
Jyväskylän yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Valtio-oppi

Pro Gradu

Mika Männistö

Vihollinen porteilla

Venäjän ja NATO:n välisten suhteiden kehitys



2

TIIVISTELMÄ

VIHOLLINEN PORTEILLA
Venäjän ja Naton välisten suhteiden kehitys

Mika Männistö
Valtio-oppi
Lokakuu 2005 
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sivumäärä: 104
Työnohjaaja: Pekka Korhonen

Tutkielman kohteena on Venäjän ja Naton välisten suhteiden kehittyminen erityisesti presidentti
Vladimir Putinin valtaannoususta vuonna 2000 vuoden 2004 loppuun. Tutkimuksen tarkoituksena
on selvittää, millä tavalla Venäjän ja Naton väliset suhteet ovat edellä mainittuna ajanjaksona
kehittyneet ja mitä se merkitsee nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Tutkimuksessa
spekuloidaan myös sillä, mikä tässä tilanteessa olisi Suomen kannalta järkevintä ulkopolitiikkaa.

Teoreettinen kehys on koostettu geopoliittisesta kirjallisuudesta. Keskeisimpiä lähdeteoksia ovat
Gearóid Ó Tuathailin Critical Geopolitics, Hans Morgenthaun Politics Among Nations, Colin
Grayn ja Geoffrey Sloanin toimittama Geopolitics, Geography and Strategy ja Zbigniew
Brzezinskin The Grand Chessboard sekä The Geostrategic Triad. Empiirisessä tutkimuksessa on
käytetty Venäjän ulkoministeriön kotisivuilta kerättyä aineistoa, jota on tulkittu sekä oman
analyysin että kotimaisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Näistä merkittävimpiä ovat Alpo Juntusen
Itään vai länteen? Venäjän vaihtoehdot sekä Erkki Nordbergin Arvio ja ennuste Venäjän
sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla.

Keskeisimpiä tutkimuksen avulla tehtyjä päätelmiä on se, että Venäjän ja Naton väliset suhteet
muuttuivat radikaalisti vuonna 2002 Venäjä-Nato-neuvoston perustamisen jälkeen. Kysymyksessä
oli käytännössä kahden entisen vihollisen välinen liittoutuminen. Venäjällä on kuitenkin omat
tavoitteensa, jotka poikkeavat länsimaiden vastaavista, eikä ainakaan vielä ole näköpiirissä
venäläisen yhteiskunnan demokratisoitumista länsimaisessa merkityksessä. Suomella ei ole kiirettä
hankkia turvallisuustakuita Natosta, sillä ainakaan tällä hetkellä meillä ei ole turvallisuusvajetta.
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3

Sisällys

Johdanto       5

1. Geopolitiikka                                                                                                                                7

1.1. Klassinen ja kriittinen geopolitiikka                                                                              7

1.2. Imperialismipolitiikka                                                                                                  11

1.3. Geopolitiikan elpyminen Venäjällä                                                                              16

1.4. Länsimaiden strategiset vaihtoehdot                                                                            18

2. Venäjä ja Nato                                                                                                                           20

2.1. Geostrateginen shakkilauta                                                                                          20

2.2. Venäjän suhde Natoon                                                                                                 22

3. 1994-2000: Kangertelevaa yhteistyötä                                                                                     23

3.1. Kylmän sodan päättymisestä vuosituhannen vaihteeseen                                            25

3.2. Balkanin kriisi kivenä kengässä                                                                                   25

3.3. Käytännöllistä yhteistyötä                                                                                            27

4. 2001: Yllättävä käänne                                                                                                              30

4.1. Balkanin konfliktin jälkipyykki                                                                                    30

4.2. Hitaasti kehittyvää vuoropuhelua                                                                                 31

4.3. Käännekohta                                                                                                                 35

4.4. Korkean tason tapaamisia                                                                                             36 

4.5. Uusi mekanismi muotoutuu                                                                                          38

5. 2002: Venäjä-Nato-neuvosto                                                                                                     42 

5.1. Neuvosto perustetaan                                                                                                    42

5.2. Neuvosto kokoontuu Italiassa                                                                                       44

5.3. Uusi turvallisuusfilosofia                                                                                              46

5.4. Neuvosto kokoontuu Prahassa                                                                                      48



4

6. 2003: Yhteistyö kehittyy                                                                                                           51

6.1. Neuvotteluja ja kokouksia                                                                                           52

6.2. Vähemmän epäluuloa, enemmän yhteistyövalmiutta                                                  53

6.3. Perusta on laskettu                                                                                                       56 

6.4. Tyynen kielteinen kanta                                                                                               59

7. 2004: Nato laajenee                                                                                                                    64

7.1. Yhteistyö kukoistaa                                                                                                      64

7.2. Laajentumista ei juhlita                                                                                                66

7.3. Venäjän asevoimien geopoliittiset prioriteetit                                                              69

7.4. Turvallisuuskumppanit                                                                                                 70

7.5. Laajentuminen                                                                                                              73 

7.6. Erilainen Venäjä                                                                                                           75 

7.7. RNC:n kokous Istanbulissa ja Suomen Nato-optio                                                      77

7.8. Strategiset kumppanit vastaavat nouseviin uhkiin                                                        78

7.9. Terroristi-iskuja                                                                                                            84

7.10. Tulevaisuuden maailma                                                                                                85

Lopuksi                                                                                                                                              90

Lähteet                                                                                                                                               94

Aineisto                                                                                                                                              96



5

Johdanto

Nato laajenee ja vahvistaa otettaan Euroopan mantereella. Baltian maat, Slovakia, Slovenia,

Romania ja Bulgaria liittyivät sotilasliittoon toukokuussa 2004. Viime vuosien aikana on

Suomessakin käyty ajoittain kiihkeää keskustelua siitä, kannattaisiko Suomen liittyä vai ei. Eräät

osat Suomen ulkopoliittista eliittiä ovat vahvasti sitä mieltä, että ainoastaan Naton jäsenenä EU-

Suomella olisi mahdollisuus päästä mukaan Euroopan ”ytimeen”, toisin sanoen vaikuttamaan siihen

politiikkaan ja niihin päätöksentekoprosesseihin, joilla meidänkin maamme tulevaisuutta

muovataan.

Geopoliittisen sijaintimme takia Venäjän rajanaapurina ja vielä toistaiseksi ainoana EU-maana, jolla

on Venäjän kanssa yhteinen maaraja, Suomen on päätöksissään otettava huomioon myös tämän

uinuvan jättiläisen pyrkimykset. Kuten eräässä suomalaisessa päivälehdessä jo vuonna 1885

todettiin, on Venäjä ”se pysyvä johdin”, joka siirtää tämän suurvallan rajoilla syntyneet selkkaukset

ja sotaisat purkaukset suomalaisten huoliksi (Apunen 1999, 9). Kylmän sodan aikana 1945-1992

Suomi noudatti YYA-sopimuksen mukaista tiukkaa puolueettomuuspolitiikkaa, ja sopimuksen

purkautumisen jälkeen maassamme on noudatettu sotilaallisen liittoutumattomuuden politiikkaa.

Erona on ollut se, että kun aikaisemmin Suomen ulkopolitiikan asialista tapahtui muista

erottautumisen pohjalta, muotoutuu se kylmän sodan jälkeisessä maailmassa johonkin kuulumisen

perusteella, kuten EU-jäsenyys 1995 osoitti (Apunen 1999, 25).

Maastrichtin sopimuksen perusteella Suomi on sitoutunut muun muassa EU:n yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kehittämiseen. Tämän ei tarvitse merkitä sotilasliittoihin mukaan menemistä.

Kylmän sodan aikana Yhdysvallat ja Venäjä olivat verivihollisia, maailman herruudesta Euroopan

shakkilaudalla käydyn geostrategisen pelin tärkeimmät pelaajat. On väitetty, että blokkipolitiikan

ajan vastakkainasettelu on siirtynyt historiaan, ja että Natosta olisi muotoutumassa pikemminkin

poliittinen yhteisö, jonka tarkoituksena on vastata uuden ajan uudenlaisiin turvallisuuspoliittisiin

haasteisiin, kuten kansainväliseen terrorismiin ja rikollisuuteen. Mutta vanhan ajan

etupiiriajattelulla on yhä paljon jalansijaa kummallakin puolella aitausta. Venäjän ja länsimaiden

yhä tiiviimmäksi käyvästä yhteistyöstä huolimatta on demokratisoitumiskehitys Venäjällä ollut

hidasta, eikä asiaa ole yhtään edistänyt länsimaiden tietynlainen vastahakoisuus ottaa Venäjää
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mukaan instituutioihinsa. Näin ollen ei Naton kehittyminen poliittiseksi yhteisöksi ole yhtään sen

varmempaa kuin Venäjän kehittyminen liberaaliksi länsimaiseksi demokratiaksikaan, vaikka juuri

tällä hetkellä siltä näyttäisikin.

Olen lähestynyt ongelmaa tutkimalla, millä tavalla Venäjän ja Naton väliset suhteet ovat kehittyneet

erityisesti Vladimir Putinin hallintokaudella, ja miten Venäjän ulkopolitiikassa suhtaudutaan Naton

laajentumiseen Euroopassa. Onko Venäjän asenteissa tapahtunut muutosta tässä suhteessa? Miten

Venäjällä suhtaudutaan Baltian maiden Nato-jäsenyyteen? Entäpä jos Suomi tai vaikkapa Ruotsi

päättäisi hakea jäsenyyttä?

Teoriapohjana olen käyttänyt geopolitiikkaa ja imperialismipolitiikkaa, jotka ovat olleet suosittuja

suuntauksia Venäjällä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Pohjustettuani asiaa käymällä lyhyesti

läpi klassisen geopolitiikan teoreetikoita kriittisen geopolitiikan näkökulmasta ja

imperialismipolitiikan perusteita siirryn pohjustamaan geopolitiikan elpymistä Venäjällä erityisesti

länsimaisesta näkökulmasta. Seuraavaksi pohjustan maailmanpoliittista tilannetta kuuluisan

amerikkalaisen modernin geopoliitikon Zbigniew Brzezinskin shakkilautateorian pohjalta.

Aineistona käytän Venäjän ulkoministeriön kotisivuilta keräämääni aiheesta käytyä keskustelua,

joka vähitellen esittää tutkimuskysymyksiin vastaukset venäläisestä perspektiivistä. Tätä aineistoa

olen tulkinnut suomalaisen tutkimuskirjallisuuden avulla, joka tulkinnan lisäksi täydentää

teoreettista kokonaiskuvaa tarinan edetessä. Venäläiset ja länsimaiset tulkinnat Venäjän ja Naton

suhteiden kehityksestä asettuvat ikään kuin vastatusten. Näin tulkittuna aineistosta toivoakseni

muodostuu mahdollisimman objektiivinen kokonaisnäkemys, joka paljastaa todelliset ja piilevät

motiivit venäläisen poliittisen retoriikan takana. Analysoimani aineisto on rajattu vuosiin 2000-

2004, ja se sisältää aiheeseen liittyviä artikkeleita, puheita, haastatteluja ja lehdistötiedotteita.

Aineisto on koostettu kronologiseen järjestykseen, ja jokaista vuotta on tutkittu erikseen omana

kokonaisuutenaan. 
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1. Geopolitiikka

1.1 Klassinen ja kriittinen geopolitiikka

Geopolitiikalla on ollut synkkä kaiku erityisesti Euroopassa toisesta maailmansodasta lähtien,

jolloin geopolitiikka yhdistettiin natsien vallanhimoiseen laajentumispolitiikkaan ja joukkotuhoon,

jonka se aiheutti. Yhdysvalloissakin se oli pitkään synonyymi piittaamattomalle ja tuhoisalle

imperialismipolitiikalle. Mutta koska Yhdysvallat on suurvalta, joka ajaa imperialistisia tavoitteita,

on kenties vain luonnollista, että geopolitiikka elpyi siellä kahdeksankymmentäluvulla Kissingerin

popularisoitua termin. Venäjällä geopolitiikka on saavuttanut suuren suosion Neuvostoliiton

romahtamisen jälkeen, kun se vielä kommunistihallinnon aikaan edusti kaikkein mustinta pahaa,

kapitalistisen järjestelmän imperialististen tavoitteiden ajamiseksi kehitettyä työkalua. Euroopassa

geopolitiikkaa vastaan on noussut niin kutsuttu kriittinen geopolitiikka, jonka tavoitteena on

paljastaa imperialistisen politiikan käytäntöjä, jotka aina on  naamioitu joksikin muuksi, nykyään

useimmiten ihmiskunnan yleisen edun nimissä tehdyiksi ratkaisuiksi. Geopolitiikka on terminä yhtä

loppuun käytetty kuin imperialismipolitiikkakin, joten sitä käytetään nykyään monissa teksteissä

jopa synonyyminä maailmanpolitiikalle. Siksi aloitankin tämän tutkimuksen tekemällä selkoa

geopolitiikan syntyhistoriasta ja klassisista geopoliittisista teorioista kriittisen geopolitiikan

perspektiivistä.

Kriittisen geopolitiikan mukaan geopoliittisen ajattelun ironia piilee siinä, että sen toiminta perustuu

maantieteen ja politiikan tukahduttamiseen. Vaikka sen pitäisi vastata maailman maantieteellisen

erilaisuuden ongelmaan, geopoliittinen ajattelu tekee maailmasta etnosentrisen samankaltaisuuden

alueen. Se myös depolitisoi tiettyjä poliittisia käytäntöjä esittämällä ne väistämättöminä ja

luonnollisina prosesseina. Tällaisen reifikaation kohteiksi ovat geopoliittisissa teksteissä joutuneet

esimerkiksi imperialismi, alueellinen ekspansionismi ja materialismi. Geopoliittinen ajattelu on

kuitenkin itsessään syvästi geo-poliittista; se pyrkii ylläpitämään tiettyjen valtarakenteiden

näkemyksiä tilasta ja vallasta niiden marginalisoitujen ryhmien yli, jotka pyrkivät haastamaan nuo

valtarakenteet. (Ó Tuathail 1996, 53-5)

Maantiede on aina näytellyt tärkeää osaa vallankäytössä. Gearóid Ó Tuathail kutsuu geovallaksi

niitä hallinnollisia käytäntöjä, joissa maantiedettä alettiin käyttää vallan teknologiana, jonka
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tarkoitus oli tuottaa ja hallinnoida alueellista tilaa 1500-luvulta eteenpäin. Ó Tuathailin edustaman

kriittisen geopolitiikan mukaan maantiede ei ole mitään luontaisesti annettua vaan valta-tieto-suhde.

Kartat eivät kuvaa objektiivista todellisuutta vaan pyrkivät esittämään maailman tietynlaisena

vallankäyttäjän näkökulmasta. Tämän näkökulman vallankäyttäjät haluavat myös vallankäytön

kohteiden omaksuvan. Ne yleiset valtasuhteet, joihin moderni maantieteellinen tieto asemoidaan,

ovat modernin eurooppalaisen valtiosysteemin kehittyminen ja imperialistinen laajentuminen

ympäri maailmaa 1500-luvulta lähtien. (mt. 6-10)

1800-luvun loppuun mennessä maailma ensimmäistä kertaa näytti ”suljetulta systeemiltä”, lähes

kokonaan asutetulta ja täysin kartoitetulta maantieteelliseltä järjestelmältä. Suurvaltojen

pääkaupungeissa otettiin käyttöön uudenlainen geovallan genre, ”geopolitiikka”. Termi on pelkkä

sovelias fiktio, joka pitää sisällään kokoelman heterogeenisiä intellektuaalisia yrityksiä ajatella

kehittyvän teknologian aiheuttamien muutosten maantieteellisiä ulottuvuuksia ”suljetun tilan”

maailmanjärjestyksessä. (mt. 15)

Termiä ”geopolitiikka” käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1899. Sillä oli symbolista merkitystä

siinä mielessä, että geopolitiikka edusti koherenttia materialistista lähestymistapaa kansainväliseen

politiikkaan. Oikeistolle se oli poliittisesti korrektia, anti-marxilaista materialismia, jolla oli

juurensa kuvitellussa luonnollisten lakien, ikuisten binaaristen vastinparien ja päättymättömien

kamppailujen maailmassa. Kissingerin popularisoitua termin se kasvoi yli ja ohi niin kutsutun

geopoliittisen tradition ja siitä tuli synonyymi maailmanpolitiikalle. (mt. 16-7)

”Geopoliittinen traditio” syntyi sellaisten ajattelijoiden kuin Alfred Mahan ja Nicholas Spykman

Yhdysvalloissa, Friedrich Ratzel ja Karl Haushofer Saksassa, Rudolf Kjellen Ruotsissa ja Halford

Mackinder Iso-Britanniassa kodifioitua sellaisen kansainvälisten suhteiden ajattelutavan, joka toisen

maailmansodan kontekstissa organisoitiin ja kategorisoitiin geopoliittiseen traditioon kuuluvaksi.

”Klassisen” geopolitiikan traditioon yhdistetyt ajattelijat olivat tavalla tai toisella imperialisteja ja

omaksuivat ”nationalistisen” poliittisen kulttuurin. Imperialistinen kulttuuri oletti muun muassa

valkoisen rodun olevan muita rotuja ylempänä ja kansallisesti organisoidun kapitalismin muita

valtiomuotoja parempi. Eräs varhaisen geopoliittisen ajattelun valkoisten ylemmyyttä alleviivaava

erityispiirre oli uuslamarckismi tai ”sosiaalidarwinismi”, joka eroaa darwinilaisesta biologiasta

painottamalla evoluutioprosessin suunnitelmallisuutta satunnaisuuden sijasta. Sen erityispiirteitä

olivat hankittujen ominaisuuksien periytymisen doktriini sekä usko siihen, että orgaanista

variaatiota ohjaavat tahto, tapa ja ympäristö. Edelleen varhainen geopoliittinen traditio perustui
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kartesiolaiseen rationalismiin ja perspektivalismiin, joka spatialisoi maailman esineet ja tapahtumat

redusoiden näin historian ajattomien konfliktien ja universaalien lakien kokoelmaksi. (mt. 22-4)

Klassisen geopolitiikan juuret liittyvät siis 1800-luvun loppuun mennessä saavutettuihin

olosuhteisiin, jolloin maailmankartta näytti ensimmäistä kertaa täysin asutetulta. Halford

Mackinderin kaltaiset ajattelijat pyrkivät yhdistämään universaaleja etsivän itsetieteellisen

maantieteellisen diskurssin ja spekulatiivisen hallinnollisen diskurssin imperialistisesta strategiasta

uudessa maailmajärjestyksessä. Siihen aikaan tämä hybrididiskurssi ei ollut erityisen epätavallinen

vaan osa yleistä uuteen vuosisataan valmistautumisen teoriaa, joka oli alkanut vuonna 1880.

Kasvavien kirjamarkkinoiden ajamana se pyrki selittämään, mihin suuntaan historia oli kulkemassa.

Mackinderille maantieteellisen diskurssin valtiollistaminen merkitsi erinomaista keinoa esitellä

”uuden maantieteensä” merkitystä hallitsevalle eliitille. Käänteentekevänä hetkenä geopolitiikan

historiassa voidaan pitää Mackinderin tammikuussa 1904 Royal Geographic Societyssa pitämäänsä

esitelmää ”The Geographical Pivot of History”. (mt. 25)

Mackinderin sydänmaateoria painotti maahan perustuvan valtion vastustamatonta mahtia, millä hän

viittasi Euraasian mantereen ”sydänmaata” hallitsevaan Venäjään. Koska japanilaiset voittivat

Venäjän pian Mackinderin kuuluisan esitelmän jälkeen kukistaen näin uhkaavan maamahdin, ei

Venäjän uhka tuona aikana tuntunut kovin tärkeältä. Mackinder koki eurooppalaisen sivilisaation

olevan tulosta sekulaarisesta kamppailusta aasialaista invaasiota vastaan. Tätä taustaa vasten näytti

kasvavan, modernin Venäjän strateginen merkitys Euroopan tulevaisuuden kannalta Mackinderistä

selvältä. Keskeisen maantieteellisen sijaintinsa ansiosta Venäjä oli historiansa aikana kyennyt

iskemään strategisesti kolmeen suuntaan, länteen, lounaaseen (Lähi-Itä) sekä Pohjois-Kiinaan.

Rautateiden leviäminen kasvatti maamahdin strategista merkitystä huomattavasti. Vuonna 1943

ilmestyneessä viimeisessä sydänmaateorian versiossaan Mackinder näki vanhojen ennustustensa

olevan käymässä toteen. Merimahtien vallalle muodosti Saksan lisäksi uhkan myös Neuvostoliitto,

josta tulisi maailman voimakkain maamahti, mikäli se selviäisi voittajana sodasta. Mackinder

ennusti myös tarkkanäköisesti Naton geopoliittisen rakenteen ennen sen muodostamista vuonna

1949. (Sloan 2003/1999, 19-34)

Saksalaisen geopolitiikan perustajana voidaan pitää eläintieteen tohtorina uransa aloittanutta

Friedrich Ratzelia. Uuslamarckilaisen käsityksen omaksunut Ratzel postuloi poliittiseen

maantieteeseen seitsemän yleistä lakia, joilla oli juurensa luonnonhistoriassa ja eläintieteessä: 1)

valtion koko kasvaa sen kulttuurin mukana; 2) valtioiden kasvu seuraa muista kansojen kasvun



10

ilmenemismuodoista, kuten maantieteellisestä kehityksestä; 3) valtio kasvaa liittämällä itseensä

pienempiä jäseniä aggregaatiksi; 4) raja on valtion periferia, joka ottaa osaa kaikkiin valtio-

organismin muutoksiin; 5) kasvaessaan valtio pyrkii saavuttamaan poliittisesti merkittävän aseman;

6) ensimmäinen impulssi kasvulle tulee valtio-organismin ulkopuolelta; ja 7) yleinen taipumus

alueelliseen laajenemiseen on nähtävissä kaikissa valtioissa ja sen intensiteetti kasvaa koko ajan.

Ratzel kuvasi tätä valtioiden kasvutarvetta tarpeena ”lebensraumin” eli elintilan hankkimiseksi.

Alueellisesti suurten valtioiden, kuten Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan, kohtalona oli nousta

maailmanvalloiksi. Voidakseen turvata aseman itselleen oli Saksan osallistuttava kilpailuun

elintilasta. Ainoa keino elintilan varmistamiseksi oli sen hankkiminen laajentamalla alueitaan

Afrikan mantereella. (Ó Tuathail 1996, 36-8)

Amerikkalainen Alfred Mahan saavutti suuren suosion teoksellaan The Influence of Seapower upon

History, 1660-1783, joka ilmestyi vuonna 1890. Suosion syynä oli pitkälti teoksen popularistinen

ote ja retorinen strategia, joka sai sen vaikuttamaan asiantuntevalta ja auktoriteettiselta, vaikka se

perustui melkein kokonaan sekundäärisiin lähteisiin. Merkittävin syy Mahanin suosioon oli

kuitenkin hänen omaksumansa yleinen politiikka, joka oli tuona aikana hallitsevan eliitin asialistalla

muutenkin, nimittäin laivastomilitarismi. (mt. 38-41)

Mahan suositteli vuonna 1900 myös toimia Venäjän hillitsemiseksi, koska hän pelkäsi sen

keskeisen sijaintinsa ja laajojen maa-alueidensa ansiosta nousevan vakavaksi uhaksi (Sumida

2003/1999, 56). Vaikka tuona aikana näyttivät voimistuvien Saksan ja Japanin muodostamat

uhkakuvat paljon vaarallisemmilta, oli Mahanin ennustuksissa perää, kuten myöhemmin saatiin

nähdä. Mahanin resepti ekspansionistisen Venäjän uhan patoamiseksi olisi ollut perifeeristen

merimahtien muodostama koalitio, mahdollisuus, jota myös Mackinder – vähemmän innostuneesti

– tutki (mt. 59).

Ruotsalaisen Rudolf Kjellenin ajatukset saivat vastaanottavaisemman yleisön Saksassa kuin

kotimaassaan, missä hän toimi jonkin aikaa konservatiivisen puolueen oikeistosiiven jäsenenä.

Kjellenin politiikka oli osa konservatiivien reaktiota Norjan itsenäistymispyrkimyksiin 1890-

luvulla. Hän vastusti raivokkaasti Norjan itsenäistymistä sekä teksteissään että parlamentissa.

Hävittyään tämän taistelun hän siirtyi kannattamaan saksalaista imperiumia Euroopassa. Hänen

teoksensa The Great Powers of the Present painettiin Saksassa kaksikymmentäkaksi kertaa vuosien

1914 ja 1930 välillä. Viimeisen niistä toimitti saksalainen maantieteilijä Karl Haushofer. Muiden

geopoliittisen tradition kannattajien tavoin Kjellen painotti valtion ”luonnollista” ja ”orgaanista”
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luonnetta. Geopolitiikka oli ensimmäinen valtion viidestä ominaisuudesta, ja siihen sisältyi valtion

alueiden tutkimus. Muut ominaisuudet olivat Demopolitik (väestö), Ekopolitik (taloudellinen

rakenne), Sociopolitik (yhteiskuntapolitiikka), sekä Kratopolitik (hallinnollinen ja perustuslaillinen

politiikka). Kjellenin kategorioista kehittynein ja ratzelilaisin oli Geopolitik. (Ó Tuathail 1996, 44-

5)

Saksalaisen upseerin ja sotahistorian opettajan Karl Haushoferin vaikutus Hitleriin joutui

merkittävän liittoutuneiden propagandan kohteeksi toisen maailmansodan aikana. Nykyään

ajatellaan, että tuota vaikutusta on hurjasti liioiteltu. Haushofer halusi rakentaa Saksasta, Venäjästä

ja Japanista muodostuvan blokin mantereelle brittiläisen meri-imperiumin vastapainoksi, joka

Haushoferin mukaan oli haavoittuvainen ja rappiotilassa. Haushofer näki osia strategiastaan

toteutuvan Antikominternin myötä vuonna 1936 sekä natsien ja Neuvostoliiton välisessä

sopimuksessa vuonna 1939, mutta operaatio Barbarossa teki strategian tyhjäksi. Tuossa vaiheessa

Haushofer oli jo yli seitsemänkymmentävuotias ja hänen vaikutusvaltansa natsien ulkopolitiikkaan

merkityksetöntä. Amerikkalainen jesuiitta Edmund Walsh näki Haushoferin opetuksissa

merkittävää tieteellistä arvoa, vaikka pitikin niitä ”kansainvälisen varkauden apologiana”. Isä Walsh

perusti Haushoferin oppeja soveltavan diplomaattikoulun Georgetownin yliopistoon. Tästä koulusta

tuli sittemmin ase hänen kansainvälistä kommunismia vastaan julistamansa ristiretken käyttöön.

(mt. 45-9)

Nicholas Spykman oli Hollannista Yhdysvaltoihin saapunut siirtolainen, joka Ratzelin tavoin aloitti

uransa ulkomaankirjeenvaihtajana. Spykman muistetaan parhaiten mackinderiläisen ”sydänmaan”

merkityksen kehittelemisestä. Spykman painotti reuna-alueiden (”rimlands”) merkitystä, erityisesti

Länsi-Euroopan ja Kaakkois-Aasian osalta. Yhdysvaltain sodanjälkeisessä diskurssissa

hegemoniseen asemaan noussut Spykmanin argumentointi varoitti Yhdysvaltoja isolationalismin

vaaroista sekä tarpeesta aloittaa aktiivinen interventionistinen ulkopolitiikka estämään minkään

yksittäisen mahdin nouseminen Euraasian mannerta hallitsevaksi hegemoniksi, mikä muodostaisi

vakavan uhkan koko läntisen pallonpuoliskon turvallisuudelle. Spykmanin perusväittämä kuului,

että maantiede ei väitä mitään, se vain on. Spykman ei huomannut, että väittäessään näin hän itse

syyllistyi argumentatiiviseen retoriikkaan. Geopolitiikan visuaaliset tuotokset ovat kriittisen

geopolitiikan mukaan riippuvaisia tiedostamattomasta tekstuaalisuudesta niiden takana. (mt. 50-2)

1.2 Imperialismipolitiikka
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Venäjä on Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vaipunut lähes käsittämättömän rappion tilaan ja

menettänyt suuren osan strategisesti tärkeitä alueitaan. Tällainen tilanne on omiaan synnyttämään

imperialistista politiikkaa. Venäjä onkin pyrkinyt saavuttamaan takaisin menetettyjä alueitaan

lähinnä taloudellisen imperialismin keinoin, koska sotilaalliset keinot eivät sille ole mahdollisia.

Yhdysvallat, jonka etuna on taloudellisen ja poliittisen vakauden säilyminen Euroopan mantereella,

pyrkii patoamaan Venäjän ekspansiivisen ulkopolitiikan laajentamalla Natoa Keski- ja Itä-Euroopan

maihin sekä entisiin neuvostomaihin, jotka ovat vaarassa joutua Venäjän aggressiivisen

suurvaltapolitiikan jalkoihin.

Nykyään on tavallista nimittää ”imperialismiksi” tai ”imperialistiseksi” kaikkea sellaista politiikkaa,

jota termin käyttäjä kulloinkin sattuu vastustamaan. Koska tässä popularistisessa käytössä termi on

menettänyt kaiken konkreettisen merkityksensä, pitää teoreettisessa analyysissa ensin antaa sille

eettisesti neutraali, objektiivinen ja määriteltävissä oleva merkitys. Ennen kuin voidaan määritellä,

mitä imperialismi on, on ensin oikaistava joitakin väärinkäsityksiä sen suhteen, mitä se ainakaan ei

ole. Ensinnäkin kaikki kansakunnan valtaa lisäämään pyrkivä politiikka ei välttämättä ole vielä

imperialismipolitiikkaa, mikäli se pyrkii vain pieniin säätöihin ja jättää yleiset valtasuhteet

koskemattomiksi. Toiseksi kaikki sellainen ulkopolitiikka, joka pyrkii jo olemassa olevan

imperiumin säilyttämiseen, ei välttämättä ole imperialistista. Vaikka sellaisen imperiumin sisäistä

politiikkaa voikin hyvin nimittää ”imperialistiseksi”, on harhaanjohtavaa käyttää sellaista

määritelmää ulkopolitiikasta, joka on luonteeltaan staattista ja konservatiivista. Modernissa

kielenkäytössä imperialismia koskeva debatti tulee imperialistisen laajentumisen jälkijunassa,

tuomiten tai oikeuttaen sen vasta sen jälkeen, kun se on jo tapahtunut. Debatti sai alkunsa

brittiläisen imperiumin myötä, joka siirtomaaimperiumina sai ekonomistisen konnotaation. Se on

antanut sysäyksen imperialismin ekonomistisille selityksille, jotka Hans Morgenthau luokittelee

kolmanneksi imperialismin määrittelyssä epäonnistuneista selityksistä. (Morgenthau 1978, 48-51)

Morgenthau jakaa ekonomistiset imperialismiteoriat kolmeen luokkaan: marxilaiseen,

liberalistiseen ja ”paholaisteorioiden” koulukuntaan. Marxilaisuus pitää kaikkia poliittisia ilmiöitä

taloudellisten voimien ilmentymänä ja imperialismia siis sen taloudellisen systeemin tuotteena,

jossa se sai alkunsa, eli kapitalismin. Marxilaisten teorioiden mukaan kapitalistiset yhteiskunnat

eivät löydä riittäviä markkinoita tuotteilleen eivätkä riittäviä sijoituskohteita pääomilleen, ja ovat

näin ollen pakotettuja orjuuttamaan aina vain suurempia ei-kapitalistisia, lopulta jopa kapitalistisia

alueita ylijäämätuotteidensa markkina-alueiksi ja ylijäämäpääomiensa sijoituskohteiksi.

Liberalistinen koulukunta on samaa mieltä marxilaisten teorioiden kanssa imperialismin syystä,
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mutta se ei usko imperialistisen laajentumisen olevan välttämätön eikä ehkä edes kovin järkevä

vaihtoehto näiden ylijäämien hävittämiseksi. Parannuskeino löytyisi kotimarkkinoiden

laajentamisesta taloudellisten reformien myötä. Imperialismin ”paholaisteorian” mukaan on

olemassa tiettyjä ryhmiä, jotka hyötyvät sodasta, kuten asetehtailijat. Nämä ”sodanlietsojat” ja

”paholaiset” suunnittelevat ja aloittavat sotia hyötyäkseen itse rahallisesti. Tämän teorian mukaan

imperialismi ja sota eivät olisi mitään muuta kuin pahojen kapitalistien salajuonittelua. (mt. 51-3)

Imperialismin ekonomistinen tulkinta kääntää muutamasta yksittäisestä tapauksesta johdetun

rajallisen historiallisen kokemuksen yleiseksi laiksi. Kypsän kapitalismin aikakaudella ei yhtäkään

sotaa buurisotaa lukuun ottamatta ole käyty pelkästään taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi kolonialistisen laajentumisen pääaikakausi ulottuu aikaan ennen kypsää kapitalismia, eikä

sitä niin ollen voida pitää rappeutuvan kapitalistisen yhteiskunnan ominaisuutena. Poliittisia

imperiumeja on sitä paitsi rakennettu jo muinaisista ajoista saakka. Kaikille niille on ollut yhteistä

pyrkimys olemassa olevien valtasuhteiden kumoamiseen. Sekä esikapitalistinen imperialisti,

kapitalistinen imperialisti että ”imperialistinen” kapitalisti haluavat kaikki lisää valtaa, eivät

taloudellista hyötyä, joka kylläkin on vallan tervetullut sivutuote. ”Paholaisteorioita” vastaan on

myös löydettävissä lukuisia esimerkkejä historiasta. Kapitalistit eivät ole imperialisteja, vaan

yleensä juuri päinvastoin. Kaikilla kapitalistisilla ryhmillä modernissa yhteiskunnassa on aina ollut

pyrkimyksenä vastustaa kaikkea sellaista ulkopolitiikkaa, joka imperialismin lailla saattaa johtaa

sotaan. Sota tuo mukanaan sellaista kaaosta ja epävarmuutta, jossa rationaalinen ja laskelmoiva

kapitalismi käy mahdottomaksi, kun taas imperialismipolitiikka voi johtaa ja on usein johtanutkin

sotaan. Sekä kapitalistit että heidän kriitikkonsa ovat syyllistyneet modernille ajalle tyypilliseen

virheeseen antamalla taloudelle liian suuren merkityksen politiikan selittäjänä. Toinen selitys

ekonomististen teorioiden saamaan suureen suosioon on ollut niiden uskottavuudessa. Teoriat ovat

tarjonneet yksinkertaisen ja rauhoittavan selityksen imperialismin kaltaiselle epäinhimilliselle

historialliselle voimalle. (mt. 53-7)

Imperialismipolitiikkaa voidaan parhaiten selittää ajattelemalla tiettyjä tyypillisiä tilanteita, jotka

eräiden subjektiivisten ja objektiivisten olosuhteiden vallitessa lähes varmasti johtavat

imperialistiseen politiikkaan. Ensinnäkin kun kansakunta on sodassa toisen kanssa, on hyvin

todennäköistä että voittajavaltio pyrkii pysyvään valtasuhteiden muutokseen häviäjään nähden

täysin riippumatta siitä, mitkä tavoitteet olivat sodan alkaessa. Tällaista politiikkaa on kutsuttava

imperialistiseksi, koska se pyrkii hävittämään ennen sotaa vallinneen status quon. Toiseksi on

todennäköistä, että hävinnyt valtio pyrkii, mikäli sitä ei ole täysin tuhottu tai muuten käännytetty
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voittajan puolelle, kääntämään tilanteen omaksi edukseen, saamaan takaisin kaiken minkä on

menettänyt ja mahdollisesti enemmänkin. Kolmas imperialismipolitiikkaa suosiva tekijä on

heikkojen valtioiden tai poliittisten valtatyhjiöiden olemassaolo vahvojen valtioiden läheisyydessä.

