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Arvoisat kuulijat, 
hyvä yleisö, 

 

haluan ensin lausua lämpimät kiitokseni Paasikivi-seuralle kutsusta tänne 

tilaisuuteen. On ilo ja kunnia olla täällä. 

 

Arvoisat kuulijat, 

 

Suomen ulkopoliittinen asema on tänään monin tavoin vahvempi kuin 

koskaan itsenäisyytemme aikana. Ulkopolitiikkaamme on hoidettu koko 

sodanjälkeisen ajan menestyksellä – myös tämän päivän tiedoilla arvioituna. 

Suomen aseman vahvistaminen ja kansallisten etumme ajaminen on ollut 

johtoajatuksena kaikissa ratkaisuissa. 

 

Lähtökohdat eivät olleet vuonna 1944 hääppöiset. Takana oli hävitty sota – 

sillä häviöltähän se syksyllä 1944 tuntui. Pääministeri J.K. Paasikivi kehotti 70 

vuotta sitten Suomen sodanaikaisia johtavia poliitikkoja siirtymään syrjään 

poliittisesta toiminnasta, jotta voittajavaltiot Neuvostoliitto ja Iso-Britannia 

saataisiin vakuuttuneiksi siitä, että Suomi oli hylännyt sotapolitiikan. 
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Suorasukaiseen tapaansa Paasikivi vielä ennen vuoden 1945 

eduskuntavaaleja kehotti kansaa valitsemaan eduskuntaan uusia kasvoja. 

 

Kärsivällisesti ja asteittain Suomi rakensi uudelleen oman asemansa ja 

itsenäisyytensä. Valvontakomission lakkauttaminen ja Pariisin 

rauhansopimus vuonna 1948 loivat edellytyksiä myös sisäpoliittiselle 

vakaudelle. YYA- sopimuksesta meillä ei koskaan innostuttu, mutta sopimus 

ratkaisi Neuvostoliiton turvallisuushuolia luoteisrajallaan. 

 

Erityisen merkittävä oli vuosi 1955. Neuvostoliitto luopui Porkkalan alueen 

vuokrauksesta vastineeksi YYA- sopimuksen pidentämisestä ennenaikaisesti 

20 vuodella. Ulkomaiset sotilaat poistuivat maastamme ja pääkaupunkimme 

vierestä. Tunnetusti presidentti Paasikivi ja pääministeri Kekkonen kävivät 

oman kilpajuoksunsa siitä, kumman ansioluetteloon Porkkalan palautus 

liitetään. 

 

Myöhemmälle kehitykselle yhtä merkittäviä ratkaisuja olivat Suomen 

liittyminen YK:hon ja Pohjoismaiden neuvostoon 60 vuotta sitten. Maamme 
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vahva integroituminen kansainväliseen yhteistyöhön sai alkunsa. Vuonna 

1961 Suomi tuli liitännäisjäseneksi EFTA- vapaakauppa-alueeseen ja teki 

vuonna 1973 EEC- vapaakauppasopimuksen. Näitä järjestelyjä täydennettiin 

kahdenkeskisillä idänkauppaa koskevilla sopimuksilla. 

 

Kylmän sodan päättyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen synnyttivät Suomen 

valinnoille kokonaan uuden liikkumatilan. Presidentti Koivisto julisti Pariisin 

rauhansopimusten sotilaalliset rajoitukset vanhentuneiksi. Suomi suuntasi 

katseensa kohti EU:n täysjäsenyyttä. Suomen jäsenyys Unionissa oli 

perustavanlaatuinen seuranvalinta Euroopassa. Ratkaisulla oli myös 

turvallisuuspoliittiset perusteensa, kuten presidentti Koivisto jälkeenpäin on 

sanonut ja kuten monet jo kansanäänestyksessä kokivat. 

 

Unionin täysjäsenyys määrittää tänään enemmän kuin mikään muu tekijä 

kansainvälistä asemaamme ja ulkopoliittista linjaamme. Suomi on 

integroitunut unionimaihin niin arvojen, yhteisen lainsäädännön, yhteisen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehikon kuin vaikkapa yhteisen rahan kautta. 
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Euroopan Unioni on yhteisö, jolle ei löydy vertauskuvaa historiassa. Unioni ei 

ole liittovaltio, mutta ei myöskään pelkkä kansallisvaltioiden liitto. Jäsenmaat 

ovat antaneet Unionille pitkälle menevää päätösvaltaa asioissa, jotka 

vastaavat kaikkien jäsenmaiden etuja, kuten tullipolitiikka, yhteiset 

sisämarkkinat tai maatalouspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa 

päätökset tehdään lähtökohtaisesti edelleenkin yksimielisyysvaatimuksella.  

