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Finnish Middle East Consulting Group Oy (FMECG) on 
Lähi-idän poliittisen riskin analysointiin erikoistuva yritys. 
Asiantuntijoillamme on laaja akateeminen ja työperäi-
nen kokemus Lähi-idän politiikan poikkitieteteellisestä 
analysoinnista.  Räätälöidyt maaraporttimme ja Lähi-idän 
riskiseurantamme soveltuvat niin yrityksille kuin yhtei-
söille, jotka toimivat tai harkitsevat toiminnan aloittamis-
ta Lähi-idässä. 

FMECG:n lähtökohtainen tavoite on tuottaa laadukkaita, 
asiantuntevia, ja asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityjä 
tuotteita, joiden perusteella asiakkaamme voivat parem-
min tehdä kriittisiä päätöksiä.

Finnish Middle East Consulting Group 
yrityksenä
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Kesäkuun alussa verraten pieni joukko jihadistitaisteli-
joita, yhdessä muiden aseellisten sunniryhmien kanssa, 
onnistui valloittamaan Irakin toiseksi suurimman kau-
pungin Mosulin ja suuret osat Länsi- ja Pohjois-Irakia. 
Mosulin menetys yhdessä Islamilaisen valtion kalifaatin 
julistuksen kanssa yllätti niin Irakin keskushallinnon kuin 
kansainvälisen yhteisön. Tämä FMECG:n raportti pyrkii 
taustoittamaan Irakin sunnikapinan muodostavia tekijöi-
tä, sen tämänhetkistä dynamiikkaa sekä seurauksia Irakin 
vakaudelle lähitulevaisuudessa. 

Viimeaikaiset kehitykset ovat osa pitkäaikaista krii-
siä maan sunniyhteisön ja Irakin keskushallinnon välillä. 
Keskeiset tekijät kriisissä ovat Irakin politiikan kiihtyvä 
sektarisoituminen, sekä väistyvän pääministeri Nuri al-
Malikin pyrkimys keskittää Irakin valtiolliset instituutiot 
oman komentonsa alaisuuteen. Malikin harjoittama val-
tapolitiikka on vieraannuttanut etenkin sunniväestön ja 
kääntänyt sen keskushallintoa vastaan, joka on osaltaan 
mahdollistanut jihadistien aktivoitumisen Irakissa.

Laajempi Irakin keskushallintoa vastustava sunnihei-
moista ja aseellisista ryhmistä koostuva kapinallisrintama 
kärsii kuitenkin useista heikkouksista. Suurin osa muista 
sunniryhmistä ei jaa Islamilaisen valtion ylikansallista 
ideologiaa tai sen tavoitteita, vaan ne pyrkivät ajamaan 
muutosta keskushallinnon politiikassa. Tämä on jo syn-
nyttänyt jännitteitä sekä väkivaltaisia yhteenottoja kapi-
nallisrintaman sisällä, erityisesti kalifaatin julistamisen 
jälkeen.

Raportin tiivistelmä 
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Ellei Irakissa pystytä onnistuneesti puuttumaan maan 
heikkenevään turvallisuustilanteeseen, uhkaa maa vajo-
ta kaaokseen, jonka vaikutukset tuntuvat myös muualla 
Lähi-idässä. Irakin poliittisen järjestelmän kriisin ratkai-
semisessa jihadistien ajaminen pois niiden valtaamilta 
alueilta on riittämättömän askel, mikäli sunnien koke-
maan marginalisoitumiseen, laajamittaiseen korruptioon 
sekä valtiollisia instituutioita heikentäviin kehityssuuntiin 
ei puututa. Malikin luopuminen uuden pääministerikau-
den tavoittelusta edesauttaa, muttei takaa näitä toimia, 
hallinnollisten haasteiden ollessa edelleen suuria.
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Islamilaisen valtion sekä laajemman kapinallisrintaman 
menestyksen selittämisessä olennaista on Irakin poliitti-
sen kontekstin ymmärtäminen. Maan sisäiset kehitykset 
selittävät sekä Irakin asevoimien heikon menestyksen 
että paikallisen väestön paikoittaisen tuen keskushal-
lintoa vastustaville aseellisille ryhmille, mukaan lukien 
Islamilaisen valtio, jonka edeltäjä Irakin al-Qaida käänsi 
paikalliset sunnit itseään vastaan. Merkittävin kehitys täs-
sä valossa onkin kasvava sektaarinen kuilu shiiaenemmis-
tön ja poliittisesti sivuutetun sunnivähemmistön välillä 
etenkin Malikin pääministerikausilla.

Historiallisesti shiia- ja sunniyhteisöjen välillä ei nykyi-
sen Irakin alueella ole juurikaan esiintynyt laajamittaista, 
uskonryhmien välistä poliittista väkivaltaa. Saddam Hus-
seinin valtakaudella (1979–2003) poliittisen väkivallan 
logiikka perustui ennen muuta vallassa pysymiseen ja 
oman hallinnon turvaamiseen. Uskonnollisen identiteetin 
ympärille rakennettu poliittinen ryhmittyminen muodos-
tui keskeiseksi osaksi Irakin poliittista järjestelmää vasta 
Yhdysvaltain intervention jälkeen vuonna 2003.

Irakin uusi, Husseinin valtakaudella vuosikymmeniä 
maanpaossa ollut poliittinen eliitti saapui maahan vie-
raantuneena muuttuneesta, huonon hallinnon ja ankarien 
talouspakotteiden runnomasta, maasta. Vieraantuneisuus 
näkyi eliitin jäsenten lähtökohtaisessa suhtautumisessa 
vanhoihin hallinnollisiin instituutioihin kauttaaltaan tor-
juvasti niiden ”baathilaisuuden” perusteella, jopa silloin 
kun ne olivat tarpeellisia ja toimivia. Tämä oli erityisen 
ongelmallista, koska Irakissa ylimmän poliittisen eliitin 
lisäksi myös hallinnolliset virkamiehet olivat valtaa pitä-
neen Baath-puolueen jäseniä.

Irakin kriisi – syyt ja seuraukset 
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Uuden poliittisen eliitin tukema ns. debathifikaatio-laki 
sysäsi vanhan puoluejäsenyyden perusteella sivuun jopa 
kymmeniätuhansia avainasemassa olevia virkamiehiä.

Samanaikaisesti Yhdysvaltain ja sen liittolaisten pe-
rustaman väliaikaishallinnon keskeisimmät päättäjät 
vahvistivat maanpaossa olleen opposition hyväksymiä 
jakolinjoja maan sunnien ja shiiojen välillä, muodostaen 
sektaarisuudesta kulmakiven Irakin uudelle poliittisel-
le järjestelmälle. Tämä heijastuu muun muassa maan 
vuoden 2005 perustuslaissa, joka jakaa poliittista valtaa 
sektaarisin perustein. Irakin perustuslain sektaariset 
lähtökohdat ja sen väljyys ovat mahdollistaneet päämi-
nisteri Malikin harjoittaman ja vakavaan kriisiin johtaneen 
politiikan, jossa debathifikaatio-lailla on ollut olennainen 
rooli yleensä sunnitaustaisten poliittisten vastustajien 
ulossulkemisessa, esimerkiksi vaalilistojen kohdalla vaik-
ka paikoin todisteet väitetystä jäsenyydestä ovat olleet 
erittäin kyseenalaisia.

