
TRANSATLANTTINEN TIEDUSTELUYHTEISTYÖ  
HYVÄLLÄ TOLALLA

POLIITTINEN KUOHUNTA EI KOSKE TIEDUSTELUMAAILMAA

Uutiset ovat täynnä otsikoita transatlanttisten suhteiden myllerryksestä. Yhdys-
valtain ja Euroopan erimielisyydet kulminoituvat kaupankäyntiin ja puolustus-
menoihin. Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö eurooppalaisine kumppaneineen pors-
kuttaa kuitenkin päivänpoliittisten kiistojen ulottumattomissa. Historia osoittaa, 
että tiedustelumaailmassa suhteet toimivat oman logiikkansa mukaan.
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Yhdysvalloilla oli suuria erimieli-
syyksiä keskeisten eurooppalaisten 
liittolaisten kanssa, kun hyökkäys 
Irakiin alkoi vuonna 2003. Vaiku-
tukset tiedustelusuhteisiin jäivät 
kuitenkin vähäisiksi. ”Huijareiden 
akseli: Saksa ja Ranska jänistivät 
Irakista”, kirjoitti esimerkiksi New 
York Post -lehti. Kongressiedusta-
jat nimesivät ranskalaiset perunat 
”vapauden perunoiksi”. Yhdys-
valtain ja Ranskan välinen kuilu oli 
laaja ja syvä.

Kiistoista huolimatta tiedus-
teluyhteistyö jatkui. Ranska tar-
josi analyyttistä tiedustelutietoa 
tukeakseen George W. Bushin ter-
rorismin vastaista sotaa. Yhteis-
työ jatkuu edelleen Euroopassa, 

Sahelissa ja Isisin vastaisessa koali-
tiossa. Yhteiset kansalliset intressit 
ja tiedustelupalveluiden keskinäi-
set sitoumukset ovat pitäneet suh-
teen kunnossa, fokusoituneena ja 
menestyksekkäänä.

Valtiot ovat monimutkaisia toi-
mijoita. Vaikka joissakin asioissa 
tulisi yhteentörmäyksiä, yhteiset 
uhat tekevät yhteistyöstä kaikille 
hyödyllistä. Hallitukset voivat 
yleensä erotella, mitä suhteita kan-
nattaa jatkaa ja mitkä ovat merki-
tyksellisiä.

Kun tarkastellaan tieduste-
luun liittyviä haasteita eri puolilla 
Atlanttia, uhka-arviot ovat pit-
kälti samoja. Niihin kuuluvat ter-
rorismi, Venäjä, Iran, ydinaseiden 

leviäminen ja Kiinan kasvun vai-
kutukset.

Iran-politiikka eroaa tällä het-
kellä dramaattisesti Atlantin eri 
laidoilla. Kaikki haluavat silti tie-
toa Iranin uraanin rikastamisesta 
ja siitä, jatkuuko se ydinsopimuk-
sen mukaisesti. Sama koskee Iranin 
ballistista ohjusohjelmaa ja sitä, 
tukeeko maa terrorismia. Syitä tie-
dustelutiedon jakamiseen on siis 
useita.

Kaikki tiedustelusopimukset 
perustuvat vaihtokauppaan: saat 
tietoa, kun annat sitä muille. Sopi-
muksista neuvottelevat osapuolet 
ovat tunteilemattomia ja itsek-
käitä. Ennen arabikevättä amerik-
kalaiset tiedustelupalvelut tekivät 
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yhteistyötä Muammar Gaddafin 
ja Bašar al-Assadin kanssa. Kyl-
män sodan aikana Yhdysvallat teki 
yhteistyötä Mao Zedongin brutaa-
lin hallinnon kanssa tiedustelutie-
doista, jotka koskivat neuvosto-oh-
juksia. Yhdysvallat kyllä kykenee 
keksimään keinot työskennellä 
inhokkimaidensa kanssa silloin, 
kun se näkee pelissä omat turval-
lisuusintressinsä.