 

Suomessakin käydään aika ajoin keskustelua Unionin yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ja oman politiikkamme rajoista. Suomi on 

lähtökohtaisesti kannattanut vahvaa pyrkimystä yhteiseen 

kannanmuodostukseen ja uskottavaan toimintaan myös ulkopoliittisissa 

asioissa. Samaan aikaan on kuitenkin erittäin tärkeää tunnustaa, että 

jokainen jäsenmaa on ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastuussa omille 

kansalaisilleen. 

 

Suomi vaikuttaa Unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan omista 

lähtökohdistaan. On tärkeää, että olemme Unionipolitiikan lisäksi kykeneviä 
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muotoilemaan ulkopoliittista ajatteluamme ja ajamaan etujamme myös 

kahdenvälisissä suhteissa – omista asioista huolehtiaksemme. 

 

Pienenä maana Suomelle on erityisen tärkeätä, että kansainväliset normit 

määrittelevät valtioiden välistä kanssakäymistä ja kansainvälisiä ratkaisuja. 

Suomelle vahva YK ja vahvat kansainväliset instituutiot on ollut itsestään 

selvä lähtökohta koko itsenäisyytemme ajan. 

 

Politiikkamme on aina kytketty vahvoihin arvoihin, kuten eri maiden 

kansallisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja ristiriitojen 

rauhanomaiseen ratkaisemiseen. Yhtä selkeästi olemme nähneet, että 

ulkopolitiikkamme täytyy johdonmukaisesti ja luotettavasti ajaa Suomen ja 

suomalaisten etua vaikeissakin olosuhteissa. 

 

Paasikiven ajattelussa kansallisen edun painottaminen ulkopolitiikassa oli 

luonteenomaista. Hänen ulkopoliittista linjaansa voi sanoa myös realistiseksi, 

käytännön tosiasioista lähteväksi. Vaikka arvokeskustelu on myös 
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ulkopolitiikassa nostanut merkitystään, ei sovi unohtaa viime kädessä 

jokaisen maan ajavan ulkopolitiikallaan omia kansallisia etuja - myös tänään. 

 

Presidentti Koivistoa pyydettiin aikoinaan määrittelemään lyhyesti hänen 

ulkopolitiikan johtoajatuksensa. Vastaus oli ytimekäs: hyvät 

naapuruussuhteet. Suurena naapurina Venäjä säilyttää Suomen 

ulkopolitiikassa tärkeän sijansa. Suomen pyrkimyksenä ei – omin toimin – ole 

hankkiutua mahdollisimman huonoihin vaan mahdollisimman hyviin väleihin. 

Tämä pyrkimys perustuu omakohtaiseen kokemukseemme kansakuntana ja 

sodanjälkeisen kauden tuottamaan yhteistyöpääomaan. Tämä ajattelu vastaa 

Suomen etua silloinkin, kun olemme naapurin kanssa joistakin asioista – 

kuten Krimistä ja Itä-Ukrainasta – voimakkaastikin eri mieltä. 

 

Jäsenyytemme Unionissa haastaa aika ajoin pyrkimyksemme säilyttää 

toimivat suhteet ja suoran kanssakäymisen Venäjän kanssa. Näin kävi viime 

kesäkuussa, kun Suomi vaikean harkinnan jälkeen päätti kieltää Venäjän 

duuman johdon osallistumisen Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen 

juhlakokoukseen. Käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että sinällään EU:n 
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Venäjään liittyvät pakotepäätökset sallivat poikkeuksia, mutta epäselväksi jäi, 

mikä oli oikea menettely päätösten tekemisessä. Suomen juridiselle 

argumentaatiolle oli vaikea löytää poliittista ymmärrystä – ja tämä koski niin 

monia Etyj- maita kuin Venäjääkin. 

 

Olisi hyvä, jos Suomessa tunnustettaisiin, että useimmilla EU- mailla on myös 

oma Venäjä- politiikkansa. Niin on Saksalla, Ranskalla, Italialla tai Itävallalla. 

Ja oikeastaan myös Baltian mailla ja Puolalla – niin kriittisiä kuin he ovatkin 

Venäjä- suhteissaan. Unionijäsenyydestä huolimatta Suomella tulee olla 

ymmärrys myös omaan Venäjä- suhteeseen ja san vaatimaan 

kanssakäymiseen. 