Valtion ja sen instituutioiden hajoamisen seuraukse-
na avautui entistä suurempi tila kansallisen identiteetin 
haastajille. Debaathifikaatio-prosessin ja maan asevoi-
mien hajottamisen myötä Irakin valtion institutionaalinen 
kapasiteetti hävisi lähes täysin, aiheuttaen turvallisuus-
tyhjiön, joka ajoi Irakin pahentuvaan kaaokseen. Tätä kaa-
osta pahensi entisestään tuhannet entiset sotilaat, jotka 
liittyivät tai muodostivat aseellisia ryhmiä asevoimien 
hajoittamisen jälkeen, tarkoituksenaan taistella Yhdysval-
tain miehitystä vastaan. Muodostetut aseelliset sunni- ja 
shiiaryhmät osallistuivat myöhemmin Irakin politiik-
kaan sekä kasvavissa määrin taistelivat toisiaan vastaan. 
Uskontokuntien tulehtuneet välit kärjistyivät vuosina 
2005–2007 velloneeseen sisällissotaan, jonka perusdyna-
miikkana olivat Irakin al-Qaidan Bagdadissa shiia-alueille 
ja niiden moskeijoihin kohdistamat terrori-iskut, joita 
puolestaan seurasivat aseellisten shiiaryhmien (kuten 
Badr-prikaatin ja Mahdin armeijan) sunni-kaupunginosiin 
kohdistuneet kostoiskut, kidnappaukset ja teloitukset. 
Merkittävää jälkimmäisissä oli, että shiia-enemmistöinen 
hallitus katsoi tilannetta pitkälti sormiensa läpi, sisämi-
nisteriön ollessa pitkälti shiialaisen Badr-prikaatin entis-
ten ja nykyisten jäsenten hallinnassa.

• debaathifikaatio eli irakin 
hallinnon ”siivoaminen” 
baath-puolueen jäsenistä on 
merkittävä ja ongelmallinen 
vallankäytön väline maan 
politiikassa

• esimerkiksi vuoden 2010 
parlamenttivaalien aikana 
debaathifikaatio-komissiossa 
istui vaaliehdokkaita, 
jotka pääsivät etujensa 
mukaisesti sulkemaan 
kilpailevia vaaliehdokkaita 
pois vaalilistoilta 
väitetyn baath-jäsenyyden 
perusteella

debaathifikaatio
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Tämä sisällissodan sektaarinen dynamiikka ja sen valtiol-
linen kytkös kasvatti sunnien koettua etäisyyttä valtioon, 
joka ei pystynyt takaamaan perusturvallisuutta merkittä-
välle osalle sen kansalaisista. 

Sektaarinen väkivalta alkoi viimein hiipua vuonna 
2008, joilloin sunniheimojen kääntyminen vieraaksi ja an-
karaksi koettua Irakin al-Qaidaa vastaan vahvistui. Osana 
niin kutsuttua ”Anbarin heräämistä” muodustunut Sahwa-
liike kehittyi organisoiduksi, kymmeniä tuhansia taiste-
lijoita käsittäneeksi ryhmäksi joka pyrki karkottamaan 
terroristiryhmä alueistaan. Sahwan menestys jihadisteja 
vastaan on osittain Yhdysvaltain merkittävän sotilaallisen 
ja rahallisen tuen seurausta.

Väkivallan laannuttua myös sunnit palasivat politiik-
kaan ja vaaleihin. Malikin Oikeusvaltio-koalitio voitti 
vuoden 2009 kunnallisvaalit, mutta seuraavan vuoden 
parlamenttivaaleissa sektaarisesti identifioimaton ja 
sunnien keskuudessa suosittu Iraqiya-puolueryhmittymä 
voitti vaalit kahden paikan marginaalilla. Vaalitappioon 
Maliki reagoi keskittämällä edelleen lisää valtaa itselleen. 
Kahdeksan kuukautta kestäneiden hallitusneuvottelui-
den aikana Maliki onnistui varmistamaan itselleen uuden 
pääministerikauden, jonka aikana hän pyrki vahvistamaan 
entisestään pääministerin kanslian ympärille sekä epävi-
rallisiin ja henkilökohtaisiin siteisiin perustuvaa “varjoval-
tiota” – nimittämällä yhä itselleen uskollisia sukulaisia ja 
Dawa-puolueen jäseniä avainasemiin valtiollisissa insti-
tuutioissa. Osana tätä prosessia maan asevoimat, poliisi 
sekä turvallisuusjoukot alistettiin suoraan Malikin kans-
lian alaisuuteen; virallisesti hän toimi vuosina 2010–11 
Irakin puolustusministerinä ja toimii edelleen maan sisä-
ministerinä, mitä suurimmalla todennäköisyydellä uuden 
hallituksen muodostumiseen asti. Näin ollen Malikilla on 
ollut suora käskentävalta turvallisuusjoukkojen ja asevoi-
mien käytössä sekä nimityksissä, mutta samalla näiden 
instituutioiden toimintakyky on heikentynyt merkittävästi 
Malikin nimittäessä henkilöitä keskeisiin virkoihin poliit-
tisen uskollisuuden perusteella, ammattitaidon sijaan. 
Islamilainen valtion ja laajemman sunnikapinallisrintaman 
saama paikoittainen tuki ja toleranssi maan sunniyhtei-
söltä onkin pitkälle seurausta siitä, miten Maliki etenkin 
vuoden 2010 jälkeen on käyttänyt valtaansa.

• sektaarisuudella 
tarkoitetaan uskonnolliseen 
identiteettiin perustuvaa tai 
siihen vetoavaa poliittista 
mobilisointia

• esimerkiksi islamilainen 
valtio voidaan lukea ns. 
sektaariseksi yrittäjäksi, 
koska se pyrkii mobilisoinnin 
helpottamiseksi luomaan 
kuvaa sunnien ja shiiojen 
välisestä sektaarisesta 
taistelusta

sektaarisuus
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Viime vuosina Maliki pyrki alistamaan erityisesti riip-
pumattomat valtiolliset instituutiot poliittisen valtansa 
alaisuuteen sekä eristämään poliittiset vastustajansa, 
vieraannuttaen sekä sunnit ja kurdit. Alueellisen itsehal-
linnon perustuslain luomisessa turvanneet kurdit olivat, 
Iraqiyan johdon ja politiikkaan siirtyneen Sadrin tavoin, 
huolissaan Malikin pyrkimyksistä keskittää valta itsel-
leen. Tämä näkyi kurdialueen itsehallinnon presidentin, 
Masoud Barzanin aloitteessa saada maan parlamentti ää-
nestämään Malikin luottamuksesta. Epäonnistunut tavoi-
te hiersi Malikin ja Barzanin välejä entisestään, Kurdista-
nin omien öljynmyyntipyrkimysten ohella, jotka rasittavat 
hallintojen suhdetta edelleen. 
Sunnien kohdalla erityistä huolenaihetta ja suuttumusta 
nosti Irakin varapresidentti Tariq al-Hashimia ja valtiova-
rainministeri Rafi al-Issawin kohtelu. Vuonna 2011 Hashi-
mia vastaan kohdistettiin kyseenalaisissa olosuhteissa 
syytöksiä terrorismistä, jotka lopulta johtivat maanpa-
koon lähteneen Hashimin kuolemaantuomitsemiseen 
poissaolevana. Erityisesti sunnien keskuudessa suositun 
ja amerikkalaisten taustatarkistuttaneen Issawin tapaus 
on vastaavanlainen. Hänen henkivartijansa pidätettiin 
vuoden 2012 lopulla, ja pian sen jälkeen seurasivat yhtä 
kyseenalaiset syytökset Issawin kytköksistä terrorismiin, 
jotka johtivat hänen eroonsa. Vaikka sekä Hashimi että Is-
sawi ovat sunnitaustaisia poliitikkoja, on heihin ja muihin 
Iraqiyan poliitikkoihin kohdistuneiden syytösten kohdalla 
ollut kyseessä ennen muuta Malikin vallassa pysymisen 
logiikka, ei niinkään Malikin ”oman”, shiia-yhteisön suosi-
minen. Maan sunneille tilanne näyttäytyi kuitenkin ennen 
muuta sektaarisena.

Vuoden 2013 keväällä Issawin eroon johtaneet syytök-
set synnyttivät laajoja protesteja Anbarissa sekä muissa 
sunnienemmistöisissä maakunnissa, kuten Ninevassa, Sa-
lahuddinissa, Kirkukissa, Diyalassa sekä osissa Bagdadia. 
Protestit laajenivat nopeasti vaatimuksiin keskeisimmiksi 
koettujen poliittisten epäkohtien korjaamisesta, mihin 
Maliki reagoi lähinnä turvallisuuskoneistonsa kautta. Tur-
vallisuusjoukkojen suorittamat pahoinpitelyt ja pidätyk-
set lisäsivät entisestään sunniväestön kokemaa poliittista 
etäisyyttä.
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Vaaralliseksi tilanne kärjistyi huhtikuussa 2013 kun Ira-
kin turvallisuusjoukot hyökkäsivät Hawijan kaupungissa 
sijaitsevaan protestileiriin, aiheuttaen arviolta 50 kuo-
lonuhria ja 110 loukkaantunutta. Poliittisen kriisin syven-
tyessä myös jihadistien aktiivisuus kasvoi säännöllisesti, 
nostaen Irakissa kuolleiden määrän pahimmalle tasolleen 
sitten vuoden 2008.