(mt. 57-9)

Imperialismilla on kolme tyypillistä tavoitetta. Ensinnäkin historia tuntee esimerkkejä

rajoittamattomasta imperialismipolitiikasta, joka pyrkii koko maailman herruuteen eikä pysähdy

niin kauan kuin on vielä olemassa kolkka jonka valloittaa. Toiseksi imperialismipolitiikka saattaa

pyrkiä mantereen herruuteen, josta selkeimpänä esimerkkinä ovat olleet eurooppalaisten valtojen

pyrkimykset saavuttaa hallitseva asema Euroopan mantereella. Kolmanneksi imperialismipolitiikka

voi pyrkiä pelkästään paikalliseen herruuteen, saavuttamaan valta-aseman itse määrittämänsä alueen

sisäpuolella, kuten esimerkiksi Bismarckin Saksa aikoinaan. Tämäntyyppisen imperialismin

rajoitukset eivät johdu luonnonolosuhteista, vaan kysymys on vapaasta valinnasta sen välillä,

pyrkiikö ajamaan status quo –politiikkaa, mantereellista imperialismipolitiikkaa vai paikallista,

rajoitettua laajenemispolitiikkaa. (mt. 59-61)

Imperialismipolitiikkaa voidaan harjoittaa kolmea eri metodia käyttäen. Sotilaallinen imperialismi

on näistä menettelytavoista vanhin, ilmeisin ja raain. Tämän tavan etuna imperialistisen

kansakunnan näkökulmasta on se, että sotilaallisin keinoin saavutettu valta-asema voidaan purkaa

ainoastaan toisen sodan avulla. Haittana on se, että sota on aina uhkapeliä; sen voi hävitä aivan yhtä

helposti kuin voittaakin. Taloudellinen imperialismi on vähemmän karkea ja yleisesti ottaen myös

vähemmän tehokas imperialismipolitiikan keino, modernin ajan tuote. Taloudellisen imperialismin

peruspiirteitä ovat toisaalta pyrkimys status quon purkamiseen muuttamalla valtasuhteita

imperialistisen kansakunnan ja muiden välillä, toisaalta pyrkimys saavuttaa tämä päämäärä

aluevaltausten sijasta taloudellisen kontrollin keinoin. Kaikkein hienovaraisin ja (jos se koskaan

onnistuisi yksinään) menestyksellisin imperialismin muoto on kulttuuri-imperialismi. Se ei pyri

alueiden valtaamiseen eikä taloudelliseen kontrolliin, vaan vaikuttamaan ihmisten mieliin

muuttaakseen valtasuhteita kahden kansakunnan välillä. Kulttuuri-imperialismi ei kuitenkaan

yleensä onnistu saavuttamaan niin suurta voittoa, että se yksin riittäisi, vaan tyypillisesti toimii

kahden muun metodin lisäelementtinä. (mt. 62-5)

Näistä pohdinnoista päästään käsiksi siihen fundamentaaliseen ongelmaan, miten tunnistaa, onko

toisen valtion harjoittama politiikka imperialistista vai ei. Koska imperialismipolitiikka ja status quo

–politiikka ovat perustaltaan täysin erilaisia, täytyy myös niitä vastustamaan suunnattujen
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politiikkojen erota tyypeiltään. Imperialismia on vastustettava vähintään patoamispolitiikan avulla,

joka pysäyttää imperialistisen kansakunnan enemmän aggression, laajentumisen tai muut status

quota uhkaavat toimet. Patoamispolitiikka nostaa vihollisen eteen muurin, joko todellisen tai

kuvitellun. Jos imperialismipolitiikkaa ei tunnisteta, joudutaan vaikeuksiin. Myönnytyspolitiikka

kohtelee imperialismipolitiikkaa kuin se olisi status quo –politiikkaa. Se on korruptoitunutta

kompromissipolitiikkaa, joka ei ole onnistunut tunnistamaan imperialismipolitiikkaa siksi mitä se

on. Myönnyttäjä näkee imperialistivaltion vaatimuksissa rajoitettuja tavoitteita, jotka sinänsä eivät

vielä uhkaa status quota, mutta ei huomaa niiden olevan vain linkkejä pitkässä ketjussa joka tähtää

valtasuhteiden pysyvään muutokseen. Toinen virhe jonka valtion ulkopolitiikasta päättävät tahot

voivat tehdä on juuri päinvastainen; erehtyä pitämään status quo –politiikkaa

imperialismipolitiikkana. Tämä johtaa keskinäiseen epäluuloisuuteen, jatkuvaan kilpavarusteluun ja

lopulta sotaan, mikäli osapuolet eivät kykene korjaamaan virheitään. (mt. 67-71)

Myönnytyspolitiikka joka ei tunnista imperialismia ja pelko joka luo sitä ovat kaksi väärää

vaihtoehtoa, jota älykkäässä ulkopolitiikassa on pyrittävä välttämään. Sellainen älykäs

ulkopolitiikka joutuu kuitenkin kohtaamaan merkittäviä vaikeuksia. Ensinnäkin, mistä voi tietää,

milloin kysymyksessä todella ovat imperialistiset pyrkimykset, jos kerran pienet muutokset

valtasuhteissa ovat status quo –politiikassakin sallittuja? Tällaisiin pieniin muutoksiin status quo –

politiikan puitteissa pyrkinyt menettely voi muuttua nopeasti imperialismipolitiikaksi joko

menestyksen tai turhautumisten vuoksi. Toiseksi, miten tunnistaa taloudellisin tai kulttuuriin

vaikuttavin keinoin tapahtuva imperialismi, joka ei ole yhtä ilmeistä ja helposti havaittavaa kuin

sotilaalliset keinot? Ja edelleen, vaikka kansakunnan ulkopolitiikka olisi onnistuneesti tunnistettu

imperialistiseksi, on edessä vaikeus tunnistaa, minkälaisen imperialismin kanssa ollaan tekemisissä.

Paikalliseen hallintaan pyrkinyt imperialismi voi laajeta yhä suuremmaksi, ja toisaalta

maailmanherruuteen pyrkinyt rajoittamaton imperialismi saattaa ylivoiman edessä palautua

paikallistasolle tai jopa muuttua kokonaan status quo –politiikaksi. Siksi imperialistisia taipumuksia

koskevat arviot ja niitä vastustamaan kehitetyt politiikat eivät koskaan saa olla joustamattomia,

vaan niiden on sopeuduttava nopeasti vallitsevassa tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Muussa

tapauksessa ajaudutaan taas aiemmin kuvatun kaltaisiin virheisiin. Viimeinen ongelma, jonka

ulkopolitiikan päättäjät joutuvat kohtaamaan, on vaikeus tunnistaa imperialismipolitiikka sen

ideologisen valeasun takaa. Kansainvälisen politiikan toimijat harvoin paljastavat harjoittamaansa

ulkopolitiikkaa siksi mitä se todellisuudessa on, ja imperialismipolitiikka piilottelee käytännössä

aina ideologisen naamion takana. (mt. 73-6)
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1.3 Geopolitiikan elpyminen Venäjällä

Koolla on merkitystä myös kansainvälisessä politiikassa. Itse asiassa se voi olla keskeinen elementti

valtiomiesten ja kenraalien arvioidessa strategista ja poliittista tilannetta. Venäjä on kautta koko

historiansa ollut jatkuvien invaasioiden kohteena, joiden vaikutusta Venäjän yhteiskuntaan ja

kulttuuriin ei ulkopuolinen voi ymmärtää. Molemmista päistään avoimena Venäjällä on ollut

valtteinaan ainoastaan aika, etäisyydet ja sääolosuhteet ahdistelijoitaan vastaan. Kasvavan Venäjän

geopoliittinen strategia on kautta historiansa ollut ostaa itselleen aikaa myymällä tilaa. (Murray

2003/1999, 214-5)

Neuvostoliitossa geopolitiikka torjuttiin ja demonisoitiin imperialistisena ja kapitalistisena

harhaoppina. Tästä huolimatta Neuvostoliitossa hyödynnettiin geopolitiikkaa monipuolisesti

esimerkiksi suunnitelmataloudessa ja sosialismin aatteen levittämisessä (Juntunen 2003, 24).

Nykyajan Venäjällä, joka on heikentynyt viimeksi kolme vuosisataa sitten vallinneeseen

geostrategiseen tilaan, ollaan suorastaan pakkomielteisen kiinnostuneita geopolitiikasta (Gray &

Sloan 2003/1999, 9). Venäläisille kansalliseen turvallisuuteen liittyy idea valtiosta työkaluna, joka

varmistaa ’parhaat mahdolliset olosuhteet’ yksilön, yhteiskunnan ja valtion itsensä kannalta.

Neuvostoajan jälkeen geopolitiikka on Venäjällä joutunut myös hämmästyttävän

institutionalisoinnin kohteeksi. Venäjän luonnontieteelliseen akatemiaan perustettiin geopolitiikan

ja turvallisuuden osasto vuonna 1991, jonka henkilökunta koostui yleisesikuntaan kuuluvista

upseereista. Venäjän uusi strateginen kehys pyrki strategiseen vakauteen Yhdysvaltain kanssa

aiemman pariteetin sijasta. Tärkeimmät ’geopoliittisen turvallisuuden’ osatekijät Venäjällä ovat

kuitenkin sisäiset olosuhteet, eivät ulkoiset tekijät. (mt. 10)

Geopoliittisten teorioiden mukaan tilan hallinta on kriittinen tekijä, mikä Venäjällä on muodostunut

nyt suureksi ongelmaksi geostrategisen tilan pienennyttyä merkittävästi strategisesti tärkeillä

alueilla. Tohtori Alexei Arbatovin mukaan entisistä Itä-Euroopan maista ja neuvostovaltioista

koostuva geopoliittinen konglomeraatti muodostaa nyt tehokkaan muurin, jonka tarkoituksena on

eristää Venäjä Euroopan turvallisuusasioista. Ne merkitsevät myös ’ei selkeästi ystävällismielisen’

sotilasliiton, Naton, etenemistä ja Moskovan joutumista epämiellyttävän lähelle sen ohjuksia ja

lentokoneita. (Erickson 2003/1999, 243)

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on Venäjällä otettu ’geopoliittisen lähestymistavan’ lisäksi

jälleen käyttöön ’kansallisen turvallisuuden’ käsite, joista kumpikaan ei kuulunut neuvostoaikaiseen
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poliittiseen kielenkäyttöön. Geopoliittisessa lähestymistavassa on yritetty luoda ’metodologiset

periaatteet geopolitiikan ja turvallisuuden yleisen teorian’ luomiseksi. Näiden tutkimusten

kouraantuntuvana saavutuksena on onnistuttu laajentamaan ’turvallisuuden’ ja erityisesti

’kansallisen turvallisuuden’ käsitteitä ja vahvistamaan ’uhkan’ luonnetta. Tässä geopolitiikka pyrkii

syntetisoimaan useita oppialoja, kuten strategista teoriaa, taloustiedettä, maantiedettä, sotilasasioita,

sosiologiaa sekä demografisia ja ekologisia tutkimusaloja. (mt. 248)

Venäjän sitoutuminen ’kansallisen turvallisuuden’ käsitteeseen herättää kaksi kysymystä: mitä

tärkeitä intressejä ’aktiivisten geopoliittisten tekijöiden’ kontekstissa siihen sisältyy ja mitä uhkia ne

kohtaavat? Venäjän ’geopoliittisen tilan’ tärkeät intressit eivät ole samoja kuin Neuvostoliitossa,

jonka geopoliittinen tila oli suoraan yhteydessä alueisiin, joissa sekä Yhdysvallat että Kiina

hallitsivat. Tuo geopoliittinen tila on Venäjällä muuttunut Kiinaa ja Japania lukuun ottamatta

’epävakaiden ja sekalaisten valtioiden konglomeraatiksi’, johon Venäjän on rajoituttava ainakin

vuoteen 2010 saakka. Amiraali V. S. Pirumov on esittänyt Venäjän turvallisuuteen ja kansalaisten

tärkeisiin intresseihin linkittyvän uhkaprofiilin. Poliittisiin uhkiin kuuluviksi hän luki Venäjän

Federaation koskemattomuutta tai ’Itsenäisten Valtioiden Yhteisön integraatioprosesseja’ vastaan

suunnatut toimet, ihmisoikeusloukkaukset, konfliktit naapurimaissa sekä Venäjän kansainvälistä

asemaa tai statusta uhkaavat toimet. Sotilaallisiin uhkiin kuuluivat konfliktit tai konfliktiuhat

Venäjän pihamaalla, massatuhoaseet, muiden valtioiden omistamat ’valtavat ydinasearsenaalit’ sekä

aserajoitussopimusrikkomuksiin liittyvät strategisen turvallisuuden riskit. Ekologisiin uhkiin

kuuluivat maa-alueiden eroosio, ympäristön suuri myrkkypitoisuus, huonolaatuinen ruoka ja vesi

sekä tautien aiheuttama vahinko geeniperimässä. (mt. 248-52)

Gennadii Zyuganovin mukaan kaikki Venäjän geopoliittiset käsitteet pitävät sisällään kaksi

tavoitetta valtion turvallisuuden takaamiseksi. Ensimmäisen tavoitteen mukaan Venäjän valtiona on

onnistuttava vakauttamaan toimintansa, toisen mukaan sen on saatava ympärilleen itsenäinen ’Suuri

tila’. Jossain mielessä Venäjän tarrautumista geopolitiikkaan voidaan pitää tarkoituksellisena

pakona poliittisesta todellisuudesta, sillä Venäjän katastrofaalinen taloudellinen tila on kaukana

vakaasta, täynnä työttömyyttä, järjestäytynyttä rikollisuutta, etnisiä konflikteja, ekologisia haittoja

sekä brutaalia, regressiivistä ’de-modernisaatiota’. Venäjän hallituksen ja ulkopoliittisen eliitin

mukaan Venäjän ’geopoliittisia intressejä’ ovat Keski- ja Itä-Eurooppa, Lähi-itä sekä Aasian ja

Tyynenmeren alueet, mutta tärkeimpänä listalla ovat kuitenkin strategisesti merkitykselliset IVY-

maat. Geostrategisesti puolustuskannalle pakotettuna Venäjä on kuitenkin jumiutunut

monimutkaisiin geopoliittisiin manöövereihin ja geotaloudelliseen kilpailuun ’Suuresta tilastaan’.



18

Monet Venäjän analyytikoista ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjä on joutunut merkittävään

geostrategiseen kriisiin, joka on kestävä vähintään vuosikymmenen. (mt. 257-8)

Kiista Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän roolista ja statuksesta maailmalla ei ole koskaan täysin

ratkennut, pikemminkin vain voimistunut. On yleisesti hyväksytty ajatus, ettei Venäjä ole enää

suurvalta sen suurta mutta rappeutuvaa ydinasearsenaalia lukuun ottamatta. Strateginen stabiliteetti

Yhdysvaltain kanssa on korvannut aikaisemman strategisen pariteetin. Olisi kuitenkin virhe

kuvitella, että Venäjä olisi syrjäytetty maailmannäyttämöltä, tai että siitä olisi tullut toisen tai

kolmannen luokan valtio. Jotkut näkevät Venäjän statuksen ’luonnollisena valtatienä’

kaupankäynnissä ja kommunikaatiossa Euroopan, Aasian ja Afrikan välillä tai ’Euraasian siltana’,

lyhimpänä kauppareittinä Euroopan ja Aasian välillä. Tästä huolimatta Venäjän ’geopoliittisen

turvallisuuden’ tärkeimmät osatekijät liittyvät pikemminkin sisäisiin olosuhteisiin kuin ulkoisiin

parametreihin. (mt. 255)

Venäjän sotilaalliset intressit ja turvallisuusprioriteetit pyrkivät ajamaan aivan tietynlaista

integraatiota, joka yrittää muodostaa Venäjälle sen itsensä määrittelemää geostrategista ja

geopoliittista tilaa. Nykyisten IVY-maiden kehyksessä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu

uudelleenintegroitumista  Venäjälle. Sen sijaan Venäjän tähtäimessä on yhdistää geopoliittiset ja

geostrategiset prioriteetit geotaloudellisiin intresseihin ja luoda näin ’uusimperialistinen tila’ jossa

Venäjällä säilyisi sotilaallinen ja taloudellinen johtajuus. Termi ’uusimperialistinen’ tarkoittaa tässä

yhteydessä Venäjän tiettyjen toimien ’geostrategista tai geopoliittista selitystä’. ’Geopoliittinen

isku’ on pysyvää tietoisuutta Venäjän strategisesta sijainnista, ja se pyrkii suojelemisen lisäksi

voimistamaan Venäjän statusta ’suurvaltana’. (mt. 263)

1.4. Länsimaiden strategiset vaihtoehdot

Päinvastoin kuin Saksaa ja Japania toisessa maailmansodassa ei Venäjää koskaan miehitetty eikä

alistettu poliittisen ”uudelleenkoulutuksen” alaiseksi kylmän sodan voittajien taholta. Se välttyi

myös yhteiskunnalliselta uudelleenrakentamiselta näiden suorassa valvonnassa. Useimmille

venäläisille tämä oli hämmentävä ja kaksiselitteinen kokemus. Useimmat eivät kokeneet itseään

voitetuiksi, mutta jälkeenpäin monet tunsivat itsensä petetyiksi. (Brzezinski 2001, 64-5)

Venäjän tilannetta voidaan verrata pikemminkin Ottomaanien imperiumin romahtamiseen ja

turkkilaisen kansallisvaltion syntyyn. Imperiumin hitaan rappion aikana syntyi merkittävä määrä
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toisinajattelevia intellektuelleja ja nuoria upseereita, jotka halusivat muovata Turkista

länsieurooppalaisen kansallisvaltion. Ensimmäisessä maailmansodassa kohdatun tappion jälkeen

näyttämölle astui uusi sukupolvi uudistusmielisiä johtajia, jotka omaksuivat eurooppalaistyyppiset

lait ja luopuivat imperialistisista vaateistaan. Venäjän kohdalla tilanne ei ole aivan sama, sillä

neuvostosysteemin romahdus tapahtui liian nopeasti. Vanhoista neuvostoaikaisista geopoliittisista

asenteista vapaata johtajasukupolvea ei vielä ole syntynyt. Vanhan sukupolven tehtyä tilaa

nuoremmille Venäjän vanha imperialistinen status ei ole enää kuin muisto vain, mikä väistämättä

luo uuden globaalin suhtautumistavan. (mt. 64-6)

Tämän prosessin kiihdyttämiseksi länsimaiden tulisi jatkaa Venäjän tukemista, mutta tukea ei saisi

kohdistaa keskushallinnolle. Tuki pitäisi kohdistaa Venäjän kansalaisjärjestöille, joiden piiristä on

nouseva nuorempi ja lännelle avomielisempi poliittinen eliitti, joka ymmärtää oman etunsa

laillisessa yhteiskunnassa. Yhdysvaltain pitäisi myös huomattavasti laajentaa Venäjän nuoremmille

virkamiehille ja liikemiehille suunnattuja vierailuohjelmiaan. Venäjän kehitys viivästyy, mikäli

nykyinen poliittinen eliitti saa sen käsityksen, että se voi onnistuneesti jatkaa imperialistisen

politiikan ajamista erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella. Lännen on jatkettava uusien

valtioiden tukemista, erityisesti Ukrainan, Georgian, Azerbaidzhanin ja Uzbekistanin. Voidakseen

toipua Venäjän täytyy länsimaistua yksiselitteisen ehdottomasti jälki-imperialistisena valtiona.

Venäjä ei voi samaan aikaan olla sekä imperialistinen että eurooppalainen. (mt. 66-7)

Vaikka erityisesti Yhdysvaltain on varottava putoamasta siihen ansaan, että siitä tulisi Venäjän

liittolainen muslimeja (tai kiinalaisia) vastaan, mahdollisuus konfliktien räjähdysmäisestä

leviämisestä Lähi-idässä saattaa ajan myötä lieventää Venäjän tuntemaa vihamielisyyttä lännen

toiminnasta alueella. EU:n itälaajentumisen yhteydessä saattaisi osoittautua hyödylliseksi tarjota

Venäjälle erityistä statusta Kaliningradin alueella, ei vain alueen taloudellisten ongelmien

lievittämiseksi vaan myös EU:n ja Venäjän suhteiden lähentämiseksi ylipäänsä. Venäjälle olisi

erittäin hyödyllistä, jos se jonain päivänä toivottaisi tervetulleeksi sekä EU:n että Naton

laajentumisen ja vielä hakisi itsekin jäsenyyttä niihin. Se vapauttaisi Venäjän nykyisestä

geopoliittisesta kontekstistaan ja loisi suotuisat olosuhteet kipeästi kaivatulle yhteiskunnalliselle

toipumiselle. (mt. 69-72)
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2. Venäjä ja Nato

2.1. Geostrateginen shakkilauta

Kirjoitetun historian alusta saakka Euraasian mannerlaatta on näytellyt tärkeää osaa

maailmanpolitiikassa. Zbigniew Brzezinski viittaa yhteen tunnetuimmista geopoliittisen teorian

pioneereista, Harold Mackinderiin, jonka mukaan se, joka hallitsee Euraasian mannerta, hallitsee

koko maailmaa (Brzezinski 1997, 38). Tämän mantereen hallinnasta oli pohjimmiltaan kyse myös

kylmän sodan blokkipolitiikassa. Vastakkain olivat kapitalismi ja vapaa markkinatalous, joita edusti

Yhdysvallat, sekä kommunismi Neuvostoliiton johdolla. Nato oli se väline, jonka avulla

Yhdysvallat piti hallussaan Länsi-Eurooppaa. Toisen maailmansodan heikentämät Länsi-Euroopan

maat luottivat Natoon – ja Yhdysvaltoihin – pidettäessä loitolla kommunismin uhkaa.

Tällä hetkellä aktiivisia geostrategisia pelaajia Euroopan mantereesta käytävässä geopoliittisessa

pelissä ovat valtiot, joilla on sekä mahdollisuus että kansallinen tahto käyttää vaikutusvaltaansa yli

kansallisten rajojen muuttaakseen vallitsevaa geopoliittista asiaintilaa. Ne tutkivat tarkoin

Yhdysvaltain voimat, määrittelevät missä määrin niiden intressit osuvat päällekkäin sen intressien

kanssa ja muotoilevat sen mukaan omat rajoitetummat tavoitteensa Euraasiassa, jotka toisinaan

käyvät yksiin, toisinaan törmäävät yhteen Yhdysvaltain politiikan kanssa. Brzezinski määrittää

ainakin viisi geostrategista avainpelaajaa: Ranska, Saksa, Venäjä, Kiina ja Intia ovat suuria ja

aktiivisia pelaajia, toisin kuin Iso-Britannia, Japani ja Indonesia, vaikka ne merkittäviä maita

ovatkin. (mt. 40-1)

Kylmän sodan jälkeen Länsi-Eurooppa on edelleen ollut Naton kautta linkittyneenä Yhdysvaltoihin.

Euroopassa ei yksinkertaisesti ole ollut tarvittavaa sotilaallista voimaa huolehtia alueellisista

konflikteista omin avuin, vaan Euroopan valtioiden on kerta toisensa jälkeen ollut pakko turvautua

Yhdysvaltain apuun, kun on tarvittu aseellista interventiota. Tämä taas on sopinut Yhdysvalloille

paremmin kuin hyvin. Nato sitoo tärkeimmät Euroopan valtiot USA:n yhteyteen, mikä tekee

Yhdysvalloista tärkeän toimijan jopa Euroopan sisäisissä asioissa (mt. 27)

Euroopan Unioni on lähinnä Ranskan johdolla pyrkinyt kaikessa hiljaisuudessa kehittämään omaa

puolustusydintään. Tällainen Euroopan sisäinen turvallisuusyhteisö vähentäisi ajan myötä Naton ja

sitä kautta myös Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Euroopan maaperällä. Tällainen riippumattomuus
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sopisi Yhdysvalloille hyvin huonosti, kuten on saattanut huomata Yhdysvaltain voimakkaista

reaktioista EU:n esikuntakaavailuihin. Joka tapauksessa EU:n oma puolustuskapasiteetti on tällä

hetkellä varsin rajallinen, ja tällaisen itsenäisen turvallisuusyhteisön syntyminenkin vie aina oman

aikansa.

Venäjä on edelleen tärkeä geostrateginen pelaaja huolimatta heikentyneestä tilastaan ja

pitkittyneestä rappiostaan. Venäjän täytyi vielä tehdä perusteellinen geostrateginen valinta sen

suhteen, pitäisikö sen kohdella Yhdysvaltoja ystävänä vai vihollisena. (mt. 44) Vanha viisaus

sanoo, että ellei voi voittaa vastustajaansa, kannattaa liittoutua sen kanssa. Neuvosto-Venäjä

liittoutui Saksan kanssa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Neuvostoliitto Yhdysvaltain kanssa

toisen maailmansodan aikana ja Venäjä vuonna 2002 terrorisminvastaisen sodan alussa. (Nordberg

2003, 612) Paljon riippuu siitä, miten Venäjän sisäinen politiikka kehittyy ja tuleeko siitä

eurooppalainen demokratia vai taas kerran euraasialainen imperiumi. Joka tapauksessa se säilyy

pelaajana, vaikka onkin hukannut joitakin ”nappuloistaan” ja osan avainalueistaan Euraasian

shakkilaudalla. (Brzezinski 1997, 44)

Demokraattisen Venäjän olisi helpompi omaksua amerikkalaiset ja eurooppalaiset arvot ja

todennäköisemmin osallistua vakaamman ja yhteistyökykyisemmän Euraasian rakentamiseen.

Mutta Venäjän kunnianhimo saattaa ulottua pidemmälle kuin vain saada tunnustusta

eurooppalaisena demokratiana. Venäjän ulkopolitiikassa elää edelleen syvään juurtunut haave

erityisestä euraasialaisesta roolista, ja tästä perspektiivistä osa Venäjän vaikutusvaltaisista

päättäjistä näkee jopa ystävällismielisen länsimaisen politiikan tavoitteena estää Venäjän oikeutetut

vaateet globaaliin statukseen. Yhdysvaltain dilemmaksi nousee se, missä määrin Venäjää pitäisi

tukea taloudellisesti ja missä määrin entisiä neuvostotasavaltoja pitäisi samanaikaisesti avustaa

puolustuksessaan ja itsenäisyytensä turvaamisessa. Jos Venäjä saavuttaa joskus vanhan mahtinsa,

eikö se silloin pyri myös saamaan takaisin vanhan imperiuminsa rajat? Voiko se silloin olla sekä

imperiumi että demokratia? (mt. 51-2)

Suomen ulkopoliittisena linjana on pitkään ollut pyrkimys Venäjän länsimaistamiseen. Muut EU-

maat ovat olleet varovaisempia Venäjälle antamiensa myönnytysten suhteen. Esimerkiksi WTO:n

jäsenyyskysymys on hiertänyt Venäjän ja Unionin suhteita. Venäjän taloudelliset ongelmat

tuottavat jatkuvasti ongelmia demokratisoitumiskehitykselle.
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Brzezinski uskoo, että mikäli yhdentyvä ja laajentuva Euroopan Unioni aikoo perustaa

turvallisuutensa jatkuvaan allianssiin Yhdysvaltain kanssa, ei Euroopan geopoliittisesti

haavoittuvampi osa, Keski-Eurooppa, saa jäädä Naton kautta muulle Euroopalle taatun

turvallisuusjärjestelmän ulkopuolelle. Yhdysvaltain olisi toimittava läheisessä yhteistyössä Saksan

kanssa saadakseen aikaan Euroopan laajentumisen itään päin. Laajeneminen tapahtuisi, mikäli

Yhdysvallat ja Saksa yhdessä rohkaisisivat muita Nato-maita ottamaan askeleen siihen suuntaan ja

neuvottelisivat joistakin myönnytyksistä Venäjän suuntaan, mikäli se olisi halukas kompromissiin.

Yhdysvaltain ja Saksan yhteinen painostus oli erittäin tärkeää kaikkien Nato-maiden

yksimielisyyden saavuttamiseksi, mutta mikään yksittäinen Nato-maa ei olisi myöskään pystynyt

sitä vastustamaan. Naton itälaajentuminen on ensiarvoisen tärkeää, mikäli uuden Euroopan on

tarkoitus pysytellä osana ”euroatlanttista” tilaa. Yhdelläkään transatlanttisen systeemin

ulkopuolisella valtiolla ei ole oikeutta estää minkään tunnustetun eurooppalaisen valtion

osallistumista eurooppalaiseen systeemiin, eikä yhdeltäkään valtiolta pitäisi kieltää lopullista

jäsenyyttä sen enempää EU:ssa kuin Natossakaan. Mikäli Yhdysvaltain alkuun panema Naton

itälaajentuminen epäonnistuisi, Brzezinskin mukaan se tuhoaisi Yhdysvaltain hegemonian, pirstoisi

yhdentyvän ja laajentuvan Euroopan käsitteen, masentaisi keskieurooppalaiset ja saattaisi laukaista

Venäjän piilevät geopoliittiset tai imperialistiset pyrkimykset Keski-Euroopassa. (mt. 79-80)

2.2. Venäjän suhde Natoon

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen otti presidentti Jeltsin tavoitteekseen Venäjän länsimaistamisen.

Länsi omaksui alun perin ystävällismielisen kannan Venäjän pyrkimyksiin. Kun Yhdysvallat

puhuivat ”kypsästä strategisesta yhteistyöstä” Washingtonin ja Moskovan välillä, venäläisistä

vaikutti siltä kuin uusi amerikkalais-venäläisen yhteistyön akseli olisi astunut korvaamaan entisen

kilpailun. Venäjän uusi johto tulkitsi asian siten, että muun maailman pitäisi tunnustaa Venäjä

Yhdysvaltain vertaiseksi, eikä mihinkään globaaliin ongelmaan tulisi puuttua ilman Venäjän

osallistumista ja lupaa. Ongelmana oli, että uusi Venäjä oli aivan yksinkertaisesti liian heikko ja

yhteiskunnallisesti takapajuinen yli seitsemänkymmenen vuoden kommunistihallinnon jälkeen

kelvatakseen todelliseksi globaaliksi kumppaniksi. Venäläisten pettymys oli suuri. (mt. 99-101)

Mark Webberin mukaan Venäjän huoli Naton laajenemisesta johtuu siitä, että Itä-Euroopan maiden

Nato-jäsenyys sulkisi Venäjän koko mantereen kattavan turvallisuusjärjestelmän ulkopuolelle

(Webber 1996, 197). Kun Yhdysvalloissa päätettiin vuonna 1996 tehdä Naton laajentamisesta

keskeinen tavoite vakaamman ja turvallisemman euroatlanttisen yhteisön muovaamisessa, Venäjä
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vastusti päätöstä tiukasti. Jotkut vastustajat, erityisesti Venäjän sotilaallisen johdon piirissä, pitivät

vielä yllä kylmän sodan mentaliteettia eivätkä nähneet Naton laajentumista Euroopan oman kasvun

tärkeänä osana vaan Yhdysvaltain johtaman ja edelleen vihamielisen allianssin etenemisenä

Venäjän rajoille. Eräät osat Venäjän ulkopoliittista eliittiä pitivät vielä kiinni vanhasta

geostrategisesta näkökannasta jonka mukaan Yhdysvalloilla ei ollut mitään tekemistä Euraasiassa ja

Nato-laajenemisen pääasiallinen motiivi oli Yhdysvaltain oman vaikutusvallan kasvattaminen.

