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Johdanto 

Tutkin pro gradu-tutkielmassani Syyrian sisällissodan kehityksen eri vaiheita 17.4.2011 

tapahtuneesta uuden hallituksen nimittämisen yhteydessä pidetystä puheesta 1.8.2012 

Syyrian arabiarmeijan lippupäivänä pidettyyn puheeseen, käyttäen narratiivi-diskurssina 

presidentti BASHAR AL-ASSADIN puheita niin kotimaiselle kuin kansainväliselle yleisölle 

ja pyrkimällä näin luomaan kuvan siitä, millaisen tarinan al-Assadin baath1-puolueen 

hallinto haluaa konfliktista antaa. Syy miksi valitsin aiheeni, on laajemmassa mittakaavassa 

ajateltuna sen monisärmäisyys, ja näkökulmat joita se tarjoaa tarkasteltaessa nykymaailman 

poliittista kenttää. Maailma on muuttumassa globaaliksi yhteisöksi, etenkin taloudellisesti 

jossa mikään valtio ei voi olla enää oma eristäytynyt saarensa jossa vahvimman oikeus 

pätee. 

 Lisääntynyt informaatio ja ihmisten välinen kommunikaatio ovat saaneet aikaan sen, että 

perinteiset autoritääriset järjestelmät ovat joutuneet antamaan tilaa 

kansalaisyhteiskuntakehitykselle lähes kaikkialla tai ainakin niiden valtaa on alettu 

kyseenalaistamaan. Kansainvälinen poliittinen paine niin valtiollisten kuin ei-valtiollisten 

toimijoiden toimesta luo haasteita yhteiskunnille jotka ovat järjestäytyneet siten että valta on 

keskitetty harvojen käsiin ja perusoikeuksia on rajoitettu niin poliittisen kuin taloudellisen 

toiminnan osalta. Onkin mielenkiintoista nähdä miten al-Assadin Syyria tai esimerkiksi 

Burman sotilasjuntta, Saudi-Arabia ja Valkovenäjä tulevat kohtaamaan tämän kehityksen ja 

ottavatko he oppia maailman muista esimerkeistä.  

Tutkimuksen tavoitteena ei ole synnyttää typologioita jotka pätisivät muualla tai antaa 

lopullista vastausta siitä kuka on oikeassa. Tavoitteena on tarjota näkökulmia ja herättää 

ajatuksia niin puolesta kuin vastaan, sekä tarjota näkökulmia, joita voidaan tarkastella 

muissa vastaavissa tilanteissa. 

Tulen perehtymään tutkielmassani Syyrian lähimenneisyyteen ja rakentamaan sieltä ylöspäin 

näkemystä nykytilanteeseen al-Assadin puheisiin perustuen. Analysoin Syyrian tilanteen 

kehityksen eri osa-alueita ja pyrimme etsimään mahdollisia taustasyitä nykytilanteeseen: 

sisällissota on aina pidemmän kehityksen mukanaan tuoma ilmiö, jossa epäonnistunutta   

                                                           
1Oxford Dictionaries: Baath tarkoittaa politiikassa arabisosialistista, arabinationalistista yleisarabialaista 
maallista ideologiaa. Perinteisemmin se tarkoittaa uudelleensyntymistä.  
en.oxforddictionaries.com/definition/baath-party 
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politiikkaa jatketaan aseellisin keinoin. Yksittäistä syytä ei ole vaan tulos on vähintäänkin 

osiensa summa. 

Osasyitä tähän kehitykseen löytyy runsaasti Syyrian lähihistorian rikkonaisesta kudelmasta: 

milloin Ottomaanien imperiumin perinnöllä, Kansainliiton asiainpuuttumisella, sodilla 

Israelia vastaan, valtioliitolla Egyptin kanssa2, Lähi-idän pakolaisongelmalla ja Syyrian omilla 

uskonnollisilla lahkoilla ja etnisillä ryhmillä on jokaisella osansa siihen, mitä Syyriasta on 

tänä päivänä tullut.   

Huomattavaa on myös tilanne, johon al-Assad astui. Bashar al-Assadin perimä Syyria 

pohjautui baath-puolueen kontrolliin kaikista yhteiskunnan asioista ja ankaraan 

keskushallintoon – järjestelmä jonka uudistaminen ei ole helppoa ja jonka puitteissa 

rakenteellinen korruptio ja vallan keskittyminen harvoille on normi. Bashar al-Assadin 

valtaan noustua lupaamat uudistukset eivät toimineet halutulla tavalla, mutta tiukan 

kontrollin ollessa edelleen vallassa 2011 alkaneet tapahtumat tulivat maailmalle ja Syyrian 

hallinnolle jossain määrin yllätyksenä. 

Keskiöön nousee kuitenkin se, kuinka al-Assad käsittelee sodan syntyä ja jatkumista. Mitkä 

ovat hänen motiivinsa ja perustelunsa hallituksen toimiin? Mikä on Syyrian hallinnon virallinen totuus ja 

miten se on ristiriidassa sen kanssa miten kansainvälinen yhteisö ja kapinalliset asian näkevät?  

Näkemykseni mukaan on syytä painottaa myös al-Assadin viestin kohdeyleisöä: onko 

puheet tarkoitettu kaikkien osapuolten kuultaviksi vai oman kannattajakunnan hengen 

nostattamiseksi?  

Lähi-Idän ollessa jatkuvasti herkässä tilassa konfliktien syntymisen suhteen herää ajatuksia 

siitä, mikä on al-Assadin oma käsitys asemastaan/baath-puolueen asemasta Syyrian 

johtajana. Ei ole poissuljettua, että pelko vallankaappauksesta, jatkuva epävakaus ja 

epäluottamus tekevät hallitsijasta voimakkaan johtohahmon sijaan henkilön, joka toimii 

pelon vallassa nähden pettureita ja vihollisia kaikkialla: joka hetki on mahdollista, että mykät 

saapuvat silkkiköysineen, aamuyöllä, kun valkoisen langan erottaa mustasta. Pelko on hyvin 

perusteltua ottaen huomioon Syyrian baath-puolueen historian: ensin pan-arabistinen 

valtioliitto Egyptin kanssa kaatui syyskuussa 19613 Syyrian armeijan tekemässä 

kaappauksessa ja valtioliiton purkamisessa, joka johti kaappausten kierteeseen. Maaliskuussa 

                                                           
2 Yhdistynyt Arabitasavalta (UAR), Egyptin ja Syyrian valtioliitto  
3 British Broadcasting Company News: Syria profile – Timeline 1961 www.bbc.com/news/world-middle-
east-14703995 
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19634 18 kuukautta kestäneen rauhattomuuden jälkeen voittajaksi osoittautui baath-puolue. 

Tästä seurasi puolueen sisäisiä kaappauksia, kun helmikuussa 1966 armeija kaappasi vallan 

siviilihallitukselta, jolta puolestaan kaapattiin valta 1970 jolloin nykyinen hallitsijasuku pääsi 

valtaan. Kaappauksiin ja voimankäyttöön perustuva asema ei ole vahvalla pohjalla. 

Huomattavaa on myös, että sisällissodan jatkuessa myös poliittinen kehitys Syyrian 

naapureissa, etenkin Irakissa ISIS-järjestön synnyn myötä ja Yhdysvaltojen sekä Venäjän 

puuttuminen konfliktiin ovat sekoittaneet tilannetta entisestään. Sisäinen konflikti muuttui 

Lähi-Idän mullistusten ja suurvaltojen intressien myötä paljon itseään laajemmaksi ilmiöksi. 

Onko kyse enää puhtaasti sisällissodasta, riittääkö perinteinen sisällissodan määritelmä 

kuvaamaan jatkuvasti eskaloituvaa tilannetta?  

Sisällissodan alkulähteenä pidän kesällä 2006 Israelin ja Hizbollahin käymää sotaa, joka 

näkemykseni mukaan johtui osaltaan Syyrian joukkojen vetäytymisestä Libanonista 2005, ja 

sen mukanaan tuomasta valtiollisesta valtatyhjiöstä. Konfliktin aikana Syyria ei suoraan 

tukenut liittolaistaan Hizbollahia, vaan armeija asetettiin valmiustilaan, joka antoi al-

Assadille helpon tilanteen soveltaa jo vuodesta 1963 voimassa olleen hätätilalain tuomia 

valtaoikeuksia: kuka tahansa saatettiin pidättää ilman syytteitä.5 Tällä toimella haluttiin saada 

sisäisiä ongelmia ja tässä vaiheessa pienimuotoista protestiliikettä kuriin.  

Libanonin 1980-luvulta jatkunut tilanne on suonut Syyrialle mahdollisuuden 

ulkopoliittiseen toimintaan Israelia vastaan, ja Israelia koskeva ulkopolitiikka on myös 

suuressa määrin sisäpolitiikkaa.6 Syyria ei vuodesta 2006 alkaen ole toiminut virallisesti 

Libanonissa, mutta heidän tukensa Hizbollahille on saanut aikaan sen, ettei Israel ole 

kyennyt käyttämään sotilaallisia voittoja poliittisesti hyväkseen.  

Hyvänä esimerkkinä Syyrian voimapolitiikasta on toukokuussa 1983 tapahtunut Libanonin 

presidentti Bashir Gemayelin salamurha: Gemayel oli aikeissa kirjoittaa rauhansopimuksen, 

mutta Syyrian väitetty osallisuus salamurhaan esti tämän tehokkaasti ja Libanon on tähän 

päivään asti säilynyt uhkana Israelille.7 Uhan luominen ja ylläpito vihollisvaltiota kohtaa 

kolmannen osapuolen alueelle on ollut Syyrialle hyvä poliittinen keino omien rajojen ja 

sisäisten olojen turvaamiseen.  

                                                           
4 BBC News: Syria profile – Timeline 1961-1966 
5 BBC 20.4.2011: Syria protests: Assad to lift state of emergency.  www.bbc.com/news/world-middle-
east-13134322 
6 YLE Ulkomaat. 24.6.2010. Golanin kukkulat ovat olleet Israelin miehittämät vuodesta 1967, ja alueella 
asuvat syyrialaisperäiset druusit. yle.fi/uutiset/3-6159655 
7 Washington Institute: Michael Eisenstadt, David Schenker: Syria´s Role in the War of Lebanon 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-role-in-the-war-in-lebanon 
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Hätätilalain sallimien valtaoikeuksien käyttö johti protesteihin eteläisen Daraan alueella 

marraskuussa, jolloin kansa alkoi vaatia poikkeustilan lopettamista, uusien poliittisten 

puolueiden sallimista ja korruptoituneiden paikallisten virkamiesten erottamista. Osaltaan 

näihin vaatimuksiin on vaikuttanut al-Assadin virkaanastujaispuheessa lupaamat uudistukset 

ja vapaudet. Syyrian protestit epäilemättä kuuluvat laajempaan ns. Arabikevään kontekstiin, 

mikäli tarkastellaan koko arabimaailman tapahtumia: rohkaisevat esimerkit muualta saivat 

kansan protestoimaan autoritääristä hallintoa vastaan.8 

Yhteenotot hallituksen joukkojen ja protestoijien välillä Daraassa saivat aikaan vastarinnan 

vahvistumisen ja leviämisen vaihtelevin seurauksin lähes kaikkiin Syyrian kaupunkeihin. 

Näitä seurauksia yritettiin hillitä uusilla lupauksilla. Tilanne kuitenkin eskaloitui nopeasti 

verisiksi yhteenotoiksi opposition ryhtyessä järjestäytymään ja vaatimaan al-Assadin 

erottamista presidentin virasta.9   

Tärkeäksi osaksi koen konfliktin määritelmän ymmärtämisen ja etenkin sen selvittämiseen 

millaisena al-Assad sen esittää. Tässä tutkimuksessa kutsun sitä sisällissodaksi kielellisen 

ilmaisun vuoksi. Syyrian tilanteen määritelmä on kuitenkin laajempi enkä pyri 

kategorisoimaan sitä, vaikka käytänkin sanaa sisällissota. Tämä johtuu siitä, että jokainen 

aseellinen konflikti on erilainen ja perinteiset aseellisten konfliktien luonteet ovat 

muuttuneet. Väitän, että Syyrian ”sisällissota” on, tai se on sisällissodan jatkuessa 

muuttunut eräänlaiseksi hybridisodaksi seuraavien konfliktin luonteeseen liittyvien osa-

alueiden ja muuttujien takia: 

1. Perinteinen sisällissota – hallitus vastaan oppositioryhmät10 
2. Yksipuolinen väkivalta – kansanmurha, laajat ihmisoikeusrikkomukset  
3. Sodan metastasioituminen11 12 – uusien ryhmien ja valtioiden liittyminen 

mukaan 
4. Luotettavien tietojen saamisen vaikeus – useita keskenään ristiriitaisia 

lähteitä. Kuka teki ja mitä, ja kenen mielestä?  

 

 

                                                           
8 CIA: The World Factbook: Middle East: Syria 2014 
9 Helsingin Sanomat, Aikajanat: Syyrian kriisi toukokuu 
files.snstatic.fi/HS/2012/Aikajanat/syyriankriisi/1.pdf 
10 Forsberg, Tuomas. Raunio, Tapio - Politiikan muutos. Vapaapaino, Tampere 2014. 195-199 
11 International Crisis Group: Syria´s Metasising Conflicts 27.6.2013  
12 metastaasi: lääk.tiede etäispesäke pahanlaatuisen kasvaimen pesäke alkuperäisen kasvupaikan 
ulkopuolella; infektiotaudin pesäke  
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On syytä pohtia, olivatko hallinnon muutokset ja toimenpiteet todellisella pohjalla vaiko 

pelkkää rauhoittelevaa puhetta jolla on pyritty ostamaan aikaa. Joka tapauksessa al-Assadin 

hallinto on ainakin ollut tietoinen ongelmista ja ne on sanottu ääneen joka puhuisi sen 

puolesta, että tahtotila muutokseen oli olemassa. Voi olla, että muutosyritys tapahtui 

protestoinnin levitessä liian nopeasti ja eikä pysynyt enää al-Assadin hallinnassa. Erityisesti 

talouden ongelmat olivat nähtävillä sekä mahdolliset ongelmat uusien oikeuksien myötä 

niihin liittyvän toimintakulttuurin puutteen vuoksi. Ei ole poissuljettua, että 

mielenilmaisujen muuttuminen väkivallaksi oli vahinko, josta seurasi luisuminen 

sisällissotaan. 

al-Assad epäilemättä seurasi tarkasti Arabikevään tapahtumia perustuen hänen puheisiinsa 

ja pyrki välttämään Tunisian ja Egyptin tapahtumia. al-Assad sanoi Wall Street Journalille 

antamassaan haastattelussa Tunisian ja Egyptin tapahtumien olevan Syyriassa mahdottomia, 

sillä Syyria on vakaa ja kehitys parempaan on käynnissä.13 Myönnytykset kuitenkin puhuvat 

sen puolesta, että hän tiedosti uhan mahdollisuuden ja pyrki toimimaan ennaltaehkäisevästi 

mahdollista konfliktia kohtaan reaktiivisen toimintamallin sijaan. On totta, että ongelman 

ennaltaehkäisy on tehokkaampaa kuin ongelman ratkaisu. Voidaan tietysti esittää arvauksia 

siitä, oliko kyseessä machiavellimainen juoni, jolla viedään opposition momentumilta voimaa 

ja provosoidaan poliittiset vastustajat pinnalle ja sitten puhdistetaan pöytä.Jälkiviisaasti 

voidaan sanoa, että al-Assad ei kenties kyennyt näkemään, että hallitus antoi liian vähän ja 

liian myöhään, tai että hän vähintäänkin aliarvioi tilanteen vakavuuden. Opposition voimat 

olivat jo liikkeellä ja turvallisuusjoukkojen harkitsemattomat toimet sytyttivät lopulta 

kansannousun sisällissodaksi. Opposition nopeat voitot sodan alkuvaiheessa kertovat hyvin 

siitä, kuinka valmistautumaton hallitus oli aseelliseen vastarintaan ja hetken näyttikin siltä, 

että Syyrian hallitus kaatuu. Kuitenkin, siinä missä hallitus oli valmistautumaton, niin 

oppositio oli järjestäytymätön ja lopputulemana on vuosia jatkunut sisällissota. 

Olen esittänyt al-Assadin näkemyksiä, joten on paikallaan katsastaa myös opposition 

näkökulmaa. Millainen heidän todellisuutensa ja kokemuksensa uudistuksista oli?Syyrian 

Ihmisoikeusorganisaation presidentti MUHANAD AL-HASSANIN Syyrian 

oikeuslaitoksen historiaa, kehitystä ja käytäntöä käsittelevä seminaarityö antaa ongelmien 

syistä ja hoidosta varsin erilaisen kuvan kuin al-Assad. al-Hassan on koulutukseltaan 

lakimies ja ihmisoikeusaktivisti, joka tuomittiin Damaskoksessa 2010 kolmen vuoden 

                                                           
13 Wall Street Journal 31.1.2011: Interview with President al-Assad. 
http://www.voltairenet.org/article168333.html 
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tuomioon ”kansallista moraalia heikentävän tiedon levittämisestä ja väärän tiedon 

antamisesta Syyriasta ulkomaille”.14 15  

Hänen mukaan oikeuslaitos Syyrian itsenäistymisen jälkeisenä aika ennen baathistien 

vallankaappausta tähtäsi säätämään lakeja, joiden tehtävänä oli suojella kansalaisten yleisiä 

etuja hallitsevan eliitin etujen suojelun sijaan. Itsenäisen oikeuslaitos erotti eri viranomaiset 

toisistaan perinteisen vallanjaon periaatteiden mukaisesti. 1950-luvulla alkanut 

arabisosialistinen muutos, jolloin lakia muokattiin Neuvostohengessä työläisiä ja viljelijöitä 

suosivaksi varakkaampien luokkien kustannuksella. Tämä johti valtiojohtoisuuden ja 

turvallisuuselimien vallan kasvuun, joka huipentui toimeenpanovallan siirtymiseen 

valtioneuvostolle, sen muututtua riippumattomaksi elimeksi joka on vastuussa vain 

vallankumousneuvostolle. 

Siirtyminen Syyrian nykyhallintoa määritteleviin valtaoikeuksiin tapahtui 8.3.1963 

baathistien vallankaappauksessa johon tuleva presidentti HAFIZ AL-ASSAD16 osallistui. 

Vallankumouksen valtaperiaatteet jäivät voimaan ja säädettiin pakkolakeja, joista aiemmin 

mainittu hätätilalaki antoi käytännössä kaiken vallan baath-puolueelle. Baath-puolue perusti 

1968 Korkeimman sotilastuomioistuimen17 jonka valta ylitti siviilituomioistuimien vallan. Se 

antoi paikalliselle sotilaskuvernöörille vallan soveltaa hätätilalain tuomia valtaoikeuksia 

kaikissa oikeustapauksissa. Täten Syyriasta muodostui yhden puolueen ja johtajan hallitsema 

autoritäärinen valtio, joka kykeni käyttämään mielivaltaa kansalaisiaan kohtaan. Avoimen 

kansalaisyhteiskunnan sijaan syntyi kulttuuri, jossa uskollisuus määräytyi ryhmittymien, 

heimojen ja etnisten määreiden kautta. al-Hassanin mukaan käytännössä tapahtui muutos 

jossa baath-puolue ei enää ajanut valtion ja kansan asiaa vaan ne pakotettiin ajamaan baath-

puolueen etuja.18 Kyseisen kaltainen vallankäyttö on eriasteisena erittäin tyypillistä kaikille 

autoritäärisille hallinnoille. 

Al-Hassan tuo esille monia lainsäädännöllisiä ongelmia joita al-Assadin uudistukset 

kohtasivat, ja hän perustelee hyvin miksi uudistukset ovat hänen mielestään pinnallisia ja 

vailla aitoa lain suojaa perustuslain ollessa vuodesta 1963 lähtien alisteinen baath-puolueelle. 

                                                           
14 Lawyers for Lawyers. http://www.advocatenvooradvocaten.nl/lawyers/muhannad-al-hassani/ 
15 Freedom Now. www.freedom-now.org/campaign/muhannad-al-hassani/ 
16 Oxford Dictionaries. Hafiz al-Assad (s.1930 – k. 2000), Bashar al-Assadin isä, ja Syyrian aiempi 
presidentti. 
17Network Supreme State Security Court, SSSC. Al-Hassani, Muhanad. The Reform of Judicaries in the 
Wake of the Arab Spring: Proceedings of the Seminar 11 – 12.2.2012. Rabat. Euro-Mediterranean 
Human Rights. 54 
18 Al-Hassani, 53 - 56 
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Erityisesti hätätilan kumoaminen oli al-Hassanin lainoppineesta näkökulmasta 

silmänkääntötemppu: se julistettiin vallankumousneuvoston toimesta 8.3.1963 vaikka itse 

hätätilalaissa määritellään, että vain pääministeri voi sen julistaa kansankokouksen 

mandaatilla. Laillisuusnäkökulmasta kyseessä oli toimi jolla ei ollut perustuslaillista oikeutta.  

Huomattavaa on myös se, että al-Hassanin mukaan uudistuksessa peruttiin nimenomaan 

hätätila, ei hätätilalakia joka siis oli edelleen voimassa kevään 2011 levottomuuksien alkaessa 

ja tätä kirjoittaessa. Myös Korkein sotilastuomioistuin perustettiin laittoman hätätilan 

varjolla ja näin tuhannet syyrialaiset on tuomittu yli 50 vuoden ajan perustuslainvastaisen ja 

laittoman tuomioistuimen toimesta19. Muita uudistustoimia al-Hassan kuvaa 

riittämättömiksi kuten pieniä verohuojennuksia, mitättömiä palkankorotuksia yms. 

Ongelman ydin on siinä, kuinka ”epäolennaisia nämä uudistukset ovat vallalla olevan 

sortavan lakijärjestelmän rinnalla joka muodostavat perustan korruptiolle ja hirmuvallalle 

Syyriassa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Al-Hassani, 66 
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BAATH-IDEOLOGIA 

Käytän tutkimuksessani MORRISON, SCOTTin artikkelia Islam, Socialism and Arabism: the 

origins of the Ba’ath ideology in Syria baath-ideologian selittämisessä. Baath-ideologia syntyi 

1940-50-luvuilla Lähi-Idässä osana alueen maiden itsenäistymisprosesseja. Pää-ideologina 

toimi syyrialainen, kreikkalais-katolinen MICHEL AFLAQ (1910-1989) joka kokosi 

hajanaisia maallisia pan-arabistisia ja arabi-sosialistisia suuntauksia ja liikkeitä 

järjestäytyneempään, ohjelmalliseen muotoon ja julkaisemalla Fi Sabil al-Ba’ath-teoksen 

(Uudelleensyntymisen polulla), jonka voidaan sanoa olevan baathismin ideologian ”Punainen 

kirja” tai ”Mein Kampf”. On kuitenkin korostettava puheiden tulkinnan kannalta, että 

Aflaq edustaa ideaalia näkemystä ja käytännössä oppia ei harjoiteta välttämättä esitetyssä 

muodossa. Kirjassa esitetään Morrison mukaan 3 pääteesiä jotka ovat baathismin pylväät ja 

tunnuslause: 

1. Yhtenäisyys: Arabit ovat samaa kansaa (arab. watan) joilla on oikeus yhdessä valtiossa 

(arab. dawla) olemassaoloon, tämänhetkiset arabivaltiot eivät ole itsenäisiä elimiä vaan 

yhden arabivaltion maakuntia (arab. qutr). Poliittinen jako estää arabeja vastustamasta 

Lännen imperialismia. Jako myös estää vuosituhantisen yhteisen henkisen ja 

kulttuurillisen perinnön tavoittelun josta Aflaq puhuu arabihenkenä.20   

2. Vapaus: Aflaq esittää, että vapautta on kahdentyyppistä: positiivista, joka kumpuaa 

arabien kamppailusta kansainvälistä, eritoten länsimaitten harjoittamaa, sortoa ja 

hyväksikäyttöä vastaan, sekä negatiivista vapautta joka on poliittista ja 

henkilökohtaista vapautta johon kuuluu ajatuksen- järjestäytymisen-, uskon- ja 

taiteenvapaus. Kuitenkin, mikäli tavoitteena on positiivinen vapaus, voidaan 

negatiivinen vapaus hyljätä suuremman hyvän edessä.21  

3. Sosialismi: Aflaq hylkäsi monia kommunismin ja sosialismin keskeisiä käsitteitä kuten 

luokkajaon ja uskonnon merkityksen ja lainasi varsin vapaasti mieleisiään osioita. 

Keskeistä Aflaqin sosialismissa on vallankumouksellisuus ja taloudelliset tekijät kuten 

tuotantovälineiden omistajuus. Pelkän vallankumouksen sijaan hän korostaa jatkuvan 

vallankumouksen käsitettä voimana, joka herättää arabihengen muutamalla ihmisiä 

jotka muuttavat poliittisen ja taloudellisen ympäristön22  

 

                                                           
20 Morrison, Scott. Arab Unity. The Origins of the Baath-ideology in Syria. www.asfar.org.uk/islam-
socialism-and-arabism-the-origins-of-the-baath-ideology-in-syria/ 
21 Morrison. Freedom 
22 Morrison. Socialism  
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TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Pro-Gradu tutkimukseni tehtävänä on käsitellä Syyrian presidentti Bashar al-Assadin 
puheiden retoriikkaa ja viestiä liittyen Syyrian sisällissodan eri vaiheisiin vuosina 2011 – 
2013. Pääasiallinen paino tutkimuksellani on siinä, mitä hän henkilökohtaisesti pitämiensä 
puheiden perusteella kertomusta sisällissodasta sen eri vaiheissa ja miten nämä näkemykset 
ja sodan käsittely mahdollisesti muuttuvat sodan pitkittyessä. Paneudun ajallisiin 
konteksteihin suhteessa tapahtumiin sisällissodan kehityksen myötä sekä katsastan 
tutkimuskysymysten lisäksi Syyrian hallinnon toimia selittävinä kysymyksinä. 

1. Mitä ja miksi al-Assad haluaa kertoa, mikä on hänen tarinansa sodasta? 
2. Mitä arvoja hän tuo esille, mitkä teemat toistuvat ja miksi?  
3. Miten baath-ideologian viitekehys ilmenee hänen käyttämässä retoriikassa?  