Kevään 2014 parlamenttivaalien lähestyessä Maliki 
jatkoi kompromissittomuuden linjaa ja väitettyä terro-
rismia vastaan suunnattuja operaatioita, joissa lukuisia 
ihmisiä pidätettiin. Joulukuun viimeisinä päivinä Anbarin 
hallinnollisessa keskuksessa Ramadissa kuoli kymmenen 
ihmistä Irakin turvallisuusjoukkojen hajotettua kaupun-
gin vuoden kestäneen protestileirin. Keskushallinnon ja 
protestileirien kahakoista huolimatta paikalliset heimo-
johtajat tukivat hallituksen joukkoja taistelussa jihadisteja 
vastaan. Eräänlaiseksi Mosulin kaatumisen edeltäjäksi 
muodostui niin ikään Anbarissa sijaitseva Fallujan kau-
punki. Vuoden 2013 lopulla keskushallinnon joukkojen 
väkivaltaisesti kukistama protestileiri avasi tilan jihadis-
teille, jotka hyvin kevyesti julistivat kaupungin vallatuksi. 
Kaupungin heimoneuvoston neuvottelupyynnön hyläten 
Maliki määräsi armeijan moukaroimaan kaupunkia tykis-
tökeskityksillä, leimaten jihadistien lisäksi koko protesti-
liikkeen yhtä lailla terroristeiksi.

Irakin asevoimista ja turvallisuusjoukoista muodostui 
usealla sunnienemmistöisellä alueella poliittisesti moti-
voidun väkivallan lähde, sen sijaan että ne olisivat toimi-
neet kansalaisten turvallisuuden takaavina valtiollisina 
instituutioina. Tämä selittää Mosuliin jääneiden asukkai-
den vähäisen vastarinnan, vaikka Islamilaisen valtion jo 
aiemmin harjoittama kiristys, väkivalta ja vieraaksi koettu 
uskonnollinen kuri olivat jo hyvin tiedossa.1

Vaikka sunniheimot paikoin tukevatkin valtion turval-
lisuusjoukkoja taisteluissa Islamilaista valtiota vastaan 
(kuten Anbarin maakunnan ja Sahwa-liikkeen pääkaupun-
gissa Ramadissa), eikä Islamilaisen valtion ideologia nauti 
laajaa suosiota sunnien keskuudessa, on sunnien laaja-
mittaisempi tuki hallinnon joukoille epätodennäköistä 
niin kauan kuin keskushallinto on haluton ajamaan sunni-
väestön vaatimia poliittisia uudistuksia.

Monet toimivatkin toisin tämän tiedon 
perusteella – unhCr:n arvion mukaan yli 
300 000 ihmistä pakeni Mosulista.

1

”Irakin asevoimista ja 
turvallisuusjoukoista 
muodostui usealla 
sunnienemmistöisellä 
alueella poliittisesti 
motivoidun väkivallan lähde, 
sen sijaan että ne olisivat 
toimineet kansalaisten 
turvallisuuden takaavana 
valtiollisina instituutioina.”
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Omalta osaltaan Sahwa-liike ja sen taustalla olevat hei-
moryhmät ovat menettäneet vaikutusvaltaa Yhdysval-
tojen vetäytymisen jälkeen vuoden 2011 lopussa, mikä 
on näkynyt muun muassa Malikin päätöksessä lopettaa 
liikkeestä valtion palvelukseen siirtyneiden sotilaiden 
palkanmaksun.

Irakin poliittisen eliitin välitön reaktio jihadistien sekä 
sunnikapinallisrintaman uhkaan oli alussa lamaantumi-
nen ja keskinäinen sormella osoittelu. Maliki syytti Irakin 
ongelmia ja nykytilannetta baathistien ja ulkopuolisten 
toimijoiden, erityisesti Saudi-Arabian, synnyttämäksi, 
jatkaen samalla pyrkimyksiään uuden hallituksen muo-
dostamiseksi vuoden 2010 vaaleja muistuttaneella vii-
vytystaktiikalla. Nämä pyrkimykset saivat loppunsa 11. 
elokuuta kun sekä Oikeusvaltio-koalitio että sen jäse-
nä ollut Malikin oma Dawa-puolue hajosivat suhteessa 
Malikin jatkokauden kannatukseen. Valtaosa molempien 
jäsenestä taipui kannattamaan laajemman shiiapuoluei-
den koalition, Kansallisen Irak-allianssin, ehdottamaa ja 
hiljattain valitun presidentti Fuad Masumin nimittämää 
hallituksenmuodostajaa, Dawa-puolueen Hayder al-Aba-
dia, jättäen Malikia tukevat kansanedustajat  selkeään 
vähemmistöön. Jo aiemmin tukensa uuden pääministerin 
valinnalle antanutta shiiayhteisön tärkein uskonnollista 
johtajaa Ali al-Sistania seurasi pian myös ulkoisten toimi-
joiden, tärkeinpänä Iranin ja Yhdysvaltojen, tuki. Oikeus-
teitse asemansa puolustamiseen yhä heikommilla argu-
menteilla ja olemattomalla tuella keskittynyt Maliki valitsi 
lopulta 14. elokuuta jatkokauden tavoittelusta luopumi-
sen varjovaltion suoman voimankäytön sijaan, turvaten 
samalla mahdollisen paluunsa Irakin politiikkan huipulle 
myöhemmässä vaiheessa. 

Poliittisen eliitin ulkopuolella on merkittävää huo-
mioida, että sunnivastustus on erinäisissä muodoissa ja 
vahvuuksissa ollut olemassa aina Yhdysvaltain johtaman 
miehityksen alusta lähtien. Rintaman kannatus ja tole-
ranssi ovat historiallisesti olleet yhteydessä sunniväestön 
kokemaan poliittiseen ekskluusioon, kuten esimerkiksi 
Yhdysvaltain ja Irakin hallituksen vuoden 2004 kaksois-
hyökkäyksestä Fallujaan syntynyt vuoden 2005 parla-
menttivaalien vaaliboikotti osoittaa.
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Näin ollen oli helposti ennakoitavissa, että vuosia koettua 
poliittista ekskluusiota protestoinut ja Hawijan kaltais-
ten tapahtumien kokenut sunniyhteisö tulisi sietämään 
tai jopa tukemaan radikaalimpiakin hallituksen vastaisia 
ryhmittymiä parempana vaihtoehtona.

Islamilaisen valtion toiminta ja viimeaikaiset menes-
tykset ovat epäilemättä kiristäneet jo kärjistynyttä sek-
taarista vastakkainasettelua. Vaikea tilanne ei kuitenkaan 
ole täysin mahdoton. Koska ryhmän välillisenä tavoit-
teena on sektaarisen vastakkainasettelun ja väkivallan 
lisääminen, ei heitä voi neuvotella ulos konfliktista. Tämä 
ei kuitenkaan sulje ulos rintaman muita osapuolia. Kapi-
nallisrintaman kansallismielisemmillä ryhmillä (jossa yksi 
keskeisimmistä ryhmistä on Saddam Husseinin lähipiiriin 
kuuluneen Izzat Ibrahim al-Dourin johtama Naqshibandi-
armeija) on täysin vastakkainen tavoite Islamilaisen 
valtion kanssa, ja näiden erimielisyyksien hyödyntäminen 
tulee olemaan avainasemassa jihadistien uhkaan vastaa-
misessa, sunnien poliittisen integraation parantamisen 
ohella.

