltä on 
vasta alkua. Suurlähettiläs Zalmay Kha-
lilzad, joka sunneja suosimalla suututti 
enemmistönä olevat šiiat, vaihdetaan Iran-
asiantuntija Ryan Crockeriin. Šiialainen 
Iran on amerikkalaisten vanha vihollinen 
mutta pahaksi onneksi myös heidän val-
taan nostamansa Irakin hallituksen vah-
va tukija.

Bushilla oli strategiaa varten käytettävis-
sään sekä republikaanien että demokraat-
tien parhaat voimat, joista monet istuivat 
entisen ulkoministerin James Bakerin joh-
tamassa Irak-työryhmässä.

Baker suositteli muun muassa asteittais-
ta vetäytymistä sekä Irakin naapurimaiden 
Syyrian ja Iranin kutsumista neuvottelupöy-
tään auttamaan etnisen palon sammutta-
misessa.

Bushin tammikuussa julkistama strate-
gia ei kuitenkaan perustu työryhmän asian-
tunteviin neuvoihin. Sen taustalla ovat sa-
mat konservatiivit, jotka olivat alun alkaen 
2001–2002 työntämässä presidenttiä sur-
keasti suunniteltuun sotaan.

Tätä todellista Irak-ryhmää johtavat van-
hoillisen American Enterprise Institute -tut-
kimuslaitoksen haukat, etunenässä sotahis-
torioitsija Frederick Kagan ja maavoimien 
entinen apulaisesikuntapäällikkö Jack Kea-
ne.

Nämä uuskonservatiivit näkevät viimei-
sen tilaisuutensa tulleen ja uskovat sota-
onnen vielä kääntyvän. Heidän toiveidensa 
toteuttajaksi, monien mielestä mahdotto-
maan tehtävään, on nyt valittu armeijan pa-
ras kenraali.

Kohteena Sadr City
Sisällissodan lamauttamassa Bagdadissa on 
kaksi kaupunginosaa, joihin David Petraeus 
luo katseensa ensimmäiseksi.

Vihreäksi vyöhykkeeksi kutsutun hallin-
toalueen vieressä kulkee Haifa Street -nimi-
nen betonikanjoni. Se on hirtetyn presiden-
tin Saddam Husseinin vanhaa tukialuetta, 

◼ Šiiapojat noukkivat autopommiräjäh-
dyksessä kuolleiden ihmisten jäänteitä 
Sadr Cityn slummissa 17. tammikuuta.
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josta sunnien kuolemanpartiot ajavat öisin 
terrorisoimaan Bagdadin šiioja.

Haifa Streetillä on taisteltu rajusti viime 
viikkoina, kun amerikkalaiset ja irakilaiset 
ovat yrittäneet palauttaa kortteleihin järjes-
tystä. Tulokset ovat olleet heikot, ja etniset 
puhdistukset ovat jatkuneet.

Vielä pahempi myrkkypesäke sijaitsee 
Tigrisin toisella puolella. Kahden miljoo-
nan šiian asuttama Sadr City oli jo rauhan 
aikana maailman pahimpia slummeja. So-
dan aiheuttama kaaos on tehnyt siitä sil-
minnäkijäkertomusten mukaan suoranai-
sen helvetin.

Monet sotilasasiantuntijat, viimeksi arvos-
tettu historioitsija Ralph Peters, ovat suosit-
taneet suoraa toimintaa: Sadr Cityyn on hyö-
kättävä heti, ja šiiajohtaja Muqtada al-Sadrin 
tappojoukkiot on lyötävä. Se merkitsisi suu-
ria miestappioita amerikkalaisille ja poliit-
tista painajaista Bushille. Mutta jos Bagdad 
halutaan kuriin, työ on aloitettava pimeyden 
ytimestä.

Varovaisia kokeiluja tehdään jo muualla 

29. tammikuuta 2007
Klo 8.30 Tienvarsipommi räjähtää lähellä lentokenttätietä irakilaisten 

poliisien ajaessa ohi. Kaksi poliisia haavoittuu.

Klo 9 Autopommi tappaa yhden siviilin ja viisi muuta haavoittuu 

Al-Habibiyahissa Itä-Bagdadissa.