Tutkimukseni tulee etenemään kronologisessa järjestyksessä: jaan pääluvut 2-vuoden 
sykleihin, joissa käsittelen al-Assadin puheiden sisältöä. Pyrin löytämään muutoksia 
retoriikassa ja mahdollisia keskinäisiä vaikutussuhteita Syyrian hallinnon toimiin. Jako 
ajallisiin jaksoihin toimii hyvänä punaisena lankana ja tarjoaa narratiiville taustakehyksen. 
Puheet valikoin kultakin vuodelta sen, perusteella miten niissä käsitellään merkittävimpiä 
käänteitä sodan aikana. 

 

TUTKIMUSTILANNE 

Tätä tutkimusta kirjoitettaessa en ole törmännyt al-Assadin puheita narratiivi-diskurssi-
analyysin kautta tarkasteltuna. Syyrian sisällissodasta on tehty runsaasti tutkimusta, mutta 
niiden painotus on ollut sodan syiden, sen vaikutuksissa niin regionaaliseen kuin globaaliin 
valtapolitiikkaan, arabimaailman muutoksen, islamin ja sodasta johtuvan pakolaiskriisin 
käsittelyssä. Vallanpitäjistä sinänsä on mittaamattomasti diskurssi- ja narratiivi-analyysi-
tutkimusta mutta tästä kyseisestä aiheesta sitä ei ole. Uskallan sanoa tämän tutkimuksen siis 
olevan ensimmäinen tästä rajatusta tehty. On silti tärkeää huomata, että väitteeni perustuu 
vain suomen- ja englanninkieliseen aineistoon ja uskallan varovasti olettaa, että arabiaksi ja 
ranskaksi on hyvinkin mahdollista löytää vastaavaa, tai lähellä olevaa tutkimusta.   

Lähimpänä omaa aihettani on huhtikuussa 2015 julkaistu Turun yliopiston TARU 
RAUHALAN Arabikeväästä islamilaiseen syksyyn - islamin representaatiot Syyrian sodan 
uutisoinnissa Helsingin Sanomissa vuosina 2011 - 2014 23pro-gradu-tutkielma. Se käsittelee 
kattavasti Syyrian sisällissotaa mutta näkökulma on varsin erilainen pääpainon ollessa 
islamin ja median suhde sota-kontekstissa. Tutkimus on tehty uskontotieteiden laitokselle 
mutta konfliktin taustat ja toimijat on esitelty hyvin. Itse koin Rauhalan tutkimuksen 
mielenkiintoiseksi ja omaa aihettani tukevaksi taustalukemiseksi erityisesti sodan eri 
vaiheiden uutisoinnin saralla. Käytän työssäni Rauhalan laatimia tiivistelmiä tapahtumista 
antamaan yleiskäsitystä jokaisen vuoden tapahtumista. 
 
Toiseksi tutkimukseksi samoista lähtökohdista nostaisin Tampereen yliopiston VALTTERI 
SKYTTÄN: Kestokriisipuuroa. Syyrian kansannousun ja sisällissodan ensimmäinen vuosi Helsingin 

                                                           
23 Rauhala, Taru. Arabikeväästä islamilaiseen syksyyn - islamin representaatiot Syyrian sodan 
uutisoinnissa Helsingin Sanomissa vuosina 2011 – 2014. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/113806/rauhala2015gradu.pdf?sequence=2 
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Sanomissa 24pro-gradu-tutkimuksen. Sekään ei lähesty konfliktia samoista lähtökohdista vaan 
painotus on Syyria-uutisoinnin kehityksen analyysissa. Tutkimus on tehty Tiedotusopin 
näkökulmasta ja tarjoaa hyviä näkökulmia siitä keneltä, miten ja millaista tietoa 
taistelukentiltä on saatu ja miten Helsingin Sanomien uutisointi muuttuu sisällissodan 
ollessa kestouutinen. Paras anti oli eri medioiden merkityksen käsittely paitsi Syyrian, niin 
myös laajemmin Arabikevään tapahtumien kontekstissa. 
 
Nykyinen massamedia todellakin on merkittävä poliittinen voima: informaation saatavuus 
mahdollistaa kansanliikkeiden nopean etenemisen ja tapahtumien reaaliaikaisen seurannan. 
Omaan tutkimukseeni liittyen koin erityisesti sosiaalisen median merkityksen siinä, kuinka 
tieto Syyrian vuoden 2011 mellakoiden muuttuminen väkivallasta kärjisti sisäpoliittisen 
tilanteen hyvin nopeasti. On selvää, ettei al-Assadin hallinto ollut ymmärtänyt sitä kuinka 
nopeasti tilanne karkasi heidän käsistään. Jos tieto on valtaa, niin Syyriassa tapahtui 
mielestäni vallan diffuusio: valta hajaantui keskushallinnolta nopeasti eri toimijoille. 
Oppositio verkottui nopeasti ja teknologia otti voiton hallituksen kyvystä hallita Syyriaa. 
 
Molemmat tutkimukset paneutuvat ansiokkaasti sodan mediallistumiseen, johon viittasin 
väittäessäni Syyrian sisällissotaa hybridisodaksi. 4.osa-alue on merkittävä yhteinen tekijä 
pohtiessa mistä tieto tulee, keneltä, millaiset syyt ovat taustalla juuri kyseisen uutisen 
kohdalla. Tietoa tulee eri formaateissa niin kapinallisilta, Syyrian hallitukselta, ei-valtiollisilta 
toimijoilta kuin ulkovaltojen ulkoministeriöiltä. Jokainen kertoo omaa tarinaa omista 
näkökulmista ja tietoa on niin paljon, että todellisuus, mikäli sellaista on, hämärtyy.   
Muut mainitut osatekijät sotaa määriteltäessä tulevat myös esille. Sodan pitkittyessä kaikki 
uudet tapahtumat ja toimijat otetaan innolla vastaan ja selvitetään alun innostuksessa hyvin. 
Tuoreella tapahtumien käänteellä on uutisarvoa, mutta vaikkapa Aleppon piirityksen 
kestäessä kuukausia kiinnostus loppuu.  
Hieman kyynisesti totean, että nälkäiset lapset, maastopukuiset sotilaat ja paikoilleen 
jämähtäneet rintamalinjat eivät myy. Sen sijaan Islamilaisen kalifaatin riehuminen ja väitetyt 
kemiallisten aseiden käyttämiset ovat uutisointia piristäviä tekijöitä suurelle yleisölle, ainakin 
jos he ovat tarpeeksi kaukana tapahtumista. 
 
Syyrian sisällissodan piirteiden kehityksestä ja konfliktin tunnistamisen välineistä löysin 
TOKMAJYAN ARMENAKIN tutkimuksen Conflict transformation in Syria.25. Se käsittelee 
sodan luonnetta ja muutosta, joka on eräs Syyrian sisällissodan erityispiirteistä ja 
tunnistamaan sen tyypin Correlates of War (COW) Projectin ja Uppsala Conflict Data 
Programin (UCDP) / Peace Research Institute, Oslon (PRIO), tarjoamien 
konfliktitietokantojen typologioitten mukaisesti. Varsinainen tutkimuskysymys hänellä on 
siinä, onko tietokantojen tarjoama info toimiva työkalu konfliktin tunnistamiseen käyttäen 
Syyrian sisällissotaa tapaustutkimuksen kohteena. 
 
Tokmajyanin aineiston perusteella sanoisin, että vastaus on kyllä ja ei. Mikäli sota jaetaan 
erillisiin 3 vaiheeseen, niin tietokannat ovat toimiva työkalu ensimmäisen vaiheen 
määrittelyssä, mutta kokonaisuutta tarkastellessa niiden hyödyllisyys on kyseenalainen. 
Tietokantojen typologioista ei löydy vastaavanlaista konfliktia.26 
 

                                                           
24 Skyttä, Valtteri: Kestokriisipuuroa. Syyrian kansannousun ja sisällissodan ensimmäinen vuosi Helsingin 
Sanomissa https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95661/GRADU-1402574783.pdf?sequence=1 
25 Armenak, Tokmajyan. Conflict transformation in Syria. Tampereen Yliopisto, Johtamistieteen laitos 
2014. tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95859/GRADU-1404201026.pdf;sequence=1 
26 Tokmajyan. 2,  tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95859/GRADU-1404201026.pdf;sequence=1 
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Professori MARY KALDOR 27on samoilla linjoilla Tokmajyanin kanssa tietokantojen 
toimivuudesta. Hänen mukaansa perusongelma on perinteiset käsitteet konflikteista. 
Vanhat näkökulmat eivät ota huomioon uusien sotien luonteen muuttumista, josta syystä 
Kaldor esittääkin, että uudet sodat, jotka typologialtaan ovat vanhoista poikkeavat, ovat 
tapa ymmärtää sotia ja niiden logiikkaa sen sijaan että ne ovat oma empiirinen kategoria.28      
 
 

 
LÄHTEET JA METODI  
 
Primäärilähteenäni käytän Bashar al-Assadin virallista, henkilökohtaista kotisivua josta 
löytyy kronologisesti järjestetty tietokanta englannin kielellä.29 Lähteen alkuperä on tietysti 
puolueellinen ja epäuskottava siltä kannalta, että se todella olisi al-Assadin henkilökohtainen 
sivusto, mutta se sopii hyvin tämän kaltaiseen tutkimukseen. Tarkoituksena on selvittää 
nimenomaisesti ns. virallinen kertomus Syyrian sisällissodasta ja al-Assadin voidaan 
luonnollisesti katsoa olevan vastuussa omista puheistaan. Tältä osin näen, että tietokanta on 
luotettava, siitä näkökulmasta millaista virallista viestiä hallinto haluaa antaa, 
nimenomaisesti al-Assadiin henkilöityen.  

Sekundäärilähteinä tarkasteltaessa al-Assadin hallintoa käytän eri tiedotusvälineiden 
haastatteluja ja pääkirjoituksia aiheeseen liittyen. Pyrin myös tarkastelemaan baath-
ideologian merkitystä al-Assadin toimien selittävänä taustavoimana.  

Tutkimuksessa käytettävä metodi on narratiivi-diskurssi ideologisesta näkökulmasta. Metodi ei 
ole täysin vakiintunut tietynlaiseen kaavaan vaan se on väljä teoreettinen viitekehys, jonka 
sisällä on runsaasti liikkumavaraa sekä rinnakkaisia ja päällekkäisiä käsitteistä. Alla olen 
selittänyt mitä tarkoitan näkökulmallani ja itselleni suomalla teoreettisella liikkumavaralla: 

1. Narratiivi tarkoittaa kertomusta, mutta se ymmärretään eri tieteissä hieman eri tavoilla. 
Tämän tutkimuksen puitteissa se tarkoittaa empiirisistä lähdemateriaaleista kuten 
historiallisista dokumenteista tai haastatteluaineistosta konstruoituja tapahtumasarjoja.30 
Narrativiinen analyysi on laadullinen menetelmä, jonka avulla pyritään hahmottamaan, 
miten tutkittavan ilmiön olemus hahmottuu kertomuksenkaltaisena rakenteena tai 
millaisia kertomuksia tutkittavasta kohteesta kerrotaan. 

2. Diskurssi on laajempi kielellinen yksikkö, esimerkiksi keskustelu, narratiivi, argumentti, 
Diskurssin tutkiminen ottaa huomioon siihen osallistuvien puhujien ja kuulijoiden ajallisen ja 
avaruudellisen sijainnin.31 

3. Ideologia tarkoittaa tässä yhteydessä ”enemmän tai vähemmän yhtenäistä 
ajatusmaailmaa joka tarjoaa pohjan järjestäytyneelle poliittiselle toiminnalle”.32 

Käsittelen siis al-Assadin sanoman narratiivia sisällissodan kontekstissa. Perehtymällä 
puheisiin, haastatteluihin ja sotatoimiin yritän löytää toistuvia teemoja, joiden perusteella 
teen perusteltuja johtopäätöksiä.   

                                                           
27 Mary Kaldor. London School of Economics and Political Science. Professor of Global Governance 
28 Forsberg, 197 
29 al-Assadin puheiden tietokanta 
www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=categories&id=81&Itemid=496 
30 Tieteen termipankki, http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kertomus 
31 Tieteen termipankki, diskurssi 
32Heywood, Andrew: Politics, Second Edition. Palgrave Macmillan 2002. 43 
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Sovellan työni teoriana KOHLER RIESSMAN, CATHERINEN artikkelia Narrative 
Analysis, FLEMING, DAVIDIN artikkelia Narrative leadership: Using the power of stories sekä 
JOKINEN, ARJA – JUHILA, KIRSI -SUONINEN, EERO teosta Diskurssianalyysin 
Aakkoset. Ottaen huomioon teorian viitekehyksen väljyyden ja vakiintumattoman muodon, 
yllämainitut tarjoavat mielestäni kattavan ja moniulotteisen teoreettisen taustan, jota voin 
hyödyntää. 

Kohler – Riessmanin artikkelissa esitellään 4 narratiivista analyysimallia seuraavasti33: 

1. Teemallinen analyysi – painotus sisällöllä ilmaisun tavalla sijaan. 
2. Rakenteellinen analyysi – painotus ilmaisulla sisällön sijaan. 
3. Vuorovaikutteinen analyysi – painotus vuoropuhelun prosessilla kertojan ja kuulijan 

välillä 
4. Suorituksellinen analyysi – painotus narratiivista merkityksessä suorituksena eli 

praksiksena 

Flemingin artikkelissa paneudutaan johtajan asemaan ja johtamiseen narratiivin kautta 
muutostilanteissa. Kyseessä on toki yritysjohtajuus mutta samat piirteet ovat nähtävissä 
kaikenlaisessa johtamisessa.  Hänen mukaansa narratiivilla on voima vahvistaa seuraavia 
johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia34: 

1. Diagnoosi - vaikutettavan tilanteen ymmärtäminen, oikean narratiivin valinta 
2. Kommunikaatio – näkemysten, arvojen ja merkitysten levittäminen narratiiveina 
3. Mukautumiskyky – muutoksen käsittely narratiivina ja tarinan muuttuminen 

mukautuvaksi vertauskuvaksi 

On huomattavaa, että varsin suuri osa al-Assadin puheista on katkelmia isommista 
kokonaisuuksista ja tämän tutkimuksen puitteissa oletan, että julkaistut tekstit on valittu al-
Assadille suotuisista lähtökohdista. Tätä en koe ongelmaksi, vaan se päinvastoin 
mahdollistaa narratiivin muodostaminen jossa halutun kertomuksen ainekset ovat jo 
valmiiksi pöydällä eikä niitä pidä erikseen etsiä. Valitsemani lähestymistapa, ottaen tämä 
huomioon, jakaa työmäärääni hyvin ja voin osin irrottautua rankelaisen lähdekriittisen 
metodiikan otteesta. Sen sijaan että keskittyisin siihen, onko lähteet paikkansapitäviä, 
keskityn siihen mitä lähteet haluavat sanoa. 

Diskurssianalyysin Aakkoset tarjoavaa seuraavat lähtöoletukset:35 

1. Kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentava luonne – kielen käyttö on käytäntö, 
joka ei ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan merkityksellistää ja samalla järjestää ja 
rakentaa, ja muuntaa sitä sosiaalista todellisuutta jossa elämme36 

2. Rinnakkaisten ja kilpailevien merkityssysteemien olemassaolo – sosiaalinen 
todellisuus hahmottuu moninaisena: useiden rinnakkaisten tai keskenään 
kilpailevien systeemien kenttänä, jotka merkityksellistävät maailmaa, sen prosesseja 
ja suhteita, eri tavoin37 

                                                           
33 Kohler Riessman. Narrative Analysis. s. 2-5 
34 Fleming, David: Narrative Leadership: Using the power of stories. Strategy & Leadership 7-8. 2001 
35 Jokinen, Arja: Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino 1993 s. 17-18 
36 Jokinen, 18 
37 Jokinen, 24 
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3. Merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuus – kontekstin moniulotteisuus, 
joka virittää merkityssysteemien rakentumista, ei nähdä analyysin kannalta 
häiriötekijänä, vaan ominaisuutena joka rikastuttaa aineiston analyysia38 

4. Toimijoiden kiinnittyminen merkityssysteemeihin – analyysissä kohteeksi ei oteta 
yksilöä vaan sosiaaliset käytännöt. Analyysi paikantuu yksilöiden kielen käyttöön eri 
tilanteissa ja niihin laajempiin merkityssysteemeihin, joita he toiminnassaan 
tuottavat. Huomio kiinnittyy joustavuuteen ja muuntuvuuteen, jonka mukaan sama 
fyysinen toimija voi liikkua monenlaisissa toiminnallisissa positioissa. Yhden ja 
yhtenäisen minän sijasta yksilölle voi rakentua monta, eri konteksteissa realisoituvaa 
minää39 

5. Kielen käytön seurauksia tuottava luonne – kaikilla lausumilla paitsi kuvataan 
jotakin, myös tehdään jotain. Lausumat siis sekä väittävät jotain todellisuuden 
luonteesta, että samalla rakentavat tuota todellisuutta. Analyysissa voidaan keskittyä 
tarkastelemaan mitä tilannekohtaisia funktioita kielellisellä teolla kulloinkin on40 

Diskurssianalyysin laaja kirjo tarkoittaa, että ei ole järkevää heti kättelyssä valita oletusta jota 
alkaa tutkimaan, vaan itse diskurssi paljastaa mikä/mitkä oletukset vaikuttavat taustalla.   

Sotaan liittyvää narratiivia tarkasteltaessa käytän tukena KREBS, RONALDIN 
tutkimusartikkelia How Dominant Narratives Rise and Fall: Military Conflict, Politics, and the Cold 
War Concensus joka käsittelee Kylmää Sotaa pyrkien kyseenalaistamaan ja tuomaan 
vaihtoehtoisia näkökantoja siihen, miten Kylmän Sodan narratiivi ymmärretään ja kuinka se 
muuttuu vallitsevan tilanteen mukaan. Krebs tarjoaa teorian, jonka mukaan sotilaalliset 
epäonnistumiset johtavat muutoksiin narratiivissa jolla eri toimien oikeutusta perustellaan. 
Sotilaallinen menestys taasen antaa mahdollisuuden irtaantua vallitsevasta narratiivista ja 
luoda sen pohjalta uutta. Krebsin teorian keskiössä on menestyksen, epäonnistumisen ja 
narratiivin muutosten välinen suhde.41 Mielestäni Krebsin teoria on varsin käyttökelpoinen 
tutkimuksessani sillä 2011 - 2013 on ajallisesti pitkä jakso, jossa ilmenee epäilemättä 
muutoksia al-Assadin narratiivissa. Kriisin poliittinen merkitys nojaa vahvasti Krebsiin: 
vahvistaako vai heikentääkö kriisin tapahtumat voimassa olevaa narratiivia?   

Krebs on tutkimuksessaan pyrkinyt saamaan vastauksia käyttämällä kvantitatiivista 
sisältöanalyysiä Chicago Tribunalin ja New York Timesin kirjoituksista mittaamalla eri teemojen 
ja käsitteiden esiintymistä ja ajallista keskittymistä. Hän onnistuukin löytämään muutoksia 
narratiivissa 42jotka pystytään ajoittamaankin varsin tarkasti. Loppupäätelmässään hän 
esittää, että hänen metodiaan pystyy kenties käyttämään tarkasteltaessa muitakin konflikti-
narratiiveja, kuten Yom Kippur-sotaa, Algeriaa ja Afganistania.43 Tämän tutkimuksen 
puitteissa sovellan Krebsin tapaan määrällistä metodia Syyrian sisällissotaan tarjoamaan 
lisämallinnusta ja määrällistä dataa muun analyysin tueksi.  

 

 

                                                           
38 Jokinen, 29 
39 Jokinen, 38 
40 Jokinen, 41-42 
41 Krebs, Ronald R. How Dominant Narratives Rise and Fall: Military Conflict, Politics, and the Cold War 
Concensus. International Organization 2015. s.809  
42 Krebs, 815 
43 Krebs, 839 
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1. Syyrian sisällissota ja al-Assadin puheet 2011 

Tapahtumat vuonna 2011 lyhyesti Rauhalan mukaan 

Sisällissotaan johtaneet tapahtumat saivat alkunsa nuorten mielenosoittajien liikehdinnästä. 

Hyvin pian mielenosoittajien määrä nousi 200 ihmisestä 1500 ihmiseen, osin 

turvallisuusjoukkojen käyttämistä kovista otteista johtuen. YK:n arvion mukaan vuoden 

2011 aikana Syyrian hallinto oli vastuussa jopa yli 4000 mielenosoittajan kuolemasta, ja 

näistä arviolta 300 oli lapsia. Uusi, elokuussa valittu hallitus toteutti laajan mielenosoitusten 

vastaisen operaation, jonka seurauksena väkivaltaisuudet saavuttivat huippunsa. Syksyn 

aikana Arabiliitto oli valmistellut rauhansuunnitelmaa tilanteen ratkaisemiseksi, ja al-Assad 

oli tämän suunnitelman hyväksynyt. Tästä huolimatta Syyrian hallinto ei ollut käytännössä 

mitään toimia suunnitelman toteutumisen eteen, joten Arabiliitto erotti Syyrian 

jäsenyydestään. Syyria protestoi tätä toimea, ja katsoi muiden arabimaiden olevan 

länsimaiden puolella ja Syyriaa vastaan. 

Väkivalta eskaloitui edelleen, kun hallituksen joukoista loikanneet sotilaat liittyivät 

kapinallisten riveihin ja aloittivat iskut hallitusta vastaan yhdessä kapinallisten kanssa. 

Talouspakotteilla uhaten Arabiliitto antoi Syyrialle 3 päivää aikaa lopettaa väkivaltaisuudet, 

mutta al-Assadin hallinto ei suostunut taipumaan. Pakotteet eivät koskeneet 

päivittäistavarakauppaa, vaan sisälsivät lähinnä rahavarantojen jäädyttämistä. Syyrian 

keskeiset kaupanalat, öljy ja turismi, kärsivät huomattavaa vahinkoa YK:n, EU:n ja 

Arabiliiton asettamien sanktioiden pakotteiden myötä. Syyrian valtio julistettiin 28.11.2011, 

YK:n toimesta, syylliseksi rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syyrian katsottiin antaneen vihreää 

valoa opposition edustajiin kohdistuneisiin kidutuksiin, murhiin ja raiskauksiin. YK:n 

antaman raportin mukaan väkivaltaisuuksien kohdistuminen osui myös rauhanomaisesti 

toimineisiin protestoijiin, sekä lapsiin. Raportin mukaan Syyria oli 2011 syöksymässä kohti 

sisällissotaa.44  

                                                           
44 Rauhala, 18 
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Karttaan merkitty Syyrian hallituksen merkittävimmät operaatiot kansannousujen tukahduttamisessa 

2011. http://www.understandingwar.org/report/struggle-syria-2011 
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1.1 Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista - al-Assadin puhe uudelle 

hallitukselle 17.4.2011 

Daraasta alkaneet levottomuudet levisivät nopeasti useisiin kaupunkeihin, 

turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien välillä oli useita yhteenottoja. Syyrian hallituksen 

vastaus tähän liikehdintään oli tehdä nopeita myönnytyksiä: poikkeustila lopetettiin, poliittisia 

vankeja vapautettiin, säädettiin uudet puolueet sallivia lakeja ja vapautettiin niin paikallista 

kuin kansallistakin äänestysoikeutta. 16.4.2011 uudelle hallitukselle pitämässään puheessa al-

Assad lähestyy vaatimuksia varsin sovittelevasti ja toteaa seuraavaa:  

”Vaarallisin olemassa oleva asia on ristiriita sen suunnan kanssa, johon me liikumme ja mihin kansa 

liikkuu. Lopputulema siinä tapauksessa on nolla; ja saavutukset tulevat liikkumaan taaksepäin. 

Kaikkein tärkein asia, kuten sanoin, on näiden kommunikaatiokanavien korostaminen, sillä 

kommunikaation puute kansalaisten kanssa luo turhautumisen tunnetta, suuttumuksen tunnetta, kun on 

olemassa päivittäisiä tarpeita jotka ovat valtion saavutettavissa emmekä silti tarjoa niitä. Siinä 

tapauksessa tulokset eivät tule olemaan hyviä.”45 

On huomattavaa, että tilanteen jatkuva kiristyminen uusien oikeuksien myöntämisen ja 

niiden käyttöönottoon liittyvä viive tiedostettiin hallinnossa. Lakien säätämisestä on pitkä 

matka niiden käytännön toteutumiseen. Kyseessä oli uusi tilanne johon maassa ei ollut 

olemassa olevaa käytäntöä. Puheessaan al-Assad kertookin tuoreelle hallitukselle 

mielenilmauksia koskien seuraavaa: 

 ”Viimeksi esitetty laki sisältyen tähän komitean tekemään pakettiin on kansan mielenilmaisujen 

salliminen. Syyrian perustuslaki sallii mielenilmaukset, mutta meillä ei ole lakia joka säätelee 

mielenilmaisun prosessia. Tämä prosessi on haaste poliisivoimille, sillä he eivät ole valmistautuneet tämän 

kaltaisiin tilanteisiin. Tämän vuoksi poliisivoimien tulisi olla riittävästi valmistautunut sekä henkilöstön 

ja välineistön tukema. Voi olla tarvetta järjestellä poliisivoimia uudelleen, jotta he pärjäävät uusien 

reformien kanssa. Eräs poliisivoimien tehtävistä on suojella mielenilmaisijoita ja samaan aikaan suojella 

                                                           
45 al-Assadin puheet uudelle hallitukselle. 17.4.2011 . "The most dangerous thing is the existence of 
contradiction between the direction we are moving and directionthe direction the people are moving in. 
The outcome in that case will be zero; and the achviement will be moving backwards. The important 
thing, as I said, is to stress these channels of communication with the citizens creates a feeling of 
frustration and a feeling of anger, particulary when there are daily needs and within the capacity of the 
state and yet we do not provide them. In that case the results will not be good.” 
www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=
473 
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muita yksilöitä ja julkista- ja yksityistä omaisuutta kaikilta yrityksiltä sabotoida tai heikentää kansan 

turvallisuutta.”46 

Myöntäessään syyrialaisille vaadittuja oikeuksia al-Assad kuitenkin varsin ristiriitaisesti 

esittää puheessaan, että kun yllämainitut oikeudet on myönnetty kansalle, ei ole enää syytä 

jatkaa mielenilmaisuja. Hän toteaa annettujen lakien puitteissa nähtävän erotuksen 

uudistuksien ja sabotaasin välillä. Hänen näkemyksensä mukaan reformivaatimukset ja 

epävakauden ja kaaoksen luominen maahan ovat kaksi eri asiaa. al-Assad kertoo, että 

Syyrian kansa on sivistynyttä, kuuliaista lakia ja järjestystä kohtaan eivätkä hyväksy kaaosta 

ja kansankiihotusta. Tämänkaltainen suhtautuminen antoi hallitukselle varsin vapaat kädet 

tulkita lain kirjainta ja sen suhdetta siihen käyttävätkö kansalaiset laillisia oikeuksiaan vai 

onko kyseessä nimenomaisesti sabotaasi. Lauseessa on myös selkeä viesti syyrialaisille lain, 

eli toisin sanoen lain säätäneen hallituksen mielipiteestä.  Pahaenteisesti al-Assad sanookin 

ministereilleen: 

 ”Se, mitä asianomaisilta elimiltä, varsinkin Sisäministeriöltä, vaaditaan, on lakien tiukka ja rivakka 

toimeenpano ja kaikenlaisen sabotaasin torjuminen.”47   

Mikä on oikeuden arvo, jos sitä ei voi käytännössä toteuttaa, jos se voidaan mielivaltaisesti 

tulkita levottomuuden lietsomiseksi? On varsin selvää, että vaikka hallitus kumosi vihatun 

hätätilalain, se uudistuksessa kuitenkin piti valmiudet voiman käyttöön tiukasti omissa 

käsissään nimenomaan tulkinnanvaraisuuteen perustuen. Voidaan melko turvallisesti olettaa, 

että päätarkoitus oli nimenomaan saada mielenosoittajat hajaantumaan ja odottamaan 

kotonaan luvattuja parempia aikoja ja näin varmistamaan hallituksen asemaa. 