Islamilaisen valtion menestys Irakissa on ennen muuta 
Irakin valtion ja poliittisen järjestelmän kriisi, jonka rat-
kaisemisessa jihadistien ajaminen pois niiden valtaamilta 
alueilta on riittämättömän askel, mikäli sunnien margina-
lisoitumiseen, korruptioon sekä valtiollisia instituutioita 
heikentäviin kehityssuuntiin ei puututa. Riski konfliktin 
jatkuvasta sektarisoitumisesta on todellinen. Islamilaisen 
valtio pyrkii tarkoituksenmukaisesti levittämään shiialais-
ten keskuuteen käsitystä eksistentiaalisesta taistelusta. 
Tätä vastaamaan ja Irakin asevoimien ilmiselviä puutteita 
paikkaamaan on jo mobilisoitu aseellisia shiiaryhmiä, 
ml. Mahdin armeijan uudelleen nimetty versio, ”Rauhan 
prikaatit”. 

Toistaiseksi sektaarinen väkivalta ei ole vielä aiemman 
sisällissotaan nähden verrattavalla tasolla, vaikkakin Bag-
dadissa asuvien sunnien pako kaupungista ja paikoittaiset 
raportit kaupungin sunnialueilla tapahtuneista satunnai-
sista pidätyksistä ja jopa murhista ovat erittäin huolestut-
tavia tilanteessa, jossa epäilyt Islamilaisen valtion viiden-
nestä kolonnasta Bagdadissa ovat olleet yleisiä.

sunniryhmät

• islamilainen valtio

• naqshibandi-armeija

• 1920 vallankumouksen 
prikaatit

• ansar al-islam

• mujahideen-armeija

shiiaryhmät

• asa’ib ahl al-haq 

• mahdin armeija 

• badr-prikaatit

irakin tärkeimmät aseelliset 
ryhmittymät
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Malikin luopuminen vallasta oli tärkeä ja välttämätön 
ensi askel, joka ei itsessään kuitenkaan vielä ole tae pa-
remmasta tulevaisuudesta. Inklusiivisuuden lisäämisen 
ja sektaarisuuden vähentämisen haaste säilyy suurena 
maassa, jossa sektaarisuus ja sen perusteella suoritettu 
poliittisen vallan läänitys on perustuslain funktiona ra-
kenteellinen.

islamilainen valtio ja irakin kriisi
Irakin syventyvä poliittinen kriisi Syyrian sisällissodan 
edesauttamana on mahdollistanut Islamilaisen valtion 
toiminnan erittäin voimakkaan kasvun ja laajentumisen 
maassa, ja se on ollut erityisesti vuoden 2014 taisteluissa 
näkyvä, muttei suinkaan ainoa keskeinen sunnikapinallis-
ryhmä. Heidän menestyksensä Irakissa – Mosulin valtaus 
yhdessä muiden sunnikapinallisten kanssa sekä kalifaatin 
julistaminen kesäkuussa – on syventänyt maan poliittis-
ta kriisiä sekä herättänyt huolta sen maan suistumisesta 
sektaariseen sisällissotaan. 

Islamilainen valtio on al-Qaidasta irtaantunut jihadis-
tiryhmä, joka jakaa enimmäkseen globaalin jihadismin 
ideologian. Se näkee itsensä muslimien uskonyhteisön 
puolesta taistelevana etujoukkona sekä globaalin jihadi-
liikkeen johtajana. Ryhmä on tähän mennessä keskittynyt 
islamilaisen lain hallinnoiman valtion, kalifaatin, perusta-
miseen hallitsemilleen alueille sekä sen laajentamiseen 
uusia alueita valloittamalla Itä-Syyriassa ja Länsi-Irakissa 
sodankäynnin ja terrorismin keinoin. Pidemmällä aikavä-
lillä ryhmän tavoitteena on, al-Qaidan tavoin, kuitenkin 
koko islamilaisen maailman – ja myöhemmin koko maail-
man – kattava kalifaatti.

Historiansa aikana Islamilainen valtio on käynyt läpi 
monta muotoa ja nimeä. Ryhmä perustettiin 1999 Afga-
nistanissa, tavoitteenaan Jordanian kuningashuoneen 
kaataminen. Vuonna 2002 ryhmä siirtyi Irakiin, ja siitä tuli 
kahta vuotta myöhemmin al-Qaidan ensimmäinen paikal-
lisjärjestö, jonka tarkoituksena oli vastustaa aseellisesti 
Yhdysvaltain miehitystä maassa. Vuosina 2004–2006 ryh-
mä kuitenkin keskittyi pyrkimykseensä sytyttää sektaari-
nen sisällissota Irakin sunnien ja shiiojen välillä, saavutta-
en kansainvälistä huomiota erityisesti shiia-muslimeihin 
ja uskonpyhättöihin kohdistuneiden itsemurhapommi-
iskujen vuoksi.

                                        
         
monoteismi ja 
jihad

  1999–2004

irakin al-qaida   2004–2006

uskon-
sotureiden 
neuvosto

       2006

irakin 
islamilainen 
valtio

  2006–2013

irakin ja 
suur-syyrian 
islamilainen 
valtio

  2013–2014

islamilainen 
valtio   2014-

islamilaisen valtion nimet 
1999-2004
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Toiminnallaan se käänsi Irakin sunniyhteisön itseään vas-
taan, minkä myötä ryhmän toimintaedellytykset maassa 
heikkenivät. Johtajansa kuoleman jälkeen kesällä 2006 
Irakin al-Qaida sulautui osaksi laajempaa sunnikapinallis-
liikettä, joka muutti samana vuonna nimensä Irakin isla-
milaiseksi valtioksi. Ryhmä ei kuitenkaan pystynyt paran-
tamaan negatiivista imagoaan, ja se Ryhmä ei kuitenkaan 
pystynyt parantamaan negatiivista imagoaan, heiketen 
marginaaliseksi toimijaksi, jonka monet keskeiset joh-
tohahmot joko pidätettiin tai eliminoitiin. Vielä arabike-
vään alkuhetkinä loppuvuodesta 2010 ryhmä keskittyi 
enimmäkseen organisaationsa uudelleenrakentamiseen, 
vaikka se myös suoritti useita terrori-iskuja eri puolilla 
maata erityisesti 2009. Viimeisen neljän vuoden aikana 
se on onnistunut vahvistumaan merkittäväksi aseelliseksi 
ryhmäksi, jonka aktiivisuus Irakissa on lisääntynyt hä-
lyttävästi. Julkaisemiensa dokumenttien mukaan ryhmä 
suoritti 2012–2013 välillä yli 7500 iskua – enimmäkseen 
maan sunnialueilla – joskin luku on todennäköisesti liioi-
teltu. Jihadistien aktivoituminen heijastuu myös kuolon-
uhrien määrässä.

Islamilaisen valtion voimistumista on erityisesti edes-
auttanut Syyrian pitkittynyt sisällissota, joka on vetänyt 
puoleensa taistelijoita kaikkialta maailmasta. Maahan on 
viimeisen kolmen vuoden aikana saapunut noin 12000 
sunnitaistelijaa noin 80 maasta, joista suurimman osan 
arvioidaan liittyneet Islamilaisen valtion riveihin. Ryh-
mä hallitsee tällä hetkellä laajoja osia Itä-Syyriaa, josta 
käsin se aloittanut useita hyökkäyksiä eri puolille itä- ja 
Pohjois-Irakia mukaan lukien alkuvuoden 2014 hyökkä-
ykset Ramadissa ja Fallujassa. Jihadistien vahva läsnäolo 
raja-alueen molemmin puolin on myös mahdollistanut 
taistelijoiden ja sotakaluston siirtymisen maiden ja kon-
fliktien välillä sekä ulkomaalaisten sunnivierastaistelijoi-
den paluun Irakiin.

