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R
anskan presidentti Emmanuel 
Macron twiittasi 16.9.2021, 
että Ranska on surmannut 
Suursaharan Islamilaisen val-
tion (ISGS) johtajan Adnan 
Abou Walid al-Sahrawin. Ma-
rokkolaisen veteraanijihadis-

tin tappo tapahtui jo elokuun puolivälis-
sä, kun kahta moottoripyörällä matkalla 
ollutta aseistettua jihadistia vastaan koh-
distettiin lennokki-isku Malin ja Nigerin 
rajaseudulla. Toinen surmansa saaneis-
ta oli ISISin alueellisen haaran johtaja al-
Sahrawi.

Ranskassa al-Sahrawin tappamis-
ta on pidetty merkittävänä onnistumi-
sena. Sahrawi nostettiin merkittäväksi 
viholliseksi G5 Sahel -maiden kokouk-
sessa Ranskassa tammikuussa 2020. 
Ranska on arvioinut, että ISGS on vas-
tuussa 2 000–3 000 ihmisen kuolemas-
ta toiminta-alueellaan. Terroristiyhmä 
surmasi vuonna 2017 Nigerissä väijytyk-
sestä neljä Yhdysvaltojen vihreää baret-
tia ja vuoden 2020 elokuussa ranskalai-
sia avustustyöntekijöitä.

Ranskan puolustusministerin Flo-
rence Parlyn mukaan al-Sahrawin kuo-
lema on ratkaiseva isku ISGS-ryhmit-
tymää vastaan. Niin toivottavaa kuin 
se olisikin, ovat jihadistiryhmien joh-
tajamenetykset harvoin johtaneet ryh-
män hajoamiseen tai toiminnan loppu-
miseen. ISGS:n pääkannattajakunnan 
muodostavat Nigerin Tillaberin alu-
een fulaanit, jotka ennen siirtymistään 
ISISin lipun alle kapinoivat tuaregien 
laajempien oikeuksien puolesta. Näille 
marokkolainen al-Sahrawi oli viime kä-
dessä ulkomaalainen, jonka kuolema ei 
vaikuta kapinoinnin juurisyihin. Mie-
lenkiintoista on, vaikuttaako al-Sahra-

soturien kautta läntisessä ranskankie-
lisessä Afrikassa, kun länsi vetäytyy 
alta vapaaehtoisesti.

Sahelin terrorismin tilannekuvassa 
al-Sahrawin tappo on jo kolmas mer-
kittävä pitkäaikaisen terroristijohtajan 
kuolema reilun vuoden sisällä. Vuoden 
2020 kesäkuussa al-Qaidan Pohjois-
Afrikan haaran johtaja Abdelmalek 
Droukdel kuoli ranskalaisten erikois-
joukkojen iskussa Pohjois-Malissa lä-

hellä Algerian rajaa. Kuluvan vuoden 
kesäkuussa nigerialaisen terroristiryh-
män Boko Haramin johtaja Abubakar 
Shekau kuoli taistelussa ISISin Länsi-
Afrikan siiven (ISWAP) kanssa. Kerrot-
tiin, että hän olisi räjäyttänyt itsensä 
jouduttuaan ISISin vangiksi. On varsin 
todennäköistä, että ranskalaisten huo-
mio kiinnittyy seuraavaksi ISWAPin 
johtajaan, Abu Musab al-Barnawiin.

Ranskalaiset surmasivat 
ISISin johtajan Saharassa 

win kuolema ISISin ja al-Qaidan kamp-
pailuun Sahel-vyöhykkeellä. Al-Sahrawi 
oli aloittanut terroristiuransa al-Qaidaa 
kannattavissa ryhmissä ennen vuonna 
2015 antamaansa uskollisuudenjulis-
tusta ISISille.  

Ranskan toiveissa on, että al-Sahra-
win kuolema on käänne parempaan. 
Presidentti Macron ilmoitti kesäkuus-
sa, että Ranska aikoo asteittain vähen-
tää operaatio Barkhaneen osallistuvia 
joukkojaan. Taloudellisten syiden taus-
talla on myös poliittisia. Malin armei-
ja on kaapannut vallan maassa kahdes-
ti vuoden sisällä, ja suhteet Pariisin ja 
Bamakon välillä ovat tulehtuneet. Li-
sää jännitteitä ovat aiheuttaneet uu-
tiset, joiden mukaan Malin johto olisi 
pyytämässä venäläisiä Wagner-yrityk-
sen palkkasotureita maahan. Ranska 
on tehnyt kielteisen kantansa selväksi 
Moskovalle. Myös Saksa on ilmoittanut, 
että 1 000 venäläispalkkasoturin saapu-
minen Maliin johtaisi Saksan osallistu-
misen uudelleenarviointiin. Kasvaako 
Venäjän jalansija näennäisten palkka-

Kreikalle lisää 
Rafaleja

K
reikka ilmoitti ostavansa lisää 
ranskalaisen Dassault’n Rafale-
hävittäjiä. Ranskan puolustus-
ministeri ilmoitti lisäkaupoista 
12.9.2021 ja kertoi Kreikan osta-

van kuusi Rafale-hävittäjää lisää miljar-
dien eurojen kaupassa. Lisäkoneiden 
myötä helleenien ilmavoimien Rafale-
koneiden määrä nousee 24:ään. Kreik-
ka on ensimmäinen eurooppalaismaa, 
joka on ostanut Rafale-hävittäjiä. Tam-
mikuussa Ateena ilmoitti tilaavansa 18 
konetta, joista 12 käytettyinä. Kaupan 
hintalappu oli 2,5 miljardia. Hankinta 
tehtiin nopealla aikataululla sen jälkeen, 
kun Kreikan ja Turkin suhteet kiristyi-
vät. Ensimmäinen, entinen Ranskan il-
mavoimien Rafale-kone toimitetaan 
Kreikan ilmavoimille jo kuluvan vuo-
den aikana. Ranskalla on ollut vaikeuk-
sia myydä konettaan EU-maille. Touko-
kuussa Kroatia ilmoitti hankkivansa 12 
käytettyä Rafalea. Suomellekin tarjolla 
olevaa erittäin kilpailukykyistä Rafale-
konetta on sen sijaan mennyt kaupaksi 
Qatariin, Egyptiin ja Intiaan.

Jihadistiryhmien 
johtajamenetykset ovat harvoin 
johtaneet ryhmän hajoamiseen 

tai toiminnan loppumiseen.

Kasvaako Venäjän jalansija...

Kreikka on ensimmäinen 
eurooppalaismaa, joka on 
ostanut Rafale-hävittäjiä.


