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Tiivistelmä: Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisiä

vuonna 2021. Rajakriisi sai alkunsa kesällä, kun Valko-Venäjä lennätti tuhansia ihmisiä

Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä Puolan, Latvian ja Liettuan ulkorajoille tavoitteenaan

painostaa Euroopan unionia luopumaan Valko-Venäjälle asettamistaan pakotteista.

Vastauksena tähän Puolan hallitus pyrki estämään maahan pyrkivien maahantulon.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii Thierry Balzacqin turvallistamisen teoria,

joka pyrkii selittämään julkisten turvallisuusongelmien rakentamista. Teoria keskittyy

erityisesti syy-seuraussuhteeseen turvallistavien puheaktien ja politiikan välineiden välillä.

Tutkielman tavoitteena on selvittää teoreettisen viitekehyksen avulla, miten Puolan hallitus

vakuutti kansallisen ja eurooppalaisen yleisönsä siitä, että rajakriisi edustaa turvallisuusuhkaa

Puolalle ja Euroopan unionille. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan kriittisesti Puolan

hallituksen toimia.

Tutkielman menetelminä toimivat kehysanalyysi sekä kriittinen sisällönanalyysi.

Kehysanalyysillä keskitytään turvallisuusuhkien kielelliseen rakentamiseen, kun taas

kriittisellä sisällönanalyysillä tarkastellaan hallituksen valitsemia politiikan välineitä

turvallisuusuhkien pienentämiseksi. Kehysanalyysin aineisto koostuu Puolan pääministerin,

sisäministerin, puolustusministerin ja ulkoministerin tviiteistä sekä Latvian, Liettuan, Puolan



ja Viron pääministerien yhteisistä vetoomuksista koskien rajakriisiä. Kriittinen

sisällönanalyysi on toteutettu teorialähtöisesti ilman varsinaista aineistoa.

Kehysanalyysissä aineistosta nostetaan esille hybridisodan, EU:n yhtenäisyyden ja

humanitaarisen vastuun kehykset. Kriittisessä sisällönanalyysissä puolestaan keskitytään

lainsäädäntöön, mediakontrolliin ja militarismiin. Analyysin perusteella Puolan hallitus

rakensi hybridisodan ja EU:n yhtenäisyyden kehysten avulla Valko-Venäjän

vihamielisyydestä ja maahantulijoista turvallisuusongelman Puolalle ja Euroopan unionille.

Kehysten avulla hallitus oikeutti poikkeusolojen julistamisen sekä lakimuutokset, joiden

myötä riippumattoman median ja humanitaaristen organisaatioiden pääsy rajalle kiellettiin.

Samalla rajalle siirrettiin tuhansia sotilaita ja poliiseja estämään maahantulo.

Tutkielman johtopäätöksenä on, että Puolan hallitus turvallisti rajakriisin omien intressiensä

mukaisesti. Tämä näkyy siinä, että rajakriisin uhka oli liian pieni edustaakseen todellista

uhkaa Puolalle tai Euroopalle. Maahantulijoiden turvallistaminen hallituksen toimesta ruokki

pikemminkin kuvaa Puolan hallituksesta Puolan ja Euroopan unionin suojelijana. Samalla

turvapaikkavastaisen toiminnan tavoitteena oli edistää muukalaisvastaisuutta ja nationalismia

valtaapitävän Laki ja oikeus -puolueen kannatuspohjan vahvistamiseksi. Tutkielman

perusteella olisi mielenkiintoista vertailla Puolan hallituksen suhtautumista erilaisiin

muuttoliikkeisiin viimeisten vuosien aikana.
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1 JOHDANTO

Tässä maisterintutkielmassa tutkin Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisiä vuoden 2021

jälkipuoliskolla. Rajakriisi sai alkunsa kesällä 2021, kun Valko-Venäjä alkoi lennättää

tuhansia ihmisiä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Minskiin ja sieltä Valko-Venäjän yhteisille

rajoille Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa. Siinä missä matkatoimistot lupasivat Eurooppaan

pyrkiville ihmisille helpon pääsyn Euroopan unioniin, Puola pysäytti maahan pyrkivien

ihmisten maahantulon. Valko-Venäjän ohjatessa tuomiaan ihmisiä rajan yli Puolan

rajaviranomaiset palauttivat rajan ylittäneet maahantulijat takaisin Puolan rajan ulkopuolelle.

Valko-Venäjä kuitenkin jatkoi ihmisten ohjaamista Puolaan eikä päästänyt heitä palaamaan

koteihinsa Minskin kautta. (Human Rights Watch 2021b.)

Puolan ja Valko-Venäjän toiminnasta seurasi poliittinen, diplomaattinen ja humanitaarinen

rajakriisi EU:n ulkorajalle tuhansien ihmisten jäätyä jumiin näiden kahden valtion rajojen

välille. Puolan näkökulmasta rajakriisin juurisyynä on vallassa olevan Laki ja oikeus

-puolueen maahanmuuttovastainen politiikka, kun taas Euroopan unionin ja Valko-Venäjän

näkökulmasta kriisin juuret johtavat Euroopan unionin Valko-Venäjälle asettamiin sanktioihin

sekä niitä edeltäviin Valko-Venäjän vilpillisiin presidentinvaaleihin 2020, väkivaltaisesti

tukahdettuihin mielenosoituksiin 2020–2021 sekä Ryanairin lennon 4978

pakkolaskeutumiseen (Human Rights Watch 2021b). Olen rajannut tutkielman vuoden 2021

toukokuun ja joulukuun välille, mutta käyn rajakriisin uusimmat muutokset läpi vielä

tutkielman johtopäätöksissä.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytän turvallistamisen tutkimuksen viitekehystä.

Tutkielman kannalta tärkein ajattelija on Thierry Balzacq, jonka julkaisuista hyödynnän

erityisesti artikkeleita ”A theory of securitization: origins, core assumptions, and variants”

(2011a) sekä ”Enquiries into methods: a new framework for securitization analysis” (2011b).

Turvallistamisen teorian tavoitteena on selittää, miten julkiset turvallisuusongelmat sekä

mahdollisuus tietynlaiselle turvallisuuspolitiikalle luodaan (Balzacq, Léonard ja Ruzicka

2016, 494). Turvallistamisessa jollekin asialle annetaan riittävä tärkeys yleisön hyväksynnän

voittamiseksi, mikä mahdollistaa auktoriteettien käyttävän parhaimpina näkemiään keinoja

uhan minimoimiseksi (mt., 495). Tämän tutkielman kohdalla turvallistajana toimii Puolan

hallitus, ja tarkemmin ottaen sen pää-, sisä-, ulko- ja puolustusministerit. Hallituksen

nimeämä turvallisuusongelma on Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisi, jossa uhkaa Puolan ja
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EU:n suvereniteetille edustavat Valko-Venäjän vihamielisyys sekä Eurooppaan pyrkivät

maahantulijat. Hallituksen yleisönä toimivat Puolan kansa ja EU:sta Eurooppa-neuvosto.

Valitsin juuri Balzacqin teorian tutkielmani viitekehykseksi, sillä se kykenee huomioimaan

puheaktien lisäksi myös muita turvallistamisen keinoja.

Tutkielma on toteutettu kahden tutkimusmenetelmän avulla. Siinä missä kehysanalyysillä

etsin kehyksiä Puolan hallituksen vetoomuksista ja tviiteistä, kriittisen sisällönanalyysin

avulla tutkin niitä politiikan välineitä, joiden avulla hallitus pyrki pienentämään rajan uhkaa.

Näitä kahta kokonaisuutta tarkastelen seuraavan tutkimuskysymyksen avulla:

Miten Puolan hallitus turvallisti Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin vuonna 2021?

Tutkielmani tutkimuskysymys on peräisin teoreettisesta viitekehyksestä. Tiedostan, että

tutkimuskysymys on lähtökohtaisesti latautunut, sillä siinä on mukana oletus turvallistamisen

onnistumisesta. Myös hypoteesini tutkielman alussa on, että Puolan hallitus turvallisti

rajakriisin vetoamalla Puolan turvallisuuteen. Pysyn kuitenkin avoimena sen suhteen,

hyväksyikö Puolan kansa ja Eurooppa-neuvosto Puolan hallituksen turvallistavat toimet.

Turvallistamisen onnistumista pohdin erillisessä yleisöä käsittelevässä luvussa.

Kiinnostukseni rajakriisiä kohtaan sai alkunsa, kun Suomen oppositio jätti välikysymyksen

”Suomen varautumisesta muuttoliikkeiden ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen”

joulukuussa 2021. Välikysymyksen mukaan ”Valko-Venäjä on hyökännyt aggressiivisesti

Puolan ja Liettuan rajoilla käyttäen laittomasti EU:n alueelle pyrkiviä muuttoliikkeitä

hyväkseen.” Välikysymys laadittiin, sillä opposition mukaan ”hallituksen lausunnot Suomen

toimenpiteistä vastaavassa tilanteessa ovat olleet sekavia ja epäjohdonmukaisia.”

Välikysymyksessä Valko-Venäjän toimintaa kutsutaan esimerkiksi hybridivaikuttamiseksi ja

hybridioperaatioksi. (Eduskunta 2021.) Samaan aikaan Financial Times (2021) kirjoitti

artikkelin ”How migration became a weapon in a ‘hybrid war’”. Näiden tapahtumien pohjalta

kiinnostuin tutkimaan, mistä Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisissä oli todella kyse.

Puolan ja Valko-Venäjän 2021 rajakriisiä on tutkittu vielä vähän johtuen tapahtumien

ajankohtaisuudesta. Aiheesta on kuitenkin ehditty kirjoittamaan uutisartikkeleita sekä

erilaisia analyysejä erityisesti blogeihin ja aikakausilehtiin. Tutkielmani ensisijainen tavoite

on antaa panos turvallistamisen tutkimukselle uuden tapausesimerkin kautta. Lisäksi

tutkielmallani on poliittisia tavoitteita. Suhtaudun kriittisesti erityisesti Puolan hallituksen
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valitsemiin välineisiin rajakriisin ratkaisemiseksi sekä kyseenalaistan sen, kenen intressejä

hallitus ajoi turvallistamalla rajan tapahtumat sekä maahantulijat. Avaan tutkimuspositiotani

syvällisemmin tutkimusmenetelmien luvussa sekä tutkielman lopussa. Tämä tutkielma

valottaa myös muun muassa sitä, miten Puolan hallitus rikkoi sekä kansallisia että

kansainvälisiä lakeja kiristämällä mediakontrollia sekä työntämällä rajalle tulleita ihmisiä

pois Puolan alueelta. Näen, että rajakriisin tutkiminen on tärkeää, sillä Puolan toimintaa ei ole

kritisoitu tarpeeksi julkisessa keskustelussa tai tieteellisessä tutkimuksessa.

Seuraavassa luvussa käsittelen turvallisuustutkimusta. Luvun alussa liitän turvallistamisen

tutkimuksen osaksi turvallisuustutkimuksen perinnettä, joka puolestaan kuuluu osaksi

kansainvälisten suhteiden tutkimusta. Turvallisuustutkimuksen luku on jaettu kolmeen

alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen niin kutsuttua Kööpenhaminan koulukuntaa,

joka ensimmäisenä loi teoreettisen viitekehyksen turvallisuusongelmien nimeämiselle.

Viitekehyksen sisältä löytyvät turvallistamisen keskeiset käsitteet sekä turvallistamisen

prosessi. Tutkielman varsinainen teoreettinen viitekehys on peräisin Thierry Balzacqin toisen

sukupolven turvallistamisen teoriasta, jonka esittelen turvallisuustutkimuksen toisessa

alaluvussa. Alaluku koostuu Balzacqin kolmesta turvallistamisen oletuksesta, joita ovat

yleisön keskeisyys, toimijan ja kontekstin keskinäisriippuvuus sekä turvallistamisen välineet.

Tutkielman analyysi nojaa vahvasti näiden oletusten soveltamiseen rajakriisin tapahtumiin.

Teorialuvun viimeisessä alaluvussa käsittelen sitä, miten muuttoliikkeitä on aikaisemmin

tutkittu turvallistamisen teoreettisen viitekehyksen tuella. Lisäksi esittelen niitä kansainvälisiä

tutkimuksia, joissa Puolan suhtautumista muuttoliikkeisiin on tutkittu turvallistamisen

näkökulmasta.

Kolmannessa luvussa taustoitan Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisiä johdantoa

syvällisemmin. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen Puolan ja Valko-Venäjän rajan

tapahtumia, kun taas toisessa alaluvussa liitän rajatapahtumat laajempaan poliittiseen

kontekstiin. Neljännessä luvussa käyn läpi tutkimukseni menetelmät. Luvun ensimmäisessä

alaluvussa paikannan analyysin tason sekä selkeytän tutkielman tutkimuskysymyksen

rakentumista. Toisessa alaluvussa käyn läpi ensimmäisen tutkimusmenetelmän,

kehysanalyysin, ominaispiirteet sekä kuvaan miten valitsin ja rajasin kehysanalyysini

aineiston. Tutkimusmenetelmien viimeisessä alaluvussa esittelen toisen valitsemani

tutkimusmenetelmän, joka on kriittinen sisällönanalyysi. Lisäksi pohdin luvussa oman

tutkimuspositioni muutoksia.
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Viides luku on jaettu kahteen alalukuun, joissa toteutan tutkielman varsinaisen analyysin.

Ensimmäisessä alaluvussa tutkin niitä turvallistajan kehyksiä, jotka nousevat esille

kehysanalyysin aineistossa. Turvallistajan kehyksiä ovat hybridisodan, EU:n yhtenäisyyden

ja humanitaarisen vastuun kehykset. Kehysten läpikäynti pohjustaa turvallistavien politiikan

välineiden kokoelmia, joita tutkin viidennen luvun toisessa alaluvussa kriittisen

sisällönanalyysin avulla. Tutkimani turvallistamisen välineiden kokoelmat ovat Puolan

lainsäädäntö, mediakontrolli sekä militarismi rajakriisin hoitamiseksi. Turvallistamisen

kehysten ja välineiden kokoelmien analyysin avulla vastaan tutkielman

tutkimuskysymykseen siitä, miten rajakriisi turvallistettiin.

Kuudennessa luvussa osoitan lyhyesti Puolan kansan ja Eurooppa-neuvoston hyväksyneen

Puolan hallituksen turvallistavat toimet. Yleisön reaktioiden läpikäynti on välttämätön tämän

tutkielman teoreettisen viitekehyksen yhteydessä, sillä yleisön tuki on turvallistamisen

onnistumisen ehto. Valitsemani tutkimuskysymyksen myötä yleisön rooli ei kuitenkaan ole

tämän tutkielman keskiössä. Tavoitteeni on luvussa ainoastaan osoittaa lyhyesti, että

mielipidemittausten mukaan Puolan kansa tuki Puolan hallituksen diskursiivisia ja

ei-diskursiivisia toimia rajakriisin ratkaisemiseksi, samoin kuin EU hyväksyi Puolan

hallituksen esittämän hybridisodan ja EU:n yhtenäisyyden kehykset.

Seitsemännessä luvussa käyn läpi tutkielman keskeiset tavoitteet ja tulokset sekä pohdin

tutkimusasetelman vahvuuksia, heikkouksia ja haasteita. Lisäksi suhteutan oman tutkielmani

aikaisempiin tutkimuksiin sekä pohdin jatkotutkimuksen mahdollisuuksia.

2 TURVALLISUUSTUTKIMUS

Akateemisen turvallisuustutkimuksen katsotaan nousseen toisen maailmansodan jälkeen.

Turvallisuustutkimus nähdäänkin yhtenä tärkeimmistä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen

suuntauksista. (McSweeney 1999, 25–26.) Turvallisuuden tutkimuksessa ei kuitenkaan ole

konsensusta siitä, mitä turvallisuudella tarkoitetaan (mt., 13–19). Turvallisuustutkimuksessa

turvallisuus voidaan nähdä suppean tai laajan turvallisuuskäsityksen kautta (Buzan, Wæver ja

de Wilde 1998, 1). Suppealla turvallisuuskäsityksellä viitataan kylmälle sodalle tyypilliseen,

perinteiseen sotilaalliseen ja valtiokeskeiseen turvallisuuteen (mt., 3).

Turvallisuustutkimuksen kulta-aikana pidetään 1950–1960-lukuja, jolloin tutkijat omasivat
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läheiset suhteet länsimaisten valtiojohtojen sekä niiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa

(Garnett 1970, 24). Kulta-aikana länsimaiset valtiojohtajat kokivat voivansa luottaa

akateemisiin instituutioihin tutkimuksen, politiikkasuositusten ja tulevien virkamiesten

kouluttamisen osalta, mikä osaltaan asetti standardit turvallisuustutkimuksen sisällölle

(Freedman 1998, 51). Kylmän sodan aikana turvallisuustutkimus oli enimmäkseen poliittisen

realismin puolesta puhumista, ja pääasiallisina huomion kohteina olivatkin valtiot, strategia,

tiede sekä nykyhetki (Williams 2012, 3). Traditionalistit vastustivat turvallisuuskäsitteen

laajentamista kylmän sodan loppuun saakka vedoten turvallisuuden käsitteen yhtenäisyyteen

sekä turvallisuustutkimuksen johdonmukaisuuteen (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 2–3).

Kylmän sodan jälkeen turvallisuustutkimuksen asema kuitenkin horjahti

suurvaltakysymysten laimennettua, mikä uhkasi viedä turvallisuustutkimuksen tarkoituksen,

ja sen myötä myös rahoituksen. Tämän seurauksena monet tutkijat alkoivat laajentamaan

turvallisuuskäsitystään (mt., 3). Alan merkittävä suunnanmuutos tapahtui kylmän sodan

jälkeen Barry Buzanin teoksen “People, States and Fear” (1983) myötä 1990-luvulla

(Williams 2012, 3). Uudemmalla, laajalla turvallisuuskäsityksellä tarkoitetaankin

turvallisuusajattelun laajentamista valtion ja sotavoimien alueelta ei-perinteisille, esimerkiksi

taloudelliselle tai yhteiskunnalliselle, sektoreille (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 1).

Turvallistamisen tutkimus ponnistaa klassisesta turvallisuusajattelusta sekä kansainvälisten

suhteiden klassisesta realistisesta perinteestä, jonka mukaan kansallisen turvallisuuden

keskiössä on valtion selviytyminen. Turvallistamisen viitekehys on omaksunut klassisesta

realismista viitekehykseensä turvallisuuden kiireellisyyden ja ensisijaisuuden sekä väkivallan

legitiimin monopolin. Turvallistamisen tutkimus kuitenkin eroaa klassisesta perinteestä siinä,

että se laajentaa turvallisuusajattelua valtion sotilaalliselta sektorilta myös muille

yhteiskunnan sektoreille. (Williams 2003, 516.)

Siinä missä Kööpenhaminan koulukunta keskittyy ainoastaan turvallistamisen puheakteihin,

Balzacqin toisen sukupolven turvallistamisen teoria ottaa pragmaattisen sosiologian

lähestymistavan turvallistamiseen teoretisoimalla diskursiivisten aktien lisäksi

ei-diskursiivisia akteja sekä turvallistamisen kontekstia. Pragmaattisella sosiologialla

viitataan sellaiseen tutkimukseen, jolla pyritään selittämään ihmisten toimintaa sosiaalisessa

maailmassa (Blokker 2011, 252). Pragmaattisessa sosiologiassa ihmisen toiminta nähdään

syvästi osallisena tilanteissa, jotka vaativat aina tulkintaa (mt.).
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Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen alaisuuteen kuuluvaa turvallisuuden tutkimusta

vaivaa edelleen, tieteenalan laajentumisesta huolimatta, kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tutkimus

keskittyy yhä paljolti valtioiden välisiin suhteisiin. Vaikka valtioiden väliset suhteet ovat

tärkeä osa nykyajan maailmanpolitiikan turvallisuusdynamiikkaa, kansainvälisissä suhteissa

on valtioiden lisäksi myös muita toimijoita. Toiseksi turvallisuustutkimuksen tulisi poistua

sellaisen kansainvälisten suhteiden tutkimuksen varjosta, jota leimaavat angloamerikkalaiset

miehet, jotka pitävät yhä kiinni poliittisen realismin perinteestä. (Williams 2012, 4.) Tämän

tutkielman keskiössä oleva turvallistamisen tutkimus, ja sen ytimessä olevat Kööpenhaminan

koulukunta ja toisen sukupolven turvallisuustutkimuksen tutkijan Thierry Balzacqin (2011a)

turvallistamisen teoria eivät ole vapaita näistä ongelmista. Barry Buzan, Ole Wæver ja Jaap

de Wilde (1998, 37) ovat vastanneet valtiokeskeisyyden kritiikkiin erottamalla

valtiokeskeisen lähestymistavan valtion dominoivasta alasta. Heidän mukaansa turvallisuus

on kilpailevien toimijoiden aluetta, jossa valtiolle usein periytyvät historiallisesti

turvallisuuden ylläpitoon liittyvät tehtävät.

2.1 Kööpenhaminan koulukunta

Turvallistaminen osana turvallisuustutkimusta on peräisin Barry Buzanin ja Ole Wæverin

turvallistamisen teoretisoinnista 1990-luvulta. Nämä tutkijat julkaisivat tutkimuksiaan

Kööpenhaminassa Conflict and Peace Research Institutessa (COPRI) muodostaen ajan myötä

Kööpenhaminan koulukunnan. Kööpenhaminan koulukunnan sekä turvallistamisen

tutkimuksen keskeisin perusteos on Buzanin, Wæverin ja de Wilden Security: ”A New

Framework for Analysis” (1998). Teokseen ovat vaikuttaneet muun muassa Wæverin

aikaisemmat julkaisut ”Securitization and Desecuritization” (1993), ”Identity, integration and

security: Solving the sovereignty puzzle in EU studies” (1995), ”Concepts of Security”

(1997) sekä ”Security, the Speech Act” (1989).

Matt McDonaldin mukaan Kööpenhaminan koulukunta tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla

turvallisuutta voidaan tarkastella konstruktivistisesta näkökulmasta. Viitekehyksen mukaan

turvallisuus liittyy turvallistamiseen eli siihen puheaktiin, joissa tietyt asiat tai toimijat

nimetään eksistentiaalisesti uhkaaviksi. (McDonald 2012, 59.) Michael C. Williamsin

mukaan Kööpenhaminan koulu tosiaan hyödyntää sosiaalista konstruktivismia, mutta sen

juurien voidaan nähdä ulottuvan aina realistiseen perinteeseen saakka. Erityisesti
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turvallistamisen käsite liittyy 1920-1930 -lukujen Carl Schmittin realpolitikin käsitteeseen,

joka vaikutti merkittävästi sodanjälkeisten realistien, kuten Hans Morgenthaun, ajatteluun.

(Williams 2003, 512.) Kööpenhaminan koulukunnan turvallistaminen seuraa monin osin

schmittiläistä ajattelua (ks. Schmitt 1996, 19–27), sillä jonkin asian turvallisuus tai

turvattomuus riippuu toimijoiden välisistä puheakteista (Williams 2003, 516). Balzacqin

(2009) mukaan turvallisuuden puheakteihin keskittyminen linkittää Kööpenhaminan

koulukunnan konstruktivismin sijaan post-strukturalistiseen perinteeseen realistisen perinteen

ohella.

Keskeiset käsitteet

Turvallistamista tutkittaessa pyritään ymmärtämään kuka turvallistaa, mikä turvallistetaan ja

ketä varten turvallistaminen tapahtuu. Turvallisuuden lähestyminen puheaktin näkökulmasta

edellyttää kolmen eri yksikön erottelua turvallisuusanalyysissä (Buzan, Wæver ja de Wilde

1998, 35). Näitä yksiköitä ovat viitekohde, turvallistaja ja funktionaalinen toimija (mt., 36).

Turvallistamisen viitekohde (referent object) on asia, jonka olemassaolon nähdään olevan

uhattuna ja jolla on legitiimi peruste selviytymiselle. Kööpenhaminan koulukunnan mukaan

viitekohteen olemassaolo ja selviytyminen tulee turvata keinolla millä hyvänsä, minkä vuoksi

turvallisuustoimia tehdään viitekohteen puolesta. Turvallisuuden viitekohde on perinteisesti

ollut valtio ja kansa. Valtiolle selviytymisessä voidaan nähdä olevan kyse suvereniteetista,

kun taas kansalle kyse on identiteetistä. Periaatteessa turvallistaja voi kuitenkin yrittää

rakentaa mistä tahansa viitekohteen. Käytännössä joistakin asioista, kuten esimerkiksi

kansasta, on helpompi rakentaa turvallistamisen viitekohde. Myös viitekohteen koko

vaikuttaa turvallistamisen onnistumiseen. Kylmän sodan aikana koko ihmiskunta yritettiin

esittää viitekohteena, jonka tulisi selviytyä ydinuhasta. Samoin sosialistit ovat yrittäneet

kansainvälisen työväenluokan viitekohteen rakentamista. Menestyneimpiä viitekohteita ovat

kuitenkin keskikokoiset, rajatut kollektiivit (kuten valtiot, kansat ja sivilisaatiot), jotka

kilpailevat toisten rajattujen kollektiivien kanssa. Tämä johtuu siitä, että kilpailu vahvistaa

kollektiivien ”me”-tunnetta. (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 36–37.)

Turvallistaja (securitizing actor) on toimija, henkilö tai ryhmä, joka esittää turvallisuuden

puheaktin. Puheaktilla tarkoitetaan sitä turvallistamisen retorista performanssia, jolla
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turvallistaja pyrkii vakuuttamaan relevantin yleisön siitä, että jokin asia edustaa olemassaoloa

haastavaa uhkaa viitekohteen selviytymiselle. Toisin sanoen turvallistaja tavoittelee yleisön

antamaa legitimiteettiä normaalin politiikan viitekehyksen ulkopuolella oleville

toimenpiteille, jotta eksistentiaaliseen uhkaan voidaan vastata turvallisuuden alueella.

Yleensä turvallistajat ovat poliittisia johtajia, virkamiehiä, instituutiota ja lobbareita, joiden

mukaan esimerkiksi valtion, kansan, sivilisaation tai jonkin muun yhteisön turvallisuutta tulee

puolustaa. Turvallistajan täsmällinen nimeäminen voi kuitenkin olla haastavaa. Tämä johtuu

siitä, että minkä tahansa kollektiivin voi hajottaa aina pienempiin ja pienempiin yksiköihin ja

lopulta yksilöihin saakka. Tämä puolestaan ei ole hyödyllistä, sillä sosiaalinen maailma on

paremmin ymmärrettävissä kollektiivien kautta. Yksilöitä voidaan toki pitää toimijoina,

mutta tällöin on mielekkäämpää nähdä heidät jonkin kollektiivin (puolue, valtio) edustajina

(puheenjohtaja, pääministeri). Sosiaalisella ja poliittisella sektorilla vallanjako on selkeää,

jolloin sitä, kuka voi puhua valtion puolesta, ohjaavat tarkat säännöt. Turvallistajan ja

viitekohteen ero saattaa hämärtyä esimerkiksi tilanteessa, jossa viitekohde puhuu itsensä

puolesta virallisten edustajiensa, esimerkiksi kansanedustajien, kautta. (Buzan, Wæver ja de

Wilde 1998, 40–41)

Funktionaalinen toimija (functional actor) on toimija, joka vaikuttaa sektorin toimintaan.