 

                                                           
46 al-Assadin puheet 17.4.2011. ”The last law proposed within this package made by the committee is for 
people to demonstrate. The Syrian constitution allows for demonstrations, but we do not have a law 
which regulates the process of demonstrating. This process is a challenge to the police becoause they are 
not prepared for such thing. That`s why the police should be adequately prepared and supported by 
personnel and equipment. There might be a need for restructuring the police in order to cope with the 
new reforms. One of the tasks of the police is to protect demonstrators and at the same time protect 
other individuals and public and private property from any attempt at sabotage or undermining people`s 
security.” 
47 al-Assadin puheet 17.4.2011. . “What will be immediately required of the relevant bodies, particularly 
the Ministry of Interior, is to implement the laws strictly and rigorously and not to tolerate any act of 
sabotage.” 
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al-Assadin puheessa tuodaan lainsäädäntöön ja kansalaisoikeuksiin liittyvien asioiden lisäksi 

hyvin merkittävästi esille talouden ongelmat ja niiden heijastuminen muihin 

yhteiskunnallisiin asioihin:  

”Selkeästi talous on suurin ongelma, päivittäiset tarpeet ovat suurimmat kansalaiselle joka tarvitsee 

palveluita, turvallisuutta ja arvokkuutta. Kaikki nämä tekijät ovat keskinäisessä suhteessa” 48 

Puheessaan hän nostaa erityisesti työttömyyden vaikutukset yhteiskuntarauhaan. Varsinkin 

nuorisotyöttömyyden al-Assad kokee olevan suuri ongelma. Syyriassa on nopea 

väestönkasvu, jopa muihin kehittymättömimpiin arabivaltioihin verraten.49 Hän viittaa 

oikeaan ja muuallakin maailmassa nähtävään ongelmaan siinä, että tulevaisuuden näkymien 

puute aiheuttaa nuorissa turhautumista joka saattaa kasvaa epätoivoksi, ja jatkaa aiheesta 

seuraavaan tapaan: 

”Tämä epätoivo saattaa työntää heidät kapinoimaan perhe-, yhteiskunta- kansallisarvoja vastaan. Siksi 

tämä on paitsi taloudellinen haaste, niin myös yhteiskunnallinen haaste joka on vahvasti sidoksissa 

Syyrian vakauteen” 50 

Laajaa työttömyyttä selittää hyvin maatalouden osuus Syyrian taloudesta. Puheessaan al-

Assad sanoo, että yli 60 % yhteiskunnasta on riippuvaisia tai asuvat maatalousalueilla ja että 

maatalous on Syyrian taloudellinen selkäranka.51 Kun tähän yhtälöön lisätään 4 perättäistä 

ennätyksellisen suurta kuivaa vuotta, on syy massatyöttömyyteen selvä. al-Assad korostaa 

lisäksi sitä, kuivuus ei ole koko maan kattava ongelma, vaan joillakin alueilla on saatu hyviä 

sateita. Peruslinjaus hänellä on kuitenkin se, että kuivuus on aiheuttanut Syyriassa alueellisista 

eriarvoistumista taloudellisesti ja täten se on vaikuttanut koko maahan. Argumentti on varsin 

kiistaton, vaikkakin isossa kuvassa se on osatekijä. The Center of Climate and Securityn 

julkaiseman, Colin Kelleyn52 johtaman ryhmän tutkimuksen mukaan vuosien 2007 - 2010 

kuivuus Syyriassa oli suurin koskaan mitattu, jopa kolminkertainen normaaliin nähden. 

Satojen epäonnistuminen johti laajoihin muuttoliikkeisiin kaupunkeihin ja laajaan 

                                                           
48 al-Assadin puheet 17.4.2011. Obviously the economy the biggest problem, and the daily needs for the 
citizen who needs services, security and dignity. And all these elements are interrelated.” 
49 CIA: The World Factbook: Syria. Syyrian väestön keski-ikä on 24,1 vuotta ja väestönkasvu 1,56% 2016. 
50 al-Assadin puheet 17.4.2011. This despair might push them to revolt against family, social and 
national values. That`s why this is a challenge, not only economic, but rather a national one strongly 
linked to Syria`s stability.” 
51 al-Assadin puheet 17.4.2011. “More than 60% of our society depends on agricultural or live in rural 
areas. There`s no doubt thatagriculture is the backbone of of Syrian economy.” 
52 Tri Colin Kelley on ilmastotieteilijä, jonka pääalaa on ilmaston variaabelit ja muutokset, erityisesti 
kuivuus puoli-kuivilla ja kuivilla alueilla. 
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työttömyyteen luoden otollisen maaperän yhteiskunnalliselle rauhattomuudelle.53 Syyrian 

esimerkki ilmaston merkityksestä poliittiselle vakaudelle on erittäin mielenkiintoinen paitsi 

Lähi-idän niin myös globaalissakin mittakaavassa.  

Kyseessä on toki vain mahdollinen osatekijä, mutta samat asiat voivat toistua muuallakin 

samankaltaisten premissien vallitessa. Varsin usein nälkä ja kurjuus ovat olleet historiassa 

väen liikkeelle ajava voima. Kuivilla ja puolikuvilla alueilla muutokset ilmastossa näkyvät 

nopeasti ja sen seurauksena elinehdoiltaan epävakaat alueet voi muuttua nopeasti 

taistelukentiksi. 

Kuivuuden tuomat haasteet olivat toki jo aiemminkin esillä. al-Assadin 21.1.2006 Arabi 

Asianajajien Liitolle pitämässä puheessa selkeästi tiedostetaan sisäiset ongelmat ja niiden 

taustat talouden näkökulmasta. Toisaalta syyt siihen, että toimet ovat hitaita, vieritetään osin 

muualle, kuten Yhdysvaltojen aloittamaan sotaan terrorismia vastaan, talouden ohella: 

” Syyriassa on kyse 18 miljoonasta ihmisestä ja 60% heistä on alle 25-vuotiaita. 300,000 lasta syntyy 

joka vuosi ja 200,000 tarvitsee töitä joka vuosi. Vaarallisin haasteemme on tarjota työtä noille nuorille 

ihmisille. Toiseksi, poliittinen reformi on yhteydessä talouteen ja kulttuurilliseen reformiin ja koko 

yhteiskunnan parantamiseen. Tarvitsemme kuitenkin prioriteetteja. En tarkoita prioriteeteilla vaiheita 

jolloin teen ensin taloudellisen uudistuksen ensin ja sitten poliittisen ja niin edelleen, vaan mieluummin 

kuljen rinnakkaisia polkuja”54 

”Meidän tulisi keskittyä talouteen ensimmäiseksi, sillä se ei voi odottaa: ihmiset ovat nälkäisiä köyhyyden 

takia ja ihmiset haluavat varmistaa, että heidän lapsensa menevät hyviin kouluihin ja että meillä on hyvä 

terveydenhuolto. Muilla osa-alueilla ihmiset voivat odottaa. Siitä huolimatta edistymme kaikilla osa-

alueilla yhdessä. Mutta mikä on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana? Alun perin ensisijainen osa-

alueelle oli talous ja sitten politiikka, mutta nyt 9/11 tapahtumat ja heidän tapansa hoitaa terrorismia 

meidän ensisijaiset tavoitteemme ovat muuttuneet.” 55 

                                                           
53 PNAS: Climate Change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. 
www.pnas.org/content/112/11/3241 
54 al-Assadin puheet 21.1.2006 
www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=category&id=85&Itemid=473 .”Syria is 
about 18 million people and 60 percent of them are under 25 years old. 300,000 babies are born every 
year and 200,000 need jobs every year. The most dangerous challenge for our country is to offer jobs for 
young people. Second, the political reform is linked to economic and cultural reforms and to upgrading 
the whole society. But you need to have priorities. I do not mean priorities a sequence, where I do the 
economic reform first then the political and so on, but rather move in parallel terms.” 
55 al-Assadin puheet 21.1.2006. “We should focus on the economic field first because it cannot wait; 
people are hungry because there is poverty and people want to make sure that their children go to good 
schools and that they have a good medical system. In spite of that we are moving in all the fields 
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al-Assad näkemykseni mukaan käsittelee puheessaan täysin oikeita asioita, sillä toimiva 

talous on hyvä pohja vakaalle yhteiskunnalle. Myöskin talouteen liittyvien asioiden 

korostaminen ja lupaukset niiden korjaamisesta toimivat al-Assadin eduksi, diktaattorille on 

parempi lupailla kansalle taloudellisesta hyvinvointia kuin poliittista vapautta. Parantunut 

taloustilanne epäilemättä olisi ollut omiaan päästämään protestien pahimmat höyryt pois.  

On toki helpompaa syyttää ulkopuolisia kuin katsoa peiliin. Syyrian talousongelmat ovat 

hyvin moninaiset eikä maassa rehottanut korruptio varmasti ole edesauttanut taloudellista 

toimintaa. Rakenteellinen korruptio on tyypillistä autoritäärisissä poliittisissa järjestelmissä. 

Kvasi-laillisena terminä korruptio viittaa julkisten velvollisuuksien täyttämättä jättämiseen 

oman edun tavoittelun vuoksi. Useimmiten kyseessä on taloudellinen syy, tai tuttavapiirin 

suosiminen.56 Syyrian ollessa autoritäärinen valtio jossa valta on pienellä, rajatulla ryhmällä, 

on oletettavissa, että siitä syytetyt ovat olleet hallinnolle toimivia henkilöitä. 

 Täten korruptiosyytökset voidaan nähdä myös syytöksinä hallintoa vastaan. al-Assadin 

mielestä toimiva taloudellinen ympäristö vaatii puuttumista korruptioon ja 

hallintorakenteen muutosta, jotta epäkohtien oikaisu saadaan toteutettua.57 al-Assad 

myöntää, että hallinto ei vastaa tämän päivän vaatimuksia, ja haluaa että järjestelmiä 

muutetaan sähköiseen muotoon paremman valvottavuuden ja kustannustehokkuuden 

nimissä.  

Hän on oikeassa sanoessaan, että taloudessa kaikki liittyy kaikkeen: julkisten palvelujen 

ollessa retuperällä se heijastuu myös maatalouteen. Maatalous on muutakin kuin maata, 

vettä ja viljelyä. Voidakseen elää maasta viljelijät tarvitsevat kouluja, teitä ja muita 

yhteiskunnallisia palveluja. Oikeusjärjestelmän tulisi myös olla sellainen, että tukisi taloutta 

kitkemällä korruptiota. 

Yleisellä tasolla puheen sisältö on sovitteleva, kansan yhteenkuuluvuutta yhteisen haasteen 

edessä korostava ja monia virheitä myöntävä. al-Assad myös korostaa hallituksen toimia 

näiden ongelmien ratkaisemiseksi yhteisen hyvän vuoksi. Varsin voimakkaasti puheessa 

nousee kansan merkitys Syyrian tulevaisuudelle. al-Assadin mukaan kansa itse on se voima 

joka mahdollistaa muutoksen ja hän kutsuukin kaikki mukaan. Hän kuitenkin korostaa, että 

                                                           
together. But what has changed in the last five years? In the first place our priority was economy then 
politics, but now after 9/11 events and the way they dealt with terrorism our priorities have changed” 
56 Heywood, 365 
57 al-Assadin puheet 2011. “Administration needs full restructuring of procedures and transactions and 
at the same time monitoring the behavior of the the personnel”. 
www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=
473 
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muutokset eivät tapahdu hetkessä vaan kyseessä on prosessi, jonka onnistumisen 

edellytyksenä on kaikkien osallistuminen. 

Puheessa on hyvin voimakas baathistinen pohjavire: kaikki kolme keskeistä käsitettä nousee 

vahvasti esille. Arabien yhtenäisyyden korostaminen (tässä tapauksessa tosin Syyrian sisällä), 

vapaus ja sosialismi. Hänen antamansa kuva tarvittavista uudistuksista noudattavat Aflaqin 

teesiä yhtenäisyydestä: syyrialaisten henkinen ja kulttuurinen kehittyminen valtion 

poliittisten toimien tukena on tärkeää koko yhteiskunnan muutoksessa.58 Muutos toki vaatii 

aikaa, ja Aflaqinkin mukaan yhtenäisyyden vaatimus ja poliittinen muutos ei ole suoraan 

sidottu tiettyyn hetkeen ja aikaan vaan se on verkkaisempi kehityssuunta. Tämänkaltainen 

retoriikka on hallinnon kannalta hyödyllistä, sillä se perustelee ideologisesti miksi muutos 

tapahtuu hitaasti ja voittaa hallinnolle aikaa. Samalla baathismin käsite arabi-nationalismista 

aksioomana vapauttaa hallituksen vastuusta ja sen voidaan nähdä syyllistävän välitöntä 

muutosta huonojen olojen takia vaativille. al-Assadin puheessa kansan yhtenäisyydestä 

puhutaankin itsestäänselvyytenä, mutta siinä nähdään hallitus päätoimijana, vaikkakin 

kansan myötävaikutuksella. Tällöin edessä on tilanne, jossa tämän raamin ulkopuolelle 

jäävät mielipiteet ja toimet voidaan katsoa sabotaasiksi hallituksen näkökulmasta. 

Mitä vapauden ja oikeuksien vaatimiseen puolestaan tulee, katsotaan yhtenäisyyden olevan 

sen esivaatimuksena. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että vapaus saavutetaan, kun 

kansa pysyy kurissa ja täten yhtenäisenä ja odottaa kehitystä, eikä vaadi sitä. al-Assadin 

viittaukset Syyrian haasteisiin sisältävät myös käsitteen yhteisestä kamppailusta. Aflaqin 

teesi positiivisesta vapaudesta liittyy tähän mielestäni olennaisesti: 

”Todellinen kamppailu ei koskaan voi olla tuhoa, negatiivisuutta tai toiminnanpuutetta. Se on luovuutta, 

rakentamista, hedelmällistä ja myönteistä toimintaa” 

”Kamppailussa me rakennamme perustukset tulevalle elämällemme. Kamppailussa tekijät, jotka luovat 

rappiota, tullaan poistamaan. Kamppailun ilmapiirissä ei tule olemaan yksityistä hyötyä, 

vastakkainasettelu ja itsekkyys lakkaavat olemasta, sillä kamppailu rakentaa uuden peruslähtökohdan, 

henkien tulee nousta sen tasolle tai tulla jätetyksi pois”59 

Mitä tulee negatiiviseen vapauteen, eli poliittiseen ja henkilökohtaiseen vapauteen niin 

kansainvälisestä kontrollista ja kotimaisesta tyranniasta, baath-ideologia tarjoaa jälleen al-

Assadille työkalut tiukalle kontrollille. Aflaqin mukaan ihmisten vapauttaminen on 

                                                           
58 Morrison. Unity 
59 Morrison. “Real struggle can never be destruction, negativeness or inaction. It is creativeness, building, 
a fruitful and positive action” 
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ensiarvoisen tärkeää. Negatiivisen vapauden oikeudet voidaan ohittaa, ja on jopa syytä 

sivuuttaa, kun henkilö pitää saada tajuamaan hänen arabi-omatuntonsa ja arabien kamppailun 

tärkeys. Toisin sanoen, henkilö voidaan ”pakottaa olemaan vapaa”, joskin positiivisen 

vapauden kontekstissa jolloin henkilökohtaiset vapaudet muuttuvat alisteiseksi yleisemmälle, 

arabien kansalliselle kamppailulle.60  

al-Assadin suhtautuminen julkisen sektorin osuuteen taloudesta noudattaa sekin baathismin 

ajatuksia arabisosialismista. Aflaq ei omiensa sanojensa mukaan koe sosialismia vain keinona 

tyydyttää nälkää. Itse nälkä ei ole hänen huolensa kohteena, vaan se että nälkä estää ihmisiä 

toteuttamasta omaa potentiaaliaan, joka taasen on kytköksissä henkiseen kasvuun.61 Aflaqin 

näkemyksissä sosialismissa tärkeäksi osaksi nousee perinteinen käsite tuotantovälineiden 

omistajuudesta, al-Assad kuitenkaan ei anna perinteiselle tehdasteollisuudelle kohtuuttoman 

suurta osaa vaan hän tiedostaa Syyrian julkisen sektorin tärkeyden taloudelle. al-Assad kertoo 

julkisen sektorin asemasta seuraavaa: 

”Julkinen sektori ei koostu vain tehtaista. Se tarjoaa myös palveluita väestölle, ja julkinen sektori on 

osoittautunut vakauden takeeksi Syyriassa. Se tuo rahaa valtion ja takaa vakauden samaan aikaan. 

Valtion rooli taloudessa on tullut tärkeämmäksi, eritoten vallalla olevissa globaaleissa oloissa, 

hyödykkeiden hintojen noustessa ja hintoja ylöspäin työntävien monopolien syntyessä. Kun valtio tarjoaa 

kulutushyödykkeitä kohtuulliseen hintaan, se suojelee väestöä ja samaan aikaan laskee hintoja sekä estää 

yritykset monopoleihin tai ihmisten tarpeiden hyväksikäyttöön”62 

 

 

 

                                                           
60 Morrison. “In struggle we build the foundations of our future life. In struggle the factors causing 
decadence will be removed. In the atmosphere of struggle there will be no private benefit, base rivalries 
and selfishness will cease to exist, because struggle builds a new standard and spirits will have either to 
be elevated to it or be left out” 
61 Morrison. Socialism 
62 al-Assadin puheet 17.4.2011. “The public sector does not only consist of factories. It also provides 
services to the population, and the public sector has proven to be guarantor of stability in Syria. It 
contributes to the treasury and guarantees stability at the same time. The role of the state in the 
economy has become more important, particularly under the global conditions, rising prices of 
commodities abroad and with the emergence of monopolies which push prices up. When the state 
provides consumer goods at reasonable prices, this protects the population and at the same time brings 
the prices down and foils any attempt on the part of those who might think of monopoly or exploiting 
people’s needs” 
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On selvää että 17.4.2011 pidetty puhe on ideologista paatosta, al-Assad tarjoaa puheessaan 

selkeästi sisältöä, joka on ideologista retoriikkaa63:  

a. näkemys asiain tilasta yleisesti = ”maailmankatsomus” 

b. tarjoaa mallin halutulle tulevaisuudelle, näkemys hyvästä yhteiskunnasta 

c. Linjaa kuinka poliittinen muutos voidaan ja pitäisi tehdä 

Vaikuttaisi mielestäni siltä, että al-Assad ei ymmärrä täysin sitä, että huomattava osa kansasta 

ei halua, että muutos tapahtuisi hänen tai baath-puolueen ohjauksessa. He haluavat poistaa 

vanhan järjestelmän kokonaan. Lupaukset paremmista oloista, työpaikoista ja oikeuksista 

kylvetään maaperään, joka on hedelmätön al-Assadin sanomalle. Kohler-Riessmannin 

artikkelissa esitellyn rakenteellisen analyysin pohjalta väittäisin, että al-Assadin puheessa on 

ideologisesti määritelty vetoava sävy64.  

Syyrian hallitus esitetään selkeästi hahmona, joka tunnustaa virheitä mutta pyrkii korjaamaan 

kaiken, kansan tuella. Jokaisella elämän saralla luvataan parannusta, al-Assad kertoo, kuinka 

on kuunnellut tavallisten ihmisten lähetystöjä ympäri eri maakuntia ja kuinka hän jakaa heidän 

huolensa. Hän tietää, että muutoksia on tehtävä mutta samalla varoittaa kansalaisia liiallisesta 

toiminnasta.  

al-Assad esiintyy selkeästi johtajana, ja tarjoaa narratiivia, jossa hän yhdessä kansan kanssa 

tekee paremman tulevaisuuden. Flemingin artikkelin mukaisesti al-Assadin johtamis-

narratiivissa on tarkkaan määritelty tarina. 

Hän pyrkii antamaan tarinalleen merkityksellisyyttä, joka voidaan Flemingin jaon mukaan 

jakaa seuraavasti: 

a. Diagnoosi = al-Assad ymmärtää (ainakin osittain) kansan tilanteen, toiveet ja 

ylipäänsä tilanteen johon hän hallituksineen pyrkii vaikuttamaan. Kansa on 

rauhatonta, joten jotain siis täytyy tehdä ja syytä kysyä miksi näin on? Mitkä ovat 

tarinallisesti niitä tärkeitä hetkiä/tapahtumia/kehityksiä jotka ovat johtaneet siihen 

missä nyt olemme ja minne olemme menossa? Katsaus menneeseen, jaettuun 

tapahtumahistoriaan avaa oven puheen sisällön merkityksellistämiseen.65 

b. Kommunikaatio = al-Assad vetoaa kansaan, puhuu oikeuksista, korruption 

kitkemisestä, talouden tilasta jne. Toisin sanoen kaikista asioista jotka kansa kokee 

                                                           
63 Heywood, 43 
64 Kohler-Riessman, Structural analysis 
65 Fleming. Diagnosing 
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itselleen tärkeiksi ja myös samoilla käsitteillä. Puhe on ehkä esitetty uudelle 

hallitukselle, mutta myös kansaan luodaan uskoa tulevaisuudesta jota uusi hallitus 

symboloi mutta jossa kansa itse on muutoksen keskiössä. Myös hetki jolloin 

17.4.2011 esitetty puhe on valittu, on tärkeä: kertomuksen voima piilee voimakkaasti 

siinä hetkessä, jolloin se esitetään. Puhe, joka on pidetty uudelle hallitukselle sisältää 

epäilemättä voimakasta sanomaa arvojen, merkitysten ja näkemyksien osalta.66 

c. Mukautuvuus = al-Assad tietää, että rajumpaakin liikehdintää voi tapahtua ja hän 

tietää omien resurssien rajat. Tämän vuoksi on edullista esiintyä sovittelevana, 

rauhantahtoisena uuden ajan lähettiläänä. Syyria on tavallaan vene, jossa al-Assad on 

kapteeni mutta kaikki ovat kuitenkin samassa veneessä. Edessä olevat karikot 

tiedostetaan mutta samalla kerrotaan kuinka toimista, joilla ne vältetään.67  

Diskurssianalyysin ABC – kirjan mukaisessa perusolettamus-kategoriassa al-Assadin puheen 

sisällön perusteella sanoisin, että kyseessä on olettamus kielen käytön seurauksia tuottavasta 

luonteesta. Toki muitakin puolia on havaittavissa, mutta al-Assadin puheen sisältö ei pelkästään 

kuvaa vaan siinä nimenomaan toimitaan: sanotaan asioita äänen, luvataan muutoksia, 

valetaan uskoa tulevaisuuteen. Erityisesti retoriikan tilannekohtainen funktionaalisuus nousee 

avainasemaan. Diskurssianalyysin Aakkoset-kirjan68 esimerkin mukaisesti al-Assadin 

puheessa on lukuisia ristiriitaisia jännitteitä: ”Sallitaan oikeus mielenilmaisuun…” kuulostaa 

varsin positiiviselta ja sallivalta, mutta toisaalta muualla todetaan ”oikeuksien myöntämisen 

takia syytä mielenilmaisuun ei ole”. Tällaisten, vallitsevaan tilanteeseen sidottujen funktioiden 

lisäksi, al-Assadin narratiivi sisältää kiistämättömän ideologisen seurauksen. Ideologinen seuraus 

liittyy diskurssin ja vallan keskinäiseen suhteeseen joiden seuraus voi olla esimerkiksi 

alistussuhteiden legitimoiminen ja ylläpitäminen.69  

Tässä suhteessa baathistinen näkemys ”vapauteen pakottamisesta” isomman hyvän puolesta 

asettuu mielenkiintoiseen asemaan, sillä voidaan perustellusti esittää sen toimivan vahvana 

tekijänä al-Assadin retoriikassa ja näin suhteessa valtaan ja kansaan. Muutosta tarvitaan, sen 

syitä eritellään onnistuneesti, oikeanlaisia ratkaisuja tarjotaan mutta al-Assad kuitenkin 

sivuuttaa tärkeimmän osan: oman ja baath-puolueen aseman suhteessa kansan tahtotilaan. 

Kansa haluaa muutoksen, mutta he eivät halua sitä vanhan hallinnon antamana. Tämä on se 

perustavanlaatuinen koetinkivi, joka näkemykseni mukaan johti sisällissotaan.  

