Terrorismia on pidetty koko 2000-luvun
yhtenä keskeisenä turvallisuusuhkana
länsimaissa. Viime vuosina tämän
uhan näkyvin ilmentymä on ollut
Isisin toiminta Syyriassa ja Irakissa
sekä Isisin nimissä länsimaissa
tehdyt terrori-iskut. Varsinkin vuosina
2015-2016 tapahtuneet iskut eri
puolilla Eurooppaa ja lopulta myös
Turussa saivat osakseen valtavaa
mediahuomiota.
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VOI TÄYSIN KIISTATTA SANOA,
että terrorismi on ollut syyskuun 11. päivän iskujen ja Yhdysvaltojen sen jälkeen julistaman
terrorismin vastaisen sodan myötä maailmanpolitiikan keskiössä.
Terrorismi on kuitenkin sen tyyppinen ilmiö,
että sillä on taipumus saada osakseen suhteettoman paljon mediahuomiota – varsinkin silloin,
kun iskut tapahtuvat länsimaissa. Iskut ovat hyvin
moderniin mediaympäristöön sopivia dramaattisia ja visuaalisia tapahtumia.
Terrorismi on myös juuri sellainen uhka,
jota ihmisellä on taipumus yliarvioida – ihminen
kun ei perusta pelkojaan tilastoihin vaan enemmänkin tunteisiin. Yliarvioiduksi tulevat erityisesti tunteita herättävät ja helposti kuviteltavissa
olevat uhkat, joilta on vaikea suojautua omalla
toiminnallaan.
Lisäksi meillä on toistuvasti taipumus kokea, että oman aikamme terrorismi on jotenkin
uudenlaista ja uhkaavampaa.
Siksi onkin paikallaan pohtia sitä, onko terrorismi tosiaan ollut 2000-luvulla aiempaa yleisempää tai tuhoisampaa kuin ennen. Entä miltä
terrorismin tulevaisuus näyttää?
Onko terrorismi yleistynyt?

Tutkimustulosten perusteella terrorismi vaikuttaa lisääntyneen jonkin verran, mutta ei lainkaan
niin systemaattisesti kuin usein ajatellaan. Tähän
pitää kuitenkin liittää sellainen merkittävä varauma, että käytössä ei ole sellaisia johdonmukaisia
tilastoja terrori-iskuista, jotka mahdollistaisivat
pitkän aikavälin trendien luotettavan arvioinnin.
Tämän vuoksi jokaiseen varmoin äänenpainoin
esitettyyn väitteeseen terrori-iskujen määrän kehityksestä on hyvä suhtautua kriittisesti.

Kattavin saatavilla oleva lähde on Global
Terrorism Database (GTD), joka on maailman
suurin terrorismitietokanta. Tietokannan mukaan
iskujen määrä olisi noussut globaalisti ajan myötä,
mutta iskujen määrän kehitys eri alueilla on ollut
hyvin vaihtelevaa. GTD ei ole sekään mitenkään
täydellinen lähde, sillä terrorismin tilastointi on
parantunut ajan myötä huomattavasti.
Tiedot ovat paljon kattavampia 2000-luvulla tapahtuneista iskuista kuin esimerkiksi 1970-luvulta, jolloin tietokannan sisältämien tietojen
kerääminen alkoi. Merkittävä osa iskujen määrän
kasvusta on siis todennäköisesti seurausta tilastoinnin paranemisesta.
Tietokannasta on vaikea löytää tukea sille, että terrorismista huolestuminen 2000-luvun
alussa olisi ollut kytköksissä terrorismin yleistymiseen. 1990- ja 2000-luvun taitteessa ei nimittäin
tapahtunut minkäänlaista merkittävää muutosta
iskujen määrässä. Global Terrorism Databaseen
rekisteröityjen iskujen määrä lähti kyllä kasvuun
2010-luvulla, mikä johtui suurissa määrin siitä,
että tietojenkeruumenetelmää parannettiin huomattavasti.
Terrori-iskujen globaali määrä on itse asiassa
ollut sittemmin laskussa jo vuodesta 2015.
Terrorismin saamaa poikkeuksellista huomiota ei oikein selitä kuolonuhrien määräkään.
Saattaisi nimittäin olla niin, että kokemus terrorismin uhan vakavuudesta johtuu siitä, että iskuissa
kuolee nykyisin enemmän ihmisiä kuin ennen.
Syyskuun 11. päivän iskut olivat poikkeuksellinen tuhoisa iskusarja, mutta keskimääräinen kuolonuhrien määrä per terrori-isku ei ole mitenkään
mainittavasti kohonnut. Se on tällä hetkellä noin
2-3 uhria per isku. Satoja kuolonuhreja vaativat iskut ovat edelleen hyvin harvinaisia, niin kuin ovat
kymmeniäkin uhreja vaativat iskut.
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Terrorismi 2000-luvun LänsiEuroopassa

