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Pääministerin ilmoitus EU:n huippukokouksesta ja Ukrainan tilanteesta 

  

Kestävä ratkaisu Ukrainan kriisiin ei löydy kampittamalla 
  
Arvoisa puhemies, 
 
Länsi-Eurooppa oppi 1930-luvusta ja toisesta maailmansodasta, että kansallisvaltioihin 
linnoittautuminen ei ole vain haitallista vaan suorastaan vaarallista. 
 
Toisen maailmansodan jälkeen tavoitteeksi Euroopassa tuli rajojen koskemattomuus mutta ennen 
kaikkea niiden mataloittaminen. Mitä enemmän ihmiset liikkuvat rajojen yli, mitä enemmän on 
kaupan, tieteen, taiteen, kulttuurin ja urheilun siteitä, sitä vähemmän on painoa historian 
vääryyksiksi koetuilla rajoilla.  
 

Euroopan yhdentymisen välineenä on ollut Länsi-Euroopan talousliitto, josta on kehittynyt suuren 
osan Eurooppaa kattava ja ilmeisesti yhä laajeneva Euroopan unioni. Unionin alueella ei enää 
piirretä rajoja uusiksi. Ne rajat yksinkertaisesti muutenkin ylitetään, ohitetaan ja sivuutetaan. 
 

*                                                    *                                                    * 
 
On erittäin huolestuttavaa, että kansallisaatteiden äärimuodot saavat kannatusta eri puolilla 
Eurooppaa ja Venäjällä. Kansojen vastakkainasettelua ja valtioiden asevarustelua lietsovat 
valitettavasti jotkut myös täällä Suomessa. 
 

Krimillä ja Ukrainassa on käsillä vakava kriisi. Vaikka joistain kommenteista voisi luulla, niin 
tämä kriisi ei ole Suomessa, eikä Suomi ole konfliktin osapuoli. Ratkaisu kriisiin ei myöskään ole 
Suomen asevarustelun kasvattaminen tai Suomen Nato-jäsenyys. 
 

Esille heitetyissä taloudellisissa pakotteissa on vaaransa, jotka saattaisivat osua ukrainalaisten ja 
venäläisten lisäksi erityisesti meihin suomalaisiin, joille kaupankäynti Venäjän kanssa on 
merkittävämpää kuin useimmille muille EU-maille. 
 
Kestävä ratkaisu Ukrainan kriisiin ei löydy selkävoitolla, tyrmäyksellä tai kampituksella vaan 
neuvottelujen kautta, jossa kaikki osapuolet joutuvat tekemään myönnytyksiä.  
 

Ukrainan uusi hallitus ei tähän asti ole vastannut tilanteessa väkivallalla, ja enemmiltä 
kuolonuhreilta on vältytty. 
 



 
Venäjän johdolta pitäisi edellyttää nyt samaa malttia ja valmiutta vastaantuloon. Suuri vastuu on 
nyt Venäjän presidentti Vladimir Putinilla. Sotilaallinen painostus ei kuulu nyt täällä eikä missään 
muuallakaan vastuullisen valtion käyttäytymiseen.  
 

Venäjän sotilaalliset toimet Krimin niemimaalla ovat vastoin YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä 
oikeutta. Kansainvälistä oikeutta on noudatettava – ei ole Venäjänkään etu, jos vaivalla rakennetut 
yhteiset säännöt murenevat nyt jauhoina käsiin. 
 

Koko Euroopan on nyt yhdessä tuettava sellaisen ratkaisun löytymistä, jossa estetään väkivalta. 
  
Arvoisa puhemies, 
 

Historian väitetään toistavan itseään. 
 

Jugoslavian hajoaminen 1990-luvulla olisi voinut tapahtua rauhanomaisesti voimassa olevia 
osavaltiorajoja pitkin. Vähemmistöjen asema olisi siten voitu turvata esimerkiksi Euroopan 
neuvoston ja ETYJ:n tuella.  
 

Hajoavan Jugoslavian osavaltiopoliitikot ryhtyivät kuitenkin asevoimin hamuamaan itselleen 
uusia alueita ja alamaisia. Tuloksena oli noin 100 000 kuollutta ihmistä.  
 

Nyt on jo osia Jugoslaviasta liittynyt Euroopan unioniin ja loppujenkin voi sanoa olevan matkalla. 
Tämän tietäen voimme hyvin kysyä, mihin tarvittiin hajoamissotia, mihin tarvittiin väkivaltaisia 
yrityksiä muuttaa rajoja. 
 

Ukrainan sisällä on vielä edellytyksiä sopia rauhanomaisesti alueiden ja kieliryhmien asemasta 
ilman, että mikään ulkopuolinen taho ilmoittautuu niiden oikeaksi tulkitsijaksi.  
 

Venäjän sotilaallisen painostuksen alla Krimillä tehtyjä päätöksiä ja tulevaa kansanäänestystä on 
vaikea pitää täysin aitona ja legitiiminä alueen ja sen asukkaiden tahdon ilmauksena. 
  
Arvoisa puhemies, 
 

Suomi on pärjännyt koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan luottamalla maltilliseen 
harkintaan.  
 

Suomen hallitus ja muiden unionimaiden hallitukset ovat tähän asti reagoineet 
tapahtuneeseen varsin harkitusti ylilyöntejä välttäen. Näin on syytä toimia myös jatkossa. 
 