                                                           
66 Fleming. Communication 
67 Fleming. Adaptibility 
68 Jokinen, 42 
69 Jokinen, 43 
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Professori Krebsiltä lainaamani ja omaan tutkimukseeni muokkaamani tekstin painotuksia 

mittaava kyselylomake tukee päätelmiäni hyvin. Avainsanoja/toistuvia teemoja mittaamalla 

pääpaino on 17.4.2011 annetussa puheessa selkeästi painottunut korostamaan Syyrian 

kansakunnan yhteenkuuluvuutta, talouden merkitystä ja hallinnon halua ratkaista ongelmat.70 

Jokaiseen esitettyyn kysymykseen sisällöstä on mainintoja mutta nämä kolme muodostavat 

selkeän enemmistön jolloin Krebsin metodin mukaan voidaan päätellä puheen pääpainon 

olevan yllämainituissa asioissa. Ideologisen taustan merkitystä Krebsin metodi ei kuitenkaan 

pysty mittaamaan, vaan sen merkityksen olen päätellyt diskurssianalyysin perusteella, jolloin 

Krebs anti ei tutkimukseni seiso omilla jaloillaan, vaan toimii muiden menetelmien 

aputyökaluna. 

 

1.2 Salaliittoja ja marttyyrien verta - al-Assadin puhe Damaskoksen 

yliopistolla 20.6.2011 

Kesäkuuhun 2011 tultaessa al-Assadin puheiden sävyssä on huomattava muutos. 

Turvallisuustilanne heikentyi huomattavasti eivätkä protestit lakanneet reformilupauksista 

huolimatta eikä verenvuodatukselta vältytty. Toukokuussa al-Assadin joukot iskivät 

panssarivoimien tukema Damaskoksen esikaupunkeihin, Daraan ja Homsiin jotka olivat 

protestiliikkeen suurimpia tukialueita.71 al-Assad ei pyri peittelemään protestien 

muuttumista veriseksi ja turvallisuustilanteen heikentymistä, vaan ottaa heti puheen alussa 

asian esille ja suuntaa viestinsä kansalle, turvallisuusjoukoille ja armeijalle:  

”Rauha teille, teille kaikille jotka suojelevat tätä rakasta ja arvokasta kotimaata. Rauha kansalle, 

armeijalle, turvallisuusjoukoille ja kaikille niille ovat toimineet varmistaakseen kapinan lietsomisen 

ehkäisyn; haudaten sen inhottaviin käärmeenpesiin joihin se kuuluu. Rauha marttyyriemme sieluille joiden 

veri on kasvanut krysanteemeiksi keväällä ja kesällä, kun kukkimisen hedelmällisyyden vuodenajat on 

korvattu petoksen ja tappamisen vuodenajoilla. Mutta jopa petoksen vuodenaika kantaa kukintoa 

Syyriassa. Ne puhkeavat ylpeyden ja voittamattomuuden kukkaan”72 

                                                           
70 Avainsana/teema-kyselylomake: Mikä on puheen keskeinen sisältö poliittisesti? Syyrian kansakunnan 
yhtenäisyyteen 6 selkeää viittausta ja laajempaa tekstiosaa, konfliktin ratkaisuun/syihin 5 laajempaa 
viittausta ja talouden merkitykseen 5 laajempaa viittausta 
71 YLE, http://yle.fi/uutiset/3-8673394 
72 al-Assadin puhe Damaskoksen yliopistolla 20.6.2011. ” Peace be upon you, upon all those who are 
protecting this dear and precious homeland. Peace be upon the people, the army, the security forces and 
all those who have been working to insure the prevention of sedition; burying it in the detestable snake 
holes where it belongs. Peace be upon every mother who has lost a dear son, on every child who lost a 
father, on every family that lost a beloved one. Peace be upon the souls of our martyrs whose blood has 
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Heti alkusanoista alkaen on selvää, että hallinto on ryhtynyt tekemään selkeää jakoa, hyviin 

ja pahoihin, ja että tilanne on menossa huonompaan suuntaan. Aiemmasta puheesta 

poiketen al-Assad ei enää lupaile mitään uusia uudistuksia joka voi kertoa siitä, että hallinto 

on huomannut, ainakin annettuna ajankohtana, neuvottelun ajan olevan pitkälti ohitse. 

Myös sovitteleva kansan vaatimuksia myötäilevä ja ongelmat tiedostava sävy on heikommin 

esillä. Tilalle on tullut johtamisretoriikka, jossa korostetaan hallinnon päättäväisyyttä uhan 

edessä ja vedotaan uskollisiin voimiin antamalla hallinnon vastustajista kuva Syyriaa 

nakertavina salaliittolaisina sekä maalataan toiveikasta kuvaa tulevaisuudesta kaikista 

haasteista huomioimatta:   

“Tartuimme tähän mahdollisuuteen, kun päätimme muokata tulevaisuutta, sen sijaan että katsoisimme 

vierestä, kun tulevaisuus muokkaa meitä ja ympärillämme olevia tapahtua. Olemme päättäneet ottaa 

tapahtumat hallintaan sen sijaan että tapahtumat hallitsivat meitä – me johdamme sen sijaan että 

olisimme johdettavia”73  

al-Assad selkeästi valmistelee kuulijoitaan tulevaan paatoksellaan. Viholliskuvaa rakennetaan 

puheilla salaliitosta ja kysymyksestä siitä ketkä ovat sen takana. Rivien välistä al-Assad 

esittää hieman johdattelevasti, että vastaus kysymykseen siitä, mitä Syyrialle on 

tapahtumassa ja miksi, piilee ulkopuolisessa vaikuttamisessa. Hän kertoo, että Syyria on 

aina, ennen ja jälkeen itsenäistymisensä ollut salaliittojen kohteena ja painottaa Syyrian 

keskeisen geopoliittisen sijainnin merkitystä taustasyynä.74 Hän toteaa ”ulkoisten poliittisten 

positioiden lisäävän painetta Syyriaa kohtaan”, mainitsee median luoman painostuksen ja 

”vandaaleilta löytyneet hienot puhelimet”.  

Lääkärille sopivalla retoriikalla hän toteaa salaliittojen olevan kuin ”bakteereja, jotka 

lisääntyvät joka hetki, kaikkialla”. al-Assadin mukaan näitä salaliittojen bakteereja ei voi 

täysin torjua, mutta vastustuskykyä niitä vastaan voi kehittää. Tämän lääketieteellisen 

vertauksen ytimessä on mielestäni ajatus siitä, että Syyrian kansakunnan ”kehosta” tulisi 

löytää heikkoudet jotka mahdollistavat ”taudinaiheuttajien” toiminnan. Osin tässä 

vertauksessa on nähtävissä myös se, ettei al-Assad näe varsinainen taudin vielä puhjenneen 

                                                           
grown into chrysanthemum in the spring and summer when the seasons of flowering and fruition have 
been replaced by seasons of conspiracy and killing. But even season of conspiracy gives flowers in Syria. 
They bloom into pride and impregnability”.  
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=359:president-al-
assad-2011-damascus-university-speech&catid=117&Itemid=496 
73 al-Assadin puheet 20.6.2011. “We took this option when deciding to shape the future, rather than 
standing by and letting the future shape us and the events around us. We have decided to control events 
rather than letting events control us—we will lead rather than be lead” 
74 al-Assadin puheet 20.6.2011.  
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täyteen voimaansa, vaan se voidaan vielä ehkäistä. Hän korostaa Syyrian suvereeniutta 

toteamalla, että syyrialaisten tulisi itse ratkaista omat ongelmansa ja välttää tekijöitä jotka 

vaarantavat kansallisen koskemattomuuden. Näin ollen viittaus ulkopuoliseen 

vaikuttamiseen paitsi luo näkemystä, että syyrialaiset itse eivät ole syypäitä tapahtumiin, niin 

myös siitä ongelmien juuri ei Syyriassa tai sen hallituksessa. Ongelmia aiheuttavat 

ulkopuoliset.    

Puheen yleisestä, aiempaa kovemmasta linjasta huolimatta myös sovittelevampaa sävyä 

esiintyy, ja al-Assad jakaa levottomuuksien osatekijät kolmeen tekijään, ensimmäisenä 

tekijänä:    

”Ensimmäinen ovat he, joilla on vaatimuksia tai tarpeita jotka he haluavat valtion ratkaisevan. Olen 

aiemmin puhunut oikeutetuista vaatimuksista. Tämä on yksi valtion velvollisuuksista kansalaisiaan 

kohtaan, jossa sen tulisi tehdä väsymättä työtä, jotta vaatimukset tulisivat täytetyiksi parhaiten 

mahdollisuuksien mukaan. Kaikkien meidän, vastuullisissa asemissamme, tulisi kuunnella heitä, puhua 

heille ja auttaa heitä, yleisen järjestyksen nimissä. Joidenkin ihmisten välittömät tarpeet eivät oikeuta 

kaaoksen levittämistä, lakien rikkomista ja yleisen edun vahingoittamista”75  

Mielestäni al-Assad pyrki estämään rauhallisempien mielenosoittajien radikalisoitumisen 

tunnustamalla edelleen, että osa protestiliikkeestä oli oikeutettua. Reformipuheilla ei ole enää 

pääpainoarvoa, mutta al-Assad muistuttaa, että syyt niiden taustalla ovat edelleen valideja, 

enemmän tai vähemmän. Myöskään minkäänlaista takaisinvetoa jo tehdyistä lupauksista ei 

ole, vaan ainakin hän haluaa antaa tyynnyttelevän kuvan siitä, että ne ovat edelleen voimassa. 

Estääkseen lisääntyvää hajaannusta hän toteaakin järkevästi, että on tehtävä selkeä ero sen 

välillä, keillä protestoijista on perusteltuja vaateita ja ketkä ovat osallisena tuhotöihin. 

Jälkimmäisen ryhmän hän toteaa olevan pieni, mutta että heidän toiminnallaan on ollut selvä 

vaikutus. ”Tuholaiset” yrittivät al-Assadin mukaan manipuloida enemmistöä saavuttaakseen 

muita päämääriä kuin reformit.76  

                                                           
75 al-Assadin puheet 20.6.2011. ”First are those who have demands or needs that they want the state to 
meet. I have previously spoken about rightful demands. This is one of the duties of the state towards its 
citizens; where it should work tirelessly in order to meet those demands to the best of its capacities. 
 All of us, in our positions of responsibility should listen to them, talk to them, and help them, under the 
umbrella of public order. Law enforcement does not justify neglecting demands of the people. The urgent 
need of some people also does not justify the spreading of chaos, the breaking of laws, and harming of 
public interests” 
 
76al-Assadin puheet 20.6.2011 
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al-Assadin käsitellessä reformivaateiden alkuperäisiä lähtökohtia voidaan nähdä baathistista 

ajatusmallia kansakunnan kehittymisestä. Protestoijilla, erotuksena terroristeista, ei hänen 

mukaan ollut ulkopuolista agendaa tai ulkomaalaisia yhteyksiä, he vastustivat ulkoista 

puuttumista ja pyysivät oikeutta osallistua marginalisoimisen sijaan sekä oikeutta. Baathismin 

kontekstissa tämä voidaan nähdä pyrkimyksenä korkeampaa henkiseen ja kulttuurilliseen 

yhtenäisyyden tilaan, joka itsessään uudistaisi ja kehittäisi arabiyhteiskuntaa, vaikkakin tässä 

tapauksessa paikallisesti Syyriassa.  

Tämä yhtenäisyys toisi baath-ideologian mukaan mukanaan henkisen muutoksen ja 

kansallishengen voimistumisen ja sitä kautta vapauden.77 Reaalipoliittisesti kaikenlainen 

kansanliikehdintä on uhkatekijä autoritäärisen hallinnon kannalta, mutta ideologiselta 

pohjalta ajatellen baath-liike itsessään on vallankumouksen ja kamppailun merkitystä 

arabihengen syntymiseen korostava. Tämä on yksi tapa tulkita al-Assadin mainitsemia 

oikeutettuja mielenilmaisuja. Aflaq toteaa, että ”vallankumous muuttaa ihmisiä, ja ihmiset 

muuttavat poliittisen ja taloudellisen systeemin”.78 al-Assad vaikuttaisikin tälle ajatukselle 

myötämieliseltä, joskin siten että vallankumous olisi massojen sijaan yksilötason mielen 

vallankumous, joka toisi mukanaan yhteiskunnan muutoksen syvällisellä tavalla, pidemmän 

kehityksen myötä. al-Assadin kannalta tässä on toki nähtävillä ilmeinen viivyttelytaktiikka 

rauhattomuuksien hillitsemisessä. 

Mielestäni erittäin tärkeä osa al-Assadin puheessa, mitä tulee yhteiskunnan jakautumiseen ja 

ryhmien radikalisoitumiseen on maininta Muslimiveljeskunnasta79: 

”Esimerkiksi, on olemassa ratkaisemattomia ja paisuneita ongelmia jotka juontavat 30 vuoden takaiseen 

yhteenottoon Muslimiveljeskunnan kanssa. Se oli musta vaihe, ja sukupolvet edelleen maksavat hintaa 

tuolta ajalta; heiltä evätään valtiolliset työpaikat, tai heille ei esimerkiksi myönnetä turvallisuuslupia. 

Toisin sanoen, pidimme eräitä yksilöitä vastuullisena toisten yksilöiden virheistä – mikä ei ole oikein. 

Olemme ryhtyneet ratkaisemaan näitä ongelmia”80 

                                                           
77 Morrison 
78 Morrison 
79 BBC: Islamlaista maailmankuvaa edustava Muslimiveljeskunta kapinoi vuosina 1964-1982 baath-
hallintoa vastaan. 1982 kapina muuttui Haman kaupungissa vallankumousyritykseksi, jonka Hafiz al-
Assad murskasi kovaotteisesti piirittämällä kaupungin ja tuhoamalla sen tykistöllä ja panssarivaunuilla. 
Veljeskunta julistettiin laittomaksi ja jäsenyydestä säädettiin kuolemantuomio.  
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-17868325 
80 al-Assadin puheet 20.6.2011. ”  For instance, there are unsolved accumulated issues dating back three 
decades since confrontation with the Muslim Brotherhood. That was a black phase, and generations are 
still paying the price for that period, like being refused government employment, for example, or not 
being given security permissions. In other words, we held certain individuals responsible for other the 
mistakes of other individuals—which is not right. We have started to solve these problems ” 
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Muslimiveljeskunta oli baath-hallinnon vanha vihollinen ja vaikka puheessa näennäisesti 

todetaan heitä kohdellun kaltoin, sisältyy mielestäni viittaukseen uhkaus paitsi mahdollista 

uusintaottelua haluavalle Muslimiveljeskunnalle niin oppositiolle yleisestikin. al-Assad oli jo 

käyttänyt raskaan kaluston tukea protestoijia vastaan eri puolella maata, ja muistutus siitä, 

miten baath-hallinto on aiemmin toiminut vastaavassa tilanteessa, on mielestäni ilmeinen. 

Viesti on selvä: hallitus on valmis kovempiin toimiin tilanteen niin vaatiessa, kuten jo 

aiemmin. Tämä viesti on osoitettu paitsi omille, myös vastustajille. 

Toisena rauhattomuuksien tekijänä al-Assad osoittaa seuraavat: 

”Toinen osatekijä muodostuu lainsuojattomista ja eri rikostapauksista etsityistä jotka ovat löytäneet 

valtion instituutioista vihollisen ja kohteen, sillä ne ovat este heidän laittomille intresseille ja koska he ovat 

valtion instituutioiden etsimiä. Heille, kaaos on ollut kultainen mahdollisuus johon tulisi tarttua, jotta he 

varmistaisivat vapaana olemisensa ja rikollisissa toimissaan pysymisensä”81 

Syyria on autoritäärinen järjestelmä, joten rikollisuuden muodot ja niiden määritelmät ovat 

hyvin poikkeavat länsimaiseen kansalaisyhteiskuntaan verrattua. Uskallan väittää, että 

Syyriassa moni luetaan rikolliseksi autoritäärisen hallinnon lähtökohdista. al-Assad kertoo, 

että protesteihin osallistunutta rikollista ainesta oli arviolta 64,000 henkeä, eli ”sotilaallisessa 

mielessä 5 divisioonaa, melkein armeijan verran”. Puheen kovuudesta kertoo se, että 

yleisesti rikolliset katsotaan poliisivoimien huoleksi, jolloin heistä puhuminen sotilastermein 

on varsin kovaa retoriikkaa joka antaa pohjaa armeijan käyttämiselle paitsi heitä, niin myös 

heihin rinnastettuja tahoja vastaan. 

Kolmantena osatekijänä, ja mielestään vaarallisimpana, al-Assad osoittaa heidät joilla on 

ekstremistinen ja takfiristinen82 ideologia: 

”Tunnemme ja olemme kokeneet tällaista ideologiaa vuosikymmeniä sitten, kun se yritti soluttautua 

Syyriaan; ja Syyria onnistui tuhoamaan sen kiitos Syyrian kansan viisauden ja älykkyyden. Ideologia, 

                                                           
81 al-Assadin puheet 20.6.2011. “The second component consists of outlaws and wanted for various 
criminal cases who found in the state’s institutions an enemy and a target because they constitute an 
obstacle for their illegitimate interests and because they are sought by the state’s institutions. For those, 
chaos was a golden opportunity that should be grasped in order to ensure that they remain free and 
persist in their illegal activities” 
82 Oxford Islamic Studies Online. Takfir: ilmaisu jonka mukaan joku on ei-uskova (kafir) eikä enää 
muslimi. Takfir-termiä käytetään nykyaikana oikeuttamaan väkivalta islamilaisten valtioiden johtajia 
vastaan, joiden katsotaan olevan riittämättömästi uskonnollisia. Siitä on tullut keskeinen ideologia 
useille militanteille ryhmille. http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2319 
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jonka näemme tänään, ei ole yhtään eri kuin se minkä näimme vuosikymmeniä sitten. Se on täsmälleen 

sama.”83 

Tässä on nähtävillä täysin selkeä viholliskuva, sekä reaalipoliittisesti että ideologisesti. al-

Assad puhuu yleisesti ääri-islamilaisista erityisemmin nimeämättä mitään erityistä ryhmää, 

mutta jo puheen aiempi viittaus vuosikymmenten takaiseen kohtaamiseen osoittaa 

vihollisen olevan Muslimiveljeskunta ja sen lähiryhmät. Muslimiveljeskunta on islamilainen, 

sharia-lakia kannattava ryhmä jonka kannalta maallinen baath-ideologia, toisin sanoen 

Syyrian hallinto on takfiri, ei-muslimi. Tällöin perustavanlaatuinen vastakkainasettelu 

maallisen ja hengellisen järjestelmän välillä on väistämätön. Muslimiveljeskunta hajotettiin 

1982 tapahtumien seurauksena, mutta sitä ei täysin saatu kitkettyä. Aiemman, laajan ja 

järjestäytyneen vallankumousyrityksen hajottua al-Assad sanoo nykyhetkeen liittyen 

taustaideologian olevan saman, mutta sen olomuodon muuttuneen: 

”Kuitenkin, mikä on muuttunut, on toimintatavat ja henkilöt. Tämän kaltainen ideologia piileskelee 

pimeissä nurkissa tullakseen esille tilaisuuden esittäessä itsensä tai milloin se löytää käyttökelpoisen 

naamion johon verhoutua. Se tappaa uskon nimissä, tuhoaa reformin nimissä ja levittää kaaosta vapauden 

nimissä. On surullista nähdä missä tahansa yhteiskunnassa maailmassa sellaisia ryhmiä jotka kuuluvat 

menneeseen aikaan, jotka kuuluvat ajanjaksoon jollaisessa emme halua elää ja johon emme kuulu” 84 

On luontevaa, että kriisin hetkellä haetaan menneisyydestä esimerkkejä tai innoitusta. Paitsi 

varoituksena annetulle viholliskuvalle, voi al-Assadilla on myös kaksoismerkitys 

sanomassaan: hän valaa uskoa kannattajilleen muistuttamalla heitä, että 

vastaavantyyppisessä tilanteessa on ennenkin oltu, ja voitettu. Hän pyrkii rationalisoimaan 

käsillä olevaa tilannetta vertauksilla menneisyyteen. 

Jakaessaan protestiliikkeen kolmeen osaan al-Assad antaa selkeitä merkityksiä niiden 

luonteesta luo näin merkityksiä joihin kuulija voi samaistua. Enemmistön hän kuvaa 

positiiviseen sävyyn rauhallisiksi, oikeutettuja vaatimuksia esittäviksi, vaikkakin toteaa että 

heitä yritettiin manipuloida toimimaan radikaalimmin. Väitän, että hän haluaa tämän 

                                                           
83 al-Assadin puheet 20.6.2011. ” We have known and experienced this kind of ideology decades ago 
when it tried to infiltrate Syria; and Syria was able to eliminate it thanks to the wisdom and intelligence 
of the Syrian people. The ideology we see today is no different from that we saw decades ago. It is 
exactly the same” 
84 al-Assadin puheet 20.6.2011. “What has changed, however, is the methods and the persons. This kind 
of ideology lurks in dark corners in order to emerge when an opportunity presents itself or when it finds a 
handy mask to put on. It kills in the name of religion, destroys in the name of reform, and spreads chaos 
in the name of freedom. It is very sad to see in any society in the world some groups that belong to other 
bygone ages, that belong to a period we do not live in and we do not belong to.” 
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kaltaisella luonnehdinnalla pitää enemmistön jatkossakin rauhallisena, sillä ihminen harvoin 

haluaa rakentaa identiteettinsä ei-toivottavien ryhmien varaan. Tämä on myös se ryhmä, 

jolle reformilupaukset on suunnattu.  

Rikolliset hän kuvaa omaa etua tavoitteleviksi ja että he vastustavat hallintoa voidakseen 

jatkaa rikollista toimintaansa. Kuulijan on helppo asennoitua tähän, sillä missä tahansa 

yhteiskunnassa rikolliset nähdään yleisesti ryhmänä jotka, kuuluvat paaria-luokkaan. 

Ääriainekset hän esittää selkeästi vihollisena ja esittää nimenomaisesti heidät reformien 

toteutumisen esteeksi. Aflaqin ajatusmallin mukaisesti hän painottaa ihmisen ja henkisen 

muutoksen merkitystä reformissa. Näin ollen mennyt ideologia, kannattajineen, tulisi haudata, 

jotta kehitys olisi mahdollista.85 Mielestäni, hän pyrkii suuntaamaan negatiivisen huomion 

hallituksesta poispäin, erityisesti ryhmää vastaan jonka kanssa on ennenkin taisteltu, ja joka 

on hallituksen näkemyksen mukaan vaarallisin uhkatekijä. Hän pyrkii ”hajota ja hallitse”-

taktiikkaan rikkomalla protestiliikettä ja luomaan ääriaineksista yhteistä vihollista: 

”Joissakin tapauksissa rauhallisia mielenosoittajia käytettiin kilpenä, jonka taakse asemiehet piiloutuivat; 

toisissa tapauksissa he hyökkäsivät siviilejä, poliiseja ja sotilaita vastaan hyökkäämällä sotilasalueille ja 

asemiin tai suorittivat salamurhia. Kouluja, kauppoja ja maanteitä suljettiin voimankäytöllä ja julkista 

omaisuutta tuhottiin, ryöstettiin ja sytytettiin palamaan tarkoituksella”86 

Vaikka al-Assad edustaakin autoritääristä järjestelmää, välittyy puheesta kuva, että myös 

voimaan perustuva hallinto tarvitsee ainakin kansan osittaisen tuen. Koska Syyriassa ei ole 

länsimaisia, kansanvaltaan perustuvia toisistaan riippumattomia, poliittisia laitoksia, tulee 

kansan tuki hankkia pakolla, petoksella, propagandalla, yksittäisiä ryhmiä myönnyttelemällä 

tai kasaamalla rivit yhteistä vihollista vastaan. Pelkkä voima ei riitä. Tarvitaan myös 

auktoriteettia, jonka al-Assad pyrkii saamaan suojelemalla kansaa sitä uhkaavalta viholliselta. 

Tämän yhteisen viholliskuvan luomista al-Assad rakentaa juurikin retoriikalla, jossa 

vihollinen aiheuttaa vahinkoa paitsi sotilaille, niin myös tavallisille ihmisille, joille koulut ja 

kaupat ovat elämisen kannalta tärkeitä.   

Baathismin näkökulmasta uhkaukset ja koventuneet otteet voivat olla selitettävissä 

positiiviseen vapauteen pakottamisen nimissä, joka taasen on osa arabien kamppailua. Aflaq 

                                                           
85 al-Assadin puheet 20.6.2011 
86 al-Assadin puheet 20.6.2011. “In some cases, peaceful demonstrations were used as a pretext under 
which armed men took cover; in other cases, they attacked civilians, policemen and soldiers by attacking 
military sites and positions or used assassination. Schools, shops and highways were closed by the use of 
force, and public property was destroyed, ransacked and put to fire deliberately.” 



 

33 
 

toteaa vapauteen pakottamisesta, että kamppailussa varaamme rakkautta kaikille. Jos 

olemme kovia toisia kohtaan, antakaa heidän tietää, että teemme sen saattaaksemme heidät 

takaisin omaksi itsekseen.87 On myös nähtävissä, että nimenomaisesti uskonnolliseen 

taustaan nojaavan ryhmittymän nostaminen selkeäksi viholliseksi edustaa baathismin 

kannalta kamppailua, sillä arabien tulisi kasvaa henkisesti tavoittaakseen ihannetilan, islam 

puolestaan edustaa sen vastakohtaa.  

Puheessa onkin suora viittaus baathismin ja islamismin väliseen ideologiseen taisteluun:  

”He vetosivat inhottavaan lahkolaiseen diskurssiin, johon emme ole koskaan ottaneet osaa, ja jossa 

näemme vain ilmaisun vastenmielisestä ideologiasta, joka ei ole koskaan ollut osa uskontoamme, 

historiaamme tai perinteitämme, ja joka on ollut pannassa ja rienannut meidän kansallista, pan-

arabistista ja moraalista identiteettiämme”88 

Se, kuinka paikkansapitävä al-Assadin näkemys siitä, minkälainen syyrialainen identiteetti 

on, on kyseenalainen, etenkin ottaen huomioon syyrialaisten suuren jakaantumisen etnisesti 

ja hengellisesti. Kuitenkin, johtamispuheen näkökulmasta al-Assad toimii järkevästi 

pyrkiessään luomaan merkityksiä, joiden kanssa kuulijat voivat luoda yhteyksiä. 