Luottamuksella ja yhteisillä 
toimintatavoilla on myös väliä. 
Yhdysvaltojen niin sanottu Five 
Eyes -tiedusteluyhteistyö englan-
ninkielisten liittolaisten kanssa 
alkoi koodien murtamisella toisessa 
maailmansodassa, ja se on jatku-
nut tähän päivään asti. Amerik-
kalaisen tiedustelun läheisempiä, 
Five Eyes -yhteistyökumppaneita 
ovat Britannia, Kanada, Austra-
lia ja Uusi-Seelanti (second-party 
partners). Yhteistyö alkoi signaa-
litiedustelusta ja laajeni yleisesti 
koskemaan tiedonkeruuta, analy-
sointia, teknologiaa, organisaatio- 
ja johtajuuskysymyksiä.

Uusi-Seelanti kielsi amerikka-
laisten sota-alusten pääsyn sata-
miinsa 1980-luvulla, koska mie-
histöt kieltäytyivät kertomasta, 
oliko niillä ydinaseita lastissa. Seu-
rauksena suhteisiin tuli valtaisa 
särö. Australian, Uuden-Seelannin 
ja Yhdysvaltain välinen turvalli-
suusyhteistyö ANZUS-sopimuksen 

puitteissa keskeytettiin. Korkean 
tason diplomaatti- ja puolustus-
yhteistyövierai lut  loppuivat, 
samoin kävi korkean tason tiedus-
telutiedon vaihdolle. Arkipäiväinen 
tietojenvaihto, kuten raporttien 
jakaminen ja keskustelut kohteiden 
kokoamisesta, jatkui. 

Yhdysvaltojen tiedustelulla on 
läheiset suhteet myös ei-englan-
ninkielisiin kumppaneihin (third-
party partners). Näihin maihin 
lasketaan Saksa, Ranska ja Poh-
joismaat. Mailla on huomauttavaa 
teknistä osaamista. Niiden maan-
tieteellinen sijainti tekee tieduste-
luyhteistyöstä arvokasta.

Presidentti Bill Clinton ja ulko-
ministeri Madeleine Albright tapa-
sivat puhua Yhdysvalloista ”vält-
tämättömänä maana”. Heidän 
näkemyksensä mukaan mitään 
tärkeää ei maailmassa tapahtuisi 
ilman Yhdysvaltoja. Näkökanta on 
pitkälti oikeansuuntainen: sillä on 
vaikutusta, päättääkö Yhdysvallat 
tarttua tiettyyn asiaan vai ei. Toi-
saalta näkemys on kapea-alainen. 
Jokaisessa tärkeässä kysymyksessä 
jopa Yhdysvaltojen kaltainen suur-
valta voi tehdä vielä enemmän suo-
jellakseen ja edistääkseen intresse-
jään toimiessaan yhdessä liittolais-
tensa kanssa.

Sama pätee myös tiedustelussa. 
Yhdysvalloilla on ennennäkemät-
tömät kyvyt kerätä ja analysoida 

tietoa. Tiedustelutiedon jakaminen 
ja yhteistyö muiden tiedustelupal-
veluiden kanssa antaa maailman-
laajuisen etulyöntiaseman amerik-
kalaiselle tiedusteluyhteisölle.

Näkemys siitä, että poliittiset 
kiistat vahingoittavat transatlantti-
sia tiedustelusuhteita, on liioiteltu. 
Yhdysvallat ja Eurooppa jakavat 
yhä keskeiset intressit ja uhkaku-
vat, minkä vuoksi tiedustelusuhteet 
pysyvät vahvoina. Pitkä yhteinen 
historia edesauttaa suhteiden yllä-
pitämistä.

Yleensä ihmisten taipumuksena 
on keskittyä nyansseihin – aaltoi-
hin ja myrskyihin, jotka keikutta-
vat laivaa, vaikka huomiota pitäisi 
kiinnittää enemmän valtamereen 
itseensä. Paljon tapahtuu pinnan 
alla. Tiedustelun maailmassa kalat 
jatkavat uimistaan säästä välittä-
mättä.