Klo 9.30 Pommi räjähtää minibussissa lähellä Mustansiriyahin yliopistoa. 

Neljä kuolee, kuusi haavoittuu.

Klo 12 Tarkka-ampuja ampuu pankkia vartioineen poliisin Karadan alueella.

Klo 16 Autopommi räjähtää Mustansiriyahin yliopiston takana. 

Kolme haavoittuu.

Klo 17 Itsemurhapommittaja räjäyttää autonsa Irakin armeijan tiesululla  

Hurriyahin alueella Luoteis-Bagdadissa. Viisi siviiliä kuolee, 

25 haavoittuu.

Klo 18.30 Kranaatinheitinisku torille Zafaraniyahin alueella Kaakkois-Bag-

dadissa. 16 siviiliä kuolee, 28 loukkaantuu.

Päivän aikana Bagdadista ja sen ympäristöstä löytyy 21 ruumista, osa 

käsiraudoissa ja kidutettuina. Monet Bagdadissa kuolleista eivät koskaan 

päädy uutisiin.

Tavallinen maanantai Bagdadissa
◼ Autopommi on räjähtänyt 
Sadr Cityssä.
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pääkaupungissa. Amerikkalaiset ovat esi-
merkiksi perustaneet yhdessä Irakin armei-
jan kanssa etuvartioaseman Ghaziliyaan 
sunni- ja šiia-alueiden väliin. Samanlaisia 
linnakkeita on tarkoitus rakentaa lisää.

Amerikkalaiset tietävät, mitä tulivoimalla 
voi saada aikaan. Kun he viime lokakuussa 
sulkivat Sadr Cityn etsiessään siellä kadon-
nutta sotilastaan, väkivaltaisuuksien määrä 
koko Bagdadissa laski selvästi.

Sotilaiden poistuttua al-Sadrin murhamie-
het palasivat kaduille.

Aseellista sosiaalityötä
David Petraeuksen isä oli hollantilainen me-
rikapteeni, joka toisen maailmansodan ai-
kana päätyi hakemaan turvapaikkaa New 
Yorkista.

Oman perheen pakolaishistoria saattaa ol-
la yksi syy siihen, miksi Petraeus on sotilaana 
ollut kiinnostunut niin sanotuista epäsym-
metrisistä konfl ikteista, sissisodista ja ka-
pinaliikkeistä, joissa tavanomaiset armeijat 
voivat menestyä vain ymmärtämällä sorret-
tujen hätää.

Petraeus kehitti ”aseelliseksi sosiaali-
työksi” kutsumaansa menetelmää 1990-lu-
vun lopulla Naton rauhanturvaoperaatiossa 
Bosniassa. Lähestymistapa muistuttaa suo-
malaisjoukkojen ylistettyä CIMIC-toimintaa 
Afganistanissa: sotilaat eivät pelkästään sodi 
vaan rakentavat kouluja, kunnostavat klini-
koita ja sovittelevat paikallisten riitoja.

Puolustusministeri Donald Rumsfeldin 
teknokraattisessa Pentagonissa tällaista 
pehmoilua inhottiin, mutta arvostelu hilje-
ni, kun Petraeus miehineen pääsi vauhtiin 
Mosulissa huhtikuussa 2003.

Maahanlaskudivisioonan 20 000 sotilasta 
jalkautuivat heti kaupunkilaisten pariin. He 
asuivat kaupungin keskellä ja partioivat ba-
saareissa kuin poliisit. Kotietsinnöissä ovia 
ei potkittu sisään, vaan Petraeuksen mää-
räyksestä sotilaat koputtivat ensin. Jos tuli-

◼ Sadr Cityssä asunut Ahmed Sabeeh 
oli yksi 200 bagdadilaisesta, jotka auto-
pommit surmasivat 23. marraskuuta.

◼ Bagdadilainen 
kauppias valmis-
telee hääpukuja 
myyntiin. Torstai 
on suosituin hää-
päivä Irakin pää-
kaupungissa.

◼ Jalkapalloa sisällissodan keskellä 
marraskuussa 2006.
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Sadr City oli jo 
rauhan aikana 
maailman pahimpia 
slummeja.

