


• Irakin keskushallinto pääministeri 
Nouri al-Malikin johdolla kasvattaa 
valta-asemiaan ja keskittää vallan 
shiiahallinnolle

• Sunnien poliittinen laiminlyönti on 
jatkunut vuosia, mutta kärjistyy 
entisestään.

• Kurdien ja keskushallinnon välit ovat 
tulehtuneet erittäin pahasti. Halu 
itsenäistyä on erittäin korkea.

• Irakin armeija suorittaa etnisen 
puhdistuksen viimeisiä rippeitä 
johtotehtävissä. Saddam Husseinin 
aikaiset sotilaat puhdistettu 
lopullisesti, sunneja ja kurdeja 
vähennetty merkittävästi

• Yhdysvallat vetää joukkonsa Irakista 
vuoden 2011 lopussa

• Bagdadissa räjäytetään itsemurha-
pommeja tiuhaan tahtiin

• Naapurimaiden valtapyrkimykset 
tukee ryhmien välisiä ongelmia:
• Iran tukee täydellä voimalla shiioja, pyrkii 

lisäämään vastarinta länttä vastaan
• Saudi-Arabia tiivistää suhteitaan sunnien 

kanssa
• Turkki lähentää suhteitaan sunnien ja 

kurdien kanssa

• Maa on de facto hajaantunut kolmeksi 
osaksi. Shiioilla on keskushallinto, 
sunnialueilla on valtatyhjiö ja 
Kurdistan on itsehallintoalue

Irakin tilanne ennen ISIS:n tuloa



• ”Arabikevät” kukoistaa vuodesta 1962 
autoritäärisesti johdetussa maassa 

• Bashar al-Assadin hallinto vastaa 
mielenosoituksiin raskain asein. Monia 
”kapinnalliskaupunkeja” pommitetaan 
jatkuvasti. 

• Mielenosoitukset muuttuvat pikkuhiljaa 
sisällissodaksi. Oppositioryhmiä 
muodostetaan. Syyrian vapaa-armeija on 
vahvoilla, (sunni-)islamistit nostavat 
päätään.

• Kurdit vastustavat Bashar Al-Assadin 
hallintoa, mutta eivät lähde opposition 
leiriin, koska oppositio ei missään 
vaiheessa tunnusta vähemmistöjen 
oikeuksia. 

• YK:n turvallisuusneuvosto ei pääse mihinkään 
sopimukseen Syyrian osalta. Venäjä ja Kiina 
käyttävät veto-oikeuttaan aina, kun puhutaan 
Bashar al-Assadin syrjäyttämisestä

• Naapurimaat ja ulkovallat lähettävät rahaa ja 
aseita oppositioryhmille. Islamistiryhmille 
virtaa myös raskaita aseita ulkomailta.

• Syyriasta virtaa satojatuhansia pakolaisia 
naapurimaihin. 

• Turkki kokee kurdien nousun uhaksi ja katsoo 
läpisormien jihadistien kulkemisen maan 
kautta Syyriaan. Turkin kautta virtaa myös 
tukea oppositioryhmille.

• Kurdit vahvistavat asemiaan omilla alueillaan 
ja myöhemmin muodostavat 
itsehallintoalueita. Islamistiryhmät aloittavat 
täyssodan kurdeja vastaan.

Syyrian tilanne ennen ISIS:n tuloa



ISIS:n nousun osatekijät

1. Shiiojen ja sunnien välinen valtataistelu

2. Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyminen Irakista

3. Lännen pyrkimykset kaataa Syyrian hallinto

4. Arabinationalismin suosion kasvu

5. Naapurimaiden valtapyrkimykset

6. Keinotekoiset rajat

7. Tyytymättömyys hallintoon



• Shiiojen ja sunnien välinen kiista on 
pikemmin poliittinen kuin 
uskonnollinen kiista. 

• Taustalla on erimielisyys 
Muhammedin seuraajan valinnasta 
vajaa 1400 vuotta sitten.

• Erimielisyys uskonnonryhmien välillä 
kärjistyi Islamin alkuaikoina ja aika 
ajoin muuttui sodaksi.

• Chalderanin sota ottomanien 
(sunnien) ja safavidien (shiiojen) välillä 
500 vuotta sitten vaikutti valta-
asetelmaan.

• Iranin islamilainen vallankumous 
vuonna 1979 vahvisti shiiojen asemaa 
Lähi-idässä.

• Iran vaikuttaa vahvasti mm. Irakissa, 
Syyriassa ja Libanonissa

• Saudi-Arabia puolestaan johtaa 
erityisesti Persianlahden maiden 
sunnien leiriä.

• Turkissa islamistit ovat vahvistuneet 
koko 2000-luvun ja ilmassa on 
ottomaaniaikojen kaipuu.

• Erityisesti nämä kolme maata pyrkivät 
johtaa islamilaista maailmaa ja tukevat 
milloin mitäkin ryhmää ja maata 
ideologiansa edistämiseksi.

• Sekä Irakissa että Syyriassa 
uskonnollisten ryhmien välinen 
konflikti on huipussaan.

Osatekijä 1: 

Shiiojen ja sunnien välinen valtataistelu



• Presidentti Barack Obama lupasi 
vetää maan joukot Irakista 
vuoden 2011 loppuun 
mennessä.

