
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Accords 
 

 

                 Saudiarabialainen näkökulma                                               

                  identiteettipolitiikan valossa 
          

 

 

 

    

 

 

 

Samuli Juntunen 

Maisterintutkielma 

Alue- ja kulttuurin-

tutkimus (Lähi-idän 

tutkimus) 

Humanistinen 

tiedekunta 

Helsingin yliopisto 

Toukokuu 2022 



TIIVISTELMÄ 

 

Tiedekunta: Humanistinen tdk 

Koulutusohjelma: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus 

Tekijä: Juha Samuli Juntunen 

Työn nimi: Abraham Accords. Saudiarabialainen näkökulma identiteettipolitiikan valossa.  

Työn laji: maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: toukokuu 2022 

Sivumäärä: 73 s.   

Avainsanat: Abraham Accords, Israel, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Bahrain, Saudi-Arabia, Lähi-itä, 

Persianlahti, aluetutkimus, mediatutkimus, politiikan tutkimus, konstruktionismi, arabismi, sionismi 

Ohjaaja tai ohjaajat: Hannu Juusola 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto  

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: 

 

Tutkielmassa tarkastellaan Israelin ja kahden arabimaan, Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Bahrainin 

välisen Abraham-sopimuksen herättämiä reaktioita jälkimmäisten naapurimaassa, Saudi-Arabiassa. Sopimus 

loi diplomaattisuhteet mainittujen maiden välille ja rikkoi siten arabimaailmassa pitkään jatkuneen perinteen 

olla olematta virallisesti tekemisissä Israelin kanssa. Saudi-Arabia puolestaan on merkittävä poliittinen 

vaikuttaja Lähi-idässä ja kahden sopimuksen tehneen emiirikunnan läheinen liittolainen. Siten sen 

näkemyksillä asiassa on sekä merkitystä että mielenkiintoa. Käytännön tutkimuskohteena ovat maan suurissa 

sanomalehdissä julkaistut kirjoitukset aiheesta, sekä lehtien omat toimitetut artikkelit että lukijoiden mieli-

pidekirjoitukset.  

Kirjoitusten pohjalta tehdään päätelmiä maan hallinnon asennoitumisesta sopimukseen. Taustaoletus on se 

että lehtien toimitetut artikkelit heijastavat jotenkin hallinnon linjaa, kuten monissa autoritaarisen hallinnon 

maissa on tapana. Toisaalta mielipidekirjoitukset kertovat yksityisten kansalaisten näkemyksistä Israelin ja 

arabimaiden lähentymisen suhteen ja avartavat täten kuvaa tämän kehityksen aiheuttamista reaktioista 

näissä maissa. Eräs tutkielman tavoitteista onkin tarkastella sananvapauden tilaa Saudi-Arabiassa, sekä 

median että sen kuluttajien osalta.  

Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa sovelletaan konstruktionistista kansainvälisten suhteiden teoriaa. 

Sen lähtökohtana on valtion yhteiskunnallinen identiteetti, josta käsin sen poliittista käyttäytymistä 

tarkastellaan. Vertauskohtana on inhimillinen yksilöidentiteetti. Teorian juuret ovat täten sosiaali-



psykologiassa mutta sitä on muokattu paremmin politiikan ja valtioiden kansainvälisten suhteiden 

tutkimukseen sopivaksi. Tämän tutkielman kannalta keskeiset alan teoreetikot ovat Michael Barnett ja 

Alexander Wendt. 

Arabimaiden identiteetti on kokenut muutoksia koko niiden itsenäisyyden ajan. Syynä ovat olleet erilaiset 

konfliktit joihin maat ovat ajautuneet, pitkälti Lähi-idän ei-arabialaisten maiden kanssa. Konfliktien 

seurauksena ne ovat joutuneet arvioimaan uudestaan suhdettaan toisiinsa ja mainittuihin muihin maihin, siis 

luomaan uudestaan oikeaoppisen arabismin normit. Julkilausumattomana päämääränä on ollut arabi-

maailman poliittinen yhtenäisyys. Jokaisen konfliktin ja sitä seuranneen arvokeskustelun myötä tällainen 

yhtenäisyys on kuitenkin vähentynyt ja monet maat ovat alkaneet luoda kahdenkeskisiä suhteita alueen ei-

arabialaisiin maihin.  

Abraham-sopimus kuuluu luontevasti tällaisten poliittista epäjärjestystä arabimaailmassa aiheuttaneiden 

tapahtumien sarjaan. Tutkielmassa vertaillaan tilannetta ennen ja jälkeen sopimuksen syntyä sekä sen 

aiheuttamia reaktioita arabimaiden hallinnoissa ja yksityisissä kansalaisissa. Aineiston perusteella on 

ilmeistä, että maiden yhtenäisyys ei ole paljon kasvanut Israelin ja parin Persianlahden emiirikunnan 

lähentymisen seurauksena. Pikemminkin hajaantuminen on jatkunut entiseen malliin. Monet Saudi-Arabian 

kansalaisetkin tuntuvat kannattavan maansa suhteiden normalisointia Israelin kanssa vaikka eivät sitä 

suoraan kirjoituksissaan sano. Maan virallinen asema Lähi-idän maiden yhteisössä tekee tämän kuitenkin 

vaikeaksi.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös että Saudi-Arabian perinteinen lehdistö on lojaali maan hallinnolle ja 

heijastaa varsin uskollisesti sen poliittista linjaa. Toisaalta yksityisillä kansalaisilla on varsin suuri vapaus 

ilmaista mielipiteensä lehtien palstoilla, tietyin rajoituksin. Ajoittain on vaikea havaita minkäänlaista eroa 

mielipidekirjoituksiin muiden, demokraattisempien maiden lehdissä. Sikäli maan huono maine sanan-

vapauden suhteen ei ole täysin perusteltu.  

Kirjoitukset osoittavat, että Saudi-Arabian kansalaiset ja toimittajat tuntevat hyvin Lähi-idän monimutkaiset 

poliittiset olosuhteet ja voivat kirjoittaakin niistä suhteellisen vapaasti, varsinkin yksityiset kansalaiset. 

Toimittajat joutuvat tietysti valitsemaan sanansa huolellisemmin. Sikäli Saudi-Arabian media ei suuresti 

poikkea minkä tahansa maan vastaavasta.   
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1. JOHDANTO 
 

 

Syksyllä 2020 Yhdysvaltain Valkoisen talon nurmikolla tehtiin historiaa. Kolmen Lähi-idän maan ministerit 

olivat kokoontuneet presidentti Trumpin kutsumana allekirjoittamaan sopimuksen diplomaattisuhteiden 

luomisesta maidensa välille. Historiallisen tapauksesta teki se, että yksi näistä maista oli juutalaisvaltio Israel, 

kaksi muuta arabimaita. Kyseiset maat, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Bahrain olivat kaiken kaikkiaan vasta 

kolmas ja neljäs arabimaa jotka ovat tunnustaneet Israelin valtion olemassaolon. Jonkinlainen perustavan- 

laatuinen muutos Lähi-idän maiden herkissä ja monimutkaisissa suhteissa näytti siis tapahtuneen. 

Israelin ja arabien kitka ulottuu vuosikymmenten taakse. Taustalla on periaatteessa kiista maan hallinnasta 

Palestiinassa (Juusola 2005: 40) mutta muitakin elementtejä pitkäaikaisessa vihanpidossa on. Uskonto on 

eräs näkyvä erottava tekijä juutalaisten ja arabien välillä, tai sellaiseksi nostettu. Käytännössä se tahtoo jäädä 

monien maallisempien kiistakysymysten varjoon. Israel pitää kovaa kuria alueellaan, jopa sen ulkopuolella ja 

suorastaan provosoi palestiinalaisia väkivaltaiseen vastarintaan. Tämä puolestaan antaa Israelille syyn ja 

perusteen koventaa otteitaan entisestään. Kierre on ilmeisen päättymätön.  

Edellä mainitut sopimukset, Abraham Accords, (اتفاق أبراهام) ovat tämän tutkielman aihe. Tarkoitus on 

selvitellä niiden historiallista merkitystä, vastaanottoa arabimaissa, erityisesti niiden mediassa, sekä taustoja 

joista viralliset tahot eivät paljon puhu. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa on Saudi-Arabian 

lehdistö. Maa ei ole itse sopimusosapuoli, mutta useimpien näiden läheinen liittolainen ja vieläpä vahva 

poliittinen vaikuttaja Lähi-idässä. Erikoista olisi, että se ei olisi millään tavalla sekaantunut sopimuksen 

valmisteluun ja taustakuvioihin. Virallisesti maan hallinto ei ole lausunut sopimuksesta paljoakaan mutta 

lehdissä asiasta on käyty keskustelua. Tätä keskustelua analysoidaan tässä tutkielmassa.  

Eräs tämän tutkimuksen tavoitteista on selvitellä myös sananvapauden tilaa Saudi-Arabiassa. Maalla on sen 

suhteen varsin huono maine, ollut jo vuosikymmeniä. Onko tälle edelleen perusteita, vai onko huono maine 

vain historiallinen jäänne? Lähi-idässä tiedonvälitys on monissa maissa ollut valtion tiukasti kontrolloimaa, 

hallinnon aseman turvaamiseksi. Näin on ollut Saudi-Arabiassakin. Valtiovallan otetta tiedotusvälineistä on 

kuitenkin nyt uudella vuosituhannella pyritty höllentämään. Miten tämä on käytännössä toteutunut?   

Saudi-Arabia on tunnettu pidättyväisenä, suorastaan sulkeutuneena maana. Länsimaiset matkailijat tai 

akateemiset tutkijat eivät ole olleet maahan erityisen tervetulleita. Maan arkeologiset aarteetkin ovat 

pysyneet muulle maailmalle pitkään tuntemattomina. Turistiviisumeja on alettu myöntää vasta 2019. 

Kuningaskunnan nuori kruununprinssi on kuitenkin pyrkinyt avaamaan maata osana talouden uudistus-

ohjelmaansa (Hubbard 2020: 67). Mallia on otettu Persianlahden pienistä mutta nykyaikaisemmista ja 
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monessa suhteessa avoimemmista emiirikunnista. Edistystä on kiistatta tapahtunut mutta kaukana ollaan 

vielä modernista länsimaisesta yhteiskunnasta. Nykyinen kansainvälinen yhteisö voi olla haastava ympäristö 

maalle jossa ei ole perinteisesti kiinnitetty suurta huomiota sellaisiin asioihin kuin ihmisoikeudet, 

globalisaatio, pakolaisuus, köyhyys, sukupuolten tasa-arvo ja niin edelleen. Maailmanpolitiikan kenttä on 

nykyisin kuitenkin huomattavasti kirjavampi ja monimuotoisempi kuin ennen. Perinteisten kansallisvaltioiden 

rinnalle on noussut kansainvälisiä järjestöjä jotka kiinnittävät herkästi huomiota tällaisiin yhteiskunnallisiin 

epäkohtiin. Uudet toimijat ovat omaksuneet perinteisesti valtioille kuuluneita tehtäviä ja rooleja.  

Tässä tutkielmassa puhutaan paljon identiteeteistä. Ne ovat erään modernin kansainvälisen politiikan 

tutkimuksen suuntauksen peruskäsite. Tämän niin kutsutun konstruktionistisen teorian tai viitekehyksen, 

joka on osa kriittistä, jälkistrukturalistista yhteiskuntatieteiden ja politiikan tutkimuksen kenttää, 

lähtökohtana ovat valtioiden poliittiset ja sosiaaliset erityispiirteet jotka motivoivat niiden poliittista 

päätöksentekoa (Barnett 1998: 5). Kyse on siis pohjimmiltaan identiteettipolitiikan tutkimuksesta. Sen 

taustalla puolestaan on ajatus että politiikka pohjautuu tiettyyn ideologiaan.  

Lähi-idässä hallitsevia ideologioita ovat olleet arabismi, sionismi, islamismi, šiialaisuus ja muutkin vähemmän 

tunnetut aatteet. Kaikki nämä ovat ohjailleet alueen maiden poliittista päätöksentekoa. Helppo, joidenkin 

tutkijoiden suosima näkemys on että ideologia on (ollut) pelkkä retorinen työkalu itsekeskeisten ja lähinnä 

omaa etuaan ajavien johtajien käsissä. Lähi-idän oloissa tällainen näkemys on kovin yksinkertaistava ja kapea. 

Arabismi ja muut alueelliset ideologiat olivat ja ovat paljon muutakin. Monille ne ovat tärkein sosiaalinen 

viiteryhmä, tärkeämpi kuin esimerkiksi valtio.  

Saudi-Arabian valtionuskonto ja ideologia on perinteisesti ollut eräs Islamin vanhoillinen suuntaus,  

wahhabilaisuus. Maa on kuitenkin nyt uudella vuosituhannella ollut rajujen muutosten kourissa, kuten koko 

Lähi-itäkin. Uskonnolla ei ole uusille sukupolville samanlaista merkitystä kuin vanhemmille. Islamin 

konservatiiviset arvot ovat olleet jatkuvasti ristiriidassa maan avautumispyrkimysten kanssa. Tämä on 

aiheuttanut kahnausta uskonnollisten piirien ja muun yhteiskunnan välillä. (Hubbard 2020: 5–6, 215)  

Eräs tämän tutkielman tarkoituksista on valottaa Saudi-Arabian historiaa ja auttaa sitä kautta ymmärtämään 

maassa tapahtuvia muutoksia. Tarkastelussa on maan poliittinen ja kulttuurinen identiteetti joita lienee 

elävässä elämässä mahdoton jäännöksettömästi erottaa toisistaan. Itse identiteetin käsitettä analysoidaan 

tarkemmin tutkielman alkupuolella, muiden teoria-asioiden ohella. Tutkielmassa on siis aineksia useilta eri 

aloilta, politiikan, historian, kulttuurin ja median tutkimuksesta. Niitä yhdistää aihe, eräs Lähi-idän maiden 

herkkiä suhteita koetellut historiallinen tapaus, joka tuskin jää lajissaan viimeiseksi.  
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Tutkielman rakenne: 
 

Luku 1  

Johdatus tutkimusaiheeseen. 

 

Luku 2  

Tutkimuksen teoreettisen taustan, tutkimuskysymyksen ja menetelmien esittely. 

 

Luku 3 

Tarkastellaan Lähi-idän ja erityisesti Persianlahden politiikkaa sekä Israelin ja arabimaiden konfliktia, 

eritoten historiallisesta näkökulmasta.  

 

Luku 4  

Luodaan katsaus Lähi-idän mediaan yleisesti ja tarkemmin Saudi-Arabian sanomalehtiin.  

 

Luku 5 

Tarkastellaan itse sopimusta, sen vastaanottoa ja seurauksia arabimaissa ja niiden mediassa.  

 

Luku 6  

Analysoidaan saudiarabialaisissa sanomalehdissä julkaistuja artikkeleita. Lähtökohtana ovat pääkaupungissa 

ilmestyvän al-Riyadhin pääkirjoitukset. Kuvaa täydennetään otteilla muissa lehdissä ilmestyneistä kirjoituk-

sista.  
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2. TUTKIMUSASETELMA 
 

2.1 Teoreettiset lähtökohdat 
 

Tutkielma kuuluu kansainvälisten suhteiden (International Relations, IR) tutkimuksen alaan, edustaen lähinnä 

sen konstruktionistista suuntausta. IR-tutkimus on suhteellisen nuori, politiikan tutkimuksesta itsenäistynyt 

oppiala, joka yhdistelee tähän talouden, lain ja historian tutkimusta. Sen kohteena ovat muiden muassa 

valtioiden väliset poliittiset, diplomaattiset ja turvallisuusyhteydet.  

IR-tutkimuksen päämäärä on kuvata ja selittää valtioiden välisten suhteiden lainalaisuuksia ja syy-seuraus-

suhteita. Sen juuria on etsitty aina antiikin Kreikan filosofiasta asti. Nykyiset suuntaukset alkoivat muodostua 

joskus 1600-luvun Euroopan levottomina vuosina. Tuolta ajalta on peräisin eräs oppialan peruskäsite, 

anarkia. Se kuvaa tässä maailmassa periaatteessa vieläkin vallitsevaa kansainvälistä valtiojärjestystä, jossa ei 

ole selkeää ja yksiselitteistä, demokraattisesti valittua johtajaa. Valtiot joutuvat taistelemaan paikastaan 

auringossa, toisinaan hyvinkin verisesti. Varsinkin levottomassa Lähi-idässä tämä tilanne näyttäisi olevan 

edelleen vallitseva ja hallitseva. Huomionarvoista on kuitenkin se, että arabimaiden väliset aseelliset yhteen-

otot ovat olleet harvinaisia. Useimmat ovat tapahtuneet niiden sisällä, tai alueen ei-arabialaisia maita 

vastaan. Keskenään arabimaat ovat sotineet mieluummin symbolein, käyneet siis propagandasotaa.  

Valtion ontologiasta, sen olemassaolon luonteesta on käyty keskustelua yhtä kauan kuin valtiosta itsestään. 

Vastakkain on ollut kaksi näkökantaa, realistinen ja nominalistinen. Ensimmäisen mukaan valtiolla on todel-

linen, havaitsevasta subjektista riippumaton olemassaolo. Jälkimmäisen mukaan se on vain vertauskuva, 

käytännöllinen fiktio jota yksinkertaisuuden vuoksi käytetään politiikantutkimuksessa, ja muutenkin. Käy-

tännössä valtiota edustaa usein sen hallitus. (Wendt 1999: 215)  

Ensisilmäyksellä nominalistinen näkemys näyttäisi olevan helpommin hyväksyttävä ja sitä useimmat IR-

teoreetikot nykyisin kannattavatkin. Sen perinteisenä haasteena on kuitenkin ollut selittää, miksi puhe 

valtiosta itsenäisenä ja kansalaisista riippumattomana toimijana kuitenkin käytännössä toimii niin hyvin. 

Poliittisessa journalismissa se on jo normi.  

Realismin hankaluus puolestaan on ollut selittää miksi valtiota ja sen instituutioita ei voi suoraan havaita. 

Niillä ja niiden toiminnalla näyttäisi kuitenkin olevan konkreettisia vaikutuksia reaalimaailmassa. Usein 

valtiolliset instituutiot kuten hallitus, oikeuslaitos, puolustusvoimat ja muut ovat myös ensisijaisia niitä 

edustaviin henkilöihin verrattuna. Nämä saavat merkityksen instituution kautta, ei toisinpäin. Maan 

presidentti voi esimerkiksi vaihtua mutta instituutio, presidentin virka säilyy. Sama jatkuvuus näyttää 

koskevan valtioitakin. Harvan valtion olemassaolo nykyisin lakkaa sen hallituksen vaihdokseen.  
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Sosiaalitieteiden puolella konstruktionismin ja realismin ontologista jakoa vastaa rakenteen ja toimijuuden 

vastakkainasettelu. Kysymys on siitä, kumpi lopulta ohjaa ihmisen käyttäytymistä, ympäristö vai tämä itse. 

Tämä on ollut sosiaalitieteissä todellinen ongelma ja siihen on vuosikymmenten mittaan esitetty erilaisia 

ratkaisuja. Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu loi kokonaan uuden käsitteen, joka asettuu jonnekin 

näiden kahden välimaastoon. Ihmisen olemus, habitus, on leikkauskohta rakenteen ja toiminnan, yhteisön ja 

yksilön välillä, henkilökohtaisen ja kollektiivisen historian ruumiillistuma. Se on ”kestävien, siirrettävien 

taipumusten järjestelmä, joka yhdistäessään menneitä kokemuksia toimii joka hetkellä havaintojen, arvos-

tusten ja toimien matriisina”. Taipumukset ohjaavat toimijoita tietynlaiseen käyttäytymiseen, johon väistä-

mättä vaikuttavat näiden asemat kentällä. Tämä puolestaan on sosiaalinen tila, joka rakentuu kolmen ulottu-

vuuden, valtasuhteiden, kilpailun kohteiden ja kentän sääntöjen varaan. Jokaisella kentällä on oma epätasa- 

arvoisista asemista koostuva valtahierarkiansa, jonka määrittelee viime kädessä taloudellinen, sosiaalinen, 

kulttuurinen tai symbolinen pääoma. (Pouliot – Mérand 2013: 29) 

Bourdieun ontologia on relationaalinen, sosiaalisen maailman peruselementtien suhteita korostavaa. Sosiaa-

liset toimet ja käytännöt ovat seurausta yksilön olemuksen ja kentän kohtaamisesta. Tässä suhteessa ei ole 

hallitsevaa osapuolta. Lähestymistapa on perustavanlaatuisesti erilainen kuin perinteisessä ontologiseen 

oliorealismiin nojaavassa sosiaalitieteessä jonka pohjalle IR-tutkimuksen amerikkalaiset klassikot teoriansa 

rakensivat. Bourdieu edustaa leimallisesti eurooppalaista ajattelua. 

Missä tahansa sosiaalisessa järjestelmässä voidaan erottaa mikro- ja makrotaso. Valtiossa mikrotasoa 

edustavat kansalaiset, makrotasoa instituutiot. Valtioiden välisessä kanssakäymisessä instituutiot ovat 

hallitsevassa roolissa, eivät yksilöt. Kaikkein itsevaltaisimmat valtion päämiehetkään eivät pysty määrittele-

mään maansa ulkopolitiikkaa yksin ja joutuvat joka tapauksessa esiintymään kansainvälisillä areenoilla 

jossain institutionaalisessa valtiollisessa roolissa. Yksityishenkilöillä ei ole niissä oikein arvovaltaa, ei edes 

merkitystä. Ajatus valtiollisten instituutioiden itsenäisestä ja yksilöistä riippumattomasta olemassaolosta on 

täten jossain määrin perusteltu. (Wendt 1999: 216–17)  

Mikä tahansa sosiaalinen järjestelmä ei ole toimija. Sitä varten sillä pitää olla vähintään jonkinlainen 

päätöksentekojärjestelmä, mielellään myös tavoitteita, siis tahto. Tämä puolestaan edellyttää jonkinlaisen 

tietoisuuden tai Itsen olemassaoloa. Voiko sosiaalisella systeemillä olla tällaista, erillään sen jäsenten 

vastaavasta? Ontologiset/poliittiset realistit ovat valmiita vastaamaan kyllä, nominalistit ovat skeptisempiä. 

Yksilö- ja yhteisötoimijoiden välillä on eroja jotka tekevät kysymyksestä vielä monimutkaisemman. Yhteisö-

toimijat eivät ole niin yhtenäisiä kuin yksilöt. Niillä on enemmän mielipiteitä, identiteettejä, tahtomuksia. Ne 

pystyvät tekemään yhtäaikaisesti monia asioita, eivätkä tekijät (yksilöt) välttämättä tiedä toistensa toimista 

mitään. Niiden viestintä on moniäänisempää ja -mielisempää. Niillä on myös vuorovaikutusmahdollisuuksia 

joita ihmisyksilöillä ei ole. Ne voivat jakautua, kasvaa, yhdistyä toisiin sosiaalisiin järjestelmiin, erikoistua 



6 
 

johonkin tiettyyn tehtävään. Toisaalta yhteisönormit rajaavat joidenkin toimijoiden, kuten valtioiden mah-

dollisuuksia niin että niiden käyttäytyminen on ennustettavampaa kuin yksilöiden. (Wendt 1999: 218–23)  

Nykyinen (amerikkalainen) kansainvälisten suhteiden tutkimus pohjautuu pitkälti Kenneth Waltzin työhön. 

Hänen vaikutusvaltainen teoksensa Theory of International Politics (1979) päivitti tutkimusalan perus-

kysymykset ja -käsitteet nykyaikaan ja loi siitä yhtenäisen teorian. Kylmän sodan oloissa kirjoitetussa 

teoksessa valtataistelun, anarkian ja turvallisuuden teemat nousevat korostetusti esiin. Uutta oli valta-

tasapainon, valtioiden taloudellisten ja sotilaallisten resurssien mitoittamisen suhteessa toisiin valtioihin 

nostaminen maailmanpolitiikkaa hallitsevaksi periaatteeksi (ss. 117–8). Waltzin mukaan kahden yhtä 

voimakkaan suurvallan hallitsema poliittinen järjestelmä on vakaampi kuin useamman vallan hallitsema (ss. 

170–76). Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kauhun tasapaino saattoi tosiaan näyttää omana aikanaan 

vakaalta ja ikuiselta, mutta ei lopultakaan ollut sitä. Eikä tätä seurannut yhden suurvallan, hegemonin 

hallitsema maailma (jota Waltz ei ollut osannut edes ennakoida) ollut paikallisia levottomuuksia lukuun 

ottamatta, joita toki riitti Kylmän sodan aikanakin, paljoakaan epävakaampi. Nykyisin aletaan olla tuossa 

Waltzin kuvaamassa useamman suurvallan hallitsemassa maailmassa. Lienee makuasia, kuinka vakaa se on.    

Oppialan edistysaskeleet ovat aina liittyneet yhteiskunnallisiin mullistuksiin, yleensä sotiin. Uusin suuntaus, 

konstruktionismi syntyi käytännössä itäisen Euroopan 1980-90-lukujen taitteen levottomuuksien 

seurauksena. Politiikan tutkimuksen perinteiset valtavirtasuuntaukset (neo)realismi ja (neo)liberalismi eivät 

pystyneet selittämään tuolloisen itäblokin kaatumista. Kysyntää oli jollekin paremmin ajan henkeä ja 

yhteiskunnallista kehitystä kuvaavalle teorialle. Perinteisistä politiikan tutkimuksen teorioista poiketen 

konstruktionistinen näkökulma pystyy selittämään, jossain määrin jopa ennustamaan poliittisessa 

järjestelmässä tapahtuvia muutoksia.  

Konstruktionismi korostaa ideoiden, normien, tiedon ja kulttuurin roolia yhteiskuntaelämässä. Sen perus-

ajatus on että inhimillistä vuorovaikutusta muovaavat ensisijaisesti ideaaliset, eivät materiaaliset tekijät. 

Tärkeimmät tällaiset tekijät ovat yhteisiä, intersubjektiivisia, eikä niitä voi pelkistää yksilöiden omi-

naisuuksiksi. Nämä yhteiset uskomukset ja muut ideatason ilmiöt muodostavat tarkoitusperäisten 

toimijoiden intressit ja identiteetit (Finnemore – Sikkink 2001: 392). Politiikan tutkimuksessa tämä tarkoittaa 

muun muassa sitä, että valtioiden identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Systeemiset 

rakenteet eivät ole pelkästään voiman ja vaurauden materiaalisia yhdistelmiä vaan sisältävät kulttuurisia 

normeja jotka juontuvat tästä identiteetistä. Tämä auttaa ymmärtämään kuinka erilaiset valtion ylittävät 

identiteetit pystyvät haastamaan sen suvereniteetin, esimerkiksi Lähi-idässä. (Hinnebusch 2003: 2)  

Konstruktionistisen tutkimuksen kohteena ei siten ole ensisijaisesti valtioiden muodostama järjestelmä vaan 

yksittäisen valtion sisäinen dynamiikka, sen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen erityispiirteiden heijastuminen 
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sen suhteisiin toisten valtioiden kanssa. Siten se on luonteeltaan ennen kaikkea empiiristä, tietyillä 

teoreettisilla elementeillä täydennettynä.  

Identiteetin käsite on konstruktionistisen ajattelun keskiössä. Yleisesti ottaen kyse on itsen ymmärryksestä 

suhteessa toisiin. Ilmiöllä on siten vahva sosiaalinen ulottuvuutensa, henkilökohtaisen ja psykologisen ohella. 

Toimimalla tietyssä institutionaalisessa kontekstissa toimija sitoutuu tiettyyn identiteettiin. Se ei ole millään 

tavalla ikuinen ja muuttumaton; muutokset ympäristössä heijastuvat nopeasti käsitykseen itsestä. (Telhami 

– Barnett 2002: 8)  

Identiteetin epäselvän ja muuttuvaisen luonteen takia jotkut jälkimodernit ajattelijat tulivat aikoinaan siihen 

tulokseen ettei sitä ole olemassakaan. Lähinnä on olemassa identifikaatio: 

Niinpä meidän ei tulisikaan puhua identiteetistä jonakin loppuun saatettuna oliona,    

vaan tarkastella identifikaatioita ja nähdä ne jatkuviksi prosesseiksi. Identiteetti ei           

kohoa niinkään meissä yksilöinä jo olevan identiteetin täyteydestä, vaan kokonai-          

suuden puutteesta, joka ”täyttyy” ulkopuoleltamme niiden tapojen kautta, joilla 

kuvittelemme toisten näkevän meidät. (Hall 2002: 39)  

Tässä määritelmässä korostuu identiteetin, tai identifikaation sosiaalinen ja konstruktionistinen ulottuvuus. 

