
Väittämiä keskustelun pohjaksi 

 Terrorismia on tarkoituksellisesti synnytetty, jotta voitaisiin terrorismin 
vastaisen sodan nimissä tuhota yhteiskuntajärjestelmät, jotka eivät 
miellytä länsimaisia johtajia

 Tällöin ei ehkä ole nähty mihin kaikkeen sotiminen johtaa tai sitten 
kansoille aiheutetut kärsimykset eivät ole vaa’assa tarpeeksi painaneet

 Nykyinen pakolaisongelma on seurausta terrorismin vastaisesta sodasta

Terrorismin vastainen sota 
pakolaiset Euroopassa



Al Qaidan synty (Lähde: Wikipedia) 

Al-Qaida perustettiin Afganistanissa 1980-luvun loppupuolella.
Järjestön perustana olivat 1980-luvulla maahan saapuneet vapaaehtoiset 
taistelijat, jotka kävivät Afganistanin kansandemokraattisen hallituksen ja 
Neuvostoliiton vastaista jihadia.*)
He saivat rahoitusta sekä Yhdysvalloista että Saudi-Arabiasta. Vuodesta 1985 
vuoteen 1992 arviolta 12 500 ulkomaalaista sai koulutusta pommien teossa, 
sabotaasissa ja kaupunkisodankäynnissä leireillä, jotka perustettiin CIA:n 
avustuksella.
On epäilty, että CIA olisi kouluttanut myös Osama bin Ladenia.

*)Hallitus oli Neuvostoliitolta pyytänyt sotilaallista apua taistelussa kapinallisia 
vastaan keskinäiseen YYA sopimukseen vedoten.



Tuhotut yhteiskuntajärjestelmät (Lähde: Wikipedia) 

Irakin v. 2003 tuhottu yhteiskuntajärjestelmä:
• Saddam Husseinin aikana Arabivaltioista kehittynein, kansalaisten 

yhdenvertaisuus, eri uskontosuunnat hyväksyvä, sosiaalisesti 
oikeudenmukainen (koulutus, terveydenhoito ym.) ; öljytulot kansan 
hyvinvointiin.

Libyan v. 2011 tuhottu yhteiskuntajärjestelmä:
• Muammar Gaddafin aikana Pohjois-Afrikan korkein elintaso, eri 

uskontosuunnat hyväksyvä, heimot yhdistävä, sosiaalisesti 
oikeudenmukainen (koulutus, terveydenhoito ym.) öljytulot kansan 
hyvinvointiin.

Syyrian nyt tuhoutumassa oleva yhteiskuntajärjestelmä:
• Eri uskontosuunnat hyväksyvä, sosiaalisesti oikeudenmukainen (koulutus, 

terveydenhoito ym.) öljytulot kansan hyvinvointiin.



Pertti Multanen, kansainvälinen politiikka, Tiedonantaja 15.1.2016
Kansainvälisten suhteiden historian dosentti, Lähi-idän asiantuntija



• Syntyivät Lähi-itään toisen maailmansodan jälkeen 
• Muodostuivat yleensä monarkianvastaisten liikkeiden kautta. 
• Näistä selvin oli 1952 Egyptissä tapahtunut Nasserin johtama kumous
• Sen seurauksena perustettiin Egyptin arabitasavalta. 
• Malli levisi sittemmin muihinkin alueen maihin.
• Libanon itsenäinen tasavalta v. 1946, 
• Iranissa vallassa pääministeriksi valittu  Mohammed Mossadeq 1951-1953 

kansallisti öljyvarat, CIA:n toimesta tuomittiin vankilaan ja kotiarestiin v. 
1953, shaahi valtaan (Wikipedia)

• Irak v 1932 itsenäistyi, v 1958 tasavalta, joka kansallisti öljyvarat
• Syyria itsenäistyi v. 1946, arabisosialistinen valtio v. 1963
• Libya 1951 itsenäinen kuningaskunta, v 1969 maasta tehtiin sosialistinen 

valtio, jonka talous kansallistettiin

Radikaalit arabinationalistiset valtiot
Lähteet: Multanen Tiedonantaja 15.1.2016 ja wikipedia



Hallinnonvaihto – ”Regime Change”

• Maailmanmahdiksi noussut aloitti heti 2. maailmansodan jälkeen

• Ensimmäisen hallinnonvaihdon USA junaili v. 1953 Iranissa.

