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76      IDÄNTUTKIMUS 4/2014

näkökulma

Läntisessä lehdistössä on Ukrainan sodan 
kestäessä kuultu useita EU:n ja Yhdysvaltojen 
Ukraina-politiikkaa kärkevästi kritisoivia pu-
heenvuoroja. Etenkin pitkän linjan diplomaatit ja 
historioitsijat ovat kritisoineet lännen politiikkaa, 
joka ei ota Venäjän intressejä huomioon. Länsi 
olisi siten osasyyllinen sodan syttymiseen. Kes-
keinen argumentti näissä puheenvuoroissa on 
ollut myös se, että lännessä Venäjään olisi suh-
tauduttu ylimielisesti – kuin petoon, joka täytyy 
sulkea ulos tai kahlita. Talouspakotteetkin on 
asetettu siksi, että todellinen lännen tavoite olisi 
heikentää Venäjän valtiota. Tämä ei ole kaukana 
väitteestä, että länsi olisi venäläisiä vastaan.

Vaikka on selvää, ettei kukaan EU:ssa uskonut 
Putinin hallinnon lipeävän keskinäisriippuvuu-
den kehyksestä ja rikkovan rauhan Euroopassa, 
tämä argumentaatio putoaa samaan sudenkuop-
paan, johon se yrittää lännen kampittaa. Venäjä 
on tässä katsannossa juurikin se karhu, jonka 
intressien loukkaaminen johtaa vääjäämättömäs-
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ei tätä ymmärrä.

Talouspakotteita Ukrainan sodan kestäessä on 
kritisoitu samalta suunnalta. Esimerkiksi Tony 
Brenton sanoo Telegraphin kolumnissaan, että 
pakotteiden sijaan lännen tulisi vain keskittyä 
lisäämään Venäjän kanssa taloussuhteita, jotka 
”vetäisivät hitaasti Venäjän kohti eurooppalaista 
normaaliutta”. Pitkällä aikavälillä näin todennä-
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köisesti tulee tapahtumaan, mutta sinisilmäistä 
optimismia – ”talous korjaa kaiken” – sopii ny-
kytilanteessa kritisoida. Taloudellisten siteiden 
ja keskinäisriippuvuuden nimeen on vannottu 
Euroopassa jo kuudetta vuosikymmentä, eikä 
tulos nykytilanteen valossa näytä lupaavalta.

Voi toki sanoa, että Neuvostoliiton linkittämi-
nen kansainväliseen talousjärjestelmään energia-
kaupan kautta johti repressiivisen valtion avau-
tumiseen ja lopulta sen hajoamiseen. Venäjän si-
säistä identiteettikeskustelua seuranneena väitän 
silti, että energiasta saatujen tulojen lisäännyttyä 
voimakkaasti 2000-luvun alusta Venäjän hallinto 
on – käytännössä eurooppalaisella rahalla ja 
meidän alleviivaamamme keskinäisriippuvuu-
den avulla – rakentanut suurvaltaidentiteettiä 
energiavaurauden ja sotilaallisen voiman varaan. 
Energia ei siis ole ainoastaan mahdollistanut 
sotilaallisen voiman kasvattamisen, vaan eri 
merkityksissään se on tuotteistettu keskeiseksi 
osaksi venäläistä suurvaltaidentiteettiä. Ener-
giavauraus on siis ollut keskeinen väline, jonka 
avulla Venäjän hallinto on kyennyt irtaantumaan 
keskinäisriippuvuuden kehyksestä ja Euroopan 
ajamasta taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
instituutioiden integraatiosta. Käänne tapahtui 
Pietarin vuoden 2006 Talousfoorumin aikoihin, 
jolloin EU kieltäytyi hyväksymästä presidentti 
Putinin ehdottamaa energiasuurvalta-asetelmaa 
yhteistyön pohjaksi.