Periaatteessa konstruktionistisessa (politiikan) tutkimuksessa olisi asianmukaista käyttääkin lähinnä identifi-

kaation käsitettä, koska kumpikin perustuu samanlaiselle käsitykselle jatkuvasti muuttuvasta ja jälleen-

rakentuvasta maailmasta. Ne alan klassikot, joita tässäkin tutkielmassa lainataan ponnistavat kuitenkin 

realismin perinteestä, sekä ontologisen että poliittisen, ja niissä puhutaan yksinkertaisesti identiteeteistä. 

Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin tutkielmassa. On totta, että kahden erilaisen ontologisen käsityksen, 

realistisen ja konstruktionistisen yhdistäminen näin mutkattomasti aiheuttaa jonkinasteisia teoreettis- 

luonteisia ongelmia. Niin kauan kuin ”identiteetti” on kuitenkin tutkimuksen väline eikä kohde, tällaiset 

ongelmat ovat jossain määrin toissijaisia. Identiteetin käsitteen korvaaminen identifikaatiolla epäilemättä 

muuttaisi tutkimuksen luonnetta muttei välttämättä sen tuloksia.  

Alexander Wendt on määritellyt identiteetin ’intentionaalisten toimijoiden ominaisuudeksi joka luo moti-

vaatioita ja käyttäytymistaipumuksia’. Hän erottaa neljä eri identiteetin lajia: henkilökohtaisen/yhteisöllisen, 

tyyppi-, rooli- ja kollektiivisen identiteetin. Näistä valtion identiteetti on leimallisesti yhteisöllinen, korpora-

tiivinen. Se on ikään kuin ’ryhmäitse’, jolla on vastaava tietoisuus. Se on myös alusta muille identiteeteille. 

(Wendt 1999: 224)  

Politiikan tutkimuksessa erotetaan usein valtiollinen ja kansallinen identiteetti. Varsinkin Lähi-idän tapauk-

sessa ero näiden kahden välillä on usein huomattava. Yhden valtion alueella voi elää useankin kansallisen tai 

uskonnollisen identiteetin edustajia, Libanon tästä ehkä ääriesimerkkinä. Jotkut, kuten kurdikansa on 
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puolestaan levittäytynyt asumaan useamman valtion alueelle (joista yksikään ei ole sen oma). Toisaalta 

yhteinen islamilainen ja arabi-identiteetti yhdistää eri maiden kansalaisia. Usein onkin paikallaan puhua 

useista eri valtiollisista identiteeteistä. Näistä yleensä yksi on hallitseva. Sitä muokkaavat monet tekijät: 

valtion johtajat, sisäinen etninen konflikti ja valtioiden välinen vuorovaikutus. (Hinnebusch 2003: 54–56) 

Valtioiden johtajilla on mahdollisuus korostaa yhtä, etnistä tai muuta identiteettiä muiden kustannuksella, 

esimerkiksi mediaa hyödyntäen ja siten vaikuttaa kansalaisten käsityksiin itsestään ja toisistaan. Näillä on 

myös mahdollisuus tulkita ja esittää ajankohtaisia poliittisia tapahtumia osana laajempaa kertomusta, esi-

merkiksi panarabialaista narratiivia ja siten hakea tukea omalle politiikalleen.1  Johtajien mahdollisuudet 

tällaiseen mielipidevaikuttamiseen eivät ole rajattomat, Lähi-idän tapauksessa valtion etninen koostumus 

sanelee paljon, mitä sen johtajat voivat tehdä. Etniset tai uskonnolliset ryhmät voivat käytännössä määritellä 

valtion identiteetin, jopa toisten valtioiden. Jakolinjoja kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin, šiialaisuuden 

ja sunnalaisuuden, arabien ja kurdien ja muiden välillä käytetään edelleen hyväksi Lähi-idän valtioiden 

identiteettiä määriteltäessä. (Saideman 2002: 188–95) 

Nicholas Onuf lienee ensimmäinen, joka käytti termiä ”konstruktionismi” kansainvälisen suhteiden tutki-

muksen yhteydessä, teoksessa World of our making (1989). Hänen teoriansa ydin on performatiivinen, yhtä 

aikaa kuvaava ja toteuttava kielenkäyttö. Kolme puhetoimintatapaa, ohjaava, hierarkkinen ja sitouttava luo-

vat kukin omanlaisiaan sääntöjä ja hallintomalleja (hegemonia, hierarkia, heteronomia). Näillä on sitten 

erilaisia vaikutuksia poliittisessa elämässä. Kansainvälinen poliittinen järjestelmä ei ole täysin anarkinen, vaan 

siinä on erilaisia näkymättömiä valta- ja hallintasuhteita. Kylmän sodan aikaiset suurvaltojen suhteet 

etupiireihinsä ovat esimerkki hierarkkisesta hallinnasta. Realismin perinteestä poiketen Onufilla keskeinen 

toimija on yhteisö, ei valtio. (Onuf 1989: 91, 206, 219)    

Pelivertausta hyödyntäen realismin ja konstruktionismin eroa voisi luonnehtia seuraavasti: realistisen näke-

myksen mukaan pelaajan tavoitteet muodostavat käytännössä hänen identiteettinsä ja ympäristö asettaa 

tietyt rajat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Konstruktionistisen viitekehyksen mukaan ympäristö on 

pikemminkin pelaajan tavoitteiden ja identiteetin lähde. (Barnett 1998: 26–7)   

Alexander Wendtin Social Theory of International Politics (1999) oli nimeä myöten vastaus Kenneth Waltzin 

uraauurtavalle teokselle. Hänenkin ajattelunsa perustuu realismin perinteeseen jossa valtio on keskeinen 

toimija. Wendt nostaa kuitenkin keskiöön poliittisen järjestelmän ja sen peruselementtien sosiaalisen, im- 

materiaalisen luonteen. Se on siis enemmän tai vähemmän tehty ja siksi muutokselle altis. Perinteisiä 

politiikan ja yhteiskuntasuhteiden tutkimuksen suuntauksia Wendt arvostelee niiden liian materialistisesta ja 

                                                           
1 Tapahtumien kehystämisestä enemmän: Barnett 1998: 41 

 



9 
 

itsekeskeisestä valtiokäsityksestä. Niiden toimintaa ohjaavat hänen mukaansa myös yhteiset arvot ja normit, 

ei pelkästään oman edun tavoittelu. Historiasta löytyy useita esimerkkejä mahdollisille poliittisille 

kulttuureille kansainvälisten suhteiden alalla. Näitä luonnostelivat aikanaan sellaiset filosofian suurmiehet 

kuin Hobbes, Locke ja Kant (ss. 246–50).  

Michael Barnettin Dialogues in Arab Politics (1998) on historiallinen katsaus arabimaiden keskinäiseen 

vuoropuheluun ja sen merkitykseen näiden valtiollisen identiteetin rakentajana. Konflikti ja yhteistyö 

vuorottelee näiden maiden historiassa ja julkilausumattomana päämääränä näyttäisi olevan alueellinen 

järjestys. Yhteinen historia, kieli ja kulttuuri ovat niille periaatteessa tärkeämpiä kuin alueen keinotekoinen 

ja nuori valtiojako. Niiden täytyy jatkuvasti määritellä suhteensa Länteen, sionismiin ja toisiinsa. Käsitykset 

oikeasta arabialaisuudesta kuitenkin vaihtelevat. Monet konfliktit ovat punoutuneet näiden erilaisten 

näkemysten ympärille. Siksi arabipolitiikkaa ei voi selittää pelkillä kapeilla valtapoliittisilla teorioilla. Barnett 

erottaa arabimaiden historiassa tapauksia ja kausia jolloin ne ovat joutuneet käymään perustavanlaatuista 

arvokeskustelua arabismin oikeaoppisesta toteutuksesta. Näitä ovat Arabiliiton perustaminen 1945, 

Bagdadin sopimus 1955, lukuisat sodat Israelia vastaan, Egyptin rauhansopimus tämän kanssa 1979 ja niin 

edelleen (Barnett 1998: 6–7). Abraham-sopimus kuuluu itsestään selvästi näiden konfliktien sarjaan.  

Barnettin yhdessä Shibley Telhamin kanssa toimittama Identity and Foreign Policy in the Middle East (2002) 

jatkaa samaa teemaa. Tarkastelussa on usean Lähi-idän maan poliittisen identiteetin suhde sen ulko-

politiikkaan. Toimittajat arvostelevat Waltzista alkanutta kansainvälisten suhteiden neorealistista tutkimus-

suuntausta liian teoreettiseksi ja yleistäväksi Lähi-idän oloihin ja haluavat täydentää sitä sosiaalitieteellisellä 

näkökulmalla. Kirjoittajat lähtevätkin käytännönläheisesti liikkeelle yksittäisten maiden kansallisista ja 

valtiollisista identiteeteistä. Kirjalla on jo ikää eikä se kaikilta osin enää vastaa Lähi-idän nykyistä poliittista 

tilannetta mutta on kuitenkin Barnettin oman tutkimuksen tavoin asiallinen näyte konstruktionistisesta 

tutkimuksesta kansainvälisten suhteiden alalla.  

Miten valtion identiteetti sitten (mahdollisesti) vaikuttaa sen ulkopolitiikkaan? Kansainvälisten suhteiden 

tutkimuksen suuntaukset ovat tarjonneet kysymykseen ainakin neljä eri vastausta (Saideman 2002: 169):  

- realismi: ei mitenkään    
 

- liberalismi: identiteetti vaikuttaa järkiperäisten poliitikkojen etnopoliittisiin strategioihin  

ja siten välillisesti myös valtion ulkopolitiikkaan 

- institutionalismi: identiteetti rajoittaa ulkopolitiikkaa 
 

- konstruktionismi: identiteetti rakentaa koko maailman ja siten myös tavan nähdä sekä  

oma että toiset valtiot  
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Tässä tutkielmassa viimeinen näkökulma korostuu. Identiteetin käsite nousee toistuvasti esiin. Helpohko,  

joskaan ei erityisen systemaattinen johdatus sen tutkimukseen ja historiaan on Stuart Hallin Identiteetti 

(1999), suomenkielinen kokoelma tekijän keskeisiä artikkeleita aiheesta. Tämäkään teos ei edusta enää 

uusinta uutta alallaan mutta peruskäsitteet ja -teoriat siitä löytyvät (jos jaksaa etsiä). 

Edellä mainitut klassikot on kirjoitettu ennen suurten mullistusten aikaa Lähi-idässä. WTC-iskuista (2001) 

alkanut Yhdysvaltain johtama sota terrorismia vastaan Irakin ja Afganistanin operaatioineen laittoi alueen 

poliittisen järjestyksen kertaheitolla täysin sekaisin. Tästä, ja muistakin kansainvälistymisen lieveilmiöistä 

löytyy terävää analyysia Bahgat Koranyn ja Ali E. Hillal Dessoukin toimittamasta teoksesta  The Foreign 

Policies of Arab States (2008), joka on itse asiassa kolmas, päivitetty painos alunperin 1984 ilmestyneestä 

Lähi-idän politiikan tutkimuksen klassikosta.  

Persianlahden monimutkaisista poliittisista kuvioista ja Saudi-Arabiasta on ilmestynyt jonkin verran 

tutkimusta nyt uudella vuosituhannella:  

       F. Gregory Gause: The International Relations of the Persian Gulf (2010)  

Saudi Arabia in the New Middle East (2011) 

        Mansoor Jassem Alshamsi: Islam and political reform in Saudi Arabia. The quest for political  

  change and reform (2011) 

        David Held ja Kristian Ulrichsen (toim.): The Transformation of the Gulf: Politics, Economics   

  and the Global Order (2011) 

         Hossein Amirsadeghi (toim.): The Security of the Persian Gulf (2011) 

         David Commins: The Gulf States. A Modern History (2012)  

         Joseph A. Kechichian: Legal and political reforms in Saudi Arabia (2013) 

         Mehran Kamrava: Troubled Waters. Insecurity in the Persian Gulf (2018)   

         Routledge Handbook of Persian Gulf Politics (2022), toimittanut Mehran Kamrava. 

 

Abraham-sopimuksesta löytyvät perustiedot israelilaisen toimittajan Barak Ravidin kirjasta Trump’s Peace: 

The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East (2021). Tapahtumat ja henkilösuhteet sopi-

muksen taustalla olivat monimutkaiset eikä sen toteutuminen ollut ollenkaan varmaa. Osapuolilla oli omat 

tavoitteensa sopimuksen suhteen eivätkä ne olleet aina yhteneviä. Presidentti Trumpin ja pääministeri 

Netanjahun suhdekaan ei ollut niin läheinen kuin päällepäin saattoi näyttää. Jälkimmäinen yritti tiettävästi 

jopa vetäytyä sopimuksesta vielä viime hetkellä. (Axios 10.12.2021) 
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2.2  Tutkimuskysymys  
 

Keskeinen tutkimuskysymys on, miten Saudi-Arabian suuret sanomalehdet ja niiden lukijat ovat reagoineet 

naapurimaiden ja Israelin lähentymiseen. Tähän liittyviä oleellisia jatkokysymyksiä ovat, mitä voidaan pää-

tellä maan hallinnon suhtautumisesta asiaan ja onko maan ulkopolitiikassa tapahtunut muutoksia ja jos on, 

minkälaisia? Poliittiseen keskusteluun liittyy tietenkin läheisesti kysymys sananvapaudesta. Millainen on sen 

tila Saudi-Arabiassa, toisaalta toimittajien, toisaalta lukijoiden osalta?  

Oletus tutkimuksessa on se, että sanomalehtikirjoituksia voidaan pitää luotettavana lähteenä maan hallin-

non näkemyksistä. Virallisia lausuntoja Abraham-sopimukseen liittyen se on antanut niukasti, lähinnä ulko- 

ministerinsä suulla. Lehtijuttujakin on ilmestynyt vähänlaisesti moniin muihin alueen maihin verrattuna.  

Tiedonvälitys on Saudi-Arabiassa perinteisesti ollut valtion kontrolloimaa. Tämä koskee niin lehtiä kuin 

radiota, TV:tä ja Internetiäkin. Sikäli voidaan olettaa, että se, mitä julkisuuteen pääsee, vastaa enemmän tai 

vähemmän maan hallinnon linjaa. Tieteellisestä varmuudesta puhuminen lienee kuitenkin uskaliasta.  

Saudi-Arabia on siinä mielessä mielenkiintoinen tutkimuskohde, että se on muodollisesti ulkopuolinen sopi-

muksen suhteen, mutta alueellisena suurvaltana aina kuitenkin enemmän tai vähemmän osallinen Persian-

lahden monimutkaisissa poliittisissa kuvioissa. Siksi sen näkemyksillä on tiettyä painoarvoa. Abraham-

sopimuskin on sen verran tuore tapaus ettei siitä ole vielä ehtinyt ilmestyä loputtomasti kirjallisuutta. Sikäli 

tällekin tutkimukselle on tilaa, mahdollisesti jopa kysyntää.  

Saudi-Arabiasta ei ole kuitenkaan aina ollut helppo saada tietoja. Akateemista tutkimusta maasta on tehty 

toistaiseksi suhteellisen vähän, varsinkin Suomessa ja sekin tahtoo vanhentua nopeasti. Sanomalehdet, TV-

dokumentit ja eri tutkimuslaitosten ja järjestöjen raportit ovat usein parhaiten ajan tasalla.  

Saudi-Arabiaa koskevaa tietovajetta paikkaamaan on vastikään ilmestynyt parikin arvokasta opusta. 

Molempien päähenkilö on nuori kruununprinssi Muhammad bin Salman.  

Bradley Hopen ja Justin Scheckin Blood and Oil (2020) on mielenkiintoinen ikkuna Saudien hoviin ja sen 

keskeisiin vaikuttajiin. Kaikki kuninkaalliset eivät ole täysin yhdestä puusta veistettyjä. Valta ja varallisuus 

jakautuu heidän joukossaan jossain määrin epätasaisesti. Toisilla on enemmän yritteliäisyyttä ja kansain-

välisiä kontakteja (ja rahaa) kuin toisilla. Tämä heijastuu sitten heidän asemaansa kuningasperheessä. 

Ben Hubbardin  MBS. The Rise to Power of Mohammed bin Salman (2021) on henkilökuva nuoresta kruunun-

prinssistä ja hänen tähänastisista aikaansaannoksistaan. Miten suhteellisen vähävaraisesta sukuhaarasta 

tullut tuntematon prinssi onnistui nostamaan ensin isänsä kuninkaaksi ja sitten itsensä tämän seuraajaksi? 

Selvää on, että kyse on aidosta lahjakkuudesta, mutta mistä muusta?  
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2.3  Tutkimusmetodit 
 

2.3.1  Aineisto  
 

Tutkimusta varten on käyty läpi tärkeimpiä saudiarabialaisia verkkolehtiä. Luettelo näistä on luvussa  4.2. Osa 

lehdistä on arabian-, osa englanninkielisiä. Joissakin on valittavana muitakin kieliä.  

Artikkeleita on etsitty sivustojen hakutoimintoa käyttäen. Hakusanoina on arabiankielisillä sivuilla käytetty   

 ,englanninkielisillä abraham, peace, accord(s), emirates 2, إسرائيل , اإلمارات , البحرين , اتفاق أبراهام / السالم

bahrain, israel, yksin tai erilaisina yhdistelminä. Erityisen mielenkiinnon kohteina haussa ovat olleet lehtien 

pääkirjoitukset ja kolumnit, jotka kertovat lehden poliittisesta ja ideologisesta linjasta keskimäärin enemmän 

kuin tavalliset uutisjutut.  

Samoilla sanoilla on haettu yleisempää taustatietoa ja artikkeleita avoimella Google-haulla. Materiaalia 

aiheesta löytyy, yksittäisiä artikkeleita on tähän mennessä julkaistu tuhansia ympäri maailmaa.  

Tutkimuksen aikajana ulottuu sopimuksen allekirjoituksesta syksyllä 2020 saman vuoden loppuun. Tältä 

ajalta saudiarabialaisista verkkolehdistä löytyi muutamia kymmeniä Abraham-sopimusta koskevia 

kirjoituksia.  

Sanomalehdet ovat valikoituneet tutkimuskohteiksi käytännön syistä. Ne ovat suhteellisen helposti 

tavoitettavissa Internetin kautta ulkomailtakin.  Tutkimus itsessään alkoi aikana jolloin matkailu oli maailman-

laajuisesti kovin ongelmallista. Lehtien voidaan myös katsoa heijastelevan virallisen Saudi-Arabian poliittisia 

näkemyksiä, mediaministeriön harjoittaman valvonnan ja kuningasperheeseen liittyvien omistusten 

ansiosta. Koska tutkimuksen aihe on pohjimmiltaan poliittinen, tutkimuskohteena ovat nimenomaan 

sanomalehdet, jotka politiikasta ovat perinteisesti eniten kirjoittaneetkin. Niillä on oma historiallinen 

asemansa yhteiskunnassa, jota uudemmat mediat eivät ole vielä onnistuneet täysin murtamaan. Tutkielman 

kokokin, noin 50 sivua, pakottaa rajaamaan tutkimuskohteen kohtalaisen suppeaksi.  

 

2.3.2  Aineiston analyysi 
 

Käytännön tutkimusmenetelmänä tutkielmassa on sovellettu teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysia. 

Metodologisesti se sijoittuu jonnekin aineisto- ja teorialähtöisen sisällönanalyysin välimaastoon. Tutkija siis 

                                                           
2 ittifāq abrāhām/al-salām, al-bahrain, al-'imārāt, isrā'īl 
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etsii tutkimusaineistosta, tässä tapauksessa lehtiartikkeleista teoriaan sopivia elementtejä ja analysoi niitä 

kyseisen teorian puitteissa. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108–18)   

Sisällönanalyysi on tekstintutkimuksen yksinkertainen perusmenetelmä. Laadullisen sisällönanalyysin pää-

määränä on saada esiin tekstissä esiintyvät merkitykset. Siten se kuuluu laajempaan ymmärtävän 

tutkimuksen perinteeseen. Toisin kuin selittävät (luonnon)tieteet tähän tieteenhaaraan kuuluvat oppialat 

pyrkivät eläytymään tutkimuskohteensa vaikeasti määriteltävään ”olemukseen”, ajatuksiin, tunteisiin, 

motiiveihin. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 28)  

Metodi sopii hyvin media- ja kulttuurintutkimukseen jonka teoriat eivät yleensä ole niin tarkkoja ja selkeästi 

formuloituja kuin esimerkiksi luonnontieteissä. Tässä tapauksessa teoreettinen viitekehys on jopa omalla 

alallaan, politiikan tutkimuksessa jossain määrin epämääräinen ja kiistanalainen. Kaikki eivät pidä konstruk-

tionismia politiikan tutkimuksen teoriana ollenkaan, enemmänkin sosiaalisena teoriana jonka väittämät 

koskevat vain sosiaalista elämää ja sen muutosta. Se ei esitä väitteitä yhteiskunnan rakenteiden sisällöstä tai 

sosiaalisen elämän toimijoiden luonteesta. Kaiken kaikkiaan se toimii aivan eri abstraktiotasolla kuin 

perinteiset politiikan tutkimuksen teoriat. (Finnemore – Sikkink 2001: 393)  

Toinen sisällönanalyysin tyyppi, määrällinen ei tutki merkityksiä. Siten se on kulttuurintutkimuksessa jossain 

määrin ilmaisuvoimaton metodi, varsinkin kun tutkimuskohteena on jokin identiteetin kaltainen abstraktio. 

Se myös edellyttäisi kohteen tuntemista ennalta ja onkin enemmän haastattelututkimusten analyysi-

menetelmä. Diskurssianalyyttinen tutkimus puolestaan vaatisi laajempaa, pidemmälle ajanjaksolle ulottuvaa 

tutkimusaineistoa. Siksi tässä tutkielmassa on päädytty soveltamaan nimenomaan laadullista 

sisällönanalyysia. Valinta ei ole erityisen omaperäinen mutta perusteltu.  

Laadullinen tutkimus on paikallaan silloin kun tutkimuskohdetta ei entuudestaan tunneta. Sillä pyritään 

ymmärtämään jotain ilmiötä, selvittämään mistä siinä on kyse. Siten se on kaiken (kulttuurin)tutkimuksen 

”äiti”. Tutkimusote on tutkimusongelmalähtöinen. Laadullisessa tutkimuksessa ei tähdätä yleistyksiin, kuten 

esimerkiksi määrällisessä. (Kananen 2017: 32–33)     

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta yleisesti on keskusteltu. Keskiössä ovat olleet kysymykset 

totuudesta ja objektiivisesta tiedosta. Perinteisten totuusteorioiden mukaisista totuuden määritelmistä 

laadullinen tutkimus täyttää ainakin kaksi, eli noin puolet (Tuomi – Sarajärvi 2009: 134–35). Kovin vakavasti 

näihin vanhahkoihin teorioihin ja yhteiskuntatutkimuksen ”tieteellisyyteen” yleisesti suhtautuvien mielestä 

tämä ei varmaankaan ole kovin paljon. Käytännössä laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävää tutkimusta 

kuitenkin tehdään jatkuvasti ympäri maailmaa, on tehty jo vuosikymmeniä. Tässä asiassa perinne näyttää 

olevan tieteellisyyden periaatetta vahvempi ja ensisijaisempi.  
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Oma haasteensa on siinäkin ettei laadulliseen teoreettiseen analyysiin, siis tapaan jolla tutkimusaineisto 

sovitetaan teoriaan ole varsinaista metodia (Tuomi – Sarajärvi 2009: 21). Tutkielman tekijällä on sen suhteen 

varsin vapaat kädet. Usein ohjenuorana ovat vain vastaavat aiemmat tutkimukset, siis perinne.  

Teoriaohjaavan tutkimusasenteen ilmeinen ongelma on se että tutkija vaikuttaa väistämättä valinnoillaan 

tutkimusaineiston ja sen merkitykselliseksi koettujen elementtien suhteen myös tutkimuksen tuloksiin. Eri 

tutkijat voivat päätyä samaa tutkimusaineistoa hyödyntäen hyvinkin eri tuloksiin. Luonnontieteellinen 

toistettavuuden ihanne, jossa tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat tekijästä riippumattomia ei näin 

toteudu.  

Näitä yleisiä metodologisia puutteita ja tieteenfilosofisia ongelmia ei yritetä tässä tutkielmassa ratkaista. Ne 

todetaan olemassa oleviksi ja valittujen tutkimusmenetelmien käyttöä perustellaan perinteellä: samoja 

menetelmiä on käytetty ennenkin vastaavissa tutkimuksissa ja tullaan todennäköisesti käyttämään 

tulevaisuudessakin. Voidaan tietysti todeta, kuten on usein tehtykin, että yhteiskuntatutkimus ei ole mitään 

luonnontiedettä eikä sitä voi sen mittareilla arvioida mutta tämä ei tietenkään ole mikään varsinainen 

ratkaisu oppialan yleisiin tieteenfilosofisiin ja metodologisiin ongelmiin. Laadullinen tutkimus puolestaan, 

kuten sen menetelmätkin, liikkuu jossain epämääräisellä harmaalla alueella teoreettisen ja empiirisen 

tutkimuksen välillä. (Tuomi – Sara-järvi 2009: 19–22, 28)  

Tekstianalyysin konkreettinen malli tässä tutkielmassa on Michael Barnettin teoksessa Dialogues in Arab 

Politics muotoiltu konstruktionistinen kansainvälisten suhteiden teoria. Sen lähtökohtana on perinteinen 

poliittisen realismin viitekehys, täydennettynä Erving Goffmanin (1959) sosiaalisella rooliteorialla. Teorian 

mukaan sosiaalinen elämä on pohjimmiltaan tiettyjen yhteiskunnallisten roolien hallitsemaa esittämistä. 

Näkemys kuuluu laajempaan symbolisen interaktionismin teoriakenttään. Barnettin tarkastelutapa on siten 

käytännöllinen, sosiaalipsykologinen. Toisin kuin Goffmanilla sen ytimessä on identiteetin käsite.  

Rooleista, identiteeteistä ja rooli-identiteeteistä on sosiaalitieteiden puolella teoretisoitu paljonkin. Roolin 

erottaa identiteetistä sen sosiaalinen ulottuvuus: se on tapa jolla yksilö osallistuu yhteiskuntaan tietyn 

identiteetin puitteissa ja muokkaa myös käytöstään sen mukaan. Rooli edustaa ikään kuin linkkiä toimijan ja 

rakenteen välillä. Siihen liittyy myös ulkopuolelta tulevia asenteellisia odotuksia. Tietyn roolin haltijalta 

odotetaan tämän mukaista käytöstä. (Barnett 1993: 272–74)  

Siitä, ovatko ihmistutkimuksen löydökset aina sellaisinaan sovitettavissa tai yleistettävissä kulttuurin-

tutkimukseen on käyty keskustelua (Barnett 1993: 274). Usein niistä voidaan hyödyntää vain osa. Valtion 

rooli kansainvälisessä yhteisössä ja identiteetti on lopultakin kovin erilainen kuin yksittäisen ihmisen (Wendt 

1999: 221). (Konstruktionistisen) kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teoreettista ulottuvuutta voi 

luonnehtia ohueksi, kuten politiikan tutkimuksen yleensäkin. Tässäkin tutkielmassa teoreettinen aines on 

vähäinen. Paino on konkretiassa, historiallisissa faktoissa.  
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3. LÄHI-IDÄN POLITIIKKAA 
 

3.1  Historiaa 
 

Lähi-itä oli pitkään, aina 1500-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan asti suhteellisen yhtenäistä, yhden 

hallitsijan valvomaa aluetta. Sodan jälkeen sen eurooppalaiset voittajat, lähinnä Iso-Britannia ja Ranska 

jakoivat alueen keskenään, pieniin paloihin pilkottuna. Uudet rajat eivät kaikkialla vastanneet vanhoja heimo- 

tai provinssirajoja. Niiden pitävyyttä on toistuvasti koeteltu, varsinkin II maailmansodan ja Israelin valtion 

perustamisen jälkeen.  

Mielivaltainen rajojen vetäminen rikkoi yhtenäisen ja vahvan talousalueen ja teki syntyneistä keinotekoisista 

valtioista heikkoja ja riippuvaisia eurooppalaisista isännistään. Näitä kiinnostivat alueen luonnonvarat ja 

vastineeksi ne tarjosivat sotilaallista suojelua ja taloudellista turvaa, sitoen maat tiukasti itseensä ja har-

joittamaansa politiikkaan. Strukturalistisen, Johan Galtungin (1971) esittelemän näkemyksen mukaan Lähi-

idän maista tuli globaalissa hierarkiassa alisteista periferiaa, joka on taloudellisesti riippuvainen keskuksesta 

(Eurooppa). (Hinnebusch 2003: 3)  

Egyptin johtama panarabialainen liike 1950-60-luvuilla oli eräs yritys elvyttää alueen poliittinen yhtenäisyys. 