Ryhmän vahvistumisen taustalla on myös sen toimin-
taympäristön muutos suotuisammaksi Irakissa. Heikot 
poliittiset instituutiot, Yhdysvaltain joukkojen vetäytymi-
nen maasta, Malikin hallinnon autoritaarisuuden kasvu ja 
laajalle levinnyt korruptio, lisääntyneet sektaariset jännit-
teet, sekä sunnien marginalisoiminen maan poliittisesta 
järjestelmästä ovat luoneet ilmapiirin, 

”Islamilaisen valtion 
voimistumista on erityisesti 
edesauttanut Syyrian 
pitkittynyt sisällisota, 
joka on vetänyt puoleensa 
taistelijoita kaikkialta 
maailmasta.”
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jossa Islamilainen valtio on pystynyt parantamaan imago-
aan, lisäämään ja laajentamaan toimintaansa sekä näyt-
täytymään sunniyhteisön liittolaisena Malikin hallintoa 
vastaan. Erityisesti Malikin haluttomuus sulauttaa aseel-
liset sunniryhmät – esimerkiksi Sahwa-liikkeestä – maan 
turvallisuusjoukkoihin on edesauttanut sunnikapinan 
muodostumista, monien Irakin al-Qaidaa vastaan taistel-
leiden aseellisten sunniryhmien sekä heimojen kääntäes-
sä aseensa Malikin hallintoa vastaan yhdessä Islamilaisen 
valtion kanssa.

Islamilainen valtio on paremmin organisoitunut ja 
taistelutilanteissa kurinalaisempi kuin useimmat muut 
sunniryhmät. Ryhmän vahvuutta on vaikea arvioida, 
mutta sillä uskotaan olevan tällä hetkellä riveissään noin 
7000–12000 taistelijaa Irakin ja Syyrian alueella, joista 
suurimmalla osalla on taistelukokemusta. Ryhmä on talo-
udellisesti omavarainen ja sillä on kehittynyt, monimut-
kainen ja laaja byrokraattinen koneisto, jonka avulla se 
järjestää sosiaalisia palveluita eri puolilla hallinnoimiaan 
alueita. Jihadistiryhmän pääasialliset tulonlähteet ovat 
öljyn sekä takavarikoidun omaisuuden myynnistä saadut 
tulot, organisoitunut rikollisuus sekä erilaiset verot. Uusi-
en valloituksien myötä ryhmä on vahvistunut ja vaurastu-
nut entisestään.

Islamilaisen valtion vahvuutta ei kuitenkaan tulisi yli-
arvioida. Taistelijoidensa kyvykkyydestä huolimatta se on 
edelleen suhteellisen pieni ryhmä verrattuna muihin kes-
keisiin aseellisiin toimijoihin Irakissa, kuten maan asevoi-
miin ja turvallisuusjoukkoihin sekä kurdien Peshmergaan. 
Toisin kuin Itä-Syyriassa, ryhmä ei ole vielä konsolidoinut 
otettaan valloittamillaan alueilla, eikä se pysty pitämään 
hallussaan laajoja maa-alueita tai Mosulin kaltaisia suur-
kaupunkeja pitkiä aikoja ilman muiden aseellisten ryh-
mien sekä erityisesti sunniheimojen tukea. Islamilaisen 
valtion tähänastisen sotilaallisen menestyksen takana 
onkin ollut sen toimiminen osana laajempaa sunnikapi-
nallisrintamaa, sekä turvallisuusjoukkojen ja asevoimien 
heikko suorituskyky. Niillä alueilla, joissa Islamilainen 
valtio on kohdannut aseellista vastarintaa, on sen soti-
laallinen menestys ollut vaatimattomampaa.

”Toisin kuin Itä-Syyriassa, 
ryhmä ei ole vielä 
konsolidoinut otettaan 
valloittamillaan alueilla, 
eikä se pysty pitämään 
hallussaan laajoja maa-
alueita tai Mosulin kaltaisia 
suurkaupunkeja pitkiä aikoja 
ilman muiden aseellisten 
ryhmien sekä erityisesti 
sunniheimojen tukea.”
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Islamilaisen valtion karkottaminen Irakin sunnialueilta 
tulee kuitenkin olemaan pitkä ja vaikea prosessi, jota on 
käytännössä mahdotonta toteuttaa onnistuneesti ilman 
maan sunniyhteisön tukea. On riittämätöntä, että ryhmä 
ajetaan pois niiltä alueilta, jotka laajempi sunnikapinallis-
rintama on pystynyt ottamaan haltuunsa tämän vuoden 
aikana. Ryhmän solut olivat toimineet osissa Irakin sun-
nialueita jo vuosia, ja esimerkiksi Mosulin kaupungissa se 
on ollut aktiivinen ainakin vuodesta 2009. Vaikka suurin 
osa irakilaisista ryhmistä ja sunneista ei jaa sen ideolo-
giaa tai tavoitteita, on sunnien poliittinen ja taloudelli-
nen marginalisoituminen sekä sektaaristen jännitteiden 
lisääntyminen lisännyt Islamilaisen valtion kannatusta 
maan sunnien keskuudessa. Ilman tukeakin organisaatio 
voi jatkaa toimintaansa terroristiryhmänä, joka pyrkii 
keräämään resursseja organisoituneen rikollisuuden 
keinoin, kuten vuosina 2008–2011, voiden myös käyttää 
hallitsemiaan alueita Itä-Syyriassa tukikohtana operaati-
oilleen Irakissa. 

Edeltäjiensä tavoin Islamilainen valtio kärsii myös 
useista heikkouksista sekä sisäisistä ristiriidoista. Islami-
laisen valtion perustama kalifaatti on luonteeltaan totali-
taarinen ja utopistinen projekti, joka pyrkii luomaan sen 
oman näkemyksen ideaalista ja autenttisesta yhteiskun-
nasta. Ryhmä ei siedä haasteita omalle auktoriteetilleen, 
tai kilpailevia tulkintoja Islamista ja islamilaisesta laista, 
ja se käyttää äärimmäisen ankaria rangaistuksia hallit-
semillaan alueilla. Vaikka Irakissa ryhmä on harjoittanut 
pehmeämpää lähestymistapaa ja pyrkinyt välttämään 
paikallisten vieraantumista tarjoamalla palveluita sekä 
tiukentamalla käyttäytymissääntöjä asteittaisesti, on se 
jo ennakoivasti eliminoinut useita potentiaalisia haasta-
jia, kuten maltillisia uskonnollisia johtajia sekä keskeisiä 
sunniheimojen johtajia.

Ideologiansa mukaisesti ryhmä näkee myös keskei-
senä tavoitteenaan täydellisen uskonyhteisön luomisen.  
Tämän osana se pyrkii ”puhdistamaan” toiminta-alueensa 
vääräuskoiseksi tulkitsemistaan muiden uskontojen 
edustajista – kuten Yezidi-yhteisöön kohdistuva väkivalta 
todentaa – sekä muslimeista, erityisesti shiioista, mutta 
myös niistä sunneista, jotka eivät jaa tai halua jakaa sen 
tulkintaa Islamista.
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Ryhmän tiukentaessa otettaan hallitsemistaan alueista se 
tulee todennäköisesti omaksumaan yhä tiukemmat käyt-
täytymissäännöt ja kurinpidolliset rangaistukset, mikä-
kääntänee Irakin sunniyhteisön jihadisteja vastaan Irakin 
al-Qaidan tavoin. Islamilainen valtio pyrkinee välttämään 
tätä provosoimalla maan shiiayhteisöä terrori-iskuilla ja 
joukkomurhilla, tarkoituksenaan sytyttää sektaarinen 
sisällissota sunnien ja shiiojen välille, jolloin se voisi näyt-
täytyä sunnien suojelijana. Irakin al-Qaida pyrki käyttä-
mään samaa strategiaa 2004–2006, heikoin tuloksin. 

Islamilaisella valtiolla on vaikeuksia tulla toimeen 
sellaisten aseellisten ryhmien kanssa, jotka eivät jaa sen 
tavoitteita ja ideologiaa, ja tunnusta sen itse määriteltyä 
asemaa kapinallisrintaman johtajana. Irakin sunnikapi-
nallisrintamassa on edustettuna erilaisia ryhmiä, ideolo-
gioita, sekä tavoitteita. Suurin osa Irakin kansallismieli-
semmistä sunniryhmistä ei jaa jihadistien ylikansallista 
ideologiaa tai tavoitetta kalifaatista, vaan niitä yhdistää 
halu kaataa Malikin hallinto. Tästä johtuvat erimielisyydet 
ovat jo johtaneet sekä Islamilaisen valtion ja sunniheimo-
jen että jihadistien ja muiden aseellisten ryhmien sisäis-
ten jännitteiden sekä väkivallan lisääntymiseen, vaikka 
toistaiseksi osapuolet ovat vähätelleet väkivallan määrää 
sekä vaikutusta.