Terrori-iskujen määrä ja sen kehittyminen vaihtelevat valtavasti alueittain. Kokonaisuudessaan
terrorismista suurin osa tapahtuu maissa, joissa
on menossa laajempi aseellinen konflikti. 2010-luvulla tapahtuneista iskuista melkein puolet on tapahtunut Irakissa, Afganistanissa tai Pakistanissa.
Jos otetaan mukaan top-kymmenen maata, niin
päästään jo kolmeen neljäsosaan.
Globaalissa mittakaavassa katsottuna terrorismi ei tosiaankaan ole mitenkään erityisesti juuri
Länsi-Euroopan ongelma. Länsi-Euroopassa on tapahtunut vain noin kaksi prosenttia kaikista Global
Terrorism Databaseen listatuista terrori-iskuista
viimeisen vuosikymmenen aikana.
Vaikka vain pieni osa terrori-iskuista tapahtuukin Länsi-Euroopassa, niin voisiko mielikuva
terrorismin yleistymisestä liittyä siihen, että näin
on tapahtunut juuri täällä? Terrorismia koskevia
käsityksiämme kun on aina värittänyt voimakkaasti se, mitä juuri länsimaissa on tapahtunut.
Länsi-Euroopan terrorismiluvut ovat nekin
vähän hämmentävää katsottavaa. Terrorismi ei
ole ollut 2000-luvulla mitenkään erityisen yleistä
Länsi-Euroopassa, varsinkaan sen ensimmäisen
vuosikymmenen aikana. 1970-80-luvuilla terroriiskuja tapahtui selvästi enemmän.
Tilanne on samankaltainen myös, jos tarkastellaan iskujen sijasta kuolonuhrien määrää. Terrorismissa myös kuoli vuosittain enemmän ihmisiä
1970-80-luvuilla kuin 2000-luvulla.
Terrori-iskujen määrä kyllä kasvoi vuosien
2015-2016 tienoilla (samoin kuin niissä kuolleiden
määrä). Määrä ei ollut kuitenkaan historiallisesti
katsoen mitenkään erityisen korkea. Poikkeuksellisia olivat pikemminkin 1990-luku ja 2000-luvun
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alkuvuodet, jolloin terrori-iskuja tapahtui LänsiEuroopassa poikkeuksellisen vähän.
1970-80-lukujen levottomat vuodet

Mitä sitten 1970-80-luvuilla oikein tapahtui? Silloinkin Euroopassa koettiin elettävän terrorismin
nousukautta.
Suurin osa tuon aikakauden iskuista liittyi
Pohjois-Irlannin konfliktiin, joka leimahti väkivaltaiseksi 1960-70-luvun taitteessa. Paljon tuhoisia
iskuja tehtiin myös Baskimaassa, jossa ETA-järjestö ajoi baskialueiden itsenäistymistä väkivallan
keinoin 1960-luvun lopulta aina 2000-luvun puolelle asti.
1970-80-luvuilla Länsi-Euroopassa toimi
myös useita pienehköjä vallankumouksellisia vasemmistojärjestöjä, kuten Saksan punainen armeijakunta ja Punaiset prikaatit. Nämä tekivät
esimerkiksi pommi-iskuja Yhdysvaltojen armeijan
tukikohtiin Euroopassa ja ottivat poliitikkoja ja liike-elämän edustajia panttivangiksi.
Samoihin aikoihin nähtiin myös useita palestiinalaisjärjestöjen iskuja kuten lentokonekaappauksia. Iskun kohteeksi joutuivat myös Münchenin
olympialaiset vuonna 1972, kun palestiinalaisten
iskuryhmä otti Israelin olympiajoukkueen jäseniä
panttivangeiksi olympiakylässä.
Mikä erottaa 1970-80-lukujen terrorismin
nykypäivän terrorismista on se, että se vaikutti
olevan alueellisesti keskittyneempää ja ennakoitavampaa. Jihadistinen terrorismi vaikuttaa sen
sijaan paljon ennakoimattomammalta – iskuja
tuntuu voivan tapahtua missä tahansa. Siinä missä tämä pitää osin paikkansa, terrorismi keskittyy
tosiasiassa varsin voimakkaasti Ranskaan, IsoonBritanniaan ja Espanjaan.
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Jihadistinen terrorismi on yleistynyt