Se oli oleellisesti kansanliike, pyrkimys vedota valtioiden rajat ylittävään arabi-identiteettiin vastavoiman 

luomiseksi Lähi-itää taloudellisesti hallitseville läntisille suurvalloille. Se oli myös aina enemmän nuorten, 

toisen maailmansodan jälkeen itsenäistyneiden tasavaltojen liike kuin alueen vanhojen kuningaskuntien. 

Osana kampanjaa käännyttiin länsimaiden luontaisen vihollisen, Neuvostoliiton puoleen. Israelkin ilmeisesti 

laskettiin alusta alkaen länsileiriin, koska äänekkäimmin arabismia markkinoivat tämän rajanaapurit Egypti, 

Jordania ja Syyria, kauempana myös Irak ja Libya. 

Tasapainoilu arabismin ja valtiollisen suvereniteetin välillä oli kaksiteräinen miekka: mitä enemmän yksit-

täinen valtio tai sen hallitus arabismiin nojasi sitä vähemmän sillä oli liikkumatilaa ja vapauksia omassa kan-

sallisessa politiikassaan. Valtioiden johtajien piti kuitenkin aina huolehtia oman valta-asemansa säilymisestä. 

Arabismi ei siten koskaan noussut valtioajatusta tärkeämmäksi politiikkaa ohjaavaksi periaatteeksi; usein se 

oli lähinnä hyödyllinen väline johtajien omien intressien ajamiseksi. Sen normatiivinen rakenne kuitenkin 

määritti sekä rajoitti vallankäytön muotoja. (Barnett 1998: 40)  

Eri mailla oli hieman erilaisia tulkintoja arabismin luonteesta ja ne alkoivat suorastaan kilpailla sen oikea-

oppisesta toteuttamisesta, mikä johti alkuperäisen ajatuksen vastaisesti yhä kasvaviin eroihin eri maiden ja 

niiden harjoittaman politiikan välillä. Valtioiden johtajillakin oli paha tapa haukkua toisiaan aatteen pettä-

jiksi, omaa kansansuosiotaan kohottaakseen. Liike hiipui, johdettuaan ensin sotaan arabimaiden ja Israelin 

välillä 1967. (Hinnebusch – Ehteshami 2002: 8–10)  
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Barnett on verrannut arabipolitiikkaa peliin. Siinä on tietyt säännöt, vaiheet ja tavoitteet. Yleisenä pää-

määränä on aina ollut alueellisen järjestyksen luominen (Barnett 1998: 25). Aiemmin, kun arabismi oli vielä 

voimissaan, tavoitteena oli sopia myös yksityiskohtaisesti aatteen normeista. Jotain tästä pyrkimyksestä on 

jäljellä nykyisinkin, kuten voidaan nähdä Abraham-sopimusta seuranneesta kiivaasta debatista.     

Pelin sääntöjä ei määrittänyt anarkia vaan arabismi. Rangaistus niiden rikkomisesta oli sosiaalinen syrjintä, 

minkä Egypti sai karvaasti kokea tehtyään rauhansopimuksen Israelin kanssa. Peli alkoi kun arabimaailmassa 

tapahtui jotain järjestystä häiritsevää ja päättyi kun jonkinlainen konsensus oli saavutettu. Toisinaan peli ja 

varsinkin sen päättäminen vaati konkreettisia tekoja puheiden katteeksi. Egypti oli presidentti Nasserin suulla 

suoltanut kiivasta Israelin vastaista propagandaa koko 1960-luvun ajan. Kun jännitteet tämän ja Syyrian välillä 

kasvoivat vuosikymmenen loppupuolella, Nasserin piti tehdä jotain maineensa säilyttääkseen. Kasvojen 

menettämisen pelko oli suurempi kuin sotilaallisen tappion. (Barnett 1998: 239–46)  

Rajoja arabimaille ei asettanut pelkästään arabismi, vaan myös (länsimainen) valtiojärjestys. Näiden kahden 

instituution päämäärät olivat periaatteessa täysin vastakkaiset. Toisen tavoitteena oli yhtenäinen arabi-

imperiumi, toisen yksittäisiin valtioihin jakautunut identiteetiltään enemmän tai vähemmän yhtenäinen 

kauppa- ja kulttuurialue. Kumpikin instituutio määritti osaltaan jäsentensä rooleja ja identiteettejä. Valtioilla 

voi olla eri instituutioissa erilaisia rooleja ja niiden toimilla niissä aivan erilaisia vaikutuksia. Roolikonflikti 

syntyy kun jäsenyys eri instituutioissa edellyttää jäseneltä erilaisia, keskenään jopa ristiriitaisia toimia.   

Instituutioilla voi olla vaikutuksia eri tasoilla, kotimaisella, alueellisella ja kansainvälisellä. Tasot ovat peri-

aatteessa itsenäisiä mutta päätökset yhdellä vaikuttavat väistämättä päätöksentekoon toisella. Valtio-

järjestys on nykyisin käytännössä täysin kansainvälinen instituutio, arabismi ja Islam enemmänkin alueellisia, 

leimallisesti Lähi-itään liittyviä. Kaikilla näillä instituutioilla on vaikutuksensa myös kotimaisella tasolla 

arabimaissa. (Hinnebusch – Ehteshami  2002: 2) 

Roolien suhteen voidaan erottaa valtion virallisluonteinen asemarooli (position role) jonka määrittelee pit- 

kälti kansainvälinen yhteisö ja valtion asema siinä. Sen rinnalla on epävirallisempi ja usein monitahoisempi 

preferenssirooli (preference role) jonka määrittelyssä valtion henkilökohtaisilla intresseillä, kuten suvereni-

teetilla on merkityksensä.  Nämä roolit asettuvat yleensä eri instituutioihin kansainvälisessä kanssakäymi-

sessä, asemarooli virallisiin, preferenssirooli epävirallisiin. (Barnett 1993: 273–78)  

Valtion suvereniteetti on puolestaan rooli-identiteetti johon liittyy substantiaalisia oikeuksia ja käytös-

normeja koska se edellyttää toisten valtioiden hyväksyntää, siis järjestelmään ja sen periaatteisiin 

sitoutumista. Siihen ei sisälly arvovarauksia, ”vihollinen” on samanarvoinen rooli-identiteetti kuin ”ystävä”. 

Rooli-identiteetistä ei voi noin vain luopua koska se on järjestelmän ja instituutioiden, siis Toisten määräämä. 

Israelin ja palestiinalaisten rooli-identiteetit ovat siinä määrin näiden välisen kiistan leimaamia että niitä on 
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käytännössä mahdoton muuttaa ilman muutoksia koko Lähi-idän monimutkaisessa roolien ja identiteettien 

verkostossa. (Wendt 1999: 228) 

Sosiaalitieteissä preferenssi tunnetaan nimellä subjektiivinen intressi. Se tarkoittaa niitä uskomuksia joita 

toimijalla on identiteettinsä tarpeiden tyydyttämisen suhteen ja ne ovat tämän toiminnan ensisijainen 

motivaatio. Preferenssi on siis motiivi, ei käytös itse. Sen kohteena on lopputulos, ei menetelmä sen saa-

vuttamiseksi. Uskomuksen lisäksi täytyy tietysti olla halu tiettyä tavoitetta kohtaan. (Joidenkin näkemysten 

mukaan sekin on tosin eräs uskomus.) Toiminta on näiden kahden tekijän summa. (Wendt 1999: 232) 

Tällainen perinteinen intressin määritelmä on tietysti kovin yksinkertaistava ja kapea. Siitä puuttuu kokonaan 

intressin intentionaalinen, tavoitteellinen ulottuvuus. Määritelmää voisi korjata siten, että intressi on yhtä 

kuin halu + uskomus, eikä yhtä kuin toiminta, kuten sosiaalipsykologiassa on perinteisesti ajateltu. Oppialan 

omat intressit, inhimillisen toiminnan ja käyttäytymisen tutkimus nousevat sen luomassa intressin määritel-

mässä korostetusti esiin.  

Objektiivinen intressi on yhteisön ja sen jäsenyyden määräämä tosiasiallinen, ulkoinen edellytys jäsenen 

identiteetin ylläpitämiseksi. Tällainen voi valtion tapauksessa olla esimerkiksi oma maa-alue, hallinto, armeija 

ja niin edelleen. Objektiivinen intressi ei edellytä haltijaltaan välttämättä edes tietoisuutta sen olemassa- 

olosta koska se on ulkopuolelta asetettu. Sen täyttämättä jättäminen aiheuttaa kuitenkin väistämättä 

muutoksia haltijan identiteetille. (Wendt 1999: 231–33)  

Toisinaan toimijoilla on vaikeuksia yhdistää objektiivisia ja subjektiivisia intressejä. Seurauksena voi olla 

identiteetin menetys. Yhteisötoimijoille tämä voi olla isokin ongelma koska ne ovat jossain määrin alttiita 

poliittiselle kilpailulle siitä mikä intressin tulkinta on paras.  

Normien maailmassa subjektiivisia intressejä vastaavat konstitutiiviset normit. Ne ovat toimijoiden identi-

teetin suoraa ilmausta ja kertovat näille kuinka esittää tätä julkisesti. Yhteisesti sovitut regulatiiviset normit, 

objektiivisten intressien normatiivinen vastine puolestaan määrittävät pelisäännöt ja tekevät toimijoille 

mahdolliseksi ylittää usein yhteistoimintaan liittyvät ongelmat. Yleisesti ottaen normit ovat odotuksia jotka 

rajoittavat toimintaa tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Erving Goffmanin mukaan normin noudattaminen 

on kommunikatiivinen teko, yksilön itsen ja itseymmärryksen ilmausta tietyssä tilanteessa. Ajatus sopii hyvin 

myös yhteisöjen kohdalle. (Barnett 1998: 30)  
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3.2  Saudi-Arabia ja Persianlahti 
 

Saudi-Arabian kuningaskunta (السعودية العربية المملكة) on ollut perustamisestaan 1932 asti Arabian 

niemimaan vahva valtio. Asema perustuu laajoihin maaöljy ja -kaasuesiintymiin joita maa on hyödyntänyt 

1940-luvulta alkaen, amerikkalaisten avulla. Yhteistyö muuttui sotilaalliseksi 1970-luvulla, kun Yhdysvallat 

alkoi varustamaan sekä Saudi-Arabiaa että Irania sotilaallisesti torjuakseen Neuvostoliiton vaikutusta 

Persianlahdella. Paljon poliittisia muutoksia on tapahtunut alueella tuon ajan jälkeen mutta ”Kaksi Pilaria” 

hallitsee edelleen Persianlahtea. Toisella ei tosin ole enää Yhdysvaltain tukea. (Haass 2011: 151–68) 

Saudi-Arabiaa on sen sulkeutuneisuuden takia helppo erehtyä pitämään kovinkin yhtenäisenä maana, 

poliittisesti ja muutenkin. Sitähän se ei ole, vaikka hallitseva Saudien suku (سعود آل) on siitä sellaista jo 

vuosikymmenien ajan yrittänyt tehdäkin. Suurin osa kansasta on sunneja mutta Itäisessä Provinssissa (jossa 

tärkeimmät öljyesiintymätkin sijaitsevat) šiiat ovat enemmistö. Öljyrahatkaan eivät jakaudu tasaisesti kaikille 

kansalaisille, eivät edes Saudien suuren suvun sisällä vaikka joukossa onkin suhteettoman monta miljonääriä. 

Jotkut tavalliset kansalaiset elävät suorastaan köyhyysrajalla. Maassa on myös suuri määrä ulkomaisia 

vierastyöläisiä, nykyisin jo lähemmäs 40% väestöstä. (Korany – Moataz 2008: 349– 53)    

Saudien suku on lähtöisin itä isestä Najdin maakunnasta ja valloitti aikoinaan läntisen Hijazin maakunnan 

liittäen sen hallitsemiinsa alueisiin voimatoimin. Arvokkaaksi tuon alueen teki siellä sijaitsevat Mekan ja 

Medinan pyhät kaupungit. Suku on aina esiintynyt uskonnollisesti puhdasoppisena ja käyttänyt sitä perus-

teluna vallankäytölleen Arabian niemimaalla, siksi kaupungeilla oli merkitystä. Hijaz oli kuitenkin kulttuuri-

sesti toisenlaista seutua kuin vanhoillisten ja nurkkakuntaisten beduiinivalloittajien kotikonnut, avoimempi 

ja kansainvälisempi. Sitä se on periaatteessa vieläkin, vaikka Saudien hallinto onkin jatkuvasti pyrkinyt 

rajoittamaan alueen vapauksia. Maan ensimmäiset sanomalehdet ilmestyivät aikoinaan juuri Hijazissa ja 

monet niistä ilmestyvät siellä edelleen. Jotkut ovat muuttaneet alueelle toisaalta. (Commins 2012: 134–36)  

Saudi-Arabian poliittinen identiteetti on rakentunut kahden ulottuvuuden varaan: maallisen ja uskonnolli-

sen. Kuningaskunnan perustaja ja luoja Abd al-Aziz ibn Saud liittoutui jo varhain paikallisen saarnamiehen, 

Muhammad ibn Abd al-Wahhabin kanssa. Ilmeisenä tavoitteena oli saavuttaa suurempaa kansansuosiota. 

Liitto on kestänyt näihin päiviin asti vaikka öljyn tuoma vauraus onkin syönyt uskonnon merkitystä yhteis-

kuntaa koossa pitävänä voimana. Wahhabilaiset oppineet ovat edelleen merkittäviä vallankäyttäjiä 

uskonnon, oikeuden ja opetuksen aloilla. (Ulko)politiikassa heidän vaikutusvaltansa on vähäisempää. Heiltä 

on haettu tukea, käytännössä fatwoja joillekin poliittisesti riskialttiille päätöksille, kuten amerikkalais- 

joukkojen kutsumiselle maahan mutta suoranaista veto-oikeutta ulamalla ei ole koskaan ollut. (Gause 2002: 

200–05)     
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Saudi-Arabian ulkopolitiikkaa on alusta alkaen hallinnut kaksi periaatetta: suojella maata ulkopuoliselta 

hallinnalta tai invaasiolta ja turvata Saudien hallinnon vakaus kotimaassa. Haasteita on riittänyt kun maan on 

täytynyt tasapainoilla useammalla vaikuttamisen tasolla, kansainvälisellä, kahdella alueellisella (koko Lähi-itä 

vs Persianlahti) ja vielä kotimaisella, joilla kullakin on omat useimmiten yhteen sopimattomat intressinsä. 

Läheinen yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa ei esimerkiksi ole kaikkia Lähi-idän maita miellyttänyt. Tämä tuli 

kiusallisen selväksi 1970-luvun levottomina vuosina, Israeliin ja Iraniin liittyvien konfliktien myötä. 

Persianlahden arabimaissa arvostelu ei ole kuitenkaan ollut yhtä äänekästä kuin jossain kauempana Lähi- 

idässä koska näilläkin on omat sidonnaisuutensa Yhdysvaltoihin liittyen. Julistautuminen kaikkein islami-

laisimmaksi Lähi-idän maaksi on sekin aiheuttanut kilpailua ja eripuraa naapurustossa, varsinkin Persian-

lahden pohjoispuolella. (Gause 2002: 193–207) 

Maan poliittinen voima on perustunut kahdelle tekijälle: öljylle ja Islamille. Näistä ensimmäinen edustaa 

kovaa taloudellista valtaa, toinen pehmeää, kulttuurista voimaa. Saudi-Arabia oli vielä 2000-luvun alku- 

puolella maailman suurin öljyntuottaja ja sillä oli maailman suurimmat tunnetut öljyvarat. Tämä nosti sen 

kansainväliseksi poliittiseksi suurvallaksi jo 1970-luvulla. Öljytuloilla maa on pystynyt sitten levittämään 

Islamia ympäri maailmaa. Sen aloitteesta on perustettu kaksi maailmanlaajuista organisaatiota, Muslim 

World League (1962) ja Organisation of Islamic Cooperation (1972) ja käännetty Koraania maailman eri 

kielille. Saudi-Arabia on myös avokätisesti tukenut islamistiryhmiä Lähi-idässä ja Afrikassa. Tämä seikka 

hankaloitti maan suhteita Yhdysvaltoihin 2000-luvulla. (Korany – Moataz 2008: 363–65)  

Hallitsijasuvun on täytynyt osata pitää myös oman maan kansalaiset tyytyväisenä. Ylikansalliset aatteelliset 

liikehdinnät kuten panarabismi ja sekä sunnalainen että šiialainen islamismi ovat puhutelleet tavallisia 

saudikansalaisia halki vuosikymmenten. Sosiaalisen median nopea kehitys on tehnyt näiden ajatusten 

levittämisestä entistä helpompaa. Kuningasperheellä onkin ollut ajoittain tekemistä oman valta-asemansa 

säilyttämiseksi. Usein sisä- ja ulkopoliittiset intressit ovat olleet ristiriidassa keskenään, esimerkiksi suhteessa 

Israeliin. Vahvana sotilasmahtina se olisi arvokas liittolainen Irania vastaan. Liian ymmärtävä suhtautuminen 

juutalaisvaltiota kohtaan tai suoranainen veljeily sen kanssa näyttäisi kuitenkin kovin rumalta maan 

uskonnollisten konservatiivien silmissä. Läheinen suhde Yhdysvaltoihinkin, joka on aina pyrkinyt olemaan 

kaikkien Lähi-idän maiden ylin ystävä tekee Israelin vastaisen politiikan vaikeaksi. (Gause 2002: 196–97)      

Saudi-Arabia onnistui pitkään pysyttelemään erossa kansainvälisistä levottomuuksista.3 Kuwaitin kriisi 1990 

toi kuitenkin maahan amerikkalaisjoukkoja, joiden läsnäoloa Islamin sydänmailla vanhoilliset uskonnolliset 

piirit eivät sulattaneet. Seuraavan kymmenen vuoden aikana maata koetteli pommi-iskujen sarja, joka päät-

                                                           
3 1960-luvulla Saudi-Arabia tuki vallasta syöstyä Jemenin kuningashuonetta materiaalisesti maan monivuotisessa 

sisällissodassa, ei kuitenkaan osallistunut itse taisteluihin. (Commins 2012: 180)   
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tyi vasta amerikkalaisten poistumiseen 2003. Näin näkyvästi uskonnollinen oppositio ei ollut osoittanut 

mieltään sitten Mekan valtauksen 1979. Tämän seurauksena hallitus myöntyi varovaisiin yhteiskunnallisiin 

uudistuksiin. Perustettiin Kansallisen Dialogin Foorumi jossa keskusteltiin polttavista yhteiskunnallisista 

aiheista, opetusuudistuksesta, naisten asemasta, terrorismista. Muidenkin kuin wahhabilaisten uskonnol-

listen yhdyskuntien olemassaolo tunnustettiin. Maassa alettiin järjestää kunnallisten neuvostojen (joilla ei 

tosin paljon valtaa ole) vaaleja. (Commins 2012: 230, 269–75)  

Öljyn hinta ja sen myötä valtion tulot ovat vaihdelleet voimakkaasti 1980-luvulta alkaen. 1990-luvun lopulla 

ne olivat niin alhaalla että hallituksella oli vaikeuksia hoitaa kasvavaa työttömyyttä ja köyhyyttä. Tämä johti 

yksityisen sektorin kasvuun ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Kiinan ja Intian talouskasvu seuraavan 

vuosikymmenen alkupuolella loi taas kysyntää öljylle ja johti sen hinnan kaksinkertaistumiseen parin vuoden 

aikana. Nykyisin Saudi-Arabia on varsin vauras ja vakavarainen maa, kuten muutkin Persianlahden öljyn-

tuottajavaltiot. (Commins 2012: 275–77)  

Täysin uusiksi Persianlahden turvallisuuspoliittinen tilanne meni 2003, kun Yhdysvaltain johtama kansain-

välinen liittouma hyökkäsi Irakiin ja kaatoi pitkään vallassa pysyneen Saddam Husseinin hallinnon. Naapuri-

maa Iran ei aikaillut pyrkiessään täyttämään syntyneen valtatyhjiön. Kovin paljon liittolaisia sillä ei arabi-

maissa ollut, lähinnä Syyria (ja Libanon) ja palestiinalaisten Hamas. Persianlahden eteläpuoliset maat antoivat 

tukensa Yhdysvalloille. Saudi-Arabiankin poliittinen painoarvo nousi tässä yhteydessä merkittävästi. Arabi-

emiirikunnat lähtivät myös kasvattamaan omaa uskottavuuttaan ja armeijaansa. Muutaman vuoden kuluessa 

Irakin vallankumouksesta Emiraatit oli jo Lähi-idän toiseksi suurin aseiden ostaja, heti Saudi-Arabian jälkeen. 

(Ehteshami 2011: 261–64)  

Suhteessa Iraniin Persianlahden pienten emiirikuntien kuuluminen arabileiriin ei ole itsestäänselvyys. 

Hallitsijat ovat periaatteessa niemimaan arabeja mutta väestö on etnisesti hyvinkin kirjavaa, satojen vuosien 

vilkkaan lahden yli käydyn kaupan ja liikennöinnin seurauksena. Erityisen vahva monietninen komponentti 

on Bahrainissa ja suurin osa väestöstä on šiioja, toisin kuin hallitseva luokka. Tämä aiheutti ongelmia 

Arabikevään aikana 2011, jolloin maan šiiaenemmistö alkoi järjestää mielenilmauksia maata hallitsevaa 

sunnivähemmistöä kohtaan. Hallituksen täytyi (virallisen selityksen mukaan) pyytää aseellista apua Saudi-

Arabialta, toiselta sunnien hallitsemalta maalta. (Hubbard 2020: 46–7)  

Bahrain on muutenkin kovin riippuvainen suuresta naapuristaan. Se on Persianlahden pienin öljyntuottaja ja 

Dubain tavoin joutunut kehittämään muitakin ansaintakeinoja. Turismista on tullut eräs sen pääelin-

keinoista, rahoitusalan ohella. Saudi-Arabian varakas keskiluokka käykin viikonloppuisin huvittelemassa 

Bahrainissa ja nauttimassa sen vapaasta ilmapiiristä yökerhoineen ja alkoholitarjoiluineen. Maassa 

järjestetään myös F1-osakilpailu kerran vuodessa. Bahrain saa rikkaalta naapuriltaan tiettävästi myös 

rahallista apua ja vastineeksi tukee sitä sen ulkopolitiikassa. Vuonna 2018 Bahrainin aluevesiltä löytyi uusi 
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öljykenttä, huomattavasti suurempi kuin aikaisempi (joka sen täytyi vieläpä jakaa Saudi-Arabian kanssa). On 

mahdollista että Bahrainin riippuvuus suuresta naapuristaan vähenee tulevaisuudessa. (Ejinsight 4.2.2019, 

CNN Business 2.4.2018)  

Nykyisten emiirikuntien historia on täynnä kiistoja kauppareittien hallinnasta (sekä maalla että merellä), 

kalastus- ja helmenpyyntioikeuksista, karjan laidunmaiden ja kaivojen hallinnasta ja niin edelleen. Kättä on 

jouduttu vääntämään myös strategisten saarten omistuksesta ja uudemmalla ajalla öljy- ja kaasukenttien 

hallinnasta. Jälkimmäiseen liittyen, Iran ja Qatar jakavat (maailman suurimman) kaasuesiintymän keskellä 

Persianlahtea, mikä tekee jälkimmäisen asemasta hankalan Iraniin liittyvien talouspakotteiden ja GCC-

maiden yhteisen politiikan suhteen.4 Dubain ja Iranin (tuolloisen Persian) välillä on puolestaan ollut tiivis 

kauppayhteys ainakin 1900-luvun alusta alkaen, mikä aiheuttaa sille samanlaisia puolenvalintaongelmia kuin 

Qatarille (varsinkin kun kansainvälinen kauppa on sille nykyisin elinehto). Neljäsosa Dubain väestöstäkin on 

iranilaisperäistä. Iran taas havitteli aina emiirikuntien itsenäistymiseen eli vuoteen 1971 asti koko Bahrainin 

saaristoa itselleen. Bahrain on puolestaan esittänyt samanlaisia vaateita Qataria kohtaan, jota se on joskus 

osittain hallinnut. (Anthony 2011: 171–74) 

Monimutkaisten elinkeinoihin ja maanomistukseen liittyvien siteiden lisäksi Persianlahden emiirikuntia 

yhdistää, tai erottaa niiden hallitsijasukujen historia. Vallasta on taisteltu niin sukujen sisällä kuin välilläkin. 

Perintöprinssin asema on ollut jatkuva kiistan aihe monissa Persianlahden vanhoissa suvuissa, kuten 

Saudeillakin etelämpänä. Veljet ovat nousseet veljiä vastaan, pojat isiään. Omanissa vanhan sulttaanin poika 

Qabus osallistui palatsivallankumoukseen isäänsä vastaan ja nousi itse tämän tilalle 1970. Hänestä kehittyi 

sittemmin kohtalaisen arvostettu ja pidetty hallitsija. Dubain nykyinen hallitsijasuku on alkujaan lähtenyt liian 

ahtaaksi käyneestä Abu Dhabista ja entisaikojen vihamielisyydet sikäläisten klaanien välillä näkyvät edelleen 

emiirikuntien keskinäisenä kilvoitteluna Arabiemiraattien johtoasemasta. Joidenkin sukujen itsearvostus on 

niin korkea että se yksin riittää syyksi olla olematta liian läheisissä tekemisissä naapurimaiden vastaavien 

kanssa. Bahrainin hallitsijan titteli esimerkiksi on (vuodesta 2002 asti) ollut ”kuningas” (ملك), Qatarin ja 

muiden emiraattien on edelleen vaatimattomampi ”emiiri” (أَمير). Tämän melko kuvitteellisen statuseron 

takia Bahrain jäi aikoinaan Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ulkopuolelle. Tässäkin valtioliitossa jotkut 

pienemmät jäsenet pitävät omaa historiaansa ja kulttuuriperintöään arvokkaampana kuin suurempien ja 

vaikutusvaltaisempien naapuriensa vastaavaa. (Anthony 2011: 171–74) 

 

                                                           
4 Qatarilla on myös yhteinen öljykenttä Abu Dhabin kanssa. 

 



22 
 

3.3  Israel ja arabimaat 
 

Israelin juutalaisten ja Palestiinan arabien välisen konfliktin juuret ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle, kun 

Euroopan juutalaisia alkoi muuttaa Lähi-itään pakoon kotimaissaan koettuja vainoja. Pakolaisten määrän 

kasvu johti lopulta väistämättömiin eturistiriitoihin arabien kanssa. Ensimmäiset väkivaltaiset yhteenotot 

koettiin 1920-luvun loppupuolella ja täysi sota näiden ryhmien välille syttyi pian toisen maailmansodan 

jälkeen. Sota päättyi Israelin valtion perustamiseen 1948. (Juusola 2005: 34–65.) Erimielisyydet eivät tähän 

päättyneet, vaan ovat jatkuneet näihin päiviin saakka.  

Varhaiset Israelin juutalaiset, sionistit levittivät tarinaa juutalaisten historiallisesta alkuperästä Palestiinassa, 

pyrkien näin perustelemaan omistusoikeuttaan maahan. Tarina saattaa olla kuitenkin syntynyt varsin 

myöhään. Se on eräs perinteinen tapa luoda kansallista identiteettiä, tuottaa merkityksiä kansakunnasta  

johon ihmiset voivat identifioitua. Historiallisia tapahtumia, todellisia tai kuviteltuja, käytetään luomaan 

kansallista yhtenäisyyttä. Mukaan liitetään muiden narratiivisten elementtien ohella symboleja ja rituaaleja 

edustamaan yhteisiä kokemuksia, iloja ja suruja, voittoja ja tappioita jotka antavat kansakunnalle sen 

identiteetin ja merkityksen. ”Kansan” alkuperä katoaa historian hämärään, myyttiseen esiaikaan jolloin se oli 

vielä jotenkin puhdas ja sekoittumaton. Joissakin tapauksissa, kuten Israelin kohdalla tätä seuraa hajaannus 

ja pakkosiirtolaisuus, diaspora vieraalla maalla. Narratiivin huipentuma on paluu myyttiseen kotimaahan ja 

kansan yhdistyminen. Kansallinen kulttuuri on kuitenkin enemmän kuin pelkkä tarina, se on diskurssi, tapa 

rakentaa merkityksiä jotka suuntaavat ja järjestävät sekä ihmisten toimintaa että käsityksiä itsestään. (Hall 

2002: 47–51, Barnett 2002: 66–7) 

Kansallinen yhtenäisyys ei kuitenkaan aina merkitse kulttuurista tai sosiaalista yhtenäisyyttä. Identiteetin 

rakentaminen historiallisilla myyteillä tahtoo lähinnä vahvistaa vanhakantaisia luokka- ja sukupuolieroja. 

