
MIELENOSOITUKSET IRAKISSA

KORRUPTIO JA IRANIN VAIKUTUS NÄRKÄSTYTTÄÄ KANSALAISIA

Viimeaikaiset laajat mielenosoitukset Irakissa heijastavat kansalaisten 
tyytymättömyyttä poliittiseen eliittiin ja toimimattomaan hallintojärjestelmään. 
Naapurimaan Iranin ulkopolitiikalle Irakin protestit ovat uhka, sillä maan 
vaikutusvalta Irakissa nojautuu tiettyyn šiialaiseen poliittiseen eliittiin.
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Jo useamman viikon kestäneet pro-
testit Irakissa eivät osoita merkkejä 
laantumisesta. Kuolonuhreja on yli 
400 ja loukkaantuneita yli 17 000. 
Vaikka protestit eivät ole uusi ilmiö 
Irakissa, nyt ne ovat olleet yllättävän 
suuria ja kestäneet hyvin pitkään.

Irakin nykyinen hallintojärjes-
telmä luotiin Irakin sodan jälki-
mainingeissa vuoden 2003 jälkeen. 
Saddam Husseinia vastustaneiden 
ryhmien tavoitteena oli muokata 
Irakin yhteiskunnan rakenteita. 
Vallanjaon periaatteisiin perus-
tuen presidentin, pääministerin 
ja parlamentin puheenjohtajan 
virat jaettiin kurdien, šiialaisten 
ja sunnalaisten kesken. Toimen-
pide kuitenkin typisti monimut-
kaiset yhteiskunnalliset konfliktit 
etnis-uskonnollisiksi kiistoiksi ja 

loi hedelmällisen maaperän poliit-
tiselle korruptiolle. Kansalaisjär-
jestö Transparency Internationalin 
mukaan Irak on maailman 12. kor-
ruptoitunein maa. Maailman vii-
denneksi suurimmista raakaöljyva-
roista huolimatta köyhyys rehottaa 
ja hallituksella on vaikeuksia tarjota 
kansalaisilleen peruspalveluja ja 
toimivaa infrastruktuuria. 

Hallintojärjestelmä myös suo-
sii ihmisten palkkaamista poliitti-
sen suuntautumisen eikä niinkään 
ansioitumisen mukaan. Valtio on 
kohdentanut varoja kolmen ryh-
män välille, ja niistä jokainen edis-
tää klientelismiä. Lainsäätäjät ovat 
pyrkineet lisäämään menoja omissa 
vaalipiireissään, joista karkeasti 
maan eteläosat kuuluvat šiioille 
ja luoteisosat sunneille. Poliittiset 

päätökset, kuten vuonna 2011 
käyttöön otettu öljydollareiden 
kohdentaminen, hyödyttää öljyä 
tuottavia maakuntia, joista suurin 
osa sijaitsee etelässä. Esimerkiksi 
šiiavaltaiselle, Irakin eteläosassa 
sijaitsevalle Basran maakunnalle 
paitsi osoitettiin kymmenen ker-
taa enemmän varoja maakuntien 
kehittämisohjelmasta vuonna 2016, 
myös kohdennettiin 25-kertainen 
summa öljydollareita pohjoisessa 
sijaitsevaan, sunnivaltaiseen Nine-
veen verrattuna.

Lisäksi hallintojärjestelmä tar-
josi tahattomasti liikkumavaraa Ira-
nille turvallisuuspoliittiseen vaikut-
tamiseen Irakissa. Ensinnäkin maan 
puhdistaminen Baath-puolueen 
vaikutuksesta siirsi valtaa sunnalai-
silta šiialaisille poliittisille ryhmille. 
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Tarkoituksena oli jakaa valtaa niin, 
että se paremmin heijastaisi yleistä 
demografiaa maassa, jossa noin 70 
prosenttia identifioi itsensä šiialai-
siksi. Vakiintuneena käytäntönä on 
ollut, että pääministeri on šiialai-
nen. Hänellä on muihin virkoihin 
verrattuna eniten valtaa. 

Toiseksi Yhdysvaltain vetäy-
tyminen Irakista vuonna 2011 loi 
valtatyhjiön, mikä antoi Iranille 
lisää tilaa vaikuttaa Irakin sisäiseen 
politiikkaan suoremmin. Samalla 
se antoi Isisille tilaa uusien aluei-
den haltuunottamiselle. Šiialaisten 
ryhmien rahoittaminen ja aseista-
minen Yhdysvaltain miehityksen 
aikana muutti sisäistä valta-ase-
telmaa, jota Iran pystyi hyödyntä-
mään Yhdysvaltain vetäytymisen 
jälkeen. 