Lähitulevaisuudessa Islamilainen valtio pyrkii vahvis-
tamaan otettaan Irakissa ja Syyriassa sekä laajentamaan 
kalifaattiaan, jonka julistamisen yhteydessä se on on 
vaatinut muiden aseellisten ryhmien varauksetonta tukea 
itselleen. Tämä tulee syventämään kapinallisryhmien 
välisiä erimielisyyksiä sekä johtamaan kapinallisrintaman 
sisäisten väkivaltaisuuksien lisääntymiseen. Irakin sunni-
kapinalliset joutuvatkin jatkossa keskittymään yhä enem-
män sisäiseen valtakamppailuun, mikä heikentää heidän 
kykyään haastaa keskushallintoa ja valloittaa uusia alueita 
Irakissa. Vaikka sunniryhmät ja jihadistit ovat toistaiseksi 
pragmaattisista syistä vähätelleet sunniryhmien välisiä 
jännitteitä, tämä Islamilaisen valtion vaatimus muiden 
aseellisten ryhmien asettumisesta sen projektin ja johta-
juuden tueksi on saanut kielteisen reaktion. 

”Irakin sunnikapinallisest 
joutuvatkin jatkossa 
keskittymään yhä enemmän 
sisäiseen valtakamppailuun, 
mikä heikentää heidän 
kykyään haastaa 
keskushallintoa ja valloittaa 
uusia alueita Irakissa.”
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Yksi tapa, jolla jihadistit todennäköisesti pyrkivät vähen-
tämään sunniryhmien välisiä jännitteitä, on maan shiiavä-
estön ja aseellisten shiiaryhmien provosoiminen sektaa-
riseen sisällissotaan edeltäjänsä Irakin al-Qaidan tavoin. 
Tällä huolestuttavalla kehityssuunnalla tulee olemaan 
epävakautta ja väkivaltaa huolestuttavasti lisäävä vaiku-
tus, mikäli sektaarisen väkivallan kierteen pahenemista ei 
pystytä estämään.

irakin kriisin alueelliset ulottuvuudet
Irakin kriisin juuret ovat sidoksissa maan sisäiseen po-
liittiseen dynamiikkaan, mutta sillä on selkeä alueellinen 
ulottuvuus. Islamilaisen valtion ja laajemman kapinal-
lisrintaman nopea eteneminen Irakin sunnialueilla on 
entisestään tiivistänyt Syyrian ja Irakin kriisien välistä 
yhteyttä luoden alueellisesti merkittävän ja vaikeasti 
ratkaistavan turvallisuusongelman, jonka heijastevaiku-
tukset saattavat lisääntyvät sitä mukaa kun kriisi pitkittyy 
ja kiihtyy. Mikäli Irakin keskushallinto ei jatkossakaan 
pysty itse vastaamaan turvallisuusuhkaan, on ulkovalloilla 
isompi houkutus vaikuttaa omatoimisesti Irakin kriisiin.

Irakin kriisin ja Syyrian sisällissodan kasvava yhteisvai-
kutus muodostaa huomattavan alueellisen huolenaiheen. 
Konfliktin pitkittyminen Syyriassa on ollut siedettävis-
sä niin kauan kun se ei ole levinnyt maan rajojen yli. Se 
on heijastunut erityisesti Libanonissa ja Jordaniassa jo 
pitkään, mutta Irakin kriisiytymisessä huolena on, että 
toinen suuri valtio Lähi-idässä romahtaa Syyrian kaltai-
seen kaaokseen,  jolla olisi vakavia alueellisia seurauksia.  
Etenkin Islamilaisen valtion uhkaa tulkitaan tässä valossa. 
Vaikka Islamilainen valtio on vain yksi monesta aseelli-
sesta ryhmästä sunnikapinallisten rintamassa Irakissa, on 
sen näkyvä rooli lisännyt pelkoa konfliktin epävakautta-
vasta heijastumisesta ympäröivissä maissa sekä laajem-
malti Lähi-idässä. 

Islamilainen valtio ei niinkään ole eksistentiaalinen 
uhka Irakille, Syyrialle tai alueen muille valtioille, mutta 
ideologisesti se haastaa koko aluepoliittisen järjestelmän 
perustan. Kesäkuussa ryhmä aloitti aggressiivisen propa-
gandakampanjan sosiaalisessa mediassa, jossa se jakoi 
kuvia taistelijoistaan tuhoamassa Irakin ja Syyrian välistä 
rajaa, 

”Vaikka Islamilainen valtio 
on vain yksi monesta 
aseellisesta ryhmästä 
sunnikapinallisten 
rintamassa, on sen näkyvä 
rooli lisännyt pelkoa 
konfliktin  epävakauttavasta 
heijastumisesta ympäröivissä 
maissa sekä laajemmalti 
Lähi-idässä.”
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mainostaen sitä keinotekoisen kolonialistisen valtiorajo-
jen ja alueellisen järjestelmän loppuna. Kalifaatin perus-
tamisen tarkoitus oli vahvistaa tätä ideologista haastetta, 
mutta se on yllätyksettömästi saanut tähän mennessä 
poikkeuksetta negatiivisen vastaanoton jihadistipiirien 
ulkopuolella – ja jihadistien keskuudessakin vastaanotto 
on ollut enimmäkseen kriittistä. 

Kansainvälisten ja alueellisten valtioiden keskuudessa 
on vahva yhtenäinen intressi Islamilaisen valtion uhkaan 
vastaamisessa, mutta sen potentiaalista vaikutusta hei-
kentää sekä keinojen rajallisuus että erimielisyydet siitä, 
miten jihadistiryhmän vahvistumiseen sekä laajempaan 
sunnikapinaan tulisi reagoida. Erityisesti Jordania, Liba-
non ja Saudi-Arabia ovat ilmaisseet huolensa siitä, että 
Islamilainen valtio pyrkii käymään terrorikampanjaa hei-
dän maaperällään. Pelko ei ole perusteeton, sillä ryhmän 
riveihin arvioidaan liittyneen useita satoja sunnitaisteli-
joita eri Lähi-idän maista. Monet valtiot pelkäävät, että 
palaavat taistelijat pyrkivät toteuttamaan terrori-iskuja 
kotimaissaan; Syyrian konfliktiin sidoksissa olevia terrori-
iskuja on nähty ainakin Turkissa, Egyptissä ja Libanonissa. 
Useissa alueen valtioissa on pidätetty ryhmään sidoksissa 
olevia henkilöitä tai sen kannattajia. Länsimaatkaan eivät 
ole immuuneja tältä uhkalta. Länsimaista – enimmäk-
seen Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta – arvel-
laan matkustaneen Syyriaan 2500–3000 sunnitaistelijaa, 
joiden paluu aiheuttaa huolta näiden maiden sekä EU:n 
turvallisuusviranomaisissa, kuten Brysselin terrori-isku 
toukokuussa ja Norjan terrorivaroitus heinäkuussa 2014 
ovat todentaneet.

Yhdysvalloilla on ollut keskeinen rooli Irakin valtion 
instituutioiden rakentamisessa maan miehityksen jäl-
keen. Maan poliittinen johto on luokitellut Islamilaisen 
valtion terroristijärjestöksi, ja se näkee ryhmän uhkana 
Yhdysvaltain, länsimaiden ja alueellisten liittolaisten-
sa turvallisuudelle.   Yhdysvaltain halukkuus mittavaan 
sotilaalliseen interventioon Irakissa on kuitenkin erittäin 
pieni.   Maajoukkojen palauttaminen Irakiin on poliitti-
sesti vaikeaa – Irakista vetäytyminen on ollut presidentti 
Obaman suosituimpia ulkopoliittisia linjauksia – jonka 
johdosta painopiste pysyy muissa poliittisissa ja sotilaalli-
sissa keinoissa. 
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Yhdysvallat on jo lähettänyt Irakiin sadoittain neuvon-
antajia ja elokuussa se hyväksyi ilmaiskujen käytön py-
säyttämään Islamilaisen valtion Erbiliin kohdistuneen 
hyökkäyksen sekä Yezidi-vähemmistön vainoamisen. 
Sotilaallisesta osallistumisesta huolimatta Yhdysvallat on 
painottanut vahvasti poliittisen yhtenäisyyden tarvetta ja 
pyrkinyt taivuttamaan Irakin hallinnon osallistuttamaan 
sunnit paremmin osaksi maan poliittista järjestelmää.