Israelilainen yhteiskuntakin on nykyisin kovin jakautunut. Juutalaisen väestön historialliseen alkuperään 

(sefardit vs aškenasit) pohjautuvan luokkajaon lisäksi jakolinjoja luo politiikka ja uskonto. Oikeistoa ja 

vasemmistoa erottaa suhtautuminen palestiinalaiskysymykseen, johon on liitetty uskonnollisiakin ulottu-

vuuksia. Historiallisesti merkittävät Juudean ja Samarian alueet kun sijaitsevat osittain palestiinalais-alueella, 

Länsirannalla. Kansalaisuus on kytketty uskontoon mutta kaikki kansalaiset eivät Israelissakaan suhtaudu 

siihen yhtä intohimoisesti. Maassa on lisäksi merkittävä arabivähemmistö, joista osa kristittyjä. Monet 

ryhmät ovat vieläpä poliittisesti aktiivisia. Suhteellinen vaalitapa on mahdollistanut pienillekin puo-lueille 

pääsyn parlamenttiin. Toimivan hallituksen aikaansaaminen on ollut ajoittain haastavaa. (Barnett 2002: 58–

61, Juusola 2005: 95–101)  

Sukupolvenvaihdos, tai -vaihdokset ovat vaikuttaneet israelilaiseenkin itseymmärrykseen. Kansallinen 

juutalainen identiteetti on muuttunut kovasti vuosikymmenten mittaan. 100 vuotta ennen Abraham-
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sopimusta sitä ei ollut oikein olemassakaan. Varhaiset juutalaiset siirtolaiset Palestiinassa pitivät itseään 

eurooppalaisina uudisasukkaina eivätkä halunneet itseään kutsuttavan (halventavasti) alueen ”alkuperäis-

asukkaiksi”. Näitä olivat heidän mielestään paikalliset arabit. Palestiinan vanhan juutalaisväestön kanssa 

Euroopasta tulleilla siirtolaisilla ei ollut edes yhteistä kieltä. Sionismikin oli alun perin maallinen, poliittinen 

liike jota kaikki uskonnollisesti orientoituneet juutalaiset eivät ollenkaan kannattaneet. Varhainen siirto-

kunta Palestiinassa olikin luonteeltaan leimallisen sekulaari ja uusien tulokkaiden uskonnonharjoitusta 

pyrittiin jopa rajoittamaan. (Juusola 2005: 26–36, 40, 98)  

Jakautuneisuus ei rajoitu Israeliin. Levantti, abrahamilaisten uskontojen synnyinseutu on kokonaisuudessaan 

melkoinen identiteettien sekamelska. Alueelta löytyvät käytännössä kaikkien kolmen uskonnon vanhimmat 

ja ”alkuperäisimmät” lahkot, juutalaisten haredim, Islamin sunnit ja šiiat, kristittyjen druusit ja Libanonin 

maroniitit. Näistä monet ovat vielä jakautuneet pienempiin alaryhmiin. Jaettu Jerusalem on kaikkien kolmen 

uskonnon pyhä kaupunki.  

Tällaisessa ympäristössä ei Toisista ole pula. Itse asiassa niitä on paljon enemmän kuin yksittäisiä sisäryhmiä. 

Toiseutta rakennetaan useilla tasoilla, rodun, uskonnon, etnisiteetin, sukupuolen ja sosiaaliluokan mukaan. 

Kategoriat, ja niihin liitetyt merkitykset ovat pohjimmiltaan sosiaalisesti konstruoituja, opittuja. (Powell – 

Menendian 2016)  

Menettelyyn liittyy karkea stereotyypittely ja yksinkertaistaminen. Toisesta nähdään lähinnä ne piirteet jotka 

erottavat tämän itsestä. Sisäryhmä määrittelee normit ja sen ulkopuolelle suljetaan ne jotka eivät näihin sovi. 

Kyse on pitkälti samasta asiasta kuin identiteetin määrittelyssä: rajanvedosta itsen ja muiden välillä. Toinen 

on itsen välttämätön käsitteellinen vastapooli, ’ei-itse’. Se on tietysti myös eräs rooli-identiteetti. (Hall 2002: 

122–23, 153, 190; Wendt 1999: 227)      

Toiseuttamista ei tapahdu pelkästään Lähi-idässä. Euroopassa ja Venäjällä juutalaiset olivat Toisia vuosi-

satojen ajan ennen muuttoaan Palestiinaan (Juusola 2005: 24-6). Sielläkään he eivät täysin päässeet tästä 

roolista ja asemasta koska Britannia ja Ranska tulivat perässä hallitsemaan Osmaneilta I maailmansodan 

jälkeen vapautunutta aluetta. Arabien näkökulmasta molemmat olivat Toisia, kuten tietysti myös juutalaiset 

ja arabit brittien ja ranskalaisten vastaavasta.  

Lännen, Israelin ja arabien kolmiodraamassa Länsi oli pitkään hallitseva osapuoli. Sillä oli tekemistä yrittä-

essään hallita jo vanhastaan heimoriitojen repimää aluetta jota nyt tuli asuttamaan kokonaan uusi kansan-

ryhmä. Britannian vuonna 1920 alkanut mandaattiaika Palestiinassa olikin levotonta. Arabit alkoivat kapinoi-

maan juutalaisten maahanmuuttoa vastaan välittömästi. Levottomuudet johtivat juutalaisten aseellisten 

puolustusjoukkojen kehitykseen ja loivat pohjan sen nykyiselle vahvalle armeijalle. Tällaiset olot olivat tietysti 

omiaan vahvistamaan kansallisen identiteetin tunnetta, puolin ja toisin. Mandaattiaika ei ollut ratkaisevaa 
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pelkästään Israelin juutalaisen, vaan myös Palestiinan arabialaisen identiteetin muodostumisen kannalta. 

(Juusola 2005: 43–48)  

Britannian politiikka oli aluksi siinä mielessä juutalaisia suosivaa, että se oli periaatteessa valmis myöntä-

mään näille oman valtion, tai ”kansankodin” (vuoden 1917 Balfour-julistuksen mukaan), toisin kuin arabeille. 

Jatkuvat levottomuudet pakottivat kuitenkin huomioimaan nämäkin alueen hallinnossa. Juutalaisten lisään-

tyvä maahanmuutto kärjisti tilannetta entisestään. Ensimmäinen yritys jakaa Palestiina kahdeksi valtioksi 

tehtiin 1937 mutta se kaatui arabien vastustukseen. II maailmansodassa Saksa pyrki heikentämään Iso-

Britannian ja Ranskan vaikutusvaltaa Lähi-idässä lupailemalla arabeille itsenäisyyttä ja saikin aikaan vallan-

kumousyrityksen Irakissa. Huonosti arabit huomioinut brittihallinto ei ollut suuressa suosiossa alueella. 

Maahanmuuttorajoituksiin kyllästyneet juutalaisetkin kääntyivät sodan loppupuolella tätä vastaan. (Juusola 

2005: 46–61) 

Palestiinalaiskysymys oli keskeisessä asemassa arabimaiden yhteistyöjärjestön Arabiliiton (The Arab League,         

 perustamiskirjassa vuodelta 1945. Käytännössä se velvoitti jäsenvaltionsa pidättäytymään (الجامعة العربية

kaupallisesta ja kaikesta muustakin kanssakäymisestä Israelin kanssa. Tätä periaatetta on noudatettu 

vuosikymmenten mittaan vaihtelevasti mutta boikotti oli vuonna 2020 periaatteessa edelleen voimassa. 

Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto Gulf Cooperation Council (مجلس التعاون الخليجي) ilmoitti tosin jo 

vuonna 1994 irtautuvansa boikotista. Näiden maiden intressit asiassa olivat kaupallisia, eivät niinkään 

poliittisia tai ideologisia. (Sharon 2003: 4, Weiss 2017: 2)  

Vuoden 1967 tapahtumat merkitsivät perustavanlaatuisia muutoksia arabi-identiteetille. Israelin ja arabi-

maiden välinen kiistely oli alkanut määrittää arabismia jo 1960-luvulla. Kuuden päivän sodan jälkeen Israelin 

ja sionismin vastustamisesta tuli sen kantava voima. Juutalaisvaltio otti länsimaiden paikan arabien 

ykkösvihollisena. Israelista tuli täten käänteisesti eräs arabismin symboli, ”Arabian” vastakohta. Oli ilmeistä, 

että tämän lyömiseksi arabimaiden kannatti luopua keskinäisestä kilpailusta ja suoranaisista vihamieli-

syyksistä. Khartoumin konferenssissa syksyllä 1967 sovittiin uusista pelisäännöistä, ei tosin täysin 

yksimielisesti. ”Kolmen ein” - ei neuvotteluja, ei tunnustusta, ei rauhaa Israelin kanssa - periaate määritti 

Arabiliiton jäsenmaiden politiikkaa tästä eteenpäin. Alueellinen järjestys perustui nyt itsenäisille valtioille, ei 

toteutumattomille unelmille yhdestä suuresta arabi-imperiumista. (Barnett 1998: 173–74, Juusola 2005: 142)  

Persianlahden maista Saudi-Arabia on Kuwaitin ohella perinteisesti pitänyt tiukimmin kiinni periaatteelli-

sesta tuestaan palestiinalaisille. Itse asiassa siitä tuli eräs maan ulkopolitiikan peruspilareista Kuuden päivän 

sodan jälkeen. Taustalla vaikutti tietysti halu saada menetetty osa Jerusalemia takaisin arabeille. Vuonna 

2002 Arabiliitto jopa tarjosi Saudi-Arabian aloitteesta Israelille normaaleja suhteita arabimaiden kanssa 

mikäli tämä palaisi sodan jälkeisille rajoille ja joustaisi palestiinalaiskysymyksessä. Tarjous ei kuitenkaan  

johtanut sopimuksen syntymiseen. (Juusola 2005: 263) 
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Saudi-Arabia tuki pitkään yhdessä Kuwaitin ja Libyan kanssa Egyptiä ja Jordaniaa taloudellisesti vuoden 1967 

sodan jälkeen. Seuraavalla vuosikymmenellä öljykriisin kurittaessa maailmaa ja varsinkin Yhdysvaltoja Saudi-

Arabia suostutteli tätä muuttamaan Lähi-idän politiikkaansa palestiinalaisille suotuisammaksi ja etsimään 

kestävää ratkaisua näiden ja Israelin väliseen konfliktiin ehtona öljyntuotannon lisäämiselle. Kuwaitin 

parlamentti oli jo ennen sotaa Israelin ja Egyptin ja Syyrian välillä vuonna 1973 vedonnut emiiriinsä öljyn-

viennin katkaisemiseksi mikäli vihollisuudet syttyisivät näiden maiden välillä. (Anthony 2011: 183)  

Monimutkaista kuviota hämmentämään ilmestyi uusi toimija, palestiinalaisten vapautusjärjestö PLO. Tämä 

omaksui pian yksittäisten valtioiden aseman ylimmäisenä palestiinalaisten asian ajajana. Järjestö ei tyytynyt 

pelkkään muodolliseen diplomatiaan tätä tehtävää toteuttaessaan vaan sen militantit haarat kävivät Israelin 

kimppuun asemistaan Syyrian ja Jordanian puolella. Jälkimmäisen hallitsija, kuningas Hussein koki nämä 

lopulta niin suureksi uhaksi maansa turvallisuudelle ja jopa omalle valta-asemalleen että karkoitti ne 

kokonaan alueelta. Tätä ennen käytiin jopa pienimuotoinen sisällissota, kun Jordanian armeija otti toistuvasti 

yhteen palestiinalaistaistelijoiden kanssa. (Barnett 1998: 176, Juusola 2005: 126–28)  

Vuoden 1973 sodan jälkeen Egypti luopui asemastaan arabistisen liikkeen johtajana. Hävityt sodat olivat 

romahduttaneet sen talouden ja itsetunnon. Rauha Israelin kanssa alkoi tuntua houkuttelevalta vaihto-

ehdolta, muidenkin kuin uuden presidentin mielestä. Talouden kohentamiseksi ja Siinain niemimaan takaisin 

saamiseksi maa kääntyi Yhdysvaltojen ja Persianlahden rikkaiden öljymaiden puoleen. Materiaaliset edut ja 

tavoitteet ajoivat näin ideologisten ohi. Rauhansopimuksen Israelin kanssa vuonna 1979 seurauksena Egypti 

erotettiin Arabiliitosta. Tämä merkitsi käytännössä historiallisen arabistisen liikkeen loppua vaikka sitä on 

yritetty juhlapuheissa pitää hengissä myöhemminkin. Aatteellinen ja poliittinen yhtenäisyys arabi-

maailmassa kuitenkin hajosi. Seuraavalla vuosikymmenellä yksilöllinen valtiollinen ja kansallinen identiteetti 

alkoi yhä enemmän hallita alueen maiden poliittista päätöksentekoa. (Barnett 1998: 187–200)  

Yhdysvallat on yrittänyt ratkaista Palestiinan ongelmaa useampaankin otteeseen. Ensimmäinen yritys tehtiin 

presidentti Carterin kaudella 1978. Israelin ja Egyptin rauhansopimus syntyi tämän neuvottelukierroksen 

seurauksena mutta palestiinalaiskysymystä se ei varsinaisesti ratkaissut. Kyseisen kansan olemassaolo tosin 

tunnustettiin, ainakin sopimuksen englanninkielisessä versiossa. Egyptin, ensimmäisen arabimaan rauhan-

sopimus Israelin kanssa jakoi Lähi-idän maat kahteen leiriin, niihin jotka torjuivat sopimuksen (etunenässä 

Syyria ja Irak) ja niihin jotka hyljeksivät vain Egyptiä, eivät niinkään rauhansopimusta. (Barnett 1998: 215, 

Juusola 2005: 169–72)  

Kuwaitin valtaus 1990 toi sitten Yhdysvallat näkyvästi mukaan Lähi-idän poliittiseen peliin. Amerikkalais-

joukot ajoivat yhdessä liittolaistensa kanssa irakilaiset sotilaat pois Kuwaitista ja Irak määrättiin YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöksellä kauppasaartoon. Erikoista tapauksessa oli se, että maa oli aikoinaan eräs 

arabimaailman yhtenäisyyden näkyvimpiä lipunkantajia. Se ei estänyt sitä nyt hyökkäämästä toiseen arabi-
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maahan. Taustalla vaikuttivat Irakin johtajan Saddam Husseinin pyrkimykset laajentaa valtaansa oman maan 

rajojen yli, puhtaasti taloudellisten vaikuttimien lisäksi. (Barnett 1998: 220)  

Persianlahden sodan (1991) jälkeen presidentti Bush houkutteli Israelin ja arabimaat (ja PLO:n) yhteiseen 

neuvottelupöytään Madridissa. Tämä merkitsi merkittävää käännettä näiden suhteissa. Yksittäiset arabi-

maat alkoivat nyt käydä Israelin kanssa kahdenkeskisiä neuvotteluja joistakin kiistakysymyksistä vaikka 

yhteinen rintama säilytettiinkin toisissa. Joka tapauksessa neuvotteluyhteys oli avattu. Palestiinalais- 

kysymyksen ratkaisussa ei kuitenkaan edistytty eikä PLO:n eikä varsinkaan sen johtajan Jasser Arafatin 

vaatelias asenne millään tavalla auttanut asiaa. Vuonna 1993 saatiin kuitenkin aikaiseksi sopimus (Oslo 

Accords) jossa Israel ja PLO tunnustivat toistensa olemassaolon ja sopivat neuvottelujen jatkamisesta. Tämän 

sopimuksen perua on palestiinalaisten rajoitettu itsehallinto Länsirannalla ja Gazassa. Lientynyt ilmapiiri johti 

sitten Jordanian ja Israelin ”rauhansopimukseen” seuraavana vuonna. Naapurimailla oli toki ollut salaista 

kanssakäymistä ennenkin. Muutkin arabimaat alkoivat vakavasti pohtia suhteiden normalisointia 

juutalaisvaltion kanssa, yleensä kuitenkin salassa toisiltaan. Palestiinalaiskysymys, eräs arabismin keskeisistä 

symboleista oli edelleen ratkaisematta. (Barnett 1998: 221–26, Juusola 2005: 226–36) 

Oikeistolaisen Benjamin Netanjahun nousu Israelin pääministeriksi 1996 keskeytti hyvin alkaneen kehityksen 

ja seuraavaa yritystä Palestiinan umpisolmun avaamiseksi saatiin odottaa vuosia. Yhdysvaltain presidentti Bill 

Clintonin isännöimät neuvottelut Camp Davidissa syksyllä 2000 päättyivät kuitenkin tuloksettomina parin 

viikon jälkeen. Osapuolten mielipide-erot olivat syviä ja henkilösuhteet huonoja. Neuvotteluja jatkettiin vielä 

toisaalla mutta ongelmia aiheutti Israelin sisäpolitiikka. Oppositiojohtaja Ariel Sharonin vierailu Jerusalemin 

Temppelivuorella ärsytti palestiinalaisia ja johti toisen intifadan syntyyn. Palestiinalaisten johtaja Jasser 

Arafatkin saattoi vielä tarkoituksella yllyttää kannattajiaan levottomuuksiin painostaakseen Israelia 

sopimukseen. Rauhan hierominen jäi kuitenkin sillä erää siihen. (Juusola 2005: 247–59)  

Seuraavana vuonna palestiinalaiskysymys jäi muiden arabimaailmaa koskevien asioiden varjoon. New Yorkin 

terrori-iskuista alkanut Yhdysvaltain sota terrorismia vastaan hallitsi maan Lähi-idän politiikkaa lähes 20 

vuotta. Palestiinalaisille sillä oli hyvin vähän aikaa ja kiinnostusta, muutamia juhlapuheita lukuun ottamatta. 

Ei sitä ollut myöskään Israelin pääministeriksi palanneella Netanjahulla, ennen vuotta 2020. Tuolloin hän 

joutui Abraham-sopimuksen nimissä tekemään hyvin vaatimattoman myönnytyksen näiden hyväksi, eli 

jäädyttämään maansa siirtokuntien rakentamisen Länsirannalle. Väliaikaisesti, omien sanojensa mukaan. 

Saman vuoden alussa, sopimusta ennakoiden presidentti Trumpin hallinto Yhdysvalloissa esitteli oman 

Israelia suosivan maanjakoehdotuksensa jonka valmistelussa palestiinalaisia ei kuultu lainkaan. 

Ymmärrettävästi nämä eivät ehdotusta hyväksyneet. (Al Jazeera 28.1.2020)  
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3. ARABIMEDIA 
 

 

Sanomalehdet ja painetut lehtiset ovat Lähi-idän vanhin tiedonvälityksen ja massamedian muoto. Ne 

ilmestyivät näyttämölle turkkilaisvallan aikoihin 1800-luvulla. Jo tuolloin niissä käsiteltiin poliittisia aiheita, 

uskonnollisten ohella. Kolonialistinen propaganda muodosti niiden keskeisen sisällön. Radio ja televisio 

ohittivat sitten painetun median kansansuosiossa 1900-luvulla, paremman ymmärrettävyytensä ansiosta. 

Lukutaito ei ollut eikä ole vieläkään kaiken kattavaa arabimaissa. Arviolta vain kymmenesosa väestöstä lukee 

sanomalehtiä säännöllisesti. (Lahlali 2011: 9–11, Rugh 2004: 2–6)  

Arabimedian kehityksessä on erotettu kolme vaihetta (Ayish 2001): 

- Kolonialistinen aika (vuodet 1800-1950) 

- Jälkikolonialistinen aika (1950- ) 

- 1990-luku 

Ensimmäisessä vaiheessa media valjastettiin siis pitkälti kolonialismin tarpeisiin. Toisessa vaiheessa, arabi-

maiden itsenäistyttyä II maailmansodan jälkeen, ”kansallisesta muutoksesta” tuli sen hallitseva paradigma. 

Poliittiset instituutiot vakiintuivat, lukutaito-ohjelmia järjestettiin väestölle. Mediaa käytettiin välineenä 

kansallisen identiteetin ja itsetunnon luomiseksi. Valtiovalta otti sen tiukasti hallintaansa, ja sitä se on 

monissa maissa yhä tänä päivänä.  

Uudet mediat (radio, televisio) nousivat vahvasti esiin 1960-luvulla. Ne osoittautuivat painettua sanaa 

tehokkaammiksi välineiksi suuren yleisön tavoittamiseksi, lukutaidottomuuden ollessa Lähi-idässä vielä 

yleistä. Siksi ne ovat nykyisinkin valtion omistamia monissa maissa, toisin kuin lehdistö.  

Hussein Amin (2001) on jakanut arabimaiden radion ja television kahteen ryhmään. Joissakin maissa, kuten 

Marokossa nämä mediat on pidetty yksinomaan maan hallituksen ja väestön välisen viestinnän välineinä. 

Valtion kontrolli niiden yli on totaalista. Joissakin, ensimmäisenä Nasserin Egyptissä niillä on pyritty vaikut-

tamaan arabiväestöön valtionrajojen ylikin, nationalistisen ja anti-imperialistisen propagandan välineinä. 

Radio Cairon ohjelma Voice of the Arabs (ilmeisenä esikuvanaan amerikkalainen Voice of America) onnistui 

saamaan aikaiseksi pari vallankumoustakin Lähi-idässä.  

1990-luku näki sitten satelliittitelevision maihinnousun Lähi-itään. Mallina toimi amerikkalainen CNN, joka 

hetken aikaa hallitsi arabimaailman mediakenttää Persianlahden sotaa koskevalla uutisoinnillaan. Vuosi-

kymmenen loppupuolella erilaisia arabisatelliittikanavia oli jo kymmeniä (nykyisin yli 500), eikä niiden 

tarjonta rajoittunut sotauutisiin. Tänä aikana aloitti toimintansa myös myöhemmin maailmanmaineeseen 

noussut qatarilainen Al Jazeera. (Lahlali 2011: 9–12)  
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Alusta alkaen Al Jazeeran tavoitteena oli mahdollisimman tasapuolinen ja objektiivinen tiedonvälitys, länsi-

maisen mallin mukaan. Ääneen pääsivät niin arabit kuin juutalaisetkin, sunnit ja šiiat, amerikkalaiset ja 

iranilaiset. Kanavan motto olikin: ”Mielipide ja toinen mielipide.” Tämä oli melkoinen mullistus 

konservatiivisessa arabimediassa, joka oli siihen asti tarjonnut yleisölleen kovin yksipuolista ja sulkeutunutta 

maailmankuvaa ja -käsitystä. Toisaalta kanava halusi korjata amerikkalaisen median tarjoamaa vääristynyttä 

kuvaa arabimaailmasta. Aluksi vastaanotto oli suopea niin idässä kuin lännessäkin, mutta kanavan alettua 

uutisoida amerikkalaisten sotatoimien aiheuttamasta tuhosta ja kärsimyksestä Afganistanissa ja Irakissa 

2000-luvun alkupuolella ja annettua ruutuaikaa jopa terroristeille, USA:n kanta muuttui. Saudien kuningas-

perheen jatkuva arvostelu puolestaan aiheutti ärtymystä pienen Qatarin suuressa naapurissa, samoin kuin 

Arabikevään tapahtumien (liian) aktiivinen uutisointi 2011. Al Jazeeran toimistoja on suljettu monissa 

konservatiivisissa arabimaissa sen toimittajien liiallisen uteliaisuuden vuoksi ja se on kokenut muutakin 

häirintää. On kanavalla toki ymmärtäjiäkin ja se on kiistatta edelleen yksi Lähi-idän tunnetuimmista ja 

menestyneimmistä uutistoimistoista.   

Al Jazeera uudisti arabimaailman mediakenttää toisellakin tavalla. Ensimmäisenä TV-kanavana se lähetti 

keskusteluohjelmia, joihin katsojat saattoivat soittaa ja esittää oman näkemyksensä keskustelluista asioista. 

Ohjelmissa käsiteltiin muutenkin vaiettuja aiheita, arabien keskinäisiä konflikteja, terrorismia, poliittisia 

skandaaleja, perhe- ja työelämän hankaluuksia, sosiaalisia tabuja,… Kaiken kaikkiaan Al Jazeeran ohjelmat 

avasivat aivan uuden maailman suurelle arabiyleisölle, jolla ilmiselvästi oli tarve saada omatkin ajatuksensa 

esiin. Mahdollisuus kommentointiin ja vuorovaikutukseen jatkui vuonna 2003 avatuilla kanavan verkko-

sivuilla. (Lahlali 2011: 79–93)  

Al Arabiyya perustettiin maltilliseksi vastavoimaksi Al Jazeeralle. Se ei tuonut eetteriin shokeeraavia sota-

kuvia eikä terroristeja, vaan keskittyi arkisempiin aiheisiin, politiikkaan, talouteen, urheiluun, tieteeseen, 

taiteeseen. Kilpailijaltaan se lainasi idean vuorovaikutteisista keskusteluohjelmista ja verkkosivuista, ja ajoi 

niiden kehityksessä myöhemmin jopa tämän ohi. Al Arabiyya ei tingi journalismin laadusta vaikkei yhtä 

sensaationhakuinen olekaan kuin Al Jazeera alkuaikoinaan. Ohjelmistosta löytyy tutkivaa journalismia, 

terävää poliittista analyysia, asiantuntevia kulttuuridokumentteja, ajankohtaisten henkilöiden haastatteluita, 

samaa materiaalia kuin minkä tahansa läntisen uutiskanavan tarjonnasta. (Lahlali 2011: 109–14, Al Saggaf 

2006: 311–13) 

Al Arabiyyan perustajat olivat kotoisin Saudi-Arabiasta, läheltä hallitsijaperhettä ja maan hallitus omistaa 

edelleen enemmistön emoyhtiöstä (Middle East Broadcasting Center) vaikka pääkonttori sijaitseekin Yhdis-

tyneiden Arabiemiirikuntien talous- ja mediakeskus Dubaissa. Kanavaa on syytetty toistuvasti kritiikittömästä 

suhtautumisesta Saudien kuningashuoneeseen. Samoja syytöksiä on esitetty Al Jazeeran asenteesta Qatarin 

hallitukseen, joka omistaa kanavan välillisesti. Näin siitä huolimatta että sen ohjelmissa on esitetty tätä 
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kritisoivaakin materiaalia. Kumpikin kanava tietysti vakuuttaa suurelle yleisölle omaa journalistista 

riippumattomuuttaan monimutkaisista ja hämäräperäisistä omistussuhteista huolimatta.  

Amerikkalaisten sotaretket Lähi-idässä 2000-luvun alkupuolella herättivät pahaa verta alueen asukkaissa. 

Luodakseen parempaa kuvaa itsestään ja selventääkseen tavoitteitaan Yhdysvaltain hallinto päätti perustaa 

arabiankielisen TV-kanavan palvelemaan alueen väestöä. Alhurra aloitti lähetykset alkuvuodesta 2004. 

Pääkonttori sijaitsee Virginiassa, Yhdysvalloissa mutta toimistoja ja tuotantokeskuksia löytyy useista Lähi-

idän maista. Kilpailijoistaan se pyrkii erottautumaan tarjoamalla yksityiskohtaisempaa ja syvällisempää tietoa 

Yhdysvaltain poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä ja laajemman valikoiman mielipiteitä ja 

näkökulmia kuin muut arabialaiset TV-kanavat. Ja tietysti edistämään vapautta ja demokratiaa Lähi-idässä. 

Amerikkalaisuus ei ole ollut etu Alhurralle. Suuren arabiyleisön silmissä se on yhdistynyt vain sikäläisiin 

miehitysjoukkoihin ja imperialistiseen maailmanvalloitusmentaliteettiin. Se ei ole myöskään katsojien 

mielestä onnistunut siinä missä sen olisi pitänyt, tarjota katsojille tietoa Yhdysvalloista ja sen historiasta. 

