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Salaliitto 
 
Kolmen ja puolen vuoden takaiset tapahtumat ovat nousseet yllättäen esille vaalien lähestyessä, kun 

silloinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki on ryhtynyt pätkittäin muistamaan, mitä silloin tapahtui. 

Jäätteenmäen mukaan hänet syrjäytettiin pääministerin virasta sen takia, että paikalle saataisiin 

takaisin edellinen pääministeri, demari Paavo Lipponen. 

 
Ehkä se noin oli, kun kerran pääministeri sillä lailla muistaa. Mutta olikohan tuossa kaikki? 

Meinaan kun noita aikoja muistaa yksi jos toinen muukin, eivätkä kaikki aivan samalla tavalla. 

Itsekin seurasin silloin asioita hyvin tiiviisti, joten kerronpa nyt pyytämättä ja yllättäen omat 

muistikuvani niin hyvin kuin osaan. 

 
Koko jupakkahan lähti liikkeelle siitä, kun Paavo Lipponen meni lupaamaan George W. Bushille 

salaisesti supattaen, että Suomi hoitaa Irakin pois päiväjärjestyksestä, jos jenkit eivät siihen pysty. 

Muistaakseni tarkoituksena oli, että jos demarit häviävät Suomen vaalit eikä Lipponen pääse 

hallitukseen, Bush nimittää hänet Irakin presidentiksi. 

 
Jäätteenmäki kuitenkin meni paljastamaan salajuonen, joten Bushilla ei enää kestänyt kantti pitää 

siitä kiinni. Kun demarit sitten Suomessa hävisivät kepulle, Lipponen jäi tyhjän päälle. Hänestä ei 

tullut Suomen pääministeriä eikä Irakin presidenttiä. 

 
Kostoksi Lipponen esitti Bushille, että Irakin presidentiksi lähetettäisiinkin Jäätteenmäki, jolloin 

Suomen pääministerin paikka avautuisi uudelleen Lipposelle. Bush hyökkäsikin Irakiin vain neljä 

päivää Suomen eduskuntavaalien jälkeen, mikä ei voi olla pelkkää sattumaa. Tavoitteena oli tehdä 

tilaa Jäätteenmäelle eliminoimalla edellinen presidentti Saddam Hussein. 

 
Tohelo Bush ei kuitenkaan saanut tuloksia aikaan siinä tahdissa kuin Suomen hallitusneuvottelut 

olisivat edellyttäneet, vaan Saddam onnistui pääsemään karkuun. Muistaakseni hänet nähtiin pian 

sen jälkeen Suomessa, mutta ilmeisesti Lipponenkaan rauhan miehenä ei onnistunut häntä 

likvidoimaan, joten Jäätteenmäki pääsi lipsahtamaan pääministeriksi. Pakkohan sitten oli edes 

hänestä päästä eroon. Kokematon pääministeri pakotettiin eduskunnan pönttöön valehtelemaan niin 

että molemmat korvat heiluivat, ja eihän siinä muuta tarvinnut. Lipposen ja Bushin katala 

suunnitelma oli onnistunut ainakin osittain. Pahan akselin toinen pää, Anneli Jäätteenmäki, oli saatu 

pois pelistä ja karkotettu Brysseliin. Akselin toinen pää, Saddam Hussein, jäi vielä karkuteille, joten 

oli pakko ottaa käyttöön suunnitelma B. Sen mukaan Suomen pääministeriksi otetaan joku harmaa 

ja harmiton kepulainen, joka sitten Saddamin löydyttyä vaihdetaan kunnon demariksi. Valitettavasti 

Matti Vanhanen ei tehnyt puoleen vuoteen mitään, ei edes virheitä. Näin ollen häntä ei saatu 

savustetuksi ulos enää siinä vaiheessa, kun Saddam löytyi joulun alla 2003. 

 
Näin jälkeen päin ajatellen, kun on nähty, miten Irakissa on käynyt, oli ehkä kaikkien osapuolten 

onni, etteivät Lipposen ja Bushin katalat suunnitelmat aivan täysimääräisesti toteutuneet. 
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