Monet Venäjän demokraateista pelkäsivät, että Naton laajeneminen merkitsisi sitä, että Venäjä

jätettäisiin Euroopan ulkopuolelle ja sitä pidettäisiin kelvottomana eurooppalaisen yhteisön

institutionaaliseen kehykseen. (Brzezinski 1997, 101-2)

Kun ei Venäjän presidentti eikä ulkoministeri pystynyt tarjoamaan yhtenäistä geostrategista

johtajuutta, ei itsessäänkään hajanainen uusi venäläinen eliitti pystynyt selkeästi määrittelemään,

mitä Venäjä halusi Euroopasta tai realistisesti arvioimaan heikentyneen Venäjän todellisia

rajoituksia. Moskovan poliittisen eliitin oli vaikea luopua Venäjän etuoikeutetun geopoliittisen

aseman ideasta, ei pelkästään entisen Neuvostoliiton alueella vaan jopa entisten Keski-Euroopan

satelliittivaltioidenkin suhteen. Heidän ajoittain uhkaavat reaktionsa keskieurooppalaisten

tavoitteiden suhteen vain vahvistivat entisten satelliittivaltioiden – jotka vasta olivat vapautuneet

Venäjän vallasta – toiveita saada turvasatama Natosta. (mt. 102-3)

Määriteltäessä uudelleen Venäjän paikkaa maailmassa täytyy Yhdysvaltain ja Euroopan olla

auttamassa. Brzezinskin mukaan niiden on tarjottava Venäjälle erikoissopimus Naton kanssa (mikä

toteutuikin Venäjä-Nato-neuvoston myötä vuonna 2002), ja alettava yhteistyössä Venäjän kanssa

suunnittelemaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tarjoamaa löyhää rakennetta

huomattavasti vahvempaa järjestöä. Mikäli Venäjä onnistuu kehittämään sisäisiä demokraattisia

instituutioitaan ja edistyy vapaaseen markkinatalouteen perustuvan taloutensa kehittämisessä, sen

yhä läheisempää liittoa EU:n ja Naton kanssa ei sitäkään pitäisi lukea pois laskuista. (mt. 120)

Erityinen merkitys tässä on Ukrainalla. EU:n ja Naton laajentuessa Ukrainalle tarjoutuu jossain

vaiheessa mahdollisuus valita, haluaako se liittyä jompaankumpaan organisaatioon. Jos Ukraina

haluaa säilyä itsenäisenä valtiona, sen on oltava ennemmin osa Keski-Eurooppaa kuin Euraasiaa, ja

siinä tapauksessa sen on osallistuttava keskieurooppalaiseen yhteistyöhön EU:n ja Naton kanssa.

Venäjä ei voi kuulua Eurooppaan ilman Ukrainaa, mutta Ukraina voi kuulua Eurooppaan ilman

Venäjääkin. Venäjän ja Euroopan lähentymisprosessi kehittyy kuitenkin nopeammin, mikäli

onnistutaan muovaamaan Venäjää oikeaan suuntaan työntävä geopoliittinen konteksti. Ja mitä
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nopeampi tämä prosessi on, sitä nopeammin Euraasian musta aukko täyttyy yhä enenevässä määrin

modernilla ja demokraattisella yhteisöllä. Venäjän kannalta kysymys ei ole enää geopoliittisen

valinnan tekemisestä vaan ainoan selviytymismahdollisuuden kohtaamisesta. (mt. 121-2)

Naton laajentumisesta käyty kiista sai uuden käänteen tammikuussa 1994, kun Naton kokouksessa

Brysselissä muotoiltiin ’Partnership for Peace’ (PfP) –aloite. Sen tarkoituksena oli lyödä kolme

kärpästä yhdellä iskulla: tarjota jotain konkreettista itäeurooppalaisille, tulla Venäjää vastaan sen

huolissa ja lievittää Naton sisäisiäkin pelkoja laajentumisen mahdollisesti aiheuttamista

hankaluuksista. Kaikille ETYK-maille avoin PfP tarjosi suurempaa sotilaallista yhteistyötä Naton

kanssa ja periaatteessa hyväksyi Naton laajentumisen. Se ei kuitenkaan tarjonnut vielä

laajentumisen aikataulua eikä konkreettisia turvallisuustakuita. (Webber 1996, 197)

Naton laajentumisen pääkannattajat ja promoottorit ovat olleet Yhdysvallat ja Saksa.

Länsieurooppalaista yhteisöä kehitettäessä oli Saksan hyväksyttävä Ranskan johtava asema, mutta

Neuvostoliiton hajottua Ranskalle alisteinen asema ei ollut enää välttämätön yhdistyneen Saksan

ollessa itse asiassa kumppaneista vahvempi. Naton suojaavan sateenvarjon alla kylmän sodan

jälkeinen Saksa saattoi avoimemmin pyrkiä johtajan rooliin Keski-Euroopassa uhkaamatta samalla

naapureitaan. (Brzezinski 1997, 68-9)

Euroopan johtajuudesta Saksan kanssa kilpailee Ranska. Ranskan osoittama hienoinen

varauksellisuus Naton laajenemiselle osoittamassaan tuessa oli ainakin osittain taktinen veto, jonka

tarkoituksena oli saavuttaa väljyyttä suhteessa Yhdysvaltoihin. Koska Yhdysvallat ja Saksa olivat

laajentumisen pääkannattajat, oli Ranskan etujen mukaista edetä varovaisesti ja esittää

huolestunutta laajentumisen Venäjälle mahdollisesti aiheuttamista kielteisistä seurauksista. Venäjän

kortti ei pelkästään tasapainottanut Yhdysvaltain ja Ranskan välisiä suhteita ja lähettänyt

hienovaraista viestiä Saksan suuntaan, vaan lisäsi myös Yhdysvaltain painetta ottaa vakavammin

huomioon Ranskan esittämät Nato-reformit. (mt. 67)

Brzezinski uskoo, että Baltian maiden liittyminen Natoon saattaa kiihdyttää myös Suomen ja

Ruotsin harkitsemaan jäsenyyttä puolustusliitossa (mt. 84). Toisaalta on myös mahdollista, että

pitemmällä tähtäimellä Länsi-Euroopan Unioni WEU saattaa laskea yhteyteensä joitain EU:n

jäsenvaltioita, jotka vaihtelevista geopoliittisista tai historiallisista syistä eivät halua liittyä Naton

jäseniksi. Näihin saattaisivat lukeutua Suomi, Ruotsi tai ehkä jopa Itävalta, joilla kaikilla on jo

tarkkailijan status Länsi-Euroopan Unionissa. (mt. 77)
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3. 1994-2000: Kangertelevaa yhteistyötä

3.1. Kylmän sodan päättymisestä vuosituhannen vaihteeseen

Niin sanotun turvallisuusdilemman käsitteen keskeinen piirre on, ettei sen tarvitse edellyttää

vihamielisiä aikomuksia minkään maan taholta, vaan kansainvälisen järjestelmän logiikka vaatii,

että valtioiden on varauduttava pahimman varalle. Turvallisuusdilemma hallitsi maailmanpoliittista

näyttämöä koko kylmän sodan ajan ja on edelleen läsnä Venäjän ja Naton välisissä suhteissa.

(Pursiainen & Sari 1/2002, 9-10)

Yhteistyö Venäjän ja Naton välillä on kylmän sodan päättymisestä lähtien koko ajan tiivistynyt.

Vielä vuonna 1994 Venäjä vastusti voimakkaasti entisten Varsovan liiton maiden liittymistä

Natoon, eikä suostunut allekirjoittamaan PfP-sopimusta ennen kuin melkein kaikki entiset

Neuvostotasavallat ja Varsovan liiton maat olivat allekirjoittaneet sopimuksen. Vasta toukokuussa

1995 Venäjä antoi periksi ja suostui allekirjoittamaan sopimuksen sekä dokumentin Naton ja

Venäjän välisistä suhteista. Venäjä jatkoi kuitenkin voimakkaasti protestoimista Naton

laajentumiskysymystä vastaan, joka hidasti yhteistyön kehittymistä. (mt. 52)

Kaksi vuotta myöhemmin, toukokuussa 1997, Venäjä ja Nato allekirjoittivat Pariisin kokouksessa

keskinäisten suhteiden perustamisasiakirjan. Vastineeksi Venäjän periksi antamiselle Naton

laajenemiskysymyksessä perustettiin Nato-Venäjä Pysyvä Yhteinen Neuvosto (Permanent Joint

Council – PJC), joka oli luonteeltaan konsultoiva elin. Heinäkuussa 1997 Naton huippukokouksessa

Madridissa Tsekin tasavalta, Unkari ja Puola aloittivat jäsenyysneuvottelut Venäjän vastalauseista

huolimatta. (mt. 53)

Maaliskuussa 1998 Venäjän edustajisto Natossa aloitti toimintansa Brysselissä. Maaliskuussa 1999

Naton ilmaiskut Kosovossa aiheuttivat vakavan takaiskun Venäjän ja Naton välisissä suhteissa.

Tsekin tasavalta, Puola ja Unkari liittyivät Natoon ja ottivat huhtikuussa osaa Naton Washingtonin

huippukokoukseen täysivaltaisina jäseninä. Kokouksessa ilmoitettiin, että jäsenyys on avoin myös

muille halukkaille jäsenkandidaateille. Toukokuussa 2000 Venäjän ja Nato-maiden ministerit

tapasivat PJC:ssä ensimmäistä kertaa Kosovon kriisin jälkeen. (mt. 53)

3.2. Balkanin kriisi kivenä kengässä
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Syyskuun 14. päivänä vuonna 2000 julkaistusta lehdistötiedotteesta käy ilmi, että Naton sotilaalliset

operaatiot Balkanilla hiersivät edelleen liittoutuman ja Venäjän välejä. Yhdysvaltain ilmavoimien

kenraali Gregory Martin oli ilmoittanut, ettei Nato poislukenut sotilaallista operaatiota Jugoslaviaa

vastaan, jos Belgrad hyökkäisi Montenegroa vastaan. Se, että Nato suunnitteli sotilaallista

operaatiota suvereenia valtiota vastaan ilman mitään neuvotteluja Venäjän kanssa alueella, jossa

Venäjän intressit olivat huomattavat, koettiin Naton ja Venäjän välisiä suhteita koskevan

sopimuksen loukkaamiseksi.

Marraskuun 25. päivänä Euroopan konferenssissa Berliinissä Venäjän ulkoministeri Igor Ivanov

valitti puheessaan Russia in Europe: Opportunities and Prospects for the All-European

Cooperation, että Naton Jugoslaviassa suorittamien pommitusten jälkeen maailma oli palannut

ylläpitämään kansainvälistä turvallisuutta pelkästään sotilaallisin keinoin, joukkotuhoaseet mukaan

luettuina:

After NATO bombardment of Yugoslavia the world returned to the topic of ensuring security

only by military means, including through acquisition of weapons of mass destruction, I am

convinced that such negative developments do not meet the interests of any European state

[…] NATO is also one of the European realities in the field of security. No one can reproach

Russia for the lack of political will to cooperate with the North Atlantic Alliance. We have

made every effort to gradually overcome hostility and distrust in our relations caused by the

fact that NATO is to a great extent associated with the European past […][T]he new strategic

concept of alliance, its actions against Yugoslavia and the policy of NATO’s expansion to the

East are also quite illustrative in this sense […] Russia has agreed to gradual resumption of

activities of the Russia-NATO Joint Permanent Council on the understanding […] that our

further relations will be build in accordance with principles and standards of international

law, the UN Charter, the Helsinki Final Act and the Charter on European Security. We have

to be quite sure that the Alliance will not act henceforth in violation of the Founding Act

Russia-NATO. I am positive that it is in the interests of both Russia and the Alliance to

strenghten mutual dialogue and cooperation.

Ivanovin mukaan Venäjä yritti parhaansa päästäkseen yli liittoutumaa kohtaan tuntemastaan

epäluuloisuudesta ja vastenmielisyydestä johtuen Naton merkityksestä Euroopan menneisyydessä.

Vakaa ja turvallinen Eurooppa on myös Venäjän intressien mukainen, ja Naton merkitys tässä on
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välttämätön. Naton toimet Jugoslaviassa ja sen omaksuma itälaajentumispolitiikka sen sijaan ovat

osoitus yhden valtion (Yhdysvaltain) yrityksistä pitää yllä hegemoniaansa väkivalloin, mitä

moninapaiseen maailmanjärjestykseen tähtäävä Venäjä vastustaa. Venäjä toivoo Naton muuttumista

kylmän sodan vihamielisestä sotilasliitosta globalisaation haasteisiin vastaamaan pystyväksi

kansainväliseksi sotilaalliseksi yhteistyöjärjestöksi. Tämä kehitys näytti ottaneen takapakkia

hiljattaisten tapahtumien ja Naton omaksuman strategian vuoksi. Ivanov kuitenkin katsoi, että olisi

sekä Venäjän että Naton etujen mukaista, mikäli liittoutuma ei vastaisuudessa toimisi PJC:n

perustamissopimuksen vastaisesti.

3.3. Käytännöllistä yhteistyötä

Joulukuun 15. päivänä PJC kokoontui toisen kerran Jugoslavian kriisin jälkeen. Seuraavana päivänä

asian tiimoilta pidetyssä lehdistökonferenssissa ulkoministeri Ivanov kuvasi kokousta rakentavaksi

suhteessa Venäjän tavoitteisiin Euroopassa:

I would like first of all to subscribe to the assessments that were expressed by the NATO

Secretary General regarding the results of today’s meeting of the Permanent Joint Council.

We assess these results positively. We see our task in achieving, by way of dialogue, including

with NATO, the creation of a European architecture under which every state would feel

equally secure […] From this point of view, today’s discussion was constructive and […]

oriented to the future of our cooperation.

Ivanovin puheessa korostuu jälleen vakaan ja turvallisen Euroopan merkitys Venäjälle ja tämän

saavuttamiseksi vaadittava yhteistyö eurooppalaisten turvallisuusjärjestöjen ja erityisesti Naton

kanssa. Venäjän näkökulmasta eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä ei kata kaikkia

eurooppalaisia valtioita: 

There are the realities that now exist in Europe. There is NATO. This organisation consists of

19 states. There is the European Union, which is developing its own vision of the questions of

defense and security. These are the realities with which it is necessary to reckon. At the same

time we must define for ourselves a strategic perspective: what kind of Europe we want to see.

A Europe divided into groups of states which would negotiate between themselves how to

ensure security, or nevertheless a Europe within which an architecture is built encompassing

all the states […][N]o one has a ready formula. Yet we have opened and are conducting a
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dialogue, including with the European Union. We believe it is precisely through a

constructive dialogue respecting and considering the interests of each other that it will be

possible to reach solutions and agreements that would meet the security interests of all states.

From this point of view I trust that the dialogue between Russia and NATO is an important

channel for the exchange of information and study of various questions.

Kokouksen asialistalla oli entisen Jugoslavian tilanne sekä Venäjän ja Naton välinen yhteistyö.

Kokouksessa käytiin läpi myös mitä toukokuussa Firenzessä pidetyn kokouksen jälkeen oli saatu

aikaan: Oli käyty keskusteluja strategiasta ja sotilasdoktriineista ja pidetty yllä yhteistä

rauhanturvaamista. Asiantuntijat olivat kokoontuneet ydinohjusten, terrorismin, kilpavarustelun

riskien sekä CFE-sopimuksen (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) merkeissä.

Käytännöllistä yhteistyötä saatiin aikaan muun muassa meripelastuksessa ja reserviin siirrettyjen

upseerien uudelleenkouluttamiseksi. Saavutettiin yksimielisyys siitä, että Balkanin tilanteen

rauhoittaminen oli mahdollista vain Venäjän, Naton ja muiden valtioiden yhteistyöllä. Kokouksessa

sovittiin myös vuoden 2001 työsuunnitelma sekä päätettiin Naton tietotoimiston perustamisesta

Moskovaan.

Samaan aikaan Venäjän vastenmielisyys Naton mekaanista laajentumista kohtaan ei ollut hellittänyt

lainkaan. Ulkoministeriön antamassa lausunnossa marraskuun 15. päivältä todetaan asia seuraavalla

tavalla:

The negative position of Russia on the question of the Alliance’s eastward enlargement has

undergone no change. The further expansion of NATO, including the implementation of plans

to admit the Baltic states to its ranks, would call into question the process of the restoration of

our relations with the North Atlantic Alliance and would give rise to new problems for

security in the Baltic region, fraught with the growth of distrust and tension in relations

between neighbor countries.

Lausunto oli vastine Viron presidentti Lennart Meren Saksassa antamiin lausuntoihin, joiden

mukaan Venäjä olisi vähitellen tunnustamassa Baltian maiden liittymisen Natoon tosiasiaksi, ja että

jääminen pois seuraavalta laajentumiskierrokselta herättäisi enemmän kysymyksiä Moskovassa

kuin liittyminen. Venäjän ulkoministeriön mukaan Meren lausunnoilla ei ollut juuri

todellisuuspohjaa. Joulukuun 18. päivältä peräisin oleva lehdistötiedote jatkaa samoilla linjoilla:
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[…] Russia remained committed to its position of rejection of NATO enlargement through the

admission of Baltic countries as this step leads to dissociation and mistrust and, in the long

run, is fraught with inevitable destabilization of the situation in the region.

Lehdistötiedotteessa viitataan Baltian maissa asuvan venäläisväestön kohteluun, joka Venäjän

näkökulmasta on ihmisoikeusrikkomus. Venäjällä pelättiin, että maiden liittyminen Natoon

entisestään huonontaisi maissa asuvan huomattavan venäjänkielisen vähemmistön asemaa.

Yhteenvetona voisi todeta, että vuonna 2000 Venäjän ja Naton välisiä suhteita luonnehti vielä

molemminpuolinen epäluuloisuus ja vastenmielisyys, joka joistakin puolitehoisista yrityksistä

huolimatta oli vielä säilyttänyt staattisen ja jäykän luonteensa. Yhdysvaltain johtama Naton

itälaajentuminen, jota Venäjällä kutsutaan ”atlantismiksi”, herätti venäläisissä pelkoa ja inhoa.

Naton toimia entisen Jugoslavian alueella, jonka Venäjä katsoi ”omaksi” etupiirikseen, pyrittiin

vastustamaan jokseenkin voimattoman retoriikan avulla. Kylmä sota ei ollut hävinnyt minnekään,

vaan uhka Venäjälle tuli edelleen lännen ja Yhdysvaltain suunnalta.
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4. 2001: Yllättävä käänne

4.1. Balkanin konfliktin jälkipyykki

Tammikuun 6. päivänä ulkoministeriön virallinen puhemies Alexander V. Yakovenko kommentoi

RTR-televisiokanavalle myöntämässään haastattelussa Washington Timesissa esitettyjä väitteitä,

että Venäjä olisi uudelleensijoittanut taktisia ydinkärkiohjuksia Kaliningradin alueelle. Venäjällä oli

herännyt kysymys siitä, oliko väitteet julkaistu yksinomaan vetämään huomio pois Nato-joukkojen

Balkanin alueella käyttämistä uraaniammuksista. Yakovenko oli varovainen vastatessaan

toimittajan kysymyksiin, mutta antoi ymmärtää, että asian laita saattaisi olla juuri näin:

I would not like to believe that. Otherwise it would look as if nothing has changed in the

world over recent years. Though I do agree with you that a number of experts are really

asking themselves this question.

23. päivänä maaliskuuta tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Nato aloitti pommitukset

Jugoslaviassa. Venäjän ulkoministeriö julkaisi vuosipäivän kunniaksi aiheesta lausunnon, jossa

kuvasi tapahtunutta synkäksi luvuksi sodanjälkeisen Euroopan historiassa:

The military actions of NATO against Yugoslavia were the first demonstration of the

Alliance’s new strategy of allowing for use of armed forces outside its zone of responsibility.

Simultaneously it was also the first ”experiment” in the application of the concept of so

called ”humanitarian intervention” as an instrument of interference in the internal affairs of

other states. The desire to use the aggravation of the situation in the Balkans for establishing

a NATO-centrist model of European security were most openly and cynically revealed.

Käsite ”humanitaarinen interventio” esitettiin lausunnossa hyvin ironiseen sävyyn ja annettiin

ymmärtää, että se itse asiassa on pelkkä pseudonyymi Yhdysvaltain imperialismille Euroopassa.

Naton väkivaltaisuuksien loppumisesta annettiin kunnia pitkälti Venäjän diplomaattisille

ponnisteluille. Värikästä retoriikkaa käyttäen hyökkäystä moitittiin laittomaksi ja tavoitteiltaan

epäonnistuneeksi:
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Thanks to Russia’s diplomatic efforts, the bacchanalia of NATO violence was eventually

stopped, and the problem of Kosovo settlement channeled back into a political process based

on UN Security Council Resolution 1244 […][T]he missile-bomb strikes against Yugoslavia

had no bearing on the settlement of the Kosovo crisis. The unlawful military action only

aggravated the already sharp contradictions in the region, by driving them ”deep under the

skin” and making their present day consequences even more destructive.

Geopoliittinen näkökulma Balkanin kriisin suhteen on varsinkin lännessä jäänyt vähäiselle

huomiolle. Venäläisessä tutkimuksessa sen sijaan alueen rakenteellisten ongelmien taustalla

nähdään geopoliittiset ristiriidat. Esimerkiksi Venäjän tiedeakatemian Euroopan laitoksen tutkijan

Igor Maksimytshevin mukaan ensimmäinen vuoden 1945 jälkeinen sota Euroopassa osoitti, ettei

vastakohtaisuuksien poistuminen johtanut vakauteen vaan laukaisi uusien konfliktien uhan.

Jugoslavian pommitus osoitti mitä tapahtuu Naton käskyjä vastustaville maille. ”Pax Americana”

oli muuttunut teoriankehyksistä todellisuudeksi. Tiedeakatemian kansainvälisen talouden ja

politiikan tutkimuksen laitoksen tutkija Natalja Narotshnitskajan mukaan Naton aggressio

Jugoslaviaa kohtaan osoitti lännen Venäjää ympäröivän geopoliittisen ketjun kiristyvän. Puola,

Tsekki ja Unkari olivat linkkejä tässä ketjussa, mutta Serbia katkaisi yhteyden Turkkiin, mistä

syystä se oli tuhottava ja alistettava. Eurooppa oli menettänyt itsenäisyytensä turvallisuuden ja

strategian kysymyksissä, sillä Euroopan turvallisuudella ei amerikkalaisluontoisessa Naton

laajenemisessa ollut mitään tekemistä. Euroopasta oli tuleva Amerikan ja Naton maailmanpolitiikan

välikappale. Atlantismin leviäminen merkitsi Euroopan antautumista Amerikalle ja

eurooppalaisuuden tuhoa. (Juntunen 2003, 161-4)

4.2. Hitaasti kehittyvää vuoropuhelua

Naton tietotoimisto avattiin Moskovassa 20. päivänä helmikuuta. Toimiston avajaisissa pitämässään

puheessa varaulkoministeri Yevgeni Gusarov muistutti, miten toimiston avaaminen oli yksi vuonna

1997 Venäjän ja Naton välillä solmitussa sopimuksessa asetetuista virstanpylväistä, joka

epämiellyttävien tapausten seurauksena viivästyi neljä vuotta. Lopullisena tavoitteena oli päästä yli

kylmän sodan aikaisista stereotypioista, joita Gusarovin mukaan ei voitu ylittää pelkästään

sopimusta allekirjoittamalla:

[…][T]o get over the stereotypes that took shape over the forty years of the Cold War

frequently turns out to be harder than to sign an even very important agreement. And we are

not free from such stereotypes, and, unfortunately, as events have shown, our partners in the
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West also suffer from this disease. I am confident that joint information work will contribute

to the development of partnership and cooperation and to the full implementation of the

Founding Act, which we have agreed on.

Samana päivänä Naton pääsihteeri George Robertson vieraili Moskovassa. Ulkoministeri Ivanov

kertoi lehdistötilaisuudessa, että presidentti Putinin ja pääsihteeri Robertsonin kanssa vaihdettiin

mielipiteitä Naton ja Venäjän välisistä suhteista ja eräistä kansainvälisistä ongelmista, sillä

yhteistyötä Naton ja Venäjän välillä ei voida erottaa Euroopan mantereella ja yleisesti koko

maailmassa vallitsevan tilanteen kehityksestä: 

[…][C]onsiderable attention in the conversation was devoted to the questions of strategic

stability and missile defence. Russian President Putin noted that our country is willing,

together with the European nations and the United States of America, to discuss the possible

risks that are facing us today, and ways to localize and neutralize them. On this score Russia

has put forward many concrete proposals […] It was stressed that Moscow attaches great

significance to its partner relations with NATO, regarding them as an important element of a

future European security architecture.

Edellisen vuoden marraskuussa presidentti Putin oli esittänyt, että Venäjä ja Yhdysvallat

supistaisivat ABM-sopimuksen salliman 2500 taistelukärjen määrän huomattavasti pienemmäksi.

Geneven aseistariisuntakonferenssissa helmikuussa 2001 ulkoministeri Ivanov oli ehdottanut

määräksi 1500 taistelukärkeä. Hän painotti myös, että mikä tahansa ydinaseiden supistaminen

edistäisi yleistä aseistariisuntaa. (Juntunen 2003, 75-6)

23. huhtikuuta julkaistu lehdistötiedote kertoo, että Venäjän ja Naton asiantuntijoiden välillä käytiin

keskustelua joukkotuhoaseiden leviämisestä ja niiden kuljetusongelmista. PJC kokoontui

Budapestissa ulkoministeritasolla 29. päivänä toukokuuta. Ulkoministeri Ivanovin antaman

lausunnon mukaan kokouksen asialistalla oli entisen Jugoslavian tilanne sekä Venäjän ja Naton

välinen yhteistyö. Kokouksessa käsiteltiin myös niitä tuloksia, jotka oli saavutettu joulukuussa

Brysselissä pidetyn kokouksen jälkeen. Ivanov kuvasi Balkanin tilannetta hankalaksi, mutta

mainitsi kokouksessa löytyneen kaikkien osapuolten väliltä tahtoa pyrkiä tilanteen ratkaisuun

yhteistyössä Venäjän ja Naton välillä:

The reality is that despite all considerable efforts by the international community, the

situation in the Balkans remains complicated. Metastases of extremism are spreading into
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new areas, threatening with furher repartitions and undermining the overall security in the

region […][C]lose attention was given to the issues of mutual cooperation between Russia

and NATO in the framework of KFOR in Kosovo and SFOR in Bosnia and Herzegovina. It

was noted that in general it was reaching quite a good level. Taking into account the

aggravated situation, particular emphasis was placed on further improvement of interaction

along the entire chain of command as well as in the field. The task was to improve, at an early

stage, coordination of joint actions by our contingents, including in the first place security

issues.

Joulukuun jälkeen oli saavutettu edistysaskeleita muun muassa ei-strategisen ABM-

ohjuspuolustusjärjestelmän käsitteestä käydyssä keskustelussa ja sotilaallisissa kysymyksissä.

Rauhanturvaoperaatioiden humanitaarisista aspekteista oli saatu valmisteltua dokumentti. Edistystä

oli tapahtunut kaikilla niillä alueilla, joista edellisessäkin kokouksessa oli keskusteltu. Samalla

Venäjä oli jälleen kerran ottanut kantaa Naton laajenemiskysymykseen:

We have once again confirmed our negative attitude towards the planned expansion of NATO.

Of course, Russia has no right of veto upon the admission of new members to that

Organization. However, nobody has the right of veto as regards our right to defend our legal

interests in the sphere of international affairs. If we want to build a single Europe of mutual

confidence and cooperation the security architecture should be comprehensive and legitimate

interests of all states should be taken into account. Therefore, no steps should be taken, which

would hinder the progress towards the above objective. The demonstration by the Alliance of

an adequate restraint in matters of further expansion could become a signal showing a

genuine commitment of NATO to the creation of a balanced European security system free

from dividing lines.

Uuden vaihteen alkamisena Venäjän Nato-politiikassa voidaan pitää kesäkuussa 2001 Slovakiassa

tapahtunutta presidenttien Bush ja Putin tapaamista, jonka päätteeksi Putin ilmoitti ettei enää pidä

Natoa vihollisenaan. Sotilasliittoa ei nähty enää uhkana, jonka laajenemista tuli kaikin keinoin

vastustaa. (Juntunen 2003, 74)

Heinäkuun 11. päivänä pidettiin Kreikassa konferenssi Europe in a Global World-Challenges of the

21st Century. Varaulkoministeri Yevgeny P. Gusarov edusti venäläistä näkökulmaa määriteltäessä

Euroopan paikkaa kolmannen vuosituhannen alussa. Gusarovin mukaan vanhakantainen
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geopolitiikka on uudelle vuosisadalle siirtymisen jälkeen menettänyt osan merkitystään, vaikka

maantieteellä politiikassa tulee aina tietty merkitys säilymäänkin:

[…][Europe] is much more than just geography, although the debate about its geographic

boundaries is still not over. It is also more than a sum of nation states and interrelations

between controversial factors – ”land states” and ”sea states”, Atlanticism and Eurasianism,

the North and the South, the development, confrontation and synthesis of civilizations, and

mutual pervasion of cultures.

Euraasialaisena valtiona Venäjä on kiinnostunut kehittämään suhteitaan sekä itään että länteen.

Gusarovin mukaan tämä on Venäjän uusi ulkopoliittinen strategia ja samalla mahdollisuus Länsi-

Euroopalle käyttää Venäjää siltana Aasiaan ja muovata hyödyllinen geopoliittinen konfiguraatio.

Pyrkimys merelle ja samalla modernisoituminen eli lännettyminen on ollut Venäjän geopolitiikan

hallitseva piirre jo Iivana IV:n ajoista lähtien, mutta pyrkimys on usein johtanut vastakkain oloon

lännen kanssa, jonka seurauksena Venäjä on eristäytynyt ja vetäytynyt itään (Juntunen 2003, 304):

[…][T]he persistency shown by Russia over centuries to make in particular the western

civilized choice and, to put it mildly, the cold shower poured on it in reply are somewhat

amazing.

Gusarov valittaa, että Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Venäjä jälleen kerran teki uuden

yrityksen siirtyä länttä kohti ”yleisinhimillisten arvojen” nimissä, mihin lännen vastaus oli Naton

laajentuminen. Venäjän yritykset kehittää yhteistyötä ja dialogia länsieurooppalaisten

organisaatioiden kanssa ovat osoituksena sen vakaista aikomuksista, ja Gusarov toivoo ettei se

johda vain uuteen laajentumisaaltoon, jonka tarkoituksena on vain sulkea Venäjä Euroopan

ulkopuolelle. Gusarov esittää vaihtoehtoisen tulevaisuudenkuvan:

Our best-case scenario: Russia firmly integrated in a community of democratic states –

partners in resolving common challenges. We will work to this end.

Viikkolehti Sovershenno Sekretno (Top Secret) julkaisi elokuun numerossaan ulkoministeri

Ivanovin haastattelun otsikolla Igor Ivanov: "I Do Not Reveal Secrets”. Haastattelussa Ivanov ottaa

kantaa muun muassa Venäjän Nato-kysymykseen, joka liittyy suoraan Yhdysvaltoihin:
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Take the problem of NATO, which is also directly linked with the USA. For decades we took

NATO as a military bloc directed against our country. And we can’t get rid of this perception

overnight. Therefore we are all the time repeating to our partners: let us prove by concrete

actions that this is not the case.

Naton ja Yhdysvaltain on todistettava konkreettisilla toimilla, ettei niiden tarkoituksena ole sulkea

Venäjää lännen ulkopuolelle. Naton ja Venäjän ydinohjukset eivät enää ole suunnatut toisiaan kohti,

ja dialogia on kehitetty monissa asioissa. Samaan aikaan sattuu intressien yhteentörmäyksiä, jotka

herättävät jälleen vanhat epäluulot.

4.3. Käännekohta

Syyskuun 11. päivän terroristi-isku Yhdysvaltain maaperällä merkitsi käänteentekevää muutosta

Venäjän ja Naton välisten suhteiden kehityksessä. Syyskuun 13. päivänä PJC piti lähettiläiden

hätäkokouksen. Kokouksesta annetussa lausunnossa ilmaistiin raivoa hyökkäystä kohtaan ja

sympatiaa uhreille sekä heidän omaisilleen. Venäjä ja Nato olivat yksimielisen päättäväisiä saamaan

kiinni ja rankaisemaan syyllisiä, ja kutsuivat kansainvälistä yhteisöä taisteluun terrorismia vastaan.

Presidentti Vladimir Putinin saksalaiselle ARD-televisioyhtiölle syyskuun 19. päivänä

myöntämässään haastattelussa presidentti kertoi Venäjän olevan valmis antamaan täyden tukensa

Yhdysvalloille terrorismin vastaisessa taistelussa:

[…][W]e are ready to cooperate with the United States in the struggle against terrorism in

the broadest terms […][T]he security services have long since been cooperating […][T]his

cooperation should be taken to a new qualitative level.

Putin ilmaisi iskun olleen hyökkäys koko ihmiskuntaa tai ainakin sivistynyttä maailmaa vastaan,

joiden joukkoon myös Venäjä itsensä lukee. Venäjän osallistumisen konkreettisiin toimiin Putin

kertoi olevan kiinni Venäjän laeista ja sitoutumisasteesta kumppaneitaan kohtaan. Voimien

yhdistäminen terrorismin vastaisessa taistelussa oli erillinen aihe yhteistyössä, eikä Venäjä aikonut

käyttää sitä hyväkseen omien etujensa edistämiseksi. Rivien välistä lukemalla Putinin sanat

kuitenkin voisi tulkita nimenomaan omien etujen edistämiseksi, sillä presidentti selvästi painostaa

tai ainakin kehottaa Yhdysvaltoja ja Natoa rakentavampaan yhteistyöhön Venäjän kanssa:
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[…][W]e will make our decisions, bearing in mind the level and nature of our partnership

with the United States and with the NATO countries.

Myöhemmässä vaiheessa haastattelua toimittaja halusi tietää, miten Venäjällä suhtauduttaisiin

siihen, jos Saksa ottaisi osaa mahdollisiin kostotoimenpiteisiin Saksan liittovaltion ulkopuolella.