Kanavaa on syytetty myös kritiikittömyydestä sekä omaa sponsoriaan, Yhdysvaltain hallintoa että Lähi-idän 

yksinvaltaisia vastaavia kohtaan. Kotimaassa sitä on syytetty terrorismin suosimisesta muutaman 

palestiinalaisjohtajan ja väitetyn al-Qaida-taistelijan haastatteluiden jälkeen. Alhurran ohjelmatarjontakaan 

ei ole puhutellut arabiyleisöä. Sitä on kuvailtu lähinnä ”ikäväksi” ja ”epäkiinnostavaksi” ja sen katsojaluvut 

ovatkin jääneet kauaksi arabialaisten kilpailijoidensa vastaavista. Toki ne ovat suuremmat kuin läntisten 

uutistoimistojen arabiankielisiä ohjelmia lähettävien luvut. Ja onpa kanava onnistunut nappaamaan 

muutaman media-alan palkinnonkin. (Lahlali 2011: 94–108) 

Ayishin luokitteluun voisi lisätä Internetin ja sosiaalisen median, jotka periaatteessa vain jatkavat vuoro-

vaikutteisen satelliitti-TV:n luomaa osallistumismahdollisuutta katsojille tarjoavan median perinnettä, ovatpa 

kehittäneet sitä vielä tätä pidemmälle. Muutamat arabimaat ovat katsoneet tarpeelliseksi kontrolloida 

kansalaisten pääsyä Internetiin koska siellä on tarjolla materiaalia, joka ei ole yhteensopivaa maan 

poliittisten, moraalisten ja uskonnollisten arvojen kanssa. Useimmat Persianlahden maat kuuluvat tähän 

joukkoon. Toisissa, yksinvaltaisen hallinnon maissa Internet ja varsinkin sosiaalinen media on nähty uhkana 

hallinnolle ja sen tarjoamalle yksipuoliselle, omaa politiikkaansa tukevalle kuvalle maasta ja sen tilasta (Lahlali 

2011: 42–7). Uhka konkretisoitui Arabikevään aikana kun tieto levottomuuksista levisi verkon kautta nopeasti 

maasta toiseen ja johti yhtenäisen ja vahvan kansanrintaman syntyyn. Oppositiovoimat eri maissa ovat 

omaksuneet sosiaalisen median tiedotuskanavakseen, muuallakin kuin Lähi-idässä.  

Saudi-Arabian tapauksessa erityisesti Twitter oli suosittu sosiaalisen median alusta ennen kuin Muhammad 

bin Salman alisti sen tiukkaan kontrolliinsa. Sen avulla oli kohtalaisen helppo jäljittää toisinajattelijoita ja 

hallituksen (ja varsinkin MBS:n) arvostelijoita. Näiden tilejä suljettiin, heitä uhkailtiin, jotkut jopa pidätettiin 

ja pidettiin vangittuna epämääräisiä aikoja. Näin kävi esimerkiksi eräälle uskonnolliselle johtajalle jolla oli 
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kaksi kertaa enemmän (14 miljoonaa) seuraajia kuin kuningas Salmanilla. Syyksi riitti se että tämä toivoi 

sopua Saudi-Arabian ja Qatarin välille. Hallinnon ja sen toimien arvostelijoista kerättiin mustaa listaa ja 

kehotettiin kaikkia Twitterin käyttäjiä täydentämään sitä. Tiettävästi eräs Twitterin saudiarabialainen työn-

tekijä urkki lisäksi käyttäjien tilitietoja MBS:n laskuun parin vuoden ajan. (Hope – Scheck 2020: 59–67)   

Sosiaalisen median valvonta ei Muhammad bin Salmanille tietenkään riittänyt. Ulkomailla elävien toisinajat-

telijoiden matkapuhelimia on vakoiltu israelilaisen tietoturvayhtiön (NSO) kehittämän ohjelmiston avulla. 

Näiden koti- ja työpaikat ovat näin päätyneet saudihallinnon tietoon. Tämä, ja muidenkin israelilaisten 

yritysten kehittämät vakoiluohjelmat näyttävät olleen arvokasta diplomaattista valuuttaa maan tavoitellessa 

kansainvälistä hyväksyntää. Autoritaariset hallinnot eri puolilla maailmaa ovat ostaneet niitä, sattumalta aina 

pääministeri Netanjahun vierailujen jälkeen. Saudi-Arabia tosin menetti käyttölupansa NSO:n Pegasus-

ohjelmaan toimittaja Jamal Khashoggin murhan jälkeen mutta sai sen takaisin MBS:n otettua henkilökohtai-

sesti yhteyttä Netanjahuun asian tiimoilta. (Haaretz 28.1.2022)  

 

4.1  Typologinen luokittelu 
 

William A. Rugh (2007: 5–7) on luokitellut arabimediaa sen suhteen valtiovaltaan mukaan. Luokittelu on 

alunperin jo 1970-luvulta joten se ei kaikilta osin enää vastaa arabimaailman nykytodellisuutta.  

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat maat joiden itsevaltainen hallinto käyttää mediaa oman agendansa 

ajamiseen ja väestön tuen hakemiseen sille. Hallinnon linjasta poikkeavia näkemyksiä ei sallita (kuten ei 

poliittista oppositiotakaan) ja hallinnon jäsenet voivat omistaa uutisvälineitä suoraan tai välillisesti. Tähän 

ryhmään kuuluvissa maissa on tyypillisesti yksipuoluejärjestelmä ja sotilashallinto. Valtiovalta käyttää näin 

mediaa poliittisen mobilisaation välineenä.  

Toisessa ryhmässä hallinnon ote mediasta on löyhempi. Se ei käytä tätä oman asiansa ajamiseen eikä pyri 

omistamaan sitä, ainakaan tärkeimpiä uutisvälineitä. Median ilmaisunvapautta rajoitetaan kuitenkin lain-

säädännöllä ja rangaistuksilla ja annetaan mahdollisesti vielä tiedotusministeriölle valta valvoa sitä. Valtio- 

johdon, armeijan ja uskonnon arvostelua ei sallita. Media on näissä maissa lojaali hallinnolle. Tähän ryhmään 

kuuluvat useimmat Persianlahden sunnimonarkiat.  

Kolmannen ryhmän maissa poliittinen järjestelmä on suhteellisen vapaa ja moninainen, kuten median 

sananvapauskin. Valtiovallan arvostelu, tai tukeminen on sallittua. Lainsäädännössä voi olla vähäisiä 

rajoituksia sananvapauden suhteen, mutta niitä ei aina sovelleta tiukasti. Tähän ryhmään kuuluvissa maissa 

on tyypillisesti monipuoluejärjestelmä ja parlamentti.  
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4.2  Saudiarabialaiset sanomalehdet 
 

Arabian niemimaan ja Persianlahden ensimmäiset lehdet ilmestyivät läntisessä Hijazin maakunnassa 1900-

luvun alkupuolella. Ensimmäinen oli al-Hijaz, vuodesta 1908 alkaen. Al-Fallah perustettiin Mekassa 1920. 

Tekijät olivat enimmäkseen ulkomaalaisia. Pari vuotta myöhemmin samassa kaupungissa toimintansa 

aloittaneesta julkaisusta Umm al-Quraa tuli Saudien perustaman nuoren kuningaskunnan virallinen 

uutislehti. Alkujaan se oli tosin lähinnä kirjallisuuslehti, kuten myös seuraavalla vuosikymmenellä perustetut  

Sawt al-Hijaz  ja  al-Madinat al-Manawwara. (Arab Press Network)  

Suurin osa edelleen julkaistavista lehdistä aloitti toimintansa II maailmansodan jälkeen, taloudellisen nousu-

kauden myötä. Läntinen provinssi, erityisesti Jeddan kaupunki oli monen tuolloin perustetun lehden koti-

paikka ja on sitä edelleen. Alueella oli totuttu lehdistön vapauteen ja monet lehdet arvostelivatkin hallitsija-

perhettä ja monikansallista öljy-yhtiötä (ARAMCO), kehtasivatpa vielä vaatia suurempaa demokratiaa 

maahan. Hallitus vastasi sulkemalla nämä lehdet. Vuonna 1963 säädetyssä laissa hallinnolle myönnettiin 

oikeus puuttua lehtien toimintaan mikäli ’’yleinen hyvä’’ on uhattuna. Ennakkosensuurista tosin luovuttiin 

samalla. Tiedotusministeriö sai luvan nimittää (ja erottaa) lehtien päätoimittajat ja toimitusneuvoston 

jäseniä. Kustantamojen toiminnasta tehtiin luvanvaraista ja yksityisomisteista. Tietty määrä saudikansalaisia 

täytyi olla mukana yrityksessä. Vuonna 1982 annetussa asetuksessa toimittajia kehotettiin ylläpitämään 

Islamia, vastustamaan ateismia, edistämään arabien etuja, säilyttämään Saudi-Arabian kulttuuriperintöä ja 

ennen kaikkea valvomaan itse kirjoitustensa säädyllisyyttä. Lehdistölakia höllennettiin vielä hieman vuonna 

2002. Tämän seurauksena pari lehteä innostui julkaisemaan niin rohkeita artikkeleita että niiden pää-

toimittajat saivat lähteä. (Rugh 2004: 71–82, Press Reference: Saudi Arabia)    

Saudi-Arabian sanomalehdet ovat siis lakisääteisesti yksityisomistuksessa, toisin kuin televisio ja radio. 

Monet omistajat ovat kuitenkin lähellä kuningasperhettä joten erityisen vapaata niiden toiminta ei ole. Samat 

uutiset kuninkaan viimeisimmistä sanomisista ja kruununprinssin uusista hankkeista täyttävät useimpien 

lehtien etusivut. Yleisilme on varovaisen konservatiivinen, kotimaiset aiheet hallitsevat uutisointia. Tiedotus-

ministeriö (وزارة اإلعالم , Ministry of Media) valvoo kaikkia medioita eikä salli kuningashuonetta, hallitusta 

tai Islamia arvostelevien juttujen julkaisua. Kuningashuoneellakin on oma median seuranta- ja analyysi- 

keskuksensa. 1990-luvun lopulta on ollut luvallista esittää varovaista kritiikkiä hallintoelimiä ja tiettyjä 

sosiaalisia käytäntöjä kohtaan. Toimitukselliset ohjeet tulevat ylempää, sisäministerin ja muutamien 

kuningasperheen jäsenten muodostamalta neuvostolta. Osa lehdistä saa vielä rahoitusta joltain kuningas-

huoneen jäseneltä eikä luonnollisestikaan pure ruokkivaa kättä. Itsesensuuri hallitsee vahvasti toimittajien 

työtä. (WAN: Media Market Description, EE: Censorship in Saudi Arabia, APN: Saudi Arabia)  
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Saudi-Arabia on säännönmukaisesti ollut Toimittajat ilman rajoja-järjestön julkaiseman sananvapaus-

barometrin häntäpäässä, vuonna 2020 sijalla 170. Lähi-idän maista sitä huonommin sijoittuivat vain Iran ja 

Syyria (RWB: 2020 World Press Freedom Index). Se oli kolmantena myös toimittajien pidätysten määrässä 

Lähi-idän maissa samana vuonna. Edelle menivät vain Egypti ja Turkki. (CPJ 2020)  

Valtion virallinen uutistoimisto, Saudi Press Agency  (وكالة األنباء السعة)  on perustettu 1970. Se julkaisee 

uutisiaan nykyisin verkossa (https://www.spa.gov.sa/). Monet lehdet julkaisevat edelleen sen uutisia omilla 

sivuillaan.  

Maassa ilmestyy myös monia viikko- ja aikakauslehtiä. Hyviä luetteloita näistä löytyy sivustoilta Life in Saudi 

Arabia, Eye of Riyadh, Arab Press Network, Arabic Media, Online Newspapers. (Linkit lähdeluettelossa.) 

Suurimmat kustantamot, Saudi Research and Marketing Group (SRMG) ja Al Yamamah Press Establishment 

julkaisevat useita keskeisiä lehtiä, muut pienemmät pääsääntöisesti yhtä kukin. SRMG näyttää olevan 

käytännössä kuningas Salmanin omistama vaikka hänellä ei muodollista asemaa yhtiössä olekaan. Hänen 

poikansa ovat kuitenkin toimineet hallituksen puheenjohtajina. (Hope – Scheck 2020: 18–19)  

Verkkolehdet ovat syöneet paperilehtien levikkiä myös Saudi-Arabiassa. Maassa toimitettiin vuonna 2019 

peräti 660 digitaalista julkaisua,5 perinteisiä paperisia sanomalehtiä vain 13. Kansallinen lehtien jakelusta 

vastaava yhtiö NDC ilmoittikin lopettavansa jakelun useassa kaupungissa tuona vuonna. Maan lehtimies- 

liiton puheenjohtaja on toivonut hallitukselta apua lehdistön pelastamiseksi ja muistuttanut niiden 

historiallisesta merkityksestä ja luotettavuudesta moderniin digimediaan verrattuna. Samoilla linjoilla on 

Imam Muhammad Bin Saud Universityn viestinnän laitoksen sihteeri ja lisää että digilehdet toki voittavat 

paperilehdet uutisoinnin nopeudessa mutta häviävät sen laadussa. Vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan 

reilu puolet lehtien lukijoista suosi digilehtiä, vajaa neljännes paperisia ja loput molempia. Yleisesti ottaen 

Saudi-Arabian lehtiä lukeva osuus väestöstä on perinteisesti ollut kohtalaisen pieni, vain muutamia 

prosentteja. (Saudi Gazette 13.1.2019, Arab Weekly 13.7.2019)  

Seuraavassa esitellään lyhyesti maan tärkeimpiä sanomalehtiä. Useimmat lehdet ovat paikallisia, yhdessä 

kaupungissa tai maakunnassa ilmestyviä. Levikkejä ei ole perinteisesti mitattu eikä rekisteröity kovin 

tarkkaan, eri lähteissä esitetyt luvut ovat (karkeita) arvioita ja saattavat poiketa toisistaan paljonkin. 2000-

luvun alkupuolella useimpien lehtien painokset olivat joitain kymmeniä tuhansia kappaleita. (Rugh 2004: 61) 

 

 

                                                           
5 Tilastossa (GaStat), josta tieto on ilmeisesti peräisin esitellään kovin toisenlaisia lukuja. (Kts. lähdeluettelo.) 

 

https://www.spa.gov.sa/
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   (al-Bilad)     البالد

Perustettu 1932 Jeddassa. Maan vanhin edelleen julkaistava sanomalehti. Konservatiivinen ja islamistinen. 

Ilmestyy verkossa arabiaksi ja englanniksi.  

 

    (al-Madina)     المدينة

Perustettu 1937 Medinassa, muutti myöhemmin Jeddaan. Hallitusmyönteinen ja islamistinen. Tunnettu 

kriittisistä sosiaali-, terveys- ja kasvatusasioita koskevista artikkeleistaan ja kolumneistaan.  

 

 (al-Jazirah)    الجزيرة 

Perustettu 1960 Riyadhissa. Islamistinen ja hallitusmyönteinen. Pääkaupungin ensimmäinen arabian-

kielinen päivälehti ja Saudi Arabian ensimmäinen verkkolehti. Koko Lähi-idän ensimmäinen mobiililehti.  

 

 (Okaz)    عكاظ

Perustettu 1960 Jeddassa. Hijazin ja Asirin provinssien paikallislehti ja näissä myös luetuin. Painetaan myös 

pääkaupungissa. Liberaalin ja hallitusmyönteisen lehden maineessa. Aikoinaan (2010) maan laajalevikkisin 

päivälehti (noin 250 000 kpl).  

 

Saudi Gazette     

Edellisen englanninkielinen sisarjulkaisu (verkossa), perustettu 1978.  

 

 (al-Riyadh)     الرياض

Perustettu pääkaupungissa 1965. Valtakunnan epävirallinen ykköslehti. Okazin ohella maan ainoa julkaisu 

jonka levikki on ylittänyt 150 000 kpl. Erikoista: vaikutusvaltaiset pääkirjoitukset, karikatyyrit, näköislehti. 

Verkossa englanniksi nimellä Riyadh Daily.  
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 (al-Yaum)      اليوم 

Perustettu 1965 Dammamissa. Itäisen provinssin ja Persianlahden aluelehti. Periaatteessa hallitus-

myönteinen mutta lehden toimittajia on myös toisinaan pidätetty ja erotettu. Saanut palkintoja 

ulkoasustaan. 

 

Arab News   

Perustettu 1975 Jeddassa, muutti Riyadhiin 2018. Julkaisija SRMG. Saudi-Arabian ensimmäinen 

englanninkielinen sanomalehti, suunnattu alunperin ulkomaisille liikemiehille, diplomaateille ym.  

 

األوسط الشرق      (Asharq al-Awsat)  

Perustettu 1978 Lontoossa. Julkaisija SRMG. Omistaja on Saudien hallitsijasuvun jäsen. Oman ilmoituksensa 

mukaan ’’johtava panarabialainen päivälehti’’. Painetaan 14 kaupungissa neljällä mantereella. Monikieliset 

verkkosivut: arabia, englanti, turkki, persia.   

 

 (al-Majalla)     المجاة

Perustettu 1980 Lontoossa. Saudiomisteinen (SRMG) politiikkaan erikoistunut, alunperin painettu, nykyisin 

verkkolehti. Kielet: arabia, englanti, persia. 

 

 (al-Watan)   الوطن

Perustettu 2000 Abhassa, muutti myöhemmin Jeddaan. Saudi-Arabian oloissa kohtalaisen liberaali ja provo-

katiivinen julkaisu (vaikka omistaja kuuluukin Saudien sukuun). Lehden kolumnistit saivat aikoinaan maan 

konservatiiviset uskonnolliset piirit kimppuunsa hyökättyään kirjoituksissaan Saudi-Arabian sortavaksi ja 

epätasa-arvoiseksi koettua Islamin tulkintaa vastaan. Saudi-Arabian konsulaatissa Turkissa surmattu Jamal 

Khashoggi toimi lehden päätoimittajana vuosina 2007-10. 
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5. ABRAHAM ACCORDS 
 

5.1  Sopimustekstit 
 

Sopimukset allekirjoitettiin näyttävässä seremoniassa Valkoisen Talon nurmikolla Washingtonissa 15.9.2020, 

samalla paikalla jossa Israelin ja arabimaiden aikaisemmatkin rauhansopimukset on julkistettu. Paikalla olivat 

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Arabiemiirikuntien sekä 

Bahrainin ulkoministerit Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ja Abdullatif bin Rashid Al Zayani sekä suuri 

joukko senaattoreita, kongressiedustajia, ulkomaisia arvovieraita ja toimittajia.6 (Arab News 16.9.2020)  

Avauspuheenvuorossaan presidentti Trump ylisti Israelin, UAE:n ja Bahrainin johtajia pääsystä sopimuksiin 

jotka toimivat perustana kaiken kattavalle rauhalle koko alueella. ’’Vuosikymmenten jakautuneisuuden ja 

konfliktien jälkeen olemme merkitsemässä uuden Lähi-idän nousua. Olemme täällä tänä iltapäivänä muutta-

massa historian kulkua’’. Pääministeri Netanjahu säesti kutsumalla päivää ’’historian käänteeksi joka ennakoi 

rauhan uutta nousua”. Mediakin ylisti sopimusta voitoksi kaikille. The Washington Post otsikoi: ‘’Vihaajat 

eivät myönnä sitä, mutta Trumpin UAE-Israel-diplomatia on epätavallinen voitto.’’ (Arab News 15.9.2020)  

Arabiemiraattien ulkoministerin lausunnossa sopimusta kuvataan ’historialliseksi diplomaattiseksi läpi-

murroksi’ ja merkiksi siitä että kehitys Lähi-idässä on mahdollista. ’’Tärkeätä on kuitenkin vähentää jännitteitä  

ja aloittaa alueellinen dialogi rauhasta ja turvallisuudesta. Tämän lisäksi täytyy laajentaa rauhanomaisen 

rinnakkaiselon yhteisöä. Kolmanneksi on rakennettava taloudellisen ja kulttuurisen vaihdon koneisto joka 

tuottaa mahdollisuuksia ja ymmärrystä kautta alueen. UAE:n ja Israelin täytyy käyttää kehittyneitä 

talouksiaan, laajoja markkinoitaan ja inhimillistä pääomaansa yhteisen hyvän tuottamiseen. Sopimus pysäytti 

palestiinalaisten alueiden liittämisen Israeliin. Heidän johtajiensa pitäisi nyt käyttää tilanne hyväkseen ja 

määritellä tavoitteensa uudestaan sekä valmistautua palaamaan neuvotteluihin oman valtion aikaan 

saamiseksi, UAE:n tuella ja Israelin suuremmalla vastuulla.’’ (Saudi Gazette 15.9.2020) 

Bahrainin ulkoministerin lausunnossa korostettiin sopimuksen vaikutusta alueellisen turvallisuuden ja 

vakauden kehitykseen, palestiinalaisten lailliset oikeudet säilyttäen. Tässä Yhdysvaltain ja Israelin johtajilla 

on merkittävä historiallinen rooli. Virallisessa lausunnossa mainittiin myös Bahrainin monietninen ja -uskon-

nollinen väestö, juutalaiset mukaan lukien, sekä rauhanomainen yhteiselo eräänä maan politiikan perus-

periaatteista (SG 16.9.2020).  

                                                           
6 Israelin ja UAE:n välinen sopimus oli julkistettu jo kuukautta aiemmin. (Al Jazeera 13.8.2020) 
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Yhteisessä julistuksessakin puhutaan kauniisti ’’rauhasta’’ ja ’’keskinäisestä yhteisymmärryksestä’’.7 

 

        The Abraham Accords Declaration 

 

We, the undersigned, recognize the importance of maintaining and strengthening peace        

in the Middle East and around the world based on mutual understanding and coexistence,           

as well as respect for human dignity and freedom, including religious freedom. 

  

  We encourage efforts to promote interfaith and intercultural dialogue to advance a culture                    

  of peace among the three Abrahamic religions and all humanity.  

 

  We believe that the best way to address challenges is through cooperation and dialogue            

  and that developing friendly relations among states advances the interests of lasting peace                        

  in the Middle East and around the world.  

  

  We seek tolerance and respect for every person in order to make this world a place where                          

  all can enjoy a life of dignity and hope, no matter their race, faith or ethnicity.  

  

   We support science, art, medicine, and commerce to inspire humankind, maximize Human                                                                                                                                              

   potential and bring nations closer together.  

 

       We seek to end radicalization and conflict to provide all children a better future.  

       We pursue a vision of peace, security, and prosperity in the Middle East and around the world.  

 

   In this spirit, we warmly welcome and are encouraged by the progress already made in establishing         

   diplomatic relations between Israel and its neighbors in the region under the principles of the             

   Abraham Accords.  

 

                                                           
7 Englanninkielisissä lehtiartikkeleissakin puhutaan toistuvasti ”rauhansopimuksesta” (peace agreement) vaikka 

sopimusosapuolet eivät ole koskaan sodassa keskenään olleetkaan.  
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Israelin ja Arabiemiirikuntien välinen sopimus on yksityiskohtainen (7 sivua), sisältäen artikloja yhteistyöstä 

kaupan, liikenteen, viestinnän, tieteen ja kulttuurin alalla. Bahrainin kanssa Israel sopi aikovansa tehdä 

vastaavia sopimuksia ‘’lähiviikkoina’’. Kummassakin sopimuksessa mainitaan diplomaattisuhteet ja lähetys-

töjen perustaminen. Asiakirjat ovat englanninkieliset. (Verkkosivu: U.S. Department of State)  

 

5.2  Vastaanotto 
 

Israelin ja parin Persianlahden emiirikunnan veljeily ei miellyttänyt kaikkia Lähi-idän maita. Itse asiassa 

myönteisiä lausuntoja esittivät lähinnä ne itse ja pari muuta. Iranin ohella kärkevintä kritiikkiä esittivät Turkki 

ja palestiinalaishallinto. Virallisia hallitustason lausuntoja ei annettu montaa. Enemmän niitä tuli yksittäisiltä 

hallinnon edustajilta, epävirallisesti.  

Iranin presidentti Hassan Rouhani kutsui sopimusta ’’valtavaksi erehdykseksi’’ ja totesi sen olevan pelkkää 

palestiinalaisten (asian) petosta. Ulkoministeriö säesti haukkumalla sopimusta ’’strategisen typeryyden’’ 

teoksi ja ’’puukoniskuksi palestiinalaisten selkään’’, joka vain vahvistaa alueellista yhtenäisyyttä sionisti-

hallintoa kohtaan. Turkin ulkoministeriö ilmoitti että ’’historia ei koskaan unohda eikä anna anteeksi Arabi-

emiraattien tekopyhää käytöstä’’ omien kapeiden intressiensä takia. Näin se on vain ohittanut Arabiliiton 

rauhansuunnitelman (vuodelta 2002) eikä tällaista kolmen osapuolen sopimusta pitäisi esittää palestiina-

laisten asiaa tukevana. (Al Jazeera 15.8.2020)  

Palestiinalaisten johtajat arvostelivat sopimusta jyrkästi ja puhuivat ’’petoksesta’’, ’’puukoniskusta selkään’’ 

ja ’’palestiinalaisten oikeuksien polkemisesta’’. Gazaa hallitsevan Hamasin puhemies ilmoitti sopimuksen 

palvelevan lähinnä  ’’sionistista narratiivia’’ ja rohkaisevan miehittäjää polkemaan palestiinalaisten oikeuksia 

jatkossakin (The Jerusalem Post 14.8.2020; Al Jazeera, Reuters 13.8.2020). Länsirannan pettynyt palestiina-

laishallinto (PNA) kutsui jopa lähettiläänsä pois Arabiemiraateista (Newsweek 13.8.2020).  

Israelissa pääministeri Netanjahu sai Abraham-sopimuksesta kiitosta yli puoluerajojen. Eräänä myönny-

tyksenä sopimukselle hän lupasi luopua suunnitelmistaan liittää maahan virallisesti sen asuttamia alueita 

Länsirannalta. Monet siirtokuntien asukkaat olivat luonnollisesti pettyneitä. Pääministeri, jolle asia oli pitkä-

aikainen vaaliteema kiirehti korjaamaan että kyse on vain suunnitelman lykkäämisestä. (TOI 13.8.2020)  

Syyria, jolla ei ole koskaan ollut virallisia suhteita Israelin kanssa oli hiljaa. Al-Assadin hallinto halusi säilyttää 

suhteet Persianlahden maihin, erityisesti Arabiemiraatteihin maan sisällissodan jälkeistä jälleenrakennusta 

ajatellen. Mailla on yhteisiä vihollisia (Turkki, Qatar, Muslimiveljeskunta) ja UAE toivoo Syyriasta liittolaista 

ensin mainitun ’’uusottomaanista’’ ulkopolitiikkaa vastaan. Se avasikin lähetystönsä uudelleen 

Damaskoksessa jo 2018, myös Syyrian hallitusta tukeneen Iranin vaikutusvaltaa maassa vähentääkseen. 
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Molemmat maat tunnustavat myös Khalifa Haftarin johtaman kapinaliikkeen (LNA) Libyan viralliseksi 

hallinnoksi. (Reuters 27.12.2018, TRT World 27.8.2020)  

Jordanian varovaisessa ja huolellisesti muotoillussa lausunnossa toivottiin Abraham-sopimuksen toimivan 

yllykkeenä Israelin miehityksen päättämiseksi palestiinalaisalueilla ja johtavan lopulta pysyvään rauhaan 

alueella. Samaa toivoi Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi omassa virallisessa twiitissään. (Reuters 13.-

14.8.2020, Al Jazeera 15.8.2020)  

Libyan (YK:n tunnustaman) väliaikaishallituksen (GNA) jäsen luonnehti UAE:n ja Israelin sopimusta ’’yllätyk-

settömäksi petokseksi’’ ensin mainitun taholta. Arabiemiraateilla on ollut vireillä lukuisia hankkeita pohjoi-

sessa Afrikassa, kuten Turkillakin.8 Se on kehitysyhteistyöjärjestö G5 Sahelin merkittävä rahoittaja, omien 

investointi- ja kehitysohjelmiensa lisäksi. Israel puolestaan elvytti diplomaattisuhteet Tšadiin 2019 ja on 

tukenut tätä terrorismin vastaisessa taistelussa asetoimituksin. Netanjahun käynti maassa oli ensimmäinen 

Israelin pääministerin tekemä vierailu 50 vuoteen. Tšadin presidentti puolestaan oli ensimmäinen Israelissa 

koskaan vieraillut muslimienemmistöisen maan johtaja. Sudan on molempien maiden uusin kansainvälinen 

kumppani Afrikassa. Mahdollisuus käyttää Sudanin, Tsadiin ja Nigerian ilmatilaa lyhentäisi israelilaisten 

koneiden matkaa Etelä-Amerikkaan kolmella tunnilla. (CTech 26.11.2018, 17.1.2019)   

Libyan sodassa UAE on tukenut maan itä- ja eteläosia hallitsevaa kapinallisliikettä, Turkki virallista Tripolin 

hallitusta. Israelinkin on huhuttu sekaantuneen konfliktiin, kapinallisten puolella. Motiivina olisi radikaalin 

islamismin ja myös Turkin vaikutusvallan torjunta, kuten Emiraateillakin. (Israelin ja Turkin edut törmäävät 

itäisellä Välimerellä. Libyan ja Turkin liitto uhkaa Israelin, Kyproksen ja Kreikan yhteistä EastMed-maakaasu-

putkihanketta). (Ahram Online 18.8.2020)  

Tunisian parlamentti torjui suhteiden normalisoinnin Israelin kanssa ja vakuutti tukeaan palestiinalaisille, 

kuten Marokkokin, joka oli ensimmäinen valtio Lähi-idässä jonka hallitus asiaan otti virallisesti kantaa. 