Funktionaaliset toimijat omaavat merkittävästi vaikutusvaltaa päätöksiin turvallisuuden

alalla. (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 36.) Esimerkiksi rajakriisin kohdalla tietyt

matkatoimistot olivat keskeisiä funktionaalisia toimijoita, jotka eivät kuitenkaan olleet

viitekohteita eikä turvallistavia toimijoita. Tässä tutkielmassa en kiinnitä huomiota

funktionaalisiin toimijoihin tutkielman pituusrajoituksen vuoksi.

Näiden yksiköiden lisäksi Kööpenhaminan koulukunnan tutkimuksessa nousevat esille

turvallistamisen liike sekä turvallistamisen käsitteet. Siinä missä vuonna 1995 Wæverin

tuotannossa puheakti itsessään oli turvallistamista, vuonna 1998 puheaktit määriteltiin

turvallistaviksi liikkeiksi. Uudemman määritelmän mukaan turvallistaminen on siis prosessi,

jossa jokin puhuja eli turvallistaja pyrkii vakuuttamaan relevantin yleisön siitä, että jokin asia,

dynamiikka tai toimija edustaa eksistentiaalista eli olemassaoloa haastavaa uhkaa jollekin

viitekohteelle. Turvallistamisen onnistuminen edellyttää, että relevantti yleisö hyväksyy

turvallistavan liikkeen. (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 25.)

Buzanin, Wæverin ja de Wilden (1998) turvallistamisen käsitteitä on myöhemmin haastettu,

tarkennettu sekä muutettu niin kutsutun turvallistamisen tutkimuksen toisen sukupolven
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toimesta (Stritzel 2014, 11). Siinä missä Buzan ym. keskittyvät 1998 vuoden teoksessaan

turvallistamisen tutkimiseen sotilaallisella, taloudellisella, yhteiskunnallisella ja poliittisella

sektorilla sekä ympäristösektorilla, toisen sukupolven teoreettiset pohdinnat ovat keskittyneet

teorian yksittäisiin piirteisiin kuten etiikkaan (Aradau 2004), toimijuuteen ja diskurssiin

(Stritzel 2007; 2012), sukupuoleen ja hiljaisuuksiin (Hansen 2000), illokuutiiviseen ja

perlokutiiviseen aktiin (Balzacq 2005; Vuori 2008), turvallistamiseen ei-demokraattisessa

järjestelmässä (Vuori 2008) sekä kuviin ja visuaaliseen kieleen (Vuori 2010; Williams 2003).

Turvallistamisen prosessi

Turvallisuuden käsitteen laajentamisen lisäksi Kööpenhaminan koulukunta pyrkii asettamaan

turvallisuuden käsitteelle analyyttiset rajat, jotka korostavat turvallisuuden rakentumista

sosiaalisesti ja kielellisesti. Buzan, Wæver ja de Wilde (1998, 4) ovat kuitenkin kriittisiä

laajaa turvallisuuskäsitystä kohtaan, sillä poliittisesti sana turvallisuus edellyttää valtion

vaikutusvallan laajentamista yhä syvemmälle yhteiskunnan asioihin eri sektoreilla. Se, mistä

asiasta tulee turvallisuuden kysymys ja uhka, riippuu siitä asemasta, joka sille annetaan

horisontaalisella ei-poliittisen, poliittisen ja turvallisuuden spektrillä. Ei-poliittinen viittaa

tässä asiaan, joka ei kuulu valtion toimivallan alle, ja jota ei nähdä ongelmallisena julkisessa

keskustelussa. Jos asia on osa politiikkaa sekä valtion päätösvallan alainen, siitä tulee

poliittinen. Turvallisuuden alue ja turvallistettu viittaavat asiaan, joka esitetään

eksistentiaalisena uhkana. Turvallisuuden alueella uhkien ratkaiseminen edellyttää

poikkeustoimien käyttöä sekä niiden oikeuttamista. (Mt., 23–24.)

Turvallistaminen voidaan nähdä politisoinnin äärimmäisenä versiona, sillä turvallisuuden

ensisijaisuus nostaa asiat tavallisen politiikan ja sen toiminnan viitekehyksen ulkopuolelle

turvallisuuden piiriin (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 23–24). Turvallisuuden sijaan

tavoitteena tulisi olla turvattomuuteen liitettävän kiireellisyyden poistaminen sekä asioiden

käsittely poliittisen alueella normaalin lainmukaisen menettelytavan viitekehyksen sisällä

(mt., 4). Turvallistamisen teoretisointi poliittisen ja turvallisuuden spektrillä on juuri se, mikä

vapauttaa turvallistamisen viitekehyksen suppean ja laajan turvallisuuskäsityksen kiistasta

(mt., 23–24). Normaalin politiikan sisällään pitämät ehdot oikeusvaltioperiaatteen

seuraamisesta sekä vapaan poliittisen deliberaation toteutumisesta viittaavat länsimaalaisen

liberaalin demokratian ehtoon turvallistamiselle (McDonald 2012, 69–70). Turvallisuus ei
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kuitenkaan tarkoita aina erityistoimien käyttämistä, sillä esimerkiksi ei-demokraattisissa

yhteiskunnissa turvallistamisella voidaan legitimoida poliittista järjestystä, vaikuttaa

poliittiseen agendaan sekä kontrolloida yhteiskuntaa (Vuori 2008, 69; 93).

Kööpenhaminan koulukunnan mukaan turvallistaminen tulee nähdä intersubjektiivisena

prosessina turvallistajan ja relevantin yleisön välillä, jossa puhuja pyrkii vakuuttamaan

kuulijan puheaktilla ja siten saavuttamaan legitimiteetin toimille, joilla turvallisuusuhkaan

vastataan (Buzan, Wæver ja de Wilde 1998, 30–31). Turvallistajan ja yleisön suhde ei

kuitenkaan ole tasa-arvoinen saati symmetrinen, sillä turvallisuuden alueella eri toimijat

omaavat eri verran valtaa (mt., 31). Vaikka Kööpenhaminan koulukunta määrittelee

turvallistamisen intersubjektiiviseksi prosessiksi puhujan ja yleisön välillä, turvallistamisen

viitekehys on jättänyt yleisön roolin huomiotta (Balzacq 2005; 2011a; Léonard ja Kaunert

2010; McDonald 2008; Stritzel 2007; Vuori 2008).

Kööpenhaminan koulukunnan mukaan ehtona onnistuneelle turvallistamisen prosessille

toimivat kaksi kategoriaa. Ensimmäinen kategoria on sisäinen, kielellinen ja kieliopillinen

kategoria. Sisäiseen kategoriaan liittyy sellaisen juonen rakentaminen, jossa on uskottava

olemassaoloa uhkaava turvallisuusongelma sekä turvallisuudelle ominainen retoriikka.

Poliittisella sektorilla uhka voi liittyä esimerkiksi suvereniteettiin. Toinen kategoria on

ulkoinen, kontekstuaalinen ja sosiaalinen kategoria. Ensinnäkin turvallistajalla tulee olla

riittävä auktoriteettiasema tullakseen kuulluksi. Toiseksi uhan tulee olla sellainen, että sitä

voidaan yleisesti pitää uhkaavana. Nämä ehdot eivät itsessään riitä turvallistamiseen vaan ne

toimivat pikemminkin turvallistamista fasilitoivina eli edistävinä ehtoina. (Buzan, Wæver ja

de Wilde 1998, 31–33.) Holger Strizelin (2007, 364) mukaan turvallistamista edistävien

ehtojen kategoria on ongelmallinen Kööpenhaminan koulukunnan teoriaan yhdistettynä, sillä

se on askel kohti kausaliteettia. Lisäksi fasilitoivat ehdot haastavat Kööpenhaminan

koulukunnan käsitystä toimijasta, yleisöstä ja intersubjektiivisuudesta. Mitä enemmän

puhujan auktoriteettiasemaa korostetaan, sitä ristiriitaisampaa on väittää, että yleisöllä on

valta määritellä turvallisuus. (Mt., 365.)

Turvallisuuden tutkijat ovat jo vuosikymmeniä tehneet eron objektiivisten ja subjektiivisten

uhkien välillä. Objektiivisilla turvallisuusongelmilla tarkoitetaan todellisia turvallisuusuhkia,

kun taas subjektiivisilla uhilla viitataan sosiaalisesti rakennettuihin uhkakuviin. Buzan ym.

kritisoivat objektiivisten uhkien olemassaoloa, sillä myös objektiiviseksi nimitetty

sotilaallinen hyökkäys sisältää subjektiivisen, sosiaalisen tulkinnan ulottuvuuden. Täten on
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poliittisesti ja analyyttisesti hyödytöntä yrittää määritellä objektiivinen uhka. (Buzan, Wæver

ja de Wilde 1998, 30–31.) Objektiivisten ja subjektiivisten uhkien määrittelyn sijaan

turvallistamisen viitekehyksen avulla voidaan yrittää ymmärtää sitä, miten toimijat ja niiden

yleisöt turvallistavat asioita tietynlaisen poliittisen toiminnan muotona (mt., 33–34). Jotkut

uhat kuitenkin todella ovat objektiivisia ja voivat uhata poliittisia järjestelmiä, minkä vuoksi

joidenkin uhkien turvallistaminen on helpompaa kuin toisten (Balzacq 2011a, 11–15).

Lopuksi, Kööpenhaminan koulukunnan viitekehyksen turvallistamisen puheaktille on

ominaista tietynlainen kielenkäyttö. Turvallistamisessa puhutaan esimerkiksi selviytymisestä

ja toiminnan kiireellisyydestä. Buzan ym. (1998, 26) kutsuvat tätä olemassaoloa uhkaavien

ongelmien kehystämiseksi, jonka tavoitteena on nostaa jokin asia politiikan ulkopuolelle

turvallisuuden piiriin. Kööpenhaminan näkemystä turvallistamisesta puheaktina on kritisoitu

laajasti toisen sukupolven turvallistamisen tutkijoiden puolesta siitä, että puheakti ei yksin

riitä turvallistamisen prosessin selittämiseen. Holger Stritzelin (2007; 2012) ja Lele Hansenin

(2000) mukaan Kööpenhaminan koulukunta sivuuttaa toimijan ja asemavoiman merkityksen

puheakteissa. Michael C. Williams (2003), Matt McDonald (2008), Lele Hansen (2011) ja

Juha A. Vuori (2010) ovat puolestaan tutkineet turvallistamisen ja visuaalisuuden yhteyttä.

2.2 Toisen sukupolven turvallistamisen teoria

Thierry Balzacqin mukaan turvallistamisen tutkimuksen sisältä voidaan löytää kaksi erilaista

koulukuntaa, joita ovat filosofinen ja sosiologinen koulukunta. Filosofista koulukuntaa

edustaa Kööpenhaminan koulukunta, joka keskittyy kielen filosofiaan. (Balzacq 2011a, 1–2.)

Kööpenhaminan koulukunnan mukaan turvallisuus on puheakti; nimittämällä jotakin

turvallisuudeksi jokin asia siirtyy poliittisen alueelta turvallisuuden alueelle (Buzan, Wæver

ja de Wilde 1998, 23–24). Puheakti on siis performanssi, joka tekee enemmän kuin vain

kuvailee maailmaa (Balzacq 2011a, 1–2).

Turvallistamisen sosiologinen koulukunta ponnistaa vahvasti Kööpenhaminan koulukunnan

teoretisoinnista ja sen realistisesta perinteestä, mutta yhdistää puheakteihin sosiaalisen

teorian, joka keskittyy turvallistamisen käytäntöihin, kontekstiin ja valtasuhteisiin..

Sosiologisen koulukunnan mukaan diskurssien tutkiminen on tärkeä osa

turvallisuusongelmien nousun tutkimista. (Balzacq 2011a, 1–2.) Ongelma kuitenkin on, että
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kaikista turvallisuusongelmista ei ole löydettävissä puheakteja). Usein aluksi turvallistaminen

toki tapahtuu argumentatiivisten prosessien kautta, mutta myöhemmin turvallistaminen voi

ottaa muotonsa tiettyjen turvallistamistoimien kautta. (Mt., 22.) Sosiologinen lähestymistapa

mahdollistaa turvallistamisen tutkimisen diskursiivisena tai ei-diskursiivisena toimintana

(mt., 1–2), minkä ansiota turvallistamista voidaan tutkia myös muilla menetelmillä kuin

diskurssianalyysillä. Tässä tutkielmassa tutkin rajakriisin turvallistamista kehysanalyysin ja

kriittisen sisällönanalyysin avulla.

Balzacq määrittelee turvallistamisen selkeänä kokoelmana toimia, jossa heuristiset artefaktit

eli pääteltävissä olevat rakennelmat (metaforat, politiikan välineet, kuvat, analogiat,

stereotypiat, tunteet jne.) ovat kontekstuaalisesti turvallistajan mobilisoimia. Turvallistaja

pyrkii kehottamaan yleisön rakentamaan yhtenäisen verkoston (tunteita, aistimuksia,

ajatuksia ja näkemyksiä) viitekohteen kriittisestä haavoittuvuudesta, joka sopii yhteen

turvallistajan valintojen ja toiminnan syiden kanssa. Tämä tapahtuu tutkimalla viitesubjektia

(eli sitä, mikä nähdään uhkana) uhkakuvien rakentamisen näkökulmasta niin, että parhaaksi

nähdyllä politiikalla uhan kehittyminen saadaan välittömästi estettyä. (Balzacq 2011a, 3.)

Tiivistettynä, jollekin asialle annetaan riittävä tärkeys, jotta voitetaan yleisön hyväksyntä,

mikä mahdollistaa auktoriteettien käyttävän parhaimpina näkemiään keinoja (Balzacq,

Léonard ja Ruzicka 2016, 495). Balzacqin turvallistamisen teorian tavoitteena on avata sitä

syy-seuraussuhdetta, jossa turvallistaja vakuuttaa yleisön tietystä tulkinnasta koskien tiettyä

tapahtumaa (Balzacq 2011a, 22–23).

Puheaktin filosofia voidaan nähdä siirtymänä pois kuvailevasta kielioppiajattelusta ja

generatiivisesta kielioppiteoriasta. Kuvailevalla kielioppiajattelulla tarkoitetaan kielen ääntä

ja merkitystä siinä missä generatiivinen kielioppiteoria yksinkertaistaa kielen loogiseksi

positivismiksi, jolloin lauseet edustavat oikein tai väärin -väittämiä. Molemmat

lähestymistavat olettavat, että viestinnässä on kyse itse sanoista, lauseista ja symboleista.

(Balzacq 2011a, 4.) Puheaktin teoria puolestaan korostaa kielen funktiota eli asioiden

tekemistä ja siirtyy sanojen, lauseiden ja symbolien sijaan itse puheaktin performanssiin

(Searle ja Vanderveken 1985, 16). Puheaktit ovat julkilausumia, jotka voivat aiheuttaa

toimintaa, jolla on voima muuttaa maailmaa (Balzacq 2011a, 4). Turvallistamisen

teoretisoinnissa Balzacq purkaa puheaktin lokutiiviseen, illokutiiviseen ja perlokutiiviseen

aktiin, minkä avulla puhujan ja yleisön suhdetta voidaan yrittää ymmärtää aikaisempaa

paremmin. Turvallistamisen viitekehyksen teoreettinen laajentaminen edellyttää paluuta John
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L. Austinin (1962) kielifilosofiaan ja kielen performatiivisuuden teoretisointiin (Balzacq

2011a, 4).

Austinin mukaan jokainen lause voi ilmaista kolmenlaisia akteja, joista yhdessä muodostuu

puheaktin tilanne. Näitä toimia ovat lokutiivinen, illokutiivinen ja perlokutiivinen akti.

Lokutiivisella aktilla tarkoitetaan lauseen kieliopillista muotoa. Illokutiivinen akti on se

puheteko, joka toteutuu samalla, kun lokutiivinen lausuma artikuloidaan. Illokutiivinen akti

on usein performatiivinen, minkä vuoksi illokutiivista sävyä ei välttämättä ole mahdollista

selvittää kirjallisista lokutiivisista akteista. Illokutiivinen kertoo sen, mitä ilmaisulla

tarkoitetaan. Perlokutiivinen akti puolestaan viittaa lauseen seuraamuksiin; siihen, mitä

tapahtuu kun lokutiivinen akti toteutetaan. (Austin 1962, 95; 107.)

Perlokutiivinen akti ei kuitenkaan kuulu itse puheaktiin, sillä se on kausaalinen vastaus

kielelliseen aktiin. Balzacqin mukaan illokutiivinen ja perlokutiivinen akti menevät usein

helposti sekaisin, sillä puhujan tavoite on vaikuttaa perlokutiiviseen lopputulokseen. (Balzacq

2011a, 5.) Turvallistamisen onnistuminen edellyttää illokutiivisen puheaktin lisäksi

hyväksyvän vastauksen turvallistajan yleisöltä, sillä ilman sitä turvallistamisyritys voidaan

nähdä epäonnistuneena (mt., 6). Puheaktin purkamisen lokutiiviseen, illokutiiviseen ja

perlokutiiviseen aktiin mahdollistaa puheaktien ja niiden seurausten tutkimisen. Tässä

tutkielmassa tämä näkyy siinä, että tutkin Puolan hallituksen kehyksiä (illokutiivisia akteja)

sekä hallituksen politiikan välineitä (perlokutiivisia seuraamuksia) rajakriisin ratkaisemiseksi.

Balzacqin (2011a, 5) mukaan Kööpenhaminan koulukunta määrittelee turvallistamisen

puheaktina, eli lokutiivisena ja illokutiivisena aktina. Tämä määritelmä sivuuttaa

perlokutiivisen aktin, ja siten yleisön keskeisyyden. Tästä johtuen Kööpenhaminan

koulukunnan määritelmä turvallisuudesta edustaa rajoittavaa teoreettista näkökulmaa

turvallisuuden ja turvallistamisen tutkimukselle (mt.). Puheaktin purkamisen avulla Balzacq

pyrkii täydentämään turvallistamisen teorian ymmärrystä intersubjektiivisuudesta. Tämän

lisäksi Balzacqin tavoite on lisätä turvallistamisen teorian sovellettavuutta käytännön

tutkimukseen nimeämällä turvallisuustutkimuksen kolmeksi keskeiseksi oletukseksi yleisön

keskeisyyden, toimijan ja kontekstin keskinäisriippuvuuden sekä dispositiivin (dispositif).

Dispositiivilla tarkoitetaan turvallisuuden diskursiivista ja ei-diskursiivista toimien

kokoelmaa (mt., 22). Siinä missä dispositiivi ymmärretään laajasti valtion strategisena

vastauksena kiireelliseen asiaan, turvallistamisella viitataan dispositiivin sisällä turvallistajan

tietynlaiseen toiminnan muotoon (Balzacq 2019, 340). Avaan Balzacqin turvallistamisen
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oletuksia tarkemmin kolmessa seuraavassa alaluvussa. Näistä kolmesta oletuksesta

muodostuu tämän tutkielman runko.

Yleisön keskeisyys

Legitimiteetin antavan yleisön tulee hyväksyä turvallistajan tekemät väitteet viitesubjektista,

eli turvallistettavasta asiasta, jotta se voidaan nimetä turvallistetuksi. Oikeuttava yleisö on

sellainen yleisö, jolla on suora kausaalinen yhteys turvallistettavaan asiaan sekä kyky

mahdollistaa turvallistajan toiminta uhan torjumiseksi. (Balzacq 2011a, 8–9.) Tässä

tutkielmassa Puolan hallituksen tärkeimmät yleisöt ovat Puolan kansa sekä EU-tasolta

Eurooppa-neuvosto. Vakuuttaakseen yleisön, eli saavuttaakseen toivotunlaisen

perlokutiivisen vaikutuksen, puhujan tulee käyttää sellaista kieltä, joka puhuttelee hänen

yleisöään sekä tämän kokemuksia (mt., 9). Poliittisten ongelmien, kriisien ja vihollisten

rakentamisen, eli turvallistamisen, onnistuminen riippuu vahvasti toimijan kyvystä tunnistaa

yleisön tunteita, tarpeita ja intressejä (Edelman 1988, 32–34). Turvallistamisen onnistuminen

ei siis ole lähtöisin turvallistajan omasta käsityksestä siitä, mikä voisi olla uhkana esimerkiksi

valtiolle tai kansalle (Balzacq 2011a, 9).

Yleisön antama tuki voi olla muodollista ja moraalista. Mitä enemmän nämä tuen muodot

yhtenevät, sitä todennäköisemmin jokin asia onnistutaan turvallistamaan. Vaadittavan tuen

muoto valikoituu sen perusteella, millä yleisöllä on suora kausaalinen yhteys turvallistamisen

tavoitteisiin sekä kyky legitimoida turvallistavan toimijan toimet. Muodollinen tuki,

esimerkiksi äänestys parlamentissa, on erityisen tärkeää silloin, kun tarkoituksena on

vaikuttaa formaaliin instituutioon. Moraalinen tuki, esimerkiksi julkinen osanotto, on myös

tärkeää, mutta saattaa olla yksinään riittämätöntä turvallistamisen onnistumiseksi.

Turvallistajan on hyvä vakuuttaa mahdollisimman suuri yleisö ylläpitääkseen suhdettaan

kohderyhmäänsä sekä varmistaakseen laaja muodollinen ja moraalinen tuki asialleen.

(Balzacq 2011a, 9.)

Turvallistamisessa sanojen valta riippuu kontekstista ja toimijan valta-asemasta, yleisölle

annettujen lausuntojen suhteellisesta totuudenmukaisuudesta, sekä diskursiivisesta

strategiasta eli siitä, miten turvallistaja esittää asian. Valta vakuuttaa on peräisin niistä

oletuksista, että turvallistaja tietää mitä tapahtuu, ja että hän ajaa yhteisiä intressejä.
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Toimijoiden todellisten tarkoitusten, eli sen mitä turvallistaja haluaa saavuttaa artikuloimalla

tietyn mielipiteen, selvittäminen on kuitenkin äärimmäisen haastavaa, sillä ei voida olla

varmoja tarkoittaako puhuja sanomaansa. Politiikan alueella sanojen kyky aiheuttaa muutosta

riippuu paljolti puhujan auktoriteettiasemasta. Balzacqin mukaan tätä voidaan lähestyä myös

kysymällä, kuka saa puhua jostakin asiasta tai ottaa osaa keskusteluun. Turvallisuuden

alueella on luonteenomaista se, että usein yleisöllä on suhteessa puhujaan epäsymmetrinen

pääsy tiedon lähteille. Esimerkiksi kansa ei tiedä yhtä paljoa turvallisuudesta kuin valtion

virkamiehet, minkä vuoksi kansan tulee luottaa valtion diskursseihin sekä siihen, että

väitteiden taustalla ovat hyvät perusteet. Verrattuna moniin muihin toimijoihin, valtion

virkamiesten on helpompi turvallistaa asioita, koska he omaavat vaikutusvaltaisia asemia

sekä etuoikeutetun pääsyn median puheille. (Balzacq 2011a, 25–26.)

Sovellan tämän alaluvun käsityksiä valtasuhteista ja tuen muodoista erityisesti tutkielman

kehysanalyysissä. Valtasuhteiden merkitys korostuu Puolan hallituksen asemassa, sillä sen

ministereillä on sekä valta tehdä päätöksiä että auktoriteettiaseman tuoma uskottavuus

kehystää rajakriisi itselleen sopivalla tavalla. Erilaiset tuen muodot puolestaan korostuvat

Puolan hallituksen yrityksissä legitimoida omia toimiaan korostamalla muiden valtioiden

päättäjien antamaa solidaarisuutta ja sotilaallista apua.

Toimijan ja kontekstin keskinäisriippuvuus

Turvallistaminen on monimutkainen prosessi, minkä vuoksi ainoastaan puheaktiin

keskittyminen saattaa sivuuttaa muut, esimerkiksi historialliset, tekijät, jotka mahdollistavat

turvallistamisen onnistumisen. Turvallisuuden semanttinen eli merkitysoppinen valikoima

voidaan nähdä yhdistelmänä kirjallisia ja kulttuurillisia merkityksiä, joiden välillä muodostuu

turvallistamisen performatiivinen eli illokutiivinen ulottuvuus (Balzacq 2011a, 11).

Kirjallisella merkityksellä Balzacq viittaa kirjoitetun ja puhutun kielen kautta saavutettuun

tietoon. Kulttuurillinen merkitys taas tarkoittaa aikaisempien ja nykyisten

vuorovaikutussuhteiden kautta saavutettua tietoa. Näiden merkitysten näkökulmista voidaan

muodostaa kehys, jonka kautta turvallistamista voidaan paremmin ymmärtää. (Mt., 11.)

Lausunnot turvallisuudesta ovat kielellisiä merkkejä, joiden tavoitteena on yleisön huomion

kiinnittäminen johonkin henkilöön, objektiin, ideaan, tapahtumaan tai aktiviteettiin (Sapiri

1934, 492). Sapirin näkökulma mahdollistaa sen, että turvallisuus voidaan nähdä symbolina.
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Turvallistamisen rakentuminen kehittyy voimien symbolisessa kontekstissa: voimien, jotka

määrittelevät, mitä turvallisuus(tapahtuma) tarkoittaa yleisölle ja milloin tämä tapahtuma

puhuttelee kontekstin kanssa niin, että tästä seuraa yleisön tuki turvallistavalle toimijalle.

(Balzacq 2011a, 11–15.)

Toimijan ja kontekstin keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen sosiologisen koulukunnan

näkökulmasta edellyttää paluuta Kööpenhaminan koulukunnan teoretisointiin. Balzacqin

mukaan Kööpenhaminan koulukunta näkee kielen performatiivisena, jolloin puhumalla

turvallisuudesta asiat voivat muuttuvat (Balzacq 2011a, 11; Buzan, Wæver ja de Wilde 1998,

21; 27). Tämä antaa ymmärtää, että mikäli puheakti toteutetaan tiettyjen, ennalta määrättyjen

sääntöjen mukaisesti, silloin konteksti mukautuu puheaktin mukaisesti tehden turvallisesta

turvatonta. Tämän näkemyksen mukaan puheaktilla, eli lokutiivisella ja illokutiivisella

aktilla, kontekstia voidaan muotoilla turvallisuuden käsitteen mukaisesti. (Balzacq 2011a,

11.) Kieli ei kuitenkaan rakenna todellisuutta, vaan korkeintaan muokkaa käsitystämme siitä

(mt., 11–15). Tämän vuoksi kontekstin merkitys nousee keskeiseksi sosiologisen

koulukunnan ajattelussa.

Kun Kööpenhaminan koulukunta puhuu subjektiivisista ja objektiivisista uhista (Buzan,

Wæver ja de Wilde 1998, 30–31), Balzacq (2011a, 12) puolestaan erottelee institutionaaliset

ja ulkoiset uhat toisistaan. Hänelle institutionaaliset uhat ovat toimijoiden

kommunikatiivisten suhteiden lopputuloksia. Ulkoisten uhkien olemassaolo puolestaan on

riippumatonta niitä koskevasta viestinnästä. Jotkin vaarat todella ovat ulkoisia, objektiivisia,

poliittisia järjestelmiä uhkaavia riskitekijöitä. Siten turvallisuutta tutkittaessa on tärkeää

ymmärtää, miten kontekstit vaikuttavat turvallisuuteen ja turvallistamiseen. (Balzacq 2011a,

12.)

