
 
 
 
Vasemmiston ryhmäpuhe Afganistan-selonteosta 26.11.2014 
  
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie: 
  
 
Afganistanissa kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä 
  
  
Arvoisa puhemies, 
  
Suomi on yhdessä muiden ISAF-maiden kanssa muuttanut osallistumistaan Afganistanissa pois 
sotatoimista, siviilikriisinhallintaan, kehitysyhteistyöhön ja koulutukseen. 
  
Vaikka vuoden 2015 alusta aloittava ISAFin korvaava Resolute Support -operaatio ei ole 
taisteluoperaatio, on Suomen vaadittava sille YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia. Suomalaisia 
sotilaita operaatioon osallistuu aluksi 80, mutta pääosa joukoista vedettäisiin pois 2015 loppuun 
mennessä. 
  
Kehitysavun ja siviilikriisinhallinnan painotus on oikea suunta. Afganistanissa on myös tapahtunut 
kehitystä, väestön terveys ja elinikä ovat kohentuneet, ja lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäynti 
lisääntynyt. 
  
Paljon enemmän tulisi kuitenkin tehdä erityisesti työllisyyden ja elinkeinojen eteen. Nuorille miehille 
on tarjottava muita tulevaisuuden näkymiä kuin sota, väkivalta ja huumekauppa. Maatalouden ja 
luonnonvarojen käytön on oltava kestävää. 
  
Koulutetumpi nuori sukupolvi ja ulkomailta palaavat ihmiset voivat nousta avainasemaan 
Afganistanin tulevaisuudelle. Tässä työssä Suomessa asuvien yli 3000 afgaanitaustaisen ihmisen 
tiedoille ja taidoille olisi varmasti käyttöä. 
  
Myös demokratiaa on edistettävä. Eri kansanryhmien välinen sovinto on kaukana, jos päädytään 
harvainvaltaan ja etniseen syrjintään.  
  
* * * 
  
Suomen on otettava Afganistanin operaatio arvokkaana opetuksena siitä, että kaikki ei mene niin 
kuin suunniteltiin tai amerikkalaisissa elokuvissa tapahtuu. Nykykielellä voitaisiin sanoa: 
Afganistanissa kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä. 
  
Suomen ei tule osallistua sellaisiin operaatioihin, joissa on suuri riski joutua pitkittyneen konfliktin 
osapuoleksi, ja joissa tavoitteet ja toimintatavat eivät ole selvät.  
  
* * * 
Arvoisa puhemies, 
  
Ihmiskunnan inhimillinen velvollisuus on estää sotia, ja edistää rauhaa. YK:n turvallisuusneuvoston 
valtuuttamat rauhanturvaoperaatiot ovat tärkeä osa tässä. 
  
Sotien luonne on kuitenkin muuttunut ja myös sotilaallinen kriisinhallinta on muuttunut. Sodat ovat 
useimmiten valtioiden sisäisiä. Sotiin on myös vaikea puuttua, jos turvallisuusneuvoston pysyvillä 
jäsenillä on niissä omia intressejä tai ne ovat niissä osapuolia. 
  



 
Viime aikojen vakavimmissa konflikteissa ei YK:n rauhanturvaajia ole nähty, eikä niille ole ollut 
sijaa – ei Syyriassa, ei Gazassa, ei Ukrainassa. 
  
* * * 
  
Sotilaallisen väliintulon odottamisen sijaan konfliktien syihin on kyettävä puuttumaan ennalta. Tässä 
mielessä täälläkin salissa lauotut vaatimukset kehitysavun vähentämisestä ovat vastuuttomia. 
  
Rauhan edistämisen rahavirtoja on lisättävä ja estettävä vastaavia sodan virtoja – on padottava rahan 
ja aseiden virtoja konfliktialueille. 
  
Omaa asetuotantoa ei köyhillä konfliktimailla ole nimeksikään. Hyvä kysymys on, kuinka paljon 
aseita amerikkalaisten jälkeen jää Afganistaniin ja Irakiin? Kuinka monessa ISISin ja Talebanin 
aseessa lukee ”made in USA?” 
  
* * * 
  
Arvoisa puhemies, 
  
Toinen nyt esillä oleva asia on EU:n taistelujoukot, Battle Groups eli EUBG.  
  
Nyt kun puolustusvoimat jatkuvasti valittavat rahapulaansa, niin miten ihmeessä sitten rahaa riittää 
ylläpitää vuodesta toiseen näitä näennäisjoukkoja, joita ilmeisesti ei voida eikä haluta koskaan 
mihinkään käyttää? 
  
Tositilanteessa mikään EU-maa ei halua alistaa omia sotilaitaan EU:lle, vaan käytännössä on toimittu 
Naton kautta. 
  
Olisiko Suomikaan todella valmis maksamaan ne kulut, mitä joukkojen lähettämisestä kriisialueelle 
koituisi? Esimerkiksi jos Syyrian Kobanessa uhannut joukkomurha olisi päätetty estää sotilaallisesti, 
ja Suomen olisi pitänyt tästä tehdä päätöksiä? 
  
Jos EU:n taistelujoukkojen ainoa anti on koulutuksellinen ja yhteistoiminnan kehittäminen, niin 
rehellistä olisi nimetä toiminta harjoitteluksi, ja supistaa siitä pois turhat kustannuksia imevät rönsyt. 
 