Jos tarkastelun kaventaa pelkästään jihadistiseen
terrorismiin Länsi-Euroopassa, niin sitten voi sanoa, että terrorismi on yleistynyt. Jihadistiset terroriteot olivat Länsi-Euroopassa harvinaisia vielä
1990-luvulla ja 2000-luvun alussakin, mutta iskut
ja iskusuunnitelmat alkoivat yleistyä Syyrian ja Irakin konfliktin aikana. Suurin osa viime vuosien tuhoisimmista terrori-iskuista Länsi-Euroopassa on
ollut nimenomaan jihadistisia iskuja.
Nationalistis-separatistinen ja vasemmistolainen terrorismi taas on puolestaan pitkälti hiipunut sitten 1990-luvun, vaikka ei ole kokonaan
hävinnytkään.
Sittemmin jihadististen iskujen määrä on
alkanut sekin vähentyä. Tutkijat odottavat kuitenkin varsin yleisesti, että iskuja nähdään vielä
useamman vuoden ajan. Ne eivät välttämättä tule
olemaan suurimittaisia Isisin itsensä järjestämiä,
vaan pienempiä, helpommin toteutettavia iskuja,
joita Isisin kannattajat tekevät omin voimin. Suuri
osa takavuosienkin jihadistisista iskuista ja iskusuunnitelmista on ollut juuri kannattajien itse toteuttamia pienimuotoisempia iskuja.
Entä sitten äärioikeisto?

Viimeisten vuosien aikana terrorismin uhasta puhuttaessa on jihadistisen terrorismin ohelle on
nostettu äärioikeistolainen terrorismi.
Äärioikeiston väkivalta on perinteisesti ottanut sellaisia muotoja, joita ei ole varsinkaan julkisessa keskustelussa tai tutkimuksessakaan yleensä tunnistettu terrorismiksi.
Terrorismin on ajateltu pitkään kohdistuvan
nimenomaan valtiota ja poliittista järjestelmää
kohtaan. Äärioikeiston väkivalta taas on tyypil-

52

lisemmin ollut usein spontaania katuväkivaltaa,
joka on kohdistunut toisten ihmisryhmien edustajiin, tyypillisimmin eri etnisiin ryhmiin, maahanmuuttajiin tai seksuaalivähemmistöihin. Tätä ei ole
nähty yleensä yhtä helposti poliittisena toimintana, vaikka siihen sisältyisikin pyrkimyksiä muuttaa
yhteiskuntaa.
Kaikki äärioikeistolainen väkivalta ei tietenkään olekaan terrorismia. Mutta se, että osa siitä
voi sitä olla, on tullut paljon selvemmäksi viime
vuosina. Kyse ei ole pelkästään siitä, että sitä osataan tunnistaa, vaan myös siitä, että äärioikeistolaisten maailmankatsomusten nimissä on tehty
selvemmin terrorismin määritelmän täyttäviä iskuja enemmän kuin ennen.
Äärioikeiston terrorismiin havahduttivat Euroopassa erityisesti Anders Breivikin tekemät iskut
Norjassa kesällä 2011. Kohteena näissä oli hallintokortteli Oslossa ja Norjan työväenpuolueen nuorten leiri Utøyalla.
Tämän jälkeen on tapahtunut lukuisia muitakin enemmän ”tyypillistä” terrorismia muistuttavia
tekoja, joissa tekijä on vielä tarkoituksellisesti hakenut mediahuomiota. Monet muistanevat uutisista esimerkiksi Uudessa-Seelannissa vajaat kaksi
vuotta tapahtuneen iskun moskeijaan. Sen jälkeen
selvästi terrorismin määritelmän täyttäviä äärioikeistolaisesti motivoituneita iskuja on tapahtunut
esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa.
Äärioikeistolaisen väkivallan määrä kokonaisuudessaan ei ole itse asiassa tilastojen mukaan juurikaan lisääntynyt Länsi-Euroopassa,
ainakaan mitä tulee kuolonuhreja vaatineisiin
tekoihin. Oslon yliopistossa ylläpidetyn Rightwing terrorism and violence (RTV) -tietokannan
mukaan huippuvuodet sijoittuvat pikemminkin
1990-luvulle kuin 2010-luvulle. Yhdysvaltojen
suhteen jotkin tilastot näyttävät iskujen määrän