Malikin luopuminen elokuussa kolmannen päämi-
nisterikauden tavoitteludesta ja uuden sopuisamman 
pääministerin valinta on tärkeä askel tässä prosessissa, 
mutta on kuitenkin epätodennäköistä, että Yhdysvaltain 
painostus saa aikaa kestäviä muutoksia Irakissa. Vas-
taavanlainen politiikka ei kuitenkaan ole tuottanut mer-
kittäviä tuloksia tai onnistunut vaikuttamaan nykyisen 
kriisin kehittymiseen Irakissa. Vuosien 2003–2011 välillä 
Yhdysvallat investoi suuren määrän poliittista ja taloudel-
lista tukea Irakin valtiolle, mukaan lukien yli 20 miljardin 
dollarin tuki Irakin turvallisuusjoukoille, ollen kuitenkin 
kyvytön vaikuttamaan Malikin hallinnon poliittiseen pää-
töksentekoon sunnikysymyksessä. Tällöin Yhdysvalloilla 
oli avun jäädyttämisen lisäksi vähän keinoja, joilla se 
onnistuneesti voisi painostaa Irakin hallintoa. Edelleen, 
jos Irakin keskushallinto ei pysty esittämään uskottavia 
keinoja osallistuttaa sunniväestöä, on  vaarana tilanteen 
heikkeneminen, Yhdysvaltain syvempi osallistuminen 
sotilaalliseen taisteluun jihadisteja vastaan Irakissa sekä 
Iranin ja Irakin lähentyminen entisestään. 

Iran onkin merkittävä ulkopuolinen toimija Irakissa. 
Se on vahvistanut omia yhteyksiään irakilaisiin poliittisiin 
toimijoihin Yhdysvaltojen miehityksen aikana ja nyt sillä 
oli läheiset suhteet Malikin hallintoon sekä huomatta-
va määrä vaikutusvaltaa maan politiikassa. Samoin kuin 
Syyrian tapauksessa, kokee Iran globaalin jihadismin ja 
Islamilaisen valtion vahvistumisen merkittäväksi turval-
lisuusuhkaksi, johtuen sen vihamielisyydestä shiia-mus-
limeja kohtaan sekä sen esittämästä haasteesta Iranin 
geopoliittisille intresseille Syyriassa ja Libanonissa. Irakin 
tapauksessa maiden pitkä yhteinen raja sekä läheiset 
suhteet maiden shiiaväestöjen välillä lisäävät Iranin koke-
maa uhkaa ja tarvetta haastaa Islamilainen valtio Irakissa.

”Sotilaallisesta 
osallistumisesta huolimatta 
Yhdysvallat on painottanut 
vahvasti poliittisen 
yhtenäisyyden tarvetta ja 
pyrkinyt taivuttamaan 

     Irakin hallinnon 
osallistuttamaan sunnit 
paremmin osaksi maan 
poliittista järjestelmää.”
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Iran onkin jo tarjonnut sotilaallista ja taloudellista lisä-
apua keskushallinnolle ja siitä riippumattomille aseellisil-
le shiiaryhmille, sekä lisännyt vähin äänin omaa sotilaal-
lista jalanjälkeään maassa. 

Irakin naapurimaista myös Turkilla on intressinsä 
Irakin politiikassa, mikä näkyy ennen muuta sen taloudel-
lisessa yhteistyössä Pohjois-Irakin kurdialueen hallinnon 
kanssa, tärkeimpänä Kirkukista Ceylaniin ulottuva öljy-
putki. Valtiollisen budjetin kautta myös etelä-Irakin öljy-
korvauksista osaksi päässeen kurdihallinnon pyrkimykset 
itsenäiseen öljymyyntiin ovat aiheuttaneet merkittävää 
kitkaa Bagdadin kanssa, joka tammikuussa lakkautti sille 
korvamerkittyjen kuukausittaisten öljykorvausten maksa-
misen. Turkin suhteet Bagdadiin ovat kuitenkin kauppain-
tresseistä huolimatta heikot. Arabikevään aikana Malikia 
kovasti kritisoinut Turkin pääministeri Erdogan on viime 
vuodesta lähtien pyrkinyt rakentamaan parempia suh-
teita myös Irakin keskushallinnon suuntaan, heijastaen 
turkkilaisten yritysten sijoituksia Kurdistanin ohella myös 
muualla Irakissa. Viralliseksi ulkopolitiikaksi julistetun 
Irakin alueellisuuden yhtenäisyyden tukeminen on Turkin 
etujen mukaista niin kauan kuin se saa käyttää Erbilin 
tarjoamaa öljyä osana energiaratkaisuaan. Turkin välittö-
min tavoite Irakissa onkin sen kesäkuun alussa panttivan-
geiksi joutuneiden Mosulin konsulaatin diplomaattien ja 
työntekijöiden vapauttaminen.

Myös Saudi-Arabia on huolestuneena seurannut tilan-
teen kehitystä Irakissa, vaikka se näki Malikin hallinnon 
vaikutusvallan vähentymisen itselleen positiivisena kehi-
tyssuuntana johtuen sen läheisistä suhteista Iraniin. Toi-
saalta Islamilaisen valtion aktivoituminen maan rajanaa-
purissa koetaan merkittävänä turvallisuusuhkana, ottaen 
huomioon että maasta on liittynyt arviolta useita satoja 
taistelijoita jihadistiryhmän riveihin ja toukokuussa alussa 
maassa pidätettiin yli kuusikymmentä henkilöä epäiltynä 
terrori-iskujen suunnittelusta. Saudi-Arabialla on vähän 
keinoja vaikuttaa tilanteeseen, ainakaan toistaiseksi. 
Maan väitetään olevan Islamilaisen valtion ja yleisemmin 
globaalin jihadismin sponsorivaltio, mutta sen tuesta Isla-
milaiselle valtiolle ei juuri ole konkreettista näyttöä.
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Islamilaiselle valtiolle ulkoisen tuen merkitys on kuiten-
kin minimaalinen: vuosina 2005–2013 Persianlahdelta 
saadun ulkoisen rahoituksen osuuden on arvioitu olevan 
noin 5–10 prosenttia sen kokonaistuloista. Vielä ei ole 
selvää, miten kalifaatin julistaminen vaikuttaa tähän ra-
han ja taistelijoiden virtaan Saudi-Arabiasta Islamilaiselle 
valtiolle.

Keskeiset ulkovallat näkevät Islamilaisen valtion 
vahvistumisen merkittävänä turvallisuusuhkana, mutta 
heidän näkemyksensä ongelmien ratkaisemisesta eroavat 
merkittävästi. Vaikka akuutti sotilaallinen tilanne edellyt-
tää Irakin keskushallinnon tukemista, tiedostaa Yhdysval-
lat ettei tämä yksin riitä Islamilaisen valtion toimintaedel-
lytyksien poistamiseen. Lisäinvestoinnit ja materiaalinen 
tuki eivät tule korjaamaan niitä rakenteellisia ongelmia, 
jotka mahdollistivat jihadistien aktivoitumisen sekä 
nopean laajenemisen Irakin sunnialueilla. Tähän tarvi-
taan ryhmän toimintaedellytysten poistamista, vaatien 
käytännössä Irakin sunniyhteisön yhteistyötä, suurem-
paa ulkovaltojen osallistumista sekä osallistuttavampaa 
politiikkaa keskushallinnolta. Kuten Syyriassa, on Iranin 
harjoittaman politiikan keskiössä aseellinen, poliittinen 
ja taloudellinen tuki liittolaiselleen sekä siitä riippumat-
tomille aseellisille shiiaryhmille, sen lähettäessä saman-
aikaisesti sotilaallisia neuvonantajia konfliktialueelle, ja 
mahdollisesti myös Vallankumouksen vartijoiden alaisuu-
dessa olevan puolisotilaallisen Basij-järjestön taistelijoita. 
Iranin aiempi sotilaallinen tuki Malikille sekä aseellisille 
shiiaryhmille on kriisin kehittymisen kannalta ollut erit-
täin huolestuttava ja vaarallinen kehityssuunta. Vahvempi 
ja avoimempi Iranin sekaantuminen tilanteeseen voimis-
taa kautta Lähi-idän ilmentyvää sektaarista ilmapiiriä ja 
sen ruokkimaa vastakkainasettelua, vahvistaen osaltaan 
Islamilaisen valtion narratiivia konfliktista sektaarisena 
sekä omasta roolistaan maan sunnien puolustajana sekä 
sunnien näkemyksiä maan hallinnosta Iranin marionetti-
hallintona.