• Obama toteutti lupauksensa, 
mutta se lisäsi jännitteitä Irakin 
sisällä.

• Eri ryhmittymien välinen eripura 
kasvoi entisestään. 

• Naapurimaat täyttivät 
valtatyhjiön. 

• Irakin armeija ei koskaan saanut 
täyttä kontrollia koko maahan

• Pienille kapinallisryhmille tämä 
toi mahdollisuuksia värvätä ja 
kasvaa vapaammin.

• Irakin ja Syyrian välisen rajan 
valvonta heikkeni koko ajan

• Syyrian opposition aseet, rahat 
ja joukot alkoivat  näkyä myös 
Irakin puolella

Osatekijä 2: 

Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyminen Irakista



• Syyrian sisällissodan alusta 
lähtien kansainvälisen yhteisön 
yhteinen intressi on ollut 
syrjäyttää kansalaistensa 
massamurhaan syyllistynyt 
Bashar al-Assad vallasta.

• Venäjä, jolla on sotilaallinen 
tukikohta ja muita merkittäviä 
intressejä maassa on vastustanut 
tätä tähän päivän saakka.

• Suurvaltojen välinen kiisti pitkitti 
sisällissotaa Syyriassa ja vahvisti 
jihadistiryhmiä.

Osatekijä 3: 

Lännen pyrkimykset kaataa Syyrian hallinto



• Saddam Husseinin hallinnon 
kaatuminen merkitsi loppua 
hänen sunnijohtoiselle 
armeijalle.

• Bath-puolueen 
arabinationalistinen ideologia ei 
kuitenkaan kuollut siihen, vaan 
jäi muhimaan sunnialueilla.

• Entisen armeijan johtohahmot 
hakivat uusia keinoja saada 
valta-asemiaan takaisin.

• Sunni-islamististen ryhmien 
nousu antoi heille uuden 
mahdollisuuden. Niinpä moni 
heistä pääsi ISIS:n johtotehtäviin. 
ISIS ei siis ole vain islamistinen, 
vaan arabinationalismin arvot ja 
pyrkimys yhdistää arabikansoja 
vaikuttaa taustalla.

Osatekijä 4: 

Arabinationalismin suosion kasvu



• Bashar al-Assadin syrjäyttäminen 
tarkoittaisi todennäköisesti 
sunnien valtaannousua, mikä saa 
kannatusta Turkilta, Saudi-
Arabialta ja muilta sunnivaltioilta

• Iran puolestaan vastustaa tätä 
loppuun asti ja se on pyrkinyt 
yhdessä Venäjän kanssa 
muodostaa oman leirin.

• Syyrian sisällissota ei ole enää 
vain syyrialaisten asiaa, vaan 
naapurivaltioilla ja suurvalloilla 
on suuret intressit saada sota 
päätöksen haluamallaan tavalla.

• Maiden sekoittuminen Irakin ja 
Syyrian asioihin tuo paineita 
uusille konflikteille muualla Lähi-
idässä (esim. Turkin ja Venäjän 
tai Iranin ja Saudi-Arabian välien 
kiristyminen)

Osatekijä 5: 

Naapurimaiden valtapyrkimykset



• Irakin, Syyrian ja monen muun 
Lähi-idän maan rajat piirrettiin 
keinotekoisesti ensimmäisen 
maailman sodan aikana

• Kummassakaan maassa ei 
huomioitu entisten ja 
uskonnollisten ryhmien 
olemassaolo, kun brittiläinen 
Mark Sykes ja ranskalainen 
François Georges-Picot sopivat 
alueiden jaosta keskenään 
vuonna 1916.

• Ei Irakissa, eikä Syyriassa ole 
paluuta entiseen. 
Kansanryhmien välit on niin 
pahasti tulessa, että 
yhteisymmärrykselle ei ole tilaa.

• ISIS ja muut jihadistijärjestöt
saavat voimansa juuri tästä 
vastakkaisasettelusta. Moni 
sunniheimo tuki ISIS:ä nousuun, 
koska se tarjosi heille 
vaihtoehdon shiiojen johtamalle 
keskushallinnolle.

Osatekijä 6: 

Keinotekoiset rajat



• Demokratia ja tasa-arvo ovat vain 
korulauseita uudessa Irakissa. Syyrian 
hallinnon alla sitä ei ole koskaan 
ollutkaan

• Korruptio ja nepotismi ovat juurtunut 
syvästi koko yhteiskuntaan.

• Tuloerojen kasvu on käsittämättömän 
korkea. Irakissa ei ole pulaa 
miljardööreistä, vaan vedestä, 
sähköstä ja muista perustarpeista. 
Köyhillä on kurjat olot.

• Lähi-idän hallintokulttuurissa pätee 
viidakon laki. Vallanpitäjät 
laiminlyövät muita ryhmiä säälimättä.

• Talous on pohjautunut lähes 
kokonaan öljymyynnin varaan

• Julkinen sektori nähdään 
ainoana varteenotettava 
työnantajana, maksaa palkkaa 
jopa 80 %:lle aikuisista

• Yritysmaailma on virkailijoiden ja 
poliitikkojen käsissä.

• Omaa tuotantoa ei juuri ole,  
jopa peruselintarvikkeet tulevat 
ulkomailta

Osatekijä 7: 

Tyytymättömyys hallintoon
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