• Paikallisten parlamenttivaalien voitti hallitus, joka päätti kansallistaa 
maan öljyvarat. 

• Tämä ei sopinut Yhdysvaltain suunnitelmiin. Uusi hallitus korvattiin 
shaahin hallinnolla. 

• Hallinnonvaihdosta on sittemmin tullut oleellinen osa Yhdysvaltain 
ulkopolitiikan pitkää linjaa.



Irakin viimeisimmät sodat

• Irakin ja Iranin välinen sota 1980-luvulla, jossa USA tuki Irakia

• Irakin hyökkäys Kuwaitiin 1990.

• Yhdysvaltain johtama liittouma vapautti Kuwaitin ja tuhosi Irakin 
armeijaa. 

• USA miehitti Irakin 2003 Irakilaisten vastustuksesta huolimatta. 

• Saddam Husseinin armeijan lakkauttaminen.

• Irtisanotut upseerit muodostivat myöhemmin ISISin armeijan



Sodan, taisteluiden aloittamisen syitä/tekosyitä
• Kansalaisten turvaaminen hirmuhallitsijan mielivallalta

• Libya, Irak, Syyria 

• Mielenosoittajien tukeminen
• Libya, Syyria

• Kapinallisten tukeminen
• Libya

• Hallituksen avunpyyntö
• Venäjän osallistuminen Afganistanin (1989) ja Syyrian sotaan (2015)

• Massatuhoaseiden hävittäminen
• USA:n hyökkäys Irakiin; uhkaukset Iranille ja Syyrialle

• Yksittäiset terroriteot
• Israelin hyökkäykset Gazan alueelle

• Terrorismin vastainen sota
• Yleinen syy, joka ei tarvitse perusteluita
• Presidentti Bush julisti ensimmäisen kerran vuonna 2001



Vuonna 1997 presidentti Carterin turvallisuuspoliittinen 
neuvonantaja Zbigniew  Brzezinski totesi, että vain Pearl
Harborin kaltainen tapaus takaisi amerikkalaisten tuen 
laajalle kansainväliselle sodankäynnille. 

Uuskonservatiivien v. 2000 laatima 
strategiapaperi ”Rebuilding  America’s  Defenses” totesi 
USA:n maailmanherruuden voivan toteutua nopeasti 
vain  ”uuden Pearl  Harborin” myötä? 

(Hannu Yli-Karjanmaa)

Taustaa 11.9.2001 tapahtumille:

Uusi ”Pearl Harbor”



Terrorismin vastaisen sodan lähtölaukaus 11.9.2001



Selvittämättömiä terroriteot (Lähde: Wikipedia) 

• Syyskuun 11 päivän iskut pilvenpiirtäjiin
• Riippumattomien erikoisasiantuntijoiden mukaan tornit räjäytettiin

• Matkustajakoneen putoaminen Itä-Ukrainassa
• Todellinen vastuullinen onnettomuuteen

• Mielenosoittajien ampuminen Maidanin aukiolla Kiovassa
• Todelliset syylliset ? Seuraavassa linkki paljastavaan puhelinsoittoon

• http://kimmosainio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162361-olemmeko-
lannessa-tienneet-etta-maidanin-aukion-tarkkampujat-olivatkin-omia

• Odessan ammattiliittojen talon tuhopoltto
• http://fi.sott.net/article/292-Havahtuuko-valtamedia-itsestaanselvyyteen-Ukrainassa-on-fasistisia-uusnatsiryhmia-jotka-

ovat-todellinen-turvallisuusongelma

• http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288684654806.html

http://kimmosainio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162361-olemmeko-lannessa-tienneet-etta-maidanin-aukion-tarkkampujat-olivatkin-omia
http://fi.sott.net/article/292-Havahtuuko-valtamedia-itsestaanselvyyteen-Ukrainassa-on-fasistisia-uusnatsiryhmia-jotka-ovat-todellinen-turvallisuusongelma
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288684654806.html


Selvittämättömiä terroriteot 

• Itsemurhaisku Istanbulissa 
• Rauhanmielenosoitus 10.8.15, iskun suorittaja ISIS  