Arabimaailmaan aiempi sirpaloituminen ja ajautuminen länsimaiden kolonialismin alle, 

johtui Aflaqin mukaan arabien omasta kykenemättömyydestä toimia yhtenäisyyden 

puolesta, eikä se siis ollut seuraus kolonialismista. Hän nimeää kolonialismin vaikutukseksi, 

joka johtuu arabien yhteiskunnan heikkouksista ja vääristymistä.89 Tässä valossa al-Assadin 

puheet ”ideologiasta, joka kuuluu toiseen, menneeseen aikaan”90 eli islamiin ainakin sen 

tiukemmissa tulkinnoissa, on selvä linjanveto ja syytös: islamistit ovat vastuussa paitsi 

protestien muuttumisesta väkivaltaiseksi niin niin myös ylipäänsä siitä, että arabimaailma on 

ollut sirpaleinen ja heikentynyt laajemmassakin mielessä. Islamistit ovat vihollinen ja este 

paremmalle yhteiskunnalle, ei hallitus ja sen reformipolitiikka.  

Vallankäytön kannalta al-Assadin puheen kova sävy, ja Syyrian levottomuudet ja hallinnon 

reagointi niihin, kertovat mielestäni paitsi pakottamisen voimasta, niin myös vallan ja sen 

käytön oikeutuksen tarpeesta. Nähtävillä on melkein Hobbesin Leviathanin kaltaista 

                                                           
87 Morrison 
88 al-Assadin puheet 20.6.2011. ”They invoked detestable sectarian discourse which we have never 
endorsed and in which we only see an expression of a hateful ideology which has never been part of our 
religion, history or traditions and which has been an anathema and a sacrilege to our national, pan-Arab 
and moral identity.” 
89 Morrison  
90 al-Assadin puheet 20.6.2011 
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politiikkaa: al-Assad pyrkii saamaan ihmisjoukot hallintaan, ja työkaluina ovat armeija ja 

baath-ideologia. Luomalla fyysisen uhan tunnetta, käyttämällä armeijaa kansanjoukkojen 

hajottamiseen, ja nojaamalla baathistisiin käsityksiin, hän yrittää ohjata ihmisten ajattelua ja 

”pelastaa” heidät itseltään.  

Toisaalta hän hakee oikeutusta toimilleen ja kansan tukea tekemällä islamisteista vihollisia, 

jotka pyrkivät käyttämään muita protestoijia hyväkseen. al-Assadin mukaan islamistit 

pyrkivät protestien alkuvaiheessa vääristämään Syyrian imagoa muulle maailmalle, ja 

yrittivät saada aikaan ulkomaisen intervention. Tällä toiminnalla he pyrkivät romuttamaan 

kansallista reformi- ja oikeuspolitiikkaa, sekä vaarantamaan Syyrian suvereeniuden.91 al-

Assad mielestäni haluaa tuoda esille mielikuvia, joissa islamistit pyrkiessään provosoimaan 

ulkomaiden intervention Syyriaan, toistavat samaa kaavaa, jonka takia arabimaailmasta tuli 

käytännössä siirtomaita kolonialismin aikaan. 

al-Assad käsittelee toki muitakin asioita, aina lakien säätämisestä, korruption kitkemiseen ja 

reformien myöhästymisten selittämiseen. Ne ovat kuitenkin sivuroolissa viholliskuvien 

maalaamisen edessä. Sisäpoliittisen tilanteen kannalta ne kuitenkin on syytä mainita, jotta 

hallitus voi antaa kuvan siitä, että ne ovat edelleenkin asialistalla.  

Flemingin artikkeliin nojaten sanoisin, että al-Assadin tarina on muuttunut selkeästi. 

Aiempi, positiivinen sävy tulevaisuudesta on pois ja rajalinjoja on ryhdytty vetämään. Puhe 

on purettavissa Flemingin92 malliin seuraavasti: 

1. Diagnoosi: al-Assad on sen tosiasian edessä, että turvallisuustilanne on edellisestä 

puheesta heikentynyt ja protestit muuttuneet aiempaa väkivaltaiseksi. Syyllisiä 

halutaan osoittaa kuitenkaan leimaamatta liian suurta osaa väestöstä. Taitavasti hän 

rakentaa kuvaa sekä rauhallisista mielenosoittajista, että hallituksesta, 

väärinkäytösten uhreina jotka pyrkivät yhteiseen ratkaisuun. Merkityksiä luodaan 

viittaamalla vanhaan viholliseen ja sen lyömiseen, kuin myös yhteiseen 

tulevaisuuteen jota sama vihollinen yrittää estää toteutumasta.  

2. Kommunikaatio: al-Assad edelleen mainitsee aiemmat asiat oikeuksista ja 

uudistuksista, mutta selvästikin puheen varsinainen funktio on linjojen vetäminen 

sen suhteen ketkä ovat vihollisia, ja miten hallitus aikoo toimia. Käytännön tasolla 

tämä nähtiin jo siinä, että armeija ylipäänsä käskettiin tukahduttamaan mellakoita. 

Syyt väkivallasta kuitenkin vieritetään muiden, kuten ääriliikkeiden ja rikollisten, 

                                                           
91 al-Assadin puheet 20.6.2011 
92 Fleming 
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hartioille. Selvästikin puhe on monisärmäinen, osa sen viestistä on varoitusta, osa 

vetoamista. Varoitus/uhkailu-tematiikka kuitenkin nousee pääosaan, etenkin sen 

valossa kuinka hallitus on toiminut protesteja tukahdutettaessa. Oikeutusta haetaan 

liittämällä tapahtumat historialliseen kontekstiin ja baath-ideologian ajamaan 

yhteiskunnan parantumiseen. 

3. Mukautuvaisuus: tilanne on muuttunut väkivaltaiseksi, joten al-Assadkin ottaa 

kovemman linjan. Suoranaisesta nollatoleranssista hän ei puhu, mutta suorat 

viholliskuvat ovat tulleet mukaan, sekä vihjaukset siitä, kuinka niiden kanssa tullaan 

toimimaan. Viholliskuvista huolimatta aiemmat reformilupaukset pidetään 

voimassa, mutta voimankäytölle annetaan syy islamistien toiminnassa. 

Diskurssianalyysin Aakkosten mukaisessa jaottelussa al-Assadin puheessa vahva kielenkäytön 

seurauksia tuottava luonne.93 Puheen funktio on selkeästi protestiliikkeen jakaminen yhteisen 

viholliskuvan luomisella, toisaalta puheessa luodaan laajoja merkityssysteemejä, joissa al-Assad 

korostaa Syyrian kansan ja hallinnon keskinäistä yhteenkuuluvuutta väliaikaisista ongelmista 

huolimatta. Kokonaisuutta ajatellen puheella on yksittäisen tapahtuman funktiot ylittävä 

vaikutus eli laajempi ideologinen seuraus.94 al-Assad perustelee vallankäyttöään syyrialaisten 

”hyvää enemmistöä” uhkaavaa islamismia vastaan puolustautumisella, ja tarjoaa 

esimerkkejä, kuinka islamismi on jo rikkonut yhteiskuntaa. Hän rakentaa todellisuutta, jossa 

hallitus ja kansan syvät rivit haluavat samaa asiaa, mutta ääriajattelua edustavat tahot 

pyrkivät piiloutumaan reformiliikkeen taakse ja tekemään muille vain hallaa.  

Muokkaamani Krebsin kyselykaavake tukee päätelmiäni varsin hyvin: Koventunut puhe 

näkyy viittauksina armeijaan ja turvallisuusjoukkoihin 10 – 12 kertaa, konfliktin syiden 

vieritys ulkopuoliseen vaikuttimen / ideologian kontolle 15 – 20 kertaa, toisaalta vanhat 

lupaukset uudistuksista ovat myös paljon esillä, erityisesti talouden osalta jonka al-Assad 

mainitsee 21 kertaa. Hallitus ja sen toiminta kuvataan pääasiassa rauhanomaisena / oikein 

toimivana, ja al-Assad katsoo hallituksen toiminnan opposition rauhanomaisen osan kanssa 

samaa haluavaksi. Kuitenkin, tekstissä on selvästi nähtävä, kyselylomakkeessa esitettyjen 

asioiden ulkopuolelle jääviä, varsin suoria uhkailuja ja viholliskuvien esiintuomista. 

Oppositio ja sen toiminta nähdään puolestaan epäselvänä. Opposition osalta tämä selittyy 

jaolla 3 eri osatekijään, jolloin al-Assad ei puhu yhdestä, yhtenäisestä oppositiosta. al-

Assadin näkemys siitä, että vain pieni osa oppositiosta on vaaraksi, on sinänsä varsin 

                                                           
93 Jokinen, 41 
94 Jokinen, 43 
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realistinen, mutta hän epäonnistuu näkemään sen, ettei hallituksen kaatumista haluavan 

välttämättä tarvitse tarttua aseeseen. Näiltä osin hallituksen ja rikkonaisena esitetyt 

opposition suhteet ovat varsin ristiriitaiset toisten turvauduttua väkivaltaan ja toisten 

protestoidessa rauhanomaisesti. Yleinen luonnehdinta oppositiosta on siten sen 

enemmistöstä yhtenäinen, ja vähemmistöosista hajanainen. 

Kansainvälistä politiikkaa ja Syyrian asemaa siinä al-Assad kuvaa tärkeäksi jo yksin Syyrian 

tärkeän geopoliittisen aseman vuoksi, ja puheessa on selvästi nähtävissä, että muiden 

valtioiden ja ulkopuolisten vaikuttajien toiminnasta ja ”salaliitoista” olisi syytä olla 

huolissaan. Syyrian poliittista toimintaa ja roolia menneessä ajassa al-Assad kuvaa 

rakentavaksi ja merkittävästi, erityisesti siinä kuinka Syyria on torjunut vihamielistä 

ideologiaa ja ollut näin paremman, baathistisen arabiyhteiskunnan lipunkantaja. Syyrian 

tulevaisuutta hän kuvaa rakentavana ja merkittävänä, ja katsoo että sekä hallitus ja 

opposition enemmistö pyrkivät siihen. 
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2. Syyrian sisällissota ja al-Assadin puheet 2012-2013 

Tapahtumat vuonna 2012 lyhyesti  

”Syyrian hallinto tehostaa Homsin ja muiden kapinallisten hallussa olevia alueita helmikuussa. 

Maaliskuussa YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyy Kofi Annanin laatiman rauhansuunnitelman. Kiina 

ja Venäjä tukevat suunnitelmaa, kun aiempaa, kovempaa luonnosta muokataan. Kesäkuussa Turkki 

muuttaa tulimääräyksiä sen jälkeen, kun Syyria ampuu alas turkkilaisen hävittäjän, ja julistaa että 

kaikki rajaa lähestyvät syyrialaiset joukot nähdään sotilaallisena uhkana. 

Heinäkuussa Vapaan Syyrian Armeija räjäyttää pommi-iskussa 3 turvallisuuspäällikköä 

Damaskoksessa ja valtaa pohjoisessa Aleppon. Elokuussa pääministeri Riad Hijab loikkaa, ja 

Yhdysvaltojen presidentti Obama varoittaa, että kemiallisten aseiden käyttö voi aiheuttaa Yhdysvaltojen 

intervention. Lokakuussa tulipalo tuhoaa suuren osan Aleppon historiallista toria, ja taistelut ja 

pommihyökkäykset jatkuvat lukuisissa kaupungeissa. Marraskuussa Syyrian Kansallinen Koalitio 

perustetaan Qatarissa, islamistiset ryhmät jätetään ulkopuolelle. Arabiliitolta lähes täysi tunnustus. 

Joulukuussa Yhdysvallat, Englanti, Ranska, Turkki ja Persianlahden valtiot tunnustavat 

muodollisestiopposition Syyrian Kansallisen Koalition Syyrian kansan lailliseksi edustajaksi”95 

96 

                                                           
95 BBC, Syria Timeline. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995 
96 Kapinallisalueet heinäkuu 2012 http://4.bp.blogspot.com/-iKBNgj-
K7no/UARFBZXgyMI/AAAAAAAAAow/sySlYiPLb0c/s1600/syria_uprising_2012-7-12.png 
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2.1 Välirikkoja ja uusia ystäviä -  al-Assadin puhe Damaskoksen yliopistolla 

10.1.2012 

al-Assadin puheessa on aiempaa selvemmin esillä ideologinen ja kansallismielinen 

vetoaminen heti alusta pitäen. Ottaen huomioon hallinnon vastoinkäymiset, aseellisen 

vastarinnan voimistumisen sekä ulkopuoliset vaikutusyritykset Syyrian tilanteeseen, on 

vetoaminen tämänkaltaisessa tilanteessa mielestäni järkevää. Hän tervehtiikin kuulijoita:  

“Haluan tervehtiä teitä panarabismin nimeen, joka edelleen jatkaa olemistaan identiteettimme symbolina 

ja suojasatamanamme vaikeina aikoina, kuten me jatkamme sen sykkivänä sydämenä olemistamme 

rakkaudella ja kiintymyksellä. Haluan myös tervehtiä teitä kotimaamme nimissä, joka tulee aina 

olemaan ylpeytemme ja itsetuntomme lähteenä, kun pysymme uskollisina sen aidoille arvoille, joiden 

puolesta isämme ja isoisämme uhrautuivat kalliisti pitääkseen maan kunniakkaana ja itsenäisenä97” 

al-Assadin puheissa oli aiemmin tullut esille varsin selkeitä baathistisia sävyjä ja viittauksia, 

mutta nyt hän käyttää selvästi ideologiaa puheensa kantavana retoriikkana. Se, käyttääkö 

hän kyseistä retoriikkaa nimenomaan ideologina, vai käytännön poliitikkona, luo oman oman 

jännitteen hänen julkikuvalleen: baathistinen näkemys arabien veljeydestä sekoittuu 

turvallisuustilanteeseen, talouteen ja kansallisiin kysymyksiin. Syyrian viimeaikaisista 

sisäisistä tapahtumista al-Assad toteaa kansallistunteeseen vetoavasti seuraavaa: 

”Vaikka nuo tapahtumat ovat pakottaneet meidät maksamaan, tähän mennessä, raskaita hintoja jotka 

saivat sydämeni vuotamaan verta, kuten ne ovat saaneet kaikkien syyrialaisten sydämen vuotamaan verta, 

ne edelleen vaativat Syyrian poikia olemaan, uskomuksiin ja oppijärjestelmiin katsomatta, viisaita ja 

järkeviä, sekä antamaan syvien kansallisten tunteiden ohjata heitä. Vain siten voi koko maamme 

saavuttaa voiton yhtenäisyydessämme, veljeydessämme ja tahdossamme päästä yli kapeiden näkemysten ja 

hetkellisten hyötyjen, sekä saavuttaa paikan missä jalot kansalliset intressimme ovat.”98 

                                                           
97 al-Assadin puhe Damaskoksen yliopistolla 10.1.2012. ” I would like to salute you in the name of pan-
Arabism which will continue to be a symbol of our identity and our haven in difficult times, as we will 
continue to be its heart beating with love and affection. I would also like to greet you in the name of our 
home country which will always be the source of our pride and dignity, as we will remain faithful to its 
genuine values for which our fathers and grandfathers sacrificed dearly to keep the country glorified and 
independent.” 
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=274:president-al-
assad-s-2012-damascus-university-speech&catid=118&Itemid=496 
98 al-Assadin puheet 10.1.2012. “Although those events have made us pay, until now, heavy prices which 
made my heart bleed, as it made the heart of every Syrian bleed, yet they require the sons of Syria, 
regardless of their beliefs and doctrines, to be wise and sensible, and to be guided by their deep national 
feelings. Only then our entire country can achieve victory with our unity, our fraternity, and our will to go 
beyond narrow horizons and momentary interests and reach where our noble national issues lie.” 
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Tavoite ylläolevassa retoriikassa käytännössä samaa, jota al-Assad on käyttänyt aiemminkin, 

uskon valaminen siihen, että ongelmat ratkeavat ja että paremman tulevaisuuden 

maalaaminen estää ihmisiä liittymästä ainakaan aseelliseen vastarintaan.  

Ideologian käyttäminen pohjautuu mielestäni vahvasti myös al-Assadin hallinnon kannalta 

merkittävään ongelmaan, siihen että Arabiliitto lakkautti Syyrian jäsenyyden 12.11.2011.99 

Syyksi erottamiseen katsottiin Syyrian hallinnon kykenemättömyys väkivallan 

lopettamiseen. Varsinaisesti tilanne lähti liikkeelle Arabiliiton ehdotuksesta avata 

neuvottelukanava opposition kanssa, joka Syyrian mukaan toimi vastoin Arabiliiton 

peruskirjaa vastaan. Syyrian vastustettua ehdotusta, päätti Arabiliitto erottaa Syyrian äänin 

18-3. Irakin äänestäessä tyhjää. 

Näkisin, ettei tilanne ollut kovinkaan yksinkertainen. Itsenäisellä valtiolla on oikeus 

puolustaa aluettaan vihamielisiä toimia vastaan, ja al-Assad oli jo suostunut moniin 

Arabiliiton esityksiin, kuten turvallisuusjoukkojen vetämiseen kaduilta, vankien 

vapauttamisiin ja keskusteluyhteyden avaamiseen opposition välillä. Kuitenkin, mikäli 

hallinto tästä huolimatta kohtaa aseellista vastarintaa, eikö sillä ole oikeus puolustautua? 

Ongelmaksi nousee myös opposition määrittely, johon al-Assad itsekin viittaa useaan 

otteeseen: onko kyse yhdestä oppositiosta vai hajanaisesta joukosta, joiden ainoa yhdistävä 

tekijä on hallituksen vastustaminen? Voiko joidenkin kanssa neuvotella ja saavuttaa dialogi, 

onko toisten kanssa aseellinen yhteenotto välttämätön? Oman näkemykseni mukaan 

erotuspäätös oli liioittelua, ja katkaisi tärkeän neuvottelukanavan, ja antoi näin al-Assadille 

varsin vapaat kädet toimia. 

Baath-ideologian perspektiivistä katsoen erotuspäätös kenties jopa vahvisti al-Assadin 

asemaa ainakin omiensa joukossa. Erottamisen myötä monet syyrialaiset kokivat muiden 

arabien pettäneen heidät. al-Assad kääntää päätöksen voitoksi ideologian tasolla: 

”Samat valtiot, jotka väittävät olevansa huolestuneita Syyrian kansasta, alun perin neuvoivat meitä 

uudistumaan. Tietenkään näillä valtioilla ei ole vähäisintäkään tietoa demokratiasta tai perinteitä siitä, 

mutta he ajattelivat, ettemme olleet kulkemassa kohti reformia, ja että heillä olisi kansainvälinen asema 

väittää, että Syyriassa on konflikti reformia haluamattoman hallinnon ja kansan, joka haluaa reformia, 

vapautta tai vastaavaa, välillä”100 

                                                           
99BBC, 12.11.2011, Arab League sanctions Syria, www.bbc.com/news/world-middle-east-15706851 
100 al-Assadin puheet 10.1.2012. ” The same countries that claim concern for the Syrian people were 
initially advising us to reform. Of course, these countries do not have the least knowledge of democracy 
and have no heritage in this area, but they were thinking that we will not be moving towards reform and 
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al-Assad asettaa tässä Syyrian selvästi jalustalle verrattuna muihin arabimaihin. Hän näkee 

muut maat kehittymättöminä varsinkin baathismin kontekstissa, jolloin heidän mielipiteensä 

ovat baathismin, ja siten kaikkien arabien watanin etuja vahingoittavia. Hän lisää vielä 

erotuspäätöksestä seuraavasti, sivuten myös sitä, että muutamat ei-arabivaltiot pitivät 

Syyrian puolta: 

”Hiljattain, arabivaltiot äänestivät Syyriaa vastaan liittyen ihmisoikeuskysymykseen. Kontrastina tähän, 

jotkin ei-arabivaltion seisoivat Syyrian tukena. Siksi meidän ei tulisi olla yllättyneitä. Tarkoitan ettei 

meidän tulisi olla yllättyneitä Arabiliiton tilasta, sillä se on vain arabien tilanteen heijastuma. Arabiliiton 

tila on peilikuva meidän tilanteestamme.”101 

al-Assad ei suoranaisesti syytä muita valtioita, sillä hän katsoo, etteivät he ymmärrä 

tekojaan, jolloin heille ei voi olla vihainen. Näkisin, että al-Assad haluaa tuoda esille 

näkemyksen kitkasta panarabismin ja yksittäisten arabivaltioiden nationalismin välillä. 

Käsitän al-Assadin puheen siten, että kitka johtuu arabien yhteisten etujen toissijaisuudesta 

maailmanpolitiikassa. Toisaalta, voidaan ajatella, kuinka paljon on yhteistä laajalla 

arabikansalla, jossa on lukuisia eroja kulttuurin, syntyperän, politiikan ja uskonnollisten 

näkemysten välillä? Aflaqin näkemys arabien yhtenäisyydestä hylkäsi anateeman 

arabimaailman jaosta poliittisesti tai rajoin102, sillä ne rajoittavat arabien kykyä puolustautua 

länsimaiden vaikutusta vastaan. al-Assad sivuaakin puheessaan arabimaailman rajojen ja 

erillisten poliittisten yksiköiden heikentävää vaikutusta: 

”Kun puhumme ulkomaisesta, mieleemme tulee usein ulkopuolinen ulkomainen. Valitettavasti, tästä 

ulkopuolisesta ulkomaisesta on tullut sekoitus arabia ja ulkomaista, ja toisinaan, useissa tapauksissa, 

tämä arabiosa on vihamielisempi ja pahempi kuin ulkomainen osa. En halua yleistää, kuva ei ole niin 

kolkko, sillä arabivaltiot eivät ole yhtä kuin heidän politiikkansa. On maita, jotka yrittivät tässä 

vaiheessa olla moraalisesti puolueettomassa roolissa koskien sitä, mitä Syyriassa tapahtui. Kontrastina 

tälle, on olemassa maita, jotka käytännössä eivät välitä yleisesti, siitä mitä tapahtuu. Tarkoitan, että he 

                                                           
there will be a title for these countries to use internationally that there is a conflict inside Syria between a 
state that does not want reform and the people who want reform, freedom or the like.” 
101 al-Assadin puheet 10.1.2012. ” Recently, Arab states voted against Syria with regard to the Human 
Rights issue. In contrast, some non-Arab countries stand with Syria. That is why we should not be 
surprised. I mean we should not be surprised with the Arab League status because it is just a reflection of 
the Arab situation. The Arab League is a mirror of our situation.” 
102 Morrison 
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seisovat aidalla useimmissa tapauksissa, ja on maita jotka tekevät mitä heiltä pyydetään. Outoa on, että 

jotkin arabivirkamiehet ovat sydämessään meidän puolella, mutta politiikassa meitä vastaan” 103 

al-Assadin näkemys arabien alennustilasta jatkaa edelleen baath-ideologian polulla, hänen 

todetessaan: 

”Totuus on, että tämä on arabien tilanteen heikentymisen huippu, mutta heikentyminen edeltää aina 

renessanssia; kun siirrymme ensimmäisestä itsenäisyydestä, joka on maan vapauttaminen miehitykseltä, 

toiseen itsenäisyyteen, joka on tahdon itsenäisyyttä. Me saavutamme tämän itsenäisyyden, kun arabikansat 

ottavat yleisesti johdon arabimaailmassa”  

al-Assadin väittämä arabimaailman sekasorto, kuten Syyriankin sekasorto, edustavat 

mielestäni Aflaqin näkemystä vapaudesta ja siihen liittyvästä kamppailusta. Aflaqin mukaan 

suurin kaikista vapauksista on, kun ihminen liittää itsensä renessanssiin ja oman kansansa 

vallankumoukseen.104 Al-Assadin omaa politiikkaa myötäilevien renessanssipuheiden 

alkulähde on mielestäni lähes suoraa lainaa Aflaqilta. al-Assadin puheissa arabien 

itsenäisyydestä, ts. vapaudesta, on Aflaqin vapaus-teesit selkeästi esillä. Positiivinen vapaus 

kumpuaa aktiivisesta kamppailusta kansainvälistä dominaatiota ja hyväksikäyttöä vastaan, ja 

tähtää arabien yhtenäisyyden realisaation. Arabikansoista puhuessaan al-Assad tarkoita 

nimenomaisesti arabeja yhtenä kansana, ja siten arabien henkinen herääminen osana 

kamppailua on tärkein osa vapauden saavuttamisessa.105 al-Assadin puheissa kansainvälinen 

dominaatio tarkoittaa mielestäni selvästi alkuperäisen tarkoituksensa hukanneen Arabiliiton, 

ja muiden vihamielisten valtioiden puuttumispyrkimyksiä Syyrian suvereeniuteen. 

al-Assadin puhe ei kuitenkaan ole pelkästään ideologista paatosta. Historia on osoittanut, 

että yhdessä toimiessaan arabivaltiot pystyvät toimimaan merkittävänä tekijänä 

maailmanpolitiikassa kuten 1970-luvun öljysaarron aikana, tai kun yhteinen vihollinen 

koetaan uhaksi arabeille, kuten Israelin tapauksessa. Sodat Israelia vastaan ovat päättyneet 

tappioihin, mutta mikäli sodat olisivat päättyneet Israelin tappioon, olisiko arabien 

yhtenäisyyden konkreettisin yksittäinen tekijä poistuessaan vahvistanut vai heikentänyt 

                                                           
103 al-Assadin puheet 10.1.2012. “When we say foreign, it usually comes to our minds that it is the 
foreign outside. Unfortunately, this foreign outside has become a mix of Arab and foreign, and 
sometimes, in many cases, this Arab part is more hostile and worse than the foreign one. I do not want 
to generalize; the image is not that bleak because Arab countries are not the same in their policies. There 
are countries which tried during this stage to play a morally objective role towards what is happening in 
Syria. In contrast, there are countries that basically do not care about what is happening in general. I 
mean they stand on the fence in most cases, and there are countries that carry out what they are asked 
to do. What is strange is that some Arab officials are with us in heart and against us in politics.” 
104 Morrison 
105 Morrison 
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yhtenäisyyspyrkimyksiä? Syyttäessään Arabiliittoa, al-Assad hakee lisäpontta arabimaailman 

Israelia kohtaan tuntemasta vihasta, mikä on omiaan viemään uskottavuutta Arabiliitolta, 

ainakin arabien silmissä: 

”Se tulee olemaan vain väärennetty arabi-elin, joka on linjassa heidän politiikkansa ja sen roolin, mitä he 

esittävät arabimaailmassa, kanssa. Kuinka muuten voimme selittää tämän ennennäkemättömän ja 

järjettömän tavan toimia sionistisen vihollisen kanssa kaikissa sen toimissa, ja päättäväisyyden ja 

kovuuden Syyriaa kohtaan?”106 

Puheessaan al-Assad käsittelee toki muitakin aiheita, entuudestaan tuttuja aiheita, kuten 

uudistuksia, uskonnon viittaan verhoutuneita terroristeja sekä sitä kuinka syyrialaisten 

enemmistö on rauhanomaisen ratkaisun kannalla. Hyvin pitkälti samaa asiaa kuin aiemmissa 

puheissa. Väitän, että selkeän baathistinen, yleisesti arabeja koskeva puhe johtunee 

Arabiliiton Syyria koskevista päätöksistä. Näen että sillä haetaan kannatusta muiden 

arabivaltioiden kansalaisilta, jotka eivät kenties ole tyytyväisiä omaan hallintoonsa tai 

Arabiliittoon, lisäksi al-Assad haluaa luoda erityisesti omilleen kuvaa siitä, että Syyria on 

edelleen vahvoilla, mitä tulee yleisesti ottaen arabimaailmaan. 