nousseen, mutta toiset tilastot taas eivät.
Viime vuosina on kuitenkin nähty sellaisia
kehityskulkuja, joiden perusteella ei olisi mikään
yllätys, jos länsimaissa nähtäisiin jatkossa aiempaa enemmän äärioikeistolaisia terrori-iskuja. Länsimaissa on ollut jo vuosien ajan nähtävissä poliittiseen väkivaltaan myönteisesti suhtautuvan ja
sille oikeutusta rakentavan puheen yleistymisestä.
Olennainen areena tälle ovat olleet erilaiset verkkoyhteisöt, joiden ympärille on syntynyt omanlaisiaan alakulttuureita.
Äärioikeiston piirissä on yleistynyt myös jotkin sellaiset suuntaukset, joiden ideologiaan ja tavoitteisiin terrori-iskujen tekeminen sopii erityisen
hyvin.
Tulevaisuuden uudet ilmiöt

Jihadistisen terrorismin jatkuminen ja äärioikeiston terrorismin lisääntyminen ovat poikkeuksetta keskeisimmät asiat, jotka terrorismin tutkijat
nostavat esille, kun puhutaan siitä, mitä lähivuosina saattaisi olla odotettavissa Länsi-Euroopassa.
Mitä muuta odottaa terrorismin tulevaisuudelta?
Terrorismin tulevaisuus riippuu siitä, millaista poliittista ja sosiaalista liikehdintää tullaan
jatkossa näkemään. Tätä on vaikea ennustaa. Vielä
vaikeampaa on ennustaa sitä, minkä näiden yhteydessä päädytään käyttämään terrori-iskuja. Sitä
voi pitää varsin selvänä asiana, että terrorismia

tulee jossain muodossa olemaan aina. Terrorismi
ei myöskään liity mitenkään erityisesti mihinkään
tiettyyn aatesuuntaan, vaan tekoja on tehty lukemattomista eri lähtökohdista.
Ehkä tulemme näkemään yrityksiä vauhdittaa ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa terrori-iskuin. Ympäristöliike on kaikkinensa ollut sitoutunut vahvasti väkivallattomuuteen, ja suurin osa
aktivisteista tulee jatkossakin varmasti tuomitsemaan väkivallan varsinkin ihmisiä kohtaan.
Radikaaleimpia tekoja tuskin tehtäisiinkään
minkään olemassa olevan ryhmän nimissä. Sen sijaan on ihan ajateltavissa, että liikehdinnän laidoilla voi syntyä ryhmiä, jotka pitävät myös väkivaltaisia keinoina oikeutettuina yhä toivottomammalta
vaikuttavan tilanteen kääntämiseksi.
Osa terrorismin tulevaisuutta on myös se,
minkälaisen painoarvon terrorismin uhka saa kansainvälisissä uhka-arvioissa. Aikakaudestamme on
tehnyt terrorismin aikakauden erityisesti se, että
terrorismi on noussut niin keskeiseksi kansainvälisen politiikan kysymykseksi ja julkisen keskustelun
kohteeksi.
Voi olla, että muutaman vuoden kuluttua
emme enää elä ”terrorismin aikakautta”, vaan terrorismi on väistynyt pandemian myötä kansainvälisen politiikan keskiöstä ja tehnyt tilaa polttavammille kysymyksille. Tai sitten elämme sellaista
uutta terrorismin aikakautta, jota emme osaa vielä
ennakoida.
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