Siinä missä Kööpenhaminan koulukunnan mukaan turvallisuuden puheakti (lokutiivinen ja

illokutiivinen akti) muokkaa kontekstia, Balzacq ehdottaa, että yleisön vakuuttaminen

(perlokutiivinen seuraus) tapahtuu todennäköisemmin, kun turvallistaminen liitetään yleisön

kokemiin ulkoisiin, historiallisiin heikkouksiin turvallisuudessa. Siten turvallistaminen

riippuu vahvasti sen ympäristöstä eli turvallistamisen ajoituksesta ja sosiohistoriallisesta

kontekstista. (Balzacq 2011a, 12.) Balzacq on samaa mieltä Kööpenhaminan koulukunnan

kanssa siitä, että kuullessaan turvallisuudesta puhuttavan yleisö alkaa pohtia, onko

turvallisuuspuhe oikeutettua (Balzacq 2011a, 12; Buzan Wæver ja de Wilde 1998, 26).
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Riippuu kuitenkin kontekstista, mikä asia saa yleisön huomion ja mikä vastaavasti jää

huomiotta (Balzacq 2011a, 11–15).

Toimijan ja kontekstin keskinäisriippuvuuden teoretisoinnin tuella pyrin paikantamaan

analyysissäni Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin ulkoiset uhat, jotka Puolan hallitus nimeää

uhiksi. Lisäksi yritän nostaa esille niitä historiallisia tapahtumia, jotka ovat yleisölle tuttuja

ennestään, ja jotka siten helpottavat rajakriisin turvallistamisen onnistumista.

Turvallistamisen välineet

Kööpenhaminan koulukunta nimeää turvallistamisen prosessin puheaktiksi, minkä vuoksi

turvallistamisen perlokutiivinen akti sivuutetaan (Balzacq 2011a, 18). Balzacqin mukaan

turvallistamisen prosessissa vallitsee diskursiivisen tason lisäksi ei-diskursiivisia prosesseja,

joita voidaan lähestyä ainoastaan tutkimalla turvallistamisen välineitä eli turvallistamisen

perlokutiivisia seuraamuksia (mt., 15). Yleensä aluksi turvallistaminen tapahtuukin

argumentatiivisten prosessien kautta, mutta myöhemmin se saa muotonsa tiettyjen

dispositiivien kautta turvallistamisen välineiden avulla (mt., 22). Siten turvallistamisen

välineet ovat puheaktien mahdollisia seuraamuksia. Välineet ovat rutiininomaista käytöstä,

joka koostuu ruumiillisista ja mentaalisista aktiviteeteista, ”asioista” ja niiden käytöstä,

taustatiedosta sekä osaamisesta (Reckwitz 2002, 249). Välineiden analyysi on

merkityksellistä turvallisuuden tutkimuksessa, sillä turvallisuuden asiantuntijat ajattelevat

uhkaa käytettävissä olevien politiikan välineiden kautta; välineet pitävät sisällään tiedot uhan

taustasta sekä siitä, miten uhka tulisi kohdata (Balzacq 2011a, 16). Samalla kun välineet

muuttuvat toiminnan myötä, ne myös vaikuttavat toimintaan (mt., 18) ja siihen, miten uhka

nähdään. Esimerkiksi militarististen välineiden käyttö rajakriisissä saa myös uhan näyttämään

militaristiselta.

Turvallistamisen välineet voidaan jakaa regulatiivisiin sekä suoritukseen keskittyviin

välineisiin. Regulatiivisten välineiden (perustuslaki, lakimuutokset) tavoite on normalisoida

kohdeyksilöiden käytös. Tällaiset välineet pyrkivät vaikuttamaan sosiaalisiin toimijoihin

sallimalla toimet, jotka pienentävät uhkaa. Regulatiiviset välineet tarjoavat viitekehyksen,

jossa suoritukseen keskittyvät instrumentit voivat toimia. Suoritukseen keskittyvät välineet

puolestaan mahdollistavat toimijoiden päätöksenteon sekä toiminnan. Regulatiiviset välineet
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liittyvät hallinnon prosesseihin, kun taas suoritukseen keskittyvät välineet ovat tarkkoja

toimia tiettyihin toimijoihin vaikuttamiseen. Suoritukseen keskittyvät välineet pitävät

sisällään muun muassa informaation kontrolloinnin, voimankäytön, ydinuhan ja joukkojen

kouluttamisen. (Balzacq 2011a, 17.) Analyysissäni viittaan välineellä yksittäiseen

välineeseen, kuten uuteen lakiin tai joukkokarkotukseen. Välineiden kokoelmalla puolestaan

viittaan joukkoon samankaltaisia välineitä. Välineiden kokoelmia ovat esimerkiksi

lainsäädäntö ja militarismi.

Turvallistamisen välineillä on neljä ominaisuutta. Ensinnäkin jokaisella turvallistamisen

välineellä on omat rajatut ominaisuudet ja piirteet, jotka erottavat ne toisista välineistä.

Toiseksi, välineet aiheuttavat toimintaa, sillä jokaisella välineellä on omat toimintaprosessit ja

mekanismit. Välineet ovat tietynlaisia instituutioita, jotka muokkaavat sosiaalisia suhteita.

(Balzacq 2011a, 16–17.) Esimerkiksi kymmenien tuhansien sotilaiden siirtäminen valtion

rajalle ei vielä itsessään takaa valtion rajojen koskemattomuutta. Kuitenkin kun rajojen laiton

ylitys vaikeutuu, ja kansa kokee päättäjien suojelevan valtion rajoja, syntyy tunne

turvallisuudesta. Kolmanneksi, turvallistamisen välineet järjestävät uudelleen julkista

toimintaa ja julkisen käsitystä siitä, mitkä asiat voidaan nähdä uhkana (Balzacq 2011a,

16–17). Neljänneksi, ja viimeiseksi, välineiden kautta uhista sekä niiden

ratkaisumahdollisuuksista muodostetaan kuva (mt.).

Turvallistamisen välineen valinta riippuu aina uhasta ja siitä, miten turvallistaja näkee sen,

minkä vuoksi turvallisuustutkimuksessa välineiden tutkiminen näiden neljän ominaisuuden

valossa voi paljastaa poliittisen toiminnan tavoitteita ja suunnan. Siten turvallistamisen

välineitä ei voi myöskään nähdä ainoastaan teknisenä ratkaisuna julkiseen ongelmaan.

Balzacqin mukaan Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisen suppea lähestymistapa

puheaktiin sivuuttaa kaksi tärkeää piirrettä turvallistamisen välineissä. Ensinnäkin

turvallistamisen välineet ovat poliittisia eli ne ovat riippuvaisia poliittisista tekijöistä sekä

mobilisaatiosta. Esimerkiksi rajamuurien rakentamisen valinta ja seuraamukset ovat

poliittisia valintoja. Toiseksi turvallistamisen välineet omaavat symbolisia merkityksiä, sillä

ne ohjaavat yleisön huomion turvallistajan osoittamaan suuntaan. (Balzacq 2011a, 16–17).

Turvallistamisen välineet muodostavat tutkielman sisällönanalyysin kohteen. Analyysiosiossa

luokittelen Puolan hallituksen mobilisoimat välineiden kokoelmat rajakriisin ratkaisemiseksi

sekä tutkin jokaisen kokoelman välineiden ominaisuuksia seuraamalla Balzacqin ajattelua.

18



2.3 Muuttoliikkeiden turvallistaminen

Turvallistamisen viitekehyksen selitysvoima on parhaimmillaan, kun tutkitaan sitä, miten

liberaalit demokratiat kuvailevat ja kohtelevat muuttoliikkeitä. Viitekehys havainnollistaa,

kuinka uhan kielellinen kuvailu antaa merkityksen ja sisällön turvallisuudelle sekä oikeuttaa

poikkeuksellisten toimien käyttöönoton. Turvallistamisen viitekehys myöskin osoittaa, miten

muuttoliikkeiden kaltainen asia, joka on perinteisesti sivuutettu turvallisuudessa, voidaan

käsitellä poliittisesti samalla tavalla kuin perinteisetkin turvallisuusuhat. (McDonald 2012,

70.) Turvallistamisen viitekehyksen mukaan muuttoliikkeisiin on vastattu esimerkiksi

sulkemalla valtion rajat sekä mobilisoimalla sotajoukot.

Tutkielmani kannalta on välttämätöntä määritellä muuttoliikkeen, maahanmuuttajan,

turvapaikanhakijan, turvapaikan ja pakolaisen käsitteet. Osa käsitteistä perustuu

kansainvälisiin sopimuksiin, minkä vuoksi käsitteiden oikea käyttö vaatii tarkkuutta.

Muuttoliikkeillä (migration) viittaan sekä vapaaehtoisten maahanmuuttajien että

turvapaikanhakijoiden liikkeisiin maiden ja maanosien välillä. Tämän tutkielman kohdalla

väestöliikkeet suuntautuvat globaalista etelästä, esimerkiksi Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta,

globaaliin pohjoiseen, pääasiassa Euroopan unioniin ja Puolaan. En viittaa muuttoliikkeillä

esimerkiksi EU:n sisäisiin muuttoliikkeisiin. Maahantulijalla viittaan kehen tahansa, joka

saapuu johonkin maahan.

Muiden käsitteiden osalta nojaan Migrin (2021) määritelmiin: Maahanmuuttaja (migrant)

tarkoittaa maahan muuttavaa henkilöä. Turvapaikalla (asylum) tarkoitetaan oleskelulupaa,

”joka annetaan ulkomaalaiselle turvapaikkamenettelyssä pakolaisaseman perusteella.”

Turvapaikanhakija (asylum seeker) puolestaan on ”henkilö, joka hakee suojelua ja

oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle

annetaan turvapaikka.” Pakolaisella (refugee) tarkoitetaan sellaista ulkomaalaista, ”jolla on

perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden,

tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR katsoo

olevan pakolainen.”

Artikkelissaan ”Securitization’ Revisited: Theory and Cases” (2016, 508–511) Thierry

Balzacq, Sarah Léonard ja Jan Ruzicka avaavat sitä, miten turvallistamisen viitekehystä ja
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teoriaa on sovellettu muuttoliikkeiden kysymyksiin. Euroopassa ja EU:ssa turvallistamisen

teoriaa onkin useimmiten sovellettu juuri muuttoliikkeiden kysymyksiin (mt., 508).

Artikkelin mukaan valtaosa tutkijoista on sitä mieltä, että turvapaikkaoikeus ja globaalin

etelän muuttoliikkeet ovat onnistuneesti turvallistettu EU:ssa. Sosiologinen koulukunta

keskittyy turvallistamisen tapahtumien laatuun tutkimalla niitä toimijoita ja prosesseja, joiden

kautta turvapaikkaoikeus ja muuttoliikkeet on rakennettu Euroopassa uhiksi. (Mt., 509.)

Balzacqin (2008; 2011a) lisäksi Didier Bigo kritisoi Kööpenhaminan koulukunnan

keskittymistä turvallistamisen diskursiiviseen puheaktin ulottuvuuteen (Bigo, 2000; 2001a;

2001b; Bigo ja Tsoukala 2008), sillä muuttoliikkeiden turvallistamiseen liittyy vahvasti laaja

valikoima turvallistamisen hallinnollisia välineitä (2002, 73; 79–85). Tällaisia välineitä ovat

esimerkiksi väestön profilointi, riskiarviot, salailu sekä pelon hallinta (mt., 73–74). Jef

Huysmans (2000, 770) tutkii, miten maahanmuuttopolitiikan eurooppalaistuminen on

vaikuttanut muuttoliikkeiden turvallistamiseen integroimalla muuttoliikkeet sisäisen

turvallisuuden viitekehykseen. Hänen mukaansa EU asettaa jäsenvaltioidensa kansalaiset

etuoikeutettuun asemaan suhteessa kolmansien maiden kansalaisiin rajoittamalla

maahanmuuttajen, pakolaisten sekä turvapaikanhakijoiden oikeuksia (mt., 753). Samalla kun

EU:n sisämarkkinoiden institutionalisoituminen on kiihtynyt, myös vapaan liikkuvuuden

rajoitus ja muuttoliikkeiden turvallistaminen ovat lisääntyneet erilaisten rajatoimien

muodossa (Huysmans 2004, 294). Turvallistamisen ja muuttoliikkeiden filosofinen

koulukunta keskittyy tutkijoihin, jotka tuomitsevat EU:n turvapaikkaoikeuden ja

muuttoliikkeiden turvallistavan kielenkäytön ja siitä johtuvat sosiaaliset seuraamukset

(Balzacq, Léonard ja Ruzicka 2016, 510). Koulukunnan mukaan maahanmuuttajien

esittäminen turvallisuusongelmana voi johtaa kohonneeseen väkivallan riskiin eri

kansallisuuksien välillä (Huymans 1995). Lisäksi maahanmuuttajien käsittely

turvallisuusriskinä on johtanut maahanmuuttajien kurjuuteen EU:ssa, sillä se on johtanut

heidän poliittisen asemansa heikentämiseen (van Munster 2009, 13).

Sosiologisen ja filosofisen koulukunnan lisäksi on myös sellaisia tutkijoita, joiden mielestä

turvapaikkaoikeutta ja muuttoliikkeitä ei ole turvallistettu EU:ssa. Christina Boswellin (2007,

606) mukaan eurooppalaisessa julkisessa keskustelussa liitetään harvoin yhteen

muuttoliikkeiden kontrolli ja terrorismi. Myös Andrew W. Neal (2009) kyseenalaistaa

muuttoliikkeiden turvallistamisen onnistumisen EU:ssa. Nealin mukaan Frontex eli Euroopan

raja- ja merivartiovirasto ei ole seurausta EU:n vastauksesta vuoden 2001 syyskuun 11.

päivän tapahtumiin sekä terrorismin, turvallisuuden, muuttoliikkeiden ja rajojen

onnistuneesta turvallistamisesta (mt., 333). Päinvastoin, Frontex on tulos näiden
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turvallistamisen epäonnistumisesta sekä EU:n pirstaloituneesta vastauksesta

muuttoliikkeisiin, turvallisuuteen ja rajavalvontaan (mt., 346). Neal nimittää Frontexia

turvallistamisen lopputuotteen sijaan pikemminkin riskinhallintana turvallisuusasioihin (mt.,

347).

Muuttoliikkeiden turvallistamista Puolan kontekstissa on tutkittu vähän, ainakin englanniksi.

Renata Podgórzańska (2019) sekä Jan Grzymski ja Marta Jaroszewicz (2021) ovat tutkineet

maahanmuuttajien turvallistamista hyvin samanlaisesta näkökulmasta kuin tässä tutkielmassa

teen. Lisäksi Klaus Witold (2017a) on tutkinut vuoden 2015 niin sanotun

maahanmuuttokriisin syitä ja seuraamuksia Puolassa.

Artikkelissaan ”The Issue of Securitization of the Refugee: Problem in the Polish Political

Debate” (2019, 67) Podgórzańska kuvailee, miten Puolassa julkisessa keskustelussa

muuttoliikkeet ja turvallisuus ovat lähentyneet niin, että lopputuloksena on muuttoliikkeiden

turvallistaminen eksistentiaaliseksi uhaksi. Pakolaiskeskustelussa painopiste on pyritty

ohjaamaan uudelleen itse pakolaisilmiön analysoinnista pakolaisten läsnäolosta   johtuvien

uhkien suuntaan. Huomionarvoista on, että keskustelu Puolan pakolaisista ja heidän

läsnäolonsa aiheuttamasta mahdollisesta uhasta käytiin vaikka heidän lukumääränsä oli pieni.

Siispä eksistentiaalisen uhan sijaan muuttoliikkeet palvelevat poliittisia päämääriä.

Olennaista on kuitenkin yleisön usko eksistentiaaliseen uhkaan ja harjoitetun politiikan

legitimointi. Käsitys eksistentiaalisesta uhasta vahvistaa siteitä äänestäjiin ja lujittaa poliittista

tukea vakuuttaen yhteiskunnan hallitsijoiden päättäväisyydestä turvallisuuden

varmistamisessa myös epäsuotuisten kansainvälisten reaktioiden kustannuksella. Poliittisen

keskustelun luonteen seurauksena yhteiskunnan kanta on muuttumassa yhä kriittisemmäksi ja

haluttomammaksi vastaanottamaan turvapaikanhakijoita sellaisista valtioista, joissa

vallitsevat erilaiset perinteet, kulttuurit ja uskonnot kuin Puolassa. (Podgórzańska 2019, 68.)

Grzymski ja Jaroszewicz tutkivat artikkelissaan ”Technocracy Revisited: The Polish Security

Dispositif and Ukrainian Migration to Poland” (2021) puolalaisen teknokraattisen

turvallisuuden dispositiivia koskien ukrainalaisten maahanmuuttajien saapumista Puolaan

vuosina 2014–2020. Kirjoittajat tutkivat tapahtumien turvallistamista turvallisuustoimien

kautta, sillä poliittiset toimijat ovat toteuttaneet hyvin vähän puheakteja, joiden mukaan

muuttoliikkeet Ukrainasta esitettäisiin eksistentiaalisena uhkana. Tutkielma erottelee kolme

toimien järjestelmää ukrainalaisten maahanmuuttajien kontrollissa. Näitä ovat valtion

välinpitämättömyys, teknokraattinen hallinto sekä naapuruus. Puolan turvallisuusdispositiivi
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pääasiassa mobilisoi valtion välinpitämättömyyden resurssiksi muuttoliikkeen hallinnolle,

sillä Puola ei laatinut uusia lainopillisia tai institutionaalisia välineitä ukrainalaisten

saapumisen käsittelylle. Samaan aikaan tätä täydennettiin teknokraattisella hallintotavalla,

johon kuuluivat ulkomaalaisten valvonta ja kontrolli. Lisäksi kirjoittajat korostavat

paikallisen identiteetin roolia sekä muistojen politiikkaa, sillä ajanjaksosta riippuen Puola ja

Ukraina ovat olleet sekä liittolaisia että toistensa vihollisia. (Grzymski ja Jaroszewicz 2021,

259.)

Artikkelissaan ”Closing Gates to Refugees: The Causes and Effects of the 2015 ‘Migration

Crisis’ on Border Management in Hungary and Poland” (2017a, 11) Klaus Witold esittelee

prosessia, jonka myötä turvapaikanhakijat ja pakolaiset nähdään vaarallisena vihollisena.

Witoldin artikkeli lähestyy rajaturvallisuutta turvallistamiselle tyypillisestä näkökulmasta,

vaikka tutkija ei itse viittaa turvallistamisen tutkimukseen. Witoldin mukaan pakolaisten

rinnastaminen terroristeihin ja turvallisuuden ensisijaisuus muodostaa Unkarissa ja Puolassa

kaksi keskeistä politiikan pilaria. Teknisten turvallisuustoimien, kuten aitojen, lisäksi

molemmat valtiot soveltavat muita välineitä, esimerkiksi vaikeuttamalla valtion alueelle

saapumista, kieltäytymällä kansainvälisen suojelun myöntämisestä ja vaikeuttamalla

integraatiota, nujertaakseen maahantulijoiden toiveet maahanmuutosta tai kannustaakseen

heitä lähtemään maasta. Tällainen toiminta osaltaan ruokkii Eurooppa-linnoituksen

vertauskuvaa, jonka mukaan linnoitusta suojellaan sekä muureilla ja aidoilla että lisäämällä

muuttoliikkeiden kontrollia. (Witold 2017a, 11.)

Nämä tutkimukset antavat hyvin osviittaa siitä, miten tähän tutkielmaan valittua teoreettista

viitekehystä voidaan soveltaa Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin analysoinnissa. Siinä missä

Podgórzańsk (2019) on tutkinut puolalaista julkista keskustelua koskien maahanmuuttajia,

Grzymski ja Jaroszewicz (2021) ovat tutkineet puolalaista dispositiivia ukrainalaisten

maahanmuuttajien kohdalla. Tämä tutkielma on eräänlainen yhdistelmä näistä tutkimuksista,

sillä tutkielmani analyysiosiossa tutkin Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin diskursiivista ja

ei-diskursiivista ulottuvuutta.
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3 PUOLAN JA VALKO-VENÄJÄN RAJAKRIISI

Turvallistamisen viitekehys edellyttää turvallistamisen ympäristön ymmärtämistä. Sen vuoksi

taustoitan seuraavaksi lyhyesti rajan tapahtumia sekä niiden laajempaa kontekstia

Valko-Venäjän, EU:n ja Puolan näkökulmista. Erityisesti rajan tapahtumiin syvennyn

paremmin tutkielman sisällönanalyysissä.

3.1 Puolan ja Valko-Venäjän rajan tapahtumat

Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisi sai alkunsa heinäkuussa 2021, kun Valko-Venäjän

viranomaiset alkoivat edistää matkatoimistojen kautta lentoja ihmisille Syyriasta, Irakista ja

Afganistanista Minskiin (Adams 2021). Valko-Venäjä helpotti esimerkiksi turistiviisumien

saamista (Human Rights Watch 2021a), minkä lisäksi matkatoimistoissa ihmisille luvattiin

helppo pääsy Euroopan unioniin ylittämällä joko Puolan, Latvian tai Liettuan raja (Acaps

2021; Human Rights Watch 2021a). Vastauksena ihmisten tuomiselle Valko-Venäjän rajalle

Puola julisti 2. syyskuuta poikkeusolot, joita jatkettiin myöhemmin 60 päivällä (Kosc 2021).

Poikkeusolojen myötä median ja vapaaehtoisten pääsy rajalle kiellettiin (Human Rights

Watch 2021b). Lisäksi Puolassa säädettiin muita lakeja, joiden avulla maahantulo saatiin

estettyä (ks. Karkotuslaki 2021/1918). Puola myös siirsi tuhansia poliiseja ja sotilaita rajalle

sekä pystytti piikkiaidan estääkseen rajan ylittämisen (The Economist 2021). Myös

Valko-Venäjän puolelle perustettiin rajan suuntainen 10 kilometrin turvavyöhyke, jonne

pääsevät vain siellä asuvat Valko-Venäjän kansalaiset. Lähimpänä rajaa oleva 3 kilometrin

alue on rajoitettu kokonaan sotilas- ja turvallisuusviranomaisille. (Human Rights Watch

2021b.)

Puolan viranomaiset pyrkivät estämään rajan ylittämisen sekä palauttamaan ne maahantulijat,

jotka onnistuvat ylittämään Puolan rajan ilman asianmukaista menettelyä. Valko-Venäjän

rajavartijat puolestaan pidättävät Valko-Venäjälle palautetut henkilöt ja vievät heidät

Valko-Venäjän alueella sijaitseviin ulkoilmakeräyspisteisiin, joista heidät ohjataan uudelleen

rajalle sekä pakotetaan palaamaan Puolaan. Human Rights Watchin haastattelemien ihmisten

mukaan Valko-Venäjän rajavartijat estävät rajalla olevia   poistumasta raja-alueelta, vaikka he

eivät enää haluaisi yrittää ylittää rajaa uudelleen. Näin ollen rajalla olevat ihmiset ovat olleet

useista päivistä useisiin viikkoihin jumissa rajalla ulkona ilman suojaa tai pääsyä
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perustarpeiden, kuten ruuan tai juomaveden, äärelle. (Human Rights Watch 2021b.)

Raja-alueen tilanne oli vaikeimmillaan marraskuussa, kun 2 000–4 000 ihmisen arvioitiin

olevan jumissa Puolan ja Valko-Venäjän välissä (Czarnota ym. 2021; International Rescue

Committee 2021; Beake 2021; Kenny 2021). Kirjoitushetkellä 23.4.2022 Valko-Venäjän ja

EU:n rajalla on kuollut tai kateissa 22 henkilöä. Valtaosa kuolemantapauksista johtuu

terveydenhuollon puutteesta sekä ankarista ympäristöolosuhteista rajalla. (Missing Migrants

Project 2022.)

Puolan hallitus (Morawiecki ja Šimonytė 2021), EU (von der Leyen 2021) ja Nato (2021)

ovat syyttäneet Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa muuttoliikkeen

välineellistämisestä sekä hybridihyökkäyksestä keinona painostaa EU:ta. Länsimaiset

analyytikot näkevät Valko-Venäjän osallistuvan hybridisotaan länttä vastaan (ks. Łubiński

2021). Hybridioperaation keinoina Valko-Venäjä rikkoo kansainvälisiä lakeja, sivuuttaa

turvapaikanhakijoiden oikeudet sekä kiristää jännitteitä valtioiden välillä (mt., 10).

Valko-Venäjän ja Venäjän valtionjohdot ovat puolestaan syyttäneet Puolaa ja EU:ta

tekopyhiksi, sillä ne eivät suostu vastaanottamaan pakolaisia, vaikka länsi on vastuussa

Irakin, Syyrian ja Libyan levottomuuksista. Valko-Venäjä on myös kyseenalaistanut EU:ta

ihmisoikeuksien ja liberaalien arvojen majakkana sekä syyttänyt EU:ta siitä, ettei se toteuta

periaatteitaan. (Burdeau 2021.)

3.2 Tapahtumien laajempi konteksti

Elokuussa 2020 Lukašenka julistettiin Valko-Venäjän presidentinvaalien ylivoimaiseksi

voittajaksi. Vaalitulosta varjostivat kuitenkin syytökset laajasta vaalipetoksesta sekä tiedot

rajoitetuista äänestyspaikoista, jotka myöhemmin tunnustivat oppositioehdokkaan Svjatlana

Tsih’anouskajan vaalien todelliseksi voittajaksi. Tämä johti laajamittaisiin mielenosoituksiin

ympäri Valko-Venäjää sekä näiden liikkeiden väkivaltaiseen tukahduttamiseen. (Dickinson

2020.) 2.10.2020 EU asetti Valko-Venäjälle pakotteita 40 henkilöä kohtaan, joiden nähtiin

olevan vastuussa mielenosoittajien, opposition ja toimittajien sortotoimista ja pelottelusta

sekä vaaliprosessiin puuttumisesta (Eurooppa-neuvosto 2020a). 6.11.2020 EU lisäsi

Aljaksandr Lukašenkan ja 14 muuta henkilöä edellisten pakotetoimien listalle

(Eurooppa-neuvosto 2020b). 17.12.2020 EU asetti 34 uutta henkilöä aikaisempaan

pakoteluetteloon tukahduttamistoimien johdosta (Eurooppa-neuvosto 2020c).
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Toukokuussa 2021 Ryanairin lento 4978 Ateenasta Vilnaan keskeytettiin vetoamalla

pommiuhkaan Valko-Venäjän ilmatilassa. Lentokone pakotettiin laskeutumaan Minskin

lentokentälle, missä Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät kaksi sen matkustajaa,

oppositioaktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitšin sekä hänen tyttöystävänsä, opiskelija

Sofia Sapegan. (BBC 2021a.) Ryanairin lennon pakkolaskeutumisen jälkeen presidentti

Lukašenka uhkasi Euroopan unionia vaatien uusien pakotteiden laatimisen keskeyttämistä:

”We stopped drugs and migrants. Now you will eat them and catch them yourselves.”

(Bennetts 2021.) 21.6.2021 EU lisäsi 78 uutta valkovenäläistä henkilöä ja 8 yhteisöä

pakotteiden listalle sekä kielsi valkovenäläiset lentoyhtiöt ilmatilastaan (Eurooppa-neuvosto

2021a). Uusien pakotteiden myötä myös Lukašenka alkoi toteuttamaan uhkaustaan.

Viimeisin, 2.12.2021, julkaistu pakotepaketti koskee Valko-Venäjän jatkuvia

ihmisoikeusloukkauksia ja muuttoliikkeiden välineellistämistä, joka on aiheuttanut Puolan,

Latvian ja Liettuan rajakriisin Valko-Venäjän rajalla (Eurooppa-neuvosto 2021c). Tämän

pakotepaketin myötä uudet 17 henkilöä ja 11 yhteisöä asetettiin pakotetoimien listalle.