▶
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◼ Amerikkalaiset ja irakilaiset 
partioivat Haifa Streetin sunnialueella, 
jossa taisteltiin rajusti tammikuun 
puolivälissä.
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voimaa oli pakko käyttää, jäljet siivottiin ja 
kärsineille maksettiin korvaukset.

Petraeus järjesti kaupunginvaltuuston 
vaalit ja jakoi saamistaan käyttövaroista ra-
haa, jolla koulut pidettiin auki, tehtaat pyö-
rimässä ja kadut siisteinä. Kenraalia ei syyttä 
kutsuttu Mosulin pormestariksi.

Pentagonissa Petraeuksen saavutukset 
huomattiin vasta, kun hänen divisioonansa 
tammikuussa 2004 vaihdettiin tavalliseen 
jalkaväkeen. Uudet tulokkaat kaasuttivat 
kaupunkiin Stryker-panssareillaan heavy-
rockin pauhatessa ja suuntasivat aseensa 
kohti irakilaisia. 

Pian tappaminen alkoi toden teolla myös 
Mosulissa.

Armeija katkeamispisteessä
Yhdysvaltain armeijan uuden sissisotakäsi-
kirjan mukaan sodan repimä maa pystytään 
rauhoittamaan ulkopuolisin voimin vain, jos 
jokaista tuhatta siviiliä kohden on 20–25 so-
tilasta. Tätä suhdetta käytettiin Naton rau-
hanturvaoperaatiossa Kosovossa 1999.

Jos käsikirjan oppeja sovellettaisiin Ira-
kiin, se tarkoittaisi 535 000–670 000 ame-
rikkalaissotilaan pitämistä taistelukentillä 
useita vuosia. Siihen Yhdysvaltain armeija 
ei pysty. Tällä hetkellä joukkoja on maassa 
132 000.

Käsikirja on David Petraeuksen käsialaa, 
joten tehtävä Bagdadissa on hänelle erityi-
sen vaikea. Hänen on rikottava omia sään-
töjään: yritettävä toistaa Mosulin menestys 
kolme kertaa suuremmassa kaupungissa ai-
van liian pienellä miesvoimalla.

Washingtonissa operaatiota mainostetaan 
amerikkalaisten ja irakilaisten yhteistyöksi. 
Irakin armeijaa kouluttanut Petraeus kuiten-
kin tietää, että tämä on toiveunta. Ulkomai-
sia ja irakilaisia joukkoja on Irakissa yhteen-
sä 473 000, mutta taistelukykyisiä heistä ovat 
lähinnä amerikkalaiset ja britit.

Eikä sekään ole enää itsestään selvää. Mo-
net kokeneet kenraalit, muun muassa enti-
nen ulkoministeri Colin Powell, pelkäävät, 
että Yhdysvaltain asevoimat on katkeamis-
pisteessä sodittuaan yhtäjaksoisesti Afga-
nistanissa ja Irakissa viisi ja puoli vuotta. 
Sotilaat ja heidän aseensa alkavat olla liian 
kuluneita toimiakseen kunnolla.

Bush ei kuitenkaan anna armoa. Uuskon-
servatiivien ideoima ”hyöky” aiotaan synnyt-
tää jatkamalla Irakissa jo sotivien palvelusai-
kaa, nopeuttamalla seuraavaksi lähetettävien 
mobilisointia ja kutsumalla palvelukseen li-
sää reserviläisiä.

Parhaassa tapauksessa Bagdad onnistu-
taan rauhoittamaan ainakin siihen asti, kun-
nes Irakin hallitus saa otteen omasta maas-
taan.

Pahimmassa tapauksessa tuoreet joukot 
juuttuvat verisiin katutaisteluihin, joiden 

Sunneja on maail-
man muslimeista noin 
90 prosenttia, mutta 

Irakissa ja sen naapuri-
maassa Iranissa he ovat 
vähemmistönä. Irakilaisista 
heitä on noin 35 prosent-
tia, suurin osa arabeja ja 
kurdeja.

Sunnit olivat presidentti 
Saddam Husseinin johdolla 
vallassa vuosikymmeniä, ja 
šiioja murhattiin surutta. 