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1444440828394

• Kurdien vastaisen sodan kiihdyttäminen

• Matkustajakoneen putoaminen Egyptissä
• Tutkimukset menossa

• Pariisin terrori-iskut v. 2015
• Tutkimukset menossa

• Beirutin terrori-isku 2015 
• Tutkimukset menossa

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1444440828394


Terrorismi Turkissa (Lisätietoja: Tiedonantaja 31.12.2015 ks. artikkeli)

• Turkin ja kurdien PKK:n rauhanprosessi kariutui heinäkuussa Turkin 
tuettua Daeshia (ISIS) sen hyökkäyksessä Syyrian kurdeja vastaan

• Elokuun ISISin terrori-isku rauhanmarssiin,  

• Turkin hyökkäykset Kurdialueelle loppuvuonna
• Pommitukset ja kaupunkien miehitykset

• Turkin tuki ISISille
• ISISiä vastaan taistelevien kurdien pommittaminen

• Terrori-iskut turistikohteisiin
• Syytetään PKK:ta, Todelliset syylliset ?

• Suomi antaa koulutustukea kurdijoukoille Syyrian pohjoisosassa 

• Mutta hyväksyy Turkin tekemät pommitukset

http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/ei-turkin-terrorismille


Turussa puhunut Sinur Hosseini totesi, miten jopa 200 000 kurdia 
on joutunut pakenemaan kodeistaan Turkin hallituksen 
hyökkäysten seurauksena 
(Tiedonantaja 31.12.2015 ) 

Eri puolilla maata 
osoitettiin sunnuntaina 
27. joulukuuta mieltä 
Turkin terrorismia vastaan 
ja kurdien itsehallinnon 
puolesta



Irakin Al Qaida ja ISISin synty (Lähde: Wikipedia) 

• Irakin Al Qaida muodostettiin vuonna 2004 .

• Johtajana Musab-al-Zarqawin

• Abu Musab-al-Zarqawin kuolema vuonna 2006 

• Toimi myöhemmin nimellä Irakin islamilainen valtio

• Johtajaksi v. 2010 emiiri Abu Bakr al-Baghdadi

• Syyrian al-Nusran ja Irakin islamilainen valtio liittyivät 
keskenään Irakin ja Levantin islamilaisen valtion 
nimellä (ISIL)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Isis_(j%C3%A4rjest%C3%B6)


ISIS  (Lähde: Wikipedia) 

• IS (engl. the Islamic State ”Islamilainen valtio”) tai ISIL ja Daesh.

• Jihadistijärjestö

• Hallitsee osia Irakista ja Syyriasta

• Toiminta-alueena myös Libya, Egypti, Jemen, Afganistan, Pakistan ja 
Venäjä (Pohjois-Kaukasia)

• Islamilainen kalifaatti 29.7.2014

• Kalifi  Abu Bakr al-Baghdadi

• Jäsenet 
• 50 000 – 80 000 (Al Jazeeran uutisen mukaan)

• 20 000 – 31 500 (CIA:n arvio)



Jihad (Lähde: Wikipedia) 

• Tarkoittaa sananmukaisesti ’kamppailua’ tai ’kilvoittelua’ ja jota 
käytetään niin aseellisesta taistelusta kuin sisäisestä kilvoittelustakin

• Esiintyy usein Koraanissa, islamin pyhässä kirjassa

• Siinä termiä käytetään aluksi väkivallattomasta vastarinnasta ja 
myöhemmissä säkeissä etupäässä sotilaallisessa merkityksessä. 

• Aseellinen jihad on sallittua islamin puolustamiseksi 

• Sisäisen jihadin käsite syntyi 800-luvulla, ja käsitys siitä 
”suurempana jihadina” tuli suufilaiskirjallisuudessa tunnetuksi 
1100-luvulla. 

• Sisäisen jihadin merkitystä on alettu korostaa nykyaikana etenkin 
länsimaisessa keskustelussa (vrt. Jaakko Hämeen-Anttila.