Molemmissa maissa järjestettiin lisäksi UAE:n ja Israelin vastaisia mielenosoituksia. (Anadolu Agency 

18.8.2020, MEE 24.8.2020, WION 19.9.2020)  

Monet Persianlahden pienten maiden asukkaat olivat epäileväisiä sopimuksen suhteen. Edes sopijamaiden 

kansalaiset eivät olleet varauksetta samaa mieltä hallitustensa kanssa, vaikka eivät aina uskaltaneet tuoda 

mielipiteitään julki (AFP News 15.8.2020). Israelin strategisten asioiden ministeriön tutkimuksen mukaan yli 

4/5 sosiaalisen median käyttäjistä arabimaissa, kymmeniä miljoonia kansalaisia asennoitui Israelin ja UAE:n 

sekä Bahrainin väliseen sopimukseen negatiivisesti. Lähes puolet mainitsi kommenteissaan ’’maan-    

petoksen’’. (Press TV 21.10.2020.) Nuoret saudiaktivistit, ja muutkin alkoivat kampanjoida sosiaalisessa 

                                                           
8 Iranillakin on kiinnostusta Saharan eteläpuolisen Afrikan maihin, uraanin takia.  
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mediassa tunnisteella #NormalisationIsTreason (AFP News 15.8.2020). Tämä ’’hashtag’’ oli itse asiassa 

syntynyt jo edellisvuonna, palestiinalaisten tukijana tunnetun egyptiläisnäyttelijän ilmoitettua esiintyvänsä 

samassa elokuvassa israelilaisen näyttelijättären kanssa (MEE 27.11.2019).  

Kuwait, Persianlahden demokraattisin ja poliittisesti moniarvoisin maa, on alueen maista ainoa, joka torjui 

suoraan sopimuksen ja veljeilyn juutalaisvaltion kanssa, vaikkei virallista lausuntoa asiasta antanutkaan. 

Saudi-Arabian ohella se pitää kiinni periaatteellisesta tuestaan palestiinalaisille. Näitä on asunut maassa 

parhaimmillaan satoja tuhansia, mukaan lukien PLO:n pitkäaikainen johtaja Jasser Arafat. Juuri Kuwaitissa 

tämä perusti Fatah-puolueensa 1959. (Fair Observer 18.8.2020)  

Qatar oli monien muiden maiden tavoin hiljaa. Epävirallisesti se on tukenut rauhanaloitetta mutta ilmoittanut 

myös ettei normalisoi välejään Israeliin ennen sopua tämän ja palestiinalaisten välillä, vuoden 2002 rauhan-

aloitteen mukaisesti. Muitakin esteitä normalisoinnin tiellä on. Israelin kanssa Qatarilla ei sinänsä ole 

ongelmia, sehän toimii jopa välittäjänä tämän ja Hamasin välillä. Ongelma on Qatarin läheiset suhteet Israelin 

vihollisiin, Iraniin ja Turkkiin sekä huonot suhteet naapureihinsa. Avoin ja aulis tuki palestiinalaisille, varsinkin 

radikalismiin taipuvaiselle Hamasille ei ole myöskään mikään ansio Qatarille (INSS (Michael & Guzansky) 

2020). Qatar on maksanut palestiinalaisten virkamiesten palkkoja Gazassa, ilmeisesti vastineena poltto-

aineen myyntioikeudesta alueella. Israel ja Qatar ovat tiettävästi myös sopineet laivayhteydestä Kyproksen 

ja Gazan välillä. (CTech 12.11.2018)  

UAE:n parlamentin virallisessa lausunnossa painotettiin maan historiallista perintöä ja avoimuutta kaikkia 

maita kohtaan, yhteiseloa toisten kulttuurien ja uskontojen kanssa, suvaitsevaisuutta ja tukea kansallisille 

oikeuksille kansainvälisen lain ja oikeudenmukaisuuden alaisuudessa, maan strategiset intressit tietysti 

säilyttäen. Abraham-sopimuksen katsottiin antavan hyvät mahdollisuudet saavuttaa pysyvä rauha Lähi-

idässä ja takaavan YK:n päätöslauselmien toteuttamisen, liittyen erityisesti Palestiinan valtion perustamiseen 

(itäinen Jerusalem pääkaupunkinaan). (Saudi Gazette 16.9.2020)  

Arabiemiraattien varaulkoministeri Anwar Qarqash puolusteli vielä sopimusta Twitterissä, todeten sen 

heijastavan ’’pahasti kaivattua realismia’’ ja palestiinalaisten maan valtauksen keskeyttämisen antavan aikaa 

kahden valtion (Israel ja Palestiina) ratkaisun syntymiselle. ”Menestyksekäs päätös edellyttää ottamista ja 

antamista. Tämä on saavutettu.” (Al Jazeera 15.8.2020)  

Saudi-Arabian reaktiota sopimukseen saatiin odottaa muutama päivä. Ensimmäisen virallisluonteisen 

lausunnon antoi ulkoministeri Faisal bin Farhan Al Saud lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Varovainen 

toteamus kuului, että sopimusta, johon sisältyi myös Länsirannan alueiden Israeliin liittämisen 

keskeyttäminen ’’voidaan pitää positiivisena’’, mutta Saudi-Arabian olevan valmis vastaavaan vasta rauhan-

sopimuksen synnyttyä Israelin ja palestiinalaisten välille. (US News & World Report 19.8.2020)  
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Lähi-idän ulkopuolella Abraham-sopimusten vastaanotto oli enimmäkseen myönteistä. Euroopan suur-

valtojen, Iso-Britannian, Saksan, Ranskan ja Espanjan ministerit kiittelivät ’’merkittävää’’ rauhanaskeltaja 

Israelin luopumista Länsirannan valtauksesta. YK:n pääsihteeri toivoi sopimuksen johtavan kahden valtion 

ratkaisuun Palestiinassa järjestönsä päätöslauselmien, kansainvälisen lain ja kaksipuolisten sopimusten 

mukaisesti. (Al Jazeera 15.8.2020)  

 

5.3 Sopimusten seurauksia 
 

Presidentti Trump toivoi Israelin ja UAE:n sopimuksen julkistamisen yhteydessä elokuussa muiden arabi-

maiden seuraavan pian esimerkkiä. (Al Jazeera 13.8.2020)  

Näin tapahtuikin. Bahrain ilmoitti liittyvänsä sopimukseen kuukautta myöhemmin, vain paria päivää ennen 

sen allekirjoitusta. Paria viikkoa aikaisemmin kuningas Hamad oli vielä vakuuttanut Yhdysvaltain ulko-

ministerille maansa olevan tiukasti sitoutunut Palestiinan valtion luomiseen. (Al Madina 26.8.2020, Al Bilad 

12.9.2020)  

Reilu kuukausi Abraham-sopimusten allekirjoitusten jälkeen Sudan liittyi Israelin tunnustavien maiden 

joukkoon. Asiasta sovittiin presidentti Trumpin isännöimässä videoneuvottelussa johon osallistuivat myös 

pääministeri Netanjahu, Sudanin Itsenäisyysneuvoston puheenjohtaja Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan 

ja pääministeri Abdalla Hamdok. Sopimus oli alustava vaatien vielä Sudanin parlamentin hyväksynnän. 

Mitään ei vielä allekirjoitettu. (Al Jazeera 23.10.2020)  

Myös Oman tuki sopimusta tuoreeltaan ja ilmoitti harkitsevansa suhteiden normalisointia Israelin kanssa 

mutta tekevänsä päätöksen vasta Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen (Reuters 14.8.2020, MEM 3.10. 

2020). Marokko, joka vielä elokuussa oli jyrkästi ajatusta vastaan ilmoitti diplomaattisuhteiden luomisesta 

Israelin kanssa joulukuussa 2020 (BBC News 10.12.2020). Eräänä Abraham-sopimusten seurauksena voita-

neen pitää sitäkin, että Israel Libanon ovat alkaneet neuvotella merirajastaan (Arab News 26.9.2020).   

Ensimmäisinä toiminaan, itse asiassa jo ennen sopimuksen allekirjoitusta Israel ja UAE avasivat suorat 

kaupalliset lennot maiden välille. Ensimmäinen lento Tel Avivista Abu Dhabiin tehtiin elokuun viimeisenä 

päivänä, kyydissään israelilainen valtuuskunta johtajanaan presidentti Trumpin vävy ja Abraham-sopimuksen 

arkkitehti Jared Kushner. Koneen kylkeen oli kirjoitettu ‘’rauha’’ kolmella kielellä, arabiaksi, hepreaksi ja 

englanniksi. Saudi-Arabia oli myöntänyt koneelle luvan käyttää ilmatilaansa tällä historiallisella lennolla. 

Jordanian kanssa Israel on myös tehnyt sopimuksen ilmatilan käytöstä sen ja Persianlahden maiden välisellä 

reitillä.  (Al Madina 31.8.2020, Arab News 8.10.2020)  
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Ensimmäinen reittilento toiseen suuntaan tehtiin muutama viikko myöhemmin. Etihad Airwaysin kone saapui 

Tel Aviviin noutamaan israelilaisia matkailualan ammattilaisia kahden päivän pituiselle vierailulle 

Emiraatteihin, Israelilaisen Maman Groupin järjestämänä. (Arab News 19.10.2020) 

Suoraa liikenneyhteyttä Israelin ja Persianlahden maiden välille yritettiin itse asiassa luoda jo 2018, Israelin 

aloitteesta. Tällöin kyse oli rautatielinjasta Jordanian kautta. Israelin kautta kulkee turkkilaisia kauppa-

tavaroita itään ja suoran maayhteyden luominen olisi edistänyt tavaroiden liikkumista. Israel oli avannut 

kaupallisen edustuston Omaniin 1994 ja Qatariin 1996, mutta ne suljettiin palestiinalaisten kansannousun 

alettua vuonna 2000. Arabimaat eivät kuitenkaan vielä vuonna 2018 lämmenneet ajatukselle yhteistyöstä 

juutalaisvaltion kanssa. (Ulrichsen 2016: 3-4, CTech 12.11.2018)  

Abu Dhabin sijoitusvirasto (ADIO) päätti avata toimiston Tel Aviviin. Tämä on ensimmäinen laatuaan kansain-

välisten toimistojen verkostossa jonka tarkoitus on tukea kv-yritysten pääsyä UAE:n pääkaupunkiin ja 

toimintaa siellä. Abu Dhabia pidetään yleisesti alueen johtavana teknologian tutkimus- ja kehityskeskuksena. 

Yhteistyötä Israelin kanssa kaavailtiin ainakin maatalousteknologian, biolääketieteen ja kehittyneen teollisen 

tuotannon aloilla. Tähän oli tarkoitus sisällyttää joitain palestiinalaisalueitakin. (Saudi Gazette 16.-17.9.2020)  

Tarkoitus oli myös kehittää energiasektorin (öljy, kaasu, uusiutuva energia) yhteistyötä. Suunnitelmissa oli 

muun muassa viedä maakaasua Eurooppaan. Tasan viikko Abraham-sopimuksen julkistamisen jälkeen 

muutama itäisen Välimeren maa (Egypti, Jordania, Israel (+palestiinalaishallinto), Kypros, Kreikka, Italia) 

allekirjoittivat yhteisen energia-alan foorumin (EMGF) peruskirjan. Kyproksella ja Kreikalla on ollut kiistaa 

maakaasun porausoikeuksista Turkin kanssa ja liitosta on haettu tukea tähän taistoon. Emiraattejakin on 

houkuteltu mukaan järjestöön. USA:n kanssa Israel ja Arabiemiraatit ovat kaavailleet yhteistä energia-alan 

tutkimuksen ja kehityksen strategiaa. Energiayhteistyön ajatellaan olevan askel kohti vakaampaa, 

yhtenäisempää ja vauraampaa Lähi-itää. Tarkoitus on että palestiinalaisetkin pääsisivät hyötymään tutkimus- 

ja kehitystyön hedelmistä. (Arab News, SG 24.9, 1.10.2020)  

UAE:n ja Israelin Yhteistyöministerit neuvottelivat erilaisista yhteistoiminnan muodoista. Sovittiin muun 

muassa Israelin osallistumisesta Expo 2020-maailmannäyttelyyn Dubaissa. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä 

myös COVID-19-pandemian nujertamiseksi. Arabiemiraateista lähetettiin tämän vitsauksen hoitoon tarkoi-

tettuja sairaalatarvikkeita palestiinalaisille kesällä 2020, kahteenkin otteeseen. Länsirannan palestiinalais-

hallinto kieltäytyi aluksi ottamasta tarvikkeita vastaan koska ei hyväksynyt Emiraattien ja Israelin rauhan-

sopimusta eikä asiasta oltu muutenkaan sovittu sen kanssa. Gazaa hallinnoivalle Hamasille ne kuitenkin 

kelpasivat. YK:n toimesta ⅓ tarvikkeista saatiin lopulta toimitettua myös Länsirannan asukkaille. (TOI 9.6. 

2020, SG 7.10.2020)    
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6. ANALYYSI 
 

6.1  Yleiskuva 
 

Abraham-sopimus huomioitiin Saudi-Arabian mediassa vaihtelevasti. Eniten aiheesta kirjoittivat englannin-

kieliset, ulkomaisille lukijoille suunnatut lehdet. Arabiankielisissä lehdissä juttuja oli huomattavasti 

vähemmän. Jotakuinkin kaikissa niissä tapaus kuitenkin mainittiin. Ainoastaan valtion uutistoimisto SPA 

vaikeni aiheesta täysin.  

Suurin osa artikkeleista oli tavallisia uutisjuttuja. Pääkirjoituksia löytyi kaksi, kolumneja ja erikoisartikkeleita 

muutama. Pääkirjoituksia lukuun ottamatta nämä olivat englanninkielisiä. Arabiankielisistä lehdistä löytyi 

useita mielipidekirjoituksia, suurin osa niistä pääkaupungissa ilmestyvässä lehdessä al-Jazirah.  

Toisella pääkaupungissa ilmestyvällä lehdellä, al-Riyadhilla on epävirallinen asema maan ykköslehtenä ja 

hallinnon pää-äänenkannattajana, samantapainen kuin Helsingin Sanomilla Suomessa. Siksi sen pääkirjoi-

tuksilla on tiettyä painoarvoa. Abraham-sopimusta käsittelevistä, suhteellisen harvoista arabiankielisissä 

lehdissä julkaistuista artikkeleista ne edustanevat parhaiten maan hallinnon linjaa.9 Periaatteessa kyse on 

yhdestä, kahteen osaan jaetusta kirjoituksesta. Kirjoittajakin on kummassakin ilmeisesti sama.  

Pääkirjoitukset julkaistaan omalla palstallaan  الرياض كلمة  , ’’Riyadhin sana’’, joka löytyy (verkko)lehden 

mielipideosastolta. Kyse on ikään kuin lehden omasta mielipiteestä, ei poliittisesta kannanotosta. Useim- 

missa tutkituista lehdistä ei ollut pääkirjoituksia ollenkaan. Sikäli al-Riyadh on arvokas lähde tässä suhteessa.  

Kirjoitukset eivät ole hallinnon virallisia lausuntoja vaan erään lehden oletuksia hallinnon linjasta, epäile-

mättä varsin hyvin totuutta vastaavia. Rughin luokittelun mukaan Saudi-Arabian lehdistö on luonteeltaan 

lojalistinen, maan hallintoa ja sen politiikkaa tukeva vaikka onkin periaatteessa vapaa valitsemaan linjansa 

itsenäisesti ja kirjoittamaan haluamistaan aiheista ilman ennakkosensuuria. Hallintoa ei kuitenkaan yleensä 

haluta ärsyttää turhan provokatiivisella uutisoinnilla. Tämä näkyy selvästi tarkasteltavana olevissa 

kirjoituksissa. Niissä vältetään uskollisesti kaikkia maan hallinnon kannalta hankalia aiheita.  

Tekstien käännöksissä (arabiasta suomeen) on pyritty uskollisuuteen alkutekstille. Kielten perustavanlaatui-

sista eroista johtuen käännökset voivat vaikuttaa tyylillisesti vierailta. Arabialainen kirjoitustyyli on leimalli-

sen kaunokirjallinen, myös asiatekstissä. Virkkeet ovat pitkiä ja sisältävät lukuisia lauseita ja lauseenjäseniä. 

Sanajärjestyskin on erilainen kuin suomessa. Nämä kielelliset ominaispiirteet on haluttu säilyttää 

käännöksissä eikä niitä ole pyritty korjailemaan tyylillisesti paremmin suomea vastaaviksi.  

                                                           
9 Näin siitä huolimatta että lehti ei kuulu kuningas Salmanin perheen omistaman SRMG-konsernin julkaisuihin. 
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6.2  Kirjoitukset 
 

 

6.2.1  Rauhan juna  (13.9.2020)  
 

 

      Bahrain-Israel-rauhansopimus toteutui oikeissa puitteissaan, Bahrainin kuningaskunnan vallitsevan         

      oikeuden mukaan tehdä sopimuksia kuten korkeimmat edut siltä edellyttävät, ja Bahrain katsoi että 

      sen eduksi on tehdä rauhansopimus Israelin kanssa pitäen kiinni kahden valtion perustamisen peri- 

      aatteesta. Bahrain pitää kiinni oikeudenmukaisesta ja kattavasta ratkaisusta palestiinalaiskysymykseen,  

      kuten Emiraatit, joka edelsi sitä vastaavan sopimuksen solmimisessa. Eikä asia ole niinkään perään- 

      tyminen palestiinalaiskysymyksessä siinä määrin kuin se on vakauden liike, joka vaati pidemmän ajan  

      kuin on välttämätöntä, ilman minkäänlaisten maan päällä muistettavien tulosten saavuttamista. Mutta  

      asiat ovat monimutkaisempia ennennäkemättömien olosuhteiden varjossa joiden läpi alue käy, ja oli  

      niin että kiinnostus palestiinalaiskysymykseen heikkeni kansainvälinen yhteisön taholta, joka huolehti  

      ajankohtaisista asioista joita piti tärkeämpinä, ja myös todellisen tien rauhaan johon voi tukeutua  

      puutteen varjossa alueella. Sopimus jonka Bahrain solmi Israelin kanssa voi antaa panoksensa tilanteen  

      ratkaisuun ja avata kanavia jotka johtavat rauhanprosessin käynnistämiseen ja sen näköalojen avarta- 

      miseen joilla palvellaan Palestiinan valtion perustamisen päämäärää.   

 

      Jos palaamme rauhanprosessiin näemme että se, mitä on toteutettu pitkien vuosikymmenten  

      mittaan ei ulotu tavoitteiden tasolle. Mutta erityisen mielenkiinnon heikkeneminen kansainvälisen  

      yhteisön taholta, joka on täydellisen osallinen siihen heijastunee rauhan toteuttamiseen jota tavoit- 

      telemme. Se mihin Bahrain ja Emiraatit ryhtyivät on historiallinen askel jolta odotetaan hyötyjä jotka  

      eivät ole toteutuneet aiemmin, ja kuinka moni islamilaisista ja arabimaista tekeekään yhteistyötä  

      Israelin kanssa salaa ja avoimesti saamatta aikaiseksi mitään edistystä palestiinalaisasiaan liittyen?  

      Bahrain halusi tuolla askelellaan astua todellista tietä rauhaan ja sen kunniakasta historiaa palestii- 

      nalaisten asian tukemisessa ei voi ylittää. Sopimuksen vahvistaminen Israelin kanssa toi mukanaan  

      kiinnostuksen puitteissa sitä kohtaan pääsyn oikeudenmukaiseen ja kattavaan ratkaisuun jonka  

      odotus kesti kauan ilman toivonkipinää sen saavuttamiseksi mitä sen on saavutettava.  
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6.2.1.1  Analyysi 

  

Pääkirjoitusten kantava teema on palestiinalaiskysymys, joka on osa Saudi-Arabian poliittista identiteettiä ja 

jonka ratkaisuyrityksessä maalla on ollut merkittävä rooli vuodesta 1967 alkaen. Kyse on leimallisesti 

asemaroolista, valtion virallisesta ja kansainvälisesti tunnustetusta tehtävästä valtioiden yhteisössä.  

Asemarooli määrittää ja rajoittaa valtion käyttäytymistä tarkemmin kuin preferenssirooli. Se luo kansain-

välisiin suhteisiin vakautta standardisoimalla odotuksia ja välttämällä väärinkäsityksiä. Yleisesti ottaen 

poliittinen järjestelmä on sitä vakaampi, mitä paremmin sen jäsenten käyttäytyminen vastaa niiltä odotettua 

käytöstä. Toisaalta asemarooli on altis roolikonfliktille koska tulkinnallista liikkumatilaa ja muitakin vapauksia 

on vähemmän kuin preferenssiroolilla. (Barnett 1993: 277)  

Alun perin Saudi-Arabialla oli konkreettisia intressejäkin palestiinalaisten suhteen, se ei ryhtynyt ajamaan 

näiden asiaa pelkän periaatteen tai ideologian vuoksi.10  Islamin pyhä kaupunki Jerusalem oli menetetty 

väärä-uskoisille Kuuden päivän sodassa. Alueen arabeista toivottiin apua sen takaisin saamiseksi eikä 

Jordaniasta näyttänyt tässä suhteessa olevan paljon hyötyä. Kyse oli siis Saudi-Arabian henkilö-, tai 

valtiokohtaisista eduista ja tavoitteista, preferensseistä jotka sitten määrittivät sen kansainvälisen roolin.  

Poliittisilla suhdanteilla, ja rooleilla on kuitenkin tapana muuttua. Nykyisin avoimet suhteet Israeliin sopisivat 

Saudi-Arabian preferenssirooliin paljon paremmin. Salaista turvallisuusalan yhteistyötä on jo tehtykin. 

Sotilaallisesti suhteellisen heikolla maalla on myös aina käyttöä vahvoille liittolaisille. Niihin Saudi-Arabia on 

alueellisen kriisin uhatessa usein turvautunutkin. Läheinen suhdekin erääseen tällaiseen, Yhdysvaltoihin 

yhdistää Israelia ja Saudi-Arabiaa.  

Al-Riyadhin kirjoituksissa nousee selvästi esiin kaksi poliittista identiteettiä ja roolia, ensimmäisessä pan-

arabialainen, palestiinalaiskysymyksen ilmentämänä, toisessa valtiollinen, turvallisuusaiheen kautta. Bar-

nettille, ja monelle muulle nämä näyttävät olevan vastakkaisia, toisensa poissulkevia identiteettejä. Mutta 

politiikan tutkimuksen realistisen perinteen mukaan, jota Barnett osittain edustaa, arabistisessa liikkeessä 

toimijoita olivat valtiot, eivät yksilöt. Tämän näkemyksen mukaan arabismi on siis pohjimmiltaan eräs 

valtiollinen identiteetti, tai sen osa. Wendtin luokittelussa (s. 7) se on tyypillinen kollektiivinen identiteetti, 

sosiaalisuuden asteeltaan korkein identiteetin laji (Wendt 1999: 224). 

                                                           
10 Käsitteenä ideologia tulee lähelle (yhteisöllisiin tunteisiin vetoavaa) juonellista kertomusta, narratiivia. Tällainen 
kertomus on sen henkilöhahmojen itsensä kertoma ja luo näille siten yhteistä identiteettiä ja historiaa (Barnett 2002: 

66). Useimmilla kansoilla tässä maailmassa on jokin (enemmän tai vähemmän kuvitteellinen) kertomus omasta alku-
perästään. Sionismi ja arabismi ovat pohjimmiltaan tällaisia historiallisia narratiiveja, syntyneetkin samoihin aikoihin 
1800-luvun lopulla, samoista ideologisista aineksista (Juusola 2005: 25, Barnett 1998: 57). Molempien tarkoitus oli 
luoda yhtenäisyyttä ja identiteettiä pohjimmiltaan hyvin hajanaisille ihmisryhmille.  
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Saudi-Arabian kansallinen identiteetti on ollut (Barnettin mukaan) aina enemmän islamilainen kuin arabia-

lainen. Se ei ollut koskaan arabismin äänekkäin kannattaja vaikka olikin eräs Arabiliiton perustajista. Syyt 

olivat henkilötasolla: arabismiin liittyneet radikaalit kansanvaltaiset ajatukset olivat Saudeille uhka (vaikka 

demokratia olikin aatetta innokkaimmin markkinoineissa nuorissa tasavalloissa, käytännössä sotilas-

diktatuureissa melko näennäistä). Liike oli kaatanut monia vanhoja kuningaskuntia eikä Saudeilla ollut halua 

antaa tämän tapahtua omassa maassaan. Jemenin sisällissodassa 1960-luvulla arabismin näkyvin lipun-

kantaja Egypti ja Saudi-Arabia olivat olleet eri puolilla. Jordaniassa ja Irakissa, aiemmin myös Syyriassa 

vallassa olivat Saudien kilpailijat, hashemiitit jotka olivat aikoinaan hallinneet Hijazin maakuntaa Arabian 

niemimaalla. Monet nuoret arabitasavallat olivat myös kääntyneet ateistisen kommunistivaltio Neuvosto-

liiton puoleen II maailmansodan jälkeisessä poliittisessa hajaannuksessa. Syvästi uskonnollinen Saudi-Arabia 

ei halunnut tähän joukkoon kuulua. (Barnett 1998: 139, 184)     

Liikkeenä arabismi oli epäyhtenäinen ja muuttuvainen eikä koskaan saavuttanut ideologista tavoitettaan. Sen 

luonne kuten arabimaiden identiteettikin muuttui jatkuvasti, jokaisen näitä maita koskettaneen konfliktin ja 

sitä seuranneen arvokeskustelun myötä. Muutokset arabismin normeissa merkitsivät loogisesti muutosta 

maiden identiteeteissä. (Barnett 1998: 49)   

Normatiivinen fragmentaatio on ollut tasaista ja johdonmukaista itsenäisten arabimaiden historian ajan. Eräs 

merkki hajaannuksesta oli alueellisten yhteistyöjärjestöjen synty. Näitä olivat Persianlahden maiden 

yhteistyöneuvosto Gulf Cooperation Council (GCC) vuonna 1981, Irakin, Jordanian, Jemenin ja Egyptin Arab 

Cooperation Council (ACC) ja Marokon, Algerian ja Tunisian Arab Maghrebi Union (AMU) vuonna 1989. 

Suunta oli hiljalleen kohti Lähi-itää pienempiä alueellisia liittoja ja kahdenvälisiä suhteita ei-arabialaisten 

maiden, eritoten Israelin kanssa. (Barnett 1998: 201)  

Eräs osoitus normatiivisesta fragmentaatiosta on sekin että Israelin kanssa diplomaattisuhteita luoneita 

maita ei ole erotettu Arabiliitosta. Palestiinalaiskysymys ei näytä olevan enää edes sen agendalla kovin 

korkealla. Modernin eurooppalaisen IR-tutkimuksen termein voisi sanoa, että arabipolitiikan nomos on 

muuttunut. Käsite on peräisin Bourdieulta (joka ei itse juurikaan valtioiden välisiä suhteita tutkinut). Hänen 

työnsä on inspiroinut joitakin eurooppalaisia politiikan tutkijoita.    

Nomos tarkoittaa kaikkien niiden normien, käytäntöjen ja näkemistapojen kokonaisuutta jotka käytännössä 

muodostavat tietyn ’alan’ tai ’kentän’ sosiaalisessa todellisuudessa. Politiikka on eräs tällainen ala, talous 

toinen, kulttuuri kolmas ja niin edelleen. Ne voivat jakautua vielä pienempiin osa-alueisiinkin. Jokaisella 

näistä on oma nomoksensa, oleellisesti erilainen, omaleimainen identiteettinsä kuin muilla. Se on enemmän 

kuin pelkkä normisto; siinä on kognitiivinen ulottuvuutensa ja siihen voi sisältyä konkreettista lainsäädäntöä- 

kin (Epstein 2013). Arabipolitiikan nomos oli pitkään Israelin vastainen mutta näyttää nyt lopullisesti 

muuttuneen vastakohdakseen.  
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Lähi-idässä politiikka on perinteisesti ollut hyvin henkilö- ja sukukeskeistä. Saudi-Arabia ei ole tästä poikkeus. 

Maassa ei ole varsinaista parlamenttia, neuvoa-antava kansalliskokous vain ja hallintorakenne on muutenkin 

kovin epämuodollinen. Poliittinen päätöksenteko on perinteisesti ollut pienen piirin, kuninkaan ja hänen 

valitsemiensa ministerien käsissä, joista tärkeimmät ovat prinssejä Saudien suvusta. Merkittäviäkin päätöksiä 

on tehty vapaamuotoisissa istunnoissa (majlis) usein vain muutaman henkilön kesken. Käytännössä vahva 

kuningas on aiemmin päättänyt maan ulkopoliittisesta linjasta aika lailla yksin. Heikomman kuninkaan aikana 

muillakin toimijoilla on ollut vaikutusvaltaa. Nykyisin ulkopoliittiseen päätöksentekoon osallistuu vaikuttajia 

monilta tahoilta, myös kuningasperheen ulkopuolelta, ja sisäpoliittiset intressit huomioidaan tarkasti. 