Yhdysvaltain hyökkäystä 
seuranneet väkivaltaisuudet 
alkoivat Saddamin kan-
nattajien ja työpaikkansa 
menettäneiden sunnisotilai-
den kapinana. Sen rinnalla 
raivoaa tällä hetkellä sun-
nien ja šiiojen välinen sisällis-
sota, joka syttyi vuosi sitten sunnien 
iskettyä šiiojen Kultaiseen moskei-
jaan Samarran kaupungissa.

Šiioja on 26 miljoonasta 
irakilaisesta noin 60 pro-
senttia. Sunnien ja šiiojen 
erot ovat pohjimmiltaan 
poliittisia. Šiiat uskovat 
profeetta Muhammadin 
jälkeläisten olevan islamin 
todellisia johtajia ja pitävät 
sunnimuslimien kalifi en 
valtakautta historiallisena 
vaiheena, jolla ei ole mitään 
tekemistä uskonnon kanssa.

Šiiat ovat lukumäärän-
sä oikeuttamina vallassa 
Saddam Husseinin jälkeises-
sä Irakissa. Keskeinen syy 
sisällissotaan on Bagdadin 
Sadr City -slummia hallit-
seva šiiajohtaja Muqtada 
al-Sadr, jonka joukot, niin 

sanottu Mahdin armeija, ovat syyl-
listyneet sunnien joukkomurhiin. Al-
Sadrin tuki on elintärkeä šiialaiselle 
pääministeri Nuri al-Malikille.

Sodan osapuolet

Muqtada al-Sadr

Nuri al-Maliki

päätyttyä amerikkalaiset tapansa mukaan 
vetäytyvät, ja Haifa Street ja Sadr City pysy-
vät murhamiesten valvonnassa. 

Oman mielipiteensä ilmaisi viime kesä-
kuussa 28-vuotias amerikkalainen jalkaväki-

luutnantti Ehren Watada. Hänen mielestään 
sota on laiton, ja hän kieltäytyi palvelemas-
ta Irakissa.

Watadan sotaoikeudenkäynti alkoi 5. hel-
mikuuta. SK

▶

Šiia-alue

Sunni-alue

Muuttumassa 
šiia-alueeksi

Muuttumassa 
sunni-alueeksi

©
 L

E
H

T
IK

U
V

A
©

 L
E

H
T

IK
U

V
A

Bagdadin rintamalinjat

◼ Kuolemanpartiot pyrkivät jakamaan Bagdadin jyrkästi sunni- ja 
šiia-alueisiin. Seka-asuinalueet puhdistetaan tappamalla tai kar-
kottamalla toisen uskontokunnan edustajat. 
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ammikuisessa Washingtonissa 
vaikuttaa siltä, että Irakin sota 
on presidentinvaaleihin tähtää-
ville ehdokkaille lähes yhtä kipeä 
aihe kuin George W. Bushille. Jo-

kainen pääehdokas ymmärtää, että Irak-
sotkun setviminen jää 2008 valittavan uu-
den presidentin harteille.

Eräät ehdokkaat, kuten Hillary Clinton, 
yrittävät luistella Irak-kysymyksistä otta-
matta liian tiukkoja kantoja. Näin he vält-
televät riskejä ja yrittävät olla sitomasta kä-
siään. Clinton kannattaa joukkojen mää-
rälle ylärajaa, hänen kilpakumppaninsa, 
demokraattien tuore tähti Barack Obama 
taas vetäytymisen aloittamista 5–6 kuukau-
den kuluessa.

Republikaanien leirissä useimmat eh-
dokkaat tukevat yhä sotaa, mutta kritisoi-
vat John McCainin lailla sen käytännön 
hoitamista.

Irak ei presidentinvaaleissa ole kenel-
lekään äänivyöryä takaava teema, päin-
vastoin. Puoluiden omissa esivaaleissa 
äänestäviä aktiiveja sota kuitenkin puhut-
taa. Ehdokkaaksi pääseminen edellyttää 
esivaalien voittamista, joten puolueväen 
suosion kalasteleminen saattaa kannus-
taa ehdokkaita suorasanaisempiin ”pois 
Irakista” tai ”vielä kerran pojat” -lausun-
toihin.