Aseellinen jihad (Lähde: Wikipedia) 

• On sallittua perinteisen tulkinnan mukaan etenkin islamin 
puolustamiseksi tai islamin vahvistamiseksi

• Sille on laadittu tarkat säännöt, joilla pyritään suojelemaan 
esimerkiksi naisia, lapsia ja omaisuutta. 

• Nykyajan jihadistijärjestöt kuten Isis käyvät jihadia kuitenkin myös 
hyökkäyssotana, jonka tavoitteena on islamilaisen kalifaatin
perustaminen. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Isis_(j%C3%A4rjest%C3%B6)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalifaatti


Jihadistit(Lähde: Wikipedia) 

Jihadistit ovat aseellista jihadia hyökkäyssotana käyviä islamisteja. 
Heidän toimintansa poikkeaa klassisesta mm. seuraavasti:

– surmaavat siviilejä kollektiivisesti

– eivät näe rauhanomaisia keinoja sotaa suositeltavampina

– eivät välitä naisten ja lasten surmaamisen kiellosta

– laajentavat marttyyrikuoleman käsitettä itsemurhaiskuihin

– iskevät myös oman maansa kansalaisia vastaan



Valtioterrorismi

Kapitalistieliitti kaappaa maiden hallituksia ja manipuloi ne 
kääntämään aseensa omia kansalaisiaan vastaan. 

• Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Ukraina. 

• Yhdysvallat toimii aktiivisesti Ukrainan kriisin taustalla.

Muita esimerkkejä valtioterrorismista

• Turkin suorittamat Kurdialueiden pommitukset viime kesästä alkaen

• Israelin suorittamat kostoiskut palestiinalaiskoteihin

• Saudi-Arabian pommitukset Jemenissä



Pakolaisuuden ja maahanmuuton syyt

Pakolaisuuden syitä: 

• Sodat 

• Köyhyys 

• Ympäristötuhot

Maahanmuuton syitä:

• Perhesiteet 

• Työ 

• Opiskelu



Pakolaiset ja maahanmuuttajat Suomessa

• Suomen maahanmuuttajista kahdeksas osa on 2000-luvulla ollut 
turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. 

• Vuosina 2006–2014 Suomeen on vuosittain saapunut oleskeluluvan 2000–
3000 turvapaikanhakijaa, kiintiöpakolaista ja heidän perheenjäsentään. 

• Vuonna 2015 pakolaisia saapui noin 31 000, turvapaikkahakemusten 
käsittely on alkamassa

• Länsirajalta tulijoita noin 30 000, itärajalta 1 000. 



Tietoa pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista

• Maailmassa pakolaisia kaikkiaan n. 60 miljoonaa

• Saksaan tuli viime vuonna 1 100 000 pakolaista

• Pohjoismaissa noin 230 000 turvapaikanhakijaa

• Lapsia on pakolaisista 1/4 



Pakolaiset Lähi-idässä
Tiedonantaja 15.1.2016



MTV 29.12.2015



Syyrian 
alueiden 
hallinta
Tiedonantaja 15.1.2016



Vastuu pakolaisuudesta

• Vastuun kantaa ensi sijassa USA ja Länsimaat, joiden toimet ovat 
johtaneet useiden valtioiden tuhoutumiseen  Lähi-Idässä

• MTV 28.1.2016: 
• Kanada toivottaa syyrialaiset (25 000 helmikuuhun mennessä) 

tervetulleeksi – USA kauhistui .
• Turkista tammikuussa Eurooppaan jo yli 50 000 turvapaikanhakijaa –

Turkki yrittää lypsää EU:lta miljardeja

• Huom! Turkin omat toimet aiheuttaa suuren osan 
pakolaisvirrasta (Kurdipakolaiset + ISISin tukeminen Syyriassa)

• Saudiarabia ei ota vastaan, vaikka on aiheuttamassa suoraan 
pommituksillaan pakolaisuutta Jemenistä ja Syyriasta



Pakolaistilanteen vaikeutumiseen varauduttavaa

•Koska tilanne sekä Lähi-idässä että EU:n sisällä on 
käymässä entistä vaarallisemmaksi, on kansalaisten ja 
demokraattisten liikkeiden vahvempi 
organisoituminen tärkeää. 

• Liikkeiden on pystyttävä vaikuttamaan hallitusten 
toimiin ja politiikkaan.