 Käytännössä suuri osa puheista koskien uudistusten käyttöönottoa ja talouden tilaa ovat 

pitkälti sanahelinää: voiko täysimittaiseen sisällissotaan luisumassa olevalla hallinnolla olla 

mitään realistisia keinoja niiden toteuttamiseen? al-Assad itsekin toteaa ”in cases of war or 

confrontation, states rearrange their priorities. Our utmost priority now, which is 

unparalleled by any other priority, is the restoration of the security we have enjoyed for 

decades, and which has characterized our country, not only in the region but throughout 

the world.”107 Tämä lausunto todistaa osaltaan, että hallinnon huomio on muualla kuin 

uudistuksissa. Toisaalta, al-Assad on oikeassa siitä, että turvallisuustilanne määrittelee hyvin 

pitkälti sitä, kuinka valtion infrastruktuuri toimii:  

”Tässä vaiheessa, on olemassa perustavanlaatuisia asioita jotka tekevät kaikista saavutuksista läheisesti 

turvallisuustilanteeseen liittyviä, sisältäen maantierosvous-tapauksia, ja kysymyksiä liittyen kaasuun ja 

dieseliin. Esimerkiksi, voimme joutua perumaan junalähetyksen, ja kuljettamaan dieselin, polttoaineen tai 

kaasun ajoneuvoilla, joka nostaa kuluja ja pienentää kuljetusmääriä, eikä tämä täytä kansalaisen 

                                                           
106 al-Assadin puheet 10.1.2012. ” It will be a mock-Arab body in order to be in line with their policies and 
the role they are playing on the Arab arena. Otherwise, how can we explain this unprecedented and 
unreasonable tact with the Zionist enemy in everything it does and this decisiveness and toughness with 
Syria ” 
107 al-Assadin puheet 10.1.2012 
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kulutustarpeita, tai sähkölaitosten tai muiden järjestelmien tarpeita. Koko toimeentulomme on nyt sidottu 

turvallisuustilanteen hallintaan.”108 

Lännen ja Arabiliiton asettamat talouspakotteet vaikuttavat myös sisäiseen tilanteeseen, 

paitsi suoraan taloudellisesti, niin myös poliittisesti. Se, että suurin arabeja yhteisesti 

edustava poliittinen elin ei tue hallintoa, ei ole Syyrian hallinnon kannalta erityisen 

mairittelevaa. al-Assad mainitsi puheessaan, että osa Syyrian puolta pitäviä valtioista eivät 

olleet arabivaltioita. Mitä nämä valtiot sitten olivat? al-Assad ei suoraan mainitse ketään, 

mutta taloutta käsittelevässä puheen osiossa hän toteaa maailman olevan muutoksessa, ja 

että on olemassa nousevia valtoja sekä vaihtoehtoja Lännelle. al-Assadin kertoo Syyrian 

siirtyneen kohti itää vuodesta 2005, jolloin Syyriaa syytettiin Libanonin pääministeri Haririn 

salamurhasta109. Idästä löytyneistä ystävistä voimakkaimmat ovat Venäjä, ja osin Kiina, 

joiden toiminta YK:ssä tulisi myöhemmin estämään monia toimia Syyriaa vastaan. 

al-Assadin narratiivissa on selvästikin ideologinen ja aiempaa kansainvälisempi ote. Suoraan 

syyrialaisille osoitettua sisältöä on runsaasti, ja ne noudattelevat pitkälti aiempaa linjaa, 

kiristyneestä tilanteesta huolimatta. Flemingin110 mallia käyttäen näkisin puheen sisällöltään 

seuraavanlaiseksi: 

1. Diagnoosi: al-Assadin hallinnon tila edelleen heikentynyt, jopa merkittävästi. 

Kapinalliset ovat aiempaa järjestäytyneempiä, armeijan yksiköitä on loikannut 

kapinallisten puolelle, Arabiliitto on hylännyt al-Assadin ja kansainvälinen yhteisö on 

suurelta osin häntä vastaan. Aseellinen kapina on muuttumassa täysimittaiseksi 

sisällissodaksi. Syyt ovat terroristeissa, arabi-identiteettinsä hyljänneissä valtioissa 

sekä Lännen toimissa. al-Assad vetoaa paitsi kannattajiensa kansallistunteeseen, 

arabien yhtenäisyyteen laajemmin sekä hallinnon edelleen jatkuvaan tahtoon 

toteuttaa uudistukset. 

2. Kommunikaatio: al-Assad syyttää erityisesti muita arabihallituksia heikkoudesta ja 

ulkovaltojen sätkynukkena olemisesta, ja esittää Syyrian kaikkien arabien 

                                                           
108 al-Assadin puheet 10.1.2012. ” At this stage, there fundamental points which make all these 
achievements closely related to the security situation including incidents of highway robbery, and the 
issues of gas and diesel. For example, we might have to cancel a train shipment and transport the diesel, 
fuel, or gas by vehicles, which makes the cost higher and the transported amount smaller; and this does 
not fulfill the citizens’ needs of consumption or the consumption needs of electricity power stations or 
other systems. Our entire livelihood is now linked to controlling the security situation.” 
109 BBC 16.1.2014. Profile: Former Lebanese PM Rafik Hariri. Hariri vastusti Syyria-mielistä presidentti 
Emile Lahoudia, ja erosi 2004 pääministerin virasta. Tämä katsottiin protestiksi, ja sitä pidetään syynä 
hänen salamurhaansa. Syyllisiksi epäiltiin Hizbollahin, Syyrian liittolaisten, jäseniä. 
110 Fleming 



 

44 
 

esitaistelijana, marttyyrinä, joka on tullut omiensa pettämäksi. Hän pyrkii edelleen 

luomaan Syyriasta kuvan vahvana kansana, jota ulkopuoliset vaikuttimet yrittävät 

tuhota, mutta joka yhtenäisenä pysyessään voittaa ongelmat. 

Vaikeassa tilanteessa al-Assad käyttää erittäin vahvaa baathistista retoriikkaa, jolla 

pyrkii vahvistamaan asemaansa ideologisesti, ja herättelemään pelkoa ulkopuolisten 

puuttumisesta Syyrian tapahtumiin. 

 

3. Mukautuvaisuus: Turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi huonommaksi, 

mutta sisäiset ongelmat ohitetaan osittain vetämällä huomio kansainväliseen 

politiikkaan. Viholliskuvat ovat samat, joskin lisäyksenä Arabiliiton toiminta joka 

esitetään kaikkia arabeja uhkaavaksi. Toisaalta väläytellään vaihtoehtoja Lännelle, 

jonka linjana on selkeästi saada al-Assad vallasta pois. Aiempaa huonommasta 

tilanteesta huolimatta, al-Assad lupaa edelleen armahdusta ja anteeksiantoa, eikä 

osoita heikkoutta sortumalla ylenpalttisiin uhkauksiin. al-Assad esiintyy vahvana, 

joka ei hämmästytä, etenkin kun kyseessä on vuoden 2012 ensimmäinen puhe, jonka 

voidaan nähdä toimia myös linjapuheena, joka koskee koko alkavaa vuotta. 

Diskurssianalyysin perusteella puheen yleinen funktio on selkeästi luoda ideologinen kuva 

arabien sankari-marttyyristä, ja saada aikaan siihen perustuva vetoaminen ensisijaisesti 

syyrialaisiin ja toissijaisesti muihin Arabiliiton jäsenten kansalaisiin. Merkityssysteemit111 

kattavat toki muitakin, aiemmissa puheissa esille tulleita asioita, mutta luovat myös uusia 

viholliskuvia Arabiliiton muodossa, vahvistavat entisiä, mutta myös tuovat näyttämölle 

hallinnolle edullisia, positiivisia tekijöitä al-Assadin viitatessa idästä löytyviin ystäviin.  

al-Assadin puheen voimakkain funktio vaikuttaa olevan yhteisöllisyyden luominen, 

eräänlaisen ryhmädiskurssin rakentaminen.112 Pan-arabismia käytetään paitsi Syyrian 

yhtenäisyyden, myös arabien yhtenäisyyden symbolina, ja Syyria puolestaan nähdään 

kaikkien arabien symbolina ja toisinpäin. Rakentaessaan kuvaa yhteenkuuluvasta ryhmästä, 

al-Assad pyrkii samalla diskurssilla erottamaan luomansa ryhmän muista. Puheessa on 

erittäin laaja merkityssysteemien kirjo, jossa al-Assad rakentaa merkityksiä valtion, kansan, sisä- 

ja ulkopolitiikan ja niiden välillä tapahtuvien suhteiden välillä. 

Puheen monikerroksisuus luo omat hankaluutensa, ja toisaalta mahdollistaa 

diskurssianalyysin monipuolisuuden käytön. Kohler-Riessmanin analyysimallin tarjoamat 

                                                           
111 Jokinen, 41 
112 Jokinen, 24 
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teemalliset ja rakenteelliset näkökulmat valottavat, yhdessä muiden käytettyjen 

analyysikeinojen, puhetta seuraavasti: 

1. Teemallinen analyysi113 – mitä al-Assad sanoo? Tästä näkökulmasta puheen teema on 

suoraan arabi-identiteetin merkityksiä rakentava. al-Assad rakentaa poliittisesta 

tilanteesta ja sen syistä arabien ylikansallista identiteettiä tarkastelevan narratiivin 

pohjautuen baath-ideologiaan. Mielestäni Bashar al-Assad itseasiassa käyttää itse 

teemallista analyysiä pohtiessaan Syyrian, sekä koko arabimaailman tilannetta. 

Kielestä teemojen etsimisen sijaan al-Assad pyrkii tuomaan esille baath-ideologian 

näkökulmasta tulkinnallisia narratiivisia teemoja historian tapahtumista, jotka 

selittävät nykytilannetta. 

2. Rakenteellinen analyysi114- miten al-Assad sanoo asiat? Pääpaino tässä näkökulmassa 

on tarkastella sitä, kuinka al-Assad valitsee narratiiviinsa tiettyjä painotuksia, joiden 

avulla hän saa narratiivinsa vetoavammaksi. Kohler-Riessman käyttää esimerkkinä 

metodia, jonka avulla al-Assadin narratiivin perusrakenteet voidaan jakaa seuraavasti: 

- tiivistelmä: al-Assad käy kertaa puheen alussa viimeisen 10kk tapahtumat, jotka 

asettavat haasteita, ovat maksaneet verta ja kyyneliä, jotka kuitenkin yhdessä 

pysymällä voitetaan yhdessä tehtävällä työllä ja kansan perusluonteen ja arvojen 

avulla.  

3. Vuorovaikutteinen analyysi – mikä on dialoginen prosessi al-Assadin (kertoja) ja 

yleisön (kuulijat) välillä? Tutkimukseni kannalta tämä analyysikeino ei ole täysin 

käyttökelpoinen, sillä se on dialogin sijaan monologi. Myöskään videotallennetta ei 

ole saatavilla, jonka perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä al-Assadin 

kehonkielestä ja muista sanallisen ilmaisun ulkopuolella olevista piirteistä, kuten 

äänensävystä, voimakkuudesta ja korostuksesta.  

Lisäksi, muita al-Assadista olevia videotallenteita tutkiessani törmäsin yllämainittujen 

seikkojen analysoinnissa merkittävään ongelmaan: en ole mitenkään pätevä 

tulkitsemaan vierasta kieltä ja kulttuuria esiintymisen pohjalta. 

Vuorovaikutuksellisessa analyysissä esitettyjä ominaispiirteitä on puheessa kuitenkin 

läsnä, kuten kertojan omien kokemusten ujuttaminen puheen sisälle, ja siten kuulijain 

kanssa yhteisten merkitysten luominen. 

                                                           
113 Kohler-Riesmann – Thematic analysis 
114 Kohler-Riessman – Structural analysis 
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4. Suorituksellinen analyysi – Narratiivia tarkastellaan esityksenä, performanssina. Tämä 

katsantokanta on Kohler-Riessmanin mukaan vuorovaikutuksellisen analyysin 

laajennus. Tutkimukseni kannalta tämä lähestymistapa on käyttökelpoinen, sillä se ei 

vaadi suoran dialogin olemassaoloa. al-Assad voidaan nähdä esiintyjänä, joka ottaa 

osaa, suostuttelee ja liikuttaa yleisöä kielellä ja eleillä. Eri painotusalueissa esille 

nousevat tarinan hahmot, kuten kertoja (al-Assad), protagonisti (Syyrian 

kansa/arabit), tapahtumapaikka (Syyria/Lähi-Itä), dialogi hahmojen välillä (tässä 

tapauksessa monologina, yleisön ollessa passiivinen osanottaja, joskin selvästi 

narratiiviin liitettynä yhteisten merkitysten kautta), ja yleisön reaktio (tässä 

nimenomaisessa tilanteessa oletan myrskyisiä aplodeja, laajemmin toki al-Assadin 

”performanssi” on lienee vahvistanut hänen asemaansa, ainakin omiensa silmissä). 

Kohler-Riessmanin näkemyksen mukaan suorituksellinen analyysi sopii 

kommunikaatiotutkimuksiin, sekä identiteetin rakentamista koskeviin tutkimuksiin – kuinka 

kertoja haluaa tulla nähdyksi ja koetuksi, ja kuinka hän saa yleisön osalliseksi tämän 

identiteetin tekemiseen. al-Assadin puheessa nähtävä vetoaminen paitsi kansalliseen 

identiteettiin, ja myös kaikkien arabien yhteiseen identiteettiin on mielestäni pitkälti samoilla 

linjoilla tämän analyysimallin kanssa. Toki on huomattava, ettei yleisön suoraa reaktiota ole 

saatavilla, mutta al-Assadin onnistuneet poliittiset liikkeet ja selvästi paremman otteen 

saaminen kriisistä epäilemättä tuovat puheeseen uskottavuutta. 

al-Assad järkeistää tilannetta, luo uusia näkymiä sekä kertoo uhkakuvista ja haasteista. Hän 

ei tarjoa helppoa ratkaisua, joka jättää kuulijan tyytyväiseksi ja olon turvalliseksi115, vaan 

enemmänkin tuo esille uuden tilanteen, jonka haasteiden edessä ollaan yhdessä. Sanoisin 

että al-Assadilla on eräänlaisia muutosjohtajuutta lähestyviä sävyjä puheen sisällössä. 

al-Assad käyttää suuren osan puheestaan Arabiliiton erottamispäätöksen parjaamiseen, sekä 

kyseenalaistaa koko Arabiliiton alkuperäisenä perustana olevan ideologian toteutumisen, ja 

siten vie pohjan koko rakennelman arvovallalta. al-Assadin narratiivin todellisuus rakentuu 

pitkälti baathistiseen näkemykseen arabien yhtenäisyydestä, tai tässä tapauksessa poliittisen 

jaon tuomasta, Arabiliiton edesauttamasta hajaannuksen tilasta, joka liittyy kamppailuun.  

Puheen tarkoitetut funktiot ovat selvät, mutta entä sen mahdollistamat muut asiaintilat? On 

syytä pohtia, miten annettu puhe voidaan tulkita esimerkiksi syyrialaisen mielessä, joka 

pohtii, liittyykö kapinallisiin, vai pysyykö erossa koko asiasta. On mahdollista, että voiman 

                                                           
115 Fleming, Sensegiving/sensemaking 
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ja päättäväisyyden osoitukseksi tarkoitettu puhe ymmärretäänkin epätoivoksi, joka taasen 

voi ruokkia hallitusta vastustavien tahojen tavoitteita.  

Laajemman narratiivin kannalta, Damaskoksen yliopistolla pidetty puhe edustaa selvää 

muutosta. Maan sisäiset ongelmat ovat esillä puheessa hyvinkin kansainvälisessä 

kontekstissa. Krebbsin lomake116, yhdessä muiden käytettyjen menetelmien kanssa, osoittaa 

selvästi, että puheen pääpainot nojautuvat vahvasti Syyrian asemaan kv-politiikassa, sekä 

ulkomaisten / ulkoisten vaikuttimien Syyriassa tapahtuvaan vaikuttamiseen / 

vaikutusyrityksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään muun arabimaailman toimintaan. Aiempi, 

sisäpoliittisten ongelmien edessä kamppailevan hallinnon narratiivi on kehittynyt suuntaan, 

jossa kriisin taustatekijät itseasiassa ovat selvästi muualta lähtöisin, tai vähintään ulkoisten 

tekijöiden lietsomia. 

Aiemmissa puheissa ulkoisten tekijöiden olemassaoloon vihjailtiin, nyt niiden olemassaolo 

ilmoitetaan suoraan: ”External conspiring is no longer a secret because what is being 

plotted in the pal talk rooms has started to be clearly revealed before the eyes of the 

people.” Toisin sanoen al-Assad puhuu salaliitosta, paitsi Syyriaa vastaan, myös koko 

arabien roolia vastaan. Toisaalta voidaan katsoa, että al-Assad tavallaan pesee käsiään koko 

kriisistä, vierittämällä syytä muualle. Kriisin syypäänä olemisen sijaan, al-Assad haluaa olla 

rakentaja, joka toimii yhdessä kansan kanssa. 

Krebbs-lomake ei tässä yhteydessä tarjoa suoraan määrällisesti puheen sisällöstä mitattavaa 

yksiselitteistä vastausta, vaan sen esittämät vaihtoehdot yhdessä muiden menetelmien tukena 

/ tukemana. 

 

2.2 Pidetty, mikä luvattu - al-Assadin puhe uudelle parlamentille 4.6.2012 

Bashar al-Assadin puhe uudelle, virallisesti kansanäänestyksellä valitulle parlamentille on 

varsin mielenkiintoinen tutkimukseni kannalta. Sisältö itsessään ei ole erityisen yllättävää, 

mutta olosuhteet, jotka 7.5.2017 pidettyyn parlamenttiäänestykseen liittyivät, ovat 

merkittäviä puheen tulkinnan kannalta. Nämä samat olosuhteet ovat keskiössä, joten 

katsaus niihin on enemmän kuin paikallaan. al-Assadin narratiivn pohjai ei tässä tapauksessa 

tule suoraan ilmi itse puheesta, vaan sen perusteet löytyvät muualta. 

                                                           
116 Krebbs 
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al-Assad lupasi osana myönnytyksiään, että uudet vaalit järjestetään. Näin myös tapahtui, ja 

BBC:n mukaan al-Assad totesi Rossiya24-tv-kanavan haastattelussa tuloksien tukevan 

reformipolitiikkaa.117 Vaalit olivat sikäli merkitykselliset, että ne olivat ensimmäiset, jotka 

järjestettiin uudistetun perustuslain aikana. Uusien poliittisten puolueiden perustamisen ja 

niiden kilpailun baath-puolueen kanssa salliva uusi perustuslaki lisäksi rajaa presidentin 

valtakauden kahteen 7-vuoden kauteen.118 Uudessa laissa kuitenkin määriteltiin myös, ettei 

uudet puolueet voi perustua uskonto-, heimo-, alue- tai ammatillisiin tekijöihin, tai 

ulkomailla toimiviin tekijöihin. 

Vaaleissa äänesti vaalikomitean mukaan 51.26% kaikista äänioikeutetuista, joten al-Assad 

ilmoitti vaalien kuvastavan Syyrian kansan tahtoa.119 Opposition mukaan vaalit olivat vain 

teatteria, ja hallituksen keino ostaa aikaa, samoin kuin kriisin alussa tehdyt reformit. 

On totta, että 51.26% äänestysaktiivisuus on varsin heikko millä tahansa mittapuulla, ja 

BBC:n artikkelissa todetaankin, ettei hallinto antanut tarkkoja tietoja äänestystuloksesta, 

jolloin epäilyt vaalivilpistä ovat varsin uskottavia. Laajemmassa kontekstissa jonkinlaisen 

tuloksen ilmoittaminen oli kuitenkin al-Assadin kannalta tärkeää: hallinto osoitti, että se 

edelleen ajaa reformia, ja vilpin osoittaminen aukottomasti on hyvin hankalaa Syyrian 

ollessa sotatilassa. Väitän, että tärkeintä al-Assadille olikin näyttää hyvää naamaa huonossa 

pelissä. 

Vaalien ajankohta sopii myös hyvin siihen, helmikuun 2012 alussa että niin Arabiliitto kuin 

Yhdistyneet Kansakunnat yleiskokouksessa tuomitsivat Syyrian hallituksen toimet, ja al-

Assadia vaadittiin eroamaan. al-Assadin uudet ystävät, Venäjä ja Kiina, kuitenkin kaatoivat 

turvallisuusneuvostossa päätöslauselman veto-oikeudellaan.120 Kiinan vaikuttimet toimia al-

Assadin eduksi olivat ainakin paperilla öljyyn ja siten maailmantalouteen liittyvät, ja tämän 

kannan korostamiseksi Kiinan varaulkoministeri Zhau Jun saapuikin 18.2.2012 

neuvottelemaan Syyriaan, niin al-Assadin kuin oppositionkin kanssa.121 Venäjän YK-

lähettiläs Vitaly Churkin puolestaan totesi YK:n yleiskokouksen päätöksestä sen heijastavan 

                                                           
117 BBC 16.5.2012 Syria election results show support for reforms, says Assad. 
www.bbc.com/news/world-middle-east-18084827 
118 YLE 7.5 Syyriassa äänestetään parlamenttivaaleissa väkivallan jatkuessa.  
yle.fi/uutiset/3-6085956 
119 BBC 16.5.2012.  
120 YLE 16.2.2012: Kiina varoittaa vaarantamasta öljynsaantia Syyria-ratkaisuilla. https://yle.fi/uutiset/3-
5055424 
121 YLE 18.2.2012: Kiinan varaulkoministeri neuvottelemaan Syyriaan. yle.fi/uutiset/3-5055564 
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huolestuttavaa suuntausta yrittää eristää Syyrian johto ja määrätä poliittinen ratkaisu 

ongelmiin ulkopuolelta käsin. 

Itse näkisin, että helmikuussa 2012 tapahtunut soutaminen ja huopaaminen YK:ssä osoitti, 

että al-Assadin tammikuussa pitämä puhe ei ollut vain sanahelinää, vaan puheet uusista 

ystävistä ja reformin ajamisesta konkretisoivat. YK yhdessä Arabiliiton kanssa kyennyt 

pitämään kovaa linjaa, vaan Venäjän ja Kiinan tuki auttoivat al-Assadia. Samoin Syyrian 

tärkein liittolainen Iran, osoitti puolensa selvästi lähettämällä sotalaivojaan yhteisiin 

harjoituksiin Syyrian kanssa.122  

Venäjän ja Kiinan kantojen kanssa kamppaileva YK nimitti yhdessä Arabiliiton kanssa 

hankalassa tilanteessa Kofi Annanin erityislähettilääksi Syyriaan 24.2.2012, toimi, jolle Kiina 

ilmoitti tukensa.123 Neuvottelut kuitenkin olivat varsin hitaasti eteneviä, ja al-Assadin 

hallinto käytti ajan moukaroidakseen kapinallisten hallussa olevia alueita ja näin heikensi 

heitä. YK yritti lisätä painostustaan, tällä kertaa ihmisoikeuskomissiossa. Totuttuun tapaan 

Venäjä ja Kiina, yhdessä Kuuban kanssa, vastustivat lausuntoa124 

Arabiliiton ja YK:n pyrkimysten epäonnistuminen mielestäni vahvisti al-Assadin asemaa. 