Ulamaa, uskonnollista oppineistoa kuunnellaan edelleen, varsinkin jos asiassa on islamistisia ulottuvuuksia. 

(Gause 2002: 204, Korany – Moataz 2008: 355, 377)   

Saudi-Arabian torjuva asenne Abraham-sopimusta kohtaan oli epäilemättä paljon velkaa maan tuon aikaisen 

valtionpäämiehen, kuningas Salmanin henkilökohtaiselle asenteelle Israelia kohtaan.11 Hän oli se joka totesi 

presidentti Trumpille tämän Saudi-Arabian vierailun yhteydessä ettei maa normalisoi suhteitaan Israeliin 

ennen Palestiinan valtion perustamista (al-Bilad Daily 7.9.2020). Tärkeämpää oli epäilemättä kuitenkin 

säilyttää maan rooli islamilaisen maailman johtajana johon avoin veljeily juutalaisvaltion kanssa ei oikein sovi. 

Pyhiinvaellusturismi on maalle edelleen merkittävä tulonlähde. Omia kansalaisiakaan, varsinkaan poliittisesti 

aktiivista šiiavähemmistöä ei kannata turhaan ärsyttää.  

Sukupolvenvaihdos näkyy suhtautumisessa palestiinalaiskysymykseen. Se on leimallisesti osa vanhemman 

polven identiteettiä, ei niinkään nuoremman. Muhammad bin Salmanille uhkia ovat Al Qaida ja ISIS, Muslimi-

veljeskunta ja Iran, ei niinkään Israel (Hubbard 2020: 223). Tätä kohtaan nuori kruununprinssi on osoittanut 

jopa aiempaa suurempaa ymmärrystä. Hän on todennut muun muassa että ”israelilaisilla on oikeus omaan 

maahansa”. Pääministeri Netanjahu on tiettävästi vieraillut hänen rakenteilla olevassa ’’tulevaisuuden 

kaupungissaan’’ Neomissa Punaisen Meren rannalla (Saudi 24 News 24.11.2020). Palestiinalaishallinnon 

presidentille Mahmoud Abbasille MBS totesi eräässä tapaamisessa että Saudi-Arabia on halukas luopumaan 

tuestaan palestiinalaisille ja näiden vaateille Israelia kohtaan näiden väliseen rauhansopimukseen liittyen. 

Hänellä ei ollut sille käyttöä Saudi Vision 2030-ohjelmassaan. (Hope – Scheck 2020: 121–39, 255, 285)  

Saudiarabialaiset lehtien lukijat tuntevat palestiinalaiskysymyksen ja sen historian hyvin. Khalid bin Hamad 

al-Malik on kiinnittänyt huomiota siihen, että palestiinalaiset ovat lyhytnäköisesti omineet koko asian 

itselleen ja pyrkineet luomaan tuntuvaa eroa (muihin) arabeihin:  

                                                           
11 Kuningas Salman aloitti pitkän työuransa Riyadhin kuvernöörinä, jossa asemassa hänellä oli pieni mutta merkittävä 

rooli vuoden 1967 sodan jälkiselvittelyissä: kerätä kansalaisilta rahaa palestiinalaistaistelijoille. Tämäkin pieni vaivan-

näkö saattoi myöhemmin auttaa häntä nousemaan maan hallitsijaksi. (Hubbard 2020: 8, 223)  
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”Olen joidenkin palestiinalaisten johtajien kanssa (samaa mieltä) siitä että palestiinalaisten asia on heidän 

asiansa, eikä se koske arabeja ja että he ’palestiinalaiset’ ovat vastuussa valtionsa perustamisesta koko 

Palestiinan maaperälle aseellisella taistelulla, ja se on se mikä antaa oikeuden arabeille normalisointiin ja 

täysien suhteiden luomiseen Israelin kanssa palestiinalaisten otettua vastuun laillisten oikeuksiensa vaati-

misessa perustaa valtionsa ja pääkaupunkinsa pyhään Jerusalemiin, ilman tarvetta arabeille jotka norma-

lisoivat suhteensa Israelin kanssa.” (al-Jazirah 13.9.2020)  

Kirjoittaja ei kuitenkaan jaa palestiinalaisten mielipidettä siitä, että Israelin tunnustaminen heikentäisi heidän 

mahdollisuuksiaan pakottaa tämä maa kompromisseihin kansainvälisen oikeuden päätösten mukaisesti. 

Lisäksi hän toteaa palestiinalaisten olevan itse jossain määrin syypäitä huonoon asemaansa ja maineeseensa, 

eikä ole näkemyksineen aivan yksin.  

Toinen kirjoittaja, Maha Muhammad al-Sharif arvostelee palestiinalaisjohtajia, erityisesti PLO:n toimeen-

panevan komitean pääsihteeri Saeb Erekatia kaksinaamaisuudesta tämän vaadittua Arabiliiton pääsihteerin 

eroa, koska tämä ei ollut tarpeeksi äänekkäästi tuominnut Israelin ja arabimaiden liittoa. Menneisyydestä 

löytyy kuitenkin tapauksia joissa palestiinalaishallinto on itsekeskeisesti ajatellut vain omaa etuaan, 

välittämättä muista arabeista lainkaan. Näitä ovat PLO:n terrorikampanjat (1970) Israelia vastaan Jordaniasta 

ja Libanonista käsin, jotka aiheuttivat huomattavaa vaaraa näiden maiden omille kansalaisille kuten myös 

järjestön tuki Irakille tämän yrittäessä vallata Kuwaitin vuonna 1990, vaikka pieni maa oli aikanaan tarjonnut 

turvapaikan sadoille tuhansille palestiinalaisille, puheenjohtaja Arafat mukaan lukien. Oslon sopimusta 1993 

neuvoteltaessa muita arabeja ei kuunneltu lainkaan vaikka pari vuotta aikaisemmin Madridissa oli järjestetty 

kansainvälinen konferenssi juuri palestiinalaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Iranin uhkaan ja Turkin 

pyrkimyksiin alueella palestiinalaisjohto suhtautuu välinpitämättömästi mutta odottaa kuitenkin 

arabimaiden tukea asialleen samalla kuin ’elävät omassa maailmassaan täynnä ylellisyyttä ja paksuja 

dollaritilejä’. Nyt Erekat sitten vaatii Arabiliiton pääsihteerin eroa tämän Israelin ja parin arabimaan 

lähentymistä kohtaan osoittaman passiivisuuden takia. (al-Jazirah 4.10.2020)  

Khalid bin Hamad jatkaa samasta aiheesta: ”…, totisesti Erekatin vastaus ei eroa kielestä johon olemme 

tottuneet palestiinalaisten johdolta, ja se on syytöstä ja petosta ja pölyn heittämistä silmiin totuuden 

kätkemiseksi ensimmäisen ja viimeisen syyllisen nimestä palestiinalaisten oikeuksien tuhossa ja ne ovat    

ne johtajat, jotka ovat sekaantuneet palestiiinalaisasiaan, ja joista se on kärsinyt,…” (al-Jazirah 14.10.2020)  

Khalid bin Hamad käsitteli palestiinalaiskysymystä useammassakin kirjoituksessa Abraham-sopimuksen 

julkistamisen aikoihin. Sävy oli arvosteleva, pettynytkin.  

”Kirjoitan tätä täynnä surua ja tuskaa siitä mitä palestiinalaisasiasta on tullut johtajiensa takia. Kuinka    

nämä johtajat voivat tehdä sen mitä tekivät Libanonissa kun se suojeli Palestiinan vapautusjärjestöä       

ennen sen ja johtajiensa pakottamista muuttamaan Tunisiaan, ja ennen sitä mihin rohkenivat Jordaniassa 
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siten mitä kutsuttiin (Mustan syyskuun) tapahtumiksi kun järjestö johtajineen oli Jordanian vieraana, jossa 

oli - tuolloin - pyrkimyksiä rikkoa turvallisuutta ja aiheuttaa epäjärjestystä ja taistelua koko Libanonissa ja 

Jordaniassa. Vaan kuinka heidän on mahdollista hyväksyä Kuwaitin kansan karkoitus tukemalla Saddam 

Husseinin miehitystä maassaan, joka on Persianlahden maa joka tuki palestiinalaista kansannousua, ja    

josta lähti liikkeelle Fatah-liike. Sitten he anovat Persianlahden maita jatkamaan tukea asialleen, ja niiden 

tragedian hoitamista jotka ovat hajallaan sen takia, välinpitämättöminä vuotavasta haavasta josta Kuwait 

kärsii tähän päivään asti.” (al-Jazirah 19.8.2020)   

Mediakin saa osansa. 

”Myrsky laantuu pian, ja palestiinalaiset palaavat järkiinsä, ja hyväksyvät ja toivottavat tervetulleeksi 

arabimaiden Israelin tunnustamisen, vaikka kaupankäynnin tila palestiinalaisasialla ei ole laantunut 

joidenkin palestiinalaisten ja arabien välillä, mutta sen jälkeen kun palestiinalaiset ovat pilanneet niiden 

arabien - erityisesti Persianlahden - mielentilan jotka pysyivät suurimpana tukijana taloudellisesti ja poliit-

tisesti palestiinalaisten asialle, mitä eivät kiellä muut kuin ne jotka ovat niiden kaltaisia jotka esiintyivät      

Al Jazeera-kanavalla palestiinalaisten johtajina, tai arabi- ja palestiinalaismediassa, he ovat asiamiehiä ja 

juoksupoikia sille joka maksaa.” (al-Jazirah 13.9.2020) 

Monet kirjoittajat ovat viitanneet ”kaupankäyntiin” palestiinalaisasialla. Tähän ovat syyllistyneet niin yksityi-

set kansalaiset kuin kokonaiset valtiotkin. Tavoitteena on saada imagohyötyä esiintymällä palestiinalaisten 

asian tukijana, ilman todellista vakaumusta ja panostusta siihen.  

Mielipidekirjoituksissa tehdään ero palestiinalaisten ja arabien välille. Epäselväksi jää, ovatko ’’palestiina-

laiset’’ kirjoittajien mielestä ’’arabeja’’ ollenkaan. Molemmat ovat, paitsi kansanryhmiä Lähi-idässä, myös 

samanarvoisia tyyppi-identiteettejä. Näitä voi yhdellä toimijalla olla useita, toisin kuin yksilö/yhteisö- 

identiteettejä (Wendt 1999: 225). Panarabialainen liike ja identiteetti yhdistää näitä ryhmiä, mutta sisältyykö 

toinen toiseen, kuten Lähi-idän ulkopuolella on ollut tapana ajatella, vai ovatko ne kaksi erillistä mutta 

rinnakkaista kansallisuutta, kuten muutamat saudiarabialaiset mielipidekirjoittajat näyttävät kuvittelevan?  

’’Panarabialainen’’ on sekin eräs tyyppi-identiteetti, eri abstraktiotasolla myös kollektiivinen sellainen. Näistä 

jälkimmäinen rakentuu edelliselle, ja myös rooli-identiteetille. Kollektiiviselle identiteetille on ominaista itsen 

ja Toisen välisen eron hämärtyminen, katoaminen melkein kokonaan. Itsestä tulee sosiaalisessa elämässä 

käytännössä Toinen. Mutta näin ei voi käydä ellei ensin ole Itseä yksilöllisenä identiteettinä (joka sitten 

sosiaalisessa maailmassa ilmenee tyyppi- ja rooli-identiteettinä). (Wendt 1999: 229)  

Panarabialainen identiteetti ei ole täysin kuollut vaikka sen luonne onkin muuttunut vuosien mittaan. 

Konkreettinen todiste siitä on Abraham-sopimuksen herättämät voimakkaat reaktiot ympäri arabimaailmaa. 
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Eikä tapahtuma jäänyt täysin huomaamatta Saudi-Arabiassakaan, joka ei koskaan arabistisen liikkeen 

ydinryhmään kuulunut.  

Yksityisillä kansalaisilla näyttäisi kirjoitusten valossa olevan kohtalaisen suuri vapaus ilmaista mielipiteensä 

saudiarabialaisissa lehdissä ja arvostella niitäkin tahoja joita valtion ja sen instituutioiden tai median 

edustajat eivät oikein voi. Hallitsijasuku näyttää kuitenkin olevan vielä kielletty kritiikin kohde mielipide- 

kirjoittajillekin. Tässä tapauksessa sille ei tosin välttämättä ollut suurta tarvettakaan.  

Ontologisesti mielipidekirjoitukset edustavat eri tyyppiä kuin al-Riyadhin pääkirjoitukset. Niissä kiinnitetään 

huomiota Israelin, palestiinalaisten ja arabien välisiin suhteisiin ja kansallisiin identiteetteihin. Ne ovat siis 

luonteeltaan konstruktionistisia, melko tahattomasti tietenkin. Ne eivät ole tieteellisiä artikkeleita eikä 

sellaisiksi tarkoitettu. Tieteellisemmän konstruktionismin juuret näyttävät kuitenkin näin olevan arkisessa 

common sense-ajattelussa.  

Pääkirjoitukset edustavat perinteistä poliittista realismia. Keskeinen toimija niissä on valtio, jonka toimintaa 

motivoi henkilökohtainen eduntavoittelu, subjektiiviset intressit. Useimpien realististen politiikan tutkijoiden 

mukaan tällainen taipumus niillä on enemmän tai vähemmän sisäsyntyinen (Wendt 1999: 239).  

Identiteetti ja intressi ovat jossain määrin riippuvaisia toisistaan. Toiminta edellyttää niitä molempia. 

Aiemmin esitetyssä määritelmässä (halu+uskomus=toiminta) halu edustaa intressiä ja uskomus identiteettiä. 

Identiteetti on näistä periaatteessa ensisijainen, vaikka se voidaankin toisinaan valita intressejä silmällä-

pitäen. Tällöinkin täytyy toki olla jonkinlainen (meta)identiteetti tekemässä valintaa. (Wendt 1999: 231)  

Arabiemiraatit ja Bahrain valitsivat Abraham-sopimukseen sitoutuessaan kansallisen identiteetin pan-

arabialaisen sijasta taloudellisten ja muiden kansallisten intressiensä perusteella. Näitä ovat esimerkiksi 

itsenäisyys, selviäminen ja itsearvostus (Wendt 1999: 235).  

Arabiemiraatit pitää tarkkaan huolta kansallisista eduistaan ja on käyttänyt paljon rahaa armeijansa 

kehittämiseen nyt uudella vuosituhannella. 2010-luvun lopulla siitä tuli jo maailman kolmanneksi suurin 

aseiden ostaja. 2/3 näistä aseista tulee Yhdysvalloista. Ne muodostavat 1/5 koko tämän maan aseviennistä. 

Muita merkittäviä myyjämaita ovat Ranska, Italia, Venäjä ja Ruotsi. Erään luokittelun (Global Fire Power) 

mukaan UAE oli vuonna 2020 sotilaallisesti jo Lähi-idän 6. vahvin maa, heti Israelin jälkeen. Arabiemiraatit ei 

ole suinkaan pitänyt kaikkia aseita itsellään. Se on vienyt niitä sotaa käyviin maihin, YK:n kieltoja uhmaten. 

Aseita on käytetty Jemenin sodassa johon UAE on osallistunut Saudi-Arabian liittolaisena. Libyan sodassa maa 

on puolestaan tukenut kapinallisjoukkoja ja varustanut niitä nykyaikaisella sotateknologialla. (PAX Report:  

4–7)  
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6.2.2  Rauhan vaihtoehto  (16.9.2020)  
 

 

      Bahrainin sisarkuningaskunnan vaikuttimet rauhansopimuksen vahvistamiseksi Israelin kanssa -                 

      ja ne ovat samat joista puhui Emiraattien sisarvaltio - tiivistyivät osallistumisessa ratkaisun löytä- 

      miseen Palestiina-Israel kiistassa, ja yhteisiin etuihin taloudellisesti, turvallisuuden osalta, soti- 

      laallisesti ja teknologisesti.  

  

      Bahrain-Israel sopimus, ja Emiraatit-Israel sopimus toteutui vaikeissa turvallisuusolosuhteissa,            

      ei Israelin, vaan toisten alueellisten osapuolten kuten Iranin hallinnon kanssa josta tuli todellinen  

      vaihtoehto terroristiryhmille ja jatkuva uhka alueen maille, ja niiden joukossa ovat Bahrainin  

      kuningaskunta ja Arabiemiraatit.  

 

      Tämän sopimuksen toivotaan tuovan jatkuvuutta kahden sisaren, Emiraattien ja Bahrainin ponnis- 

      teluille turvallisuuden, vakauden ja rauhan pylväiden juurruttamiseksi kaikilla maailman suunnilla,  

      ja ponnistusten tihentämisen tärkeyttä Palestiina-Israel-taistelun päättämiseksi, ja oikeudenmukai- 

     sen ja kattavan rauhan toteuttamiseksi, kahden valtion ratkaisun ja kansainvälisten oikeudellisten  

     päätösten mukaisesti tässä yhteydessä.  

   

      Emiraattien ja Bahrainin kuningaskunnan kanta palestiinalaiskysymystä kohtaan on historiallinen  

      ja kunniallinen, eikä sitä voi epäillä, ja niiden vallassa on näiden suhteiden sovittaminen Israelin  

      kanssa ja sijoittaminen rauhanprosessin edistämiseen molempien osapuolten luotettavina kump- 

      paneina. Sen odotetaan myös valuvan alueen turvallisuuden, vakauden ja kukoistuksen ja avoimuu- 

      den vahvistumisen eduksi, ja yhteiselon kaikkien kanssa ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden eri  

      rotujen ja uskontojen välillä ja toteuttaa pyrkimykset arabien aloite rauhaan, pitäen sitä edistys-  

      askeleena ehdottomien haasteiden kohtaamiseksi ja oikeudenmukaisen ratkaisun saavuttamiseksi  

      ja rauhan pitämistä ehdottomana vaihtoehtona Palestiina-Israel-kiistan päättämiseksi oikeuden- 

      mukaisella ja kattavalla tavalla kansainvälisten oikeudellisten päätösten ja arabien rauhanaloitteen  

      mukaisesti ja siten palestiinalaisen veljeskansan oikeuksien takaamiseksi.  

   

      Tämä arabialais-israelilainen askel kohti rauhan toteuttamista avaa oven keskustelun aloittamisen  

      ja suorien suhteiden yhteiskuntien välillä eteen, jolla on merkitystä suotuisan käänteen aikaan- 

      saamiseksi Lähi-idässä ja alueen vakauden, turvallisuuden ja kukoistuksen tukemiseksi.  
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6.2.2.1  Analyysi 

 

Ylimmäksi alueelliseksi turvallisuusuhaksi on al-Riyadhin toisessa pääkirjoituksessa nostettu Saudi-Arabian 

vanha kilpailija Persianlahdella, Iran. Tämä heijastelee Lähi-idän jännitteistä poliittista tilannetta Abraham-

sopimuksen allekirjoittamisen aikoihin. Taustalla häämöttää huoli Iranin oletetusta ydinaseohjelmasta, joka 

on vakava uhka monille alueen maille. Iranin kehitystä ydinasevaltioksi yritettiin jarruttaa tämän ja YK:n 

turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden (USA, Iso-Britannia, Ranska, Venäjä, Kiina) sekä EU:n ja Saksan 

välisellä sopimuksella 2015. Yhdysvallat kuitenkin irtautui sopimuksesta 2018 ja Irankin näyttää tehneen niin 

seuraavana vuonna (kansainvälisen ydinenergiajärjestö IAEA:n mukaan). (AP News 2.7.2019)  

Israelin ja Arabiemiraattien liittoutuminen Irania vastaan alkoi itse asiassa jo vuonna 2009 kun maiden suur- 

lähettiläät New Yorkissa kehottivat vasta valtaan noussutta Obaman hallintoa kovempaan linjaan Iranin 

suhteen (New Yorker 11.6.2018). Kolme vuotta myöhemmin Israelin pääministeri ja UAE:n ulkoministeri 

tapasivat salaa samassa kaupungissa, YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Iranin uhasta oltiin yhtä mieltä mutta 

Emiraatit kieltäytyivät vielä tässä vaiheessa maiden välisten suhteiden normalisoinnista palestiinalais-

kysymykseen vedoten. (Haaretz 25.7.2017)  

Saudi-Arabialla on puolestaan ollut Iranin kanssa normaalit diplomaattisuhteet melkein koko historiansa 

ajan, toisin kuin Israelin. Se on jopa aikanaan tehnyt yhteistyötä edellisen kanssa radikaalien ideologioiden 

leviämisen estämiseksi (Korany – Moataz 2008: 379-81). Abraham-sopimusten solmimisen aikaan diplo-

maattisuhteita maiden välillä ei ollut. Katkos alkoi vuonna 2016 Saudi-Arabian teloitettua erään šiialaisen 

saarnaajan maassaan. Tätä seurasi hyökkäys maan suurlähetystöä ja konsulaattia vastaan Iranissa, minkä 

seurauksena Saudi-Arabia sulki ne kokonaan. (Hubbard 2020: 47)  

Kirjoituksissa turvallisuusuhaksi on nostettu islamilainen terrorismi, jonka syntyseutuna Irania pidetään. 

Viittaus on tietysti maan tukemiin taistelijajärjestöihin Irakissa, Syyriassa, Libanonissa ja Jemenissä, Hamas-

iin Gazassa ja Muslimiveljeskuntaan Egyptissä, Bahrainin šiialaisväestön herättämiin levottomuuksiin vuonna 

2011 ja vastaaviin Saudi-Arabian maaperällä. Ydinaseuhan tuominen näkyvästi esiin kirjoituksissa olisi ollut 

ongelmallista erään Abraham-sopimuksen osapuolen kannalta, jolla tiettävästi itsellään on ydinaseita. Siksi 

huomio on kiinnitetty aivan toisenlaisiin uhkiin, Muhammad bin Salmanin arvovaltaisia näkemyksiä ja 

presidentti Trumpin puhetta Riyadhissa 2017 mukaillen. (Hubbard 2020: 96, 119, 174-5, 223)    

Mielipidekirjoituksissa sana on vapaampi. Haila al-Mushawwah mainitsee Israelin olevan ”suurin ydinase-

valta alueella ja sijalla 18. maailmanlaajuisesti sotilaallisessa voimassa ja varustelussa” ja että sillä on suuri 

vaikutusvalta amerikkalaisiin poliittisiin instituutioihin jotka tekevät maailmanlaajuisia päätöksiä. Iran puo-
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lestaan ”vahtii neljää arabipääkaupunkia ja sen terrorismi ympäröi meitä edustussodillaan12 ja sortavilla 

miliiseillään, ja Turkki ryömii länteen toteuttaakseen Erdoğanin historiallisen ottomaanisen unelman”. (Okaz 

18.8.2020)  

Monet muutkin lehtien lukijat ovat kiinnittäneet huomiota Iranin ja Turkin valtapyrkimyksiin alueella.  

 

Khalid al-Uwayjan:  

”Toisaalta, osmanit Turkissa täyttävät maailman huudolla ja mahtailevalla puheella ja hyödyttömillä isku-

lauseilla, ja sopivalla hetkellä heidän tasavaltansa levitti kätensä israelilaisille, ja saavutti tuolla hetkellä 

läheisen ystävyyden äärimmäisimmät rajat Israelin kanssa poliittisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 

Eivätkä asialla rehvastelijat pysähdy tälle rajalle. Jos katsomme että koska edes syyrialaiseen vereen ja 

lahkolaisuuden tukemiseen hukkunut Hizbollah ei epäröi käydä kauppaa asialla ja asettaa sen yhdeksi 

tärkeimmistä tavoitteista sille mitä kutsutaan ’vastarinnaksi’, muita arvoja tuolla käsitteellä ei ollut kuin 

nimi ja iskulause, ei enempää.”  

”Lopuksi voin sanoa että yhteiselo ja rauha ovat ainoa keino kohdata Iranin, Turkin, Qatarin, Hizbollahin      

ja Hamasin tukema äärimmäisyyden vitsaus.” (al-Watan 23.9.2020)  

 

Issa al-Ghraith: 

”Ja se mikä ’johdatti’ meidät tähän tilaan ei ole länsi pelkästään, vaan palestiinalaiset itse poliittisilla             

ja uskonnollisilla kaupoillaan, ja arabit jotka kävivät kauppaa asialla olivat nasserismin ja baʿathismin   

joukossa, ja lopulta Veljeskunnan.  

Ja se mikä ’vaivasi’ meitä asiassa ovat Iran ja Turkki, kun kumpikin niistä miehitti neljää arabimaata,              

ja samalla julistavat tukea asialle!  

Yksi niistä ’Quds’-joukollaan joka eksyi ’tahallaan’ Beirutin, Bagdadin, Damaskoksen ja Sanaan suunnalla   

sen jälkeen kuin ’Amerikka’ näytti vuonna 2003 vihreää valoa.  

Ja toinen veljeskunnan ’kalifi’ joka vahvisti suhteita Tel Avivin kanssa, ja alkoi tunkeutumaan Syyriaan, 

Irakiin ja Libyaan, Qatarin ohella, puhumattakaan Somaliasta, ja tämä sen jälkeen kun ’Amerikka’ myönsi 

sille laillisen hallinnon koko Lähi-idässä Israelin turvallisuuden vuoksi.” (al-Watan 15.8.2020) 

                                                           
12 Ns. proxy war, sota jota käydään palkkasotilasjoukoin tmv. jossain muussa maassa kuin osapuolten omassa.  
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Maha Muhammad al-Sharif:  

“Prinssi Bandar bin Sultan kertoi dokumentin ensimmäisessä osassa maista jotka käyvät kauppaa 

palestiinalaisasialla, korostaen että Turkki ja Iran käyvät kauppaa palestiinalaisasialla Palestiinan          

kansan kustannuksella. Hän korosti myös että kohtelias kieltäytyminen palestiinalaisten johdon          

puolelta ei vaikuta Saudien sitoutumiseen Palestiinan kansan asiaan, viitaten siihen että on käynyt     

vaikeaksi luottaa heidän johtoonsa.” 

”Näin ollen, ei sovi unohtaa missä määrin tämä hallinto on vahvistanut ponnistelujaan pysyäkseen 

uskollisten vihollistemme kanssa, se on kuten prinssi Bandar sanoi: ”Se osoittaa suurempaa kunnioitusta     

ja arvostusta ’uusille toimijoille alueella’, kuten Iran ja Turkki, ja sitä eivät nauti Saudi-Arabia ja muut 

Persianlahden maat.” Ja hän lisäsi: ”Turkki miehittää Libyaa ja haluaa Jerusalemin vapautusta vetämällä 

lähettiläänsä Abu Dhabista. Iran haluaa Jerusalemin vapautusta Huthien avulla Jemenissä ja Hizbollahin 

Libanonissa ja Syyriassa.” ” (al-Jazirah 11.10.2020)    

 

Khalid bin Hamad: 

”…, ja oli outoa että Turkin presidentti Erdoǧan työnsi nenänsä tähän Emiraattien, sitten Bahrainin 

sovintoon Israelin kanssa ja vastustaa sitä, ja hänen maansa on tunnustanut Israelin vuosikymmenien ajan, 

ja sillä on diplomaattinen edustus sen kanssa, ja avoin yhteistyö kaikilla aloilla,…” (al-Jazirah 13.9.2020) 

 

Lontoolainen, SRMG-konserniin kuuluva Asharq al-Awsat on julkaissut alun perin samassa kaupungissa pää-

majaansa pitävän The Independentin (myöskin SRMG:n) julkaisemassa13 persiankielisessä versiossa (jonka 

toimitus sijaitsee New Yorkissa) ilmestyneen, päätoimittaja Camelia Entekhabifardin mielipidekirjoituksen 

jossa tämä tuo esiin iranilaista näkökulmaa Lähi-idän jännittyneeseen tilanteeseen. Abraham-sopimus 

nähdään siinä seurauksena arabimaiden 40 vuoden tuloksettomasta pyrkimyksestä päästä normaaleihin 

suhteisiin Iranin kanssa. Samalla muistutetaan että elämä 300 miljoonan enemmän tai vähemmän 

vihamielisen arabimuslimin keskellä ei ole aina helppoa ja että Israelin ei kannata luottaa Lännen ja 

Yhdysvaltojen ikuiseen tukeen. (Asharq al-Awsat 16.9.2020)  

Valtion turvallisuus, tai säilyminen (survival) on eräs kansallinen intressi. Vielä Waltzille se oli ainoa laatuaan, 

hänen jälkeensä niitä on keksitty lisääkin. Se on leimallisesti objektiivinen, valtion identiteetin säilymisen 

kannalta välttämätön intressi, joskin useimmille valtioille myös subjektiivinen intressi, preferenssi, joskaan ei 

(ilmeisen itsestäänselvyytensä takia) aina niin näkyvästi esiin tuotu. Valtion säilyminen on useimmille maille 

                                                           
13 SRMG julkaisee The Independentiä Lähi-idän suurilla kielillä, ei koko lehteä.  
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nykyisin tärkeämpää kuin yksittäisen kansalaisen henki, muttei niin tärkeä kuin esimerkiksi sen materiaalinen 

perusta, maa-alue (tai osa siitä) josta voidaan tarpeen vaatiessa luopua. Tästä on esimerkkejä Euroopankin 

lähihistoriasta. Kansalliset intressit ovat perustavanlaatuisen yhteisöidentiteetin funktioita, siksi sisä-

syntyisiä. Niissä on vaikutuksia muista identiteetin lajeista, tyyppi-, rooli- ja kollektiivisesta identiteetistä, 

jotka ovat enemmän tai vähemmän sosiaalisen järjestelmän luomia. (Wendt 1999: 233-35)  

Nykyinen valtioiden välinen turvallisuusalan yhteistyö on hämärtänyt kansallisten intressien roolia ja keski-

näistä suhdetta. Turvallisuudesta on tullut valtioille ja niiden hallinnoille niin tärkeää että toisista kansalli-

sista intresseistä ollaan valmiita tinkimään sen nimissä. Alan ammattilaisista, poliisista, tiedustelupalveluista, 

armeijasta, rajavalvonnasta ja muista viranomaisista on kasvanut merkittäviä valtiollisia instituutioita, 

’’valtioita valtiossa’’. Usean valtion alueella toimivat monikansalliset alan yritykset ovat pieniä valtioita niissä 

kaikissa (Bigo 2013). Muutamat arabimaat ovat julkisesti luopuneet solidaarisuudesta toisia arabikansoja 

kohtaan saadakseen käyttöönsä edistynyttä turvallisuusalan tekniikkaa Israelista. Saudi-Arabia, joka on myös 

hyödyntänyt maan osaamista tällä alalla ei vielä tehnyt niin mutta pidättäytyy arvostelemasta Israelia ja sen 

hallintoa julkisesti ja niin tekevät maan suuret sanomalehdetkin.  