Putin vastasi ympäripyöreästi, että Venäjän ja Saksan kannat poikkeavat toisistaan, koska Venäjä ei

kuulu Natoon kuten Saksa. Samalla hän kertoi, että Saksan osallistuminen sotilastoimiin

liittovaltion ulkopuolella ei olisi mikään huolenaihe Venäjällä:

[…][T]he positions of of Germany and Russia will differ if only because Germany is an active

member of NATO, which Russia is not […] So, of course, our positions will differ […] At the

same time I think that if you ask me whether the participation of German Armed Forces in a

military action outside the territory of Federal Germany will cause any concern in the

Russian Federation, my answer would be no […] The decision is up to German people.

Terrorismi on pitkään ollut vaikea kysymys Venäjällä. Lännessä on tuomittu usein ankarastikin

Venäjän toimet Tsetsenian separaatiopyrkimysten tukahduttamiseksi. Yhdysvaltain julistama

terrorisminvastainen sota oli Venäjälle siinä suhteessa onnekasta, että nyt se pystyi perustelemaan ja

jossain määrin oikeuttamaankin sisäisen politiikkansa sillä suunnalla länsimaille ja erityisesti

Yhdysvalloille.

4.4. Korkean tason tapaamisia

Lokakuun toisena päivänä presidentti Putin tapasi Naton pääsihteeri George Robertsonin

Brysselissä. Tilaisuuden jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa presidentti kertoi tapaamisessa

keskustellun Venäjän ja Naton välisistä suhteista, joita mahdollisesti voisi kehittää ainakin kahdella

suunnalla: puhtaasti poliittisella alueella ja terrorismin vastaisen yhteistyön laajentamisessa.

Pääsihteeri Robertson oli tehnyt aloitteen sellaisen elimen muodostamiseksi, joka suunnittelisi

Venäjän ja Naton välisen yhteistyön huomattavaa laajentamista ja syventämistä. Putinin mielestä se

oli hyvä idea, ja Venäjän lähettämät signaalit toiveista syventää yhteistyötä oli kuultu:

[…]Have Western leaders heard our signals of readiness for closer cooperation between

Russia and NATO? We have the feeling that these signals have been heard. We’ll have to see

how this becomes realized on a practical plane. But the position of the President of the United



37

States is known to me, and we feel a change of the approaches of the Western community and

of the United States after the clear signals from the US President about a necessity to alter

the character of relations between Russia, and the States and the Western community as a

whole. We feel that practical changes are beginning to occur in the quality of our relations.

Approximately the same I can state after the meeting with the European Union leadership.

And the practical proposal which was today formulated by the NATO Secretary General,

confirms the same very fact, indicating that they in NATO too are willing to expand and

change the quality of relations with the Russian Federation. We are ready for this work.

Kysymys Naton laajentumisesta nousi lehdistötilaisuudessa myös esille, ja Putin jälleen kerran

vahvisti Venäjän kannan kielteiseksi. Presidentti perusteli mekaanisen laajentumisen

hyödyttömyyttä ottamalla esimerkiksi New Yorkissa tapahtuneen terroristi-iskun:

Suppose NATO’s expansion will take place. New members will be admitted to this

organization. Whose security will this improve? Which country of Europe will become more

secure? Citizens of which country of the world will feel after this in greater security? Ask any

person on the street in Berlin or Paris, or in any other European capital, if he from the NATO

decision will feel in security from terrorist threats of the proportions and character which we

encountered in New York or Washington or not. The answer will obviously be: ”No.”

Vaikka Nato-yhteistyö riippuukin Venäjän suhteista Yhdysvaltoihin, Venäjä ei silti halua alistua

Yhdysvaltain nöyräksi seuralaiseksi, vaan pyrkii aktiivisesti kehittämään moninapaista maailmaa

Yhdysvaltain hegemonian heikentämiseksi. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto pyrki lyömään

kiilaa Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan väliin, ja Venäjä jatkoi tätä linjaa Jeltsinin kaudella.

(Juntunen 2003, 78)

Varaulkoministeri Yevgeny Gusarovia haastateltiin ”Diplomat”-lehden numerossa 10 (90) lokakuu

2001, artikkelissa Russia as a key Factor of Security and Stability in Europe. Haastattelussa

Gusarov paljasti Venäjän intressien Euroopan suuntaan olevan vakaan ja demokraattisen

paneurooppalaisen turvallisuus- ja yhteistyöjärjestelmän kehittämisen, johon se pyrkii ottamalla

osaa rauhaa ja vakautta mantereella edistäviin toimiin sekä yrittämällä estää laajamittaisten

konfrontaatioiden eskaloitumista, separaatiolinjojen muodostumista ja raa’an voiman käyttöä

politiikassa. Edellä mainitun tavoitteen toteutumisessa auttaa molemminpuolinen rakentava

yhteistyö Venäjän ja Naton välillä. Ottaen huomioon kaiken sen, mitä vuoden 2001 aikana Venäjän
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ja Naton välisen yhteistyön puitteissa oli saavutettu, Gusarov vakuutti sen olevan kehittymässä

positiiviseen suuntaan. Oli kuitenkin edelleen olemassa pari kompastuskiveä, jotka aina haittasivat

Venäjän ja Naton välisiä suhteita:

[…] First and foremost, this is NATO’s claim to an exlusive role in the sphere of maintaining

security and a tendency to ignore the world community’s opinion when taking decisions.

Gusarovin kommentti vihjaa epäsuorasti Yhdysvaltain hegemoniaan ja imperialistiseen otteeseen

maailmanpolitiikassa, jota Venäjällä vastustetaan. Toinen kompastuskivi oli tietysti Naton

laajentuminen, syistä jotka jo edellä on selostettu. Gusarov vihjasi pahaenteisesti, että laajentuminen

pakottaisi myös Venäjän tekemään tiettyjä siirtoja turvallisuutensa varmistamiseksi:

[…]NATO’s expansion is accompanied by the approach of the alliance’s military

infrastructure to the Russian borders. Without any doubt, this will force us to take adequate

steps, both military and political.

Ulkoministeri Igor Ivanov tapasi Yhdysvaltain pääministeri Colin Powellin marraskuun 1. päivänä.

Tapaamisen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa Ivanov kertoi korkealla poliittisella tasolla

saadun hahmotelluksi alueet, joilla Venäjän ja Naton välinen yhteistyö voisi kehittyä todellisiksi

kumppanuussuhteiksi. Näitä olivat terrorismin vastainen taistelu, uusien riskien vastustaminen,

turvallisuus euroatlanttisella alueella sekä poliittisen yhteistyön syventäminen. Näillä alueilla oli

kehitettävä uudenlainen yhteistyön algoritmi, jonka kautta Venäjä ja Nato voisivat yhdessä tehdä ja

toteuttaa päätöksiä. Tämän tien seuraaminen saattaisi avata mahdollisuudet Venäjän ja Naton

väliseen todelliseen yhteistyöhön eurooppalaisen ja kansainvälisen turvallisuuden rakentamiseksi,

kun taas Naton mekaaninen laajentuminen johtaisi päinvastaiseen suuntaan.

4.5. Uusi mekanismi muotoutuu

Marraskuun 19. päivänä ulkoministeri Ivanov myönsi tiedotusvälineille haastattelun Venäjän ja

Naton välisistä suhteista. Ivanov kertoi, että kansainvälisen terrorismin vastaisen taistelun

kontekstissa on kasvanut tietoisuus kansainvälisen solidaarisuuden merkityksestä uusia uhkia ja

haasteita kohdattaessa:
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[…][T]he international community can only achieve real success if it acts in concert […][I]t

is necessary […] to renounce the stereotypes of the Cold War, to overcome the survivals of

the past and to take a new look at the problems we are facing. Today our states should act as

partners. This is the only way to combat terrorism, drug trafficking, transborder crime and

other problems that threaten all the states […]

Näitä uusia uhkia vastaan taisteltaessa Venäjän ja Naton oli luotava uudenlainen kumppanuussuhde.

Poliittista tahtoa yhteistyön luomiseksi oli olemassa. Ivanov sanoi, että yhteistyön ei tulisi jatkua

”19+1”-formaatissa, vaan tulisi kehittää mekanismi, jossa Venäjä voisi tasavertaisena kumppanina

ottaa osaa esiin nousevaan keskusteluun.

Tämän uuden mekanismin muotoilu käynnistyi jo marraskuun 23. päivänä, kun presidentti Vladimir

Putin ja pääsihteeri George Robertson tapasivat Moskovassa. Ulkoministeri Ivanov kertoi

tapaamisen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että uuden ”20”-formaatin muotoilu ei merkitse

sitä, että Venäjä olisi kokonaan luopumassa ”19+1”-mekanismista, vaan sen perustana oleva PJC

jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Tapaamisessa keskusteltiin Venäjän ja Naton välisen

yhteistyön syventämisestä edelleen sotilaallisissa kysymyksissä, kuten Euroopan

ohjuspuolustusjärjestelmän ongelmissa ja joukkotuhoaseiden leviämisessä. Suurta huomiota

kiinnitettiin yhteistyöhön terrorismin vastaisessa taistelussa ja tilanteeseen maailman eri puolilla,

erityisesti Balkanilla ja Kaukasuksella. Ivanovin lausunnoista on nähtävissä optimistisempi sävy

kuin aiemmissa Venäjän Nato-yhteistyötä koskevissa puheenvuoroissa:

A feature of the present historic stage is the comprehension that we are partners, and that we

must together solve the tasks facing us. Only by acting jointly will we be able to achieve

results in the promotion of international and European stability.

Vaikka Venäjällä syntynyt uusi Nato-myöteinen asenne näytti huomattavan vahvalta, ongelmana oli

edelleen väestön yleinen lännen vastaisuus ja asevoimien haluttomuus yhteistyöhön vanhan

vihollisen kanssa. Kansalaiskeskusteluissa ja kansallismielisten tutkijoiden puheenvuoroissa Naton

nähtiin yhteistyön ja laajentumisen kautta uhkaavan Venäjän geopoliittisia etuja. (Juntunen 2003,

75)

PJC kokoontui seuraavan kerran joulukuun 7. päivänä Brysselissä. Tapauksen jälkeen pidetyssä

lehdistötilaisuudessa ulkoministeri Ivanov kertoi, että Venäjä ja Nato olivat käynnistäneet
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uudenlaisen yhteistyöprosessin, jolla ei vielä ollut nimeä, mutta jonka mekanismi oli jo selvä.

Kyseessä ei ollut Venäjän liittyminen Natoon, eikä tässä suhteessa asiassa ollut odotettavissa mitään

sensaatioita. Tulevina kuukausina oli tehtävä paljon työtä uuden mekanismin muotoilemiseksi ja

sen täyttämiseksi todellisella sisällöllä. Vanha ”19+1”-kaava oli neuvoa-antava elin, eikä pitänyt

sisällään yhteistä päätöksentekoa eikä mitään vastuuta toteutuksesta. Uusi ”20”-mekanismi erosi

siitä muutamassa merkittävässä suhteessa:

The establishment of the new format presupposes the striving of each state which will be a

member of the Twenty to jointly formulate decisions which they will then jointly bring into

effect. If we voluntarily agree to the creation of the new format then we are convinced that

this meets our interests and that we together will constructively cooperate in the search for

answers to the threats and challenges with which our countries are now confronted.

Kokouksessa oli perustettu asiantuntijoiden työryhmä, joiden tehtävänä oli tulevien kuukausien

aikana laatia konkreettiset ehdotukset, joiden pohjalta ministerit voisivat päättää tulevien

tapahtumien järjestyksestä. Merkillepantavaa on, että uuden mekanismin kehittämisen myötä myös

Venäjän Naton laajentumista koskevat kommentit olivat hieman lieventyneet. Aiemmasta

uhkaavansävyisestä retoriikasta poiketen Ivanov yksinkertaisesti nyt yritti perustella laajentumisen

tarpeettomuutta sillä, että nykyisessä poliittisessa tilanteessa se ei lisäisi minkään maan

turvallisuutta. Kielteinen kanta siis oli sama kuin ennenkin, vain sitä vastustavat äänenpainot olivat

loiventuneet:

[…] We believe under today’s conditions, when we face the challenge of international

terrorism and the other threats and challenges of a global character, a simple mechanical

expansion of the Organization will not add to the security of either the member countries of

the Alliance or the States which in the future may raise the question of entry into NATO.

Joulukuun 28. päivänä ulkoministeri Ivanov myönsi RIA Novostille yksinoikeudella haastattelun,

jossa tehtiin lyhyt yhteenveto vuoden 2001 tärkeimmistä tapahtumista. Ivanov kuvasi vuotta 2001

vuodeksi, jolloin Venäjä liittyi maailman johtavien maiden joukkoon. Venäjän uutta

lähestymistapaa havainnollisti sen asennoituminen syyskuun 11. päivän terroristi-iskuun:

As was globally recognised, Russia’s clear and unambigious position enabled the world to

form a broad-based anti-terror coalition for concerted action in Afghanistan.
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Ivanov kertoi Venäjän luopuneen kokonaan kylmän sodan aikaisesta iskulauseestaan – ”mitä

enemmän he häviävät, sitä enemmän me voitamme” – ja että Venäjä oli muuttumassa

tasavertaiseksi ja luotettavaksi kumppaniksi euroatlanttisten struktuurien, kuten EU:n ja Naton

kanssa. Yleisesti ottaen voisi huomioida, että koko lausuntoa leimaa suorastaan yltiöpäinen

optimismi, joka johtui terroristi-iskun aiheuttamista uusista tuulista, jotka näyttivät puhaltavan

Venäjälle myötäisesti. Jatko riippuu kuitenkin maailmanpolitiikan kehityksestä: jos Venäjälle

myönteinen kehitys katkeaa, seurauksena voi olla Venäjän ja Naton suhteiden heikkeneminen

(Juntunen 2003, 78).
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5. 2002: Venäjä-Nato-neuvosto

5.1. Neuvosto perustetaan

Huhtikuun 15. päivänä vuonna 2002 ulkoministeri Ivanov tapasi pääsihteeri George Robertsonin

Brysselissä. Tapaamisen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa Ivanov paljasti, että keskustelussa

huomion kohteena oli Naton ja Venäjän välisten suhteiden uuden formaatin kehittämiseen liittyvät

kysymykset. Ivanov yhtyi pääsihteerin käsitykseen, että asiapaperit olivat suurelta osin jo valmiita,

ja että työn pitäisi olla päättynyt 14. toukokuuta Reykjavikissa pidettävään ulkoministerien

kokoukseen mennessä. Venäjä-Nato-neuvostoksi (Russia-NATO Council) kutsumaansa elintä

Ivanov kuvaili mekanismiksi, jossa Nato-maat ja Venäjä osallistuvat yhdenvertaisina sekä päätösten

tekoon että niiden toteuttamiseen:

[…] Russia-NATO Council which will signify a new character of partner relations between

the NATO member states and Russia in accomplishing the common tasks of security […][W]e

have already accumulated some experience of such cooperation in Bosnia and Kosovo […]

NATO countries and Russia will on an equal basis participate in the discussion, adoption and

execution of decisions […] It is a mechanism making decisions and implementing them in

practice.

Ivanov toivoi uuden mekanismin tarjoavan myös vaihtoehdon Naton mekaaniselle laajentamiselle

Euroopan turvallisuuden rakentamisessa. Tämä toivomus oli kodistettu pikemminkin Natolle kuin

sotilasliittoon hakeville uusille jäsenmaille:

[…][B]y creating the Russia-NATO Council which will be a mechanism for equal

cooperation, we suggest a new alternative of solving the questions of European security with

due consideration for the present-day realities.

Venäjän varaulkoministeri Alexei Meshkov julkaisi artikkelin Topical Aspects of Russian Foreign

Policy Mezhdunarodnaya Zhizn –aikakauslehden numerossa 4/2002. Artikkelissa hän valittaa, että

suunnitelmat uuden kahdenkymmenen neuvoston kehittämiseksi olivat pelästyttäneet joitakin

ihmisiä lännessä, ja oli ilmennyt suuntauksia sen vastustamiseksi. Uuden mekanismin perustaminen
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muuttaisi ratkaisevasti tilannetta euroatlanttisella alueella, kun taas pitäytyminen vanhalla

mekaanisen laajentumisen tiellä vähentäisi sekä Venäjän että uusien Nato-maiden turvallisuutta:

The truth is very simple – there can be no common security space in Europe without Russia. If

the new mechanism is successfully established – we are ready for this – then this could

largely change the whole situation in the Euro-Atlantic space. If this fails and NATO follows

the old path of mechanical expansion, this will not add to the security of either NATO or

Russia or the countries which intend to join the Alliance. All stand to lose in the end,

including the interests of European security and stability.

PJC kokoontui 14. päivänä toukokuuta Reykjavikissa. Ulkoministeri Ivanov kertoi kokouksen

jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että asiakirja Venäjä-NATO-neuvoston perustamisesta oli

hyväksytty, ja neuvoston asialistalle oli jo sisällytetty konkreettisia kansainvälisiä ongelmia.

Yhteistyö neuvoston puitteissa organisoitaisiin kunnioittaen kansainvälistä lakia, YK:n peruskirjaa

sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön säännöksiä. Ivanov kertoi tämän olevan vasta

ensimmäinen askel kohti Venäjän ja Naton välisten todellisten, luottamukseen ja

molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvien suhteiden solmimiseksi. Neuvoston perustaminen

ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että Venäjä olisi muuttanut suhtautumistaan laajenemiskysymyksessä,

vaikka jokaisella itsenäisellä valtiolla olikin oikeus itse päättää liittymisestään:

[…][E]very nation has the right to independently decide on which international structure to

join […] We believe that the world situation today is shaping up in a way requiring the

pooling of the efforts of all nations in tackling the problems confronted by the international

community[…] NATO’s mechanical enlargement does not add to the security of either NATO

or those nations which are joining the Alliance […][T]oday we have an alternative, namely,

equitable cooperation along the lines of the Russia-NATO Council.

Ulkoministeriön tiedotus- ja lehdistöosaston päällikkö Alexander Yakovenko vastasi Itogi-

aikakauslehden numerossa 20 (310), toukokuun 21. päivänä esitettyihin kysymyksiin otsikolla

Together with the Alliance But Not Within It. Yakovenko kirjoitti, että neuvoston luominen ei

merkinnyt sitä, että Venäjä olisi liittymässä Natoon tai että se olisi loiventanut kantojaan

laajentumiskysymyksessä. Venäjä ei tietenkään myöskään halunnut veto-oikeutta Natossa:
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Of course, Russia does not aspire to the right of veto in NATO, the same as NATO does not

aspire to the right to veto Russia’s choice of ways of ensuring military security, be it that of

her own or her allies.

Vaikka sopimuspohjainen kumppanuus Venäjän ja Naton välillä oli Rapallon sopimukseen

rinnastettava ulkopoliittinen voitto, kannattaa pitää mielessä Venäjän ulkopoliittinen doktriini,

jonka mukaan Venäjä on venäläisten mielestä oma kokonaisuutensa ja yksi maailman suurista

kulttuureista, joka pyrkii päättäjäksi maailman asioissa ja taloudellisesti voimakkaaksi valtioksi

vahvan asevoiman turvaamana. Jos yhteistyö ei suju tai Venäjä alkaa käyttää kovaa retoriikkaa

esimerkiksi sisäisistä syistä, se kaivetaan esiin taas. Ulkopoliittinen doktriini on virallinen

valtiollinen asiakirja, joka vastaa Venäjän kansalaisten, eliitin, virkamiesten ja upseerien

perimmäisiä käsityksiä. (Nordberg 2003, 522-3)

5.2. Neuvosto kokoontuu Italiassa

Venäjä-NATO-neuvosto kokoontui ensimmäisen kerran Practica di Maressa, Italiassa, toukokuun

28. päivänä. Presidentti Vladimir Putin kertoi lehdistötilaisuudessa, että tuona päivänä allekirjoitettu

asiakirja oli merkki laadullisesti uuden, tehokkaamman yhteistyön alkamisesta. Vaikka Venäjän ja

Naton suhteissa edelleen oli hankausta tietyissä turvallisuuskysymyksissä, yhdistävät tekijät olivat

painavampia. Uusi lähestymistapa tulisi toimimaan ohjenuorana muodostettaessa

yhteiseurooppalaista turvallisuustilaa ilman rajalinjoja. Yhteistyö liittoutuman kanssa tulisi todella

vahvistamaan Euroopan turvallisuutta. Haastattelussa Putin valitti historiallista tilannetta, joka

pakotti Venäjän nokat vastakkain koko muun maailman kanssa. Hän esitti hartaan vetoomuksen

länsimaille, että Venäjää ei suljettaisi länsimaisen sivilisaation ulkopuolelle:

Russia is now returning to the family of civilized nations. And it needs nothing but that its

voice will be heard, that it will be reckoned with, and that its national interests will be

considered and duly recognized.

Tässä vaiheessa Ukraina oli vasta vähän aikaisemmin ilmaissut halunsa liittyä Natoon.

Mustanmeren rannikoiden hallinnalla on Venäjälle ratkaisevan tärkeä geostrateginen merkitys,

minkä vuoksi Venäjän suhteet etelään tulivat riippuvaisiksi Ukrainan politiikasta maan

itsenäistyttyä. (Juntunen 2003, 143-4) Venäläisen käsityksen mukaan Ukraina, Valko-Venäjä ja

Venäjä ovat kaikki samaa slaavilaista perhettä, eivätkä pidä maan pyrkimyksistä liittyä Natoon.



45

Tosin venäläisen käsityksen mukaan maalla ei ole teknisiä eikä taloudellisia valmiuksia jäsenyyteen

(mt. 150). Putin ei tuntunut olevan kovin huolissaan Ukrainasta, vaikka presidentin leppeä

retoriikka varmasti osittain johtuukin siitä, että Venäjä-Nato-neuvosto oli luotu juuri samana

päivänä:

So far as the NATO expansion is concerned, you know our attitude to this question. It does

not change, but this does not mean that Ukraine should stand aloof from the processes which

are good for the strenghtening of peace and security in Europe and on the Earth as a whole

[…] Ukraine is a sovereign state and has the right to choose the way of ensuring its own

security itself – well, for example, participation in the Council which we have created today

[…] I consider this quite possible, and, in principle, do not see here anything special or

something which would mar relations between Russia and Ukraine.

Aikakauslehti Kommersant-Vlast julkaisi kesäkuun 11. päivän numerossaan ulkoministeri Ivanovin

artikkelin Russian Foreign Policy Guidelines. Artikkelissa käytiin läpi laajalti Venäjän

ulkopolitiikan yleisiä linjoja, ja esitettiin muun muassa Venäjä-Nato-neuvoston tarkoitus ja

merkitys Venäjälle:

[…][T]he Russia-NATO Council, [was] established in Rome on May 28. The issue […] is not

about cooperation with the alliance in the field of defense, and even less so about Russia’s

entry into NATO […][T]he Russia-NATO Council is to provide all of its members with an

opportunity to act on an equal basis and in their national capacities in domains where there

are common interests: counter-terrorism, peacekeeping, disaster clean-up, a European

missile defense system, and some others. We are aware that the establishment of the Council

most likely will not stop the NATO expansion. But we have actually created an alternative to

this process that not only opens the way for qualitatively new relations between Russia and

NATO, but also objectively facilitates the transformation of the alliance itself in a direction

that meets the interests of Europe-wide security.

Artikkeli heijastaa yleistä poliittista ja taloudellista kehitystä. Talouttaan kohentava Venäjä halusi

tiiviimpää yhteistyötä lännen kanssa ja vähentää aseistuksen aiheuttamia kustannuksia.

Sukellusvene Kurskin uppoaminen siihen liittyvine ongelmineen teki ajankohtaiseksi

meripelastuksen uudistamisen ja terrorismin vastainen taistelu oli konkreettinen ongelma sekä

Moskovan että Washingtonin näkökulmasta. (Juntunen 2003, 78)
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Heinäkuun 10. päivänä julkaistiin sanomalehti Izvestiassa ulkoministeri Ivanovin haastattelu

otsikolla The Most Important Thing Is That Foreign Policy Should Not Lead to a Split Within the

Country. Haastattelu on pitkä ja käsittelee Venäjän ulkopolitiikan ongelmia yleisesti, eikä siinä juuri

käsitellä Naton ja Venäjän senhetkisiä suhteita. Ivanov kuitenkin uskoo Naton olevan käymässä läpi

jonkinasteista rakenteellista muutosta:

I expect that in the coming years NATO is to undergo profound transformation, and

depending on what the alliance will become, maybe, its composition also will look different.

That NATO in its present form is incapable of solving the tasks confronting it in relation to

new threats and challenges is quite obvious.

Vihjaako Ivanov, että mikäli Venäjän toivoma Naton perusteellinen rakennemuutos tapahtuu,

Venäjä voisi jonain päivänä kuulua siihen itsekin? Kenties, mutta paljon olisi tapahduttava sitä

ennen. Kaikista Venäjällä annetuista lausunnoista käy erityisen selvästi ilmi, ettei Venäjä ole

liittymässä Natoon ainakaan niin kauan kuin se on Yhdysvaltain hegemoniaa Euroopassa ylläpitävä

sotilasliitto. Niinpä Venäjän Natoon liittymistä ei kannata henkeään pidätellen odotella. Ainakaan

nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, Yhdysvaltain hegemonian kaudella, sitä tuskin tulee

tapahtumaan.

5.3. Uusi turvallisuusfilosofia

Venäjä-Nato-neuvosto (Russia-NATO Council – RNC) kokoontui Brysselissä 19. päivänä

heinäkuuta. Puhemies Yakovenko vastasi uutistoimisto Itar-TASS:in tiedusteluihin, että kokouksen

asialistalla oli yhteistyön perussuuntaviivojen hahmottelu ja neuvoston työohjelman suunnittelu

vuodelle 2002. Syyskuun 20. päivänä RNC hyväksyi Venäjän ja Naton rauhanturvaoperaatioiden

peruskäsitteiden poliittisia näkökohtia käsittelevän asiakirjan, kerrotaan ulkoministeriön

lehdistötiedotteessa.

Marraskuun 21. päivänä puhemies Yakovenko julkaisi sanomalehti Rossiiskaya Gazetassa

artikkelin The Philosophy of Security. Artikkelissa sanottiin, että Venäjä tunnustaa Naton tärkeäksi

vaikuttajaksi euroatlanttisen alueen turvallisuusasioissa. Samaan aikaan monet lännen poliitikoista

ovat tunnustaneet, että Nato ilman Venäjää on kykenemätön vastaamaan uuden vuosisadan

haasteisiin. Ensimmäiset tulokset yhteistyöstä RNC:ssä olivat olleet rohkaisevia: neuvoston
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organisaatio oli onnistuneesti muotoiltu, terrorismin vastaisista ja yhteistä rauhanturvaamista

koskevista asiakirjoista sovittu, vahingoittuneiden sukellusveneiden miehistöjen meripelastusta

käsittelevä asiakirja lähes valmis ja siviilipuolustusvoimien laajamittaisia harjoitusohjemia viety

onnistuneesti läpi. Moskovassa juuri vastikään sattunut, siviiliuhrejakin vaatinut panttivankidraama

oli vahvistanut Venäjällä käsitystä siitä, että uudenlainen turvallisuusfilosofia, joka ottaisi

huomioon kaikkien valtioiden intressit ja nykyajan realiteetit, oli saatettava käytännölliselle tasolle:

We will consistently advocate developing cooperation with the NATO members in the struggle

against terrorism and other global threats. Russia and the NATO countries can act as allies

with regard to these challenges. Much, naturally, will depend on what course the Prague

summit will take in terms of a real transformation of the Alliance. In our opinion, that

transformation ought to ease the creation of a structure of joint responsibility for the

maintenance of peace and stability in the Euro-Atlantic region. The moment has come to

surmount the psychological barrier and give up using the Alliance as an instrument of

”deterrence”.

Mainitussa Naton huippukokouksessa asialistalla oli myös kysymys uusien jäsenmaiden

kutsumisesta sotilasliiton jäseniksi. Venäjällä oltiin luopumassa kaikkein jäykimmästä

vastustuksesta, toisaalta siksi että se oli hyödytöntä, toisaalta siksi että se saattaisi kaataa Roomassa

saavutetut edistysaskeleet Naton ja Venäjän välisissä suhteissa. Venäjää oli

laajentumiskysymyksessä huolestuttanut mahdollisten sotilastukikohtien pystyttäminen Venäjän

rajoille. Tätä huolta lievittämään oli suunniteltu CFE (Conventional Forces in Europe) –sopimus,

jonka toteutuminen estäisi tämän. Sopimusta ei poliittisista syistä ollut kuitenkaan saatettu voimaan

eivätkä Baltian maat ja Slovenia olleet sitä allekirjoittaneet, eikä sotilastukikohtien rakentaminen

olisi herättänyt niissä juuri vastustusta. Tässä vaiheessa Venäjä, joka oli jo alistunut ajatukseen

Baltian maiden liittymisestä Natoon, halusi enää takeet siitä, että sopimus saatettaisiin voimaan

mahdollisimman nopeasti:

We respect the lawful right of each state to decide for itself in which international structure it

is to participate. At the same time to us it is obvious that there exists no obvious necessity of a

NATO expansion under the present-day conditions. The threats which the military-defense

alliance could counter are now long gone. The expansion is largely proceeding by inertia. We

still consider that it will not add to the security of either NATO or the candidate countries or

Russia […][T]he fact that the military potential of NATO is reaching Russia’s borders, just
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several dozen kilometers away from St. Petersburg, cannot leave us indifferent. In this context

a key question for Russia is that of accession by the Baltic states to the adapted CFE Treaty

and the extension to their territory of measures of military restraint.

Artikkelissa tehtiin myös selväksi, että oli virhepäätelmä käsittää neuvosto ”takaovena”, jonka

kautta Venäjä olisi liittymässä Natoon:

The Russian leadership has declared clearly and distinctly that Russia does not desire to

enter the Alliance from either the ”back” or the front door. In economic, scientific-technical

and military potential Russia is a self-sufficient state capable of independently ensuring its

defense.

Lukuisat venäläiset ja balttilaiset tutkijat ovat tarkastelleet kysymystä Baltian maiden

itsenäisyydestä omasta geopoliittisesta näkökulmastaan ja tulleet siihen tulokseen, että Baltian

maiden itsenäisyys on Venäjän geopoliittisten etujen vastaista. Baltian maat uskovat lännen tuen

olevan paras mahdollinen tae Venäjän ekspansiivista politiikkaa vastaan, Natolle jäsenyys taas toisi

mahdollisuuden laajentaa vaikutustaan Itämeren alueella. Venäjälle alueellisesti pienen Baltian

sijainti tärkeimmän merireitin varrella tekee siitä tärkeän. Baltia on sekä puolustusvyöhyke että

portti Itämerelle. Maiden itsenäistyminen oli Venäjälle suuri poliittinen ja taloudellinen tappio,

mutta niiden liittyminen Naton ja EU:n jäseniksi antaa sille vielä sotilaallisenkin ulottuvuuden.

(Juntunen 2003, 110-111)

5.4. Neuvosto kokoontuu Prahassa

RNC kokoontui Prahassa marraskuun 22. päivänä. Ulkoministeri Ivanov kertoi kokouksen jälkeen

pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että kokouksessa oli vahvistunut kaikkien neuvoston jäsenmaiden

tahto edistää eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin muodostumista ja jakaa vastuu

päätöksenteosta. Neuvoston työohjelman toteutus oli jo tehnyt mahdolliseksi saada aikaan

konkreettisia päätöksiä esimerkiksi rauhanturvaamisen ja terrorismin vastaisen kamppailun aloilla.

Moskovassa sattunut terroristi-isku oli jälleen kerran näyttänyt, miten vakavasta uhasta oli

kysymys. Edellisenä päivänä oli pidetty Naton huippukokous, jonka kestäessä oli kutsuttu

seitsemän uutta valtiota Naton jäseniksi. Venäjällä oli seurattu huippukokouksessa annettuja

lausuntoja ja vedetty niistä seuraavanlaisia johtopäätöksiä:
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[…] NATO does not regard Russia as an enemy but rather as a partner in the struggle

against new threats and challenges […] NATO must rebuild its military strategy of the Cold

War period into one for countering the new challenges and threats.

Venäjän kanta Naton laajentumiseen oli edelleen sama, mutta se ei ollut enää välttämättä este Naton

ja Venäjän välisen yhteistyön syventämiselle:

Yet, if the declared transformation is realized in practice, if in its activities NATO tackles the

same tasks of countering new threats and challenges as Russia is now, then the possibilities of

cooperation between NATO and Russia will, beyond any doubt, expand.

Eräs toimittaja kysyi Ivanovin kantaa Vaclav Havelin lausuntoon, jonka mukaan Venäjää ei

koskaan voida ottaa Naton jäseneksi, sillä euraasialaisena valtana se ei sovi Naton rakenteeseen.

Ivanov tuomitsi tällaiset asenteet aikansa eläneiksi:

[…][C]ynics or skeptics will always be there casting doubts on some or other processes. Mr.

George Robertson has just said that before and during the establishment of the Russia-NATO

Council there were also many cynics and skeptics who called into question the future of this

mechanism. These cynics and skeptics, evidently, either do not want to understand the

processes which are occurring in the world, or are incapable of comprehending them. We are

jointly making efforts to get rid of relapses of the Cold War and to build jointly a secure,

democratic and equitable world. The understanding grows in the world that in the conditions

of globalization we are faced with common threats and challenges, and that we ought to

counter them only by concerted efforts, through combining our possibilities. Therefore I think

that life will ultimately disappoint those skeptics.