 

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ansaitsee tässä yhteydessä 

tunnustuksen. Hän on nähnyt vaivaa ja laittanut itsensä likoon, jotta Suomella 

on kärjistyneen Ukrainan kriisin oloissa suora suhde ja kanssakäymisen 

mahdollisuus Venäjän kanssa. Presidentti Niinistö on tehnyt sen tavalla, jolle 

on osoitettu arvostusta ja ymmärrystä muiden Unionimaiden toimesta. 
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Hyvät kuulijat! 

 

Edellä kuvatun rinnalla Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja pohjaa 

omaan uskottavaan puolustukseen, aktiiviseen vaikuttamiseen 

kansainvälisissä yhteisöissä ja aktiiviseen osallisuuteen kansainvälisen 

kriisinhallinnan eri osa-alueilla. Suomen sopimukseen pohjaava kumppanuus 

Naton kanssa ja tiivistyvä yhteistyö Ruotsin kanssa täydentävät 

politiikkaamme.  Ruotsin ja Yhdysvaltojen tiivistyvä yhteistyö on suomalaisille 

aktiivisen seurannan ja arvioinnin arvoinen.  

 

Viimeisen puolen vuoden aikana Suomen ulkopolitiikan pitkä linja on 

muuttunut. Osa siitä lienee kokemattomuutta, osa tietoista valintaa, joka 

käytännössä ilmenee mittavilla leikkauksilla kehitysapuun ja sotilaallisen 

kriisinhallinnan voimavarojen näivettämisena. Suomen tulee olla avoin, 

kansainvälinen, neuvotteleva ja yhteistyökykyinen kumppani globaaleilla 

areenoilla, niin Euroopan unionissa kuin laajemminkin. Sisäänpäin 

käpertymisellä emme voita mitään. Sisäpolitiikkaa voi hoitaa samalla kuin 

ulkopolitiikkaa, täällä on monia jotka tietävät sen hyvin ja ovat sen kokeneet 
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menneinä vuosikymmeninä. Sisäpolitiikan tavoitteille ja siinä mahdollisesti 

saavutettaville pikavoitoille ei tule uhrata vuosikymmenien ajan rakennettua 

maamme ulkopoliittista rakentavaa linjaa.  

 

Nykyhallitus painottaa varautumista vaikuttamisen sijaan. Se on 

lyhytjänteinen linja, joka ei tule kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Erkki 

Tuomiojan sanoin ” - mitä vähemmän vaikutetaan, sen enemmän on 

varauduttava”. Varaudumme Suomeen mahdollisesti tulevaisuudessa 

kohdistuviin uhkiin ilman että pyrkisimme vaikuttamaan uhkien kehittymiseen 

aikaisessa vaiheessa ja viemään pohjaa niiden syntymiseltä. Voisimme olla 

aktiivisesti mukana auttamassa siinä työssä joka tekee maaperän 

hedelmättömäksi uhkien, kuten terrorismin, kehittymiselle. Meidän tulee 

kantaa vastuumme globaalin yhteisön jäsenenä. Olen erittäin huolestunut, 

että emme näin halua nykyään enää tehdä, ainakaan tällä hallituskaudella.  

 

Kehitysyhteistyöleikkauksilla viedään kansalaisjärjestöiltä mahdollisuudet 

työnsä tekemiseen ja romutetaan heidän ja ulkoministeriön ja heidän 

yhteistyökumppaneidensa aikaisemmin tekemää työtä. Jatkuvuus on 
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kehitysyhteistyöhankkeissa äärimmäisen tärkeää. Pikavoittoja ei ole 

siinäkään mahdollista saada. Eurooppaan nyt kohdistuva kova muuttoliike ja 

pakolaiskriisi saattaisivat näyttää varsin toisenlaisilta, jos pakolaisten 

lähtömaissa olisi tehty pitkäjänteistä työtä rauhanomaisen tilanteen 

edistämiseksi. Arvoisat kuulijat, 

 

resurssit ovat rajallisia. Harkintaa pitää käyttää, kaikkeen ei voi lähteä 

mukaan. Olennaista on säästöjen vaikutus Suomen mahdollisuuksiin tehdä 

vaikuttavaa ulkopolitiikka. Nyt ne kaventuvat merkittävästi. Ulkopolitiikassa ei 

ole varaa äkillisille ratkaisuille. Muiden on pystyttävä luottamaan Suomen 

linjan ja toiminnan pitkäjänteisyyteen, ennakoitavuuteen ja luotettavuuteen. 