Poikkeuksia toki löytyy. KansainväIisten suhteiden professori Yossi MekeIberg haukkuu mielipidekirjoituk-

sessaan pääministeri Netanjahua suorasukaisesti ”krokotiilinkyyneleitä vuodattavaksi huijariksi” tämän 

muotoiltua huonosti anteeksipyyntönsä erään perusteettomasti terroristiksi väitetyn palestiinalaisen surman 

vuoksi. Netanjahu sai lausunnossaan käännettyä epäonnistuneen yrityksen peitellä tapahtunutta 

hyökkäykseksi itseään vastaan. Asiassa vastuulliset viranomaiset olivat samoja jotka olivat suositelleet 

pääministeriä syytettäväksi lahjusten ottamisesta. Mekelbergin mielestä Netanjahun anteeksipyyntö ei ollut 

aito eikä uskottava. Hänen mielestään tämä on päinvastoin pahin Israelin palestiinalaisten syyllistäjä ja 

hyväksikäyttäjä maassaan. Vuonna 2015 hän käytti näiden muodostamaa ’’uhkaa’’ aseena houkutellakseen 

omia oikeistolaisia kannattajiaan vaaliuurnille. Uhka oli tietysti melko kuvitteellinen, palestiinalaisia on 1/5 

Israelin väestöstä. (Arab News 19.9.2020) 

Kirjoitus ei liity Abraham-sopimukseen mutta osoittaa että Israelin tai israelilaisten johtajien arvostelu ei ole 

täysin kiellettyä Saudi-Arabian lehdistössäkään, ainakaan ulkomaalaisille suunnatuissa lehdissä, eikä kirjoitta-

jiakaan diskriminoida näiden kansallisuuden (tai uskonnon) mukaan.  

Huomionarvoista al-Riyadhin kirjoituksissa on se, kuinka Saudi-Arabian läheinen liittolainen Bahrain tuodaan 

toistuvasti esiin ennen Arabiemiraatteja, vaikka se liittyi Abraham-sopimukseen vain hetkeä ennen sen alle-

kirjoitusta. Sama linja on al-Yaumilla jonka artikkelissa (12.9.2020) esitellään saudiarabialaisten tutkijoiden 

näkemyksiä sopimuksesta ja sen seurausvaikutuksista: Bahrain mainitaan 20 kertaa, Arabiemiraatit 5 kertaa. 

Eräs tutkija, Ahmad al-Anani korosti artikkelissa että Bahrainilla on oikeus nostaa turvallisuusvalmiuttaan 

Iranin kasvavan uhan varjossa ja mainitsi esimerkkinä maan ”suurista ponnistuksista” palestiinalaisasian 
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eteen Bahrainissa 2019 järjestetyn talousaiheisen konferenssin, jossa Abraham-sopimuksen isä Jared 

Kushner esitteli suunnitelmansa palestiinalaisalueiden talouden kohentamiseksi. Sitä ei mainita, että Israel ja 

palestiinalaiset itse eivät tapahtumaan osallistuneet. 

Toinenkin tutkija, Salih al-Saeed muisti mainita konferenssin ja sen, että ”Bahrain ja Emiraatit ovat ensimmäi-

siä valtioita aina seisomaan Palestiinan ja sen kansan rinnalla kaikissa koetuksissa joita Ramallah on 

kohdannut eksistentiaalisesta, uskonnollisesta ja etnisestä lähtökohdasta, ja poliittisten suhteiden 

olemassaolo Israelin kanssa tulee merkitsemään voimallista sysäystä pikaisen Israel-Palestiina-rauhan 

löytämisessä, kaukana ryhmistä ja maista jotka esittivät olevansa osapuoli rauhassa, samalla kun olivat 

lietsomassa kiistaa ja pitkittivät sen kestoa henkilökohtaisten etujen vuoksi uhrinaan Palestiinan kansa”.   

Tri Sumayya Asla tuo esiin Qatarin ja Israelin pitkään jatkuneita, enimmäkseen salaisia yhteistyön muotoja 

alkaen kaupallisen edustuston perustamisesta Dohaan 1996 aina Israelin osallistumiseen jalkapallon MM-

kisoihin Qatarissa 2022. Israelilaisia ministereitä on vieraillut Dohassa ja tavannut qatarilaisia kollegoitaan 

useaan otteeseen kansainvälisissä konferensseissa 2000-luvulla. Qatar on ostanut Israelista merkittäviä 

määriä aseita ja työkoneita ja osallistunut maan siirtokuntia suojaavan muurin rakennuskustannuksiin lähellä 

Gazan kaistaa, toimittanut vieläpä maakaasua Israeliin Egyptin katkaistua omat toimituksensa sinne. Samalla 

maa on äänekkäästi esiintynyt ylimmäisenä Palestiinan asian ajajana ja tuominnut jyrkästi kaikki arabimaiden 

ja Israelin lähentymisyritykset. (al-Yaum 10.9.2020)  

Arab Newsin kolumnissa (27.9.2020) UAE on sen sijaan pääosassa. Kirjoituksessa korostetaan maan histo-

riallisia kulttuurisia saavutuksia ja sen aikaansaamaa ”diplomaattista renessanssia”, joka on saattanut arabit 

kansainvälisten tapahtumien sydämeen ja tuonut kehitystä alueelle. Sävy on yksipuolisen ylistävä, kuin 

suoraan UAE:n (tai Bahrainin) ulkoministerin suusta:  

”Viisaat ihmiset näkevät että normalisaatio Israelin kanssa on paras lahja palestiinalaisille, koska se heijas-

tuu positiivisesti turvallisuuteen, sosiaalisiin ja taloudellisiin aspekteihin.”  

”Nyt on aika korjata väärinkäsitykset ja puhdistaa arabien mieli rappion ja takapajuisuuden jäänteistä, 

julistamalla suvaitsevaisuutta ja sovintoa kaikkien osapuolten kesken, mikä on yhtäpitävää uskontomme 

periaatteiden kanssa, sillä Islam perustettin puhtaasti rauhalle, alistuen totuudelle ja puolustaen rauhaa.” 

Sopimuksen isäntämaana esiintynyttä Yhdysvaltoja al-Riyadhin kirjoituksissa ei mainita ollenkaan. Tätä voi-

taneen pitää toiseuttamisen äärimmäisenä muotona. Taustalla vaikuttaa epäilemättä USA:n vähentynyt 

kiinnostus Lähi-itää ja Saudi-Arabiaa kohtaan johon lehden viileä asenne olisi luonteva vastaus. Kehitys alkoi 

jo Trumpin edeltäjän kaudella eikä suunta muuttunut myöhemminkään, Saudi-Arabian ilmeisistä toiveista 

huolimatta (Hubbard 2020: 29, 100). Saudit yrittivät liehitellä Trumpia tämän presidenttikauden alussa mutta 

tämä oli monien muiden tapaan kiinnostunut lähinnä heidän rahoistaan (Hope – Scheck 2020: 321).  
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Abraham-sopimuksen suhteenkin Trumpilla näytti olleen henkilökohtaisia tavoitteita. Yhdysvaltain presi-

dentinvaalit, joissa hän oli ehdokkaana (ja altavastaajana) lähestyivät. Valkoisen Talon tiedotteessa sopi-

musta luonnehdittiin ”historialliseksi läpimurroksi”  ja korostettiin kovasti presidentin voimakasta johtajuutta 

ja kokemusta sopimusten tekijänä. Tiettävästi hän olisi halunnut koko sopimuksen nimettävän mukaansa, 

vaikea sanoa kuinka tosissaan (VOA 15.8.2020). Israelin pääministeriä puolestaan odottivat korruptio-

syytteet omassa maassaan (TOI 21.11.2019). Kumpikin epäilemättä yritti hyötyä näyttävistä rauhan-

aloitteista. Tällaisten tekijöille oli edeltävinä vuosina myönnetty Nobelin rauhanpalkintojakin. Trumpin 

edeltäjä sai sellaisen tekemättä oikein mitään muuta kuin puhumalla aiheesta ylevästi. Pari eurooppalaista 

oikeistolaista parlamentaarikkoa ehdottikin Nobel-komitealle Trumpin palkitsemista. Ehdotus ei kuitenkaan 

johtanut palkinnon myöntämiseen. (BBC News, Saudi Gazette 9.9.2020) 

Kuten tiedetään, presidentti Trump ja pääministeri Netanjahu menettivät kumpikin korkeat virkansa ja 

asemansa runsaan vuoden kuluessa Abraham-sopimuksen allekirjoittamisesta. Se ei lopultakaan tuonut 

näille toivottua kansansuosiota ja nostetta vaaleissa. Itse sopimuskin katosi julkisuudesta näiden kahden 

mediaa taitavasti hyödyntäneiden ja näkyvien poliittisten hahmojen myötä. Trumpin seuraajan aikana 

Yhdysvaltojen ja Saudien suhteet huonontuivat entisestään. Keväällä 2022 MBS kieltäytyi jopa puhumasta 

presidentti Bidenin kanssa puhelimessa, kuten Abu Dhabin kruununprinssi Muhammad bin Zayedkin. 

Muodollisena syynä esitettiin pettymys Yhdysvaltojen Lähi-idän, erityisesti Persianlahden politiikkaan. 

Vuoden 2015 sopimusta Iranin kanssa yritettiin elvyttää noihin aikoihin eivätkä USA:n toimet Jemenin sotaan 

liittyenkään herättäneet prinsseissä luottamusta. (MEE 9.3.2022)  

Saudi-Arabia neuvotteli kuitenkin itse samaan aikaan Iranin kanssa lähetystöjensä avaamisesta, jälkim-

mäisen aloitteesta. Iranin ydinohjelma ja tuki huthi-kapinallisille Jemenissä estivät kuitenkin edistyksen 

neuvotteluissa. Saudi-Arabian ulkoministerin mukaan vuoden 2015 ydinsopimuksen tulisi olla lähtökohta, ei 

päätepiste alueellisen vakauden saavuttamiseksi. (al-Jazeera 19.2.2022)   

Yhdysvaltain mainitsematta jättäminen al-Riyadhin kirjoituksissa saattoi tietysti olla yksinkertaisesti 

(huonosti) kätketty vihjaus siitä että sen osuus Abraham-sopimuksen synnyssä oli lopultakin kovin vähäinen. 

Käytännössähän se oli kahden kauppa, Israelin ja Arabiemiraattien. Sopimuksessa luetellaan useita yhteis- 

toiminnan muotoja näiden välillä. Maat olivat kuitenkin tehneet kaupallista ja teollista yhteistyötä jo kauan 

ennen sopimuksen allekirjoitusta.  

Dubailainen satamaoperaattori DP World ja Israelin suurin varustamo Zim Integrated Shipping aloittivat 

yhteistoiminnan jo 2005. Kolme vuotta myöhemmin ne hankkivat yhteisomistukseensa espanjalaisen alan 

yrityksen ja konttiterminaalin. Samana vuonna Abu Dhabin kansallinen turvallisuusvirasto CNIA teki sopi-

muksen israelilaisen liikemiehen omistaman AGT Internationalin kanssa valvontalaitteiston hankinnasta öljy- 

ja kaasukentilleen. Kolme vuotta myöhemmin CNIA päätti vielä ostaa lennokkeja israelilaiselta sota-



57 
 

tarvikkeiden valmistajalta (Israel’s Aeronautics Defense Systems). Israelin puolustusministeriö kuitenkin esti 

hankkeen. Israelilaisen NSO Groupin valvontalaitteita on käytetty UAE:n lisäksi Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja 

Omanissa. Turvallisuusyhteistyö syveni entisestään Arabikevään 2011 jälkeen kun Kuwaitin ja Bahrainin 

levottomuuksissa nähtiin ulkopuolista vaikutusta. Katseet kohdistuivat Iraniin ja egyptiläiseen Muslimi-

veljeskuntaan. UAE:n ja Saudi-Arabian intressit näiden vaikutusvallan heikentämiseksi osuivat yhteen Israelin 

vastaavien kanssa. Maiden tiedusteluviranomaiset tekivät salaista yhteistyötä vuosien ajan. Eräs kenraali 

(evp) jopa johti saudiarabialaista ryhmää liikemiehiä ja akateemikkoja joka vieraili Israelissa tapaamassa 

ulkoministeriön kansliapäällikköä kesällä 2016. (Ulrichsen 2016: 4-9, Hope – Scheck 2020: 183-84)  

Arabiemiraateista lähtöisin oleva tiedustelualan yritys DarkMatter yritti tiettävästi värvätä Israelin puolustus-

voimien kyberturvallisuuden eliittiyksikön (Unit 8200) sotilaita palvelukseensa vuonna 2019. Houkuttimena 

käytettiin huomattavan korkeita palkkoja ja merenranta-asuntoja Kyproksella. (TOI 18.10.2019)  

Yhteistyötä on tehty myös siviilipuolella. ”Innovaatio” ja ”yrittäjyys” olivat kansainväliseen tapaan muodik-

kaita iskusanoja Lähi-idässä 2010-luvulla. Israelin menestyksekästä start up-kulttuuria ja teknologiaosaa-

mista ihailtiin laajalti arabimaissa, Persianlahden maat mukaan lukien. Sikäläisillä liikemiehillä oli maine 

ihmisinä jotka ”eivät sekoita bisnestä ja politiikkaa”, DP Worldin toimitusjohtajan sanoin. Tieteellinen 

tutkimuslaitos Middle East Desalination Research Center (MEDRC) Omanissa on yhdistänyt Israelin ja 

arabimaiden tutkijoita ja edistänyt maiden suhteiden kehitystä jo 1990-luvulta alkaen. Sekä Israel että UAE 

ovat panostaneet voimakkaasti uusiutuvan energian tutkimukseen. Israel tuki Abu Dhabin pyrkimystä saada 

alan kansainvälisen järjestön IRENA:n pääkonttori kaupunkiinsa ja avasi virallisen edustustonsa siellä 2015. 

(Ulrichsen 2016: 9-12) 

Abraham-sopimus näyttää siis olleen vain virallinen sinetti Israelin ja Arabiemiraattien pitkään jatkuneelle 

taloudelliselle ja muullekin yhteistyölle, johon Bahrain ja pari muuta arabimaata sitten liittyivät. Näidenkin 

intressit sopimuksen suhteen lienevät ennen kaikkea kaupallisia, vaikka juhlapuheissa aivan muusta puhut-

tiinkin. Bahrainin hallituksellakin on epäilemättä käyttöä israelilaisille valvontalaitteille (ellei satu olemaan 

pelkkä Saudi-Arabian välikäsi).  

Marokko puolestaan harjoittaa Länsi-Saharassa samanlaista miehityspolitiikkaa kuin Israel Palestiinassa. 

Yhdysvallat ilmeisesti palkitsi maan Abraham-sopimukseen liittymisestä tunnustamalla miehitetyn Länsi-

Saharan sen osaksi. Aiemmin Trumpin hallinto oli tunnustanut Israelin miehittämät Golanin kukkulat Syyrian 

rajalla virallisesti osaksi maata. Presidentin vaihdoskaan ei muuttanut Yhdysvaltojen linjaa näiden maiden ja 

alueiden suhteen. (Lähi-Itä Nyt 22.11.2021)  
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6.3  Tutkimustulokset 
 

Al-Riyadhin pääkirjoituksissa luodaan hyvin perinteistä kuvaa Saudi-Arabian kansainvälisestä roolista Lähi-

idässä korostamalla maan poliittisen identiteetin kannalta keskeisiä historiallisia preferenssejä, palestiina-

laiskysymystä ja kansallista turvallisuutta. Kirjoituksissa ylläpidetään Saudi-Arabian perinteistä asemaroolia 

arabimaiden yhteisössä.                

Katse on tiukasti menneisyyteen. Itse sopimuksen ohella lähes ainoa suora viittaus tuolloiseen nykyhetkeen 

on Iranin nostaminen alueelliseksi turvallisuusuhaksi, sekin historiallisiin tekijöihin vedoten. Selvä muutos 

aiempaan on Israelin, arabimaiden entisen vihollisen sitominen osaksi rauhanprosessia. Sopimus sen kanssa 

on kirjoituksissa suoranainen edellytys rauhalle ja alueen turvallisuudelle. Israelin ja Iranin rooli-identiteetit 

ovat siis vaihtuneet. Entisestä vihollisesta ja uhasta on tullut liittolainen ja päinvastoin. Näin siis julkisesti, 

näiden maiden asemaroolien suhteen. Preferenssi(rooli)en suhteen tilanne on tietysti monimutkaisempi. 

Saudi-Arabialla on sittemmin ollut yhteys Iraniinkin eikä liittolaisuus Israelin kanssa ollut tuossa vaiheessa 

vielä avointa. Ensimmäisessä kirjoituksessa tosin mainitaan salainen yhteistyö Israelin kanssa johon Saudi-

Arabiakin on osallistunut. Toisessa luetellaan vielä Israelin ja Persianlahden emiirikuntien yhteisiä etuja 

talouden, turvallisuuden ja teknologian aloilla.  

Yksityiset kansalaisetkin toki tuntevat nämä Israelin ja arabimaiden suhteiden kätketyt aspektit. Khalid 

Ibrahim al-Hajji kirjoittaa:  

”Totisesti kaupallisilla, taloudellisilla, turvallisuus- ja poliittisilla vaaroilla, haitoilla, eduilla ja hyödyillä on 

vahva vaikutus arabien vihamielisyyden asteisiin Israelia kohtaan, eivätkä kaikki arabimaat ole samassa 

määrin vihollisuuden tilassa Israelin kanssa; jotkut niistä ovat vähemmän vihamielisiä sitä kohtaan kuin 

toiset...” (al-Jazirah 17.9.2020)   

Saudi-Arabian ulkoministerikin oli samoilla linjoilla todetessaan että maansa ja Israelin suhteiden normali-

sointi olisi ”äärimmäisen hyödyllistä taloudellisesti, sosiaalisesti ja turvallisuusnäkökulmasta” koko Lähi-idälle 

mutta edellyttää Palestiinan valtion perustamista. Saudi-Arabiaa sitoi vuoden 2002 itse tekemänsä rauhan-

aloite jonka mukaan Israelin olisi vetäydyttävä vuonna 1967 miehittämiltään alueilta, Golanilta, Itä-

Jerusalemista ja Länsirannalta vastineeksi suhteiden normalisoinnista arabimaiden kanssa. (al-Jazeera 4.12. 

2020, 2.4.2021)  

Yleisten valtiotason tekijöiden ohella valtion päämiehen, kuningas Salmanin henkilökohtaisella mielipiteellä 

oli epäilemättä merkitystä Saudi-Arabian tuolloiselle pidättyvyydelle normalisoida suhteensa Israeliin. Hänen 

sukupolvelleen, ja varsinkin hänelle itselleen palestiinalaiskysymys oli vielä elävää historiallista todellisuutta. 

Seuraavalle se oli enää kirjoista luettua historiaa, mennyttä maailmaa.  
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Israelin muuttunut rooli ei toki jäänyt huomaamatta kansalaisiltakaan. Muhammad Al al-Shaikh kirjoittaa: 

”Kuten Israelia ei laskettu suhteessa meihin Persianlahden asukkaisiin ykkösviholliseksi, kuten tilanne oli 

ennen kuin persialaiset safavidikiihkoilijat asettuivat Iraniin vuonna 1979, ja aloittivat vallankumouksen 

maastaviemisen, eikä ennen kuin Erdoǧan istahti presidentin tuolille Turkissa, ja alkoi työskentelemään 

palauttaakseen arabimaailmaan osmanimiehityksen, jota arabit saivat maistaa,...” (al-Jazirah 15.9.2020)   

Kirjoittaja toteaa lisäksi, monen muun tavoin että 70 vuotta taistelua Israelin kanssa ei ole paljon edistänyt 

palestiinalaisasiaa. Israel on vain laajentanut aluettaan koko ajan ja voittanut kaikki arabimaita vastaan 

käymänsä sodat. Vihollisuuksien jatkaminen olisi täten melko hyödytöntä.  

Mielipidekirjoituksissa kiinnitetään siis huomiota Saudi-Arabian Abraham-sopimuksen solmimisen aikaisiin 

preferensseihin ja Lähi-idän poliittisiin realiteetteihin, syvemmällä tasolla kuin al-Riyadhin pääkirjoituksissa. 

Maan preferenssirooli korostuu yksityisten kansalaisten näkemyksissä.  

Israelin ja arabimaiden liiton kannalta ongelmallisia asioita kuten uskontoa ei pääkirjoituksissa tuoda esiin. 

”Yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus” eri rotujen ja uskontojen välillä mainitaan, mutta ei yhtään uskontoa 

nimeltä. Mielipidekirjoituksissa tämäkin oli mahdollista:  

”Vielä on sanottava että Emiraatit-Israel-sopimus rauhaan joka toteutui Amerikan suojeluksessa sai nimek-

seen ’Abraham-sopimus’ viittauksena uskonnolliseen symboliikkaan Herraamme Abrahamia kohtaan, rauha 

hänen ylleen, kolmen ilmoitetun uskonnon (Islam, kristinusko, juutalaisuus) isää joita edustivat ne kolme 

poliitikkoa jotka toteuttivat sen ja täyttivät nämä lähetystehtävät.” (Okaz 18.8.2020)  

Islamin mainitsematta jättäminen pääkirjoituksissa on tietysti merkittävä myönnytys uskonnolliselle tasa-

arvolle Saudi-Arabian aseman kustannuksella islamilaisen maailman johtajana. Yksi sanomalehtikirjoitus ei 

sinänsä riitä muuttamaan kokonaisen maan identiteettiä ja roolia kansainvälisessä yhteisössä, mutta voi olla 

suuntaa-antava, mikäli Saudi-Arabia haluaa joskus lähentyä Israelia julkisestikin.  

Abraham-sopimus ei yleisesti ottaen ollut suuri uutisaihe Saudi-Arabiassa, pitkälti siksi että valtion uutis-

toimisto vaikeni asiasta täysin. Kiellettyä aiheesta kirjoittaminen ei toki ollut. Tiettyjä sopivaisuussääntöjä 

kannatti tietysti noudattaa. Maan media on luonteeltaan lojalistinen eikä arvostele maan ylintä hallintoa, 

korkeintaan keskitason nimettömiä virkamiehiä. Ulkomaiset valtiolliset liittolaiset, kuten Israel pidetään 

mielellään myös arvostelun ulkopuolella.  

Itsesensuuri säätelee toimittajien ja toimitusten työtä. Ulkopuolista kontrollia ei periaatteessa edes tarvita 

vaikka maassa asianomainen viranomainen onkin. Sen uhka riittää pitämään uutisoinnin hyvin maltillisena ja 

sovinnaisena. Rajoja ei edes yritetä rikkoa. Jamal Khashoggin tapaus on toimittajien  tuoreessa muistissa.  
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Mielipidekirjoituksissa sana on vapaampi, lähennellen ajoittain jopa länsimaista tasoa. Kirjoittajat ovat koulu-

tettuja kansalaisia, maistereita ja tohtoreita, muutamat ilmoittavat ammatikseen kirjailijan. Lehtiin kirjoittelu 

näyttää olevan suosittu harrastus Saudi-Arabiassa. Päivittäin ilmestyy kymmeniä, ehkä satoja uusia mielipide- 

kirjoituksia ja näitä löytyy monien lehtien arkistoista tuhansia, lukuisista eri aiheista.  

Englannin- ja arabiankielisissä kirjoituksissa näyttäisi olevan pieniä eroja. Ulkomaalaisille lukijoille halutaan 

epäilemättä luoda kuvaa todellisuutta vapaammasta tiedonvälityksestä, siksi kärkeväkin kielenkäyttö on 

sallittua. Hallitsijaperhettä tai Islamia ei toki arvostella millään kielellä. 

Kaiken kaikkiaan sananvapauden taso Saudi-Arabian mediassa näyttäisi olevan mainettaan parempi, ainakin  

yksityisten kansalaisten osalta. Naisetkin esiintyvät mielipidekirjoittajina suhteellisen tasavertaisina miesten 

rinnalla, joskin heitä on vähemmän. Toimittajat joutuvat tietysti valitsemaan sanansa huolellisemmin. Tässä 

suhteessa maan media ei sinänsä poikkea muiden maiden vastaavasta.  

Sananvapaus ei tarkoita vapautta kaikilla muilla elämän alueilla. Saudi-Arabia on edelleen perinteitä arvos-

tava ja ylläpitävä arabimaa jossa kansalaisilla on paikkansa yhteiskunnassa. Tällä paikalla heidän odotetaan 

pysyvän. Islamin ja kuningashuoneen aseman uhmaaminen ei ole edelleenkään sallittua. MBS on myöntänyt 

kansalaisille joitain vapauksia, vähentänyt jopa uskonnollisen poliisin valtaa mutta ei suvaitse itseensä 

kohdistuvaa kritiikkiä ja on laittanut avustajansa vainoamaan toisinajattelijoita ulkomaita myöten.  

Saudi-Arabialla maana on myös paikkansa kansainvälisessä yhteisössä. Tällä paikalla monet haluaisivat sen 

pysyvän, niin maan sisä- kuin ulkopuolellakin. Mutta voimat jotka alituiseen muokkaavat kansainvälistä 

valtiojärjestystä eivät ohita Saudi-Arabiaa. Senkin on valittava puolensa ja paikkansa jatkuvasti muuttuvassa 

monimutkaisessa suhteiden ja liittoumien verkostossa. Maan identiteetti ja rooli voivat muuttua mutta eivät 

katoa mihinkään.  

Toimittajat ja yksityiset kansalaiset ovat hyvin selvillä Lähi-idän monimutkaisista poliittisista suhdanteista ja 

arabimaiden muuttuneista identiteeteistä, omansa mukaan lukien. Al-Riyadhin pääkirjoituksissa Bahrain 

näyttää jopa olevan jonkinlainen Saudi-Arabian alter ego. Se on tehnyt sen mitä maa itse ei voi julkisesti 

tehdä, vaikka ehkä haluaisikin.  

Monet mielipidekirjoittajat näyttävät olevan sitä mieltä että Saudi-Arabia voisi normalisoida suhteensa 

Israeliin mutta kukaan ei halua tai uskalla sanoa tätä suoraan. Normalisoinnin etuja sitä vastoin luetellaan 

vuolaasti, kuten al-Riyadhin pääkirjoituksissakin tehtiin. Yhdessäkään kirjoituksessa ei todettu suoraan että 

heidän maansa ei pitäisi tai kannattaisi luoda normaaleja, avoimia suhteita Israeliin. Saudi-Arabian virallinen 

asema Lähi-idän maiden yhteisössä teki tämän kuitenkin vielä tässä vaiheessa mahdottomaksi. 
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