Jotta voisi ymmärtää Venäjän poliittisen johdon ristiriitaista suhtautumista Natoon, on ensin

ymmärrettävä, mihin se perustuu. Vuonna 1997 julkaisi eversti Aleksandr Dugin perusteellisen

tutkimuksen Geopolitiikan perusteet ja Venäjän geopoliittinen tulevaisuus. Vaikka Duginin visio

poikkeaakin joiltain osin Putinin uudistusten tavoitteista, ovat ne turvallisuuskysymyksissä hyvin

lähellä toisiaan. Molempien tavoite on sama: vahva Venäjä, josta pitäisi tulla yksi moninapaisen

maailman keskuksista. Dugin ei näe Natoa sinänsä pahana, vaan sen sitoutumista Yhdysvaltain

politiikkaan. Euroopan Unioni edustaa uutta mantereellista voimaa, joka ajautuu ennen pitkää

ristiriitoihin Naton kanssa. Eurooppa voi erota Natosta vasta kehityttyään taloudellisesti, teollisesti
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ja teknologisesti itsenäiseksi. (Nordberg 2003, 470-83; Juntunen 2003, 39) Kun tietää Venäjän

poliittiset tavoitteet Euroopassa ja muualla maailmassa, tulee Ivanovinkin lausuntojen taustalla

oleva logiikka selvemmäksi. Vihollinen ei ole Nato, vaan Yhdysvallat. Vaikka nämä kaksi ovat

vielä toistaiseksi lähes sama asia, tilannetta voidaan ehkä vähitellen muuttaa oikeansuuntaisella

politiikalla.

Ulkoministeri Ivanov ja pääsihteeri Robertson tapasivat Moskovassa joulukuun 9. päivänä.

Tapaamisen jälkeen Ivanov kertoi haastattelussa, että tarkoituksena oli tarkistaa, missä oltiin

menossa Venäjän ja Naton välisten suhteiden kehityksessä ja keskustella RNC:n seuraavan vuoden

tehtävistä. Prahan huippukokouksen päätöksistä keskusteltiin myös. Niinikään puhuttiin seitsemän

uuden valtion liittymisestä Natoon ja siitä seuraavista ongelmista Venäjän turvallisuudelle. Ivanovin

mukaan huippukokouksen päätöksistä oli seurauksena kaksi asiaa:

First, Russia considers that our relations must be built with reliance upon the generally

recognized rules of international law, the Charter of the United Nations and the Decisions of

the UN Security Council. The second point is linked with the decision taken in Prague on

NATO’s expansion and with the resulting problems for the assurance of the military security

of Russia. This involves, first and foremost, the observance by the Alliance of its military

restraint obligations in accordance with the Russia-NATO Founding Act, as well as the

accession to the adapted Treaty of Conventional Forces in Europe of the countries invited to

join NATO which are not parties to this Treaty.

Venäjän turvallisuuskonseptio pyrkii ottamaan kansainvälisestä yhteistoiminnasta kaiken irti, mutta

Venäjän omilla ehdoilla. YK:n, ETYJ:in ja IVY:n merkitys korostui ennen RNC:n perustamista,

sillä niissä voitiin tehdä päätöksiä vain Venäjän suostumuksella. (Nordberg 2003, 485) Myös

neuvoston perustamisen jälkeen Venäjä on halunnut korostaa YK:n merkitystä kansainvälisen

turvallisuuden takaajana. Tämänkin järjestön Venäjä mieluimmin näkisi riippumattomampana

läntisestä politiikasta.
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6. 2003: Yhteistyö kehittyy

6.1. Neuvotteluja ja kokouksia

Varaulkoministeri Vladimir Chizhov ja Naton varapääsihteeri Gunther Altenburg kävivät

neuvotteluja Moskovassa helmikuun 10. päivänä vuonna 2003, kerrotaan ulkoministeriön

julkaisemassa lehdistötiedotteessa. Neuvottelussa käytiin keskusteluja lukuisista Venäjän ja Naton

väliseen yhteistyöhön RNC:n puitteissa liittyvistä kysymyksistä. Puhuttiin myös sotilaallisista

rajoituksista, ja Venäjä painotti kantaansa CFE-sopimuksen nopeasta ratifioimisesta.

RNC kokoontui Moskovassa 13. päivänä toukokuuta. Ulkoministeri Ivanov painotti lausunnossaan,

että nykypäivän konfliktit ja kriisit vaativat niiden ratkaisuun pyrkimistä monenkeskisen yhteistyön

kautta:

[…][T]hey should be settled on the basis of multilateral efforts. This presupposes the need to

strengthen and improve the appropriate mechanisms for international cooperation. An

undoubted priority here belongs to the United Nations, playing a central role in ensuring

world law and order and possessing by virtue of its Charter universally recognized

international legitimacy.

Ivanovin mukaan Venäjän ja Naton väliset suhteet olivat vähitellen kehittymässä kansainvälisten

suhteiden vastuunkantajiksi. Vaikka tie ei ollut ollut helppo, Venäjä ja Nato olivat vähitellen

päässeet eroon toisiaan kohtaan tuntemastaan epäluulosta ja aloittaneet molemminpuoliseen

kunnioitukseen perustuvia kumppanuusuhteita:

Although movement towards a new quality of the Russia-NATO relationship was not easy, I

think that we generally managed to overcome distrust and start building partner relations

based on equality with due regard for the lawful interests of each other. Naturally, while

looking into the prospects of our relations, we should take care of the strenght of their

foundation. In this case it is important to retain the positive accretions made over the last few

years in terms of doing away with the consequences of the Cold War and creating a genuinely

Europe-wide system of security.
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Ongelmia oli kuitenkin vielä olemassa. Venäjää huolestutti CFE-sopimuksen ratifioinnin

viivästyminen ja kaikkien sotilaallisten rajoitusten puuttuminen sopimuksen piiriin kuulumattomien

uusien Nato-maiden alueilla. Ivanovin mukaan tämä saattaisi johtaa vakaviin ongelmiin

tulevaisuudessa:

If we fail to bring the Agreement on the Adaptation of the CFE Treaty into force by May

2004, there may arise a dangerous gap between the new geopolitical and military realities, on

the one hand, and the existing system of arms control measures, on the other.

Vaikka yhteistoiminta muuttaa hitaasti Venäjän virallista suhtautumista Natoon ja Nato-optioihin,

se antaa Venäjälle myös mahdollisuuden tunkeutua Natoon, sen turvallisuusrakenteiden ja ainakin

Baltian uusien jäsenmaiden hauraiden puolustusrakenteiden sisään. Koulutusyhteistyö voi

mahdollistaa myös yhteisten harjoitusten pitämisen pienten Nato-kumppanien puolustuksellisesti

aroilla alueilla. (Nordberg 2003, 492) Tämä on kuitenkin hankalaa pitäen mielessä Baltian maissa

Venäjää kohtaan tunnetun epäluuloisuuden. Liittolaissuhteestaan huolimatta Venäjä kokee myös

aiheelliseksi pelätä Natoa, mikäli sen aseistautumista ei ole sopimuspohjaisesti rajoitettu uusien

jäsenmaiden alueilla.

RNC kokoontui 4. päivänä kesäkuuta Madridissa. Ulkoministeri Ivanov kertoi kokouksen jälkeen

pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että keskustelun aiheena oli Afganistan, jonka tilanne oli edelleen

huolestuttava. Venäjä oli valmis yhteistyöhön Naton kanssa palauttaakseen vakauden alueelle ja

restauroidakseen Afganistanin valtion ja talouden. Myös Balkanin tilanteesta keskusteltiin

erityisesti Bosnian ja Herzegovinan alueilla. Ivanovin mukaan Venäjän ja Naton tuli yhteisvoimin

pyrkiä varmistamaan valtion vakaus, demokratia ja sosioekonominen kehitys. Perusteellinen

keskustelu käytiin CFE-sopimuksesta, jonka merkitys nähtiin erityisen tärkeäksi Venäjän ja Naton

välisille suhteille. Venäjä sai takuut siitä, että uusien jäsenten integroiminen sotilasliittoon ottaa

huomioon Euroopan sotilaallisen turvallisuuden ja solidaarisuuden järjestelmät:

We have received clear assurances from the North Atlantic Alliance that the process of

integration of the new members into the unified structure of NATO will not undermine the

systems of military security and solidarity of the Euro-Atlantic Region. We consider this and

other guarantees of military restraint of the alliance in the territories of the new member

states extremely important for our relations. It is safe to say that, by signing the Rome
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Declaration, Russia and NATO assumed joint responsibility for the security of the European

continent.

CFE-sopimus pitää sisällään ensinnäkin sen, ettei ydinaseita sijoiteta Nato-maiden alueille, eikä

sinne rakenneta myöskään varastoja ydinaseille tai muita vastaaviin tarkoituksiin sopivia

infrastruktuureja. Toiseksi Nato-maiden on rajoitettava perinteisten asevoimien määrää ja

pidättäydyttävä sijoittamasta pysyvästi merkittäviä maa- ja ilmavoimia uusien jäsenmaiden alueille.

Nato-maiden on jatkossakin ylläpidettävä ainoastaan sen verran sotilaskapasiteettia joka on

tarpeellista niiden laillisten turvallisuusintressien varmistamiseksi, ottaen huomioon niiden

velvoitteet kansainvälisen lain ylläpitämiseksi.

6.2. Vähemmän epäluuloa, enemmän yhteistyövalmiutta

Lokakuun 29. päivänä kenraali Konstantin V. Totsky, Venäjän pysyvä edustajajäsen Natossa,

myönsi Itar-TASS:lle haastattelun Less Suspicion, More Readiness to Cooperate. Haastattelussa

Totsky arvioi Brysselissä alkaneen uuden työnsä ensimmäisiä tuloksia seuraavasti:

In my work in the NATO sector I increasingly feel that I can be of considerable use to Russia

for ensuring a higher level of its security. In this regard, the situation gladdens me, for in

contacts with the representatives of NATO, including the highest level, there is less and less

suspicion, more and more readiness to cooperate…

Totsky kertoi, että sekä hänet henkilökohtaisesti että kaikki muutkin lähetystön edustajat oli otettu

Brysselissä vastaan hyvin ja että hyviä suhteita Venäjän kanssa ei haluttu pelkästään säilyttää, vaan

myös syventää ja konkretisoida. Liittoutuman neuvosto ja RNC toimivat täydellä teholla:

As to the work of NATO, the Council of the Alliance is functioning smoothly, and all the

programs are being implemented; the Russia-NATO Council is also fully operative. So I feel

no ”interregnum” or anarchy.

Suunnitelmat kauaskantoisen rauhanturvaoperaation käynnistämiseksi Transnitriassa hämmensivät

sekä Totskya että hänen länsimaisia kollegojaan:
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Regarding this operation, it is something of a puzzle not only to the Russian side, but also to

my Western interlocutors […] [E]veryone refers to the European Union, saying that it is its

idea. To my knowledge, so far nobody has set for NATO any such tasks with regard to

Transnistria.

Totsky ei nähnyt mitään järkevää syytä kansainvälisten voimien väliintulolle maassa, jonka

asukkaat olivat eläneet rauhassa jo yli kymmenen vuotta. Totsky luetteli haastattelussa myös

joitakin tärkeimmistä projekteista, joita RNC:ssä oli käynnissä: Theater-ohjuspuolustusjärjestelmien

kehittäminen, siviilihälytyssuunnitelmat, ekologinen yhteistyö tutkijoiden ja armeijan välillä

entisten sotilastukikohtien tai räjäytysalueiden puhdistamiseksi, sekä rauhanturvaaminen.

Kesän aikana pysyvä lähetystö oli anonut lisärahoitusta RNC:n toimintaan vuodelle 2004, ja

tulokset olivat rohkaisevia. Pelkästään puolustusministeriön kautta heille oltiin jakamassa 500

tuhatta dollaria, kun vuonna 2003 rahaa oli käytettävissä vain 140 tuhatta. Vuodesta 2005 lähtien

kaikki Naton kanssa yhteistyössä olevat ministeriöt ja laitokset alkavat saada kohderahoitusta.

Määrätty summa jaetaan PfP-ohjelman kautta. Venäjä on alkanut vakavissaan tutkia mahdollisuutta

hyödyntää PfP-ohjelmaa, johon se aiemmin oli suhtautunut kriittisesti, koska piti sitä Natoon

pyrkivien jäsenmaiden avustusohjelmana:

Previously we treated PFP with a certain degree of negativism, because we looked upon it as

a program to assist the countries intending to join NATO. But states which do not intend to

join the Alliance are also actively using these programs. For example, Sweden. The Swedish

ambassador told me recently that his country was receiving a solid return from the

Partnership for Peace program.

Vuoden 2000 sotilasdoktriinissa suhtauduttiin Natoon vielä erityisen varauksellisesti. PfP-ohjelma

määriteltiin Naton esikouluksi, jossa liittoutuman sotilaat määräsivät tahdin. Aktiivinen

osallistuminen katsottiin epämuodolliseksi Nato-jäsenyydeksi ja PfP-harjoituksetkin pelkäksi

kulissiksi, jossa harjoiteltiin Venäjän vastaista toimintaa. (Nordberg 2003, 518)

Yhdysvallat ja Nato olivat vähentämässä ja uudelleenorganisoimassa joukkojaan, jotka aiemmin oli

jaettu Neuvostoliittoa vastaan käytävän suuren sodan varalle, eikä toistaiseksi ollut tehty lopullisia

suunnitelmia joukkojen siirtämiseksi uusien Nato-maiden alueille. Totskyn mielestä sellaisista
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päätöksistä pitäisi neuvotella ensin Venäjän kanssa, ja hän esitti myös kysymyksen, onko Natolla

mitään syytä uusien uhkien puitteissa siirtää joukkoja rauhalliselle Baltian alueelle:

I have raised such questions, especially as regards the Baltic states, but I was told there is no

such decision. And, indeed, it is very hard for the NATO side to explain the reasons of any

plans for building up its military presence in the calm Baltic Sea region. NATO’s Supreme

Allied Commander in Europe, US General James Jones, told me there may be set up in the

Baltic states training centers for certain categories of military and possible tactical training

exercises up to the battalion. But there are no plans to deploy any military bases in the Baltic

states, he said.

Aiemmin mainitun sotilasdoktriinin mukaan Naton itälaajentuminen oli Venäjälle uhka ja vakavaan

kriisiin johtava lännen strateginen virhe. Väitteitä siitä, että Venäjä olisi suunnitellut aluevaltauksia

Baltiassa, pidettiin räikeänä provokaationa. Putinin mielestä järjestö olisi pitänyt joko lakkauttaa tai

päästää Venäjä tasavertaiseksi päätöksentekijäksi. Vuonna 2002 Venäläisten suhtautuminen Baltian

maiden ja Suomen Nato-jäsenyyteen muuttui välttelevän neutraaliksi. Yhteinen maaraja Baltian

maiden kanssa ei merkitse mitään, jos sen takana on Nato-yhteensopiva ilmavalvonta ja

lentotukikohtia. Duginilaisen geopolitiikan valossa tälläkään seikalla ei olisi merkitystä, jos Baltia

ja EU kuuluisivat Saksan johtamaan ystävällismieliseen etupiiriin. (Nordberg 2003, 518-24) 

Totskyn mukaan ei vain Naton, vaan myös Venäjän olisi korjattava asennoitumistaan paljon, jotta

Venäjän ja Naton kääntäminen vihollisista kumppaneiksi tai jopa liittolaisiksi onnistuisi.

Transnistrian lisäksi Naton ja Venäjän suhteita hiersi kysymys CFE-sopimuksen ratifioimisesta, jota

yksikään Nato-maa ei ollut vielä tehnyt. Naton vastahakoisuus oli yhteydessä ETYJ:in Istanbulin

huippukokouksessa vuonna 1999 tehtyihin sitoumuksiin koskien Venäjän sotilastukikohtia

Georgiassa ja Transnistriassa. Vaikka Nato tunnustaa, etteivät Venäjän ja Georgian yhteisesti

tekemät sitoumukset laillisesti kuulu CFE-sopimuksen piiriin, poliittisesti se haluaa sopimuksen

ratifioimisen olevan yhteydessä venäläis-georgialaisen sopimuksen allekirjoittamiseen venäläisistä

tukikohdista Georgiassa ja venäläisten joukkojen vetämiseksi Transnistriasta. Venäläiset taas

pitävät äärimmäisen tärkeänä toimivan CFE-mekanismin laukaisemista mahdollisimman nopeasti ja

sen sitomista venäläis-yhdysvaltalaiseen sopimukseen strategisten aseiden vähennyksistä.

Totsky ihmetteli myös länsimaiden passiivisuutta Afganistanista tulevan huumevirran

pysäyttämiseksi:
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I am extremely surprised by the passiveness of Europe and the West as a whole in the fight

against this evil, though I see the tactical complexity of the problem. The field commanders

are the same drug barons. If you start destroying poppy plantations and processing plants,

this will entail their fierce resistance and will create a threat to the western contingents in

Afghanistan. But still, I consider it absurd to blast the caves where bin Laden is supposed to

be hiding and leave the processing plants intact. For drugs are not just money, they are

politics and arms. Everyone knows the utterance of the same bin Laden: ”in the struggle

against the infidels we shall drown Europe in drugs.”

Heinäkuun kokouksessa Totsky oli ottanut asian esille, ja pääsihteeri Robertson oli ehdottanut

erillistä kokousta käsittelemään tätä asiaa, mutta yleisesti ottaen Totsky oli pettynyt lännen

välinpitämättömään asenteeseen tässä kysymyksessä. Naton edustajat olivat olleet

kiinnostuneempia turvallisuusvyöhykkeen luomisesta Afganistanin ympärille ja rajojen

vahvistamisesta, joka myös oli tehtävä, mutta Totskyn mukaan huumevirran pysäyttäminen olisi

mahdollista ainoastaan tuhoamalla huumekasvit ja viljelmät.

Syyskuun 10. päivänä presidentti Putin oli kutsunut Totskyn Moskovaan kuulemaan tämän raporttia

yhteistyön kehittymisestä. Presidentti oli sanonut, että Nato on vakava kysymys pitkän aikaa, ja että

Venäjän ja Naton ei tulisi kilpailla keskenään vaan toimia yhteistyössä, joka Totskyn mielestä oli

tiivistetty ilmaisu presidentin visiosta Natosta järjestönä, jonka kanssa Venäjä voisi ja pitäisikin

toimia yhdessä. Totskya ilahdutti, että epäluuloa oli yhä vähemmän, kun taas valmius yhteistyöhön

oli koko ajan kasvussa, vaikka tietysti tiettyä köydenvetoa oli aina olemassa:

There are, of course, some nuances: we want to take something more for Russia, and the West

accordingly to itself. But in the search for these forms areas can surely be found that are

reciprocally advantageous.

Nyt alkaneella yhteistyöllä ei ollut välittömiä vaikutuksia, vaan se vaatisi useiden vuosien työn.

Tekninen henkilökunta mukaan lukien pysyvässä lähetystössä ja Naton sotilasedustustossa oli yli

kolmekymmentä jäsentä. Naton päämajaan Venäjä oli pian saava kolme huonetta.

6.3. Perusta on laskettu
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Pääsihteeri Robertson, jonka kausi päättyi vuoden 2003 lopussa, suoritti jäähyväisvierailun

Moskovaan lokakuun 29.-30. päivinä, kerrotaan lehdistötiedotteessa. Robertson tapasi Vladimir

Putinin, kävi keskusteluja ulko- ja puolustusministeriöissä sekä tapasi duuman kansainvälisten

asioiden-, turvallisuus- ja puolustuskomiteoiden jäseniä. Keskustelujen aikana vaihdettiin laajalti

näkemyksiä Venäjän ja Naton välisen yhteistyön kehittämiseksi edelleen RNC:n puitteissa.

Todettiin, että puolentoista vuoden aikana tehty työ laski lujan perustan poliittisen dialogin ja

käytännön yhteistyön kehittämiseksi edelleen erityisesti uusiin uhkiin ja haasteisiin vastaamisessa.

Erityistä huomiota kiinnitettiin Euroopan turvallisuuden sotilaallisiin näkökohtiin

asevalvontaregiimien vahvistamisen ja CFE-sopimuksen pikaisen ratifioimisen kontekstissa.

Varaulkoministeri Vladimir Chizhov myönsi RIA Novostille marraskuun 28. päivänä haastattelun

koskien tulevia ETYJ:in ministerineuvoston ja Venäjä-Nato-neuvoston kokouksia. Chizhov selitti

RNC:n toiminnasta, että neuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa ulkoministeritasolla, kahdesti

vuodessa puolustusministeritasolla ja kahdesti vuodessa yleisesikuntapäällikkötasolla. Kokoukset

pidetään pääsääntöisesti puolivuosittain. Käytännöllinen yhteistyö oli lähinnä hyvien ideoiden ja

ehdotusten asteella kriisienhallinnassa, terrorismin vastaisessa taistelussa ja joukkotuhoaseiden

leviämisen estämisessä. Oli olemassa projekti ohjuspuolustusjärjestelmän luomiseksi ja useita

projekteja suunnittelussa hätätilanteiden varalta, kuten vuotta aiemmin pidetty harjoitus

”Bogorodsk-2002”, jossa harjoiteltiin tilannetta, missä terroristit olivat hyökänneet kemiantehtaalle.

Tärkeä tehtävä oli saavuttaa asevoimien yksiköiden operatiivinen yhteensopivuus, jota ilman

yhteisten harjoitusten pitäminen on vaikeaa. Myös kielimuuri toi omat ongelmansa. Venäjä ja Nato

eivät kuitenkaan olleet vielä liittolaisia sanan täydessä merkityksessä. Venäjällä Naton laajenemista

pidettiin edelleen virheenä, vaikka prosessia ei enää yritettykään dramatisoida:

For in ordinary everyday life, too, we recognize the right of each person to a mistake. So also

in international politics, such a right should probably be recognized for each participant, for

each state or even alliance. But in the NATO expansion we discern an attempt to meet the

challenges of the 21st century with means of the middle of the 20th century.

Baltian suunnalla sotilaallisella voimalla vaikuttaminen tai sillä uhkaaminen tuli kyseeseen vain

niin kauan, kun ne eivät olleet Naton tai EU:n jäseniä. Viron liittyminen Natoon ei aiheuttane

Venäjällä erityisen dramaattisia sotilaallisia toimenpiteitä, koska niihin ei ole varoja eikä voimaa.

Venäjä on aina mukautunut nopeasti uusiin tilanteisiin. Joka tapauksessa sen on turvattava pääsynsä

Itämerelle kaikissa tilanteissa, mikä saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa paineita Suomelle lisätä
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yhteistyötään Venäjän kanssa muissakin kuin terrorisminvastaisessa taistelussa. (Nordberg 2003,

576)

Ongelmia aiheutti myös CFE-sopimus. Seitsemästä Natoon liittyvästä maasta Bulgaria, Romania ja

Slovenia kuuluivat sopimuksen piiriin ennestään, kun taas Viro, Latvia, Liettua ja Slovenia eivät

kuuluneet. Näitä maita ei aikoinaan ollut sopimuksen piiriin otettu, koska niiden sotilaallinen

kapasiteetti oli yhtä tyhjän kanssa ja Neuvostoliiton hajoamista seuranneessa romanttisuuden

puuskassa maat olivat juhlallisesti vakuuttaneet olevansa koskaan liittymättä mihinkään

sotilasliittoon. Toinen ongelma koski sitä, että sopimusta ei itsekään ollut poliittisista syistä saatettu

voimaan, kertoi Chizhov.

Joulukuun 5. päivänä julkaistiin ulkoministeri Ivanovin haastattelu sanomalehti Moskovsky

Komsomoletsissa otsikolla During These Past Years We Have Not Seen Our Relations with Any

Country Grow Worse. Ivanov arvioi haastattelussa, että Putinin presidenttikaudella Venäjän asemat

olivat vahvistuneet, jos ajateltiin ulkopoliittista voimatasapainoa:

We have managed by taking an unorthodox decision of creating the Russia-NATO Council, to

leave the issue of NATO expansion behind us. Having said that, we still think that it doesn’t

meet the interests of European security. During these past years we haven’t seen our relations

with any country grow worse. On the contrary, we have substantially improved our relations

with many states, for example in Eastern Europe.

Erkki Nordbergin mukaan tosin Putinin hallinto yrittää viedä Venäjää kahteen suuntaan: ulkomaille

halutaan antaa kuva eurooppalaistuvasta valtiosta, kun taas sisäisesti sitä yritetään ohjata omalle

tielleen. Voimapoliittisen maailmankuvan pitäisi toisaalta myös auttaa Venäjää hyväksymään, että

ajan mittaan on mahdotonta saada suurvallan kohtelua ilman suurvallan voimavaroja. (Nordberg

2003, 596)

RNC kokoontui 4. päivänä joulukuuta ulkoministeritasolla Brysselissä. Kokouksessa keskusteltiin

puolentoista vuoden aikana saavutetuista tuloksista. Erityistä huomiota kiinnitettiin joukkoon

vakaus- ja turvallisuusasioita euroatlanttisella alueella asevalvontaregiimien vahvistamisen ja CFE-

sopimuksen ratifioimisen kontekstissa. Venäjän ja Naton välisen yhteistyön kasvualueet erityisesti

uusiin uhkiin ja haasteisiin vastaamisessa huomioitiin ja eriteltiin seuraavan vuoden työohjelmaan.
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6.4. Tyynen kielteinen kanta

Venäjän ulkoministeriön eurooppalaisen yhteistyön osaston varajohtaja Andrei Kelin kirjoitti

aikakauslehti Mezhdunarodnaya Zhizniin artikkelin A Calmly Negative Attitude to NATO

Expansion. Kelin muistutti siitä tunnetusta kannasta, jonka mukaan Venäjä pärjäisi ilmankin

suhteita Naton kanssa kehittämällä suhteita yksittäisten jäsenmaiden kanssa. Tällä kannalla ei ole

mitään tekemistä todellisuuden kanssa, sillä Nato on ja tulee olemaan vakio euroatlanttisessa

turvallisuuspolitiikassa:

To Russia NATO is, above all, the largest geopolitical factor influencing security near our

western borders. At the same time it is one of the main institutions of the European

community of states, and if a line is to be pursued on building normal relations with each

state of this community, which, strictly speaking, we have been striving to do in the last few

years, it will be logical to build a civilized, working relationship with all the key European

organizations, including NATO.

Suhteet Naton kanssa ovat Venäjälle aina olleet vaikea ulkopoliittinen linja. Venäläisessä

yhteiskunnassa käsitys Natosta on muodostunut negatiivisista tekijöistä: sen sotilaallisen koneiston

vahvistumisesta uusia jäsenmaita hankkimalla, sen lähenemisestä Venäjän rajoja sekä sen

vastahakoisuudesta aina toimia kansainvälisten lakien mukaan. 1990-luvun alkupuolella yritykset

luoda rakentavaa dialogia Naton kanssa eivät onnistuneet, eikä vuoden 1997 sopimuskaan

automaattisesti häivyttänyt kielteistä asennoitumista. Sopimus merkitsi kuitenkin alkua dialogin

kehittymiselle, ja asiakirjan tärkein merkitys oli siinä, että se ensimmäistä kertaa antoi Venäjälle

poliittiset takuut siitä, että Naton laajentuminen ei muodostaisi uhkaa Venäjälle. Dialogi kuitenkin

ontui, joutuen kriisistä toiseen. Naton laajentuminen vuonna 1999 toi paljon ongelmia Venäjälle

vahvistaen kielteisiä näkemyksiä Natosta. Kun tästä oltiin selvitty, seurasi Kosovon kriisi, joka

jäädytti suhteet Naton kanssa kerta kaikkiaan. Tuohon aikaan dialogia Naton kanssa käytiin PJC:n

välityksellä, mitä voitiin kutsua dialogiksi vain hyvällä tahdolla:

Actually, that could have been called a dialogue only by stretching a point, because

everything was limited by the statement first by us, and then by the member countries of

NATO of rigidly definite positions. This left either us, or them no room for maneuver in the

decision making process, let alone any joint actions in areas where there objectively could be

some common interests.
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Rooman julistus vuonna 2002 muutti kaiken ja aloitti uuden vaiheen molemminpuolisissa suhteissa.

Jo 1990-luvulta alkaen Naton jäsenmaat ovat puhuneet sotilasliiton vanhanaikaisuudesta ja sen

perusasiakirjojen muuttamisen tarpeesta, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat aina kaatuneet

sisäisiin kiistoihin. Vasta syyskuun 11. päivän terroristi-isku avasi Naton silmät, kun Yhdysvallat

päätti ryhtyä kostotoimenpiteisiin ilman sotilasliittoa. Tämä on ymmärrettävää, Kelin väittää, ottaen

huomioon Naton sotilaallisen kapasiteetin staattisuuden ja kriisin poliittiset syyt. Kosovon kriisi oli

opettanut, että konsensusperiaatteella toimivassa Natossa jokaisesta siirrosta on erikseen sovittava,

ja eurooppalaisilla oli poikkeavia näkemyksiä Naton käyttämisestä sen perinteisen toimialueen

ulkopuolella. Yhdysvaltain ratkaisu herätti keskustelun Natossa. Eurooppalaiset olivat hyvin

huolissaan, sillä heillä ei edelleenkään ole kykyä eikä halua huolehtia omasta puolustuksestaan.

Tässä tilanteessa ymmärrettiin, että Naton täytyy käydä läpi perusteellinen muutos, jotta se pystyisi

vastaamaan nykyajan haasteisiin. Tämä ei ollut aivan yksimielinen päätös, sillä esimerkiksi Ranska

vastusti alkuun jääräpäisesti Naton toimintojen laajentamisesta.

Naton huippukokous Prahassa vuonna 2002 oli viimeinen linja, jossa Yhdysvallat painosti

Eurooppaa Naton muuttamisen tarpeesta. Ja eurooppalaiset antoivat periksi. Uudistamista tapahtui

kolmessa ulottuvuudessa. Ensinnäkin otettiin käyttöön ”työvoiman jakamisen” käsite, ottaen

huomioon Euroopan maiden kyvyttömyys itsenäisesti modernisoida asevoimiaan. Modernisaatiota

on tapahtunut useilla sektoreilla, joita kaikkia varten on perustettu eräänlaisia valtio”yhtymiä”

(”consortiums”), joissa yksi liittoutuneista vetää johtajan roolia. Suuri muutos ovat myös Naton

valmiusjoukot, jotka tarkoittavat eurooppalaisten eliittiyksiköiden pitämistä valmiudessa ja

varustamista parhailla välineillä lähetettäviksi sotilasoperaatioihin tietyiksi ajanjaksoiksi. Naton

asejoukkojen komentorakenteissa on tehty perusteellista säätöä. On tehty myös töitä Naton

joukkojen käyttämiseksi terrorismin vastaiseen taisteluun. Tässä kontekstissa Nato voi tukea

terrorisminvastaisia koalitioita, tehdä ennalta ehkäiseviä iskuja, suojella väestöä tai infrastruktuuria,

ryhtyä toimenpiteisiin terroristi-iskujen vahinkojen minimoimiseksi ja parantaa suojautumista

joukkotuhoaseita vastaan. Viimeksimainitun kohdan yhteydessä oli aloitettu jo peräti viisi ohjelmaa.

Toinen komponentti Naton muokkaamiseksi on yhteistyön laajentaminen muiden, enimmäkseen

eurooppalaisten, valtioiden sekä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Välttääkseen edellisen

laajentumiskierroksen virheitä Nato on asettanut seitsemälle uudelle jäsenvaltiolle erittäin tiukat

vaatimukset, jotka käsittävät reformeja lainsäädännössä, taloudessa ja asevoimissa. Naton

laajentuminen ei edelleenkään sovi hyvin venäläisten pirtaan:
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As far as our attitude to the expansion is concerned, it remains calmly negative […] To put it

briefly, there is nothing good in the NATO expansion for Russia. And we have both military

and political objections. There is no point in describing them. We shall underline only what’s

most important to us: joining NATO will mean the growing dependence of our neighbor

European states on NATO’s system of decision making, both in the political and in the

military fields. Moreover, in practice this dependence will arise on a considerably wider

range of issues than defense from external aggression, which is referred to in the Washington

Treaty of 1949.

Tässä Kelinin puheenvuorossa näkyi jo selvästi poikkeava taktinen veto verrattuna aiempiin Nato-

vastaisiin lausuntoihin. Kelin vetosi eurooppalaisiin valtioihin, jotka tulevaisuudessa olisivat yhä

enemmän ja enemmän riippuvaisia Natosta, toisin sanoen Yhdysvaltojen suojeluksesta maailmassa,

jossa viholliset eivät enää kenties ole kansallisvaltioita. Jos tämä linja vastasi Venäjän virallista

kantaa Nato-kysymyksessä, siitä voi vetää ainakin sen johtopäätöksen, että Nato oli lakannut

valtiollisella tasolla merkitsemästä uhkaa Venäjälle, vaikka se edelleenkin koettiin kilpailijaksi.

Kilpailu tässä tapauksessa on normaalia, kun muistaa Venäjän tavoitteet moninapaisen status quon

rakentamiseksi Yhdysvaltain hegemonian tilalle.

Kelin muistuttaa että Venäjän huoli Naton laajentumisesta ei johdu Natosta järjestönä vaan sen

jäsenmaiden poliittisen johdon pyrkimyksistä allianssin mekaaniseen laajentamiseen ottamatta

riittävän hyvin huomioon Venäjän intressejä. Mikäli laajentuminen tapahtuu, Venäjän tehtäväksi jää

sille aiheutuvien vahinkojen minimointi. Naton interaktio muiden maiden kanssa ei rajoitu pelkkään

mekaaniseen laajentumiseen, vaan on syntynyt kokonainen kumppanuussuhteiden järjestelmä, jotka

kaikki pyrkivät samaan tavoitteeseen: niiden valtioiden lukumäärän kasvattamiseen, joiden

asevoimien apuun Nato voisi turvautua operaatioissaan. Nato on pyrkinyt ylläpitämään suhteita

myös EU:n kanssa sotilaallisen turvallisuuden kysymyksissä. Ranska ja Belgia etsivät täydellistä

autonomiaa Natosta eurooppalaisten operaatioiden osalta, ja muut EU-maat ovat yleisesti ottaen

myötämielisiä tälle ajatukselle, mutta ovat silti sitä mieltä, että sellaisilla operaatioilla pitäisi olla

Naton tuki takanaan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että varsinaiset taisteluoperaatiot pitäisi jättää

Natolle, kun taas eurooppalaisille jäisivät rauhallisemmat kriisinhallinta- ja

rauhanturvaamistehtävät.