Suomen vaikutusvalta perustuu näihin fundamentteihin ja nyt se on vaarassa 

heiketä. Ulkopolitiikassa on oltava globaali pitkän tähtäimen analyysi ja 

aikahorisontti. Pelkään pahoin, että hallitukselta on hukassa iso kuva. 

Viimeisen puolen vuoden aikana pääministeri Sipilän hallitus on aiheuttanut 

epäilyksen Suomen ulkopoliittisen linjan muutoksesta. Epäilys johtuu 

kehitysyhteistyö- ja kriisinhallintamäärärahojen leikkaamisesta, 

kriisinhallintaan käytettävien voimavarojen näivettämisestä ja julkisen 
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kielenkäytön kovenemisesta. Epäilys on myös langettanut varjon Suomen 

kansainvälisen toiminnan ja vaikutusmahdollisuuksien ylle.  

 

Suomalaiset ovat varsin kiinnostuneita maansa maineesta. Viime kuukausina 

maine on kehittynyt erikoiseen suuntaan. Brändityöryhmillä on tekemistä sen 

kirkastamiseksi. Onko Suomen ulkopoliittinen linja tulevaisuudessa enää 

pohjoismainen, vai rinnastetaanko meidät jatkossa Unkarin kaltaisiin Itä-

Euroopan maihin?   

 

Jokin aika sitten syntyi jopa pienimuotoinen diplomaattinen hämmennystila 

Ruotsin kanssa, kun ulkoministeri lausui harkitsemattomasti toimista, joita 

hän oletti länsinaapurimme harjoittavan. Muussakin ulkopoliittisessa 

toiminnassa on ollut haparointia. Viime heinäkuussa Suomi esti Venäjän 

Duuman puhemiehen osallistumisen Etyjin yleiskokoukseen. Asian 

ratkaisumalli ei ollut hedelmällinen, sillä Venäjää tarvitaan isoissa 

kansainvälisissä ratkaisuissa. Kielto ei edistänyt esimerkiksi Ukrainan 

rauhanprosessin etenemistä. Venäjä-suhteiden hoitaminen on tänäkin 

päivänä tärkeää. Pariisin terrori-iskun uhreja ja heidän omaisiaan 
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muistaessamme on tärkeää ajatella myös heitä, jotka joutuivat 

alasammutuiksi Siinain yllä lokakuussa. Näistä yli 200 ihmisestä suurin osa 

oli venäläisiä. On tärkeää, että Daeshin vastaisessa taistelussa EU:n, 

Venäjän ja Yhdysvaltojen rivit tiivistyvät jatkossa. 

 

EU-politiikkamme on aiheuttanut niin ikään hämmennystä 

kumppaneissamme. Turvapaikanhakijoiden väliaikaisissa sisäisissä siirroissa 

Suomi äänesti tyhjää. Kreikka-linja kesällä ei ollut rakentava, ja nousi laajalti 

otsikoihin Kreikassa ja muissa EU-maissa. Kriittinen voi olla, mutta eriäviä 

mielipiteitä ja ratkaisuehdotuksia tilanteeseen voi tuoda esiin monella eri 

tapaa.  

 

Kutsutaanko Suomea enää epävirallisiin neuvotteluihin ja yhteistyöryhmiin? 

Nähdäänkö Suomi enää potentiaalisena ja luotettavana kumppanina? 

 

Tässä tilanteessa, vakaan ja ennakoitavan ulkopolitiikan takuumiehenä 

tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut kiitettävällä tavalla kokoavan 

johtajuuden. Presidentin omaksuma käytäntö, jossa kaikki 
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eduskuntapuolueiden puheenjohtajat yhdessä – virallisten ulko- ja 

turvallisuuspoliittisten toimelinten ohella – käyvät säännöllisesti yhteisiä 

keskusteluja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, on omiaan vahvistamaan yhteistä 

käsitystä. 

 

 

 

Arvoisat kuulijat! 

 

Pariisin kokema toissaviikkoinen terrori-isku on vavahduttanut koko 

Eurooppaa. Terroristit hyökkäsivät kohti viattomia siviilejä, kuten heidän 

tapanansa usein on. Ranska tuomitsi iskun sodaksi heitä vastaan. Iskua 

seuranneella viikolla maa pyysi solidaarisuutta muilta EU-mailta vedoten 

Lissabonin sopimuksen avunantolausekkeeseen. Näin kävi ensimmäisen 

kerran sopimuksen sopimisen jälkeen1. Huomionarvoista on, että Ranska 

päätti käyttää avunantovelvoitetta yhteisvastuulausekkeen sijaan 

pyynnössään vaikka ei pyytänytkään yksilöityä tukea.  

