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Irakin ja Suur-Syyrian islamilaisen valtion (ISIS) joukkojen nopea etene-
minen hämmentää maailmaa. Islamilaisen kalifaatin vetovoima ei tullut 
alueen politiikkaa seuranneille yllätyksenä. Lähi-idän nykyiset rajat ovat 
olleet epäselviä jo vuosikymmeniä ja uusien valtioiden rajojen muotou-
tumista on vaikea ennustaa. sivu 5
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Presidentti George Bush rehvasteli 
vuonna 1992: ”Aiemmin kahteen 
aseelliseen leiriin jakautunut 

maailma tunnustaa nyt, että on vain yksi 
hallitseva supervalta: Yhdysvallat.” Kyl-
mä sota oli virallisesti ohi.

Se ajanjakso on nyt ohitettu, kirjoit-
taa Serge Halimi. Venäjä katsoi lopulta, 
että se on ”hävinnyt” jo riittävästi eikä 
maan alamäelle näyttänyt olevan lop-
pua. Tosin "uusi kylmä sota" on erilaista 
kuin aiemmin. ”Venäjä eroaa Neuvosto-
liitosta siinä, ettei se johda mitään valti-
oiden blokkia eikä se innosta mihinkään 
globaaliin ideologiaan”, toteaa presi-
dentti Barack Obama.

Kaasun myynti ja kuljetus Euroop-
paan painaa Ukrainan kriisin osapuol-
ten vaakakupeissa vähintään yhtä paljon 
kuin poliittiset syyt. Uudesta kylmästä 
sodasta tulee ehkä vaarallisempi kuin 
edellisestä.

Nikolay Donskov kysyykin, 
miksi Ukrainan kriisi näh-
dään lännessä ja Venäjällä 
niin eri tavoin? Keskinäi-
sen ymmärtämyksen 
puute voi johtaa tuhoi-
saan tragediaan. Näin 
kävi elokuussa 1914.

Venäjä näyttää jatkavan jääräpäisesti Itä-Ukrainan kapinallisten 
tukemista piittaamatta länsimaiden protesteista. Ovatko Venäjä  

ja Ukraina sodassa keskenään? Yhdysvalloissa ja Euroopassa  
vaaditaan lisää rahaa aseisiin ja joka taholta tulee sotaisia  

julistuksia ja sekalaisia pakotteita, jotka saavat vastapuolen  
rivit vain tiukkenemaan. Todistammeko  

uuden kylmän sodan kärjistymistä?
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