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Yksinkertainen vastaus:

• Mahdollisimman paljon. 



Irak

• Nuori valtio: perus-
tettiin 1921, itsenäistyi
1932

• 432 072 km2

• 37 milj. asukasta



Kirjava väestö

• Arabeja – kurdeja

• Sunneja – Šiiamuslimeja

• Pienemmät vähemmistöt:                          
kristittyjä assyrialaisia, jesidejä, turkmeeneita, 
mandealaisia jne.   



Kurdistan

• Autonomia
vuodesta 1991                                                   
(KRG)



Sekasorto ja sisällissota

• 2003: Saddam syöstiin vallasta 

• Väkivaltaa miehittäjiä kohtaan

• Sekteristinen väkivalta: sunni – šiia

• Vähemmistöihin kohdistuva väkivalta



Assyrialaiset

• Mesopotamian alkuperäisväestö

• Kristittyjä

• 2003: noin miljoona

• 2004-2013: yli 70 kirkkoa pommitettu, ainakin
15 piispaa ja pappia tapettu, uhkia, 
sieppauksia → joukkopako

• Jäljellä ehkä 3 – 400 000



Jesidit

• Kurdeja jotka harjoittavat alkuperäistä
uskontoa

• Noin 600 000 Pohjois-Irakissa



Kesä 2014

• 9.6: Isis valtaa Mosulin

• 29.6: Isis perustaa kalifaatin

• Heinäkuun puoliväli: kristityille annetaan
uhkavaatimus: käänny, maksa tai kuole
→viimeiset krisityt lähtevät kaupungista

• 45 kirkkoa ja luostaria otetaan muuhun
käyttöön





Niniven tasanko

• 7.8 Isis valtaa Niniven tasangon → yli 100 000 
kristittyä pakenee













Jesidit

• Isis valtaa Sinjarin
elokuun alussa

• 100 000 jesidiä pakenee
Sinjar-vuoristoon, josta
heidät pelastetaan
Syyriaan ja Kurdistaniin





Kansanmurha

• Jesideillä ei ole olemassaolo-oikeutta Isis:n
kalifaatissa

• Uhkavaatimus: käänny tai kuole

• Isis on elvyttänyt orjuuden, myös seksi-
orjuuden



Isis (IS, ISIL, Daesh)

• Jihadistijärjestö perustettu 2004 Irakissa

• Monta nimeä: Al-Qaida Irakissa, Islamilainen
Valtio Irakissa, Islamilainen Valtio Irakissa ja 
Syyriassa, Islamilainen Valtio

• Tunnetu julmuuksistaan













Vastahyökkäys

• Irakin armeija, šiiamiliisit, peshmerga, 
assyrialaiset ja jesidijoukot taistelevat
länsimaiden tuella

• Mosulin pato ja osa Niniven tasangosta
vapautettiin elokuussa 2014

• Sinjar vapautettiin marraskuussa 2015

• Ramadi vapautettiin joulokuussa 2015





Tämänhetkinen tilanne



Miksi Isis on ollut niin
menestyksellinen?

• Vastapuoli on heikko, Irak on failed state

• Sunnien kauna

• Kalifaatin imu



Alueellinen dynamiikka





Irakin tulevaisuus

• Sekasorto jatkuu

• Kun Isis on kukistettu: valtataistelu Bagdadin
ja Erbilin välillä

• Kurdistan itsenäistyy?

• Maa jakautuu?

• Federaatio?


