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Olemme sodassa
Kirjoitelman otsikko olisi lattea, jos se olisi painettu lehteen 3. heinäkuuta 1944.
Kaikki suomalaiset tiesivät silloin että isänmaa oli sodassa. Toisin on nyt.
Olemme sodassa, mutta useimmat Suomen kansalaiset eivät sitä tiedä ja maan
poliittinen johto ei sitä myönnä.
Islamilainen järjestö Isis, joka on julistautunut islamilaiseksi valtioksi, on myös
julistanut sodan koko läntistä maailmaa vastaan, samalla myös Suomen kansaa
vastaan. [1] Sodan syiksi Isis mainitsee islamin kanssa ristiriitaiset uskonnot,
ateismin, islamiin sopimattomat tavat ja lait. Muiksi syiksi on mainittu islamin
vastustaminen ja halveksiminen sekä islaminuskoisia vastaan taisteleminen. [2]
Sodan julistanut Isis on valtioon rinnastettava ja hallinnollisesti järjestäytynyt
yhteisö. Sodan julistamisen perustelut ovat pääosin uskonnollisia, joten
kyseessä on uskonsota. Isis on aloittanut sotatoimet eurooppalaisia vastaan,
myös suomalaisia vastaan. [3] Hyökkäykset on kohdistettu pääosin tavallisia
siviilejä vastaan ja useita on kuollut iskuissa. Näin ollen kyseessä on totaalinen
sota. Suomalaisten näkökulmasta sota on myös provosoimaton hyökkäyssota.
Sota on useiden valtioiden ja kansojen välinen ja siksi se on maailmansota.
Isis on valinnut terrorismin sodankäyntitavakseen, ja siksi vihollisen sotilaat
ovatkin yleensä tunnuksettomia. Vihollisen sotilaat ylittävät valtioiden rajoja
aseettomina ja tunnuksettomina, tavallisesti tekeytyen levottomuuksia ja
vainoa pakeneviksi turvapaikanhakijoiksi. [4]
Suomalaisten kannalta mielenkiintoista on, miten Suomen poliittinen johto
suhtautuu tähän tilanteeseen. Toistaiseksi tasavallan presidentti tai Suomen
hallitus eivät ole myöntäneet Suomen olevan sodassa. [5] Erittäin
mielenkiintoista on myös, mihin käytännön toimenpiteisiin tämä tilanne johtaa
Suomessa. [6]
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