                                                      
1
 Lissabonin sopimus astui voimaan 1. joulukuuta 2009. Avunantovelvoitteessa pyyntö on jäsenmaan pyyntö toiselle 

jäsenmaalle, ja unionin rooli on siinä lähinnä koordinaattorina. Espanjan terrori-iskun aikaan vuonna 2004 unionimaat 

auttoivat Espanjaa yhteisvastuulausekkeen hengessä. 
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Myönteinen suhtautuminen Ranskan pyyntöön on tärkeä solidaarisuuden 

osoitus Ranskalle ja eurooppalaisille arvoille, mutta merkityksellistä myös 

Suomen oman turvallisuuspoliittisen aseman näkökulmasta. Suomi oli 

aktiivisesti ajamassa Lissabonin sopimukseen avunantolauseketta. Erityisesti 

tähän lausekkeeseen, mutta myös EU- jäsenyyteen kokonaisuudessaan 

perustuu ajatus siitä, että EU- jäsenyyteen liittyy vahva turvallisuuspolittiinen 

ulottuvuus. Tällä on varmasti merkitystä myös Nato – jäsenyydestä käytävään 

keskusteluun. 

 

Laki puolustusvoimien uudistamisesta on ollut valmistelussa jo jonkin aikaa. 

Viime vuonna voimassa oleva laki asetti käytännön toimintaan rajoja, jotka 

estivät järkevän ja perustellun yhteistyön Ruotsin kanssa sukellusvene-

etsinnöissä. On toivottavaa, että lakiuudistus etenee nyt nopeasti ja 

mahdollistaa Suomelle itse asetetuista rajoista vapaan harkinnan. 

 

Arvoisat kuulijat! 

 



 

15 

 

Terrorismilla ja pakolaisuudella on yhteiset juurensa. Äärimmäinen köyhyys, 

olemattomat tai murentuvat valtiorakenteet ja väkivalta luovat itämisalustaa 

erityisesti nuorille, vihaisille, omassa elämässään näköalattomille miehille 

radikalisoitua. Tätä sitten erilaiset omia päämääriään ajavat väkivaltaiset 

ryhmittymät hyödyntävät. 

 

Murentuvat valtiorakenteet, väkivaltainen ympäristö ja mahdollisuuksien 

mahdottomuus ovat syntysyitä myös turvan hakemiselle, pakolaisuudelle. 

 

Maailmassa on tällä hetkellä noin 60 miljoonaa pakolaista, mikä on enemmän 

kuin koskaan aiemmin. Uusia kriisipesäkkeitä on viime vuosina syntynyt Lähi-

idässä ja Afrikassa, minkä lisäksi alueilla on jo jopa vuosikymmeniä jatkuneita 

selvittämättömiä konflikteja. Eri laajuisia väkivaltaisuuksia on kuitenkin ympäri 

maailmaa, niin Hondurasissa, Pakistanissa, Bangladeshissa ja 

Myanmarissakin. Vaikka juuri nyt puhutaan paljon erityisesti Eurooppaan 

tulevista pakolaisista, heitä pyrkii paljon myös esimerkiksi USA:han ja 

Australiaan. Erityisen huolestuttavaa on pakolaisten määrän voimakas kasvu.  
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Valtava inhimillinen hätä vallitsee niin Euroopan lähialueilla kuin 

kauempanakin. Ihmiset joutuvat lähtemään kotimaistaan monista eri syistä: 

toiset pakenevat sisällissotia, toiset poliittista vainoa ja sortoa, toiset 

köyhyyttä ja kaaosta epäonnistuneissa valtioissa. Tulijoita on Afrikan sarvesta 

ja Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta, ja tämän muuttoliikkeen syitä löytyy 

paitsi konflikteista myös toimeentulomahdollisuuksien puutteesta. Pääasiassa 

tulijat ovat kuitenkin seurausta Lähi-idän kriiseistä. Aiempaa suurempi osuus 

on syyrialaisia ja irakilaisia. Suomeen on viimeisten kuukausien aikana 

saapunut varsinkin irakilaisia turvapaikanhakijoita. 