Yhteisöihin lukeutuivat tietyt matkanjärjestäjät ja hotellit, ”jotka ovat yllyttäneet laittomiin

rajanylityksiin Valko-Venäjän kautta tai auttaneet järjestämään niitä ja tällä tavoin

osallistuneet muuttoliikkeen välineellistämiseen poliittisia tarkoituksia varten.”

Taustalla on EU:n ja Valko-Venäjän kiristyneen suhteen lisäksi EU:n ja Puolan haastavat

välit, jotka ovat seurausta Puolan oikeusvaltiokiistasta. Oikeusvaltiokiista on peräisin jo

vuodelta 2015, jolloin valtaan noussut Laki ja oikeus -puolue alkoi uudistamaan

toimeenpano- ja lainsäädäntövaltaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden kustannuksella

(Euroopan komissio 2021, 1). 27.10.2021 EU-tuomioistuin määräsi vihdoin Puolan

maksamaan sakkoja oikeusvaltiorikkomuksien jatkamisesta EU:n toistuvista varoitteluista

huolimatta (Pennanen 2021). Puolue voi saavuttaa paljon rajakriisin oikeanlaisella

kehystämisellä. Esimerkiksi poikkeusolot ja idän vastustaminen yhdistettynä

puolustusretoriikkaan voivat kasvattaa nationalismin suosiota (Burdeau 2021) ja siten

vaikuttaa myönteiseltä keinolta lisätä Laki ja oikeus -puolueen kannatusta. Puolan

muuttoliikekriittisyys voidaan paikantaa erityisesti maan pariin viimeiseen hallituskauteen.

Niin sanottu pakolaiskriisi vuonna 2015 osui samaan aikaan Puolan parlamenttivaalien

kanssa. Sen seurauksena, ensimmäistä kertaa Puolassa, maahanmuuttopolitiikka lisättiin

oikeistolaisten ja populististen puolueiden poliittiselle asialistalle sekä kansallisena ja

kulttuurisena että suorana ja symbolisena turvallisuuskysymyksenä (Witold 2017b, 523).

Konservatiivinen ja kansallismielinen Laki ja oikeus -puolue voitti vuoden 2015 vaaleissa
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ehdottoman enemmistön 235 paikalla 460 paikan parlamentin alahuoneessa sekä 61 paikalla

100 paikan ylähuoneessa muodostaen yksin Puolan hallituksen (IPU Parline a). Vuonna 2019

puolue sai ylläpidettyä enemmistön alahuoneessa 235 paikalla, mutta menetti 13 paikkaa

ylähuoneesta (IPU Parline b). Muuttunut tilanne tarkoittaa käytännössä sitä, että oppositio

kykenee hidastamaan alahuoneen päätöksentekoa (Cienski ja Wanat 2019).

Hallitus on vuodesta 2015 lähtien sisällyttänyt maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset

osaksi poliittista ohjelmaansa (Witold 2017b, 523). Hallituksen muukalaisvastainen politiikka

näkyi nopeasti vaalien jälkeen jo vuonna 2015, jolloin Puola rikkoi EU:n lakia jättämällä

osallistumatta EU:n kiintiöpakolaisten uudelleensijoitusohjelmaan (Court of Justice of the

European Union 2020). Lisäksi Puolan rajavartijat ovat kieltäneet samasta vuodesta lähtien

rajalle tulleiden turvapaikanhakijoiden maahanpääsyn mielivaltaisesti (Witold 2017b,

526–527). Puolan hallitus kuitenkin kiistää laittomien käytäntöjen olemassaolon rajalla

(Asylum in Europe 2021). Vuosien varrella hallitus on tuonut käyttöön myös useita lakeja,

joiden tavoitteena on heikentää maahanmuuttajien oikeuksia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi

terrorismin vastainen laki vuodelta 2016, jonka perusteella jokainen ulkomaan kansalainen

voidaan asettaa valvontaan ilman tuomioistuimen päätöstä. Lisäksi uusien turvapaikkalakien

avulla Puola pyrkii estämään maahantulijoiden saapumisen maahan esimerkiksi hidastamalla

hakemusten käsittelyaikoja tai jopa jättämällä ne kokonaan käsittelemättä. (Witold 2017b,

523.)

4 TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen mukaan turvallistaminen tulee ymmärtää pelkän

puheaktin sijaan sosiologisena pragmaattisena toimintana (Balzacq 2011b, 18). Siten

kuvailevan kehysanalyysin lisäksi pyrin tässä tutkielmassa selvittämään sisällönanalyysillä

turvallistamisen syy-seuraussuhdetta tutkimalla puheaktien eli illokutiivisten aktien lisäksi

politiikan välineitä eli turvallistamisen perlokutiivisia seuraamuksia. Tämä näkyy erityisesti

tutkielman niissä kohdissa, joissa puhun toimien diskursiivisesta legitimoinnista tiettyjen

kehysten avulla.

Tämä tutkielma on luonteeltaan tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia syvällisesti

Puolan turvallisuusdispositiivia Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisissä. Olen rajannut
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tutkielman koskemaan Puolan näkökulmaa, minkä vuoksi tutkielman tuloksia ei voida

yleistää koskemaan esimerkiksi Latvian tai Liettuan toimia Valko-Venäjän rajakriisin

ratkaisemiseksi. Tutkielma ei myöskään arvioi Valko-Venäjän toimia.

4.1 Analyysin tasot ja tutkimuskysymykset

Balzacqin (2011b, 36) mukaan turvallistamisen analyysi voidaan jakaa kolmelle eri tasolle,

joita ovat toimija, toimi ja konteksti.

Taulukko 1: Analyysin tasot

Yksiköt

Tasot

Toimija - Turvallistaja, yleisö ja funktionaalinen toimija
- Valtasuhteet
- Identiteetit
- Viitekohde ja viitesubjekti

Toimi - Kieli- ja lauseopilliset säännöt
- Heuristiset artefaktit
- Dispositiivi
- Turvallistamistoimet

Konteksti - Läheinen
- Kaukainen

(Balzacq 2011b, 36)

Toimijoiden taso koostuu heistä, jotka osallistuvat tai vastustavat suorasti tai epäsuorasti

turvallisuusongelmien nousua, toimijan valtasuhteista, toiminnan mahdollistavasta ja

rajoittavasta identiteeteistä sekä viitekohteesta ja viitesubjektista eli siitä, mikä on uhattuna

sekä mikä uhkaa. (Balzacq 2011b, 35–36.)

Toimien taso on kiinnostunut sekä diskursiivisista että ei-diskursiivisista toimista, jotka

tukevat turvallistamisen prosesseja. Kieli- ja lauseopillisilla säännöillä viitataan itse

kielenkäyttöön jonkin toimen suorittamiseksi. Heurististen artefaktien yksikkö on strateginen,

sillä se tutkii millaisia analogioita, metaforia, metonymioita, tunteita ja/tai stereotypioita

turvallistaja käyttää mobilisoidakseen yleisön antamaan legitimiteetin turvallistajalle.

Heurististen artefaktien yksikkö siis tutkii, millaisia kehyksiä rakennetaan, ja millaisten

tarinoiden ympärille. Toimiin kuuluvat myös dispositiivi eli toimien ja välineiden kokoelma

sekä turvallistamisen synnyttämät politiikkatoimet. (Balzacq 2011b, 35.)
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Balzacqin mukaan turvallistamisen ymmärtämiseksi on välttämätöntä sijoittaa annetut

turvallistavat toimet sosiaaliseen ja historialliseen kontekstiin. Tämä johtuu siitä, että

turvallistamisen prosessi on sekä kontekstin mahdollistama että rajoittama. (Balzacq 2011b,

36–37.) Läheinen konteksti pitää sisällään sellaisen tilaisuuden tai vuorovaikutuksen tyypin

(esim. tapaaminen, haastattelu tai huippukokous), johon osallistuja ottaa osaa. Kaukainen

konteksti keskittyy tekstin sisäistettyihin sosiokulttuurillisiin ulottuvuuksiin. Kaukainen

konteksti viittaa esimerkiksi sosiaaliseen luokkaan, osallistujien etnisyyteen sekä paikkoihin

ja instituutioihin, joissa diskurssi ilmenee, kuten esimerkiksi ekologisiin, alueellisiin tai

kulttuurillisiin ympäristöihin. (Wetherell 2001, 380.)

Turvallistamisen prosessien tasot ja yksiköt voidaan esittää myös vertikaalisen ja

horisontaalisen akselin avulla. Tällöin vertikaaliselle akselille asettuvat turvallistamisen

prosessien toiminnalliset ja ontologiset aspektit, ja horisontaaliselle akselille asettuvat

semiotiikka (merkkioppi) ja pragmatiikka (puheaktien ja ilmausten kontekstista riippuvien

merkityspiirteiden tutkimus). Taulukon lokeroista voi nähdä, mitkä eri tekijät osallistuvat

julkisten ongelmien turvallistamiseen. (Balzacq 2011b, 37–38.)

Taulukko 2: tutkimuskysymykset

Vertikaalinen akseli

Toiminnalliset aspektit - Kehykset
- Juonet/tarinat

- Toimet/välineet
- Puhetyyli
- Heuristiset artefaktit

MITEN?

Ontologiset aspektit - Toimijat
- Valta-asetelmat

KUKA?

- Viitesubjekti

MITÄ?

Semiotiikka Pragmatiikka

Horisontaalinen akseli

(Balzacq 2011b, 37)

Taulukko asettuu kontekstin sisälle. Taulukon perusteella nähdään, millaisiin asioihin

analyysissä tulee keskittyä, kun halutaan selvittää kuka turvallistaa, mitä turvallistetaan tai

miten turvallistetaan. Useampaan tutkimuskysymykseen vastaaminen toisi toki uskottavuutta

tutkielmalleni, mutta rajatun sivumäärän vuoksi kaikkiin kysymyksiin vastaaminen ei ole

mahdollista. Vaikka kysymykset ”kuka” ja ”mitä” eivät ole tutkielman varsinaisia

tutkimuskysymyksiä, niitä ei jätetä tutkielmassa avoimiksi. Kysymys siitä, kuka turvallistaa

sivuutetaan määrittämällä Puolan hallitus turvallistajaksi. Viitesubjekti tulee puolestaan esille
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jo kehysanalyysin alussa, jossa ministerit nimittävät turvallisuusuhaksi Puolalle sekä

Valko-Venäjän vihamielisyyden että itse maahantulijat. Rajakriisin kontekstiin tutustuttiin

edellisessä luvussa.

Taulukosta löytyy myös tutkielman tutkimuskysymys, eli ”miten”. Tavoitteeni on vastata

tässä tutkielmassa kysymykseen siitä, miten rajakriisi turvallistettiin Puolan hallituksen

toimesta. Kysymykseen vastaaminen sijoittuu Balzacqin mukaan semiotiikan ja pragmatiikan

välille, minkä vuoksi päädyin tutkimaan sekä turvallistavia kehyksiä että turvallistavia

välineitä. Tutkimuskysymykseen pyrin vastaamaan kahdella eri menetelmällä.

Kehysanalyysissä analysoin Puolan hallituksen, ja vielä tarkemmin sen pääministerin,

ulkoministerin, sisäministerin ja puolustusministerin tviittejä sekä Lativian, Liettuan, Puolan

ja Viron pääministerien yhteisiä vetoomuksia. Analyysin tavoitteena on paikantaa

turvallistajan esittämät kehykset sekä analysoida näitä kehyksiä Balzacqin turvallistamisen

teorian näkökulmasta. Toisena menetelmänä toimii laadullinen sisällönanalyysi, jonka avulla

nostan esille hallituksen keskeisimmät turvallistavat välineiden kokoelmat rajakriisin

kehittymisen estämiseksi. Tutkimalla turvallistajan toimia saan vastauksen tutkielman

varsinaiseen tutkimuskysymykseen.

Tämä tutkielma keskittyy siihen, millaisten toimien avulla Puolan hallitus turvallisti Puolan ja

Valko-Venäjän rajakriisin. Siten tutkielman analyysit keskittyvät turvallistajan toimiin.

Turvallistamisen onnistumisen ehto on kuitenkin se, että legitimiteetin antava yleisö

hyväksyy turvallistajan tekemät väitteet turvallistettavasta asiasta (Balzacq 2011a, 8–9). Siten

yleisön tarkastelu on välttämätöntä turvallistamisen tutkielman yhteydessä. Tutkielman

pituusrajoituksen ja valitun tutkimuskysymyksen vuoksi yleisön hyväksynnän todistaminen

on haastavaa tämän tutkielman puitteissa. Siispä yleisöluvun tavoitteena on osoittaa

ainoastaan pinnallisesti, että yleisö todella hyväksyi hallituksen tekemät turvallistamisen

toimet. Olen valinnut Puolan hallituksen kannalta relevanteiksi yleisöiksi Puolan kansan ja

Eurooppa-neuvoston, sillä ne edustavat erilaisia yksiköitä toimijan tasolla. Siinä missä

kansalla on valta valita ja pitää päättäjänsä vallassa, Eurooppa-neuvosto ilmaisee EU:n

jäsenmaiden valtiojohtajien yhteisen kannan koskien Puolan politiikkaa. Yleisön reaktioita

tutkin mielipidemittausten ja Eurooppa-neuvoston päätelmien avulla.
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4.2 Kehysanalyysi

Kehysanalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan tutkia kielellisiä eli diskursiivisia toimia.

Valtaosa kehystutkimuksesta on keskittynyt viestinnän tutkimukseen (ks. Entman 1993;

Gamson 1992; Gamson ja Modigliani 1989; Gitlin 1980), mutta kehysanalyysiä on sovellettu

myös turvallistamisen tutkimuksessa (Huysmans 2006; Huysmans ja Squire 2009).

Kehysanalyysin joustavuuden vuoksi kehyksen ja kehystämisen määritelmästä ei ole

yksimielisyyttä. Aikaisemmin kehys on määritelty keskeiseksi organisoivaksi käsitteeksi

relevanttien tapahtumien jäsentelylle, sillä se korostaa sitä, mikä on keskeistä (Gamson ja

Modigliani 1989, 3). Kehyksiä on kuvattu myös kognitiivisiksi ikkunoiksi, joiden kautta

tarinat nähdään (Pan ja Kosicki 1993, 59) sekä kartoiksi, joiden avulla voidaan suunnistaa eri

todellisuuksissa (Gamson 1992, 117). Useille tutkijoille yhteistä on se, että kehysten

ajatellaan tapahtuvan erilaisten sosiaalisten toimijoiden verkostossa. Näihin verkostoihin

kuuluvat esimerkiksi poliitikot, organisaatiot ja sosiaaliset liikkeet. (Carragee 2004, 216.)

Tutkielman ensimmäiseksi menetelmäksi olen valinnut Robert Entmanin (1993)

kehysanalyysin, sillä se sopii yhteen Thierry Balzacqin turvallistamisen teorian kanssa.

Entmanin mukaan kehystämisellä tarkoitetaan joidenkin asioiden valitsemista koetusta

todellisuudesta sekä niiden korostamista viestinnässä. Jonkin tiedon korostaminen tarkoittaa,

että siitä tulee helpommin huomattavaa, merkityksellistä tai muistettavaa yleisöille. Samalla

kehykset ohjaavat huomion pois muista tulkintakehyksistä. (Mt., 52.) Tämä liittyy läheisesti

turvallistamiseen, jossa jokin asia nostetaan asialistan kärkeen niin, että se ohittaa kaiken

muun tärkeydellään ja kiireellisyydellään. Näin tekemällä varmistetaan yleisön käsitys

viitekohteen kriittisestä haavoittuvuudesta. (Balzacq 2011a, 3.) Entmanin (1993, 53) mukaan

kehykset pitävät sisällään neljä erilaista toimintoa, jotka muistuttavat turvallistamisen

välineiden ominaisuuksia. Ensinnäkin kehykset määrittelevät ongelmia, sillä ne määrittävät

mitä kausaalinen toimija tekee ja millä kustannuksilla sekä hyödyllä, yleensä yhteisillä

kulttuuriarvoilla mitattuna. Toiseksi kehykset diagnosoivat syitä identifioimalla voimat, jotka

luovat ongelman. Kolmanneksi kehykset tekevät moraalisia tuomioita arvioimalla kausaalisia

toimijoita sekä heidän vaikutuksiaan. Neljänneksi, ja viimeiseksi, kehykset tekevät ja

oikeuttavat ratkaisuehdotuksia määrittelemiinsä ongelmiin.

Minkä tahansa ilmiön luonne, syyt ja seuraukset voivat muuttua radikaalisti muuttamalla sitä,

mikä nostetaan esille (Edelman 1993, 232). Siten kehystämiseen liittyy merkittävästi valtaa,
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sillä kehykset voivat parhaimmillaan vaikuttaa ihmisten tulkintaan todellisuudesta. Tämän

tiedostaen asialistalleen tukea hakevat poliitikot kilpailevat toistensa ja toimittajien kanssa

uutiskehyksistä tavoitteenaan vaikuttaa yleisön todellisuuskäsitykseen (Entman 1993, 55;

Entman 1989, 79). Tämän vuoksi kehysten supistaminen pelkiksi tarinoiksi sivuuttaa

kehystämiseen liittyvät vallankäytön elementit (Carragee ja Roefs 2004, 217). Vallankäyttöön

liittyy läheisesti ajatus siitä, että menestyksekäs kehystäminen voi johtaa toimintaan (Snown

ja Benford 1988, 198). Turvallistamisessa menestyksekäs kehystäminen voi johtaa

turvallistajan valitsemien politiikan välineiden legitimointiin ja käyttöönottoon. Kehyksen

tulee kuitenkin olla uskottava ollakseen toimiva (Keck ja Sikkink 1998, 19). Tämä puolestaan

liittyy läheisesti Balzacqin institutionaalisten ja ulkoisten uhkien erotteluun, jossa uhan

sitominen ulkoiseen kontekstiin helpottaa turvallistamisen onnistumista.

Kehysanalyysin heikkoutena pidetään sitä, että kehykset saatetaan määritellä subjektiivisesti

(Matthes ja Kohring 2008, 265). Tämä näkyy siinä, että tutkijat saattavat löytää juuri sellaisia

kehyksiä kuin he ovat tietoisesti tai tiedostamattaan etsimässä (mt., 259). Kehysanalyysin

neutraaliuden näkökulmasta etuni kehysanalyysin tekemisessä on se, että tutkin itselleni

ennestään kohtalaisen tuntematonta tapausta sekä täysin vierasta aineistoa. Ennen analyysiä

odotin löytäväni aineistosta ainoastaan jonkinlaisen hybridivaikuttamisen kehyksen. Muun

subjektiivisuuden välttämiseksi en rajannut kehysten lukumäärää tai sisältöä. En myöskään

etsinyt kehyksiä niin, että saisin aineiston jaettua tasaväkisesti eri kehysten välillä. Tämä

johtui siitä, että etsin kehyksiä aineistolähtöisesti ilman ennalta määriteltyä luokittelua. On

kuitenkin tärkeää tiedostaa, että kehysanalyysin luonteen vuoksi toinen tutkija olisi saattanut

löytää aineistosta eri määrän tai toisenlaisia kehyksiä.

Kehysanalyysin toisena heikkoutena pidetään sen läpinäkymättömyyttä (Matthes ja Kohring

2008, 263). Tämä ongelma näkyy useissa kehysanalyyseissä, joissa kehysten tunnistamista,

nimeämistä tai rakentumista ei ole avattu (mt., 259–263). Läpinäkyvyyden varmistamiseksi

pyrin avaamaan aineiston keruun ja rajaamisen vaiheet tarkkaan. Toteutin kehysanalyysin

aineiston luokittelun käytännössä siten, että ryhmittelin tviitit ja vetoomukset empiirisesti

toistuvien avainsanojen ja teemojen perusteella. Tämän jälkeen nimesin kehykset niissä

esiintyvän yhteisen teeman perusteella. Luokittelun tukena toimi Entmanin kehysanalyysi,

jonka perusteella tarkastelin tviittien esittämiä ongelmia, toimijoita, moraalisia tuomioita sekä

ratkaisuehdotuksia. Tällaista ryhmittelyä voitaisiin toki kritisoida siitä, että se painottaa liikaa

sitä, mitä sanotaan kirjaimellisesti (Matthes ja Kohring 2008, 274). Konekäännetyn aineiston

vuoksi en kuitenkaan nähnyt hyvänä vaihtoehtona etsiä tviiteistä esimerkiksi metaforia.
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Läpinäkyvyyden lisäämiseksi käyn jokaisen kehyksen aineistoa läpi ennen analyysin

tekemistä. Tutkielman aineiston olen liittänyt kokonaisuudessaan osaksi tutkielmaa, minkä

ansiota tutkielman lukija voi halutessaan palata aineistoon sekä haastaa löytämiäni kehyksiä.

Aineisto

Kehysanalyysin aineisto koostuu kahdesta pääministerien vetoomuksesta sekä tiettyjen

puolalaisten ministerien tviiteistä. Ensimmäinen vetoomus ”Joint Statement by the Prįme

Minister of the Republic of Lithuania Ingrida Šimonytė and the Prime Mjnister of the

Republic of Poland Mateusz Morawiecki” on julkaistu 6.8.2021, ja sen ovat laatineet Liettuan

ja Puolan pääministerit Ingrida Šimonytė ja Mateusz Morawiecki. Toinen vetoomus

”Statement of the Prime Ministers Ingrida Šimonytė (Lithuania), Arturs Krišjānis Kariņš

(Latvia), Kaja Kallas (Estonia) and Mateusz Morawiecki (Poland) on the hybrid attack on our

borders by Belarus” on julkaistu 23.8.2021. Tämän vetoomuksen ovat laatineet Latvian,

Liettuan, Viron ja Puolan pääministerit Arturs Krišjānis Kariņš, Ingrida Šimonytė, Kaja

Kallas ja Mateusz Morawiecki. Valitsin vetoomukset tviittien ohelle, sillä niissä kuvaillaan

rajakriisiä laajemmin kuin lyhyissä tviiteissä. Lisäksi vetoomukset on laadittu yhdessä

muiden rajakriisin osallisten valtiojohtajien kanssa. Tämä avaa paremmin rajakriisin

kontekstia sekä sitä, miten rajakriisi on yritetty kehystää alueellisesti.

Valitsin kehysanalyysin aineistoksi Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin,

puolustusministeri Mariusz Błaszczakin, ulkoministeri Zbigniew Raun ja sisäministeri

Mariusz Kamińskin tviitit. Valitsin juuri nämä ministerit, sillä tavoitteenani on selvittää

Puolan hallituksen rakentamia kehyksiä Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisistä. Siinä missä

pääministeri edustaa koko hallitusta, puolustus-, ulko- ja sisäministeri vastaavat rajakriisin

hoitoon keskittyvistä ministerinsalkuista. Huomattavaa on, että nämä kaikki ministerit

kuuluvat Laki ja oikeus -puolueeseen samoin kuin valtaosa kaikista Puolan ministereistä.

Valitsin Twitterin pääsialliseksi aineistoni lähteeksi, sillä palvelusta on helppo kerätä

päättäjien alkuperäisiä viestejä. Twitter on sosiaalisen median verkkopalvelu, jossa on sekä

mikroblogin että verkkoyhteisöpalvelun ominaisuuksia (Kielikello 2013). Twitterin käyttäjät

julkaisevat tviittejä palvelun verkkosivuille, jolloin ne tulevat näkyviin käyttäjäprofiiliin

(mt.). Twitterissä käyttäjät voivat lähettää korkeintaan 280 merkin pituisia tekstipohjaisia

viestejä sekä kuvia, mikä pakottaa käyttäjän rajaamaan asiansa pieneen tilaan.
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Käänsin valtaosan kehysanalyysin aineistosta koneellisesti puolasta englanniksi käyttämällä

kahta palvelua: Google Kääntäjää sekä DeepL Translatoria. Käytin kahta palvelua

varmistaakseni, että tviitit kääntyvät johdonmukaisesti samalla tavalla. Lopullinen aineisto

kääntyi hyvin, sillä epäselviä tviittejä ei tullut mielestäni ollenkaan. Konekääntämiseen

liittyvät silti omat heikkoutensa ja vahvuutensa, jotka tulee ottaa huomioon tutkielman

tekemisessä ja arvioimisessa. Ensinnäkin luonnollinen kieli on monimutkainen, sillä monilla

sanoilla on useita merkityksiä ja mahdollisia käännöksiä (Okpor 2014, 165). Lisäksi

kokonaisia lauseita voidaan lukea eri tavoilla kontekstista riippuen. Konekääntäminen on

haastavaa, sillä kieleen liittyy paljon monimutkaisuutta, joka koneen tulisi osata ottaa

huomioon tekstin ulkopuolelta. Siten kone joutuu tekemään päätöksiä eli tuottamaan

käännöksiä vaillinaisilla tiedoilla. (Mt., 165.) Tekstin laatu vaikuttaa kuitenkin merkittävästi

koneen käännöksen laatuun (Rew ja Popova 2021, 5). Konekääntämistä helpottavat yleisesti

ja kansainvälisesti käytettyjen termien käyttäminen, metaforien ja sanaleikkien puute sekä

käännettävän kielen samankaltaisuus sen kielen kanssa, johon teksti käännetään (mt., 5–6).

Konekääntämisen neljä yleisintä virhettä ovat lauseen pirstaloituminen, pitkät lauseet,

lauseiden epälooginen järjestys ja ainoastaan kirjaimellinen kääntäminen (mt., 5).

Valitsin tviitit aineistokseni, sillä vieraasta kielestä huolimatta tviittejä on suhteellisen helppo

kääntää ja lukea. Tviitit ovat lyhyitä johtuen rajatusta merkkimäärästä, mikä samalla pakottaa

käyttäjän ilmaisemaan asiansa tiiviisti ja ytimekkäästi. Poliitikkojen tviitit suunnataan laajalle

yleisölle, minkä vuoksi tviiteissä käytetään kansantajuisia ja vakiintuneita käsitteitä.

Aineistona toimivat vetoomukset vahvistavat myöskin, että esimerkiksi hybridisodan käsite

wojna hybrydowa kääntyy englanniksi termiksi hybrid war. Analyysin pyrin toteuttamaan

siten, etten analysoi niinkään ministerien yksittäisiä sanoja ja lauseita, vaan useiden tviittien

yhdessä rakentamia kehyksiä. Esittelen kunkin kehyksen aineiston yleisesti analyysiosiossa

jokaisen kehyksen alussa. Näin tekemällä pyrin lisäämään kehysten tunnistamisen

läpinäkyvyyttä. Näen, että on perusteltua tutkia myös sellaisia tekstejä, jotka tulee kääntää

ennen tutkielman tekemistä. Tämä johtuu siitä, että kielitaitovaatimus saattaa muuten rajata

tutkimusaiheen tai aineiston muuten ainoastaan kieltä puhuville. Lisäksi aineiston keruu

esimerkiksi mediasta olisi ollut mahdotonta kielitaitopuutteen ja rajatun kansainvälisen

uutisoinnin vuoksi. Toki tällainen muutos olisi myöskin muuttanut tutkimusasetelmaa. Tässä

tapauksessa konekääntäminen mahdollisti tutkielman tekemisen maisterintutkielman

resurssien rajoissa. Ilman konekääntämistä kehysanalyysin näkökulma rajakriisistä saattaisi

jäädä kokonaan pois suomalaisesta tutkimuksesta.
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Rajasin Twitter-aineistoni samoin kuin koko tutkielman, eli toukokuusta 2021 aina saman

vuoden loppuun saakka. Päätin aloittaa rajauksen jo toukokuulta, sillä rajakriisin alkupisteenä

toimii 23. toukokuuta 2021 tapahtunut Ryanairin lentokoneen pakkolaskeutuminen.