Ulkoinen painostus ei toiminut, vaan al-Assadin liittolaiset osoittivat selkeästi voimansa 

rampauttaa kansainvälisten elinten toiminta. Se, missä määrin al-Assadille annettu tuki oli 

myös voimannäyttöä muita kohtaan, ei ole selvää. Venäjän ja Kiinan tuki, yhdessä 

toteutuneen parlamenttivaalin kanssa toi al-Assadille takaisin menetettyä arvovaltaa. YK:n 

kahlatessa poliittisessa suossa, kykeni al-Assad käyttämään ajan hyödykseen kiihdyttämällä 

sotatoimia oppositiota vastaan. Kansainvälinen aspekti Syyrian sisällissodasta tulee 

mielestäni hyvin ilmi nimenomaan kevään 2012 tapahtumien valossa. Syyriaa ryhdyttiin 

käyttämään näyttämönä, jonka puitteissa isommat poliittiset toimijat jakavat toisilleen 

iskuja, diplomaattiseen kielenkäyttöön verhoiltuna.Kaikesta huolimatta Kofi Annan 

onnistuikin lopulta saamaan kaikki osapuolet ehdotuksensa taakse, joka sisälsi seuraavat 

kohdat: 

 

                                                           
122 BBC 18.2.2012: Iran warships enter Mediterranean via Suez Canal. http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-17083791 
123 YLE 24.2.2012: Kiina on suopea Kofi Annanille. https://yle.fi/uutiset/3-5056084 
124 YLE 1.3.2012: YK:n ihmisoikeuskomissio vaatii loppua Syyrian väkivallalle.  
yle.fi/uutiset/3-5067439 
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Annanin rauhansuunnitelma125 

1. Syyria-johtoinen poliittinen prosessi, jossa huomioidaan Syyrian kansan toiveet ja huolet 

2. Kaikkien osapuolten lopetettava väkivaltaisuudet siviilien suojelemiseksi 

a. Hallituksen lopetettava joukkojen liikuttelu ja raskaiden aseiden käyttö 

väestökeskittymissä ja vedettävä joukot niistä pois 

b. Opposition lopetettava taistelut 

3. Kaikkien osapuolten taattava humanitaarisen avun pääsy sotatoimialueille ja otettava 

käyttöön kaksi tuntia päivässä kestävä tulitauko 

4. Viranomaisten nopeutettava mielivaltaisesti pidätettyjen ihmisten vapauttamista 

5. Viranomaisten taattava toimittajien liikkumisvapaus 

6. Viranomaisten taattava yhdistymis- ja mielipiteenilmaisun 

 

Yllämainitut taustatekijät ovat syytä ottaa huomioon, kun tarkastellaan al-Assadin 4.6.2012 

uudelle parlamentille pitämää puhetta. Teatteria tai ei, käytännön tasolla al-Assad onnistui 

kääntämään kriisin kulkua poliittisella näyttämöllä sen kriittisellä hetkellä. Puheesta 

kajastaakin tyytyväisyys, asioita käsitellään kuin voittaja konsanaan. Aiemmissa puheissa 

esitettyjä, nyt toimeenpantuja tavoitteita ja toimia al-Assad esittelee ylpeänä: 

”Huolimatta näiden poliittisella kehällä olevien saavutusten kieltämisestä, niiden ulkomaisten ja 

kotimaisten voimien, jotka ovat lyöneet vetoa kriisistä, ja huolimatta jatkuvista yrityksistä poliittisen 

prosessin katkaisemiseksi, emme ole milloinkaan lopettaneet toteuttamasta sitä, minkä olemme julistaneet 

ja minkä olemme aloittaneet. Vastauksena noihin yrityksiin, lakeja on säädetty, paikallishallinnon vaalit 

on pidetty ja kansanäänestys perustuslaista on järjestetty.”126 

Kaiken kunnian saavutuksista al-Assad antaa Syyrian kansalle, jonka hän korostaa kriisin 

alusta asti pysyneen oikealla tiellä, terroristien ja ulkopuolisten vaikutuksesta huolimatta. 

                                                           
125 YLE 27.3.2012. Annan: Syyria hyväksyi rauhansuunnitelman. https://yle.fi/uutiset/3-5098636 
126 4.6.2012 al-Assadin puhe uudelle parlamentille. ”Despite the denials of these achievements in the 
political sphere on the part of foreign and domestic powers which have wagered on the crisis, and 
despite continuing attempts to undermine the political process, we have never stopped carrying out 
what we announced and what we started. Laws have been passed, local administration elections have 
been held, and later on there was a referendum on the constitution in response to those attempts. “ 
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=276:speech-
delivered&catid=118&Itemid=496 
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Taitavasti hän on ottaa kuulijan osaksi menestystä, sen sijaan että pitäisi menestyksen 

hedelmät itsellään. Menestyksen myötä onkin hyvä ohjata harhautuneita kansalaisia takaisin, 

ja al-Assad tekee tämän puhuessaan poliittisen ratkaisun ja terrorismin välistä suhdetta 

arvioidessaan. Hän kysyykin kansaa edustavalta parlamentilta, että tarkoittaako heidän 

poliittisen vuoropuhelun toteutuminen ja ratkaisuun päätyminen sitä, että nämä terroristit 

tulevat ja sanovat, että nyt, kun syyt heidän asialleen ovat poissa, me luovumme 

terrorismista?127 

Poliittisen ratkaisun ja terrorismin suhdetta koskien al-Assad mielestäni perustelee ja pyrkii 

oikeuttamaan edelleen jatkuvaa ja kiihtyvää voimankäyttöä. Turvallisuusjoukkoja ei voida 

määrätä takaisin kasarmeille, sillä terroristit eivät anna siihen mahdollisuutta. Hän käyttää 

edukseen tilannetta, jossa taisteluista on saatavilla paljon materiaalia, mutta vain vähän 

kiistämättömiä faktoja suuntaan tai toiseen. Lisäksi kansainvälisen yhteisön 

kykenemättömyys kunnollisiin vastatoimiin toimi al-Assadin eduksi. Hallitus ja kapinalliset 

syyttivät kilvan toisiaan tulitauon jatkuvasta rikkomisesta. Sodan mediallistuminen varsinkin 

tällaisessa vaiheessa on omiaan tekemään osapuolten tekemisistä harmaata aluetta, jolloin 

varman tiedon saaminen on likipitäen mahdotonta. 

On selvää, ettei Syyriaa koskevien lausuntojen kaatuminen YK:ssä Venäjän ja Kiinan tuella, 

ja kansainvälisen painostuksen tehottomuus, niiden al-Assadin asemaa vahvistavasta 

vaikutuksesta huolimatta, kuitenkaan tarkoittanut kriisin väistymistä. 

”Jos seisominen alueellisen ja globaalin hyökkäyksen edessä maatamme vastaa ei ole helppo tehtävä, 

sopeutuminen reformeihin ja niiden vahvistamisen eivät myöskään helppoa. Näiden reformien kautta 

vastustamme merkittävää osaa tästä hyökkäyksestä ja rakennamme vahvoja linnakkeita alueellisia ja 

kansainvälisiä kunniahimoja vastaan maassamme” 

Näin sanoessaan al-Assad varsin selvästi näpäyttää vastustajiaan. Syyriaa kohtaan yritetyt 

toimenpiteet olivat pitkälti poliittisia, ja yhdessä toteutuneiden reformien, huolimatta siitä 

kuin uskottavalla pohjalla ne olivat, sekä Venäjän ja Kiinan tuen myötä al-Assadin puheet 

hyökkäyksen torjumisesta eivät olleet vailla pohjaa.  

Syyrian kriisin väkivaltaiseksi muuttumista al-Assad avaa edelleen, toteamalla ettei se ollut 

poliittista, sillä mikäli se olisi sitä ollut, olisi jokin osapuoli ehdottanut poliittista tai 

taloudellista ohjelmaa sen ratkaisemiseksi, kuten baath-puolue teki. Osaltaan kapinallisten 

                                                           
127 al-Assadin puheet 4.6.2012. ” Does this mean that when we conduct a dialogue and agree to a 
political solution, these terrorists will come and say that since the causes have been removed, we give up 
terrorism?” 
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omat lausumat Kofi Annanin rauhansopimuksen epäonnistumisesta tukevat al-Assadin 

narratiivia. Siinä missä hallitus ainakin virallisesti ilmaisee tahtonsa rauhaan, Vapaan Syyrian 

armeija kannaksi ilmoitetaan se, että Annanin tulisi myöntää sopimuksen 

epäonnistuminen.128 Samassa yhteydessä he lisäksi ilmoittavat, että tilanteen myöntäminen 

antaisin Vapaan Syyrian armeijalle mahdollisuuden uusiin sotatoimiin hallitusta vastaan, 

mikä ei todellakaan kerro rauhantoiveista. Ongelmakohdaksi al-Assad nimeää terrorismin, 

toisin sanoen hallinnon vastustamisen aseellisesti, suhteessa poliittiseen vaikuttamiseen. 

”Se, mikä meillä on vastassamme, on hanke sisäisen kapinanlietsonnaksi, joka tähtää kotimaamme 

tuhoamiseen. Tämän lietsonnan välineenä on terrorismi. Joten, voimmeko vetää yhtäläisyyksiä poliittisen 

toiminnan ja terrorismin välillä? Tämä erotus on olennaista. Tästä huolimatta, alusta asti, emme ole 

hyljänneet mitään poliittista keinoa ilman että olisimme kokeilleet sitä.”129 

Edelleen, al-Assad jatkaa, ettei ongelmana ole enää sisäinen terrorismi, vaan todellinen, 

ulkoapäin Syyriaa vastaan käytävä sota, ja että sotaa koskien voimassa olevat toimintatavat 

ovat erilaiset, kuin sisäisen konfliktin tai syyrialaisten toimijoiden kanssa käytettävät 

toimintatavat. Näkisin, että al-Assad vetää johtopäätöksen, että kapinalliset ovat de facto 

ulkomaisiin joukkoihin verrattavissa oleva vastustaja, jolloin suorat sotatoimet ovat 

oikeutettuja. 

al-Assad onnistui kattamaan pöydän itselleen edullisesti. Aiemmissa puheissaan hän puhuu 

kansallisesta dialogista, ja sen valmistelusta. Aivan oikein hän kertoo, että tämän dialogin 

pohjana ovat vaalit. Se, että kapinalliset eivät halua osallistua tähän prosessiin, tekevät 

tyhjäksi heidän perustelunsa sille, että toimivat kansan asialla. ” When you boycott the 

elections, you do not boycott the state, the government or the ruling party. You boycott 

the people because elections are the right of the people and because the voter is the citizen, 

not the state and not the party. Consequently, how can any person stand in front of people 

and say I represent the people yet I boycott the people.” al-Assad on kattanut pöydän, 

mutta vieraat eivät koskaan saapuneet. Onko vierailla silloin oikeutta arvostella kattausta?  

Osaltaan al-Assadin puhe on näiltä osin paikkansa pitävää, mutta käytännössä tilanteen 

ollessa jo aseellinen konflikti, ei liene ole kovin realistista odottaa kaikkien osapuolien 

                                                           
128 YLE 31.5.2012. Syyrian oppositio: Annanin rauhansuunnitelma epäonnistui. https://yle.fi/uutiset/3-
6145872 
129 al-Assadin puheet 4.6.2012. ”What we are facing is a project of internal sedition aiming at the 
destruction of the homeland. The instrument of this sedition is terrorism. So, how can we make the link 
between political action and terrorism? This distinction is essential. Nevertheless, from the beginning, we 
haven't left any political method without trying it.” 
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laskevan aseensa ja ryhtyvän poliittiseen ratkaisuun. Tässä tapauksessa, kapinallisten 

näkökulmasta, on kuultavissa kaikuja Carl von Clausewitzin lausumasta, jossa todetaan 

sodan olevan politiikan jatkamista toisilla keinoin.  

al-Assad korostaa puheessaan jatkuvasti poliittista ratkaisua, ja sitä, kuinka hallitus on alusta 

asti pyrkinyt siihen, yhdessä kansan suuren enemmistön kanssa. Onkin totta, että hänen 

aiemmin esittämistä uudistuksista, tai niihin tähtäävistä toimenpiteistä oli suoritettu, 

vaikkakin osin puutteellisesti kuten heikko äänestysprosentti osoitti. Ainakin paperilla 

vaikuttaisi siltä, että kansan haluamia asioita on ajettu eteenpäin, ja kenties vaikutelman 

antaminen on al-Assadille tärkeämpää kuin asiain todellinen tila. Poliittisen ratkaisun 

kannalla oleminen on siinäkin suhteessa tärkeimmässä roolissa puheessa, että al-Assadin 

saavuttamat voitot kansainvälisellä näyttämöllä olivat nimenomaan poliittisia luonteeltaan. 

Väitän, että hänen pyrkimyksensä oli jatkaa ulkopoliittisen onnistumisen luomalla 

momentumilla myös sisäpolitiikassa.  

Kofi Annan saapui Damaskokseen tapaamaan al-Assadia 28.5.2012, päivä sen jälkeen, kun 

YK:n turvallisuusneuvosto oli tuominnut Syyrian hallituksen Houlassa tapahtuneesta 

verilöylystä.130 al-Assad sivuaa Annanin vierailua vuosien 1979-1980 valossa, jolloin 

Muslimiveljeskunta yritti kapinaa Syyrian hallitusta vastaan. al-Assad on aiemmissa 

puheissaan viitannut nykyisten kapinallisten ammentavan samasta ideologisesta lähteestä, ja 

syyttää heitä tapahtuneista joukkosurmista. al-Assad kysyykin, kuka hyötyy verilöylyistä 

juuri Kofi Annanin vierailun alla? Kenen etu olisi, että vierailu epäonnistuisi ja Annanin 

rauhansuunnitelma karahtaisi kiville? 

al-Assad tuo kriisistä esille 3 selvää näkökulmaa liittyen kriisiin, jotka peilaavat hänen 

aiempia puheita131: 

1. Ajanjakso kriisin alkamisesta (14kk) on tarpeeksi pitkä, jotta kuka tahansa voi 

ymmärtää faktat, ja ne jotka eivät niitä ole ymmärtäneet kriisin todellisuutta, eivät 

sitä tule ymmärtämään, vaikka se jatkuisi vuosia 

2. Hinta, jonka olemme maksaneet, on erittäin kallis. Kalliimpi kuin ne opetukset joita 

siitä saaneet, tai ne hyödyt jotka saatamme siitä saada, olettaen että kriisistä on 

hyötyjä saatavissa. 

3. Tämä puhe on ensimmäinen uuden perustuslain säätämisen ja uudistuspaketin 

jälkeen. Kuten tiedetään, joidenkin voimien mielestä ennen kriisiä annetut 

                                                           
130 YLE 28.5.2012. Kofi Annan saapui Syyriaan. https://yle.fi/uutiset/3-6138203 
131 al-Assadin puheet 4.6.2012 
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ehdotukset olivat yrityksiä ja tekosyitä välttää reformiprosessia. Nyt olemme 

vapaita: meillä on uusi perustuslaki, uudet lait on hyväksytty ja uskottavuutemme 

siinä, mitä tulee tahtoomme uudistua, on kaiken epäilyksen ulottumattomissa.  

Ulkopoliittisten voittojen siivittämänä al-Assadin 4.6.2012 pitämän puheen pääpaino on 

selkeästi suunnattu syyrialaisille. al-Assadin narratiivi on kehittynyt suuntaan, jossa 

uudistukset on tehty, ja poliittinen ratkaisu on näköpiirissä, mutta kaikki osapuolet eivät sitä 

halua. Hän vetää selvän rajan poliittisen vaikuttamisen, ja kriisin jatkumisesta hyötyvien 

terroristien ja ulkoisten toimijoiden välille. al-Assad esiintyy valtiomiehenä, joka tarjoaa 

rauhanomaista ratkaisua. Ideologisen paatoksen vähyys on selvä, sen sijaan al-Assad tarjoaa 

luonteeltaan reaalipoliittista sisältöä.  

Voidaan olettaa, että suurin osa syyrialaisista onkin rauhan kannalla, joten puhe saa 

dialogista kieltäytyvät tahot näyttäytymään huonossa valossa, ja al-Assad puolestaan 

näyttäytyy vahvana ja rakentavana, henkilönä ajaa kansan asiaa reformein ja poliittisin 

keinoin. Ulkopoliittinen menestys Venäjän ja Kiinan tuella osaltaan mahdollistavat al-

Assadin esiintymisen: teot ja saavutukset puhuvat puolestaan, jolloin ideologista paatosta ei 

ole tarpeen käyttää. Kriisi on kuitenkin edelleen käynnissä, joten vastustajia 

mustamaalataan, ja voimankäyttöä joudutaan perustelemaan. 

Käyttäen Flemingin mallia132, voidaan puheen tarjoamasta narratiivista päätellä nämä asiat: 

1. Diagnoosi: Hallitus on parantanut asemiaan, Venäjän ja Kiinan tuella. al-Assad on 

onnistunut pitämään kiinni antamistaan reformiuudistuksista pitämällä vaalit, ja 

onnistuen näin vaikuttamaan siltä, että se on poliittisen ratkaisun kannalla. Tätä 

tukee myös neuvottelut Kofi Annanin kanssa. al-Assad on antanut kansalle sen 

toivomia vaikutuskanavia, mutta kaikki osapuolet eivät niihin ole suostuneet, 

toimien näin kansan etua vastaan. Ulkomaiden yritykset painostaa Syyriaa ovat 

epäonnistuneet, ja hallitus on vahva. Voimankäyttöä joudutaan jatkamaan, koska 

kapinalliset ja terroristit eivät anna muuta mahdollisuutta 

2. Kommunikaatio: mahdollisuus kansalliseen dialogiin on avattu vaalien myötä, joten 

hallitus on pitänyt kiinni lupauksistaan, vaikeasta tilanteesta huolimatta. Tämä ei 

olisi onnistunut kansan tukea, ja tavoitteissa pysyminen on ollut mahdollista, sillä se 

on ollut kansan tahto. Yhdessä pysynyt Syyrian kansa on onnistunut, 

                                                           
132 Fleming 
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kansainvälisestä painostuksesta huolimatta, pitämään kurssinsa kohti parempaa 

huomista. 

3. Mukautuvaisuus: Onnistumisten myötä al-Assadin on helppo hymyillä. Kriisistä on 

saatu jonkinlainen ote, ja aiemmissa puheissa esitetyt toimenpiteet on ainakin 

osittain saatu tehtyä. Annettu sana on pitänyt, ja kansan tahtoa toteutettu. Puheen 

sävyä on pehmennetty, ja kansalle esitetään pelkkien puheiden sijaan myös tuloksia. 

Kriisin ei missään nimessä anneta ymmärtää olevan ohitse, viholliset pyrkivät 

edelleen toimimaan Syyrian kansaa vastaan, mutta ansio onnistumisesta annetaan 

kansalle. 

Diskurssianalyysin ABC-kirjan teeseihin perustuen, väitän puheen yleisen funktion olevan 

hallituksen onnistumisten korostaminen, josta al-Assad kiittää kansaa. Vetoaminen on 

edelleen mukana, mutta ansion hedelmät annetaan kansan nautittaviksi. Viholliset ovat 

yrityksistään huolimatta epäonnistuneet kansan todellisen tahdon edessä 

al-Assadin luomat merkityssysteemit133pitävät sisällään hallituksen ja kansan, jotka toimivat 

yhdessä, ja ovat saaneet yhdessä aikaan muutoksia. Vihollisten toimilta viedään pohjaa 

niiden ollessa haluttomia toimimaan rauhanomaisen ratkaisun puolesta, ja YK:n 

epäonnistuneet vaikutusyritykset vievät al-Assadin vastustajilta uskottavuutta. 10.1.2012 

pidetyssä puheessa esillä ollut funktio ryhmädiskurssin luomisesta näyttää kantaneen 

hedelmää, ja samaisessa puheessa ilmi tullut kuva yhteenkuuluvasta ryhmästä on ainakin 

osin konkretisoitunut. al-Assad edelleen jatkaa luomansa ryhmän (Syyrian kansa) diskurssin 

erottamista muista ryhmistä (kapinalliset/terroristit), johon muiden ryhmien vaalien 

boikotointi tarjoaa hyvän välineen.134  

Kohler-Riessmanin artikkelissa esitetyt teemallisen ja rakenteellisen analyysimallin tarjoamat 

näkökulmat ovat seuraavat: 

1. Teemallinen analyysi135 – mitä al-Assad sanoo? Teemana on hallituksen ja kansan 

onnistumiset poliittisesti, vaikeuksista huolimatta. Asiat esitetään hyvin pitkälti 

sellaisenaan, ilman suurempaa ideologista paatosta, tai niiden liioiteltua 

nivoutumista arabimaailmaan yleisesti. Pääpaino on sisäpolitiikassa, joskin osaltaan 

sitä tukee myös ulkopoliittiset tekijät Venäjän ja Kiinan muodossa. Historiallista 

taustaa väläytellään muistuttamalla Muslimiveljeskunnan kapinasta, ja enemmän 

                                                           
133 Jokinen, 41 
134 Jokinen, 24 
135 Kohler-Riesmann – Thematic analysis 
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kriisin alkuaikoihin, syihin ja silloin luvattuihin uudistuksiin liittyen. Sanoma 

itsessään on kuitenkin päivänpolitiikkaa, ja tulevaisuuden rakentamiseen liittyvää. 

2. Rakenteellinen analyysi136- miten al-Assad sanoo asiat? al-Assad antaa narratiivissaan 

kunnian onnistumisista kansalle, keino, jolla hän pyrkii tekemään sanomastaan 

vetoavan – on edullisempaa kiittää kansaa menestyksestä, kuin odottaa kansalta 

kiitosta. Ei hallitus, vaan hallitus kansan tahdosta on onnistunut. On myös 

vetoavampaa, kun al-Assad voi tarjota osallisuutta onnistumiseen. 

 

al-Assad luo näkemyksen, jonka mukaan tilanne on menossa parempaan suuntaan, 

vastoinkäymisistä huolimatta. Hän esittelee tekoja, joita on aiemmissa puheissaan luvannut. 

Hän on johtaja, joka pystyy pitämään lupauksensa kansalle, toisin kuin kapinalliset, jotka 

eivät tartu tarjottuun neuvottelukanavaa, vaikka väittävät edustavansa kansaa. 

Pelkkää rauhaa al-Assad ei kuitenkaan lupaa, vaan hän ottaa nollatoleranssin kapinallisiin, 

perustellen sitä sillä, että he eivät halua ottaa osaa neuvotteluratkaisuun. Kovaa puhetta 

edustaa hänen lausumansa terrorismista: 

”Se on erillinen tapaus, ja sen käsittely on erilaista eikä voi olla minkään mainitsemani standardin 

kohteena. Meidän tulee taistella terrorismia vastaan, jotta voimme parantaa kotimaan. Sen seurauksena, 

terrorismia tai sitä tukevia kohtaan ei ole olemassa toleranssia tai armoa. Ei ole toleranssia, paitsi niille 

jotka ovat hyljänneet sen. Jatkamme sen vastustamista päättäväisesti, ja samalla avaamme oven kaikille, 

jotka hylkäävät sen, mikäli heillä ei ole verta käsissään.”137  

Tähän liittyen al-Assad toteaa hallinnon toiminnan olleen oikeaa, sillä tuhannet, jotka ovat 

kantaneet aseita, ovat laskeneet ne, ja hallinto on antanut heille anteeksi. Hän edelleen 

rohkaisee heitä, jotka epäröivät, laskemaan aseensa, ja ettei hallitus pane toimeen 

kostotoimenpiteitä heitä kohtaan. Tämänkaltaiset lupaukset al-Assad esittää varsin 

otolliseen aikaan, pidettyjen vaalien jälkeen ja uudessa poliittisessa noususuhdanteessa.  

Krebbsin lomake tukee tätä näkemystä, ja onkin nähtävissä, että sotanarratiivin kannalta 

kyseessä oli al-Assadin kannalta muutos parempaan päin.  

                                                           
136 Kohler-Riessman – Structural analysis 
137 al-Assadin puheet 4.6.2012. ” It is a separate case and its treatment is different and cannot be subject 
to any of the standards I have mentioned. We must fight terrorism to cure the homeland. Consequently, 
there is no tolerance and no leniency towards terrorism or those who support it. There is no tolerance 
except with those who have abandoned it. We will continue to confront it decisively while opening the 
door for all those who abandon it, provided that they do not have blood on their hands.” 
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2.3 Ei rauhaa meidän aikanamme? – al-Assadin puhe armeijan lippupäivänä 

1.8.2012 

  

al-Assadin 4.6.2012 uudelle hallitukselle osoitetun puheen ja 1.8.2012 tuntemattomassa 

paikassa armeijan lippupäivänä pidetyn puheen välillä tapahtui sarja tapahtumia, joiden 

väitän johtaneen siihen, ettei kumpikaan osapuoli enää pyrkinyt edes paperilla 

neuvotteluratkaisuun, vaan edessä tulisi olemaan suora sota.   

Kofi Annan onnistui saamaan rauhansopimuksen aikaan, joka sopi kaikille osapuolille, 

mutta hallitus, eivätkä kapinalliset sitä kunnioittaneet. Kumpikin osapuoli syytti toista sen 

rikkomisesta. Jo keväällä, rauhanneuvotteluiden jälkeen, Damaskoksessa räjähti 2 pommia, 

tappaen vajaa 60 ihmistä ja haavoittaen 372 ihmistä.138 Opposition mukaan 26.5.2012 myös 

Houlassa kuoli arviolta 90 ihmistä hallituksen joukkojen tulituksessa, joka sai alkunsa 

hallituksen ja kapinallisten välisistä kahakoista.  

Ulkovaltojen kiistellessä YK:ssä Syyrian tilanteesta, vaikuttaisi etteivät he enää olleet täysin 

ajan tasalla tapahtumista. Tilanteessa, jossa toisilleen vihamieliset joukot ottavat jatkuvasti 

yhteen, ja taisteluita käydään raskaiden aseiden ja helikoptereiden avulla139, Annanin 

varoitukset ”avoimesta sodasta”140, ja hänen YK:n suurvaltojen kannattama esitys 

väliaikaishallinnosta141 vaikuttavat melkein harhaiselta. Todellisuus oli jo jotain täysin 

muuta, etenkin opposition ilmoittaessa, ettei se tule sopimusta hyväksymään, ellei siinä 

vaadita al-Assadin väistymistä. 

30.6.2012 Annan ilmoitti, että neuvotteluissa on saavutettu sopu. Tavoitteena oli uudistaa 

Syyrian perustuslaki, järjestää vapaat vaalit sekä muodostaa siirtymäkauden hallitus, johon 

kaikki syyrialaiset toimijat, myös nykyhallituksen edustajat, voisivat osallistua.142 

Heti tuoreeltaan sopimus alkoi ontumaan: Yhdysvaltojen näkemyksen mukaan sopimus oli 

viesti, jonka mukaan al-Assadin tulisi väistyä. Annanin mukaan syyrialaiset eivät äänestäisi 

nykyhallitusta, vaikka he olisivat vaaleissa mukana, sillä hän ei usko, että syyrialaiset 

                                                           
138YLE 10.5.2012: Damaskoksessa tuhoisia räjähdyksiä. https://yle.fi/uutiset/3-6090170 
139 YLE 11.6.2012: Syyrian armeijan helikopterit tulittaneet raskaasti kapinakaupunkeja. 
https://yle.fi/uutiset/3-6176938 
140 YLE 2.6.2012: Annan varoitti avoimesta sodasta Syyriassa. https://yle.fi/uutiset/3-6149631 
141 YLE 28.6.2012: Kofi Annan esittää Syyriaan väliaikaishallintoa. https://yle.fi/uutiset/3-6197953 
142 YLE 30.6.2012: Kofi Annan: Syyria-sopu syntyi. https://yle.fi/uutiset/3-6201653 
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valitsevat johtajikseen ihmisiä, joilla on verta käsissään. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov 

puolestaan nosti esille sen, ettei sopimuksessa suoraan vaadita al-Assadin väistymistä.143 

Mielestäni on perusteltua väittää, että sopimuksen taustalla oli ajatus siitä, että se toisi paitsi 

rauhan, niin myös kansanäänestyksen myötä al-Assadille mahdollisuuden väistyä kasvonsa 

säilyttäen.  