Vaalikuumeileva Yhdysvallat elää poliit-
tisessa välitilassa. Bush on jo nyt pitkäl-
ti lame duck, rampa ankka, puolivallaton 
presidentti. Katseet kohdistuvat jo Bushin 
jälkeiseen aikaan. Uuden presidentin odo-
tetaan korjaavan edellisen hallinnon sot-
kut ja kiillottavan Yhdysvaltain tärveltynyt-
tä julkikuvaa.

Bush ei kuitenkaan aio luovuttaa. Hän 
ei halua jäädä historiaan ”yhtenä Yhdys-
valtain historian huonoimmista presiden-
teistä”, kuten häntä kuvataan jopa kon-
servatiivien piirissä. Bush yrittää paikata 

Vaalipeli alkoi 
sodan varjossa

Teksti Jarkko Vesikansa, Washington D.C.

Irak-kysymys polttaa USA:n presidentti-
ehdokkaiden näpeissä. Sodan jälkihoito 
kaatuu George W. Bushin seuraajan syliin.

T

◼ George W. Bush aloit-
ti, David Petraeus yrittää 
paikata, mutta kuka Irak-
sotkun lopettaa? Demo-
kraattien presidenttieh-
dokkaista Barack Obama 
vastusti sotaa jo ennen 
kuin se meni pieleen. Hil-
lary Clintonilla on selittä-
mistä, hän kannatti hyök-
käystä.
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mainettaan, ja siksi hän luottaa lujasti ”sur-
geen”, hyökyyn, uuteen Irak-strategiaan, 
jonka ytimenä on Irakissa olevien amerik-
kalaisjoukkojen määrän lisääminen 21 500 
sotilaalla.

Toiveet eivät ole korkealla. Suuri osa ame-
rikkalaisista haluaisi joukot kotiin.

Vetäytymispaineet yltyvät
Viimeistään marraskuussa Bushin hallinto 
arvioi, onko Irak saatavissa järjestykseen li-
säjoukoilla.

”Aika on loppumassa”, myönsi Yhdys-
valtain Lähi-idän joukkojen komentaja 
William J. Fallon viime viikolla senaatin 
kuulemistilaisuudessa. On alkamassa vii-
meinen ponnistus.

Michael C. Boyer Foreign Policy -lehdestä 
arvelee, että Yhdysvallat alkaa vetää jouk-
koja pois jo tämän vuoden aikana. Päätös 
tehdään luultavasti loppusyksyllä, kos-
ka yleinen mielipide on niin sodanvastai-
nen.

”Tämä johtaa siihen, että mielialat Yh-
dysvalloissa ovat vaalien lähestyessä yhä 
enemmän isolationistisia, eristäytymistä 
kannattavia”, Boyer sanoo.

Daniel Benjamin demokraatteja lähellä 
olevasta Brookings-instituutista arvioi, et-
tä ajelehtiva poliittinen tilanne jatkuu vaa-
leihin asti.

”En usko suurta uudelleenarvioita teh-
tävän ennen uuden hallinnon astumista 
valtaan”, Benjamin sanoo. ”Jos katsoo his-
toriaa, ongelmat ovat usein jääneet niiden 
ihmisten ratkottavaksi, jotka eivät ole niitä 
aiheuttaneet.”

Yhdysvaltain kongressissa – senaatissa 
ja edustajainhuoneessa – on vahvaa vasta-
rintaa Irakin sodan uutta askelta kohtaan. 
Poliitikot pelkäävät äänestäjien rankaise-
van heitä Irakista, erityisesti jos sodan uu-
si vaihe johtaa kasvaviin amerikkalaistap-
pioihin.

Yhdysvalloissa ulko- ja sotilaspoliittinen 
valta kuuluu presidentille, joten senaatin 
näpäytykset ja välipuheet ovat enemmän-
kin symbolisia.

Senaatti ei myöskään ota helposti käyt-
töön kaikkia keinoja. Äärimmäisenä kiris-
tyskeinona väläytellään sotabudjetin leik-
kaamista, siihen turvauduttiin Vietnamin 
sodan loppuvaiheessa.