Kirjoitushetkellä 15.4.2022 Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on edelleen jonkin verran

ihmisiä, minkä vuoksi rajakriisi ei ole vieläkään päättynyt (Harper 2022). Tutkielman

tekemiseksi joudun rajaamaan aineiston johonkin päivään, ja valitsin vuoden 2021 lopun,

joka ajoittui yhteen tämän tutkielman aloittamisen kanssa.

Poimin tutkielman Twitter-aineiston käsin Twitteristä. Kriteerini oli kerätä ylös kaikki tviitit,

joissa puhuttiin Valko-Venäjästä, rajakriisistä sekä sitä koskevista asioista. Keräämiini

tviitteihin kuuluivat sekä valittujen ministerien itse julkaisemat tviitit että heidän uudelleen

jakamansa tviitit. Pääministeri Morawieckin tviitit ajoittuivat välille 23.5.–27.11.2021. Tässä

ajassa pääministeri julkaisi 22 tviittiä, eikä hän jakanut kertaakaan uudelleen muiden ihmisten

tviittejä. Puolustusministeri Błaszczakin rajakriisiä koskevat tviitit osuvat aikavälille

13.9.–25.12.2021. Puolustusministeri liittyi Twitteriin 13.9.2021, minkä vuoksi häneltä ei

löytynyt tviittejä kesältä. Hän tviittasi yhteensä 365 kertaa niin, että 70 näistä kaikista

tviiteistä oli hänen itsensä julkaisemia, loput uudelleenjakoja. Ulkoministeri Rau käsitteli

rajakriisiä tviiteissään 22 kertaa aikavälillä 23.5.–1.12.2021. Näistä tviiteistä seitsemän oli

hänen omiaan, ja loput muiden kirjoittamien tviittien uudelleenjakoja. Sisäministeri Kamiński

tviittasi kriisistä yhteensä 103 kertaa välillä 30.7.–31.12.2021. Tviiteistä sisäministeri julkaisi

itse 62 kappaletta ja jakoi uudelleen 41 päivitystä.

Tällä rajauksella sain kerättyä yhteensä 512 tviittiä, joista 161 oli ministerien itse julkaisemia.

Päädyin rajaamaan kaikki uudelleen jaetut tviitit pois, sillä ministerien itse kirjoittamat tviitit

vaikuttivat riittäviltä rajakriisin kehysten paikantamiseen, erityisesti yhdessä pääministerien

vetoomuksien kanssa. Itse julkaistujen tviittien pohjalta löysin kolme keskenään erilaista

kehystä: hybridisota, EU:n yhtenäisyys ja solidaarisuus sekä humanitaarinen vastuu. Jaottelun

yhteydessä kävin tviitit tarkemmin läpi yksi kerrallaan, minkä vuoksi huomasin aineiston

sisältävän edelleen kehysanalyysin kannalta epärelevantteja tviittejä. Säilytin aineiston

viimeisen rajauksen yhteydessä vain sellaiset tviitit, joissa jollakin tavalla osallistutaan rajan

tapahtuminen tai kriisin kuvailuun. Rajasin pois myös sellaiset tviitit, joissa oli vain kuvia.

Epärelevanteiksi jäivät esimerkiksi sellaiset tviitit, joissa puhutaan toukokuun lentokoneen

pakkolaskeutumisesta tai Valko-Venäjän presidentinvaaleista. Näin aineisto rajautui

koskemaan ainoastaan itse rajakriisiä.
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Lopullinen kehysanalyysin aineisto koostuu 110 tviitistä ja kahdesta edellä mainitusta

vetoomuksesta. Aineiston rajaamisen jälkeen käy selväksi, että hybridisodan kehys dominoi

koko aineistoa. Jopa 85 tviittiä koko 110 tviitin aineistosta pitää sisällään hybridin tai

sotilaallisen toiminnan retoriikkaa. Näistä yhdeksän tviittiä on peräisin pääministeriltä, 34

tviittiä puolustusministeriltä ja 42 tviittiä sisäministeriltä. Lisäksi kehyksen aineistona

toimivat sekä 6.8.2021 että 23.8.2021 julkaistut pääministerien vetoomukset. EU:n

yhtenäisyyden kehystä rakentavat 21 tviittiä. Näistä kaksi on peräisin pääministeriltä, yksi

ulkoministeriltä, yhdeksän puolustusministeriltä ja yhdeksän sisäministeriltä. Lisäksi

kehyksen aineistona toimivat kummatkin pääministerien vetoomuksista. Humanitaarisen

vastuun kehys rakentuu neljästä tviitistä. Näistä yksi on puolustusministeriltä ja kolme

sisäministeriltä. Lisäksi kehyksen aineistona toimii 23.8.2021 julkaistu pääministerien

vetoomus.

4.3 Kriittinen sisällönanalyysi

Kriittisen sisällönanalyysin tavoitteena on toimia tutkimusmenetelmänä niille

turvallistamisen toimille, joita kehysanalyysi ei voi ottaa huomioon. Kriittinen

sisällönanalyysi on joustava tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia erilaisia lähteitä,

kuten lakipykäliä, uutisartikkeleita, raportteja ja julkisia vetoomuksia. Kriittinen

sisällönanalyysi eroaa sisällönanalyysistä, sillä se priorisoi kriittistä näkökulmaa niin

tutkimuksen kehyksenä, tulosten tulkinnassa kuin siinäkin, keneen tutkija päättää viitata

(Johnson, Mathis ja Short 2017, 5). Kriittinen sisällönanalyysi mahdollistaa teorialähtöisen

lähestymistavan, joka edellyttää enemmän kuin teoreettisen viitekehyksen pinnallisen

ymmärryksen soveltamista (Utt ja Short 2018, 3). Tutkijat, jotka omaksuvat kriittisen

näkökulman tutkimukseensa keskittyvät vallan paikantamiseen sosiaalisissa suhteissa

(Rogers 2004, 47). Kriittinen näkökulma usein kyseenalaistaa käsityksen siitä, mitä on

”totuus” ja miten se esitetään, kuka niin esittää ja mihin tarkoituksiin (Johnson, Mathis ja

Short 2017, 5). Kriittinen sisällönanalyysi tukee turvallistamisen teoriaa, joka pyrkii

paljastamaan valtasuhteiden roolin julkisten turvallisuusongelmien rakentamisessa. Tällaista

valta-asemia ja epäoikeudenmukaisuutta haastavaa poliittista tutkijan positiota voidaan

syyttää subjektiivisuudesta – toisaalta kaikkeen tutkimukseen vaikuttaa tutkijan

subjektiivinen asema (mt., 5). Tämä näkyy myös Robert W. Coxin (1981, 128) kuuluisassa

lausahduksessa, jonka mukaan teoria on aina jotakuta ja jotain tarkoitusta varten. Kriittinen

sisällönanalyysi tekee ainoastaan selväksi tutkijan aseman. Kriittisen teorian juuria voi
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paikantaa esimerkiksi Kantin, Hegelin, Marxin ja Frankfurtin koulukunnan töihin. (Johnson,

Mathis ja Short 2017, 5.)

Balzacqin (2011a, 16) mukaan välineet ovat toimien ilmentymiä, joiden kautta uhkaa

ajatellaan. Siten niistä voidaan yrittää päätellä turvallistajan käsityksiä, tai ennen kaikkea sitä,

millaisen kuvan turvallistaja haluaa yleisölleen antaa uhasta. Välinekokoelmien valinta ja

analyysi ottaa vaikutteita Jaroszewiczin ja Grzymskin (2021) tutkimuksesta, jossa Puolan

turvallisuusdispositiivin välinekokoelmiksi ukrainalaista muuttoliikettä kohtaan eroteltiin

valtion välinpitämättömyys, teknokraattinen hallinto ja naapuruus. Omassa tutkielmassani

turvallisuusdispositiivin välinekokoelmia ovat Puolan lainsäädäntö, mediakontrolli ja

militarismi. Päättelin näiden välinekokoelmien olevan hallitukselle tärkeitä turvallistamisen

toimia, sillä ne ovat kehysten ohella mahdollistaneet hallituksen toiminnan. Valitsin

lainsäädännön ensimmäiseksi kriittisen sisällönanalyysin välinekokoelmaksi, sillä se on

mahdollistanut kaikkien muiden turvallistamisen välineiden käytön Valko-Venäjän rajalla.

Toiseksi välineiden kokoelmaksi valitsin mediakontrollin, jota kiristettiin poikkeusolojen

avulla entisestään. Mediakontrollin kiristäminen on ollut hallituksen agendalla vuodesta 2015

lähtien (DW 2015). Kolmanneksi välinekokoelmaksi valitsin militarismin, joka

mahdollistettiin uusien ulkomaalaislakien ja sotilaallisen kehyksen turvin. Välineiden

kokoelmia on yhteensä kolme, sillä tämä joukko vaikutti kattavan laajasti Puolan hallituksen

toimet rajakriisin hillitsemiseksi.

Ennen analyysin tekemistä tutustuin tapahtumien historialliseen ja sosiokulttuuriseen

kontekstiin, luin samankaltaisia tutkimuksia sekä rajakriisiä koskevia uutisartikkeleita,

ihmisoikeusjärjestöjen vetoomuksia sekä lakimuutoksia. Lisäksi toteutin tutkielman

kehysanalyysin, minkä myötä päätin valita kriittisen otteen sisällönanalyysin toteuttamiseen.

Siinä missä kehysanalyysin kohdalla pyrin nostamaan esille mahdollisimman neutraalisti

niitä kehyksiä, mitä ministerien ulostuloista löytyi, sisällönanalyysissä pyrin etsimään

sellaisia hallituksen valitsemia politiikan välineitä, jotka selkeästi tukevat turvallistamista.

Käytännössä analyysiluku on rakennettu siten, että jokaisen välinekokoelman osion alussa

käsittelen aluksi välinekokoelman sisältöä. Tämän jälkeen analysoin koko kokoelmaa tai sen

yksittäisiä välineitä Balzacqin turvallistamisen teorian näkökulmasta jakamalla välineet

regulatiivisiin tai suoritukseen keskittyviin välineisiin. Kriittisen sisällönanalyysin mukaisesti

välineiden valintaa pyritään selittämään turvallistamisen teorian tarjoaman valta-asetelmien

sekä kontekstin näkökulmasta. Kriittisyyteni sisällönanalyysissä kohdistuu erityisesti Puolan

hallituksen kovia turvallistamisen välineitä kohtaan, jotka ovat kyseenalaisia sekä Puolan
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omien että kansainvälisten sopimusten näkökulmasta. Lisäksi kyseenalaistan sen, miten

turvallistamalla rajakriisin hallitus korosti rajakriisin sotilaallista ulottuvuutta samalla

sivuuttaen tehokkaasti humanitaarisen vastuunsa.

5 TUTKIMUSASETELMA

Tarkoitukseni on tutkimusasetelman avulla avata Puolan hallituksen turvallisuusdispositiivia

Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisissä. Puolan turvallisuusdispositiivilla viittaan Puolan

hallituksen diskursiivisten ja ei-diskursiivisten toimien muodostamaan turvallisuuden

kokoelmaan. Siinä missä Puolan turvallisuusdispositiivi tarkoittaa koko valtion strategista

vastausta kriisiin, turvallistamisen toimet tapahtuvat turvallisuusdispositiivin sisällä.

Turvallistavia toimia tutkimalla vastaan tutkielmani tutkimuskysymykseen siitä, miten Puolan

hallitus turvallisti Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin. Kehysanalyysin avulla nostan

analyysin keskiöön hybridisodan, EU:n yhtenäisyyden ja humanitaarisen vastuun kehykset.

Kriittisen sisällönanalyysin avulla nimeän turvallistamisen välineiden kokoelmiksi

lainsäädännön, mediakontrollin ja militarismin.

5.1 Turvallistamisen kehykset

Pyrin tuomaan kehysanalyysissäni esille, miten Puolan hallitus turvallistaa rajakriisin

turvallisuusuhaksi diskursiivisesti erilaisten kehysten avulla. Kehysten tutkiminen pysyy

turvallistamisen tutkimuksen perinteisessä lähestymistavassa, jonka mukaan turvallistaminen

tapahtuu puheaktien, eli lokutiivisten ja illokutiivisten aktien, kautta. Kehykset ovat

turvallistajan kielellisiä strategioita, joilla turvallisuusongelmia luodaan. Samalla kuitenkin

luodaan myös mahdollisuus tietynlaiselle politiikalle. Seuraavat kehykset ovatkin Puolan

hallituksen rakentamia kehyksiä, joilla turvallistaja pyrkii legitimoimaan turvallistamisen

välineitään sekä vahvistamaan kannatustaan. Rajakriisin kehystämisen tavoitteena on edistää

turvallistajan eli hallituksen intressejä nostamalla esille ministerien tulkintoja ja moraalisia

arvioita rajakriisin tapahtumista sekä ehdottaa politiikan välineitä rajakriisin ratkaisemiseksi.

Rajakriisin kehysten rakentumisen läpikäynti on merkityksellistä, sillä näin voidaan selittää

paremmin sitä, miten kehykset oikeuttivat turvallistavien välineiden käytön rajalla.
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Balzacq (2011a, 25–26) korostaa turvallistamisen teoretisoinnissaan toimijan valta-asemaa ja

uskottavuutta. Kehysanalyysin aineisto koostuu pääministerin, ulkoministerin,

puolustusministerin ja sisäministerin julkilausumista, minkä vuoksi turvallistajalla on

merkittävästi valtaa ja vastuuta kansallisen turvallisuuden varmistamisessa. Sen lisäksi, että

näillä ministereillä on valta tehdä päätöksiä turvallisuuden alalla, heidän julkilausumilla on

erityistä sosiaalista ja poliittista painoarvoa heidän auktoriteettiasemansa ansiosta. Lisäksi

heillä on suora pääsy rajaa koskevan informaation lähteille, mikä asettaa heidät

epäsymmetriseen tiedolliseen asemaan suhteessa yleisöön. Näin yleisö odottaa päättäjien

tietävän paremmin, mitkä keinot ovat parhaita rajakriisin ratkaisemiseksi.

Hybridisota

Pääministeri Mateusz Morawiecki korostaa tviiteissään hybridisodan retoriikkaa. 8. lokakuuta

Morawiecki (2021a) tviittasi, että hybridisota Puolaa ja EU:ta vastaan jatkuu. Hänen

mukaansa konfliktissa on vain kaksi puolta: joko Puolan itsemääräämisoikeutta, EU:n rajoja,

demokratiaa ja ihmisoikeuksia tuetaan, tai vaihtoehtoisesti sopeudutaan Kremlin ja Minskin

ennalta päättämiin skenaarioihin. Morawieckin (2021b) mukaan rajojen suojaamisella

turvataan Euroopan vakaus ja turvallisuus, jotka ovat vaakalaudalla Lukašenkan

hybridihyökkäyksen vuoksi. Morawiecki (2021d) on vaatinut EU:n rajojen turvaamisen

lisäksi yhteisiä toimia Lukašenkan vihamielisyyden, tiedotusvälineiden manipuloinnin ja

valeuutisten lopettamiseksi. Marraskuun loppupuolella Morawiecki (2021f; 2021e) kirjoitti

Twitteriin: ”Lukašenkan ja Putinin hybridisota EU:ta vastaan on suurin yritys horjuttaa

[eurooppalaista] yhteisöä 30 vuoteen. Puola ei anna periksi Valko-Venäjän kiristykselle vaan

tekee kaikkensa puolustaakseen EU:n rajoja.” Marraskuun lopussa Morawiecki (2021i)

tviittasi, että rajakriisissä on kyse yrityksestä horjuttaa olemassa olevaa geopoliittista

järjestelmää, joka tarjoaa rauhaa ja vakautta.

Liettuan ja Puolan pääministerien 6.8.2021 julkaiseman vetoomuksen mukaan Valko-Venäjän

käynnistämän hybridisodan tärkeimpiä kohteita ovat Liettua ja Puola (Morawiecki ja

Šimonytė 2021). Pääministerit kirjoittivat tuomitsevansa Lukašenkan hallinnon laittoman

muuttoliikkeen välineellistämisen tavoitteenaan kohdistaa poliittista painostusta EU:ta ja sen

yksittäisiä jäsenvaltioita kohtaan. Pääministerit vaativat EU:n viranomaisia toimimaan

nopeasti sekä käyttämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja uusien epäsäännöllisten
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muuttoreittien katkaisemiseksi. Vetoomuksessa pääministerit kehottivat myös EU:ta ja sen

jäsenvaltioita miettimään uudelleen EU:n yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa

sekä näkemyksiään rajojen suojelusta. Liettuan, Latvian, Viron ja Puolan pääministerien

julkaisemassa vetoomuksessa 23.8.2021 ministerit korostavat, että muuttoliikkeiden

käyttäminen naapurimaiden horjuttamiseen rikkoo selvästi kansainvälistä oikeutta ja on

hybridihyökkäys Latviaa, Liettuaa, Puolaa ja siten koko Euroopan unionia vastaan (Kallas

ym. 2021).

Puolan puolustusministeri Mariusz Błaszczak korostaa toistuvasti rajaa vartioivien sotilaiden

määrää (Błaszczak 2021a; 2021b; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; 2021l; 2021m; 2021p;

2021o; 2021p) sekä sotilaallista varustelua koskien sotilashelikoptereita (2021m) ja

panssarivaunuja, joita on sijoitettu Puolan itäosiin pelotepotentiaalin vahvistamiseksi (2021c).

Lisäksi puolustusministeri puhuu paljon rajan suojaamisesta hyökkäyksiltä. Esimerkiksi

syyskuussa ja marraskuussa Błaszczak (2021e; 2021s) tviittasi, että rajavartiolaitoksen ja

armeijan yhteistyön ansiosta Puola on edelleen turvassa. 16. lokakuuta puolustusministeri

(Błaszczak 2021i) tviittasi, kuinka ilman heinäkuussa rakennettua väliaikaista aitaa ja

erinomaista yhteistyötä sotilaiden ja rajavartiolaitoksen välillä Puolaa olisi kohdannut vuoden

2015 tilanteeseen verrattava pakolaiskriisi. Viikkoa myöhemmin Błaszczak (2021x ja 2021w)

kirjoitti, että vaikka Valko-Venäjän tukemat vihamieliset maahantulijat yrittävät päivittäin

ylittää rajan laittomasti, puolalaiset sotilaat ja upseerit pysäyttävät Lukašenkan

hybridihyökkäyksen puolustaen Puolaa sekä koko Eurooppaa. Puolan itsenäisyyspäivänä 11.

marraskuuta Błaszczak (2021q) kehotti muistamaan rajavartiolaitoksen sotilaita, poliiseja ja

upseereita, jotka viettävät päivän suojelemassa rajoja sekä huolehtimassa Puolan

turvallisuudesta ja riippumattomuudesta. Muutamaa päivää myöhemmin Błaszczak (2021u)

tviittasi jälleen, että sotilaiden ja upseerien ammattitaidon sekä hallituksen johdonmukaisen

politiikan ansiota Lukašenkan hybridihyökkäys ei ylitä Puolan ja Valko-Venäjän rajaa.

Błaszczakin tapaan myös sisäministeri Mariusz Kamiński kiittää toistuvasti sotilaita rajan

puolustamisesta (Kamiński 2021a; 2021b; 2021c; 2021e; 2021p; 2021s; 2021v; 2021w).

Lisäksi hänen tviiteissään korostuvat rajan ja suvereniteetin suojaaminen. Elokuun tviitissään

Kamiński (2021a) tuo esille, kuinka Puolan viranomaiset ovat estäneet rajalla olevien

ihmisten yrityksen tunkeutua Puolan puolelle. Tilanne oli Kamińskin mukaan hallinnassa, ja

Puolan valtio valmiina kaikkiin tilanteen kehittymisen skenaarioihin. Syyskuun alussa

Kamiński (2021f) kirjoitti, että Puolan valtion rajan on oltava suvereenin valtion ja

kansakunnan raja. 20. syyskuuta Kamiński (2021h) tviittasi, että Valko-Venäjän viranomaiset
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ovat päättäneet mahdollistaa viisumivapaan matkustamisen esimerkiksi Pakistanista,

Jordaniasta, Egyptistä sekä Etelä-Afrikasta. Kamiński kutsuu näitä maita valtaviksi parempaa

elämää etsivien ihmisten varastoiksi, joista aletaan tuomaan kymmeniä tai jopa satoja

tuhansia ihmisiä. Tämän yhteydessä Kamiński (2021i) kirjoitti: ”Meidän tulee olla

varautuneita kaikkiin skenaarioihin rajalla, minkä vuoksi suojaa lisätään entisestään.”

Lokakuun alussa Kamiński (2021l) tviittasi tekevänsä parhaansa, että Puolan itäraja ei enää

joutuisi minkään poliittisen hallinnon painostuksen tai kyynisten pelien kohteeksi. 29.

lokakuuta Kamiński (2021m) totesi olevansa vakuuttunut siitä, että muuri on ainoa tehokas

keino hillitä muuttopaineita. Marraskuun alussa Kamiński (2021n) tviittasi jälleen, että rajan

puolustaminen on prioriteetti, minkä vuoksi rajavartijoiden, poliisien ja sotilaiden määrää

nostetaan ja jatkoi: ”Rajalla odotetaan täydessä valmiudessa.” Seuraavana päivänä hän

kirjoitti, ettei anna Puolan tulla salakuljettajien, järjestäytyneiden rikollisryhmien, maan

vihollisten ja laittoman maahanmuuton reitiksi (2021o).

Hybridisodan aineistossa hallitus pyrkii kehystämään Puolan suvereniteetin kohtaamaksi

turvallisuusuhaksi Valko-Venäjän vihamielisyyden lisäksi itse rajalla olevat ihmiset. Siten

Puolan suvereniteetista muodostuu turvallistajan viitekohde, jonka puolesta

turvallisuustoimia tehdään. Viitesubjektin, eli uhan, muodostavat Valko-Venäjän toimet sekä

maahantulijat. Tviiteissä hybridihyökkäyksellä viitataan rajalla olevien ihmisten yritykseen

ylittää Puolan raja. Siten kehyksen ratkaisuehdotus rajakriisin päättämiseen on

hybridihyökkäysten eli rajalla olevien ihmisten maahantulon estäminen. Rajalla olevat

ihmiset esitetään yhtenäisenä ryhmänä eikä esimerkiksi yksilöinä, perheinä ja

turvapaikanhakijoina. Turvallistamalla maahantulijat, esimerkiksi korostamalla heidän

aggressiivisuuttaan, sekä nimeämällä rajakriisin sodaksi hallitus hakee hybridisodan

kehyksellä legitimiteettiä ”kaikkien keinojen käyttämiselle”. Näihin keinoihin lukeutuvat

muun muassa myöhemmin käsiteltävät lakimuutokset, mediakontrolli ja militarismi.

Kehyksen mukaan rajakriisin eskaloituminen ilman hallituksen puuttumista tarkoittaisi sitä,

että muuttoliikkeet Eurooppaan saattavat pian kasvaa jopa satoihin tuhansiin ihmisiin.

Hallituksen viestinnän tavoitteena on varmistaa, että sen yleisö pelkää maahan saapuvia

muukalaisia, aiheuttamatta kuitenkaan paniikkia. Hybridisodan kehys rajaa kokonaan

ulkopuolelleen esimerkiksi ihmisoikeudellisen näkökulman kriisiin.

Kehyksen ymmärtämiseksi määrittelen kehyksen keskeisimmän käsitteistön. Hybridisodan

käsite on länsimaalainen termi (Wither 2016, 80), jonka käyttö yleistyi Naton käytettyä sitä

Krimin valtauksen yhteydessä (Rácz 2015, 41; Landler ja Gordon 2014). Hybridisodan ja
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-uhan käsitteiden nopeasta noususta ja valtavirtaistumisesta huolimatta niiltä puuttuvat

yhteiset määritelmät tutkijoiden ja päätöksentekijöiden keskuudessa. Jyri Raitasalon (2018,

47) mukaan hybridiuhilla on vuoden 2014 jälkeen viitattu länsimaiden haavoittuvuuksiin,

joita vihollinen hyödyntää toiminnassaan. Raitasalon mukaan hybridisodankäynnin

käsitteellinen epämääräisyys on ongelmallinen, mutta käsite voi olla poliittisesti

käyttökelpoinen, kun yleisön huomio halutaan kiinnittää johonkin turvallisuuteen liittyvään

asiakokonaisuuteen. Hybridisodan ja -uhan käsitteistä onkin ”muodostunut arkipäiväisiä

käsitteitä – sloganeita – joilla tarkoitetaan Venäjän pahaa tarkoittavia toimenpiteitä – tai

niiden uhkaa – suhteessa länsimaisiin haavoittuvuuksiin.” (Mt., 47.) Sen sijaan, että

hybridikäsitteillä kuvattaisiin mitään kovinkaan uutta, niiden avulla länsimaat ovat

pikemminkin palauttaneet suurvaltapolitiikan takaisin osaksi turvallisuuskäsitystään (mt., 50).

Raitasalon ajattelua seuraamalla voidaan todeta, että hybridisotaan viittaavaat käsitteet

toimivat Puolan hallitukselle keinona osoittaa kohti Valko-Venäjän ja idän suuntaa.

Rajakriisin nimeäminen poliitikkojen toimesta hybridisodaksi on turvallistava toimi, sillä

tällä retoriikalla rajakriisi kehystetään ensisijaisesti sodaksi, mikä mahdollistaa sotilaallisen

politiikan rajakriisin ratkaisemiseksi. Hybridisodan kehyksen rakentumiseen osallistuvat

diskurssit sodasta, hyökkäyksestä, puolustuksesta, muureista, laittomasta maahanmuutosta,

valmiudessa olemisesta, armeijasta ja sotilaista, suojelusta, turvallisuudesta,

riippumattomuudesta, suvereniteetista, geopolitiikasta, rauhasta ja niin edespäin.

Viranomaisten viittaaminen sotilaallisiin termeihin luo vaikutelman, että rajojen suojelu on

ensisijaista suhteessa humanitaariseen toimintaan. Samankaltaista vaaran tuntua luovat

mahdollisista skenaarioista puhuminen sekä niihin valmistautuminen. Tällainen sodan

retoriikka on ulkoministeriä lukuun ottamatta mukana kaikkien tarkasteltavien ministerien

tviiteissä. Kehyksen yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus ovatkin vahvoja strategioita

hybridisodan kehyksen ja hallituksen muun toiminnan uskottavuudelle. Lisäksi hybridisodan

kehys sopii erinomaisesti yhteen turvallistajan tavoitteen kanssa, jonka mukaan hallitus pyrkii

esittämään rajakriisin eksistentiaalisena uhkana Puolan rajojen koskemattomuudelle.

Sekä Balzacqin (2011a, 11–15) että Buzanin, Wæverin ja de Wilden (1998, 26) mukaan

turvallisuuspuhe on turvallistajan keino kiinnittää yleisön huomio turvallisuuteen sekä saada

yleisö pohtimaan turvallisuuspuheen merkitystä ja oikeutusta. Pääministeri Morawiecki

puhuu tviiteissään suurvaltapolitiikasta ja nimeää rajakriisin suurimmaksi uhaksi, jonka

Euroopan yhteisö on kokenut kolmeen vuosikymmeneen (2021f; 2021e). Lisäksi

pääministerit kehottavat vetoomuksessaan EU:ta miettimään uudelleen koko
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maahanmuuttopolitiikkaansa turvallisuuden nimissä. Militaristinen varautuminen vahvistaa

pelkoa siitä, että rajakriisi voisi eskaloitua Puolan ja Valko-Venäjän tai lännen ja idän

sotilaalliseksi yhteenotoksi. Suurvaltapolitiikasta puhuminen antaa ymmärtää, että

turvallistaja haluaa vedota koko lännen traumoihin vihjailemalla paluusta kylmän sodan

turvallisuuspolitiikkaan. Tämänkaltaiset voimakkaat viestit kiinnittävät koko lännen huomion

Valko-Venäjän toimintaan niin, että Morawieckin hybridisodan kehys muiden keskeisten

ministerien vahvistamana antaa valmiin tulkintakehyksen todellisuuden tulkitsemiselle.