62

Kolmas komponentti Naton muuttamisessa liittyy kriisinhallintaoperaatioihin, joihin liittoutuma on

joutunut 1990-luvun alusta lähtien. Ensimmäiset tehtävät olivat hyvin rajoitettuja, eikä Naton sisällä

syntynyt konsensusta siitä, miten jäsenmaat mahdollisesti operoisivat omien valtioidensa

ulkopuolella. 1990-luvun puolivälissä Nato alkoi kehittää perusteellisesti uudenlaista ”Nato-

johtoisten” operaatioiden käsitettä. Liittoutuma voi nyt suorittaa rauhanturvaamisoperaatioita YK:n

turvallisuusneuvoston alaisuudessa. Uusi strateginen konsepti antoi nykyajan Naton

kriisinhallintatoimille ideologisen sisällön, kun se hyväksyttiin Washingtonin huippukokouksessa

huhtikuussa 1999. YK:n mandaatti kuitenkin ohitettiin tässä asiakirjassa, mikä antoi Natolle

mahdollisuuden ja oikeutuksen Jugoslavian pommitukseen 1999. Prahan huippukokous 2002 antoi

Natolle laillisen oikeuden toteuttaa mitä tahansa operaatioita alueensa ulkopuolella ”aina kun se on

välttämätöntä”. Poliittinen johtajuus on annettu Nato-neuvostolle. Vaikka YK:n

turvallisuusneuvosto mainitaan näissä asiakirjoissa, ei missään viitata että sen mandaattia enää

tarvittaisi.

Ensimmäinen Naton uuden sukupolven kriisinhallintaoperaatio alkoi Afganistanissa elokuun 11.

päivänä vuonna 2003, kun liittoutuma muunsi kansainväliset turvallisuusapuvoimat (International

Security Assistance Force – ISAF) pohjimmiltaan Nato-johtoiseksi operaatioksi. Irakin tapauksessa

Nato-neuvosto myöntyi Prahan huippukokouksessa Puolan ja Espanjan avunpyyntöihin tuesta

niiden joukoille kansainvälisissä vakauttamisvoimissa. Irakia pidetään Natossa kasvualueena, mikä

saattaa pitemmällä tähtäimellä merkitä sitä, että tulevaisuudessa Irakin vakauttamisoperaatio

muuttuu samanlaiseksi kuin Afganistanissa, vaikka erityisesti Saksa onkin asettanut ehdoksi, että

sellaisen operaation tulisi tapahtua Naton alaisuudessa.

Venäjä on useaan otteeseen julistanut myös julkisesti, ettei se aio osallistua enää yhteenkään Nato-

johtoiseen operaatioon. Siitä on RNC:ssä allekirjoitettu asiakirja, jossa on sovittu todella

tasavertaisesta yhteistyöstä. Kelin tekee muutaman yleistyksen, jonka mukaan kansainvälisellä

areenalla on muutaman viimeisen vuoden aikana tapahtunut joitakin ennennäkemättömiä

muutoksia. Kylmän sodan stereotypiat ja ajatusmallit ovat kuolemassa pois, ja Naton johtajat

ymmärtävät että muuttuneessa maailmassa meitä uhkaavat uuden sukupolven haasteet, erityisesti

kansainvälinen terrorismi, edellyttävät syvempää yhteistyötä ja koko maailmanyhteisön

voimavarojen yhdistämistä. Tätä taustaa vasten voidaan nähdä että Nato on jo syvällisen

uudistumisen tiellä, ja on tärkeää ymmärtää että Nato on mekanismi jossa jäsenmaiden

näkemyksistä sovitaan yhdessä eikä itsenäinen poliittinen voimatekijä, joka toimii omien lakiensa

mukaan. 
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Tämän vuoksi Venäjällä on mahdollisuus kehittää hyödyllistä yhteistyötä Naton kanssa ilman

muodollista jäsenyyttä liittoutumassa. Venäjä-Nato-neuvoston jäsenmaat toimivat tasaveroisina

kumppaneina. Puolitoista vuotta perustamisensa jälkeen RNC:stä on tullut hyödyllinen mekanismi

konsultaatioille, yhteistyölle, yhteisille päätöksille ja yhteisille toimille. Jotta päästäisiin yhteiseen

toimintaan perusteellisemmalla tasolla, on vielä ratkaistava miten Venäjän ja Naton jäsenmaiden

poliittiset erimielisyydet saataisiin sovitettua yhteen. Ensimmäinen askel tämän saavuttamiseksi on

poliittisen dialogin syventäminen monissa turvallisuuskysymyksissä, jotka erityisesti huolettavat

Venäjää ja jäsenmaita. Teknisesti tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, tarvitaan vain

poliittista tahtoa. Venäjältä sitä löytyy, väittää Kelin, mutta on skeptisempi joidenkin muiden

liittoutuman jäsenmaiden suhteen:

However some of our partners, notably from among the most influential states in NATO, still

hesitate because of their illusory fears that the North Atlantic Alliance might lose its original

distinctiveness if it works too closely with Russia. It is good, however, that supporters of such

views are not many in the Alliance.

Vladimir Putin kutsui RNC:n perustamista historialliseksi tapahtumaksi Italian valtiovierailunsa

yhteydessä marraskuussa 2003. Naton pääsihteerin tehtävistä luopuva George Robertson vieraili

Moskovassa lokakuun lopussa, missä hän julisti Venäjän ja Naton suhteiden kehittämisen olevan

hänelle henkilökohtaisesti etusijalla. Vierailun aikana hän tapasi presidentti Vladimir Putinin, joka

huomioi pääsihteerin merkittävän roolin Venäjän ja Naton välisten suhteiden muovaamisessa ja

vahvistamisessa, ja ilmaisi myös kiitollisuutta Robertsonin merkittävästä henkilökohtaisesta

työpanoksesta RNC:n perustamiseksi.

Putinin hallinnon ajama kehitys sekä eurooppalaista että venäläistä tietä pitkin saattaa ajan myötä

kuitenkin johtaa eristäytyvään Venäjään, sillä Yhdysvaltain teknologinen ja innovatiivinen

etumatka on Eurooppaankin verrattuna vielä niin suuri, että sen hegemonia jatkunee vielä ainakin

pari vuosikymmentä. Putinin hallinnon osittain ajama Venäjän eurooppalaistaminen tai peräti

amerikkalaistaminen voisi puhtaaksi viljeltynä johtaa vaurastuvaan Venäjään, mutta länsimaista

tasoa se ei saavuttaisi, sillä Venäjän kyky soveltaa perustutkimusta on perinteisesti ollut rajoitettu.

Jos Venäjä taas lähtee kansan valtaenemmistön kannattamalle länttä vieroksuvalle tielle, johtaisi se

Venäjän rappeutumiseen ja länsimaisittain arvioituna tsaarien Venäjän ja Neuvostoliiton aikoihin.

(Nordberg 2003, 599)
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7. 2004: Nato laajenee

7.1. Yhteistyö kukoistaa

Venäjän varaulkoministeri Anatoly Safonov myönsi RIA Novostille haastattelun terrorismin

vastaisesta taistelusta 20. päivänä tammikuuta. Safonov kertoi haastattelussa muun muassa, että

Venäjän prioriteetit kehitettäessä yhteistyötä vastaterrorismin alalla olivat eurooppalaisten

instituutioiden muokkaamisessa tähän tarkoitukseen sopivammiksi. Venäjän huomio oli kiinnittynyt

EU:n ja Naton laajentumisten aiheuttamiin uusiin olosuhteisiin turvallisuusarkkitehtuurissa. 26.

päivänä tammikuuta ensimmäinen varaulkoministeri V.I. Trubnikov myönsi samasta aiheesta

haastattelun uutistoimisto Interfaxille. Haastattelussa nousi esille kysymys ISAF-joukoista

Afganistanissa, jotka vuoden 2003 elokuusta olivat olleet Naton operatiivisessa komennossa.

Yhteistyö Venäjän ja Naton välillä tässä operaatiossa oli jatkuvasti korkealla RNC:n asialistalla,

mutta Venäjän sotilaallinen osallistuminen ei ollut sillä hetkellä ajankohtaista.

Konstantin Totskyn artikkeli Russia-NATO: Cooperation Prospects julkaistiin vuoden 2003

diplomaattisessa vuosikirjassa. Totsky totesi, että RNC oli perustamisensa jälkeen onnistunut

kulkemaan pitkän tien, paljolti sen ansiosta että suhteiden perusteita luotaessa jäsenmaat olivat

ottaneet hoitaakseen vain perustehtäviä sortumatta kiusaukseen yrittää toteuttaa epärealistisia

projekteja. Tärkeimmällä sijalla RNC:n asialistalla oli ollut poliittisen dialogin kehittäminen, mikä

oli onnistunut niin hyvin, että vuonna 2003 oli saavutettu jopa yhteisiä asiakirjoja. Ei ollut

kauaakaan siitä, kun oli vaikea kuvitellakaan Naton ja Venäjän tuottavan poliittisen asiakirjan, jossa

ne puhuvat yhteen ääneen. Poliittisen dialogin teemat laajentuvat ja vähitellen niihin sisältyy asioita,

jotka ovat ”uusia” Natolle mutta jotka aiheuttavat sille ja Venäjälle pitkäaikaisia huolenaiheita,

kuten esimerkiksi ISAF-operaatio Afganistanissa, jota Venäjä oli (tiettyyn rajaan saakka) valmis

tukemaan ja avustamaan:

Russia is ready to help the alliance (but of course, there is no question of sending Russian

troops to Afghanistan) in the interests of stability in the region and the carrying-out of the

peacekeeping operation of the ISAF on the basis of UN Security Council resolution 1510.

Totskyn mukaan oli hyvin mahdollista tuoda Naton ja Venäjän välinen poliittinen dialogi

systemaattiselle perustalle, kunhan vain poliittista tahtoa löytyisi riittävästi. Myös käytännöllisellä
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tasolla yhteistyö oli kehittynyt mukavasti, erityisesti terrorisminvastaisella rintamalla. Dialogi oli

syvenemässä myös joukkotuhoaseiden purkamiskysymyksissä, jotka ovat olleet arka aihe

kummallekin osapuolelle. Kontaktit olivat voimistumassa myös siviilihälytyssuunnittelussa.

Yhteistyömahdollisuuksia Venäjän ja Naton välillä oli tutkittu sotilasteknologian alalla asevoimien

uudistamiseksi, ja yhteistyötä oli jo järjestetty muun muassa ilmaliikenteen valvonnassa. Yli

kaksikymmentä venäläistä ministeriötä oli mukana yhteistyössä Naton kanssa, mutta valitettavasti

Venäjän sisäinen työ suhteiden saattamiseksi uuteen uskoon oli vielä liian epäkoherenttia ja

kehnosti koordinoitua, ja Venäjän puolella oli vakavia rahoitusongelmia yhteisten projektien

kohdalla. Totsky kuitenkin odotti Venäjän poliittisen johdon pikaisesti tekevän päätöksiä, jotka

mahdollistaisivat Venäjän osallistumisen yhteisten projektien ja harjoitusten rahoittamiseen.

Tulevana vuonna yhteistyön pitäisi Totskyn mukaan kääntyä käytännön toimiin, nyt kun yhteistyö

oli osoitettu mahdolliseksi. Poliittisten lähestymistapojen yhteensovittaminen oli vielä vaikeaa

joidenkin hyvinkin vakavien erimielisyyksien vuoksi, mutta koko RNC:n tarkoitus oli saattaa

vähitellen näkemykset lähemmäksi toisiaan avoimen ja vapaan keskustelun avulla. Eräs RNC:n

perustavan tärkeä tehtävä oli sotilaallisen yhteensopivuuden saavuttaminen Venäjän ja Naton

joukkojen välillä yhteisten kriisinhallintatehtävien suorittamiseksi. Tämän käytännön toteuttaminen

on pitkän tähtäimen projekti ja vaatii huomattavia resursseja. Tällä sektorilla työtä tulisi kehittää

laajentamalla armeijoiden yhteistyötä maksimaalisesti, mukaan lukien yhteiset harjoitukset.

Positiivinen dynamiikka Venäjän ja Naton välisissä suhteissa ei merkinnyt sitä, etteikö niiden

välillä olisi ollut enää mitään erimielisyyksiä, joista yksi oli tietenkin kiista CFE-sopimuksesta.

Useat enimmäkseen perusteettomat vetoomukset sopimuksen ratifioimista vastaan ovat viimeisten

neljän vuoden aikana johtaneet asevalvontaregiimin vaaralliseen rapautumiseen. Kun sen asettaa

vastakkain kehittyvän sotilaspoliittisen tilanteen kanssa, erityisesti Naton laajentumisen

kontekstissa, on olemassa riski että sopimus menettää merkityksensä eurooppalaisen vakauden ja

intressien tasapainon säilyttämisessä:

It could be recalled that when signing the Agreement on its adaptation our western partners

insisted that Russia assume military restraint obligations in the Kaliningrad and Pskov

Regions. And Russia did assume such political, and very specific, commitments. But it has to

be understood that this was done with regard for the then military-political situation, that is

with the nonbloc status of the Baltic states. Now there may form near the borders of Russia a

”gray zone” in the system of pan-European control over conventional arms. Such a state of
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things places Russia before the need to search for alternative ways of maintaining a sufficient

level of national security and developing the defense potential.

CFE-sopimukseen läheisesti liittyvä kysymys ovat suunnitelmat sotilaallisesta läsnäolosta

eurooppalaisissa valtioissa lähellä Venäjän rajoja. Tähän mennessä suunnitelmat ovat vasta

ajatuksen asteella, mutta niiden täytäntöönpano vaikuttaa välttämättä Venäjän

turvallisuusintresseihin. Venäjän kannalta ajateltuna olisi välttämätöntä taata etukäteen, ettei niiden

toteutus olisi ristiriidassa CFE-sopimuksen ja RNC:ssä solmittujen sopimusten kanssa. Edelleen

Naton ja Venäjän välejä hiertää kysymys venäjänkielisten vähemmistöjen kohtelusta Virossa ja

Latviassa. Venäjä on lukuisia kertoja vedonnut Natoon jotta se käyttäisi vaikutusvaltaansa tuleviin

jäseniinsä tässä kysymyksessä, mutta toistaiseksi ei mitään ole tapahtunut. Joka tapauksessa

Venäjän ja Naton välisten suhteiden tulevaisuus näyttää hyvältä. Tällä uskomuksella on perustansa

RNC:n jäsenmaiden yleisön tietoisuudessa tapahtuneissa muutoksissa. Mielipidemittausten mukaan

suuri yleisö ei enää ajattele kylmän sodan aikaisilla termeillä, ja jos vihollisimago on kadonnut

tavallisten ihmisten mielistä, olisi poliitikoillekin hyvin vaikeata enää yrittää kääntää tilannetta.

Kaikesta tästä huolimatta suuri joukko keskivertovenäläisiä silti ajattelee, että Yhdysvallat on

kelpuuttanut Venäjän rinnalleen vain terrorisminvastaisen sodan ajaksi. Edes terrorismin käsitettä ei

ole kunnolla määritelty YK:ssa. Venäläisille terrorismi on alueellista itsenäisyyttä ajavan hajanaisen

ryhmittymän toimintaa federaation omalla maaperällä. Yhdysvalloille ja muille länsimaille se on

myös paljon muuta, mihin on geopolitiikan näkökulmasta kiinnittänyt huomiota myös Alexandr

Dugin. Duginin mukaan Putin teki poliittisen itsemurhan lupaamalla Venäjän tuen Yhdysvalloille

terrorismin vastaisessa sodassa. Afganistanin sotaa käytettiin tekosyynä uuden poliittisen

järjestelmän luomiseksi, jota Dugin aina oli pelännyt. Sen tärkeimpänä tavoitteena olisi Venäjän

vaikutusvallan tuhoaminen Keski-Aasiassa. (Nordberg 2003, 611)

7.2. Laajentumista ei juhlita

Konstantin Totskya haastateltiin helmikuun 9. päivänä Natoon liittyvistä kysymyksistä.

Haastattelussa Totsky kertoi, että Nato on lakannut olemasta ongelmien lähde Venäjälle, ja että

muutokset ovat osa kaksisuuntaista prosessia, joka toivon mukaan tulee jatkumaan edelleen.

Kylmän sodan stereotyypeistä ja tarpeesta niiden voittamiseksi ei Totskyn mukaan pitäisi enää

puhuakaan, sillä venäläiset eivät enää miellä Natoa viholliseksi. Naton ja Venäjän välillä oli

kuitenkin huolenaiheita, joista kaikkein päällimmäisin oli Naton laajeneminen itäänpäin:
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We realise that the seven states invited to join NATO will not increase the Alliance’s overall

military capabilities by much. But in terms of infrastructure and geography, the potential for

NATO deployments is increasing. Moreover, NATO membership for the Baltic countries,

which border Russia, brings with it a host of unresolved issues that directly affect our

interests. At present, for example, there are no force-deployment limitations in the Baltic

Republics under the Treaty on Conventional Forces in Europe. In effect, this means that this

territory could become an ”arms control-free zone”.

Haastattelun hetkellä Venäjän Nato-lähetystössä toimi kolmetoista diplomaattia ja sotilasosastolla

kymmenen asiantuntijaa. Neljä tai viisi diplomaattia oli tulossa lisää vuoden loppuun mennessä, ja

henkilökunnan määrää kasvatettiin sitä mukaa kun työmäärä kasvoi. Totsky toivoi oman kautensa

aikana saattavansa onnistuneesti päätökseen ensimmäisen vuoden aikana aloitetut projektit, mutta ei

mielellään tehnyt ennustuksia pitkän aikavälin tapahtumista. Natoa ja Venäjää yhteen on työntänyt

ymmärrys siitä, että terrorismi ja joukkotuhoaseet ovat uhka jokaiselle. RNC:n tavoitteena

terrorisminvastaisessa yhteistyössä oli saattaa se strategisen kumppanuuden tasolle kautta koko

euroatlanttisen alueen. RNC ei suinkaan ollut ainoa foorumi, jonka kautta Venäjä ja Nato

osallistuivat terrorismin torjumiseen ja joukkotuhoaseiden purkamiskysymyksiin, mutta Totsky

uskoi sen esittävän erittäin tärkeää roolia tällä alueella, koska se pyrkii standardoimaan

käytännölliset lähestymistavat ja kansainvälisten ponnistelujen tehokkuus riippuu suuresti siitä,

miten hyvin tämä toimii.

Venäjällä oli käynnissä puolustusvoimien uudistus, joka koostui enimmäkseen ”suuresta

aseistuksen uudistamisesta, värväyssysteemin kehittämisestä ja asevoimien koko rakenteen

parantamisesta”. Tämä asia oli myös tärkeimpien kysymysten joukossa RNC:n asialistalla. Totskyn

mielestä erityistä huomiota tässä asiassa tulisi kiinnittää käytännön yhteistyöhön ennemmin kuin

seminaareihin ja konferensseihin, jotka tuottavat tuloksia vasta tulevaisuudessa.

Venäjän ja Naton asiantuntijat tekivät parhaillaan myös yhteistä arviota Bosnian ja Hertzegovinan

sekä Kosovon alueilla suoritetuista rauhanturvaoperaatioista saaduista kokemuksista. Totsky uskoi

tämän harjoituksen johtavan merkittävään asiakirjaan, joka päivittäisi saadut kokemukset ja

sisältäisi myös suosituksia siitä, miten Naton ja Venäjän yhteiset rauhanturvaoperaatiot voitaisiin

saattaa tehokkaammiksi tulevaisuudessa. Tulevia yhteisiä rauhanturvaamisoperaatioita ei ollut vielä

suunnitelmissa, mutta pohjatyötä valmisteltiin jo siihen, että Venäjä ja Nato voisivat
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tulevaisuudessa toimia rauhanturvaoperaatioissa yhteistyössä tasaveroisina kumppaneina. Nato oli

ottanut johtajan roolin Afganistanin ja Irakin rauhanturvaoperaatioissa. Venäjän mielestä näihin

maihin liittyvät ongelmat edellyttivät koko kansainvälisen yhteisön osallistumista ja YK:n pitäisi

olla näiden asioiden johdossa. Siinä tapauksessa Venäjä turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ei

jäisi ulkopuolelle. Totsky ei sulkenut pois sitäkään mahdollisuutta, että Venäjä voisi olla valmis

yhteisiin operaatioihin Naton kanssa, kunhan sellaisilla operaatioilla olisi kunnollinen,

kansainväliseen lakiin pohjaava perusta.

Naton laajenemista Totsky ei pitänyt minään juhlinnan aiheena, vaan näki sen kaltaisen kehityksen

olevan jäänne kylmän sodan ajalta. Vaikka Venäjä tunnusti jokaisella jäsenmaalla olevan oikeuden

itse päättää miten huolehtia omasta turvallisuudestaan, se kuitenkin suosi universaalimpia

turvallisuusmekanismeja kuten YK:ta tai ETYJ:iä. Natoon liittyminen ei ollut Venäjän

tavoitelistalla, eikä tämä kysymys Totskyn mielestä edes ollut erityisen relevantti:

What is more important is the way in which relations between nations, or alliances of nations,

are built, and on what basis; the aims they pursue in their cooperation; and the benefit this

cooperation brings to others. We believe that NATO-Russia relations form a natural part of

Europe’s evolving security architecture and that the NRC is becoming a pillar of

international relations. NATO and Russia have taken on a serious commitment for the future

of Europe. And as far as this Mission is concerned, it makes no difference whether we join the

Alliance or cooperate on a different basis.

On kenties liian yksinkertaistettua sanoa, että kylmän sodan aikaiset stereotypiat ovat Venäjällä

murtuneet. Venäjän Tiedeakatemian yhteiskuntatieteiden tieteellisen informaatiokeskuksen

apulaisjohtaja Tatjana Parhalina on tutkinut perusteellisesti Venäjän ja Naton suhdetta

geopoliittiselta kannalta. Hänen mukaansa venäläisten Nato-vastaisuuden syynä ovat ensinnä

kulttuurilliset ja historialliset syyt, toiseksi psykologiset tekijät. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen

nousi esiin kysymys Venäjän paikasta maailmassa. Venäjän rooli haluttiin nähdä idän ja lännen

välisenä siltana. Kun länsi teki selväksi, ettei se ehdoitta tue kaikkia Venäjän sisä- ja ulkopoliittisia

toimenpiteitä, asenteet kehittyivät kolmeen pääsuuntaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat näkevät

välttämättömäksi yhteistyön tiivistämisen lännen kanssa, ja poliittisesti se vastaa liberaalien

reformistien kantaa. Toiseen ryhmään kuuluvat ovat ottaneet tavoitteekseen läntisiä arvoja

vastustavan Suuren Venäjän rakentamisen ja pitävät Nato-yhteistyötä sekä lännestä tulevaa

taloudellista ja teknistä apua länsimaiden yrityksenä vaikuttaa Venäjän sisäisiin asioihin. Tämä
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vastaa kansallispatrioottien eli kansallisradikaalien näkemystä. Kolmatta ryhmää Parhalina kutsuu

uuseuraasialaiseksi. Sen edustajien mukaan on säilytettävä tasapaino lännen ja idän välillä, jolloin

Venäjä voi hyötyä yhteistyöstä kummankin kanssa ja säilyttää parhaiten omintakeisuutensa. Tämä

vastaa kansallisen keskustan näkemyksiä. (Juntunen 2003, 64-6) Huolimatta Venäjän virallisesta

kannasta tai siitä, miten se halutaan länsimaille esittää, venäläisen suuren yleisön mielipiteet ovat

sekoitus näistä kolmesta asenteellisesta suunnasta, joissa kansallispatrioottien näkemyksillä vielä

kuitenkin on eniten voimaa.

7.3. Venäjän asevoimien geopoliittiset prioriteetit

Helmikuun 12. päivänä varaulkoministeri Vladimir Chizhov tapasi Naton poliittisten asioiden

varapääsihteeri Gunther Altenburgin. Tapaamisen aikana keskusteltiin RNC:ssä tehdyssä työssä

saavutetuista tuloksista. Altenburg informoi Chizhovia Naton Istanbulin huippukokoukseen

valmistautumisen tapahtumista. Tässä kontekstissa Venäjän puoli painotti erityisesti tarvetta

vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseen euroatlanttisella alueella ja CFE-sopimuksen pikaisen

ratifioimisen tärkeyttä. Myös Afganistanin ja Irakin ongelmista keskusteltiin.

Puolustusministeri Sergey Ivanovin artikkeli The Armed Forces of Russia and Its Geopolitical

Priorities ilmestyi aikakauslehti Russia in Global Politicsin vuoden 2004 ensimmäisessä numerossa

(tammi-helmikuu). Pitkässä artikkelissa kerrotaan muun muassa, että Venäjän suhteet Natoon on

määritelty Rooman julistuksessa 2002. Venäjä on tarkkaillut tiiviisti Natossa tapahtunutta muutosta

ja luottaa Naton jäsenmaiden täydelliseen pidättäytymiseen sekä sotilaallisesta suunnittelusta että

poliittisista julistuksista, jotka olisivat suoraan tai epäsuorasti venäläisvastaisia. Venäjällä ollaan

valmiita toisenlaiseenkin kehitykseen:

But if NATO is preserved as a military alliance with its current offensive military doctrine,

then Russian military planning and the principles for Russian Armed Forces building, will be

adequately reviewed.

Venäjän ulkopoliittinen johto ei enää 1990-luvulla uskonut, että Nato hyökkäisi Venäjälle tai

levittäisi sotilaallista infrastruktuuriaan valmistautuakseen siihen. Venäjä on siitä huolimatta

pyrkinyt estämään Nato-keskeisyyttä uuden turvallisuusjärjestelmän luomisessa, jotta estettäisiin

uusien jakolinjojen muodostuminen. Venäjä-Nato-neuvoston perustamisessa oli kysymys vain siitä,

että Venäjä joutui tunnustamaan tappionsa Yhdysvaltain ja Naton edessä. Jos et voi voittaa
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vihollistasi, liittoudu sen kanssa. Uuden kumppanuussuhteen solmimisessa oli sitä paitsi kysymys

vain presidentin hyvin pienen sisäpiirin linjanmäärityksestä, jota vastustivat Venäjän

ulkoministeriö, poliittinen eliitti ja kansalaisten suuri enemmistö. (Nordberg 2003, 491-2)

Naton AWACS-kone järjesti näytöslentoja Virossa ja Latviassa helmikuun 23.-25. päivien aikana

PfP-ohjelman puitteissa. Ulkoministeriön tiedotus- ja lehdistöosasto julkaisi aiheeseen liittyen

kommentin 20. päivänä. Venäjä oli hakenut virallista lupaa, jotta venäläiset tarkkailijat olisivat

voineet osallistua lennoille, mutta lupa evättiin. Järjestäjät olivat viitanneet Viron ja Latvian

esittämiin vastalauseisiin. Ulkoministeriö valitti tätä asiaa, joka oli Rooman julistuksen vastainen, ja

katsoi Venäjän olevan oikeutettu odottamaan Natoon liittyvien Viron ja Latvian jakavan samat

periaatteet kuin muutkin allianssin jäsenmaat suhteissaan Venäjään.

Venäjän varaulkoministeri Vladimir Chizhov vieraili Virossa 25. ja Latviassa 27. päivänä

helmikuuta. Yhtenä vierailujen tarkoituksista oli minimoida Naton laajentumisesta aiheutuvat haitat

Venäjän intresseille sekä varmistaa, että molemmat uudet jäsenmaat olisivat valmiit myöntymään

CFE-sopimuksen ehtoihin välittömästi sen voimaansaattamisen jälkeen. Sekä Viron että Latvian

puoli vakuuttivat, että näin tulisi tapahtumaan.

7.4. Turvallisuuskumppanit

Ulkoministeri Igor Ivanovin kirjoittama artikkeli European Standards Must Be Uniform for All

ilmestyi ruotsalaisessa Dagen Nyheter –sanomalehdessä maaliskuun 1. päivänä. Ivanovia

huolestutti suuren venäjänkielisen vähemmistön asema Latviassa. Latviassa asui sillä hetkellä lähes

puoli miljoonaa henkeä - yli kaksikymmentä prosenttia koko maan väestöstä – joilla ei ollut

kansalaisuutta maassa. Venäjä oli toistuvasti vedonnut kansainvälisiin järjestöihin sekä EU:hun ja

Natoon tilanteen korjaamiseksi, mutta toistaiseksi asian eteen oli tehty varsin vähän:

We were assured that well, Latvia would join the EU and NATO and it would all work out by

itself. We would like to believe it, but, honestly, find that difficult, considering that there are

only several months left before entry and no positive signals from Riga are forthcoming.

Venäjällä toivottiin että EU:n ja Naton jäsenmaat osoittaisivat tässä kysymyksessä samaa

periaatteellista lähestymistapaa kuin esimerkiksi pyrkiessään saattamaan muiden
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jäsenvaltioehdokkaiden lainsäädännön Keski- ja Itä-Euroopassa eurooppalaisten standardien

mukaiseksi kansallisten vähemmistöjen kohdalla.

Kansallisuuskysymyksiin liittyy oleellisesti keskustelu ”Venäjän ideasta”, jota ovat pyrkineet

hahmottelemaan monet venäläiset filosofit Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Esimerkiksi Dmitri

Rogozinin mukaan ”Venäjän Federaatiosta” voidaan puhua vain poliittisella tasolla. Kansallis-

etnisissä kysymyksissä pitäisi käyttää ilmauksia ”sisäinen ja ulkoinen Venäjä”. Tämä näkemys

muistuttaa Ivan Iljinin ajattelutapaa, jonka mukaan Venäjä oli kaikkialla, missä vain oli aitoja

venäläisiä. Tällaisella ajattelutavalla on seurauksena se, että Rogozinin mukaan Venäjä olisi

oikeutettu puuttumaan voimakeinoin ulkovenäläisten asemaan, jos näiden ihmisoikeuksia poljetaan

eikä rauhanomaisia keinoja ole käytettävissä. (Pursiainen 1998, 187)

Konstantin Totskya haastateltiin Rodnaya Gazeta –sanomalehdessä 5. päivänä maaliskuuta otsikolla

Security Partners. Totskyn mukaan Natolla ja Venäjällä oli yhteisiä tavoitteita, ennen kaikkea ne

luottamukseen ja läpinäkyvyyteen perustuvat uudet suhteet, jotka lisäsivät turvallisuutta ja vakautta

Euroopassa ja koko maailmassa. Toiseksi Venäjä ja Nato pyrkivät yhteisvoimin selviämään niistä

haasteista, joita tämän päivän maailmassa niiden eteen sattui. Aiemman molemminpuolisen

patoamispolitiikan sijaan oli astunut kumppanuus turvallisuusasioissa:

 Previously, in the days of confrontation, we applied to each other such labels as ”aggressive

imperialist bloc”, ”empire of evil” and ”probable adversary”. We stood on the opposite sides

of the barricade, and each had his aim – to contain the adversary. Now Russia and NATO do

not take each other as enemies, but as partners in maintaining security in Europe and in the

world. This is one of the major recent achievements.

Naton laajentumisen myötä sotilaspoliittinen tilanne Euroopassa tulisi muuttumaan, ja se pakottaisi

myös Venäjän tekemään tiettyjä siirtoja varmistaakseen turvallisuutensa. Totskyn mukaan ei

kuitenkaan ollut mieltä ajatella vanhoilla kaavoilla, että jokaista uutta tankkia tai lentokonetta

vastaan Venäjä asettaisi oman vastaavansa, vaan keinot tilanteen tasoittamiseksi olivat

huomattavasti laajemmat. Seitsemän Natoon liittyvää maata eivät pystyisi lisäämään sen

sotilaallista potentiaalia mitenkään merkittävästi, mikä myös Natossa tiedettiin. Oli kuitenkin fakta,

että neljällä näistä maista – Baltian mailla ja Slovenialla – oli mahdollisuus muuttua alueiksi, missä

olemassaolevat asevalvontamekanismit eivät päde. Totsky ihmetteli, miksi Natolla oli vaikeuksia
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muuttaa rauhantahtoiset vakuuttelunsa konkreettiseksi juridiseksi regiimiksi, vai eikö nykyinen

asevalvontasysteemi sopinut sille enää.

Yhdysvaltain ja Saksan välinen kriisi Irakin suhteen oli saanut monet yhdysvaltalaiset tarkkailijat

puhumaan tarpeesta siirtää Yhdysvaltain sotilastukikohtia kauemmas itään, Puolaan tai jopa

Baltiaan saakka. Venäjälle tarvetta siirtää sotilastukikohtia kauemmas itään ja länteen oli selitetty

niin, että tämä auttaisi vastustamaan uusia turvallisuusuhkia ja –haasteita tehokkaammin. Venäjällä

näitä prosesseja oli seurattu tarkkaan turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta:

The redeployment of US bases is now the subject of the consultations the US is holding with

all the parties concerned […] The US partners are assuring us that no substantial forces of

the alliance will be deployed in direct proximity to our borders. When an appropriate

decision on the redeployment of the bases is adopted, it must take into account the

requirements of the existing system of arms control agreements in Europe.

Totskyn mukaan tänä päivänä olisi mahdotonta kuvitella luotettavasti vartioitua turvallisuutta

Euroopan mantereella ilman Venäjää, joka oli aktiivisesti mukana monissa kansainvälistä rauhaa,

turvallisuutta ja yhteistyötä ylläpitämään perustetuissa mekanismeissa ja struktuureissa. Näistä

kansainvälisistä instituutioista Nato ei suinkaan näytellyt niitä merkityksettömimpiä rooleja.