”Joukkoja täytyy tukea, vaikka ei kannat-
taisi sotaa”, senaatissa toistellaan. Eten-
kään presidenttiehdokkaat eivät halua 
leimautua ”sotilaiden pettäjiksi” tai armei-
janvastaisiksi. Lisäksi monien senaatissa 
istuvien ehdokkaiden – demokraateista 
Clintonin ja John Edwardsin – painolasti-

na on Irak-hyökkäyksen puolesta äänestä-
minen 2002.

Varovaisuudesta uusi hyve
Vaatimuksella ”Give War a Chance”, anna 
sodalle mahdollisuus, on vahvaa kannatus-
ta lähinnä sitkeimmissä uuskonservatiivi-
sissa piireissä. ”Surge, hyöky, osoittautuu 
menestykseksi”, julistaa uuskonservatiivi-
sen Weekly Standard -lehden päätoimittaja 
Bill Kristol. Hän oli yksi Irakin sodan ide-
ologisista arkkitehdeista. 

Irakin epäonnistumisten takia Kristo-
lin ja muiden uuskonservatiivien puheilla 
ei ole enää samanlaista kaikupohjaa kuin 
syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen. Taval-

listen amerikkalaisten ajattelu on kaukana 
ideologisten haukkojen käsityksistä.

Näin ”vanhoille” republikaaneille ja hei-
dän kannattamalleen realistisemmalle ul-
kopolitiikalle on avautumassa mahdol-
lisuus. Heidän linjansa on melko lähellä 
keskilinjan demokraatteja, joten jonkin-
laisen ulkopoliittisen konsensuksen raken-
taminen kangastelee näköpiirissä, ainakin 
mahdollisuutena.

Varovaisuudesta tehdään jatkossa luulta-
vasti suurempi hyve kuin Bushin kaudella. 
Monet poliittiset tarkkailijat Washingtonis-
sa arvelevat, ettei Yhdysvallat säntää jatkos-
sa helposti riskialttiisiin sotilaallisiin inter-
ventioihin. Saddam Husseinin kaataminen 
ja Irakin miehitys ovat  Lähi-idässä ja Poh-
jois-Afrikassa vain vahvistaneet Amerikan-
vastaisia voimia ja parantaneet al-Qaidan 
värväysmahdollisuuksia.

Oppi demokratian levittämisestä asein 
on pitkälti haudattu.

Iran vaalien keskiöön?
Sodanvastaisuudesta ja Irak-kriisistä huoli-
matta Washingtonissa puhutaan edelleen 
ilmaiskuista ydinohjelmaa jatkavaa Irania 
vastaan. Bush tuskin hyväksyy iskuja, sillä 
ydinaseasiantuntijoiden mukaan Yhdysval-
loilla on vielä aikaa odottaa. Iranin ei uskota 
pystyvän rakentamaan ydinasetta vielä lähi-
vuosina, joten diplomatia on nyt keskiössä.

Presidentinvaaleissa Iran saattaa muo-
dostua lähes yhtä keskeiseksi teemaksi 
kuin Irak. Tiedotusvälineissä käsitellään 
jatkuvasti Iranin uhkaa, joten äänestäjät 
pakostakin huolestuvat pappisvaltion ai-
keista. Kansalliseen turvallisuuteen vetoa-
malla presidentti voi – etenkin terroriuhan 
yltyessä – ryhtyä koviinkin toimiin, kuten 
ilmaiskuihin.

Seuraavaa presidenttiä odottaa paitsi Ira-
kin sodan loppuselvittelyn lisäksi myös yhä 
mutkikkaammaksi käyvä Iran-ongelma. Jos 
Irakin kaaos, terrorismin yltyminen ja Iranin 
alueelliset valtapyrkimykset suistavat Lähi-
idän yhä syvempään kurimukseen, seuraa-
valla presidentillä riittää liikaakin ongel-
mia.

Lähi-idässä eletään suurten ratkaisu-
jen aikoja, se pakottaa Yhdysvallat tarkis-
tamaan linjaa myös suhteessa Israeliin ja 
Palestiinaan. Rauhanprosessi olisi saata-
va vauhtiin ja Iran pehmenemään, muuten 
Yhdysvaltojen ote strategisesti keskeisestä 
alueesta kirpoaa.