 

Syyriassa, Afganistanissa tai Irakissa ei ole näkyvissä merkittävää tai nopeaa 

tilanteen rauhoittumista. Samalla on myös varauduttava siihen, että väestön 

voimakkaasta kasvusta johtuva paine on tulevaisuudessa merkittävä ilman 

sotilaallisia kriisejäkin. Ilmastonmuutos ja elinkeinomahdollisuuksien puute 

tulevat vaikuttamaan globaaleihin muuttovirtoihin voimakkaasti.  

 

Euroopan lähialueista vakavin tilanne on tällä hetkellä Syyriassa. Sota on 

jatkunut jo yli neljän vuoden ajan.  Konflikti on levinnyt laajasti Syyrian rajojen 
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ulkopuolelle, ja tilanne Lähi-idässä on kokonaisuudessaan kaoottinen. 

Syyriassa on omien taistelevien osapuolten ja Daeshin lisäksi useita muita 

toimijoita ja riski tilanteen eskaloitumiseen – kuten eilinen venäläiskoneen 

alas ampuminen hyvin selkeästi osoittaa – on suuri.  

 

Hyvät kuulijat! 

 

Euroopassa lienee tällä hetkellä reilu miljoona sotaa ja väkivaltaa pakenevaa 

ihmistä. Italia ja erityisesti Kreikka ovat olleet hengenvaarallisten pakoreittien 

kohteita. Hätää kärsivät ihmiset ovat miljardibisnestä pyörittävien 

salakuljettajien armoilla. 

 

Pakolaisvirta on nopeasti kasvanut monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. 

Kriisien pitkittymisen synnyttämä näköalattomuus ihmisten mielissä, 

pakolaisleirien olosuhteiden heikentyminen ja varmaan osittain 

eurooppalaisten populististen maahanmuuttovastaisten poliittisten voimien 

vahvistuminen on käynnistänyt virran. 
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Euroopan lähialueilla on useita miljoonia ihmisiä hädänalaisessa asemassa. 

Jos näiden ihmisten olosuhteita ei kyetä nopeasti parantamaan, on olemassa 

iso riski pakolaisvirtojen nopeasta kasvusta.  

 

Euroopassa jo olevien turvapaikanhakijoiden osalta tärkeää on tilanteen 

hallinta. Sama koskee Suomea. Taakanjakoon, turvapaikkamenettelyyn, 

turvapaikanhakijoiden toimeentulon turvaan ja oleskeluluvan saajien 

kotouttamiseen olisi tärkeää löytää mahdollisimman yhtenäinen, 

eurooppalainen käytäntö. Tärkeä tekijä pakolaisvirtojen hallinnassa on 

pakolaisleirien olosuhteet ja Turkin kanssa tehtävä yhteistyö, myös sen 

varmistaminen, etteivät pakolaisvirrat  siirry kulkemaan idän kautta länteen. 

 

Haluan sanoa suoraan, että pysyvä ratkaisu olemassa olevien kriisien 

ratkaisuissa löytyy nykyistä vahvemmasta YK:n roolista. Sama koskee 

tulevien kriisien ennakointia ja ehkäisyä. Turvaneuvoston toimintakykyä 

haittaavista säännöistä on käynnistettävä laaja keskustelu.   
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Hyvät kuulijat. 

 

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne samaan asiaan, johon myös 

presidenttimme kiinnitti huomiota jokin aika sitten. Siihen, millä nimellä 

kutsumme Pariisin terrori-iskun tehnyttä organisaatiota. ISIS – the Islamic 

state of Iraq and Syria – viittaa siihen, että kyseessä olisi ikään kuin 

valtiollinen toimija.  

 

Puhumme kuitenkin terroristijärjestöstä emmekä valtiosta. ISIS nimen 

käyttäminen hämärtää Islamin, muslimien ja radikaali-islamistien välistä rajaa. 

Totuus on kuitenkin se, että terrorismia pakenevilla ihmisillä, joista suurin osa 

on muslimeja, ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. Euroopassa ja 

myös Yhdysvalloissa ISIS –järjestöä onkin alettua kutsua Daesh –järjestöksi, 

joka käännettynä viittaa murskaamiseen ja sortamiseen. Eli juuri niihin 

asioihin, joista järjestö myös tunnetaan. Daesh –nimen käyttäminen on 

samalla kannanotto sen puolesta, ettei järjestö ole pysyvä toimija, vaan sen 

toiminta voidaan pysäyttää kansainvälisellä yhteistyöllä. 
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Kiitos! 