Kolmanneksi Isisin vastainen 
sota tarjosi Iranille mahdollisuuden 
laajentaa sen turvallisuuspoliittisia 
yhteyksiä Irakissa. Irakin armeijan 
epäonnistuminen taistelussa Isisiä 
vastaan nosti Kansan mobilisoin-
tiyksiköiden katto-organisaation 
alla toimivat šiialaiset miliisiryh-
mät ratkaisevaan asemaan. Se 
oikeutti liittämään ryhmät osaksi 
Irakin turvallisuusjoukkoja. Kun 
Isis oli julistettu kukistetuksi, 
muutamat šiiamiliisiryhmät loivat 
itselleen uuden imagon ja asettui-
vat ehdolle parlamenttivaaleissa. 
Ne solmivat poliittisia koalitioita, 

kuten Fatah-liittouman, joka voitti 
parlamentissa 47 paikkaa 329 pai-
kasta. Tämän seurauksena aseelliset 
uskonnolliset ryhmät kietoutuivat 
yhä tiukemmin politiikkaan. 

Suurin osa mielenosoittajista on 
nimenomaan šiialaisia, mikä osoit-
taa, että ulkovaltojen sekaantumi-
nen Irakin asioihin on käännekoh-
dassa. Tilannetta kenties parhaiten 
kuvaa Iranin konsulaatin polttami-
nen Najafissa. Mielenosoittajat ovat 
vaatineet vaalilakiin uudistuksia ja 
vuoden 2003 jälkeisen poliittisen 
järjestelmän kumoamista, minkä 
seurauksena Iran olisi vaarassa 
menettää vakiintuneen poliittisen 
vaikutusvaltansa. 

Sen sijaan Irakin sunnivaltai-
sissa luoteisosissa ihmiset ovat 
olleet varovaisia osoittamaan tukea 
mielenosoituksille. Riskinä on, että 
turvallisuusjoukot leimaisivat hei-
dät Isisin kannattajiksi.

On merkittävää, että mielen-
osoittajista etenkin nuoret ovat 
irtisanoutuneet uskonsuuntien 
identiteeteistä ja korostaneet sen 
sijaan kansallista irakilaista yhte-
näisyyttä. Koska poliittisen eliitin 
legitimiteetti perustuu etnis-us-
konnollisiin jakolinjoihin ja Ira-
nin vaikutusvalta nojaa tiettyihin 
ryhmittymiin, kansallismieliset ja 
ei-tunnustukselliset viestit uhkaa-
vat sekä poliittista eliittiä että Ira-
nin vaikuttamiskanavaa.

Vaikka on epäselvyyttä siitä, 
kuka on vastuussa mielenosoitta-
jiin kohdistuneesta väkivallasta, on 
paikallaan tehdä kolme huomiota, 
jotka yhdistävät Iranin protes-
tien tukahduttamiseen. Ensinnä-
kin Iranin vallankumouskaartin 
Quds-joukkojen komentaja Qassem 
Suleimani on osallistunut virallisiin 
kokouksiin Irakin pääministerin 
Adil Abdul Mahdin kanssa, minkä 
lisäksi sosiaalisessa mediassa on jul-
kaistu havaintoja iranilaisten jouk-
kojen läsnäolosta mielenosoitusten 
alueilla. Toiseksi on sanottu, että 
tietyt Iranille lojaalit Mobilisointi-
yksiköiden ryhmät, kuten esimer-
kiksi Hezbollah- ja Khorasani-pri-
kaatit, on jalkautettu mielenosoi-
tuksiin. Kolmanneksi poliitikkoihin 
tai uskonnollisiin puolueisiin linkit-
tyneet Iran-myötäiset uskonnolliset 
aseelliset ryhmät, kuten Badr-jär-
jestö ja Khazali-verkosto, ovat avoi-
mesti haastaneet mielenosoittajat. 

Suuret myönnytykset mielen-
osoittajille ovat edelleen epätoden-
näköisiä ja poliittiset puolueet pää-
tyvät luultavasti vain vaihtamaan 
muutamia avainhenkilöitä maan 
johdossa. Näin pienet myönnytykset 
tuskin lepyttävät mielenosoittajia, 
jotka vaativat perustavanlaatuisem-
pia uudistuksia.  Ilman poliittista 
ratkaisua pelottelutaktiikka mielen-
osoittajia kohtaan saattaa lisääntyä 
ja väkivallan kierre jatkua.