Ei ihme, että eräs demokraattivaikutta-
ja tokaisi Washingtonissa: ”Vaalien voitta-
minen voi kääntyä häviöksi. Haasteet ovat 
niin valtavia.” SK

▶ Amerikan raitilla -blogi www.suomenkuvalehti.fi 

◼ Republikaanien todennäköisistä 
ehdokkaista senaattori John McCain 
(ylh.) sekä New Yorkin entinen 
pormestari Rudolph Giuliani 
kannattavat lisäjoukkoja Irakiin.
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lkopoliittisen instituutin johtaja 
Tapani Vaahtoranta sanoo, ettei 
osannut pahimmissa painajai-
sissakaan kuvitella, että Irakissa 
tulisi käymään näin.

”Olin itse Washingtonissa, kun Bagdad 
miehitettiin ja ajattelin silloin, että tämä-
hän näyttää onnistuvan.”

Vielä silloinkin optimistit arvelivat, että 
sota olisi ohi parissa kuukaudessa.

”Mutta Yhdysvallat ei ollut lainkaan val-
mistautunut siihen, mitä tehdään Bagda-
din miehityksen jälkeen.”

Tänään Vaahtoranta on sitä mieltä, että 
Irak on ollut suuri virhe.

”Yhdysvallat on täydellisesti epäonnistu-
nut Irakissa ja aiheuttanut vain pahempia 
ongelmia myös itselleen”, hän summaa.

Terrorismin vaara on nyt suurempi kuin 
2003, Iran on vahvistunut ja Yhdysvaltain 
niin sanottu pehmeä voima on radikaalis-
ti heikentynyt: maailman yleinen mielipide 
on kääntynyt sitä vastaan ja sen on entistä 
vaikeampi saada muita puolelleen.

Joukkotuhoaseet ja Saddam Husseinin 
yhteys al-Qaidaan olivat Vaahtorannan mu-
kaan lähinnä keino myydä hyökkäys muil-
le.

”Yhdysvallat luotti siihen, että kunhan 
Saddam on kaadettu ja Irakiin saadaan 
demokratia, kukaan ei enää kysele perus-
teiden perään. Kaikki kyllä hyppäävät kyy-
tiin.”

Amerikkalaisia ei hidastanut se, että en-
nen sotaa ilmestyi lukuisia ongelmista va-
roittavia raportteja.

”Kyllä tietoa oli, mutta on todisteita sii-
tä, että tietoja tahallisesti sysättiin syrjään 
niin etteivät ne päässeet vaikuttamaan pää-
töksentekoon.”

Velvollisuus suojella
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtaja Liisa Jaakonsaari (sd.) sanoi 
sodan alla hyväksyvänsä sodan, jos YK sen 

valtuuttaa. Valtuutusta ei kuitenkaan kos-
kaan tullut.

”Velvollisuus suojella on YK:n tasolla 
hyväksytty periaate. Kansanmurhiin, jouk-
koraiskauksiin sodankäynnin välineenä ja 
etnisiin puhdistuksiin puuttuminen on ih-
miskunnan velvollisuus, vaikka kysymyk-
sessä olisi suvereeni valtio”, Jaakonsaari 
perustelee.

”Siihen liittyy kovia riskejä, kuten Irak 
osoittaa, mutta puuttumatta jättäminen si-
sältää myös hirvittäviä riskejä. Kuten Ruan-
dasta tiedetään.”

Jaakonsaari arvelee, että Irakin sodan hä-
vityksen aiheuttamaa jälleenrakennuksen 
raskautta ja vaikeutta ei osattu tai haluttu 
arvioida, eikä ulkopuolisten tekemiä kriit-
tisiä arvioita kuulla.

”Uskoin joukkotuhoaseisiin”
EVAn johtaja Risto E. J. Penttilä lukeutui 
sodan kannattajiin 2003, mutta itse hän 
muistaa kolme seikkaa, jotka vaikuttivat 
hänen näkemyksiinsä sodan aattona.

”YK:n turvallisuusneuvostohan oli uhan-
nut interventiolla, jos Saddam ei suostu täy-
delliseen yhteistyöhön joukkotuhoaseiden 
suhteen.”