Erityisesti pääministerien vetoomuksessa vaaditaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden päättäjiltä

nopeaa toimintaa. Pääministerit antavat ymmärtää, että mikäli rajakriisin uhkaa ei ratkaista

heti, saattaa tapahtua jotakin peruuttamatonta. Tällainen retoriikka antaa kuvan, että rajakriisi

on eksistentiaalinen uhka Puolan suvereniteetille ja kansalle. Vetoomuksessa puhutaan

kaikkien keinojen käyttämisestä, mikä niin ikään kuuluu oleellisesti turvallistamisen

retoriikkaan. Sekä kiireellisyys että kaikkien toimien käyttö liittyvät läheisesti

turvallistamiseen, jossa eksistentiaalisen uhan kehitys tulee pysäyttää välittömästi. Vaatimalla

kiireellisyyttä ja toimia Puolan hallitus pyrkii antamaan rajakriisille riittävä tärkeyden yleisön

hyväksynnän ja legitimiteetin voittamiseksi, jotta turvallistaja voisi käyttää haluamiaan

keinoja kriisin kehityksen estämiseksi.

Hybridisodan kehyksessä sotilaiden määrästä, muurista ja rajan sotilaallisesta varustelusta

kertomisen tavoitteena on rakentaa turvallisuuden tunnetta yleisössä. Se vahvistaa

vaikutelmaa siitä, että turvallistaja on valmis puolustamaan Puolan suvereniteetin ja kansan

selviytymistä sekä tekemään konkreettisia toimia uhan pienentämiseksi. Tviiteissä nousee

esille myös sotilaiden sankarillisuuden korostaminen. Erityisesti sisäministeri Kamiński

nostaa toistuvasti esille, kuinka rajalla olevat ihmiset ovat olleet aggressiivisia, mutta

viranomaiset ovat onnistuneet estämään aggressiivisuuden eskaloitumisen, eli pienentämään

turvallistajan nimeämää eksistentiaalista uhkaa. Tällainen viestintä mahdollistaa sellaisen

kehyksen esittämisen yleisölle, jossa rajaviranomaisista tulee tarinan sankareita, jotka

toimivat urhoollisesti ”puolustaessaan” maataan, eli sulkiessaan valtion rajan, Valko-Venäjän

”hyökkäyksiltä” eli ihmisten tuomiselta rajalle. Lisäksi kehys maalaa itse maahantulijat

tarinan vihollisiksi sekä joksikin muuksi kuin siviileiksi sivuuttaen tehokkaasti sen, että

rajakriisissä ei edes ollut kyse sotilaallisista yhteenotoista.
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EU:n yhtenäisyys

Pääministeri Mateusz Morawiecki (2021c) on nimennyt yhtenäisyyden ja pakotteiden

kiristämisen kiireellisimmiksi vastauksiksi Valko-Venäjän hybridihyökkäykseen. 22.

marraskuuta Morawiecki (2021g) tviittasi Euroopan olevan uusien uhkien edessä.

Maahanmuuttokriisi, kyberhyökkäykset ja kaasun hinnan manipulointi ovat vain esimerkkejä

Minskissä ja Moskovassa käynnistetystä hybridisodasta, johon ainoa tapa vastata on

yhtenäisenä ja solidaarisena pysyminen sekä tiivis yhteistyö (2021h). Molempien

pääministerien vetoomuksien mukaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhtenäisyys sekä

diplomaattinen, taloudellinen ja tekninen tuki ovat avainasemassa Lukašenkan hallinnon

haasteisiin vastaamisessa (Kallas ym. 2021; Morawiecki ja Šimonytė 2021). Vetoomusten

mukaan Euroopan ulkorajojen suojelu ei ole vain yksittäisten jäsenvaltioiden velvollisuus,

vaan EU:n yhteinen vastuu, minkä vuoksi siihen tulee kiinnittää EU-tasolla asianmukaista

poliittista huomiota ja osoittaa riittävästi rahoitusta (Kallas ym. 2021; Morawiecki ja

Šimonytė 2021). Aineiston ainoalla tviitillään ulkoministeri Zbigniew Rau (2021) rakentaa

yhtenäisyyden kehystä vakuuttamalla Tšekin, Unkarin ja Slovakian tukea Puolalle.

Puolustusministeri Mariusz Błaszczak rakentaa yhtenäisyyden kehystä korostamalla

yhteistyötä ja yhtenäisyyttä valtioiden välillä. Marraskuun puolivälissä Błaszczak (2021r;

2021t) kiitti Ison-Britannian puolustusministeriä Ben Wallacea tuesta poikkeuksellisessa

tilanteessa lisäämällä, että olemme yhdessä vahvempia. 23. marraskuuta puolustusministeri

(Błaszczak 2021v) kiitti puolestaan virolaisia sotilaita väliaikaisen aidan rakentamisesta ja

korjaamisesta sekä tieyhteyksien ylläpidosta ja raivaamisesta Puolan ja Valko-Venäjän rajalla.

Marraskuun lopussa Błaszczak (2021y) tviittasi yhteisen pelote- ja puolustuspolitiikan olevan

välttämätön Puolaa ja EU:ta kohtaan suunnatun hybridiaggression hoitamisessa. Joulukuun

puolivälissä Błaszczak (2021z) totesi, että yhteinen vastaus hybridiuhkiin on osoitus

liittoutuneesta solidaarisuudesta. Yhtenäisyyden korostaminen tulee erityisen näkyväksi, kun

eriävä mielipide nostetaan itse uhaksi. Näin kävi 1. lokakuuta, kun Błaszczak (2021f) tviittasi

Valko-Venäjän vähentäneen maahantulopainetta Liettuaa kohtaan Lukašenkan tajuttua, että

Liettuan poliitikot puhuvat yhdellä äänellä. Ministerin mukaan kriisi jatkuu niin pitkään kuin

oppositio tukee tapahtumia sekä vaatii rajojen avaamista (mt.).

Sisäministeri Mariusz Kamiński korostaa EU:n yhtenäisyyttä keskittymällä

yhteisymmärrykseen laittoman rajanylityksen pysäyttämisestä. 30. elokuuta Kamiński
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(2021d) tviittasi puolalaisten poliisien lähtemisestä Liettuaan tukemaan paikallisia

viranomaisia maahantulopaineen kasvettua korostaen sitä, että solidaarisuus naapurimaita

kohtaan on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää. Muutamaa viikkoa myöhemmin Kamiński

(2021g) tviittasi sopineensa Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitėn kanssa, että Puolan ja

Liettuan rajojen suojaaminen Valko-Venäjältä on molempien valtioiden ehdoton prioriteetti.

30. syyskuuta Kamiński (2021k) kirjoitti tavanneensa EU:n sisäasioiden komissaari Ylva

Johanssonin, jonka kanssa sovittiin, että Valko-Venäjän toimiin tulee vastata EU:n

jäsenvaltioiden vahvalla reaktiolla. Laittoman maahantulon pysäyttämisestä puhutaan

kahdessa marraskuisessa tviitissä. Ensimmäisessä Kamiński (2021r) kertoo Itävallan, Saksan,

Slovenian ja Ukrainan sisäministerien kiittävän Puolaa toimista laittoman maahantulon

torjumiseksi. Jälkimmäisessä tviitissä Kamiński (2021u) kertoo Saksan sisäministeri Horst

Seehoferin vakuuttaneen Saksan täydestä tuesta Valko-Venäjältä tulevan laittoman

maahantulon pysäyttämisessä.

Entmanin kehysanalyysin mukaan EU:n yhtenäisyyden kehys nimeää ongelmaksi

yhtenäisyyden puutteen koskien Puolan ja EU:n toimia rajakriisin ratkaisemiseksi.

Yhtenäisyyden kehys liittyy vahvasti hybridisodan kehykseen, sillä molemmat kehykset

nostavat valtion rajojen koskemattomuuden ja sotilaallisen puolustamisen välttämättömiksi

eksistentiaalisen uhan pienentämiseksi. Valko-Venäjän aggression ja muuttoliikkeen lisäksi

ongelmaa edustavat he kaikki, jotka eivät hyväksy Puolan hallituksen näennäisiä yrityksiä

suojella valtion suvereniteettia ja kansaa. He, jotka asettuvat vastakkaiseksi Puolan

militaristisen ja muukalaisvastaisen linjan kanssa tuomitaan yhtenäisyyden kehyksen mukaan

sisäisiksi uhiksi Puolaa ja EU:ta vastaan. Siispä kehyksen mukaan ratkaisuna rajakriisiin

toimii turvallisuuspolitiikan yhtenäinen legitimointi sekä Puolassa että EU-tasolla. EU:n

yhtenäisyyden kehys sivuuttaa hybridisodan kehyksen tavoin Puolan humanitaarisen vastuun

rajakriisistä.

EU-rajojen yhtenäisyyteen vetoaminen Puolan ministerien toimesta mahdollistaa

diplomaattisten kaunopuheiden lisäksi vaatimuksen sotilaallisesta solidaarisuudesta ja

taloudellisesta tuesta Puolan ja Valko-Venäjän rajalle. Balzacqin (2011a, 9) mukaan

turvallistaminen onnistuu todennäköisemmin silloin, kun yleisö antaa sekä moraalista että

muodollista tukea turvallistajalle. Solidaarisuuden ja yhtenäisyyden vakuuttaminen

luokitellaan Balzacqin viitekehyksen mukaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden antamaksi

moraaliseksi tueksi. Ison-Britannian ja Viron joukkojen saapuminen Puolan ja Valko-Venäjän

rajalle puolestaan täyttää muodollisen tuen kriteerit. Siinä missä moraalinen tuki on tärkeää
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yhtenäisyyden ja eurooppalaisen ”me”-hengen rakentamiselle, muodolliseen tukeen

yhdistettynä se legitimoi turvallistajan toimia nimeämänsä eksistentiaalisen uhan

ratkaisemiseksi, jolta myös muut valtiot ovat valmiita suojelemaan Puolaa ja Eurooppaa.

Ministerien säännöllinen tviittaaminen yhdistettynä ulkomaiseen tukeen vahvistaa tulkintaa

siitä, että rajakriisissä on kyse Balzacqin nimeämästä todellisesta, ulkoisesta uhasta Puolalle

ja EU:lle. Lisäksi ulkomaisten päättäjien tuki vahvistaa käsitystä siitä, että Puola toimii

laillisesti ”puolustaessa” suvereniteettiaan. Tätä vahvistaa entisestään se, että aineiston

yhdessäkään tviitissä ei tuoda esiin näkemyksiä, joissa hybridiuhan kehystä tai välineitä,

kuten lakimuutoksia, mediakontrollia tai militarismia, rajan ylläpitämiseksi

kyseenalaistettaisiin. Oikeastaan päinvastoin, sillä puolustusministerin mukaan hallituksen

esittämä uhka poistuu vasta, kun yhtenäisyys saavutetaan. Siten ”meille” asettuu

Valko-Venäjän ja maahantulijoiden lisäksi vastakkaiseksi ”he” kaikki, jotka uskaltavat

kyseenalaistaa Puolan kehykset hybridiuhasta ja EU:n yhtenäisyydestä. Tämä on keino

hiljentää oppositio ja kriitikot Puolan hallituksen sekä laajemmin koko lännen yhtenäisyyden

ja solidaarisuuden vihollisina.

Siinä missä hybridisodan kehys oikeuttaa esimerkiksi sotilaallisen vastauksen rajojen

suojeluun, EU:n yhtenäisyyden kehys pyrkii vakuuttamaan yleisön siitä, että kaikki Puolan

hallituksen toimet ovat legitiimejä ja muiden valtioiden tukemia. Hybridisodan kehyksessä

sotilaista muodostui kehyksen sankareita, kun taas EU:n yhtenäisyyden kehyksen sankari on

Puola, joka puolustaa yhtenäistä EU:ta Valko-Venäjän vihamielisyydeltä.

Humanitaarinen vastuu

Pääministeri Mateusz Morawiecki osallistuu 23.8.2021 julkaistussa Puolan, Latvian, Liettuan

ja Viron pääministerien vetoomuksessa humanitaarisen vastuun kehyksen rakentamiseen.

Vetoomuksen mukaan pääministerien on korkea aika tuoda muuttoliikkeiden hyväksikäyttö

Valko-Venäjän alueella YK:n, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston, tietoon.

Vetoomuksessa kehotetaan YK:n pakolaisasiain päävaltuutettua ryhtymään toimiin rajakriisin

ratkaisemiseksi ja vaatimaan Valko-Venäjää noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan,

joihin se on sitoutunut. Muun muassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan

kansainvälisen yleissopimuksen ja YK:n yleissopimuksen nojalla Valko-Venäjä on sitoutunut
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toimimaan kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua vastaan.

Vetoomuksessa kehotetaan myös UNHCR:n toimistoa Minskissä ryhtymään välittömiin

toimiin asian käsittelemiseksi Valko-Venäjän viranomaisten kanssa. Vetoomuksen mukaan

Valko-Venäjän on otettava täysi vastuu ihmisistä, joiden saapumisen alueelle se on itse

järjestänyt. Pääministerien mukaan ei voida hyväksyä, että Valko-Venäjä työntää ihmisiä

ensin laittomasti EU:n ulkorajalle, josta heitä myöhemmin estetään palaamasta

lähtömaahansa. Lisäksi muuttoliikkeen käyttäminen aseena on vakava ihmisoikeusloukkaus,

joka koko yhteisön tulisi tuomita jyrkästi. Vetoomuksen laatineet valtiot toteavat olevansa

valmiita tarjoamaan kaiken tarvittavan suojelun maihin saapuville henkilöille kansainvälisen

pakolaislain ja velvoitteiden mukaisin ehdoin. Valtiot totesivat aikovansa kuitenkin tarttua

kaikkiin tarvittaviin toimiin, mukaan lukien EU:n mahdollisiin uusiin rajoittaviin

toimenpiteisiin, Valko-Venäjän aiheuttaman laittoman maahantulon estämiseksi. (Kallas ym.

2021.)

Puolustusministeri Mariusz Błaszczakin (2021d) 29. syyskuuta julkaistun tviitin mukaan

sotilaat auttavat raja-alueiden asukkaita osana sotilaallista operaatiotaan. Tviitin mukaan

laittomien maahantulijoiden nopea paikantaminen voi pelastaa heidän henkensä, erityisesti

estämällä hypotermian. Sisäministeri Mariusz Kamiński (2021j) tviittasi syyskuun lopussa,

että Puola myöntää kansainvälistä suojelua ihmisille, joiden henki ja terveys ovat vaarassa.

Tästä esimerkkinä sisäministeri antaa Lukašenkan hallinnon vainoamille valkovenäläisille

annetun avun sekä mahdollistaa noin 1300 pakolaisen evakuoinnin Afganistanista. 12.

marraskuuta sisäministeri Kamiński (2021q) tviittasi kirjoittaneensa sisäministerien kanssa

kansainvälisille organisaatioille ja kansalaisjärjestöille kirjeen, jossa kehotetaan yhteistyöhön

viranomaisten kanssa tarvittavan humanitaarisen avun järjestämiseksi rajalla oleville ihmisille

Valko-Venäjällä. Muutama päivää myöhemmin Kamiński (2021t) tviittasi olevansa iloinen

Euroopan komission päätöksestä antaa 700 000 euroa humanitaarisille toimijoille rajalla

jumissa olevien ihmisten auttamiseksi. Sisäministeri näki tämän vastauksena Puolan,

Itävallan, Latvian, Liettuan ja Viron vetoomukseen, jossa vaadittiin humanitaaristen

toimijoiden välittömiä toimia.

Entmanin kehysanalyysin toimintojen avulla voidaan huomata, että humanitaarisen vastuun

kehyksessä ongelmana nähdään se, että Valko-Venäjä tuo rajojen välille viattomia ihmisiä.

Kehyksen mukaan Valko-Venäjä tuo heidät rajalle epäinhimillisiin olosuhteisiin ilman pääsyä

suojaan tai terveydenhuoltoon, mikä on tuomittavaa ja vastoin useita kansainvälisiä lakeja.

Humanitaarisen vastuun kehys ehdottaa, että Valko-Venäjän tulee itse ratkaista aiheuttamansa
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rajakriisi. Siinä missä hybridisodan ja EU:n yhtenäisyyden kehykset sivuuttavat täysin

maahantulijoiden humanitaarisen aseman, humanitaarisen vastuun kehys jättää käsittelemättä

Puolan vastuun huolehtia rajalleen tulleista ihmisistä. Osana humanitaarisen vastuun kehystä

pääministerit ja Puolan sisäministeri muistavat vakuuttaa, että he toimivat kansainvälisten

pakolaissopimusten mukaisesti. Esimerkiksi sisäministeri muistuttaa, että Valko-Venäjä on

ottanut vastaan turvapaikanhakijoita muiden kriisien yhteydessä. Ministerit tuovat kuitenkin

toistuvasti esille, että he aikovat käyttää kaikkia mahdollisia keinoja maahantulon

estämiseksi. Kansainvälisiin pakolaissopimuksiin viittaamisen tavoitteena on varmistaa, että

yleisö uskoo turvallistajan toimivan legitiimisti ihmisoikeuksia noudattamalla. Ilman

sotaretoriikkaa turvapaikan haun estäminen olisi ollut vaikeammin perusteltavissa

Pääministerien vetoomuksessa ministerit vaativat, että Valko-Venäjän tulee ottaa kokonaan

vastuu kaikista Puolan ja Valko-Venäjän rajalle tuomistaan ihmisistä. Ministerit nimeävät

myös kestämättömäksi sen, että Valko-Venäjä työntää rajalle tuomansa ihmiset ensin EU:n

puolelle. EU:n rajavartioiden estäessä heidän maahantulonsa ja työntäessään heidät takaisin

pois Puolan alueelta, Valko-Venäjän rajaviranomaiset estävät tuomiensa ihmisten paluun

Minskin kautta heidän lähtömaihinsa. Pääministerit sivuuttavat sen, että Puola toimii samoin

kuin Valko-Venäjä työntäessään rajan ylittäneet maahantulijat takaisin Puolan rajojen

ulkopuolelle sekä kieltäessään heidän paluunsa kotiin esimerkiksi Varsovan kautta. Sen

lisäksi, että tällainen painotus sivuuttaa täysin maahantulijoiden humanitaarisen aseman,

Puolan, Latvian, Liettuan ja Viron pääministerit pesevät kätensä vastuustaan auttaa rajojen

välille loukkuun jääneitä ihmisiä. Pääministerit perustelevat tätä sillä, että maahantulijat ovat

Valko-Venäjän sodankäynnin välineitä. Siten myös humanitaarinen vastuu kuuluu

Valko-Venäjälle, sillä rajan ylittävät ihmiset muodostavat Euroopalle ainoastaan

turvallisuusuhan, ei humanitaarista vastuuta.

Puolustusministerin tviitti (Błaszczak 2021d) tuo esiin huolen maahantulijoiden hengestä.

Toimien analyysiluvussa käy kuitenkin ilmi, että tämä tviitti on ainakin osittain ristiriidassa

Puolan turvallisuustoimien kanssa, sillä poikkeusolojen myötä humanitaarista apua antavien

kansalaisjärjestöjen pääsy rajalle kiellettiin kokonaan (Human Rights Watch 2021b). Sen

sijaan, että Puolan hallituksen intressinä olisi maahan tulleiden henkien pelastaminen,

tavoitteena on ollut pitää raja suljettuna ja globaalista etelästä tulleet ulkomaalaiset suljetun

rajan toisella puolen. Käytännössä tämä näkyy siinä, että Puolan rajaviranomaiset ovat

toistuvasti työntäneet rajan yli päässeet maahantulijat Puolan ja Valko-Venäjän rajojen välissä

olevalle ei-kenenkään-maalle. Myös sisäministeri tuo esille kolmessa tviitissään
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humanitaarisen avun tärkeyden. Tviiteissä kuitenkin korostuu se, että vaikka apua tulee antaa,

Puolan ei tarvitse olla avun antaja. Päinvastoin, sillä apu tulee antaa Valko-Venäjän puolella

mieluusti Valko-Venäjän toimesta, sillä Valko-Venäjä on aiheuttanut valtioiden välisen

rajakriisin.

Humanitaarisen vastuun aineiston suppeudesta käy ilmi, miten pienessä roolissa

hybridisodasta ja EU:n yhtenäisyydestä poikkeava retoriikka on ollut. Turvallistamisen

näkökulmasta heikko humanitaarisen vastuun kehys tukee hybridisodan kehystä, sillä rajalla

olevat ihmiset nähdään pääasiassa Valko-Venäjän hyökkäyksen välineenä. Turvallistaja on

varovainen humanitaarisesta kriisistä puhumisen suhteen, sillä se heikentäisi hybridisodan

kehyksen uskottavuutta. Maahantulijoiden näkeminen esimerkiksi rajakriisin uhreina poistaisi

yleisön käsityksen siitä, että he edustavat uhkaa viitekohteelle eli Puolan suvereniteetille.

Nimenomaan hybridisodan kehys on tärkeä Puolan hallitukselle, sillä sen avulla turvallistaja

on oikeuttanut yleisölle kaikki ne turvallisuuden välineet, jotka se on nimennyt keinoiksi

hillitä rajakriisin aiheuttamaa uhkaa. Tämä näkyy siinä, ettei tviiteistä tai pääministerien

vetoomuksista ole oikeastaan löydettävissä sellaisia kehyksiä, jotka todella voisivat haastaa

EU:n yhtenäisyyden kehyksen tukemaa hybridisodan kehystä.

5.2 Turvallistamisen välineiden kokoelmat

Siinä missä aikaisemmassa alaluvussa tutkin hallituksen diskursiivisia kehyksiä rajakriisin

turvallistamiseksi, tässä luvussa tutkin kriittisen sisällönanalyysin avulla Puolan hallituksen

välineitä rajakriisin ratkaisemiseksi. Välineiden kokoelmien tutkiminen on keskeistä

rajakriisin tutkimuksen kannalta, sillä välineet, kuten poikkeusolot ja militarismi, kertovat

turvallistajalle ja yleisölle, miten uhka tulee nähdä sekä miten siihen tulee vastata. Politiikan

välineiden tutkiminen on mahdollista Balzacqin laajennetun turvallistamisen teorian ansiota.

Politiikan välineet edustavat Balzacqin (2011a, 15) ajattelussa turvallistamisen perlokutiivisia

akteja, sillä välineet ovat turvallistamisen puheaktien seuraamuksia. Toisin sanoen välineet

ovat seurausta siitä, että yleisö hyväksyi hallituksen kehykset viitekohteen haavoittuvuudesta,

minkä seurauksena hallitus sai legitimiteetin käyttää parhaaksi näkemiään välineitä uhan

pienentämiseksi. Siten politiikan välineiden analyysi auttaa selittämään sitä

syy-seuraussuhdetta, jossa aluksi diskursiivinen eli kielellisillä keinoilla tapahtuva
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turvallistaminen saa myöhemmin muotonsa ei-diskursiivisissa välineissä eli käytännön

toimien kautta. Yleisön hyväksyntää käyn läpi tarkemmin seuraavassa Yleisö-luvussa.

Lainsäädäntö

Puolan parlamentti julisti 2. syyskuuta 2021 poikkeusolot, jotka kattoivat 183 paikkakuntaa

kolmen kilometrin kaistalla Puolan ja Valko-Venäjän rajalla Podlaskien ja Lubelskien

voivodikunnissa (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2021). Poikkeusolojen myötä vain

Puolan rajavartijat, ambulanssit ja alueen asukkaat saivat mennä rajan suojavyöhykkeelle

(Henley 2021). Rajoituksiin sisältyi toimittajien, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja

vapaaehtoisten oleskelukielto poikkeusolojen piiriin kuuluvalla alueella (Human Rights

Watch 2021b). 30. syyskuuta poikkeusoloja jatkettiin 60 päivällä (Kosc 2021).

Poikkeusolojen tavoitteena oli vahvistaa Puolan rajavalvontaa sekä estää maahantulijoiden

pääsy maahan. Puolan perustuslain mukaan poikkeusoloja voidaan jatkaa vain kerran, minkä

vuoksi Puola sääti useita uusia lakeja, jotka muistuttavat sisällöltään poikkeusoloja

(Umbrasko 2022).

Uusilla laeilla Puola pyrki rajoittamaan maahantulijoiden pääsyä Puolan alueelle sekä

turvapaikkamenettelyyn. Puolan parlamentti hyväksyi 13. elokuuta lain, jonka mukaan

säilöönottokeskukset saivat kaksinkertaistaa vastaanottamiensa maahantulijoiden määrän 20.

elokuuta parlamentti hyväksyi lakimuutoksen rajaliikenteen tilapäisestä keskeyttämisestä tai

rajoittamisesta tietyillä rajanylityspaikoilla siten, että henkilöitä, joilla ei ole lupaa tulla

Puolaan, kehotetaan poistumaan alueelta välittömästi ja palaamaan valtion rajaviivalle.

Parlamentti sääti 23. elokuuta jälleen uuden lain, joka mahdollistaa rajan laittomasti

ylittäneiden maahantulijoiden nopean karkottamisen Puolasta. (Białas, Górczyńska ja Witko

2021, 3.) Lain mukaan viranomaiset voivat jättää käsittelemättä kansainvälistä suojelua

koskevat hakemukset, jotka on jätetty EU:n ulkorajan laittoman ylittämisen jälkeen

kiinniotettujen rajanylittäjien toimesta (Ecre 2021). Puolan parlamentti hyväksyi niin

kutsutun karkotuslain 14. lokakuuta, jonka mukaan rajavartioston päällikkö voi päättää

maahan pyrkivien maahantulosta (Karkotuslaki 2021/1918; InfoMigrants 2021). Toisin

sanoen, uusi laki tarjoaa lainmukaisen viitekehyksen rajoilla tapahtuvalle palautuspolitiikalle

(pushbacks) (Ecre 2021). Tämän lisäksi laittomasti rajan ylittäneiltä maahantulijoilta

kiellettiin maahantulo tilapäisesti kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen (InfoMigrants
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2021). Karkotuslain yhteydessä Puolan hallitus hyväksyi myös uuden rajamuurin

rakentamisen Puolan ja Valko-Venäjän rajalle rajanylitysten estämiseksi (Ecre 2021).

Valko-Venäjä puolestaan keskeytti takaisinottosopimuksensa EU:n kanssa lokakuussa 2021,

minkä vuoksi maahantulijoita ei ole mahdollista palauttaa sinne kansainvälisten sopimusten

mukaisesti (Karmanau 2021).

