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Julkiset palvelut kaupan

GIORGIO AGAMB EN

Genevessä viitisenkymmentä maata neuvottelee vaivih-
kaa sopimusta palvelujen kaupasta. ”GATSin voimaantulo 
lopettaisi julkiset palvelut eli koulutuksen, terveydenhuol-
lon, kuljetuksen ja  energiantuottanon sellaisina kuin ne 
nyt tunnetaan useimmissa Euroopan maissa”, kirjoittaa 
Raoul Marc Jennar. sivu 29
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i s l a m i l a i s e n  v a l t i o n  p a l u u

P residentti Obaman hallinnon 
käyttämät perustelut muistutta-
vat päivä päivältä enemmän pre-

sidentti George W. Bushin hallinnosta, 
jonka tekemät ratkaisut ovat syynä ny-
kyiseen katastrofaaliseen tilanteeseen. 

Obama arvioi kuitenkin edeltäjäänsä 
paremmin Isis-operaation tielle nousevat 
mahdolliset esteet: hän on halunnut esit-
tää, että kansainvälisen yhteisö hyväksyy 
sotatoimet. Yhdysvallat kokoaa varsin 
sekalaista koalitiota hämäräksi jäävien 
poliittisten tavoitteiden ympärille. Isisin 
ympärille kiristyvässä ketjussa on kuiten-
kin useampiakin heikkoja lenkkejä. 

Koillis-Syyriaa ja Irakin lounaisosia 
hallitseva jihadistinen Islamilainen val-
tio näyttää olevan päättäväinen ja var-

ma asemastaan alueella. Sen ympäril-
lä sen sijaan ollaan hämmennyksen 
vallassa. Islamilaisesta valtiosta (IS) 
puhuttaessa ei ole kyse rajoista tai 
valtiollisista instituutioista. Sitä kä-
sittelemällä voidaan kuitenkin va-
laista Lähi-idän tilannetta, alueen 
valtioiden sisäisiä ristiriitaisuuksia ja 
länsimaista ulkopolitiikkaa.

Libyan kaaos, Syyrian sota ja 
Egyptin uusi autoritaarisuus kuvaa-
vat, kuinka maiden kansalaiset ovat 
pettyneet lännen sivusta katsomiseen 
ja tekopyhyyteen. Kansainvälinen yh-
teisö vannoi käsi sydämellä ranskalaises-
sa kylpyläkaupungissa vuonna 2011 an-
tavansa taloudellista tukea arabimaille. 
Apu jäi pääosin antamatta.

Länsimaiden pommitukset Irakissa ja Syyriassa ennustavat 
Isis-järjestöä vastaan käytävästä taistelusta pitkää. On 
syytä kutsua asioita niiden oikeilla nimillä: Lähi-idässä 

on alkamassa ”terrorisminvastaisen sodan” uusi näytös, 
kirjoittaa Alain Gresh. Samaan aikaan arabimaiden 
kansalaiset ovat pettyneet lännen tekopyhyyteen.
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t a R v i t a a n  D i a l o G i a 
Ukrainan kriisi huononsi Venäjän ja lännen suhteita jyrkästi. Olemmeko 
tuomittuja maailmanlaajuisen vastakkainasettelun uusintakierrokseen? 
Mitä Euroopan ja maailman uuden jakautumisen estämiseksi pitäisi teh-
dä, kysyy Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mihail Gorbatåov. Sivu 40