Kuitenkin, jo 8.7.2012 Kofi Annan ilmoitti epäilevänsä sopimuksen pitävyyttä ja totesi 

myös YK:n tarkkailuoperaation epäonnistuneen. Osaltaan tähän katsantokantaan lienee 

vaikutti se, että vain viikko sopimuksen hyväksymisen jälkeen väkivalta jatkui, vaatien 60 

ihmisen hengen.144 Lisäksi taistelut levisivät Libanonin puolelle, jossa Syyrian hallituksen 

joukkojen tulituksessa väitettiin kuolleen ainakin 3 ihmistä. Väkivaltaisuuksien alettua 

uudelleen, al-Assadin joukot käynnistivät myös sotaharjoituksen, jossa käytettiin ohjuksia. 

Ylen mukaan harjoituksen tarkoituksena oli osoittaa, että Syyria oli valmistautunut 

mahdolliseen ulkovaltojen interventioon.145 

BBC:n harjoitusta koskevassa uutisoinnissa viitattiin lisäksi tapaukseen, jossa al-Assadin 

joukot olivat ampuneet alas turkkilaisen hävittäjän 22.6.2012, mikä oli omiaan lisäämään 

maiden välistä jännitettä. BBC:n mukaan Turkki myös lisäsi tapauksen jälkeen 

raketinheittimien ja ilmatorjunta kaluston määrää Syyrian vastaisella rajalla, ja lähetti 

hävittäjiään ilmaan syyrialaisten helikopterien toimiessa rajan tuntumassa. Samaan aikaan 

opposition joukot vaativat ulkopuolista interventiota.146   

Vaikuttaisi, että sotaharjoitukset olivat osa poliittista tanssia, jolla al-Assad pyrki näyttämään 

voimaansa ulkovalloille, ja näin ehkäisemään mahdollisen intervention. Samaan aikaan al-

Assad taas jatkoi taistelua oppositiota vastaan, vaikka olikin virallisesti Annanin sopimuksen 

kannalla. YK:ssa tämä ristiriita al-Assadin toimien ja puheiden välillä ei jäänyt 

huomaamatta, ja Iso-Britannia pyrki saamaan turvallisuusneuvostossa läpi 

päätösehdotelman, jonka mukaan voisi olla mahdollista tehdä interventio perustuen YK:n 

peruskirjan 7.lukuun. Jo ennen asian varsinaista käsittelyä Venäjä puuttui taas peliin, ja 

ilmoitti ettei aio hyväksyä päätöslauselmaa, sillä se asettaisi pakotteita vain Syyrian 

hallituksella, eikä lainkaan oppositiolle.147  

                                                           
143 YLE 30.6.2012 
144 YLE 8.7.2012: Annan: Syyrian tarkkailuoperaatio epäonnistunut. https://yle.fi/uutiset/3-6209874 
145 YLE 8.7.2012: Syyrian armeija aloitti ulkovalloille "uhoavan" sotaharjoituksen. 
 https://yle.fi/uutiset/3-6210058 
146 BBC 8.7.2012: Syria armed forces hold ”large scale” excercises. http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-18761264 
147 YLE 12.7.2012: Venäjä aikoo jälleen estää turvallisuusneuvoston päätöslauselman.  
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13.7.2012 Syyrian oppositio esitti YK:n turvallisuusneuvostolle vaatimuksen al-Assadin 

hallinnon vastaisesta, vahvasta päätöslauselmasta. Vaatimuksensa tueksi oppositio ilmoitti 

joukkomurhasta Haman maakunnassa, jossa hallitus oli, opposition mukaan, tappanut lähes 

200 ihmistä. Tietoa ei kuitenkaan pystytty vahvistamaan, ja Venäjä oli joka tapauksessa 

ilmoittanut kaatavansa päätösilmoituksen. YK:n kädet oli käytännössä sidotut, joten 

opposition toiveet kariutuivat heti kun ne oli esitetty.148 Lisäksi Venäjä syytti Kofi Annania, 

aikaisemman linjansa mukaan, siitä, ettei Annan ole kyennyt saamaan aikaan tuloksia 

opposition kanssa käydyistä neuvotteluista. Oppositio puolestaan arvosteli kansainvälistä 

yhteisöä saamattomuudesta, ja päätti lähteä hakemaan itse ratkaisuja. 

16.7.2012 odottamaan kyllästynyt oppositio aloitti pääkaupunki Damaskoksessa taistelut, 

joiden kerrottiin olleen yhdet kiivaimmista koko Syyrian konfliktin aikana. Samanaikaisesti 

Annan oli neuvottelemassa Moskovassa. Neuvottelut olivat jälleen varsin hedelmättömät, ja 

Venäjän kanta pakotteisiin pysyi edelleen samana: niiden tulisi koskea myös oppositiota.149 

Viimeistään 16.7, konfliktin luonnetta ajatellen, kansainvälisten toimijoiden suomut alkoivat 

tippumaan silmiltä, ja Punainen Risti ilmoitti pitävänsä konfliktia sisällissotana. 

Ensimmäinen iso toimija oli vihdoin sanonut ääneen sen, minkä monet epäilemättä todeksi 

tiesivät, vaikkeivat halunneet sitä myöntää. 

YK edelleen elätteli toiveita neuvotteluratkaisusta 17.7.2012. Venäjän presidentti Vladimir 

Putin totesi Annanille tekevänsä kaikkensa rauhansuunnitelmat tukemiseksi, ja 

ulkoministeri Lavrov ilmoitti Venäjän kannaksi yhteisymmärryksen saavuttamisen 

turvallisuusneuvostossa. Samanaikaisesti YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon matkusti Pekingiin 

neuvottelemaan Kiinan kanssa.150 Mielestäni YK:n tavoite saada Venäjä ja Kiina päätöksen 

taakse oli oikea, sillä juuri ne olivat kaataneet aiemmat päätöslauselmat. Kuitenkin, Venäjän 

kannan koskien pakotteiden kohdistamista myös oppositiota kohtaan, ollessa tiedossa, 

näkisin Annanin taivutteluyritykset varsin turhaksi.  

Väitän, että Venäjä olisi voitu taivuttaa tukemaan päätöslauselmaa, mikä myös sen toiveita 

oli kuunneltu, ja Venäjän mukana Kiina olisi todennäköisesti muuttanut kantaansa. Venäjän 

syytökset siitä, ettei Annan ole onnistunut neuvottelemaan opposition kanssa, ovat 

                                                           
148 YLE 13.7.2012: Syyrian oppositio vaatii YK:n turvallisuusneuvostolta vahvaa päätöslauselmaa. 
https://yle.fi/uutiset/3-6216445 
149 YLE 16.7.2012: Damaskoksessa kiivaita taisteluja. https://yle.fi/uutiset/3-6219138 
150 YLE 17.7.2012: Putin vakuutti tukeaan Syyrian rauhansuunnitelmalle – ei merkkejä Venäjän 
taipumista pakotteiden taakse. https://yle.fi/uutiset/3-6220691 
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mielestäni oikean suuntaiset: oppositio aloitti laajamittaiset taistelut Damaskoksessa juuri 

kun neuvottelut olivat kriittisimmällä hetkellä. On totta, että oppositio oli ahtaalla, ja 

menettänyt uskonsa YK:n toimiin, jolloin he hakivat omaa ratkaisua. Kuitenkin, mikäli YK 

olisi ehdottanut jonkinlaisia pakotteita myös oppositiota kohtaan, olisi päätöslauselma 

kenties voinut pakottaa molemmat osapuolet taipumaan, sillä kummallakaan ei olisi ollut 

yksiselitteisesti kansainvälisen yhteisön tukea takanaan. Mielestäni on kuitenkin myös 

luultavaa, ettei päätöslauselma toteutuessaan olisi kuitenkaan ollut mikään nappi, jota 

painaessa väkivaltaisuudet olisivat täysin loppuneet. Opposition ollessa hajanainen, pidän 

todennäköisenä, että ainakin jotkut ryhmät olisivat jatkaneet taistelua. 

18.7.2012 tapahtumat olivat mielestäni ratkaisevat siinä, että Syyrian tilanne karkasi 

lopullisesti neuvotteluratkaisun ulkopuolelle. Opposition aloittamat sotatoimet siirsivät 

konfliktin painopisteen tiukasti Damaskokseen, jossa yritettiin yhdellä taistelulla, operaatio 

Damascus Volcanolla, ratkaista koko sota. Osana näitä taisteluja oppositio toteutti pommi-

iskun suoraan al-Assadin hovia vastaan. Turvallisuusjoukkojen päämajassa tapahtui 

räjähdys, kun joukko ministereitä ja turvallisuuspäälliköitä oli kokoontunut neuvonpitoon. 

Presidentti al-Assadin lanko, Assef Shawkat, puolustusministeri Daoud Rajha ja entinen 

puolustusministeri Hassan Turkmani menehtyivät. Lisäksi sisäministeri Mohammed 

mukaan sekä Vapaan Syyrian Armeija, että jihadisti-ryhmä Marttyyrien Herran prikaati 

ottivat vastuun iskusta. YLE:n uutisen mukaan, itse al-Assad olisi ollut läsnä 

neuvonpidossa, mutta tietoa ei saatu vahvistettua, ja Valkoinen talo ilmoitti myös, ettei se 

tiennyt al-Assadin olinpaikkaa. Uutisen mukaan al-Assad ei ollut tapauksen johdosta 

julkisuudessa, tai ottanut kantaa siihen millään tavalla.151 

al-Assad vetäytyikin pitkäksi ajaksi pois julkisuudesta, ja esitettiin jopa, että hän olisi kuollut 

iskussa. Osaltaan huhuihin lienee vaikutti se, Ibrahim Shaar ja turvallisuuspalvelun päällikkö 

Hisham Bekhtiar haavoittuivat. 152 BBC:n että 1.8.2012, kaksi viikkoa iskun jälkeen, 

armeijan lippupäivänä al-Assad ei tehnyt julkista esiintymistä, kuten oli aiemmin totuttu. al-

Assadin henkilökohtaisten sivujen puhe-arkisto vahvistaa tämän, todeten puheesta ” In a 

written speech to the Syrian army on the 67 anniversary of the Army Foundation Day..”153. Puhe ei siis 

                                                           
151 YLE 18.7.2012: Syyrian puolustusministeri ja presidentin lanko kuolivat iskussa. 
https://yle.fi/uutiset/3-6221468 
152 BBC News 18.7.2012: Syria conflict: Ministers ”killed in suicide attack”. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18882149 
153 al-Assadin puhe armeijan lippupäivä 1.8.2012. 
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=278:president&catid
=118&Itemid=496 
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ollut puhe, vaan teksti. Aiemmista puheista poiketen, myöskään täyspitkää versiota ei 

arkistosta löytynyt, vaan saatavilla oli vain tiivistelmä. Sisällöltään puhe on aiempia 

vaikeampi avata, sillä tiivistelmään on oletettavasti valittu vain tietyt asiat, ja jää täysin 

arvailun varaan mitä on jätetty pois. Pääasiassa puheessa käsitellään sitä, kuinka armeija on 

onnistunut vihollisen pyrkimyksistä huolimatta pitämään yllä kotimaan 

itsemääräämisoikeutta ja kansakunnan itsetuntoa, ja kuinka Syyrian kansa on ollut mukana 

yhtenä rintamana vihollisia vastaan. al-Assadin narratiivin kannalta puheen tiivistelmä ei 

tarjoa käytännössä mitään, sen sisältäessä vain armeijan ja kansan ylistämistä. 

Kokonaisuutta ajatellen se tuntuu täysin irralliselta muista puheista, eikä suoria viittauksia 

tapahtumiin ole. Käytännössä se voisi olla kenen tahansa kirjoittama, ja ottaen huomioon 

18.7.2012 tapahtumat, asia voikin olla niin.  

Itse puhe ei siis sinänsä ole kiinnostava, vaan tapahtumat liittyen siihen. Lannistunut Kofi 

Annan erosi puhetta seuraavana päivänä.154 Tätä kirjoittaessa on toki selvää, että al-Assad ei 

menehtynyt pommi-iskussa. On mahdollista, että hän oli paikalla ja haavoittui iskussa, sitä 

emme kenties koskaan saa selville. Sen sijaan tapahtuma itsessään saattoi olla ratkaiseva 

tekijä täysimittaisen sisällissodan alkamiselle. Isku tapahtui al-Assadin välittömässä 

lähipiirissä, jolloin voidaan katsoa sen olleen suora hyökkäys häntä kohtaan. Neuvotteluiden 

aika oli ohi, ja tulossa oli vain sotaa.  

Yllämainituista syistä johtuen en koe, että käyttämäni metodit pystyisivät avaamaan al-

Assadin tekstin sisältöä ja tavoitteita. Käyttämissäni metodeissa nimenomaan ihminen, ja 

hänen puheidensa sisältö nousee narratiivin tutkimisen kannalta keskiöön, joten siitä 

näkökulmasta aineistona al-Assadin 1.8.2011 lippupäivän puhe sinänsä ei ole materiaalina 

käyttökelpoinen. Kuitenkin, se tarjoaa tuloksia: vetäytyminen julkisuudesta attentaatin 

jälkeen ja puheen epävarmalla pohjalla oleva alkuperä on kiistatta osa al-Assadin narratiivia, 

mutta huomattavana erona aiempaan on se, että puhuja olemisen sijaan hän esiintyy 

käytännön toimijana. Poissaolo itsessään on toimi, joka on kiinteänä osana narratiivia, 

mutta suurelta osin al-Assadin itsensä hallinnan ulkopuolella. Vetäytymällä julkisuudesta 

hän päästää tilanteen, ainakin hetkellisesti irti käsistään.  

Flemingin mallin mukaisesti155, voidaan puheen ja siihen liittyvien tekijöiden tarjoamasta 

narratiivista päätellä nämä asiat: 

                                                           
154 YLE 1.8.2012: Kofi Annan sai tarpeekseen Syyriasta https://yle.fi/uutiset/3-6240509 
155 Fleming 
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1. Diagnoosi: Väkivaltaisuudet ovat äkillisesti saapuneet al-Assadin omalle kotiovelle. 

Lähipiiriin kohdistunut isku ja kapinallisten laajat operaatiot ovat pelottaneet al-

Assadin maan alle. On mahdollista, että hallinto on saattanut kokea romahduksen 

olevan lähellä, jolloin pakoa on saatettu valmistella. Aiemman saavutetun 

menestyksen harjalta putoaminen on ollut shokki al-Assadille. 

2. Kommunikaatio: Tilanteen epävarmuuden myötä kommunikaatio on hyvin vähäistä 

ja epäluotettavaa, sisältäen lähinnä tavanomaisia latteuksia armeijan kunniallisesta 

taistelusta ja isänmaan asiasta. Tilanne on veitsen terällä, jolloin mahdollista pakoa 

ei ole tehty ja joukoille on kuitenkin annettava jotain hengennostatusta. 

3. Mukautuvaisuus: al-Assad enemmänkin sulkee itsensä tilanteen ulkopuolelle, kuin 

mukautuu. 

Kohler-Riessmanin esittämä suorituksellinen analyysi156 on mielestäni käyttökelpoinen 

tapahtumia tarkasteltaessa. Performanssina al-Assadin vetäytyminen piiloon yhdessä 

mitäänsanomattoman puheen kanssa ei toimi hänen edukseen, sillä kriiseissä tarvittavan 

vahvan johtajan sijaan al-Assad näyttäytyy, tahtomattaan, pelokkaana ja nenänsä verille 

saaneena. Näkisin, että tilanteen äkillinen muutos sai aikaan sen, että al-Assadista tuli 

kertojaroolin kantajan sijaan hahmo omassa narratiivissaan, narratiivin hetkellisesti alkaen 

elämään omaa elämäänsä. 

 

 

Loppusanat 

Tutkimukseni oli ottaa selville, millaista narratiivia, tarinaa, presidentti Bashar al-Assad 

haluaa kertoa Syyrian sisällissodasta vuosina 2011 – 2012. Narratiivi oli varsin 

monitahoinen, siihen liittyvien tapahtumien ollessa jatkuvassa muutoksessa, mutta tästä 

huolimatta al-Assadin puheissa oli selvästi havaittavissa tietty teemallinen jatkuvuus. 

Ajallisesti konfliktin kiihtyminen toi eri puheissa toisistaan poikkeavia painotuksia mitä 

narratiiviin tulee, mutta kaiken taustalla on tarina yhdestä, yhteisestä Syyriasta. 

Narratiivissaan al-Assad rakensi kuvaa kovia kokeneesta, mutta vanhasta ja ylpeästä 

kansasta, joka on suurien haasteiden edessä, niin kansallisella kuin myös henkilökohtaisella 

tasolla. Hän esitti, että hallitus jatkuvasti pyrkii vastaamaan kansan tarpeisiin, mutta myös 

kansalla on vastuu omalta osaltaan toimia omalta osaltaan siten, että muutos on 
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mahdollista. Hän painottaa lisäksi paitsi kansallistunnetta ja merkittävää historiallista 

geopoliittista sijaintia, niin myös laajempaa arabien yhteenkuuluvuutta ja Syyrian roolia siinä 

todellisen arabi-identiteetin esitaistelijana.  

Hyvä tarina tarvitsee paitsi sankarin eli protagonistin, joksi al-Assad tarjoaa Syyrian kansaa, 

niin myös antagonistin, vihollisen. Viholliseksi hän esitti islamistit, kolonialismia uudessa 

muodossa edustavat länsimaat, sekä länsimaiden talutusnuorassa olevat muut, arabi-

identiteettinsä unohtaneet arabivaltiot, jotka esiintyvät Arabiliiton muodossa. Islamistit al-

Assad nostaa pahimmaksi vastustajaksi, sillä he ovat vanha vihollinen, joka verhoutuu 

uskonnon viittaan ja pyrkii ohjaamaan oikeutetusti muutoksia haluavaa enemmistöä 

toimimaan omien, alhaisten tarkoitusperiensä puolesta. 

Kuten mainittua, eri vaiheissa al-Assad painottaa eri asioita. Alkuun, levottomuuksien 

ollessa verrattain pieniä, hän lupaa uudistuksia, antaa niitä ja puhuu enemmän kuin 

taloudellisen laman kourissa olevan maan johtaja. 2011 jälkipuoliskolla tilanne on kuitenkin 

kärjistynyt, ja verta vuodatettu. Tällöin hän tuo enemmän esille viholliskuvaa, joka on 

pohjimmiltaan vastuussa väkivallasta, mutta mistä huolimatta hallitus aikoo jatkaa 

uudistuksien tietä kaikkien hyväksi. 

Vuoden 2012 alkupuoliskolla al-Assad oli varsin syvissä vesissä. Oppositio järjestäytyi 

paremmin ja kansainvälinen yhteisö oli pitkälti häntä vastaan. Vihollisia olivat paitsi 

islamistit, osa oppositiota niin myös Arabiliitto. al-Assadin linja koveni selvästi, mutta 

uudistuksia luvattiin mm. vaalien muodossa ja uusia ystäviä esitettiin löytyväksi. 

Jälkipuoliskolle tultaessa al-Assad pystyikin näyttämään toteen, että lupauksista oli pidetty 

kiinni ja uudet ystävät estivät länsimaiden puuttumisen tapahtumiin. al-Assadin tarina 

vaikutti saavan ainakin pinnallista konkretiaa, mutta 18.7.2012 tapahtunut pommi-isku 

syöksi tilanteen korjaamattomaksi. 

Kaiken kaikkiaan, itse koen tutkimukseni arvon siinä, että Syyrian kriisin jatkuessa kuudetta 

vuotta, on sen alkusyyt jo jääneet julkisessa keskustelussa unholaan. Myös al-Assadin 

henkilön merkitys on jäänyt paitsioon, vaikka juuri se olisi tärkeää tietää, sillä olisi syytä 

kysyä, kuinka hän on edelleen vallassa, siinä missä muut Lähi-Idän autoritääriset järjestelmät 

kaatuivat nopeasti, yksi toisensa jälkeen? Länsimaissa käydyssä keskustelussa ja Syyriaa 

koskevassa uutisoinnissa näen itse ongelmaksi sen, että se on hyvinkin yksipuolista: al-

Assad on paha, eikä hänen motiivejaan nähdä tarpeelliseksi käsitellä. Oppositio puolestaan 

esitetään hyvän edustajana. Lähempi tarkasteli kuitenkin osoittaa, ottamatta kantaa siihen 

kuka on hyvä ja kuka paha, että al-Assadilla on kaikesta huolimatta vahva kannatus. Sen 
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sijaan se, että oppositio on edelleenkin hajanainen, jää vähemmälle huomiolle, vaikka monet 

ryhmät ovatkin avoimen islamistisia ja saattavat al-Assadin mahdollisen kaatumisen myötä 

osoittautua suureksi uhaksi lähialueilla. Lisäksi Syyrian sodan ollessa äärimmäisen 

mediallistunut, on hyvin vaikeaa todeta mikä on totta, ja kuka teki mitä, lukuisien eri 

toimijoiden liityttyä enemmän tai vähemmän osallistujiksi konfliktiin. 

Kuitenkin, jotta jonkin henkilön, tai hänen edustamansa valtion toimia voidaan ymmärtää, 

on tiedettävä syyt heidän toimilleen. On tiedettävä heidän tarinansa, ja sen taustalla olevat 

vaikuttimet, olivat ne sitten uskonnollisia, ideologisia tai etnisiä, eikä vain pitää heitä 

sivuroolin esittäjänä omassa tarinassa. Tietääksemme kuinka tarina voi loppua, on 

katsottava sen alkuun. 

Syitä al-Assadin vallassa pysymiseen voi tietysti olla useita, eikä kaikkein vähäisimpänä 

YK:n toimintamahdollisuuksien vesittyminen Venäjän ja Kiinan toimesta. Mielestäni ei ole 

lainkaan poissuljettua, että länsimaiden päättämättömyys Syyriaa koskien on voinut toimia 

rohkaisuna Venäjälle. Sen toimet yhdessä Kiinan kanssa ovat osoittaneet, että suuret pelurit 

voivat toimia globaalilla politiikan näyttämöllä varsin häikäilemättömästikin. Väitänkin, että 

Venäjän toimet Krimillä ja Ukrainassa osaltaan johtuvat siitä, että YK osoitti heikkoutensa, 

ja että Yhdysvallat olivat, ja ovat edelleenkin kiinni vuosia jatkuneissa konflikteissa Lähi-

Idässä ja Afganistanissa. EU puolestaan tuskailee Lähi-Idästä ja myös Afrikasta saapuvien 

pakolaisten massan kanssa Samoin Kiina pelaa Tyynellä merellä varsin kovin panoksin. 

Tietyllä tapaa tilanne muistuttaa 1930-luvun tilannetta, jolloin Kansainyhteisö oli voimaton 

Japania ja Saksaa vastaan, eikä myöskään Balkanin kriisi Jugoslavian hajoamisen jälkeen ole 

mielestäni kaukaa haettu analogia.  

al-Assadin narratiivi koskien vuosia 2011 – 2012 on varsin mielenkiintoinen, sillä sen 

tarjoaman näkökulman perusteella sisällissota olisi voinut olla hyvinkin vältettävissä. 

Jälkiviisaasti ajateltuna, olisiko voinut olla järkevintä tukea uudistuksia, ja sitä kautta kenties 

saada valta vaihtumaan demokraattisen prosessin myötä, sen sijaan että al-Assad varsin 

yksiselitteisesti tuomittiin? Olisiko ollut parempi vaihtoehto, ettei olisi rohkaistu aseellista 

vastarintaa ja toivottu sen kaatavan al-Assadin hallituksen, kuten muissa Arabikevään 

vallankumouksissa kävi? Kysymyksiin on tietysti mahdotonta vastata, mutta huolestuttavaa, 

kuinka länsimaissa edelleen kuvitellaan, että autoritäärisen järjestelmän korvaaminen 

demokraattisella tapahtuisi yhdessä yössä. Etenkin etnisesti ja uskonnollisesti jakautuneissa 

maissa se on osoittautunut erittäin vaikeaksi. 
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Itse koin tutkimuksessani baath-ideologian varsin mielenkiintoiseksi, mutta varsinkin 

suomalaisessa tieteenharjoittamisessa vähäiselle huomiolle jääneeksi ilmiöksi. Se kuitenkin 

on taustalla niin Egyptissä, Syyriassa kuin Irakissakin, joten täysin vähäpätöisenä sitä ei 

voida pitää. Se, kuinka sitä on käytännössä toteutettu, on eri asia, mutta aate- ja 

oppihistorian kannalta baathismi on tarkastelun arvoinen ilmiö. Kuten Afrikan valtiot, 

myös useat Lähi-Idän maat ovat olleet kolonialistisen hallinnon alla, mutta Afrikassa ei 

vastaavanlaista liikettä kuitenkaan syntynyt. 

Käyttämistäni metodeista hyödyllisimmiksi koin Flemingin ja Kohler-Riessmanin annin, 

sillä niiden avulla tutkimuskohdettani pystyi tarkastelemaan parhaiten kokemuksellisuuden, 

muistitiedon ja traumankin kautta. Toisaalta, juuri käyttämäni metodit ja lähdemateriaali 

herättävät kysymyksiä siitä, kuinka paljon omat käsitykseni ovat vaikuttaneet tulkintaani? 

Ovatko tulkintani kenties poliittisia, olenko kyennyt neutraaliin kuvaukseen? Nämä ovat 

tietysti kysymyksiä, joihin ei ole välttämättä ”oikeaa” vastausta, sillä historiaoppialan olemus 

ja käsitteelliset mahdollisuudet ja edellytykset ovat moninaiset. 
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