”Toiseksi uskoin niitä väittämiä, että Irak 
oli valmistamassa joukkotuhoasetta.”

”Kolmanneksi YK:n turvallisuusneuvos-
ton olisi pitänyt valtuuttaa sota. Ja tätähän 
ei tapahtunut.”

Penttilä kokee, että Yhdysvalloissa kyse 
oli tietoisesta huiputtamisesta.

”Ensin haluttiin hyökätä Irakiin ja vasta 
sen jälkeen alettiin keksiä argumentteja.”

Niin Penttilä, Jaakonsaari kuin Vaahto-
rantakin uskovat, että Yhdysvallat kuvitteli 
käynnistävänsä koko Lähi-idässä demokra-
tian dominoreaktion.

”Teoria oli alkeellinen eikä ottanut huo-
mioon alueen monimutkaisia uskonnolli-
sia ja heimoihin liittyviä rakenteita eikä his-
toriaa”, Jaakonsaari sanoo.

”Ja lopputuloshan on kaikin tavoin surul-
linen”, Penttilä sanoo.

Jaakonsaari arvelee, että yksi todellisis-
ta motiiveista oli myös se, että Irak oli nöy-
ryyttänyt ja pitänyt pilkkanaan YK:ta ja ko-
ko kansainvälistä yhteisöä.

Uskottavuus mennyt
Kaikki kolme ovat myös samaa mieltä siitä, 
että irakilaisten rinnalla uhriksi on noussut 
koko kansainvälisen järjestelmän hyväksy-
mä periaate siitä, että valtioilla on velvolli-
suus puuttua kansanmurhiin.

Vaahtoranta pelkää, että Irak-hankkeen 
täydellinen epäonnistuminen heijastuu 
vielä pitkälle tulevaisuuteen. ”Yhdysvalto-
jen uskottavuus hyvän intervention tekijä-
nä on mennyt täysin ja amerikkalaiset itse 
ovat entistä haluttomampia puuttumaan 
maailman tapahtumiin.”

Venäjän tai Kiinan interventioita tuskin 
kukaan odottaa – tai haluaa.

Myös Penttilä sanoo olleensa hyvin vihai-
nen siitä, että Yhdysvallat on tehnyt tyhjäk-
si sen rakentajan roolin, joka sillä on maa-
ilmassa ollut.

”Sen uskottavuus on pahasti kärsinyt ja 
muiden maiden halu tehdä yhteistyötä Yh-
dysvaltojen kanssa on rapautunut.”

Kuka pysäyttää saddamit?
Ja kuitenkin uusia saddameita ja 
miloševicejä tulee vastakin. Kuka silloin 
toimii ja miten?

Ainoa keino Vaahtorannan mielestä on 
vastakin turvautua YK:n hyväksyntään. 
Myös Jaakonsaari lähtee siitä, että YK:n tur-
vallisuusneuvoston päätös ratkaisee.

Penttilän mielestä päätökset tulisi val-
mistella G8:n kaltaisessa järjestössä ja eh-
kä yhdistettynä G20-maiden joukkoon. Saa-
vutettu konsensus tulisi sitten viedä YK:n 
turvallisuusneuvostoon.

”YK:ssa on liikaa juristeja, se on liian hidas 
ja byrokraattinen”, Penttilä perustelee.

Vaahtoranta muistuttaa, etteiw Kosovon 
operaatiollakaan ollut YK:n hyväksyntää.

”Silti kaikki ovat nyt tyytyväisiä, että Nato 
puuttui asiaa.”

Eli jos onnistutaan, kaikki kiittelevät – 
jos epäonnistutaan, kaikki rientävät sano-
maan, että mehän varoitimme.

”Mutta ikävä kyllä meillä on liian paljon 
hirveitä esimerkkejä siitä, että ei tehty yh-
tään mitään.” SK

”Suuri virhe”
Teksti Katri Merikallio

Enemmistö suomalaisista vastusti Irak-
hyökkäystä. Esimerkiksi Liisa Jaakonsaari, 
Risto E. J. Penttilä ja Tapani Vaahtoranta 
kuitenkin ymmärsivät väliintuloa. 
Mitä he ajattelevat nyt?
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