Puolan palautuspolitiikka sivuuttaa yksilön oikeusturvan ja rikkoo useita Euroopan unionin

säädöksiä. Esimerkiksi EU:n perusoikeuskirjan artikla 18 takaa Geneven yleissopimuksen

mukaisesti oikeuden turvapaikkaan ja turvapaikkamenettelyyn (Euroopan unionin

perusoikeuskirja, 2012/C 326/02). Puolan palautuspolitiikka on myös vastoin Euroopan

unionin perusoikeuskirjan 19 artiklaa (2012/C 326/02) ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen

neljännen pöytäkirjan 4 artiklaa (Euroopan ihmisoikeussopimus 2021, ETS nro 213), joissa

molemmissa todetaan yksiselitteisesti, että ulkomaalaisten joukkokarkotus on kiellettyä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan joukkokarkotuksella tarkoitetaan mitä tahansa

toimenpidettä, jolla muukalaiset pakotetaan lähtemään maasta ryhmänä ilman yksilökohtaista

hakemuksen käsittelyä ja harkintaa (Refworld 1999). Valko-Venäjä ei ole turvallinen maa

turvapaikanhakijoille, minkä vuoksi työntämällä pakolaiset takaisin epäinhimillisiin oloihin

Valko-Venäjällä Puola rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa (Euroopan

ihmisoikeussopimus 2021, ETS nro 213) ja perusoikeuskirjan 19 artiklaa (Euroopan unionin

perusoikeuskirja, 2012/C 326/02), joissa kielletään henkilön karkottaminen paikkaan, jossa

häntä uhkaa vakava kidutuksen tai muun pahoinpitelyn vaara. Väkivaltaiset palautustoimet

voivat myös itsessään täyttää kidutuksen, epäinhimillisen ja/tai alentavan kohtelun ehdot,

mikä on kiellettyä sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan että perusoikeuskirjan 4

artiklan nojalla. Puola rikkoo myös EU:n palauttamisdirektiiviä (Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivi 2008/115/EY), jonka 6 ja 8 artikloissa määrätään, että karkotukset

voidaan tehdä vain palautuspäätöksen perusteella. Edellä mainitut ovat ainoastaan

esimerkkejä mahdollisista oikeudellisista ristiriidoista.

Puolan viranomaiset ovat kieltäneet osallistuneensa maahantulijoiden joukkokarkotuksiin

sekä turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta pidättäytymiseen. Samassa yhteydessä Puola

on kuitenkin oikeuttanut toimintaansa huomauttamalla, että rajaviranomaisilla on oikeus

palauttaa laittomasti rajan ylittäneet maahantulijat. (Human Rights Watch 2021a.) Puolan

viranomaisten puheet asettuvat vastakkaiseksi Human Rights Watchin syksyn 2021

selvityksen kanssa, jossa yhdenkään tutkitun karkotuspäätöksen taustalta ei löydetty

toimivaltaisen viranomaisen tekemää palautuspäätöstä, jonka perusteella karkotus oltaisiin
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voitu tehdä (Human Rights Watch 2021b). Myös Amnesty International (2021) on todistanut

satelliittikuvien avulla, että Puola on karkoittanut joukoissa alueelleen saapuneita

turvapaikanhakijoita takaisin Valko-Venäjälle sivuuttaen samalla heidän oikeutensa hakea

turvapaikkaa. Myös ihmisoikeuskomissaari Dunja Mijatović on ilmaissut huolensa Puolan

palautuspolitiikkaa, joukkopalautuksia ja humanitaarisen avun antamisen kieltoa kohtaan

(Council of Europe Commissioner for Human Rights 2022).

Poikkeusolot ja uudet lait ovat turvallistamisen regulatiivisia välineitä, joilla Puolan hallitus

on pyrkinyt vastaamaan Valko-Venäjän toimintaan. Julistamalla poikkeusolot hallitus on

vahvistanut yleisön mielikuvaa siitä, että Puolan suvereniteetin jatkuvuus on uhattuna

Valko-Venäjän toiminnan vuoksi. Uudella lainsäädännöllä hallitus on vastannut kuitenkin

erityisesti maahantulijoiden saapumiseen. Tästä voidaan päätellä, että hallitus on pyrkinyt

vakuuttamaan yleisön siitä, että Puolan ja EU:n turvallisuusuhkana toimivat Valko-Venäjän

lisäksi maahantulijat. Turvallisuuspainotteinen lainsäädäntö toimii sosiaalisena välineenä,

jonka kautta uhista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista muodostetaan selkeä kokonaisuus.

Esimerkiksi uudet lait mahdollistavat lähes kaikkien, myös väkivaltaisten, keinojen käytön

maahantulijoiden maahanpääsyn estämiseksi. Turvallistamisen välineitä rajan ylläpitämiseksi

ovat rajojen sulkeminen sotilaallisesti, mediakontrolli, maahantulijoiden joukkopalautukset,

tilapäiset maahantulokiellot sekä turvapaikkakäsittelyn evääminen. Sotien yhteydessä usein

julistetaan poikkeusolot, mikä niin ikään vahvistaa ja legitimoi Puolan kehystä

hybridisodasta. Uudet lait puolestaan sopivat yhteen EU:n yhtenäisyyden kehyksen kanssa,

jonka mukaan Puola toimii legitiimisti suojellessaan Puolan ja Euroopan turvallisuutta ja

yhtenäisyyttä.

Kansallisten lakimuutosten avulla hallitus tekee aiemmin laittomasta näennäisen laillista.

Näin turvallistaja pyrkii vakuuttamaan yleisön siitä, että Puolan hallitus ja viranomaiset

toimivat laillisesti ja siten legitiimisti rajakriisin ratkaisemiseksi. Esimerkiksi 23. elokuuta

säädetyn lain myötä Puolan viranomaiset voivat syyllistää väärin Puolan rajan ylittäneitä

maahantulijoita lakien rikkomisesta sekä siten oikeuttaa karkotukset seurauksena

maahantulijoiden omasta laittomasta ja vihamielisestä toiminnasta. Kansainvälisen oikeuden

mukaan tällainen toiminta ei kuitenkaan poista yksilön oikeutta turvapaikkakäsittelyyn

(Kapferer 2003). Samaan aikaan uusien kansallisten lakien ristiriitaisuus kansainvälisten

lakien kanssa antaa ymmärtää yleisölle, että Puolan hallitus on valmis puolustamaan Puolan

kansallisia intressejä eli kansan yhtenäisyyttä ja suvereniteettia silläkin uhalla, että se saattaa
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aiheuttaa kitkaa muun muassa EU:n kanssa. Siten myös EU voidaan kehystää uhaksi

Puolalle, mikäli se ei hyväksy Puolan hallituksen turvallisuustoimia.

Balzacqin (2011a, 16–17) mukaan välineet voidaan nähdä sosiaalisia suhteita muokkaavina

instituutioina. Poikkeusolot ja uudet lait muuttavat poliittista toimintaa laajentamalla

hallituksen, valtion viranomaisten sekä rajavartijoiden toimivaltaa. Lisäksi poikkeusolojen

julistaminen ja uusien lakien laatiminen nostavat rajakriisin päättäjien ja median

päiväjärjestyksen kärkeen. Tämä on tärkeää turvallistamisen onnistumiselle, sillä kiireellisyys

korostaa käsitystä kriisistä eksistentiaalisena uhkana Puolan suvereniteetille ja kansalle.

Esimerkiksi poikkeusolot ja uudet lait säädettiin tavallisesta lainsäädäntömenettelystä

poiketen nopealla aikataululla. Kiireellisyyden lisäksi nopea toiminta vakuuttaa yleisön

päätöksentekijöiden päättäväisyydestä kriisin ratkaisemiseksi.

Balzacqin (2011a, 17) mukaan turvallistamisen välineillä on valtava symbolinen valta, sillä

ne ohjaavat yleisön huomion turvallistajan osoittamaan suuntaan. Teoreettisen viitekehyksen

symbolinen valta toimii kuten kehystäminen, mutta diskursiivisten toimien sijaan se keskittyy

ei-diskursiivisiin toimiin. Kovilla ja nopeilla välineillä hallitus pyrkii vakuuttamaan yleisön

siitä, että uhka rajalla todella on poikkeuksellisen kova, sillä hallitus näkee poikkeusolot

välttämättöminä uhan ratkaisemiseksi. Rajakriisissä Puolan hallitus kiinnittää yleisön

huomion useaan kohteeseen. Ensinnäkin hallitus osoittaa Valko-Venäjän ja Venäjän suuntaan,

jotka uhkaavat hybridisodankäynnillään eli maahantulijoiden rajalle tuomisella Puolaa ja

Euroopan unionia. Toiseksi Puola kuvaa itse maahantulijat väkivaltaisina terroristeina, jotka

uhkaavat Puolan yhtenäisyyttä ja rajojen koskemattomuutta. Siten Puolan tulee vastata

välittömästi säätämällä lakeja, joilla maahantulijoiden pääsy maahan voidaan pysäyttää.

Kolmanneksi hallitus osoittaa myös Euroopan unionin suuntaan, jonka pakolaissopimusten

mukaan Puolan tulisi käsitellä rajalla olevien turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemukset.

Puolan oikeustuomioistuin on aikaisemminkin tullut siihen lopputulokseen, että Puolan

lakien on oltava ensisijaisia EU:n lakeihin nähden kansallisten intressien toteutumisen

varmistamiseksi (ks. DW 2021). Siten kansainvälisen lainsäädännön kanssa ristiriidassa

olevien lakien laatiminen ei ole uutta Puolan nykyiselle hallitukselle.
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Mediakontrolli

Valtaosa puolalaisia saa uutistietonsa ensisijaisesti televisiosta. Suurin televisiotoimija on

Puolan yleisradioyhtiö TVP, jolla on kolme kanavaa: TVP 1, TVP 2 ja TVP Info. TVP:n

kanssa kilpailevat kaksi yksityistä televisiotoimijaa, joista TVN on kriittinen ja Polsat on

suotuisa Puolan hallitusta kohtaan. Merkittävimmät päivälehdet ovat hallituskriittiset Gazeta

Wyborcza ja Rzeczpospolita. (Czuchnowski ja Korzeniowska 2022.) Toimittajat ilman rajoja

-järjestön laatiman World Press Freedom Indexin (2022) mukaan Puolan lehdistönvapaus on

tippunut jyrkästi Laki ja oikeus -puolueen vallan alaisena. Siinä missä vuosina 2013–2015

Puola sijoittui indeksillä sijoille 18–22, vuonna 2016 Puola putosi sijalle 47, mistä se on

laskenut johdonmukaisesti, ollen aina vuonna 2021 sijalla 64. Tämä on johtunut siitä, että

hallitus on toistuvasti yrittänyt säätää lakeja, joiden avulla ulkomaisten mediayhtiöiden valtaa

voitaisiin pienentää entisestään (Czuchnowski ja Korzeniowska 2022). Lisäksi

yleisradioyhtiö TVP toimii hallituksen äänitorvena ja pyrkii usein mustamaalaamaan

oppositiota rikkoen lakisääteisiä velvollisuuksiaan esittää uutisia luotettavalla ja

moniarvoisella tavalla (Freedom House 2022). Tutkimuksen mukaan TVP tarjoaa lähes

yksinomaan negatiivista kattavuutta oppositiojohtaja Donald Tuskista (Notes from Poland

2021). TVP kuvaa myös muita hallitusta arvostelevia ääniä, mukaan lukien

kansalaisjärjestöjä ja tuomareita, opposition tai ulkomaisten intressien edistäjinä (Freedom

House 2022). Esimerkiksi OSCE:n (2020) tarkkailijat ovat kuvanneet yleisradioyhtiö TVP:n

vaalitiedotusta muukalaisvihamieliseksi, homofobiseksi ja antisemitistiseksi.

Tässä tutkielmassa viittaan mediakontrollilla sekä hallituksen ajamaan kriittisten

uutistoimistojen toimintaedellytysten kaventamiseen että rajakriisin mediakontrolliin. Median

kontrolli näkyy Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisissä poikkeusolojen julistamisessa, minkä

myötä kaikilta ei-paikallisilta siviileiltä, mukaan lukien journalisteilta, kiellettiin pääsy rajalle

turvallisuussyistä johtuen (Charlish ja Koper 2021; Pempel 2021). Helmikuussa 2022 YK:n

asiantuntijoiden toimesta laaditun vetoomuksen mukaan puolalaiset sotilaat ovat ahdistelleet

rajalle saapuneita journalisteja, jotka ovat pyrkineet raportoimaan rajan tapahtumista

(Estrada-Castillo ym. 2022). Huomattavaa on, että Puolan korkeimman oikeuden mukaan

median pääsyn evääminen Puolan ja Valko-Venäjän rajalle on ristiriidassa Puolan lakien ja

perustuslain kanssa, jotka takaavat oikeuden sekä vapaaseen liikkuvuuteen että vapauteen

kerätä ja levittää tietoa (Euronews 2022). Lisäksi perustuslaki takaa ilmaisuvapauden sekä

kieltää sensuurin (BBC 2021b). Mediakontrolli mahdollistaa rajalla sellaisen tyhjiön
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luomisen, jossa päättäjät ja rajaviranomaiset voivat tehdä lähes mitä tahansa ilman, että

yleisön tarvitsee erikseen legitimoida politiikan välineitä. Siispä mediakontrollin seurauksena

rajan tapahtumista on ollut lähes mahdotonta saada tietoa muilta kuin Valko-Venäjän tai

Puolan viranomaisilta. Riippumattoman tiedon puutteen vuoksi kansallisen ja kansainvälisen

yleisön on mahdotonta muodostaa totuudenmukaista kuvaa rajan tapahtumista.

Mediakontrolli näkyy myös siinä, että rajakriisin tapausta on haastavaa tutkia luotettavien

lähteiden puuttuessa. Tässä tutkielmassa pyrin sivuuttamaan tämän ongelman sillä, että

tarkkojen tapahtumien ja lukujen sijaan keskityn siihen, miten Puolan lainsäädäntö,

mediakontrolli ja militarismi voidaan nähdä turvallistavina toimina.

Mediakontrolli rajalla luokitellaan suoritukseen keskittyväksi välineeksi, jonka tavoitteena on

vaikuttaa informaation laatuun ja saatavuuteen. Mediakontrollilla Puolan hallitus pyrkii

ohjaamaan julkista mielipidettä omien intressiensä mukaisesti. Mediakontrollin

turvallisuusperuste viittaa siihen, että hallitus pyrkii vakuuttamaan yleisön siitä, että rajakriisi

voidaan ratkaista ainoastaan viranomaisten ja armeijan toimesta. Tämän seurauksena olisi

ymmärrettävää, miksi valta rajakriisin ratkaisussa jätetään yksin valtion toimijoille. Puolan

keskitetyn mediamaiseman ja rajakriisin mediakontrollin vuoksi rajakriisi avautuu tavallisille

kansalaisille valtion intressejä tukevien mediayhtiöiden ja viranomaisten silmin (Umbrasko

2022). Mediakontrolli helpottaa uhkaa koskevan yhteisymmärryksen saavuttamista

turvallistajan ja yleisön välillä antamalla hallitukselle mahdollisuuden hämärtää tilannetta

rajalla sekä hallita kertomusta haluamallaan tavalla. Siten mediakontrolli liittyy läheisesti

kehystämiseen, sillä informaation hallinta mahdollistaa turvallistajalle hänen valitsemansa

todellisuuden version tehokkaan edistämisen. Mediakontrolli tekee kehysanalyysissä esiin

tuodut kehykset erityisen vahvoiksi, sillä niitä rummuttavat hallitus, päättäjät ja

valtapuolueen intressejä ajava media.

Viranomaisten mukaan Puolan ja Valko-Venäjän raja yritettiin ylittää laittomasti 2021 elo- ja

joulukuun välillä lähes 40 000 kertaa (Straż Graniczna 2022). Ylitysyrityksiä tapahtui

elokuussa 3 500, syyskuussa 7 700, lokakuussa 17 300, marraskuussa 8 900 ja joulukuussa 1

700 (Domańska 2022). Frontex (2022) arvioi, että 2021 Valko-Venäjän rajakriisin aikana

Latviaan, Liettuaan ja Puolaan saapui laittomasti yhteensä noin 8 000 ihmistä

Valko-Venäjältä. Nämä luvut ovat ongelmallisia, sillä ne eivät oikeastaan kerro yleisölle

paljoakaan rajan tapahtumista. Luvut yrityksistä ylittää raja sisältävät samoja ihmisiä, jotka

ovat pyrkineet rajan yli useita kertoja. Lisäksi Puolan viranomaiset eivät ole toimittaneet

tilastoja pidättämiensä tai Valko-Venäjälle palautettujen ihmisten lukumäärästä (Human
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Rights Watch 2021b). Puola ei myöskään ole täsmentänyt, mitä laittomilla

rajanylitysyrityksillä tai niiden estämisellä tarkoitetaan, tai sitä miten erityisesti näistä

jälkimmäiset lasketaan mukaan rajavartioston lukuihin. Rajan ylitysyritysten ja estettyjen

yritysten lukumäärän nousun korostaminen mediassa rakentaa vaaran ja pelon tunnetta sekä

siten vahvistaa muukalais- ja pakolaisvastaisia ajatuksia yleisössä. Rajakriisin kohdalla

tällainen numeroihin keskittyvä uutisointi mahdollistaa sen, että rajakriisin ratkaisukeinot

esitetään yleisölle militaristisina. Todellisuudessa tällainen uhkaan keskittyminen edistää

hallituksen turvallistamisen tavoitteita.

Thierry Balzacq (2011a, 25–26) käsittelee yleisön keskeisyyden yhteydessä turvallistajan

valtaposition merkitystä. Valta-asemansa ansiosta hallituksella on rajakriisissä suora pääsy

tiedon lähteille. Hallitus tietää ensimmäisenä rajaa koskevista päätöksistä, uusista välineistä

turvallisuuden edistämiseksi sekä välineiden potentiaalisista seuraamuksista. Mediakontrolli

lisää entisestään tiedollista epäsymmetriaa hallituksen sekä yleisön välillä, sillä hallituksen

intressien kanssa vastakkaiset äänet hiljennetään. Vastakkaisia ääniä edustavat esimerkiksi

oppositio ja ulkomaiset, riippumattomat mediakanavat, jotka haastavat hallituksen ja

valtamedian kriisille luotuja kehyksiä. Mediakontrollin myötä ulkoisten ja institutionaalisten

uhkien ero hämärtyy helposti, sillä riippumattomien journalistien pääsyn estäminen

Valko-Venäjän rajalle yhdessä laajemman mediakontrollin kanssa estää hallituksen

uskottavan kritisoinnin ja haastamisen. Riippumatta hallituksen ja viranomaisten toimien

onnistumisesta, epäonnistumisesta tai ristiriitaisuudesta kansallisten tai kansainvälisten lakien

kanssa mediakontrollin avulla hallitus voi kehystää tapahtumat itselleen edullisella tavalla,

sillä kriittiset äänet eivät voi haastaa hallituksen kehyksiä uskottavasti ilman todisteita. Tämä

koskee esimerkiksi Puolan rajavartijoiden suorittamia joukkopalautuksia. Kriisi myös tarjoaa

hallitukselle mahdollisuuden keskittää Puolan mediamaisemaa entisestään esittämällä

riippumaton media Puolan vastaisena Lukašenkan ja vaarallisten muukalaisten tukijoina

(Umbrasko 2022). Siten mediakontrolli on suunniteltu pikemminkin hallituksen ja sen

uskottavuuden kuin Puolan ja sen yhteiskunnan etujen mukaiseksi.

Militarismi

Martin Shaw’n (1991; 2013, 9–15) mukaan militarismi tarkoittaa sotilaallisten suhteiden

tunkeutumista sosiaalisiin suhteisiin tai sotaan valmistautumisen ja yhteiskunnan suhdetta.
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Tämän määritelmän mukaan sotilaallisella ei viitata yksittäiseen instituutioon tai ilmiöön,

vaan sillä pikemminkin kuvataan kaikkia sosiaalisia suhteita, instituutioita ja arvoja, jotka

liittyvät sotaan ja sotaan valmistumiseen (Shaw 2003, 106). Militaristiset välineet ovat

turvallistavia toimia, sillä ne korostavat käsitystä eksistentiaalisesta uhasta valtion

suvereniteetille ja kansalle. Militarismi sopii yhteen kehyksen kanssa, jonka mukaan Puola ja

Eurooppa ovat Valko-Venäjän sodankäynnin ja hyökkäysten kohteena, sillä niihin vastataan

sotilaallisella voimalla. Militarismi tukee myös käsitystä, jonka mukaan itse maahantulijat

ovat Puolan ja Euroopan kohtaama vihollinen, jolta länsimaalaisia tulee suojella. Edellä

käsitellystä mediakontrollista johtuen on mahdotonta kuvata täysin luotettavasti rajan

tapahtumia. Lukujen voidaan olettaa olevan korkeintaan suuntaa antavia, ja yhdessä

viranomaisten antamien tietojen, kuvien ja videoiden kanssa hallituksen intressejä tukevia.

Militaristiset välineet luokitellaan Balzacqin erottelun mukaan suoritukseen keskittyviksi

välineiksi, jotka mahdollistavat rajavartijoiden, armeijan ja hallituksen päätöksenteon ja

toiminnan. Militarismin kannalta rajakriisin keskeisiä välineitä ovat edellä kuvatut poliisien

ja sotilaiden lukumäärän nostaminen, voimankäyttö maahantulijoita vastaan sekä

vapaaehtoisten pääsyn estäminen rajalle. Militarismi on tehokas keino turvallisuuden

lisäämiseksi, sillä se luo kriisiin pelon ja salailun ilmapiirin, joiden myötä kriisi ja sen

ratkaisumahdollisuudet kaventuvat sotilaalliselle sektorille. Militarismiin tukeutuminen

viittaa siihen, että hallitus pitää rajakriisin ratkaisukeinona voimankäyttöä. Militaristinen

ratkaisukeskeisyys ja sen poliittisuus tulee erityisen näkyväksi, kun yritetään pohtia

vaihtoehtoisia tapoja rajakriisin ratkaisemiseksi. Esimerkiksi humanitaarisen kriisin kehys

olisi mahdollistanut tuhansien poliisien ja sotilaiden sijaan työllistänyt vapaaehtoisia avun

antajia.

Valtion militaristisella vastauksella rajakriisiin turvallistaja pyrkii vakuuttamaan yleisön siitä,

että Puolan kohtaama rajakriisi on nimenomaan ulkoinen, militaristinen uhka eikä hallituksen

itse keksimä institutionaalinen uhka. Esimerkiksi lokakuussa puolalaiset rajavartijat kertoivat,

että valkovenäläinen rajapartio oli ampunut Puolan rajapartiota provosoidakseen puolalaisia

rajavartijoita (Charlish ja Florkiewicz 2021). Marraskuussa Puolan puolustusministerin

mukaan valkovenäläiset joukot olivat uhanneet ampuvansa puolalaisia sotilaita (Charlish,

Soldatkin ja William 2021). Marraskuun puolivälissä Puolan kansallisen turvallisuuden

ministeriön mukaan rajalla olevat ihmiset heittivät toistuvasti kiviä kohti puolalaisia

rajavartijoita, jotka vastasivat vesitykeillä, kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla

hajauttaakseen sekä lopettaakseen rajalla riehuvien vihamielisen toiminnan (Florkiewicz ja
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Plucinska 2021; Pikulicka-Wilczewska 2021). Valko-Venäjän rajavartijoiden yhteenottojen ja

maahantulijoiden aggressiivisuuden korostamisen tavoitteena on ollut vahvistaa yleisön

käsitystä siitä, että militaristinen rajan turvaaminen on välttämätöntä, sillä myös uhka on

militaristinen.

14. lokakuuta ulkomaalaislakiin tehdyn muutoksen myötä rajavartioston päällikölle

keskitettiin valta päättää rajan ylittäjien maahantulosta. Tämän seurauksena rajavartijat ovat

näennäisen laillisesti työntäneet laittomasti rajan ylittäneet maahantulijat takaisin yli Puolan

rajan (Ecre 2021; Pawlak ja Wlodarczak-Semczuk 2021). Puolalaisia rajavartijoita on

syytetty esimerkiksi siitä, että he ovat lyöneet ja potkineet maahantulijoita sekä antaneet

heille sähköiskuja yrittäessään työntää heidät pois Puolan alueelta (Tondo 2021).

Lakimuutoksen ja Puolan palautuspolitiikan myötä rajalle tuodut ihmiset ovat jumissa Puolan

ja Valko-Venäjän välisellä ei-kenenkään-maalla. Lisäksi tammikuussa 2022 Puola on

aloittanut 5,5 metriä korkean rajamuurin rakentamisen koko 186 kilometrin rajalle

Valko-Venäjän kanssa estääkseen laittoman maahanmuuton myös tulevaisuudessa (Aljazeera

2022). Puolan palautuspolitiikka on ongelmallinen, sillä Valko-Venäjän tiedetään estäneen

rajalle tuotujen ihmisten palaaminen Minskiin ja sitä kautta takaisin koteihinsa. Tapausta

analysoidessa käy selväksi, että sotilaallisen kriisin sijaan kyseessä on humanitaarinen kriisi,

jonka sekä Puola että Valko-Venäjä pyrkivät esittämään diskursiivisesti ja ei-diskursiivisesti

omien poliittisten intressiensä kanssa yhteensopivaksi. Valkovenäläisten provokaatioyritykset

rajalla ovat olleet liian vähäisiä ja rajan yli pyrkivien ihmisten määrä liian pieni, jotta niissä

itsessään olisi Balzacqin kuvailema ulkoinen uhka Puolan kokoisen valtion suvereniteetille ja

kansalle.

Puolan ja Valko-Venäjän rajan tapahtumien myötä Laki ja oikeus -puolue on saanut

mahdollisuuden esitellä itseään poliittisena voimamiehenä ottamalla rajakriisiin tiukan

kannan (Umbrasko 2022) sekä mobilisoimalla sotajoukot rajalle. Elokuussa puolalaisten

rajaviranomaisten määrä rajalla oli 900 (Charlish 2021), syyskuussa 1 400 (Scislowska 2021)

ja lokakuussa 6 000 (Charlish ja Plucinska 2021). Marraskuussa hallitus oli onnistunut

siirtämään rajalle jopa 12 000 sotilasta, 8 000 rajavartijaa ja 1 000 poliisia (Czarnota ym.

2021). Sotilaiden määrä korreloi laittomien rajanylitysten kanssa, sillä sekä yritykset ylittää

raja että rajahenkilöstön huiput nähtiin loka- ja marraskuussa. Vahva kanta rajakriisin hoitoon

on ollut erityisen edullinen hallitukselle, sillä oppositiopuolueet eivät ole keksineet yhteistä

kantaa rajatilanteen ratkaisemiseksi (Cienski 2021; Umbrasko 2022). Jotkut

oppositiopoliitikot ovat vaatineet rajalla olevien ihmisten pääsyä Puolaan ja turvapaikkojen
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myöntämistä, kun taas toiset ovat jopa tukeneet hallituksen tiukkaa rajapolitiikkaa (Umbrasko

2022). Militaristinen kriisinratkaisu vahvistaa kuvaa siitä, että hallitus on pätevä ja halukas

huolehtimaan Puolan suvereniteetista. Tämä asetelma näyttäytyy vahvasti vastakkaisena

oppositiolle, jolta samanlaista määrätietoisuutta ei ole löytynyt.

6 YLEISÖ

Turvallistamisen onnistumisen puolesta puhuu jo se, että Puolan hallitus kykeni ottamaan

käyttöönsä kaikki edellä mainitut politiikan välineet. Hallitus oikeutti mediakontrollin ja

militarismin hybridisodan ja EU:n yhtenäisyyden kehysten avulla, ja erityisesti hallituksen

välineet rajakriisin uhan pienentämiseen tukivat hybridisodan kehystä. Tutkielman

uskottavuuden vahvistamiseksi käyn seuraavaksi läpi tarkemmin mahdollisia tapoja päätellä

yleisön hyväksyntä, tai sen puute, hallituksen toimille. Puolan kansan antamaa legitimiteettiä

tarkastelen Public Opinion Research Centerin (CBOS) teettämien mielipidemittausten avulla,

kun taas EU:n hyväksyntää Puolan kehyksille ja politiikan välineille tarkastelen vertailemalla

Eurooppa-neuvoston päätelmiä kehysanalyysin kehyksiin. Näiden lähteiden perusteella ei voi

vetää suoraa johtopäätöstä, että yleisön hyväksyntä olisi seuraamusta hallituksen kehyksistä.

