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Vaikea ja hankala uhka nimeltä ISIS 
  
 
Arvoisa puhemies, 
  
Terrorijärjestö ISIS hallitsee miljoonien ihmisten asuttamaa aluetta Irakissa ja 
Syyriassa. Ääri-ideologiansa mukaisesti se murhaa vastustajiaan ja syyttömiä ihmisiä 
näiden erilaisuuden vuoksi, ja levittää kauhua ympäristöönsä. ISIS pyrkii valtaamaan 
yhä suurempia alueita ja rekrytoi taistelijoita myös Euroopasta.  
  
ISIS ei ole syntynyt tyhjästä. Vuonna 2001 alkanut Yhdysvaltojen 
terrorisminvastainen sota on keskeinen tausta sille, miksi maailma makaa Lähi-
idässä näin. Hyökkäys Irakiin vuonna 2003 aloitti yhä jatkuvan sisällissodan 
kaaoksen, joka on horjuttanut koko Lähi-itää. Syyriassa puolestaan arabikevät yltyi 
veriseksi sisällissodaksi, jossa kuolleita on satoja tuhansia, ja pakolaisia miljoonia.  
  
Sunniväestön sorrettu asema niin Syyriassa kuin Irakissa on muokannut ISIS:ille 
maaperää. 
  
ISIS:in sota uhkaa laajeta myös Libanoniin, ja järkyttää maan haurasta poliittista 
tasapainoa. Etelä-Libanonissa on myös suomalaisia YK-joukkoja. 
  
* * * 
  
Suomi on jo ilmoittanut olevansa mukana ISIS:in vastaisessa rintamassa. Nyt 
päätetään siitä, kuinka käytännössä osallistuttaisiin. Esitetään armeijan ja 
turvallisuusjoukkojen kouluttamista.  
  
Sotilaallisesti liittoutumattomalle maalle tilanne ei ole helppo.  
  
Pitkällä aikavälillä on itsestään selvää, että Lähi-idässä aseita on liikaa ja 
demokratiaa liian vähän. Liian usein siellä on aseellisesti yritetty ratkaista ongelmia, 
joiden pohjimmaiset syyt ovat eriarvoisuudessa. Näihin syihin on löydettävä ratkaisu. 
  
Kuitenkin lyhyellä aikavälillä on yhtä lailla selvää, että ISIS uhkaa juuri niitä ihmisiä, 
jotka demokratiaa ja moniarvoista yhteiskuntaa Lähi-idässä puolustavat. 
  
Ainakaan Suomi ei voi käpertyä piiloon pahaa maailmaa mihinkään korpikuusen 
kannon alle. Emme myöskään voi kieltäytyä kaikesta yhteistyöstä siksi, että mukana 
on meille epämieluisia kumppanimaita.  
  
Norja ja Tanska ovat päättäneet osallistua hankkeeseen 120 kouluttajalla. Ruotsi 
harkitsee pienempää joukkoa. Myös Suomelle pienempi asiantuntijajoukko olisi 
luontevin osallistumisen tapa. 
  
Suomalaiset sijoitettaisiin Irakin pohjoisosaan kurdien itsehallintoalueelle Erbilin 
kaupunkiin, kouluttamaan kurdien Peshmerga-joukkoja. Kaikista sodan osapuolista 
juuri kurdit ovat Suomelle ehkä kaikkein luontevin kumppani. 
  



 
Kurdit ovat pitkään sinnitelleet ISIS:iä vastaan, oman itsemääräämisoikeutensa ja 
maallisen hallinnon puolesta. Vasemmistossa vaadittiin nimenomaan kurdien 
voimakkaampaa tukemista viime vuoden lokakuussa, kun Syyrian puolella sijaitsevan 
Kobanen siviiliväestöä uhkasi kansanmurha. 
  
  
* * * 
  
Arvoisa puhemies, 
  
ISIS uhkaa terrori-iskuilla myös Euroopassa. Kannatusta saadakseen ISIS pyrkii 
luomaan vastakkainasettelujen maailman, jossa terrori-iskuihin vastataan 
poliisivaltiolla, kontrollilla ja äärimmillään valtioterrorilla. Maailman, jossa 
epäilyksenalaisena ovat kaikki islaminuskoiset. 
  
Tätä syöttiä ei pidä niellä.  
  
ISIS:in vastakohta on moniarvoinen maailma, jossa kaikilla ihmisillä on ihmisarvo ja 
ihmisoikeudet, erilaiset uskonnot sallitaan, ja erilaiset ihmiset hyväksytään. 
Yhteiskunta ja yhteiskunnallinen keskustelu on vapaata. 
  
Norjassa äärioikeistolainen massamurhaaja Breivik ei saanut yhteiskuntaa 
käpertymään itseensä, vaan vastaus oli avoimen yhteiskunnan puolustaminen. Avoin 
yhteiskunta on ainoa oikea ase terrorin torjumisessa – on kyse sitten terrorista minkä 
tahansa uskonnon tai aatteen varjolla. 
  
* * * 
  
Arvoisa puhemies, 
  
Afganistaniin Suomi lähti vuonna 2001 jälleenrakentamaan maata, mutta joutui 
sisällissodan osapuoleksi. Siitä opetuksesta on viisastuttava. Tärkeää on ensinnäkin 
se, että Irakin Kurdistanissa suomalaiset kouluttajat eivät osallistu taistelutehtäviin. 
Toiseksi, tätäkin operaatiota on voitava harkita uudelleen, jos Suomen asettamat 
tavoitteet karkaavat tavoittamattomiin. Oleellista on myös operaatioon osallistuvien 
suomalaisten turvallisuus. 
 