Esimerkiksi Venäjän ja Naton yhteinen rauhanturvaoperaatio Balkanilla ei aina sujunut ihan

kitkattomasti, mutta prosessin edetessä luottamus rauhanturvaajien välillä kasvoi. Kokemukset

olivat parhaillaan analysoitavina, ja tarkoituksena oli löytää keinot Venäjän ja Naton yhteisten

operaatioiden tehokkuuden nostamiseksi kriisitilanteissa.

Venäjällä Balkanin rakenteellisten ongelmien taustalla nähdään geopoliittiset ristiriidat. Venäjän

tiedeakatemian slaavilaisuuden ja balkanistiikan tutkijan Jelena Guskovan mukaan Jugoslavian

kriisissä Naton tarkoituksena ei ollut rauhan aikaansaaminen YK:n periaatteiden mukaan, vaan se

käytti tilannetta hyväkseen vahvistaakseen eteläistä siipeään. Kriisi tarjosi tilaisuuden myös aloittaa

uusi strategia Naton muuttamiseksi rauhaa turvaavaksi organisaatioksi koko maailman

mittakaavassa. Duuman Tiedekomitean asiantuntijan Natalja Iljinan mukaan Yhdysvallat aloitti

Balkanin kriisin varjolla uuden yksinapaisen maailmanjärjestyksen luomisen, mikä merkitsisi ennen

pitkää koko inhimillisen kulttuurin tuhoutumista. Tiedeakatemian kansainvälisen politiikan ja

talouden laitoksen tutkija Ljubov Shishilina näki Yhdysvaltain hyökkäyksen Balkanille olleen

suunnattu Itä-Eurooppaa ja Venäjää vastaan ja suoraan jatkoa Yhdysvaltain kylmän sodan aikaiselle
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politiikalle. Perinteistä geopoliittista ja slavofiilistä ajattelua edustavan Duginin mukaan Jugoslavia

oli jo lähtökohdiltaan epäonnistunut ilmiö, jonka tarkoituksena oli estää Saksaan ja Venäjään

myönteisesti suhtautuvan voimakkaan Balkanin valtion muodostuminen. Moskovalainen

strukturalisti V.K. Vnuk yhtyy Duginin näkökohtiin, mutta hänestä näennäisen paikallisen kriisin

taustalla oli kaksinapaisen maailmanjärjestyksen muuttuminen Yhdysvaltain johtamaksi

yksinapaiseksi järjestykseksi. Lännen voiton seurauksena enemmistö Balkanin valtioista tavoittelee

EU:n jäsenyyttä ja pyrkii yhteistyöhön Naton ja Yhdysvaltojen kanssa. (Juntunen 2003, 162-6)

7.5. Laajentuminen

Maaliskuun 23. päivänä ulkoministeriön tiedotuspäällikkö Alexander Yakovenko vastasi median

kysymyksiin Naton neuvoston päätöksestä tarjota Baltian maiden alueelle ilmatukea.

Suunnitelmana oli ollut uuden sotilaallisen potentiaalin, mukaanluettuina ilmavoimien ja

ilmapuolustuskomponenttien asemoiminen Venäjän rajojen lähettyville. Yakovenko piti vähemmän

vakuuttavina argumentteja, joiden mukaan kaikki tämä tehtiin pelkästään terroristeilta

suojautumiseksi. Hän piti valitettavana sitä, että Nato-maat olivat tehneet tällaisen päätöksen ilman

mitään todellista arviota alueen sotilaallisesta tilanteesta, missä suoria turvallisuusuhkia ei ollut

ollenkaan:

If the people in the alliance believe that there is a need for such protection, then Russia has a

right to draw its conclusions from this and if necessary respond appropriately.

Närkästyneeseen sävyyn Yakovenko huomautti vielä, etteivät Naton suunnitelmat olleet oikein

linjassa Rooman julistuksen hengen kanssa, joka perustui vakauden, ennakoitavuuden ja

molemminpuolisen luottamuksen voimistamiseen. Paras tapa tämän saavuttamiseksi ei ollut

aseistautuminen, vaan CFE-sopimuksen nopea käynnistäminen ja Baltian maiden liittäminen siihen.

Venäjälle Baltian maiden jäsenyys on kova sotilaallinen takaisku. Vaikka kanta onkin lientynyt

vuoden 2002 Rooman sopimuksen jälkeen, on Baltian maiden Nato-jäsenyys Venäjälle

sotilaallisesti vaikeampaa kuin Puolan, Unkarin ja Tsekin tasavallan jäsenyys. Mitään sotilaallista

uhkaa Baltian maat eivät Venäjälle muodosta, vaan vastustuksen todelliset syyt liittyvät ”Venäjän

ideaan”. Venäjä pyrkii Neuvostoliiton osien kokoamiseen Moskovan etupiiriksi, johon Baltian olisi

kuuluttava historiallisista syistä, koska se venäläisen tulkinnan mukaan liittyi vapaaehtoisesti

Neuvostoliittoon vuonna 1940. Natolle ja Yhdysvalloille Baltian maiden jäsenyys on strateginen
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voitto ja Suomen kannalta sotilaallisesti edullista, sillä sen jälkeen Nato puolustaa Suomenlahden

etelärannikkoa kollektiivisesti. (Nordberg 2003, 452-3)

Maaliskuun 29. päivänä kuudes Naton laajentumiskierros saatettiin päätökseensä. Natoon liittyivät

Bulgaria, Latvia, Liettua, Romania, Slovakia, Slovenia ja Viro. Yakovenkon antaman lausunnon

mukaan laajentuminen vaikutti Venäjän poliittisiin, sotilaallisiin ja taloudellisiin intresseihin, minkä

vuoksi sen oli pakko suhtautua asiaan mitä vakavimmin. Laajentumiskierrosta luonnehti se

tosiseikka, että Baltian maat liittyivät Natoon sellaisissa olosuhteissa, joissa niiden ja Venäjän

välisissä suhteissa oli vielä monenlaisia ongelmia. Baltian maat ja Slovenia eivät edelleenkään

kuuluneet CFE-sopimuksen piiriin. Venäjänkielisen vähemmistön diskriminointi Latviassa ja

Virossa ei ollut paranemassa. Kaliningradin alueeseen liittyen oli olemassa ongelmia sotilaallisen

liikenteen järjestämisessä Liettuan halki.

Vaikka pitikin paikkansa, että Natossa oli hiljattain tapahtunut vakavia muutoksia, Venäjällä tehdyn

analyysin mukaan muutos oli hidasta ja ajoittain epäjohdonmukaista. Ottaessaan Baltian maat

mukaan ja järjestäessään niille turvallisuustakuut monet Naton piirissä ilmeisesti uskoivat yhä, että

sota oli mahdollinen Euroopassa. Vain sillä logiikalla voitiin selittää Baltian maiden sisällyttäminen

Naton ilmapuolustussysteemiin, hiljattaiset AWACS-lennot sekä uusien sotilaallisten

infrastruktuurien rakentaminen lähelle Venäjän rajoja. Tilanne näytti samalta etelässä, missä oli jo

olemassa suunnitelmia Naton infrastruktuurien vahvistamiseksi Bulgariassa ja Romaniassa. Kaikki

tämä ei ollut linjassa sotilaallisen tilanteen todellisen arvioimisen kanssa, ei myöskään Venäjän ja

Naton Rooman huippukokouksen jälkeisten suhteiden. Molemminpuolista luottamusta ei myöskään

kultivoitu sellaisilla toimilla. Yakovenko vakuutti vielä lopuksi, että poliittinen työ Venäjällä jatkui

eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän luomiseksi, missä kaikkien maiden edut otettaisiin

tasapuolisesti huomioon. Venäjä jatkoi myös työtään Baltian maiden ja Slovenian mahdollisimman

pikaiseksi liittämiseksi CFE-sopimuksen piiriin, jolle ei nähty vaihtoehtoa. Tärkeimpänä asiana

Euroopan turvallisuuden kannalta nähtiin Naton perusluonteen radikaali muutos.

Nato-jäsenyys on Virolle ja Baltian maille kuitenkin ainoa todellinen turvatakuu. Vaikka se onkin

Natolle ja Yhdysvalloille strateginen etu, se on myös epävarmuustekijä. Suomen kannalta se luo

Itämerelle vakautta, mutta samalla myös uuden rajalinjan, jonka taakse jäävät Suomi ja Ruotsi. Nato

ei koskaan ole ollut hyökkäykseen tarkoitettu liittouma. Vuodesta 2002 se on ollut halukas

harjoittamaan monitahoista yhteistyötä myös Venäjän kanssa. Vaikka Naton siirtyminen

lähemmäksi Venäjän rajoja ulottaakin liittokunnan tiedustelun syvemmälle Venäjälle, se tuo myös
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lähemmäksi turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja kehittynyttä poliittista kulttuuria. (Nordberg

2003, 454)

7.6. Erilainen Venäjä

Venäjän ulkoministeri Sergey Lavrovin artikkeli A Different Russia: A Challenge or New

Opportunities for Partnership julkaistiin Kommersantissa ja Wall Street Journalissa huhtikuun 1.

päivänä. Lavrovin mukaan kysymys Venäjän asemasta aivan viime aikoihin saakka oli koskenut

sisäisten kriisien heikentämää ja ennalta-arvaamattomuudessaan pelottavaa maata. Tänä päivänä

jotkut saattoivat jo pelätä erilaista, vahvempaa ja itsevarmempaa Venäjää, jota muutaman vuoden

kestänyt poliittinen vakaus ja taloudellinen kasvu oli voimistanut. Legitiimi kysymys oli se, miten

Venäjä tulisi käyttämään uusia mahdollisuuksiaan ulkopoliittisesti. Vastaus tähän oli saatavissa

tutkimalla niitä syitä, miksi Venäjä oli viimeisten vuosien aikana kasvattanut mainettaan

vastuullisena pelaajana kansainvälisellä areenalla:

It is not open to doubt that it has been achieved due to a pragmatic policy geared mainly to

the interests of internal development and oriented toward expanded dialogue and cooperation

with the external world. As part of this policy Russia and the US became the closest allies in

the fight against international terror, the relations between Russia and NATO have

qualitatively improved and our strategic partnership with the European Union has developed.

Tänä päivänä sellaiselle politiikalle ei ole vaihtoehtoa. Presidentti Vladimir Putin on asettanut

tavoitteikseen bruttokansantuotteen kaksinkertaistamisen kymmenen vuoden kuluessa,

kilpailukykyisen markkinatalouden luomisen ja siltä pohjalta väestön elinolosuhteiden

parantamisen. Kaikki nämä tavoitteet edellyttävät toteutuakseen Venäjän syvempää integroitumista

kansainvälisiin rakenteisiin, mikä puolestaan ei jätä sijaa ”imperialistiselle kunnianhimolle”, mistä

jotkut ovat yrittäneet syyttää Venäjää. Venäjällä on todellista kokemusta kansallisten etujen

puolustamisesta ilman aggressiivia metodeja. Kehityksen jatkamiseksi on myös varmistuttava

turvallisuudesta, joka modernissa maailmassa merkitsee kaikkien sivistyneiden maiden yhteisiä

ponnistuksia. Elämä on opettanut, että turvallisuus ja vakaus maailmaan voidaan varmistaa

ainoastaan ottamalla yhteistyöhön mukaan muutkin maat, muslimimaat mukaan luettuina. Sellaisen

kumppanuuden rakentaminen on erityisen tärkeää tällaisena aikana, kun nykypäivän haasteet –

terrorismi ja paikallisten konfliktien selvittely – on pakottanut kansainvälisen yhteisön

puolustuskannalle.
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Venäjä oli valmis toimimaan yhteistyössä Yhdysvaltain, Euroopan ja Lähi-idän kanssa Irakin

tilanteen rauhoittamiseksi ja maan suvereniteetin palauttamiseksi YK:n esittäessä keskeistä roolia.

Venäjä oli myös sitoutunut kansainvälisten sovittelijoiden joukkoon Palestiinan ja Israelin tilanteen

parantamiseksi. Modernisaatio Lähi-idän alueella oli ylipäänsä mahdollinen vain näiden kahden

jännitysalueen rauhoituttua. Taistelu yhteisiä uhkia vastaan vaati aivan uudenlaista ymmärtämistä ja

toisten tarpeiden huomioonottamista:

The situation on the territory of the former USSR provides an example. For Russia, it is a

sphere of vital interests prompted by its entire history. By ”vital interests” we do not mean

some kind of right to bring pressure on our neighbors. We are talking about respect of the

legitimate concerns of each other about the issues of security, economic development, human

rights, compliance with international standards and obligations […] It would be an

inexplicable anachronism if the space of the CIS were to turn into a zone of rivalry or

struggle for ”spheres of influence”.

Toiseksi esimerkiksi Lavrov tarjoaa Eurooppaa, jossa hänen mukaansa on välttämätöntä luoda

olosuhteet kylmän sodan aikaisten rakenteiden voittamiseksi. Yksi niistä olosuhteista olisi CFE-

sopimuksen nopea ratifiointi ja voimaansaattaminen. Lavrovin argumentit kuulostavat kyllä

periaatteessa hyviltä, mutta voiko maailmanpolitiikassa ikinä kyse muusta ollakaan kuin kilpailusta

vaikutusvallasta? Lavrov tarjoaa historiallisia syitä oikeutukseksi sille, miksi IVY-maiden pitäisi

pysyä Venäjän takapihana. Kuitenkin juuri historiallisia syitä on monesti käytetty imperialististen

tavoitteiden peitteenä. Sitä paitsi historiallisiin syihin vetoaminen on hyvin tulkinnanvaraista, sillä

asiat näyttävät aina hyvin erilaisilta riippuen siitä, miltä kantilta asioita tarkastelee.

Nikolai Berdjajevin (1874-1948) ajatteluun sisältyy Venäjän maailmanlaajuinen missio, joka

muistuttaa venäläistä imperialismia. Berdjajeville käsite ei olekaan vastenmielinen. Berdjajev

kritisoi voimakkaasti internationalismia ja ylisti imperialismia venäläisen idean seuraavana

vaiheena.  Ivan Iljin (1883-1954) karttoi korostamasta Venäjän ulkoista imperialistista missiota,

mutta käsitti hänkin ”Venäjän” hyvin laajasti. Molemmat ymmärsivät sen suurin piirtein saman

laajuisena alueena kuin imperiaalinen Venäjä tai vähintäänkin Neuvostoliitto. (Pursiainen 1998,

157-63) Vaikka nämä filosofit vaikuttivatkin täysin erilaisessa maailmantilanteessa – juuri Venäjän

vallankumouksen jälkeen – on muistettava, että heidän ajattelullaan on ollut suuri merkitys

modernien venäläisten filosofien ajatusmaailmaan ”Venäjän idean” etsinnässä. Se kannattaa pitää
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mielessä myös tarkasteltaessa poliitikkojen ja poliittisen eliitin puheita erityisesti entisen

Neuvostoliiton alueita koskevissa asioissa.

Presidentti Vladimir Putin tapasi Naton pääsihteeri Jaap de Hoop Schefferin Moskovassa huhtikuun

8. päivänä. Putin teki jälleen kerran selväksi Venäjän kielteisen kannan koskien Naton laajentumista

ja syistä miksi se ei venäläisten mielestä ollut järkevää. Jokaisella maalla oli silti oikeus valita omat

keinonsa oman turvallisuutensa takaamiseksi, ja Putin toivoikin laajentumisen auttavan

voimistamaan luottamusta Euroopassa ja koko maailmassa sekä toimivan kansainvälisen

turvallisuuden työkaluna ja komponenttina. Tämän vuoksi oli tärkeää nostaa luottamuksen astetta

Venäjän ja Naton välillä. Scheffer vastasi ymmärtävänsä venäläisten reaktion

laajenemiskysymykseen, ja painotti vaativan paljon työtä vakuuttaa suurelle yleisölle, ettei sen

enempää vanhoilla kuin uusillakaan jäsenmailla ollut aikomuksena sijoittaa merkittäviä joukkoja

alueilleen. Scheffer lupasi, että kaikilla mailla oli tarkoituksena pitäytyä CFE-sopimuksessa, vaikka

kaikki eivät olleet sitä allekirjoittaneetkaan. Scheffer myönsi vielä, että kansainvälisen politiikan

uudet haasteet olivat liian vakavia, jotta Venäjä tai Nato pystyisivät ratkaisemaan niitä yksin.

7.7. RNC:n kokous Istanbulissa ja Suomen Nato-optio

RNC kokoontui Istanbulissa kesäkuun 28. päivänä. Ulkoministeri Sergey Lavrov selosti kokouksen

kulkua sitä seuranneessa lehdistötilaisuudessa. Lavrovin mukaan kokouksessa sovittiin erityisistä

ohjeista konkreettisten toimien valmistelemiseksi vuosittain, jotka varmistaisivat kaikkien

osapuolten yhteiset käytännön toimet tässä mekanismissa terroristiuhkan vastaisessa taistelussa.

Naton laajentuminen oli aiheuttanut huolta Venäjälle, sillä sen yhteydessä oli ilmennyt sotilaallisen

aktiviteetin lisääntymistä Venäjän rajoilla. Vaikka mitään konfliktia Venäjän ja Naton välillä ei

ollutkaan odotettavissa, osoitti tämä Naton edelleen toimivan vanhanaikaisten ohjeistusten varassa,

jotka oli valmisteltu erilaisena aikakautena. Koska rajaturvallisuus on yhteinen huolenaihe, Venäjä

ehdotti erityisiä yhteisiä toimenpiteitä huolten vähentämiseksi. Tämä auttaisi ehkäisemään

epämiellyttäviä sattumuksia Venäjän ja Naton välillä, joita muutoin saattaisi laueta pelkästään

teknisten ongelmien tai sääolosuhteiden perusteella.

Venäjä korosti myös CFE-sopimuksen mahdollisimman pikaista voimaansaattamista. Venäjän

duuma oli kesäkuun 25. päivänä hyväksynyt lain tämän sopimuksen ratifioimiseksi. Uudet

jäsenmaat, jotka eivät vielä kuuluneet sopimuksen piiriin, vakuuttivat uudelleen sitoutuneensa

sopimukseen heti kun se astuu voimaan. Myös alueellisista kriiseistä keskusteltiin ja sovittiin
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Venäjän ja Naton välisen rauhanturvaamisen peruskäsitteen valmistelun nopeuttamisesta, joka ei

toistaiseksi ollut vielä johtanut käytännön sopimuksiin. Sovittiin Venäjän sitoutumisesta

yhteistyöhön Naton kanssa Afganistanissa, jossa yhtenä avainkysymyksenä oli taistelu

huumeliikennettä vastaan. Sovittiin avun antamisesta sekä Afganistanille että sen naapureille

huumeiden vastaisessa taistelussa, mikäli nämä sitä haluaisivat.

Myös Kosovon tilanteesta keskusteltiin, missä uhkasivat albaaniekstremistien laajamittaiset

provokaatiot. Käytännölliselle yhteistyölle Naton ja Venäjän uusissa projekteissa ja ohjelmissa

päätettiin antaa etusija. Joukkotuhoaseita vastustavan asiakirjan hienosäädön tärkeys vahvistettiin.

Lisäksi todettiin menestykselliseksi joitakin päiviä aiemmin päättynyt harjoitus Kaliningrad 2004,

missä oli testattu valmiuksia torjua laajamittainen teknogeeninen katastrofi.

Konstantin Kosachev duuman kansainvälisten asiain komiteasta tapasi Suomen eduskunnan

puhemies Paavo Lipposen kesäkuun 29. päivänä. Tapaamisen aikana keskusteltiin muun muassa

Naton laajentumiseen liittyvistä asioista ja Euroopan turvallisuudesta kokonaisuutena. Kosachev

totesi, että Baltian maat antoivat liittymisensä syyksi sotilaallisen uhkan, jonka he uskovat tulevan

Venäjän taholta:

While this myth is being cultivated by the Baltic states, neither the enlargement itself nor the

modernization of their armed forces by the new members of NATO tackle but, on the contrary,

aggravate the problems of European security.

Lipposen mukaan Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden tuli säilyä optiona siltä varalta että tilanne

Euroopassa ja muualla maailmassa äkkiä pahentuisi ratkaisevasti, mutta virallisesti kysymystä ei

Suomessa ollut edes esitetty sillä tavalla. Eikä sellainen mahdollisuus ollut myöskään tällä hetkellä

tulevaisuuden turvallisuuspoliittisissa suunnitelmissa.

Venäjälle on keskeistä vanhan strategisen asemansa säilyttäminen. Jotta Venäjän puolustukselle

saataisiin syvyyttä, pyritään Suomea pitämään edelleen ”passiivisena liittolaisena”. Jos Suomi

pysyisi Naton ulkopuolella, kasvaisi maamme arvostus venäläisten silmissä, mutta kokonaan toinen

asia on, muodostuisiko sille poliittis-sotilaallista merkitystä. (Nordberg 2003, 524)

7.8. Strategiset kumppanit vastaavat nouseviin uhkiin
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Rossiiskaya Gazeta haastatteli ulkoministeri Sergey Lavrovia heinäkuun 9. päivän numerossaan.

Yksi haastattelun aikana esiin nousseista seikoista oli se monien esittämä kanta, että yleisesti ottaen

EU:n laajentuminen huolettaa Venäjää jopa Naton laajentumista enemmän. Lavrov näkee jotain

järkeä tässä huomiossa. Naton laajentumisen protestoimisen syyt ovat samat kuin ennenkin –

Venäjän kannalta ei ole mitään järkeä suojautua viholliselta, jos sellaista ei kerran ole

olemassakaan. Mutta joka tapauksessa tilanne oli kehittymässä parempaan suuntaan:

But it is going to develop – through the Russia-NATO Council mechanism, through the

mechanism of our consultations on defense and foreign policies with the European Union.

And in the final analysis, probably, through the formation of some cooperative relationship

on security issues in a NATO-Russia-European Union triangle.

Euroopan Unionin tapauksessa seuraukset saattaisivat Venäjän kannalta olla tuhoisammat, mikäli

EU:n ja Venäjän välille muodostuu taloudellinen rajalinja. Venäjä haluaa kehittää yhteisen

taloudellisen tilan, yhtenäisen tulliliiton Euraasian Talousyhteisön sisälle, vapaakauppa-alueen.

Siksi se on jälkineuvostoliittolaisten alueiden integroitumisprosessien puolella, mutta samalla

toivoo ettei EU omaksuisi diskriminoivaa asennetta suhteissaan Venäjään. Joten pitkällä tähtäimellä

EU:n laajentuminen laukaisee luultavasti Venäjän kannalta merkityksellisempiä prosesseja kuin

Naton laajentuminen.

Putinin Venäjä on EU:hun suhtautunut sovinnollisesti ja yhteistyöhaluisesti. Taustalla on halu

houkutella Venäjälle investointeja ja huipputeknologiaa lännestä, erityisesti Euroopasta. EU:n

tavoite on juuri se, mitä Venäjä pelkää: Venäjän saattaminen taloudellisesti ja poliittisesti lännestä

riippuvaiseksi kohtuullisen vakaaksi valtioksi, mikä tekisi siitä toisen luokan suurvallan, jolla ei

olisi enää mahdollisuuksia haaveilla suurvalta-asemasta. Venäjän suopea suhtautuminen EU:n

kriisinhallintajoukkoihin perustuu siihen, että ne voisivat heikentää Naton ja Yhdysvaltain

vaikutusvaltaa Euroopassa. Duginin oppien mukaisesti Venäjä pyrkii työntämään kiilaa Saksan ja

Yhdysvaltojen välille. Itsenäinen ”euroarmeija” voisi joskus työntää amerikkalaisia Atlantin taakse.

(Nordberg 2003, 519-23)

Venäjän puolustusministeri  S.B. Ivanov piti heinäkuun 13. päivänä puheen Russia-NATO:

Strategic partners in response to emergent threats Lontoon Strategisen tutkimuksen

kansainvälisessä instituutissa. Ivanov kertoi, että vielä kymmenen vuotta aiemmin

kumppanuussuhde Naton kanssa tuntui olevan mahdoton tehtävä, eikä ihme – dialogi seurasi
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neljänkymmenen vuoden hiljaisuutta, jolloin turvallisuus oli nollasummapeliä. Mutta ajat olivat

muuttuneet, maailma oli muuttunut, kylmä sota oli historiaa ja sen mukana olivat hitaan ja

tuskallisen prosessin myötä häipymässä konfrontaatioideologian stereotyypit. Nyt kaikki

ymmärtävät paremmin elävänsä monimutkaisessa ja toisistaan riippuvaisessa maailmassa, jota

uhkaavat uuden sukupolven haasteet, joihin maailmanyhteisön on yhdessä vastattava:

A ”coalition of the willing” has to be transformed into a ”coalition of the winning”, as

happened during World War II.

Kylmän sodan päättymisen jälkeen maailma on saanut todistaa poliittisesti epävakaiden alueiden

syntymistä Jugoslavian hajoamisen jälkeen ja tilanteen kääntyessä huonompaan Kaukasuksella,

Etelä- ja Keski-Aasiassa sekä Lähi-Idässä. Moderneissa globaaleissa olosuhteissa epävakauden

aluetta ei voida rajoittaa alkuperämaahansa. On syntynyt uudenlainen terrorismi, jota eivät motivoi

poliittiset syyt vaan fanaattinen ekstremismi ja brutaali tappamishalu. Ivanov jatkaa vielä, että uusi

uhka on tulossa ”epäonnistuneista” valtioista Afrikassa, Aasiassa ja jopa Euroopassa, jotka toimivat

laittoman muuttoliikenteen ja huumeliikenteen lähteinä, sallivat orjakaupan ja antavat tukea

terroristeille. On otettava huomioon, että joukkotuhoaseita eivät omista enää pelkästään

demokraattiset hallitukset vaan myös epävakaat alueet. Ivanovin mukaan Venäjä uskoo vakaasti

ydinaseisiin ja ydinpelotteen merkitykseen:

Russia regards nuclear weapons and nuclear deterrence as the basis for global stability.

Nuclear deterrence is a burden that the great powers have to keep on carrying. Nuclear

deterrence gives birth to a higher responsibility of politicians for the decisions they make.

Those politicians who have gone through a course in nuclear deterrence are, as a rule, more

realistic. Please, believe me: if such a phenomenon as nuclear deterrence did not exist today,

the number of armed conflicts would be much higher.

Ivanovin mukaan maailma on menossa kohti uudentyyppistä ydinpelotetta: pelotetta strategisen

vakauden tähden. Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto ovat jatkuvasti korostaneet ydinaseiden

merkitystä maan suurvalta-asemalle ja kansallisten etujen suojelemiselle maailmalla (Nordberg

2003, 537).

Reiluun systeemiin kansainvälisissä suhteissa voidaan päästä vain vanhojen kokemusten

perusteellisen ja innovatiivisen analyysin kautta. Tässä mielessä on tarkasteltava Venäjän ja Naton
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välistä kanssakäymistä kanssakäymisenä sivistyneen strategisen turvallisuuden komponenttien

välillä. Nato on kaikkein tärkein geopoliittinen tekijä, joka vaikuttaa Venäjän länsirajan

turvallisuuteen. Samaan aikaan se on euroatlanttisen valtioyhteisön tärkeimpiä instituutioita, ja

Venäjä pyrkii luomaan normaalit toimivat suhteet jokaisen tähän yhteisöön kuuluvan maan kanssa

erikseen sekä uuden Naton kanssa kokonaisuudessaan. Venäjällä uskotaan Naton haluavan samaa.

Rooman julistuksessa esitetyt ajatukset on todellakin onnistuttu täyttämään käytännöllisellä

sisällöllä: käytännön yhteisillä toimilla. Nämä toimet eivät saisi olla pelkästään taktisia toimintoja

pelkän toiminnan vuoksi, vaan tärkeä osa strategisia suhteita  ”voittajakoalition” kehyksessä.

Yhteistyö Venäjän ja Naton laivastojen välillä oli sillä hetkellä kaikkein dynaamisillaan kaikkien

tavanomaisten toimintojen kentällä. RNC:n asialistalla oli vuodelle 2004 yli sata kohtaa, joista

kaksikymmentä käsitteli laivasto-ongelmia. Venäjällä ja Natolla oli myös yhteinen tavoite toimia

yhteistyössä tutkimuksessa sukellusveneiden miehistöjen meripelastussysteemien

yhtenäistämiseksi. Venäjän laivasto oli suunnitellut ottavansa osaa Naton ”Sorbet Royal – 2005” –

harjoitukseen, joka liittyi sukellusvenemiehistöjen meripelastukseen. Laivastoyhteistyössä oltiin

onnistuttu saavuttamaan ennennäkemätön läpinäkyvyysaste, joka oli tärkeä osa eurooppalaista

vakautta.

Viimeisinä vuosina myös rauhanturvaamisessa oli saavutettu merkittävää kehitystä. Yhteisten

rauhanturvatoimien aktivoimiseksi oli valmisteilla niin kutsuttu ”proseduuriharjoitus”, jonka aikana

Venäjän ja Naton asiantuntijoilla oli tarkoitus spesifioida täsmällisemmin yhteisten operaatioiden

sotilaalliset näkökohdat. Venäjän puolustusministeriön ja Naton sotilaallisten rakenteiden välille

saatiin hyvin lyhyessä ajassa rakennettua uusi rakentava liittolaisuuskomponentti. Se toi

merkittävän lisän operatiivisten johtopaikkojen välille, kommunikaation ja tiedonvälityksen

toimivuuteen, kokemusten vaihtoon henkilökunnan koulutuksessa sekä asevoimien komponenttien

yhteensopivuuteen. Mahdollisuudet yhteistoiminnasta rauhanturvaoperaatioiden logistisen tuen

alueella olivat parhaillaan tutkittavina. Sotilaallisten lentoliikennekuljetusten alueella yhteistyö

pyrki yhteisten manööverien ohjelman kehittämiseen rauhanturvaoperaatioiden aikana.

Kokonaisuudessaan oli onnistuttu aloittamaan käytännön dialogi Venäjän puolustusministeriön ja

Naton välillä, saavuttamaan merkittävä määrä tietoa operatiivisesta yhteensopivuudesta ja

hahmottelemaan suuntaviivat tulevalle kehitykselle, toisin sanoen Venäjä ja Nato olivat

saavuttaneet paremma ymmärryksen toinen toisistaan ja siitä, mihin suuntaan tilanne oli

kehittymässä.



82

Kaikkia ongelmia ei kuitenkaan vielä ollut saatu ratkaistua. Yksi niistä oli Venäjän tunnettu tyynen

kielteinen kanta Naton laajenemiskysymyksessä, johon liittyi myös ”Nato-Baltia-CFE”-ongelma.

Venäjän turvallisuuden kannalta hälyttävintä oli Naton joukkojen sijoittelu uusien jäsenmaidensa

alueille, josta saattaisi lähitulevaisuudessa muodostua este Venäjän ja Naton väliselle yhteistyölle,

jos ongelmaa ei pian saataisi ratkaistua. Venäjän huoli asevalvonnan tilasta Euroopassa perustui

sille tosiasialle, että tälle kentälle oli ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen kehittynyt ”harmaa

alue”. Venäjä ei toivonut Euroopan palaavan voimatasapainoperiaatteisiin, mutta sotilaspoliittiseen

tilanteeseen ei saanut syntyä tyhjiötä, varsinkaan jos tämä tyhjiö oli täynnä vastuuttomia ja

nationalistisia lausuntoja:

Frankly speaking, the existence of European states that do not observe standard norms of

democracy and human rights is interpreted by Russia as a threat. And this is logical: Russia

is a democratic country that is able to protect its democratic achievements. The states

deviating from norms of democracy and human rights, as a rule, become a source of threat to

their neighbors, because they tend to provoke military and political tension. That is why the

Defense Minister is now talking about the state of democracy and human rights in Latvia,

Estonia and some other countries – members of the Alliance.

Pallo oli Ivanovin mukaan nyt Venäjän eurooppalaisilla kumppaneilla, joiden olisi opetettava

uusille jäsenilleen demokratian ja sotilaspoliittisen läpinäkyvyyden periaatteita. Venäjä ei ollut

tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, missä kaikki oli kiinni lupauksista ja lausunnoista. Tällaisten

kaksiselitteisyyksien vuoksi hyvin tunnettu periaate ”luota mutta varmista” päti edelleen.

Venäjä toivoi positiivisten kokemusten laivasto- ja rauhanturvaoperaatioiden alueella kasvavan

muillekin yhteisen toiminnan alueille, esimerkiksi terrorismin vastaisessa taistelussa. Venäjän

mielestä oli hyvä, että vastaterrorismista oli tullut tärkeä osa Venäjän ja Naton välisiä suhteita. Ne

jakoivat esimerkiksi yhteisen mielipiteen siitä, että kaikki yritykset neuvotella terroristien kanssa

olivat koko demokratian idean vastaisia. Tässä Ivanov näki kuitenkin epäjohdonmukaisuutta:

toisaalta EU:n huippukokouksessa oli tehty julistus yhteistyöstä terrorismin vastaisessa taistelussa,

toisaalta taas he painostivat Venäjää aloittamaan neuvottelut tsetseeniterroristien kanssa. Ivanovin

kanta tähän asiaan oli jyrkkä:
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I want everyone to hear this: Russia has never negotiated and will never negotiate with

terrorists and bandits. All attempts to impose on us a kind of ”reconciliation” with terrorists

are doomed to failure. What is more, they show us the insincerity of some of our partners.