Iranilla, Saudi-Arabialla ja Islamilaisella valtiolla on 
vahvoja syitä esittää Irakin kriisi sektaarisena oman vai-
kutusvaltansa vahvistamiseksi. Iranin tapauksessa shiia-
identiteettiin nojaaminen tarjoaa luontevan väylän mobi-
lisoida tukea Irakissa ja Iranissa intervention ympärille, 

”Vahvempi ja avoimempi 
Iranin sekaantuminen 
tilanteeseen voimistaa 
kautta Lähi-idän ilmentyvää 
sektaarista ilmapiiriä 
ja sen ruokkimaa 
vastakkainsettelua...”



 irakin kriisi | 23

ja myös tukemalla irakilaisia shiiaryhmiä ja –poliitikkoja 
vahvistaa Iranin ulkopoliittista johtajuutta alueella. Iranin 
näkyvä rooli konfliktissa kuitenkin vahvistanee vastak-
kaisia näkemyksiä Irakin sunnien keskuudessa. Saudi-
Arabialla taas sektaarisuus on tapa pyrkiä rajoittamaan 
Iranin vaikutuspiiriä Lähi-idässä ja vastaavasti vahvista-
maan maan ulkopoliittista johtajuutta alueen sunnien 
keskuudessa. Islamilaisen valtion ideologia ja retoriikka 
puolestaan on äärimmäisen shiiavastaista, pyrkien toden-
näköisesti tietoisesti synnyttämään sektaarisen konfliktin 
osana strategiaansa vahvistaakseen omaa asemaansa 
sunnien keskuudessa Irakissa sekä laajemmin alueella.

Ulkovaltojen sekä Irakin hallinnon tulisi olla ruokki-
matta sektaarista käsitystä Irakin ja myös Syyrian kon-
flikteista. Heidän haasteenaan on vastata konfliktin poliit-
tisiin taustaongelmiin, ja akuuttiin sotilaalliseen uhkaan 
turvautumatta sektaarisia jännitteitä lisääviin keinoihin, 
kuten sunnien esittämiseen yksin ”terroristeina” ja hyö-
dyntämällä näkyvästi aseellisia shiiaryhmiä hallinnon 
tukemiseksi. Irak tarvitsee kestäviä poliittisia ratkaisuja, 
jotka edellyttävät osallistuttavampaa politiikkaa keskus-
hallinnolta sekä ulkovaltojen positiivista osallistumis-
ta konfliktin ratkaisemiseen sekä Islamilaisen valtion 
haasteeseen vastaamiseen. Tähän mennessä Malikin 
alaisuudessa hallinto on kuitenkin toiminut päinvastoin, 
pyrkimällä varmistamaan omaa valta-asemaansa hyväksi-
käyttämällä ja vahvistamalla maan sektaarisia jakolinjoja, 
joka johtanee kriisin pitkittymiseen ja eskaloitumiseen. 
Tällä on maan ja yleisemmin alueen kannalta varsin ne-
gatiivisia seurauksia. Sektaaristen jännitteiden ja väkival-
taisuuden lietsominen heikentääkin entisestään kestävän 
poliittisen ratkaisun löytämistä Irakissa, ja vahvistaa 
jihadisteja maassa ja laajemmin alueella.

”Ulkovaltojen sekä Irakin 
hallinnon tulisi olla 
ruokkimatta sektaarista 
käsitystä Irakin ja myös 
Syyrian konflikteista.”
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irakin synkät suuntaviivat
Irakin kesäkuussa puhjennut poliittinen kriisi on pitkän 
aikavälin politiittisen kamppailun ja Malikin hallinnon 
vääristävän valtapolitiikan seurausta. Irakin poliittinen 
valtakamppailu ei ole itsessään sektaarinen, joskin se on 
vahvistanut maan sektaarisia jakolinjoja ja sitä edistäviä 
toimijoita kuten Islamilaista valtiota.

Keskushallinto on epäonnistunut sunnijohtajien esit-
tämiin protesteihin vastaamisessa, ja protestien muun-
nuttua yhdessä Islamilaisen valtion ja kapinallisryhmien 
kanssa avoimeksi aseelliseksi kapinaksi, on tilanne Irakin 
vakauden kannalta perin vaikea.

Mosulin valtauksen jälkeen kriisin sotilaallinen ulot-
tuvuus on ollut keskiössä. Islamilaisen valtion ripeistä 
voitoista huolimatta, on Bagdadin kaatuminen äärimmäi-
sen epätodennäköistä. Irakin turvallisuusjoukot näyttä-
vät toistaiseksi stabilisoineen rintaman pääkaupungin 
luoteispuolelle, mutta tappiot keskushallinnolle ovat 
vakavia.  Etenkin siviilien kohdistuvan väkivallan jatkumi-
nen ja aseellinen kamppailu Islamilaista valtiota kohtaan 
tulee muokkaamaan kriisin narratiivia ja kriisiin esitettyjä 
ratkaisumalleja.

Kriisin ratkaisu edellyttää Islamilaisen valtion kukista-
mista, mutta keinojen valinta jihadistien heikentämiseksi 
tulee vaikuttamaan suuresti Irakin kriisin ja sen alueel-
lisen kontekstiin. Irakin keskushallinnon kontrollin pa-
lauttamista maan itäosiin edellyttää Irakin sunnien tukea. 
Sunnien osallistuttaminen Irakin poliittiseen järjestel-
mään ja sektaarisen palomuurin purkaminen ovat tar-
peellisia muutoksia,  mutta ratkaisun kestävyys on mah-
dollista vain puuttumalla Irakin rakenteellisiiin ongelmiin, 
kuten henkilökeskeiseen politiikkaan ja korruptioon. 

Malikin luopuminen kolmannen pääministerikauden 
tavoittelusta parantaa mahdollisuuksia poliittiselle ratkai-
sulle eliitin keskuudessa, mutta tehtävä on vaikea. Tehtä-
vistään pian luopuvan pääministerin luomat henkilökoh-
taiset valtarakenteet eivät katoa nopeasti, muodostaen 
tuntuvan haasteen hänen seuraajalleen. Kansainväliselle 
yhteisölle haaste tulee olemaan sopivien keinojen löytä-
minen tukemaan Irakin keskushallintoa ja sen toimien ji-
hadistien vastaisessa taistelussa, jotka eivät tahattomasti 
vahvista maan syviä rakenteellisia ongelmia ja luo uutta

”Tehtävistään pian 
luopuvan pääministerin 
luomat henkilökohtaiset 
valtarakenteet eivät katoa 
nopeasti, muodostaen 
tuntuvan haasteen hänen 
seuraajalleen.”
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 yksinvaltiasta. 
Islamilaisen valtion tämänhetkinen asema on vahva. 

Ryhmän aseman murtaminen vaatii Bagdadilta sekä soti-
laallisia että poliittisia toimia. Väistämättä vaaditaan myös 
toimia Syyrian sisällissodan ratkaisemiseksi  ja kansainvä-
lisen yhteisön aktivoitumista tällä saralla. Niin kauan kun 
Islamilainen valtio voi toimia joko Irakissa tai Syyriassa, 
muodostaa se koko aluetta epävakauttavan uhkan. Tällä 
välin riski kiihtyvästä sektarisoitumisesta ja avoimesti 
sektaarisesta väkivallasta sunni- ja shiiaryhmien välillä on 
hyvin realistinen. Toisin kuin vuosina 2005-2007, on hyvin 
epätodennäköistä, että sektaarisen väkivallan kierre ra-
joittuisi Irakiin.