Toinen Venäjää huolestutava seikka oli että jotkut poliittiset voimatekijät suvaitsivat omilla

alueillaan ekstremistejä tukevia rakenteita eivätkä tuominneet terrorismia riittävästi. Oli hyvin

tiedossa että lakia pakenevat kansainväliset terroristit löysivät turvapaikan joistakin Euroopan

maista. Joissakin Nato-maissa ja Euroopassa kokonaisuudessaan jotkut poliitikot ajattelivat vielä

kylmän sodan termeillä, missä jokainen Venäjän tappio on heidän henkilökohtainen voittonsa ja

jokainen Venäjän vihollinen automaattisesti heidän ystävänsä. Ivanov varoitti sellaisten ystävien

olevan niitä, joilla on tapana purra auttavaa kättä, kuten kokemukset Afganistanissa ja Balkanilla

olivat osoittaneet. Hän toivoi ettei hänen olisi tarpeen yrittää saada yleisöään vakuuttuneeksi

terrorismiuhan äärimmäisestä vaarasta, joka oli globalisaatioprosessin tuote. Sivistysmaiden

yhteisenä tavoitteena oli kehittää tehokas systeemi terroristi-iskujen estämiseksi ja varmistaa

riittävät rangaistusmenetelmät terroristeille ja heidän avustajilleen. Ivanov muistuttaa, että Natonkin

tavoitteet, ainakin julkisesti, olivat perusteellisesti muuttuneet:

Wouldn’t it be logical to give a new sense to the acronym NATO and decipher it as ”New

AntiTerrorist Organization”?

Venäjän julkilausuttu ja virallinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen käyttäytyminen muuttui sen

jälkeen kun Yhdysvallat oli joutunut terroristi-iskun kohteeksi syyskuun 11. päivänä vuonna 2001.

Mikään ei yhdistä niin kuin yhteinen vihollinen kunnes se on saatu kukistetuksi.

Terrorisminvastaiselle yhteistyölle asetettiin kuitenkin tiettyjä vaatimuksia. Venäjä halusi lännen

hyväksyvän Tsetsenian sodan, mahdollisesti lykkäisi Baltian maiden Nato-jäsenyyttä, päästäisi

Venäjän ilmaiseksi WTO:n jäseneksi ja saisi Yhdysvallat hidastamaan ohjuspuolustushankettaan.

Lännessä unohdettiin pian Tsetsenia ja Venäjällä lakattiin korostamasta monenkeskisen maailman

tärkeyttä. Tsetsenian sodan kutsuminen terrorisminvastaiseksi sodaksi ontuu paikoitellen, sillä

vaikka osa tsetseenitaistelijoista onkin fundamentalistisia äärimuslimeja, on yksittäisen

tsetseenimiehen näkökulmasta tilanne varsin vaikea. Venäläisten sotilaiden terrori on saanut

tsetseenit vastustamaan venäläisiä, jotka eivät ole tehneet mitään maan jälleenrakentamiseksi.

Tsetseenien vaihtoehtoina ovat joko venäläinen vankileiri tai tsetseenisissit, joiden ytimessä

islamilaisuudella on suuri merkitys. (Nordberg 2003, 610-11)
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Lopuksi Ivanov halusi vielä korostaa että Venäjä näki tulevaisuuden suhteensa Natoon pitävän

sisällään ammattilaisten yhteistyötä, strategista  yhteistyötä ammattimaisen ”voittajien koalition”

kehyksessä, joiden jäsenet olivat päässeet yli kylmän sodan inertiasta ja yhteisvoimin vastasivat

modernin sivilisaation jättimäiseen globaaliin haasteeseen.

7.9. Terroristi-iskuja

Venäjällä tehtiin lukuisia terroristi-iskuja elokuun loppu- ja syyskuun alkupuolella. Niihin

sisältyivät hyökkäykset siviililentoliikennettä vastaan, itsemurhapommitus Moskovan

metroasemalla sekä koululaisten panttivangiksi ottaminen ja joukkomurha Beslanissa, Pohjois-

Ossetiassa. NRC kokoontui 7. päivänä syyskuuta epätavallisessa suurlähettilästason kokouksessa.

Kokoontumisen tarkoituksena oli tuomita tehdyt hyökkäykset kaikkein voimakkaimmilla termeillä

ja varmistaa RNC:n päättäväisyys vahvistaa yhteisiä yrityksiä taistelussa tätä jaettua uhkaa vastaan,

kerrotaan RNC:n antamassa lausunnossa. Seuraavana päivänä ulkoministeri Sergey Lavrov tapasi

James Jonesin, Naton yhteisten asevoimien ylikomentajan Euroopassa. Keskustelun aikana

kiinnitettiin erityistä huomiota terrorismin vastaiseen yhteistyöhön RNC:n hätäkokouksesta saatujen

tulosten ja niistä johdetun lausunnon valossa. Keskusteltaessa sotilaspoliittisista kysymyksistä

Venäjän ja Naton suhteissa kenraali Jones vakuutti Naton noudattavan sotilaallisen pidättäytymisen

velvoitteitaan. Venäjän puoli muistutti ongelmista sotilasliikenteessä Kaliningradin alueelle ja

huomautti odottavansa Naton apua niiden ratkaisemiseksi. Myös näkemyksiä Irakista ja

Afganistanista vaihdettiin.

NRC:n ulkoministerit tapasivat Brysselissä 9. päivänä joulukuuta. Tapaamisen tuloksena syntyi

NRC:n toimintasuunnitelma terrorismia vastaan. Siellä vaihdettiin myös näkemyksiä senhetkisistä

kansainvälisen turvallisuuden kysymyksistä liittyen tilanteisiin Afganistanissa, Balkanilla,

Georgiassa ja Irakissa. Ukrainan kysymyksessä huomioitiin kaikkien osapuolten toimet poliittisen

kriisin ratkaisemiseksi Ukrainan perustuslain mukaisesti. NRC:n toimintasuunnitelman terrorismia

vastaan strategisia tavoitteita ovat terrorismin torjunta sen kaikissa muodoissa ja kaikkien

osapuolten mahdollisuuksien vahvistaminen toimimaan sekä yhdessä että erikseen kolmella

kriittisellä alueella: terrorismin ehkäisyssä, terroristitoiminnan vastaisessa taistelussa sekä terroristi-

iskujen seurausten hoitamisessa.

7.10. Tulevaisuuden maailma
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Ulkoministeri Sergey Lavrovin artikkeli Democracy, International Governance and a Future World

Pattern julkaistiin Russia in Global Politics” –aikakauslehden numerossa 6/2004. Artikkelissa

Lavrov esittää kysymyksen, miten globalisaation olosuhteissa ja valtioiden välisen riippuvuuden

kasvaessa voitaisiin kansainväliset suhteet saattaa systemaattisemmalle, kontrolloidummalle tasolle.

Vastauksesta pitkälti riippuu, miten hyvin kansainvälinen yhteisö pystyy vastaamaan globaaleihin

uhkiin ja haasteisiin. Kuluneina viitenätoista vuotena maailmassa on tapahtunut laajamittaisia

positiivisia muutoksia. On kehittynyt yhä globaalimpi kansalaisyhteisö, joka esittää aktiivista roolia

kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Samaan aikaan joidenkin poliitikkojen ja tutkijoiden toiveet siitä, että demokraattisista arvoista

tulisi universaali kansainvälisten suhteiden määrittäjä eivät ole käyneet toteen. Päinvastoin, nämä

arvot itsessään ovat joutuneet sotilaallisen separatismin kohteeksi, josta on tullut kansainvälisen

terrorismin kasvualusta. ”Demokratian suojelemisen” nimissä tehdyt yritykset puuttua muiden

maiden sisäisiin asioihin ovat yhtä lailla vaikeuttaneet demokraattisten periaatteiden

universalisoimisen aatetta. Sellaisiin keinoihin turvautuvat vain tahraavat demokraattiset arvot,

muuttaen ne pelkäksi kaupankäyntitavaraksi itsekkäiden geostrategisten intressien saavuttamiseksi.

Yksi maailman uusia turvallisuus- ja vakausmekanismeja monimutkaistava tekijä on globalisaation

ristiriitainen luonne. Toisaalta tämä prosessi, joka ei ole vielä läheskään päättynyt, vie ihmiskunnan

uudelle kehitystasolle, toisaalta sillä on myös hintansa, kuten kasvava kuilu kehitysasteessa

valtioiden ja alueiden välillä, taloudellisen ja yhteiskunnallisen rappion laajentuminen ja

kontrolloimattomien markkinavoimien vaikutusvallan kasvu maailmantaloudessa. Tämän

seurauksena on syntynyt lukuisia ratkaisemattomia kansainvälisiä ongelmia, kuten alueellisia

konflikteja, joilla on vaarallinen taipumus muuttua potentiaaliseksi kasvualustaksi terrorismille,

rikollisuudelle ja joukkotuhoaseiden leviämiselle.

Kellään ei ole enää yksinoikeutta totuuteen, sillä globaalin ja monimuotoisen nykymaailman

olosuhteissa monopolismi käy mahdottomaksi. Lavrov ottaa esimerkiksi Venäjän suhteen entisen

Neuvostoliiton maihin:

Russian President Vladimir Putin told the conference of Russian ambassadors in July 2004

that Russia has no monopoly in this region. The CIS member states have a sovereign right to

build their foreign policy in accordance with their own international interests. But that’s why

no other state or group of states can claim monopoly influence. Attempts to place CIS member
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states before the false choice ”either with the West, or with Russia” are unnatural, dangerous

and irresponsible. No one stands to gain by a revival in the 21st century of the obsolete

methods of geopolitical rivalry and struggle for ”spheres of influence”.

Oikea tie vakaan ja turvallisen maailmanjärjestyksen löytämiseksi on mahdollista vain dialogin

kautta, ei pelkästään hallitusten välillä, vaan myös koko kansalaisyhteiskunnan. Vähitellen tämä

dialogi on kiihtymässä, joitakin yhteisiä näkemyksiä ja mielipiteitä on löytynyt kansainvälisen

yhteisön sisällä, jotka suuri määrä valtioita tunnustaa.

Ensinnäkin viimeaikaiset tapahtumat ovat antaneet ymmärtää, että kaikki yritykset vastata

nykypäivän uhkiin unilateraalisilla toimenpiteillä ovat turhia. Esimerkiksi Irakissa, missä

Yhdysvallat aloitti toimintansa ilman YK:n turvallisuusneuvoston suostumusta, se alkoi välittömästi

koota taakseen mahdollisimman laajaa koalitiota esitelläkseen toimiensa multilateraalista luonnetta.

Sitten se pyysi YK:ta ottamaan vastuulleen sodanjälkeisen Irakin jälleenrakentamisen. Venäjä

uskoo useimpien muiden valtioiden tavoin, että tulevaisuuden maailmanjärjestyksen pitää olla

kollektiivisten ongelmanratkaisumekanismien varassa. Ei ole olennaista eroa sillä perustuuko tämä

moninapaiseen systeemiin vai johonkin muuhun. Tärkeintä olisi kaikkien osapuolten välillä

vallitseva luottamus ja toisten intressien huomioonottaminen kansainvälisiä ongelmia ratkottaessa,

ei pelkästään kehotus liittyä mukaan yhdeltä maalta joka on jo yksinään päättänyt kaiken.

Toiseksi luotettavamman kansainvälisen hallinnon rakentamiseen kuuluu kansainvälisen yhteistyön

mekanismien kehittäminen. Niistä universaalein on epäilemättä YK. On tärkeää varmistaa sen

valmius vastata kriiseihin tehokkaammin ja että pakkotoimia varten on perustettu selkeämmät

kriteerit. Venäjä uskoo että kehitettäessä kriteereitä joiden mukaan YK:n turvallisuusneuvostolla on

tietyissä olosuhteissa velvollisuus antaa suostumuksensa voimankäyttöön olisi ehdottomasti

vältettävä mekaanisia lähestymistapoja. Jokainen tilanne olisi tutkittava erikseen, sillä universaalia

reseptiä ei ole olemassa. Yhtä tärkeää olisi varmistaa että niin kutsuttuihin ”ennaltaehkäiseviin

toimiin” ryhtyminen perustuisi varmistettuihin faktoihin eikä perusteettomiin syytöksiin kuten kävi

Irakissa. Tutkijoiden ja diplomaattien lisäksi lukuisten valtioiden johtajat työskentelevät tämän

todella monimutkaisen ja ajankohtaisen ongelman parissa.

Yhtä tärkeitä ovat kansainvälisen yhteistyön alueelliset mekanismit. Tänä päivänä ne kaikki,

erityisesti Euroopassa, ovat läpikäymässä syvällisen muutoksen sopeutuakseen uusiin uhkiin ja

haasteisiin. Näillä muutoksilla on vaikutuksensa myös Venäjän kansainvälisiin suhteisiin. Uusia
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yhteistyömekanismeja on syntymässä, erityisesti Venäjä-Nato-neuvosto sekä Venäjän ja EU:n

välisen kumppanuuden instituutiot. Näiden positiivisten prosessien lisäksi kylmän sodan jäänteenä

tullut inertia jatkaa kuitenkin olemassaoloaan. Lavrov mainitsee esimerkkinä Naton laajentumisen,

joka ei vastaa yhteenkään todelliseen haasteeseen joita Euroopan valtiot voisivat kohdata nykyään.

Merkillinen tilanne on syntynyt myös ETYJ:in sisälle. Tämä blokkipolitiikan aikana syntynyt

järjestö perustettiin konsensusperiaatteelle toimimaan turvallisuuden, talouden ja ihmisoikeuksien

kentälle. Voisi kuvitella että vasta nyt, blokkisysteemin kadottua, sen mahdollisuuksia voisi

toteuttaa täydellä teholla. Mutta todellisuudessa on käynyt juuri päinvastoin. Paradoksaalisesti

järjestön sisälle on syntynyt muuri, joka keinotekoisesti jakaa jäsenensä niihin, jotka kuuluvat

EU:hun ja Natoon, ja kaikkiin muihin. Itse asiassa Euroopan Unioni erityisesti laajennuttuaan 25

jäsenen suuruiseksi toimii nyt eräänlaisena uutena poliittisena blokkina ETYJ:in sisällä. On tehty

yrityksiä rajoittaa ETYJ:in agenda ihmisoikeuskysymyksiin ja sen myötä unohdettu ETYJ:in rooli

turvallisuuden ja taloudellisen kehityksen takaajana. Niinpä Naton vastuulle on tullut turvallisuus,

EU:lle talous, ja ETYJ:in tehtäväksi on jäänyt näiden järjestöjen arvojen hyväksymisen tarkkailu

niissä maissa, jotka ovat jääneet EU:n ja Naton ulkopuolelle. Venäjä on yhdessä IVY-maiden

kanssa tehnyt joitakin rakentavia ehdotuksia ETYJ:in uudistamiseksi, joiden tarkoitus on palauttaa

järjestölle sen alkuperäinen konsepti tasapainoisesta ja tasa-arvoisesta yhteistyöstä kaikissa

kolmessa ”korissa”.

Kolmanneksi uuden maailmanjärjestyksen rakentaminen edellyttää kansainvälisen lain

voimistamista. Lavrovin mukaan Venäjä uskoo, että aivan kuin kansallisenkin lainsäädännön, tulisi

kansainvälisen lainkin seurata elämää. Kun YK:n turvallisuusneuvosto on päätöstensä tuella

täyttänyt vaaralliset poliittiset tyhjiöt, pitäisi tehdä universaalit kansainväliset sopimukset, joiden

valmisteluun kaikkien siihen kuuluvien osapuolten pitäisi saada osallistua. Syyskuun 11. päivän

traagisten tapahtumien jälkeen turvallisuusneuvosto teki erityiset päätökset terrorismin vastaisessa

taistelussa, jotta jokainen maa saattaessaan kansainvälisen lainsäädäntönsä sen tasolle sopisi

terrorismin tukahduttamiseksi tehtyihin kansainvälisiin regiimeihin. On virinnyt paljon kiistoja

”humanitaariseen interventioon” liittyvissä kysymyksissä suhteessa valtioiden suvereniteettiin ja

tarpeeseen vastata kriiseihin joissain maissa. Joka tapauksessa on välttämätöntä olettaa, että niin

kauan kuin yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja on olemassa, niitä on myös poikkeuksetta

valvottava. Terroristiuhkan laajuus asettaa valtioiden eteen monenlaisia sisäisiä lainsäädännöllisiä

ongelmia. Yksi monimutkaisimmista on se, miten varmistaa tehokas kamppailu terrorismia vastaan

ja silti pysyä perustuslaillisissa, demokraattisissa normeissa. Valmiita ratkaisumalleja ei ole

olemassa. Vaikka demokratian perusarvot ovat luonteeltaan universaaleja, ne toteutetaan
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käytännössä joka maassa omalla tavallaan, joka parhaiten sopii sen perinteisiin, kulttuuriin ja

kansallisiin erityispiirteisiin.

Taisteltaessa vihollista vastaan on tapana yrittää asettaa itsensä tämän paikalle yrittääkseen selvittää

hänen seuraava siirtonsa. Mutta terroristit ovat tarkoituksella astuneet kaikkien moraalisuuden

normien yli, mikä tekee tavalliselle ihmiselle vaikeaksi kuvitella heidän seuraavaa siirtoaan tai

ylipäänsä kuvitella itseään tähän rooliin, Lavrov väittää. Siksi virheitä ei voi välttää, ja käytännössä

kaikki terrorismiuhkaa vastaan joutuneet maat tekevät niitä väistämättä. Jotta vahingot saataisiin

minimoitua, on ehdottoman välttämätöntä järjestää luottamuksellinen tietojen ja asiantuntemuksen

vaihto. Beslanissa tapahtunut terroristi-isku järkytti syvästi venäläistä yhteiskuntaa ja koko

maailmaa. Venäjä aikoo taistella taipumatonta sotaa terroria vastaan mutta silti pysyä

demokraattisena valtiona, joka kunnioittaa kansalaistensa oikeuksia ja vapauksia:

In these questions Russia is open for a mutually respectful dialogue and exchange of

experience and is ready to listen to an outside opinion, even if not coinciding with its own.

The only thing that's unacceptable is attempts to act from a position of double standards, to

conduct the conversation in a haughtily didactic tone of voice and to use the struggle against

terrorism in all kinds of geopolitical games.

Toinen avainelementti uuden maailmanjärjestyksen luomisessa on kaksinaismoraalista luopuminen,

uskoo Lavrov. Ei voi samaan aikaan taistella aggressiivista separatismia vastaan ja samalla tukea

Kosovon itsenäisyyttä, aivan kuin niin tekevät eivät ymmärtäisi minkä ketjureaktion se voi

aiheuttaa – eikä vain Balkanilla. Ihmisoikeuksien todellinen varmistaminen on toinen esimerkki

kaksinaismoraalista. Tällä Lavrov viittaa tietysti venäjänkielisen vähemmistön asemaan Virossa ja

Latviassa. Esimerkiksi Latviassa Portugalin kansalainen, joka on asunut siellä puoli vuotta, voi

äänestää kunnallisissa vaaleissa, kun taas monilla maassa syntyneillä ja siellä ikänsä asuneilla ei

tällaista oikeutta ole.

Kaksinaismoraalista irtipääsemiseksi on välttämätöntä luopua menneen ajanjakson mentaliteetista ja

filosofiasta, missä kaikki eivät vielä ole onnistuneet. Esimerkki tästä on Lavrovin mukaan joidenkin

piirien reaktio Ukrainan poliittiseen kriisiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Jo ennen vaaleja ne

lähettivät signaaleja, että länsimaat eivät hyväksyisi tulosta jos heille sopiva ehdokas ei voittaisi. Ja

kun vaalien tulos ei ollutkaan odotettu, alkoi välittömästi valitus vaalien ”invaliditeetista” ja

tarpeesta laskea äänet uudelleen. Omissa maissaan demokratian ja laillisuuden puolustajina
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esiintyvät alkoivat avoimesti tukea oppositiota, vaikka jotkut sen johtajista provosoivatkin

väkivallan käyttöön. Euroopasta kuului lausuntoja, joiden mukaan ”Ukraina kuului lännen

yhteyteen”. Tällaiset metodit suvereenin valtion yhteydessä eivät vain vaikeuta tilannetta

Euroopassa, vaan vahingoittavat myös demokraattisia arvoja. Historiallinen kokemus osoittaa, että

demokratiaa ei voi pakottaa ulkopuolelta, vaan yritykset regiimin vaihtamiseksi väkisin johtavat

vain tilanteen destabilisoitumiseen. Demokraattisten instituutioiden pitää syntyä jokaisen omalla,

kansallisella maaperällä.

Venäjän ulkopolitiikan perusperiaatteet pysyvät Lavrovin mukaan muuttumattomina:

We shall continue building our foreign policy as becomes a strong, peacable and responsible

participant of the world community, acting through dialogue and the development of

partnership and not confrontation even in the case of the origination of the most complicated

world problems or issues in interstate relations. Together with other states Russia will make a

constructive contribution to increasing the controllability of world processes and to the

formation of a more equitable, secure and sustainable system of international relations.

Lavrovin esittämä käsitys uudesta maailmanjärjestyksestä kuulostaa optimistiselta ja vastaa kyllä

eurooppalaisten globalisaation kannattajien ajatuksia. Kokonaan toinen asia on, vastaako se

Venäjän sisäisiä pyrkimyksiä ja tavoitteita. Venäjällä on ymmärretty globalisaation tuovan

mukanaan muutoksia, eikä kukaan vielä tässä vaiheessa osaa sanoa, millaiseksi maailma sen

vaikutuksesta lopulta muodostuu. Kuitenkin niin Venäjällä kuin Yhdysvalloissakin pyritään vielä

ulkopoliittisesti samaan, mihin aina on pyritty: lisäämään ja varmistamaan omaa vaikutusvaltaa

ainakin alueellisesti. Mikään ei oikeastaan ole muuttunut, eikä oman käsitykseni mukaan tulekaan

muuttumaan, vaikka ihmisyhteisön tieteellisen ja teknologisen kehityksen ansiosta vallantavoittelun

keinot ja tavat muuttuvatkin. On tietysti mahdollista, kuten esimerkiksi Brzezinski uskoo, että

kansallisvaltiot menettävät monopoliasemansa suvereeneina vallankäyttäjinä, mutta tilalle kuitenkin

välttämättä tulee jotain muuta. Sitä paitsi kansallisvaltiot jatkavat joka tapauksessa olemassaoloaan

vielä pitkään, ja omaksuvat globalisaation myötä uusia tapoja laajentaa vaikutusvaltaansa. Siksi

kauniisiin puheisiin maailmanyhteisöstä, varsinkin poliitikkojen suusta, kannattaa suhtautua

kriittisesti.
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Lopuksi

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjällä koettiin aluksi euforinen vapautumisen aalto.

Uskottiin, että vanhan strategisen kilpailun ja kylmän sodan tilalle olisi noussut strateginen

kumppanuus, jossa Yhdysvallat ja Venäjä olisivat tasaveroisina kumppaneina sanelleet

maailmanpolitiikan päätökset. Toisin kuitenkin kävi. Sosialismin runtelema ja entiset alueensa

menettänyt Venäjä oli aivan liian heikko, rappeutunut ja sekasortoinen kelvatakseen Yhdysvalloille

kumppaniksi. Venäjän suuruudesta oli jäljelle jäänyt vain mittava mutta rappeutuva

ydinasearsenaali. Länsimaat toivoivat Venäjän demokratisoitumista, eurooppalaisten arvojen

omaksumista ja suurvaltahaaveiden hautaamista.

Venäjällä pettymys oli melkoinen. Entinen supervalta ei noin vain ollut valmis liittymään muiden

eurooppalaisten pikkuvaltioiden letkaan. Venäjällä herätettiin henkiin geopoliittiset teoriat ja vanha

käsitys ”Venäjän ideasta”, Venäjästä erityisenä ja omintakeisena maana, jonka kulttuuri oli

rappeutuneisiin länsimaisiin arvoihin verrattuna ylivoimainen. Ajateltiin, että kyllä tästä vielä

noustaan. Yhdysvaltain ja Naton politiikan koettiin ikään kuin jatkavan kylmää sotaa toisin keinoin.

Nyt kun Venäjä oli kukistettu, se piti laittaa liekaan.

Suurimpana ongelmana nähtiin Yhdysvaltain hegemonia ja Neuvostoliiton luhistumista seurannut

yksinapainen maailma. Jotta Venäjä voisi koskaan enää nousta taas suureksi imperiumiksi, olisi

päästävä eroon amerikkalaisesta ylivallasta ja siirryttävä kohti moninapaista maailmanjärjestystä.

Tämän vuoksi oli lyötävä kiilaa eurooppalaisten ja amerikkalaisten välille ja ajettava Yhdysvallat

takaisin Atlantin taa. Nato oli Yhdysvaltain työkalu ja harjoitti venäläisten ”atlantismiksi” kutsumaa

politiikka, Yhdysvaltain hallitsemaa Eurooppaa. Niinpä venäläisten tavoitteeksi tuli tuon järjestön

luonteen muuttaminen amerikkalaisten hallitsemasta sotilasliitosta universaalimpia tavoitteita

ajavaksi organisaatioksi.

Aluksi Venäjän ja Naton väliset suhteet eivät oikein ottaneet toimiakseen. Venäläisten suuri

enemmistö oli kasvatettu maailmassa, jossa Nato merkitsi samaa kuin vihollinen, eikä tästä

uhkakuvasta päästy niin vain eroon. Naton laajentuminen ja uhkaava Venäjän rajojen lähestyminen

ei auttanut tässä asiassa. Venäjän poliittinen johto ymmärsi, että Nato ei muodostanut Venäjälle

suoranaista sotilaallista uhkaa, mutta sen laajentuminen yhtä kaikki söi sen vaikutusvaltaa. Entisten
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neuvostomaiden ja Varsovan liiton maiden pyrkimykset karata lännen leiriin merkitsivät poliittista

tappiota Venäjälle. Balkanin kriisi ja Naton voimaperäiset toimet rauhaanpakottamiseksi alueella,

jonka Venäjä katsoi omaksi etupiirikseen, näyttivät venäläisestä perspektiivistä Yhdysvaltain

ylivallan käytännön soveltamiselta. ”Pax Americanasta” oli tullut todellisuutta.

Venäjän suurvaltapoliittiseen ajatteluun kuuluu, että se pitää IVY-maita ja jossain määrin myös

entisiä Varsovan liiton maita ”omina” alueinaan, jotka olisi mitä pikimmiten integroitava takaisin

Äiti Venäjän yhteyteen. Suurvaltapolitiikkaan kuuluu myös, että kansainvälisen yhteisön sääntöjen

yli voidaan kävellä, milloin niiden seuraaminen ei enää tunnu tarkoituksenmukaiselta ja milloin se

on mahdollista. Lisäksi Venäjä on tottunut pitämään Baltian maiden kaltaisia pikkuvaltioita

kiusallisina ”täivaltioina”, joita pitääkin vähän kurittaa, jos tarve vaatii. Sitä paitsi venäläisen

tulkinnan mukaan ne liittyivät Neuvostoliittoon vapaaehtoisesti toisen maailmansodan aikana.

Niinpä Baltian maiden osoittama venäläisvastaisuus ja innokkuus integroitua länteen on herättänyt

venäläisissä suurta ärtymystä ja hämmennystäkin.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen miehitysvallan alla eläneissä Baltian maissa tunnetaan

ymmärrettävästi suurta vastenmielisyyttä entistä valloittajaa kohtaan, joka on pitänyt Venäjän ja

Baltian maiden välit kireällä. Baltian maissa asuvan venäjänkielisen vähemmistön huono asema,

kulkuyhteydet Venäjälle kuuluvalle Kaliningradin alueelle – kaikki tällainen on pitänyt dialogin

Venäjän ja Baltian maiden välillä lievästi sanoen kylmäkiskoisena. Baltian maille Nato-jäsenyys

merkitsee ensisijaisesti sotilaallista liittoutumista vanhaa vihollista vastaan, ja niiden politiikkaan

sopisi erinomaisesti, jos myös Suomi liittyisi. Venäjällä asia nähdään hieman toisin.

Toisen maailmansodan päättymisestä näihin päiviin saakka Suomessa noudatettu ulkopoliittinen

linja on tähdännyt idän ja lännen välien lähentämiseen. Suomi on toiminut sillanrakentajana

Venäjän ja lännen välillä. EU:n jäsenenä, virallisesti länsimaiden leiriin liittyneenä, Suomi on

pyrkinyt helpottamaan Venäjän demokratisoitumiskehitystä lievittämällä muissa EU-maissa

Venäjää kohtaan tunnettua epäluuloa. Tällä tavoin Suomi on ansainnut Venäjällä reilun naapurin

maineen, ja Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat tällä hetkellä erinomaisen hyvät. Venäjälle olisi

edullista jos Suomi ei liittyisi Natoon ja he mielellään sulkisivat pois jopa Suomen liittymisoption,

jotta Suomi säilyisi edelleen eräänlaisena Venäjän passiivisena liittolaisena.

Kun Vladimir Putinista tuli presidentti vuonna 2000, Venäjän kannat Naton laajentumiseen olivat

vielä hyvin kielteisiä. Viesti oli selkeä: laajentuminen on lännen strateginen virhe, joka johtaisi
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ennen pitkää Venäjän ja lännen vakavaan kriisiin. Venäjä joutui kuitenkin pian huomaamaan, ettei

sen vastalauseilla ollut mitään merkitystä. Vuoden 2001 syyskuussa Yhdysvalloissa tehty terroristi-

isku osoittautui kuitenkin käännekohdaksi Venäjän ja Yhdysvaltain välisissä suhteissa. Vuonna

2002 perustettu Venäjä-Nato-neuvosto merkitsi historiallista sopimusta entisten vihollisten välillä.

Sekä Yhdysvaltoja että Venäjää yhdisti yhteinen vihollinen: kansainvälinen terrorismi.

Liittoutuminen oli kuitenkin Venäjän kannalta voimapolitiikkaa sekin. Vanha viisaus sanoo, että

jollei voi voittaa vihollistaan, kannattaa liittoutua sen kanssa. Venäjän intresseissä kuitenkin oli nyt

enemmän kuin koskaan Naton rakenteellinen muutos pääsääntöisesti globalisaation tuomiin uusiin

uhkiin vastaamaan tarkoitetuksi organisaatioksi.

Liittoutuminen lähensi Venäjää kuitenkin pääsääntöisesti Yhdysvaltoihin, ei niinkään Eurooppaan.

EU:n Venäjän-politiikka on maan länsimaistaminen ja sitouttaminen demokraattisiin arvoihin.

Venäjällä tiedetään tämä kyllä hyvin, mutta sen omat ulkopoliittiset tavoitteet ovat erilaisia.

Venäjän on silti toistaiseksi edullista olla yhteistyössä lännen kanssa päästäkseen teollisesti ja

teknologisesti länsimaiden tasolle. EU ei ole luonteeltaan sotilaallinen organisaatio, eikä sen

luonnetta ymmärretä Venäjällä kovin hyvin, mutta sen heikkouksia osataan kyllä käyttää hyväksi.

Venäjällä suhtaudutaan myönteisesti myös eurooppalaisiin pyrkimyksiin oman puolustusyhteisön

luomiseksi, koska se merkitsisi amerikkalaisten ajamista rapakon taakse ja Yhdysvaltain

hegemonian murtumista.

Länsimaissa monet tutkijat, amerikkalainen Zbigniew Brzezinski etunenässä, uskovat Yhdysvaltain

hegemonian olevan ensimmäinen ja samalla myös viimeinen todella globaali hegemonia. Sen

hävittyä on astuttu uuteen aikakauteen, kaikesta aiemmin nähdystä poikkeavaan globaaliin

maailmanjärjestykseen, jonka todellista luonnetta on tässä vaiheessa vielä mahdotonta kunnolla

hahmottaa. Ennen kuin näin voi tapahtua, olisi Venäjänkin kuitenkin ensin luovuttava

suurvaltahaaveistaan ja omaksuttava länsimaisen demokratian arvot. Tämä ei tule tapahtumaan

hetkessä. Venäjän poliittinen johto koostuu tällä hetkellä kylmän sodan kaudella oppinsa saaneista

poliitikoista, joiden on mahdotonta enää luopua vanhoista ajattelutavoistaan. Toivoa kuitenkin on.

Venäjällä on tällä hetkellä kasvamassa uusi, nuorempi sukupolvi, jota eivät rasita

kommunistihallinnon aikana luodut ajatusrakenteet. Vasta kun valta Venäjällä on vaihtunut,

voidaan todellisesta demokratisoitumiskehityksestä alkaa puhuakaan. Brzezinski ja monet muut

uskovat, että se on Venäjän ainoa todellinen vaihtoehto.
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Venäjän liittouduttua Yhdysvaltain kanssa terrorismin vastaisessa sodassa se tarkisti myös

käsityksiään Naton laajenemiskysymyksessä. Koska se ei asialle mitään voinut, sen täytyi pitkin

hampain myöntää, että liittyminen on jokaisen itsenäisen valtion oma asia. Tästä huolimatta se piti

sitä virheenä, josta ei olisi kuin kustannuksia kaikille osapuolille, mutta lakkasi protestoimasta.

Venäjänkin etu oli kuitenkin hyvien suhteiden säilyminen länteen päin. Suomessa ei Natoon

liittymisestä ole virallisissa yhteyksissä puhuttu, mutta liittymisoptio on haluttu pitää avoimena.

Mielestäni juuri näin kannattaa tehdäkin. On totta, ettei Nato enää ole sellainen mörkö kuin miksi

suomalaistenkin enemmistö on tottunut sitä pitämään, mutta siitä huolimatta liittymisestä ei olisi

meille mitään hyötyä, pelkkiä kustannuksia vain. Suomihan on jo nyt useammalla kuin yhdellä

tavalla yhteistyössä Naton ja muidenkin eurooppalaisten turvallisuusrakenteiden kanssa. Sitä paitsi

historiakin osoittaa, että sotilaallisten liittojen ulkopuolella pysyttelevillä mailla ei yleensä ole

vihollisia. Mikäli Nato-optio pidetään avoimena, siihen voi aina liittyä myöhemminkin, mikäli

kansainvälispoliittinen tilanne tästä yhtäkkiä ratkaisevasti huononee.
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