Tällainen tarkastelu pikemminkin tukee sitä oletusta, että yleisö tuki riittävästi hallitusta

mahdollistaen politiikan välineiden mobilisoinnin.

6.1 Puolan kansa

CBOS toteutti syyskuussa ja joulukuussa 2021 kaksi mielipidemittausta koskien Puolan ja

Valko-Venäjän rajakriisiä. Kummassakin mielipidetutkimuksessa haastateltiin hieman yli

tuhatta henkilöä satunnaisotannalla. Tutkimuksen mukaan otanta edustaa Puolan

aikuisväestöä. Kummassakaan tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kerrottu mielipidemittauksen

virhemarginaaleja, joiden avulla tutkimusten yleistettävyyttä koko kansaan voitaisiin

arvioida. Lisäksi osa kysymyksistä on johdattelevia. Mielipidemittausten tarkastelu on

kuitenkin helpoin keino pohtia kansan suhtautumista hallituksen toimiin tämän

maisterintutkielman resurssien sisällä.
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Suhtautumista mitattiin kolmen kysymyksen avulla. Ensimmäisen tutkimuskysymyksessä

kysyttiin, tulisiko Puolan vastaanottaa pakolaisia valtioista, joissa on meneillään sotilaallisia

konflikteja. Tutkimuksen mukaan vastaajista 48 % mukaan Puolan ei tulisi vastaanottaa

pakolaisia näistä maista. Vastaajista 33 % hyväksyy pakolaisten vastaanottamisen, mutta

ainoastaan siihen asti, kunnes he voivat palata takaisin kotimaahansa. 9 % vastaajista on

valmis sallimaan heidän jäämisen Puolaan. 10 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.

Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin, pitäisikö Puolan viranomaisten sallia Puolan ja

Valko-Venäjän rajalla olevien, Afganistanista sekä joistakin Lähi-idän ja Afrikan maista

tulevien ihmisten turvapaikan hakeminen Puolassa. Yhteensä 33 % vastaajista vastasi, että

Puolan tulisi sallia turvapaikan hakeminen, kun taas 52 % mielestä Puolan ei pitäisi sitä

sallia. Kolmannessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin, pitäisikö Puolan vahvistaa

rajavalvontaa Valko-Venäjän rajalla. Vastaajista 77 % mielestä Puolan ehdottomasti pitäisi

vahvistaa rajan valvontaa, kun taas vain 14 % mielestä Puolan rajaa ei tulisi vahvistaa.

(Polish Public Opinion 2021a.)

Joulukuun mielipidemittauksessa vastaajien kannat olivat hieman kiristyneet syyskuuhun

verrattuna (Polish Public Opinion 2021b). Siinä missä syyskuussa 52 % vastaajista suhtautui

kielteisesti Puolan ja Valko-Venäjän rajalla olevien ihmisten turvapaikkahakemusten

käsittelyyn, joulukuussa osuus nousi 58 %:iin. ”Mieluummin ei” -vastausten osuus nousi 23

%:sta 25 %:iin, ja ”ehdottomasti ei” -vastausten osuus nousi 29 %:sta 33 %:iin. Myönteisesti

turvapaikkahakemusten käsittelyyn osuus pysyi yhteensä 33 %:ssa niin, että ”ehdottomasti

kyllä” vastanneiden osuus nousi prosenttiyksiköllä ja ”mieluummin kyllä” vastanneiden

osuus laski yhden prosenttiyksikön verran. Suurin muutos tapahtui ”en tiedä” vastanneiden

joukossa: syyskuussa vastanneiden osuus oli 15 %, kun taas joulukuussa näiden vastausten

osuus oli 9 %. Joulukuun toisessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin, tukeeko vastaaja muurin

rakentamista Valko-Venäjän rajalle, mikä vaikeuttaisi rajan ylitystä laittomasti. Yhteensä 66

% vastaajista kertoi tukevansa vahvasti muurin rakentamista, kun taas 26 % vastaajista

vastasi vastustavansa muurin rakentamista laittoman rajanylityksen estämiseksi. Joulukuun

mielipidemittauksen kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, pelkääkö vastaaja Puolan ja

Valko-Venäjän rajatilanteen johtavan aseelliseen konfliktiin. Vastaajista yhteensä 31 %

vastasi, että ei pelkää, kun taas 64 % vastaajista kertoi pelkäävänsä rajatilanteen

eskaloitumista. Samankaltaisia tuloksia löytyi jo IBRiS:ksen 1. syyskuuta toteuttamassa

mielipidemittauksessa, jossa jopa 75 % vastaajista uskoi rajakriisin kärjistyvän ja 51 % arvioi

hallituksen toimineen hyvin rajakriisin ratkaisemiseksi (Wiadomosci-Onet 2021).
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Mielipidemittauksien tulokset antavat ymmärtää, että muun muassa hallituksen edistämä

hybridisodan kehys ja militaristiset välineet ovat onnistuneet vaikuttamaan puolalaisten

käsityksiin siitä, mistä rajakriisissä on kyse. Tämä näkyy siinä, että vastaajat kannattavat

vahvempaa kantaa rajaturvallisuuden varmistamiseksi sekä tukevat hallituksen suunnitelmia

rakentaa rajalle muuri. Hybridisodan kehyksen vahvuus näkyy erityisesti siinä, että reilusti yli

puolet vastaajista vastasi pelkäävänsä rajakriisin kärjistymistä. Syyskuun mielipidemittauksen

keskeisin huomio on, että vaikka puolalaiset suhtautuivat yleisestikin kielteisesti pakolaisten

vastaanottamista kohtaan, asenteet Puolan ja Valko-Venäjän rajalla olevia

turvapaikanhakijoita kohtaan olivat vielä negatiivisempia kuin yleisesti

turvapaikanhakijoiden vastaanottamista kohtaan. Joulukuun mielipidemittauksessa havaittiin,

että puolalaisten käsitys siitä, tuleeko rajalla oleville ihmisille mahdollistaa

turvapaikkahakemuksen käsittely, on muuttunut kielteisemmäksi. Nämä tulokset vahvistavat

käsitystä siitä, että valtaosa puolalaisista ei näe rajakriisiä ensisijaisesti humanitaarisena

kriisinä. Sen sijaan, että rajalla olevia turvapaikanhakijoita haluttaisiin auttaa, heidän

turvapaikanhakuunsa suhtaudutaan kriittisesti.

Mikäli mielipidemittaukset edustavat todella Puolan kansan mielipiteitä, silloin vaikuttaisi

siltä, että enemmistö Puolan kansasta on hyväksynyt Puolan hallituksen lähestymistavan

Valko-Venäjän rajakriisin ratkaisemiseksi. Mielipidemittausten tuloksia tukee se, että Puolan

hallitus onnistui esimerkiksi kiristämään rajavalvontaa sekä estämään turvapaikkahakemusten

vastaanottamisen.

6.2 Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto neuvottelee ja hyväksyy lainsäädännön lisäksi päätelmiä. Päätelmillä ei

ole oikeusvaikutuksia, vaan niitä käytetään pikemminkin neuvoston poliittisina kannanottoina

EU:n asioihin. (Consilium 2020.) Rajakriisin alettua Eurooppa-neuvosto on julkaissut

kahdesti päätelmiä, joissa käsitellään Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisiä. Päätelmien avulla

pyrin arvioimaan rajakriisin turvallistamisen onnistumista. Tämän osion aineistona voisi

toimia esimerkiksi myös valtionjohtajien vetoomukset tai tviitit. Tutkielman rajoissa

pysymiseksi olen keskittynyt näihin helposti saatavilla oleviin asiakirjoihin.
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22. lokakuuta 2021 julkaistuissa päätelmien kohdissa 19, 21, 23 ja 24 tilannetta

kommentoidaan näin:

Eurooppa-neuvosto ei hyväksy minkäänlaisia kolmansien maiden yrityksiä

välineellistää muuttajia poliittisia tarkoituksia varten. Se tuomitsee kaikki

hybridihyökkäykset EU:n rajoilla ja aikoo vastata niihin sen mukaisesti. [– –]

EU jatkaa käynnissä olevan, Valko-Venäjän käynnistämän

hybridihyökkäyksen torjumista muun muassa hyväksymällä kiireellisesti uusia

henkilöihin ja oikeushenkilöihin kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä

asteittaisen lähestymistapansa mukaisesti. [– –] EU pyrkii edelleen

päättäväisesti varmistamaan ulkorajojensa tehokkaan valvonnan. Toimia olisi

jatkettava edelleen liikkumisen vähentämiseksi ja jäsenvaltioiden vastuun ja

solidaarisuuden oikeudenmukaisen tasapainon varmistamiseksi.

(Eurooppa-neuvosto 2021b.)

16. joulukuuta 2021 julkaistuissa päätelmissä jatketaan edellisten päätelmien linjaa (kohdat

18 ja 21):

Eurooppa-neuvosto tuomitsee jälleen kolmansien maiden yritykset

välineellistää muuttajia poliittisia tarkoituksia varten. Se korostaa tarvetta

kehittää työkaluja muuttoliikkeen välineellistämisen torjumiseksi. Se kehottaa

työstämään ripeästi ehdotusta toimista sellaisia liikenteenharjoittajia vastaan,

jotka helpottavat ihmiskauppaa tai muuttajien salakuljetusta tai osallistuvat

siihen Euroopan unionin alueelle tapahtuvan laittoman maahantulon

yhteydessä. [– –] Eurooppa-neuvosto tuomitsee jyrkästi Valko-Venäjän

hallinnon harjoittaman muuttajien ja pakolaisten välineellistämisen ja siitä

aiheutuneen humanitaarisen kriisin. EU jatkaa Valko-Venäjän hallinnon

hybridihyökkäyksen torjumista määrätietoisesti ja puuttuu kriisin kaikkiin

ulottuvuuksiin EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten sitoumusten, myös

perusoikeuksien, mukaisesti. Eurooppa-neuvosto korostaa erityisesti

seuraavien merkitystä:

- suojellaan tehokkaasti EU:n ulkorajoja, myös vahvistamalla EU:n

oikeudellista kehystä. Tässä yhteydessä se pyytää neuvostoa

tarkastelemaan komission ehdotusta väliaikaisista hätätoimenpiteistä;

- torjutaan ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa;
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- asetetaan nopeasti rajoittavia toimenpiteitä viidennen pakotepaketin

hyväksymisen jälkeen ja valmistaudutaan hyväksymään lisää

toimenpiteitä tarpeen mukaan;

- varmistetaan kansainvälisten järjestöjen esteetön pääsy

Valko-Venäjälle ja lisätään humanitaarista tukea;

- tuetaan Valko-Venäjältä tulleiden muuttajien paluuta.

(Eurooppa-Neuvosto 2021d.)

Neuvoston päätelmistä käy selväksi, että se on omaksunut käyttöönsä hybridi-käsitteen

kuvatessaan Puolan ja Valko-Venäjän rajatapahtumia. Eurooppa-neuvosto tukee Puolan

hallituksen hybridisodan kehystä puhumalla esimerkiksi hybridihyökkäyksestä, sen

torjumisesta, ulkorajojen tehokkaasta valvonnasta ja muuttoliikkeen välineellistämisestä.

Huomattavaa on, että neuvosto ei kuitenkaan kuvaa rajakriisiä hybridisodan käsitteellä. EU:n

yhtenäisyyden kehystä tukee puhe jäsenvaltioiden vastuusta ja solidaarisuudesta sekä EU:n

ulkorajoista. Neuvosto tukee myös Puolan hallituksen humanitaarisen vastuun kehystä siinä,

että se nimeää kriisin Valko-Venäjän aiheuttamaksi humanitaariseksi kriisiksi. Keskeisenä

erona Puolan hallituksen turvallistaviin toimiin on se, miten Eurooppa-neuvosto näkee

vaihtoehdot kriisin ratkaisemiselle. Neuvosto nostaa, toisin kuin Puolan ministerit, rajojen

valvonnan lisäksi rajakriisin ratkaisun keskiöön ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen

estämisen sekä uusien pakotteiden asettamisen Valko-Venäjälle. EU:n keskeisin keino

rajakriisin hillitsemiseksi onkin erityisesti ollut eri matkanjärjestäjien sanktioiminen, mikäli

ne jatkavat ihmisten lennättämistä Minskiin. Päätelmien perusteella Eurooppa-neuvoston

kehykset ovat olleet, pienellä painotuserolla, samankaltaiset kuin Puolalla. Ero

turvallistamisen toimissa näkyy ei-diskursiivisissa turvallisuuden välineissä, sillä rajamuurin

rahoittamisen ja sotilaallisen tuen sijaan EU:n ensisijaisia toimia rajakriisin ratkaisemiseksi

olivat uudet sanktiot sekä lentoreittien katkaiseminen Minskiin.

7 POHDINTA

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten Puolan hallitus turvallisti Puolan ja Valko-Venäjän

rajakriisin. Tähän kysymykseen vastatakseni lähdin etsimään vastauksia kahden

tutkimusmenetelmän avulla. Kehysanalyysin aineistona toimivat Liettuan ja Puolan

pääministerien Morawieckin ja Šimonytėn (2021) vetoomus sekä Latvian, Liettuan, Viron ja

Puolan pääministerien Kallaksen, Kariņšin, Morawieckin ja Šimonytėn (2021) vetoomus.
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Lisäksi aineistona olivat Puolan pääministeri Morawieckin, puolustusministeri Błaszczakin,

ulkoministeri Raun ja sisäministeri Kamińskin tviitit. Kehysanalyysin avulla paikansin

aineistosta hybridisodan, EU:n yhtenäisyyden ja humanitaarisen vastuun kehykset, joita

myöhemmin analysoin turvallistamisen teorian tuella. Aineistossa huomattavaa oli

ministerien yksimielisyys ja johdonmukaisuus koskien rajatapahtumien käänteitä sekä

merkitystä. Tämä näkyi siinä, että hybridisodan kehys nousi aineistosta hallituksen

vahvimpana kehyksenä. Hybridisodan kehys on kuitenkin ongelmallinen johtuen

hybridisodan käsitteen epämääräisyydestä. Tämä näkyy siinä, että rajakriisin nimeäminen

hybridisodaksi toimi Puolan hallitukselle keinona legitimoida itselleen sopivat välineet

rajakriisin hoitamiseen. Haastamisen sijaan kaksi muuta kehystä tukivat hybridisodan

kehystä. Siinä missä EU:n yhtenäisyyden kehys vaati moraalista ja muodollista tukea

hybridihyökkäyksen kohteena olevalle Puolalle, humanitaarisen vastuun kehys oli liian

heikko haastaakseen hybridisodan kehystä.

Kriittisen sisällönanalyysin avulla valitsin hallituksen tärkeimmiksi turvallistamisen

välineiden kokoelmiksi lainsäädännön, mediakontrollin ja militarismin. Lakimuutokset

mahdollistivat vallan keskittämisen viranomaisille sekä näennäisen laillisen viitekehyksen

maahanmuuttopolitiikan kiristämiselle ja maahantulon estämiselle Valko-Venäjältä. Lisäksi

poikkeusoloilla mahdollistettiin entistä tiukempi mediakontrolli, mikä on ollut Laki ja oikeus

-puoleen asialistalla jo vuodesta 2015 saakka. Mediakontrollin ansiosta hallituksen kehykset

saivat vielä paremman aseman jättäen samalla rajan todelliset tapahtumat piiloon sekä

kansalliselta että kansainväliseltä yleisöltä. Militaristiset toimet puolestaan ruokkivat kuvaa

hallituksesta Puolan ja EU:n vankkumattomana suojelijana.

Molempien analyysien perusteella Puolan hallituksen tavoitteena on ollut vakuuttaa sekä

Puolan kansa että eurooppalainen yleisö siitä, että sekä Valko-Venäjän vihamielisyys että

”vääränlaiset” maahantulijat edustavat uhkaa EU:n jäsenvaltioiden turvallisuudelle.

Militarististen välineiden tarkastelussa toin kuitenkin esiin, että Valko-Venäjän sotilaalliset

provokaatioyritykset ovat olleet rajalla vähäisiä. Puolaan pyrkiviä ihmisiä taas oli yhteensö

muutamasta tuhannesta muutamaan kymmeneen tuhanteen koko puolen vuoden aikana.

Tällainen määrä aseistamattomia siviilejä ei voi millään merkittävällä tavalla uhata Puolan

kokoisen valtion ja kansan olemassaoloa. Siten turvallistaminen vaikuttaa olevan kansan ja

suvereniteetin suojelemisen sijaan ensisijaisesti tarkoitettu poliittisten muunlaisten

tavoitteiden ajamiseen. Maahantulijoiden turvallistaminen uhaksi palvelee Laki ja oikeus

-puolueen intressejä, sillä se on noussut valtaan nationalistisilla ja muukalaisvastaisilla

63



kampanjoilla. Rajakriisi onkin saattanut näyttäytyä valtaa pitävälle puolueelle sopivana

tapahtumana vahvistaa omaa kannatuspohjaa seuraavissa parlamenttivaaleissa vuonna 2023.

Tutkielman tutkimuskysymykseen vastaan seuraamalla Balzacqin turvallistamisen

määritelmää: Puolan hallitus turvallisti rajakriisin mobilisoimalla rajakriisin kehykset ja

politiikan välineet, muun muassa lietsomalla muuttoliikevastaisuutta korostaen

maahantulijoiden aggressiivisuutta sekä vetoamalla yleisön traumoihin sodasta ja vuoden

2015 niin kutsutusta pakolaiskriisistä Euroopassa. Turvallistaminen tapahtui erityisesti

hybridisodan kehyksen, mediakontrollin ja militarismin avulla, joiden avulla rajakriisi saatiin

näyttäytymään ensisijaisesti sotilaallisena uhkana Puolan suvereniteetille. Rajakriisin

turvallistaminen onnistui, mikä näkyy hallituksen erilaisten politiikan välineiden

käyttöönottamisessa, puolalaisissa mielipidemittauksissa sekä Eurooppa-neuvoston

päätelmissä. Vaikuttaa siltä, että rajakriisi toimi välineenä sekä Valko-Venäjälle että Puolalle:

siinä missä Valko-Venäjä käytti rajalle tuomia ihmisiä keinona painostaa Euroopan unionia,

Puolan valtionjohdolle rajakriisi näyttäytyi keinona edistää puolueen intressejä.

Vaihtoehtoisen tulkintakehyksen pohtiminen tuo aiempaa näkyvämmäksi Puolan hallituksen

tekemät turvallisuustoimet sekä niiden poliittisuuden. Rajakriisin kehystäminen

humanitaariseksi kriisiksi olisi mahdollistanut sen, että rajalle tuodut ihmiset olisi nähty

uhreina. Tällainen näkökulma olisi voinut tuhansien poliisien ja sotilaiden sijaan työllistää

vapaaehtoisia avun antajia. Rajan väkivaltaisuuksien sijaan turvapaikanhakijat olisi voitu

päästää turvapaikkamenettelyn piiriin, ja väärin perustein maahan saapuneet yksilöt olisi

voitu käännyttää tai karkottaa Puolasta kansainvälisiä sopimuksia kunnioittaen.

Hybridisodan kehys oli toimiva valinta Puolalta, Latvialta, Liettualta ja Virolta, sillä sodan

kehys oikeutti ”maanpuolustuksen”. EU:n jäsenvaltioiden kesken on erimielisyyksiä

turvapaikkapolitiikasta, minkä vuoksi voimakas EU:n humanitaarisen vastuun kehys olisi

saattanut estää Puolan hallitukselta esimerkiksi militarismin ja mediakontrollin oikeutuksen.

Eurooppa-neuvoston päätelmissä oli kuitenkin huomattavaa, ettei niissä tuomittu Puolan

sota-käsitteen käyttöä tai lakimuutoksia, jotka mahdollistivat näennäisen laillisesti muun

muassa turvapaikkahakemusten käsittelemättömyyden sekä joukkokarkotukset. Tämä voi

myös antaa vihiä siitä, ettei EU:n jäsenvaltioiden kanta ollut täysin yhtenäinen koskien

rajakriisin sisältöä ja merkitystä. Siten hybridisodan kehyksen laimentaminen poistamalla

sodan käsite saattoi olla kompromissi Eurooppa-neuvostossa olevien valtiojohtajien välillä.

Tätä tukee myös esimerkiksi se, että ihmisoikeuskomissaari on myöhemmin huomauttanut
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Puolan palautuspolitiikasta, joukkopalautuksesta ja humanitaarisen avun antamisen

velvollisuuden sivuuttamisesta (Council of Europe Comissioner for Human Rights, 2022).

Samaan aikaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhtenäisyyteen vetoaminen tarjosi Puolalle

mahdollisuuden lämmitellä suhdettaan Euroopan unioniin. Puhumalla EU:n yhteisistä rajoista

Puolan ministerit kehystävät Puolan EU:n turvaajaksi, mikä häivyttää taka-alalle Puolan ja

EU:n oikeusvaltiokiistan syksyllä 2021. Näin tekemällä turvallistaja rakentaa Puolasta kuvaa

sekä Valko-Venäjän vihamielisyyden uhrina että sankarina, joka puolustaa Euroopan unionia.

Tutkielmani tulokset tukevat aikaisempia turvallistamisen tutkimuksia Puolan kontekstissa.

Samoin kuin Podgórzańskan (2019) johtopäätöksissä, tämän tutkielman kehysanalyysin

mukaan muuttoliikkeet turvallistetaan Puolan julkisessa keskustelussa. Tämä näkyy

esimerkiksi sisäministeri Kamińskin (2021h) tviitissä, jossa muukalaisvastaisuutta lietsotaan

maalailemalla uhkakuvia siitä, kuinka ihmisiä alkaa tulla yhä enemmän tietyistä maista ellei

heidän maahanpääsyään pysäytetä välittömästi. Podgórzańskan tutkimuksen tavoin Puolan ja

Valko-Venäjän rajakriisissä on kyse turvallistamisesta, sillä maahantulijoiden määrä oli liian

pieni aiheuttaakseen todellista uhkaa Puolan valtiolle ja väestölle. Siispä jaan Podgórzańskan

kanssa johtopäätökset siitä, että muuttoliikkeiden turvallistaminen palvelee hallituksen

poliittisia päämääriä oikeuttamalla muukalaisvastaisen politiikan. Tutkielmani tukee myös

Witoldin (2017a) tutkimusta, jonka mukaan muuttoliikkeiden liittäminen turvallisuuteen

toimii keskeisenä pilarina Puolan turvallisuuspolitiikassa. Puolan ja Valko-Venäjän

rajakriisissä Puolan hallitus on ottanut käyttöönsä kaikki ne toimet, jotka Witold nimeää

hallituksen keinoiksi estää maahantulo ja -muutto sekä turvapaikan hakeminen. Myös muurin

rakentaminen tukee Witoldin käsitystä ”Eurooppa-linnoituksen” rakentamisesta. Vuoden

2021 rajakriisin yhteydessä käytetyt turvallistamisen välineiden kokoelmat poikkeavat jonkin

verran niistä, joita Grzymski ja Jaroszewicz (2021) ovat todenneet Puolan käyttäneen

ukrainalaisten maahantulijoiden vastaanottamisessa vuosina 2014–2020. Siinä missä he

korostavat analyysissään valtion välinpitämättömyyttä, teknokraattista hallintoa ja

naapuruutta, itse olen korostanut rajakriisin analyysissä lainsäädäntöä, mediakontrollia ja

militarismia. Samankaltaisia välineitä ovat lakimuutokset maahantulijoiden pysäyttämiseksi

sekä Valko-Venäjän että Ukrainan rajalla. Historiallisten suhteiden ja rajakriisin kontekstin

vuoksi naapuruus ei taas toiminut syynä ihmisten vastaanottamiselle Puolaan

Valko-Venäjältä. Myös välinpitämättömyys loisti poissaolollaan tässä rajakriisissä, sillä

välinpitämättömyyden sijaan hallitus keskitti merkittävästi resursseja maahantulon

pysäyttämiseksi Valko-Venäjän rajallaan.
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7.1 Tutkimusasetelman kriittinen arviointi

Olen läpi tutkielman avannut tekemiäni valintoja tutkielman läpinäkyvyyden ja

uskottavuuden varmistamiseksi. Seuraavaksi käyn läpi tutkimusasetelman ja -menetelmien

vahvuuksia, haasteita ja heikkouksia.

Tutkielman teoreettinen viitekehys tuki hyvin analyysin tekemistä. Kööpenhaminan

koulukunnan turvallistamisen teoretisointi määritteli tutkielman keskeiset käsitteet sekä

taustoitti turvallistamisen tutkimuksen nousun, ja Balzacqin turvallistamisen teoria tarjosi

selkeät painopisteet analyysin tekemiselle. Näitä olivat erityisesti yleisön ja turvallistajan

valta-aseman keskeisyys, toimijan ja kontekstin keskinäisriippuvuus eli pyrkimys esittää

rajakriisi ulkoisena uhkana sekä turvallistamisen välineiden huomiointi. Lisäksi puheaktien

erottelu perlokutiivisista akteista mahdollisti rajakriisin syy-seuraussuhteiden eli kehysten ja

politiikan välineiden tutkimisen. Tutkielman kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa, että

analyysi ponnisti voimakkaasti tutkielman teoriasta. Siten erilaisella teoreettisella taustalla

rajakriisi voisi näyttäytyä hyvinkin erilaisena tapahtumasarjana. Esimerkiksi hybridisodan

teoreettisella viitekehyksellä voitaisiin todeta Valko-Venäjän todella ottaneen käyttöönsä

hybridisodan välineet EU:ta vastaan (ks. Łubiński 2021).

Balzacqin (2011b, 38) turvallistamisen teoria kannustaa käyttämään useampaa

tutkimusmenetelmää turvallistamisen teorian selitysvoiman parantamiseksi. Tämän ansio

näkyy hyvin tässä tutkielmassa, jossa yhden menetelmän käyttö olisi sivuuttanut kokonaan

joko diskursiivisten tai ei-diskursiivisten toimien ulottuvuuden. Pelkkä kehysanalyysi olisi

saattanut jättää tutkielman pinnalliseksi kuvailuksi, joka ei olisi lopulta kertonut paljoa muuta

kuin sen, minkä jo ennen analyysiä oletin: yksi Puolan hallituksen kehyksistä oli

hybridisodan kehys. Ilman kehysanalyysiä kriittinen sisällönanalyysi olisi puolestaan rajannut

toimien diskursiivisen legitimoinnin prosessin pois kokonaan tutkielmasta. Tämä olisi voinut

olla ongelmallista ottaen huomioon, että koko turvallistamisen tutkimus on lähtöisin

puheaktien analysoinnista. Lisäksi kriittinen näkökulma olisi saattanut pudota kokonaan pois

tutkielman analyysistä, sillä toimijoiden toiminnan läpikäynti olisi jäänyt puuttumaan. Siten

menetelmät täydensivät toisiaan niin, että lopputuloksena on tutkielma, joka kattaa laajasti

hallituksen keskeisimmät turvallistamisen toimet.
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Tutkielman suurin haaste oli löytää luotettavaa tietoa sisällönanalyysin tekemisen tueksi.

Erityisesti lukujen määrä vaihteli eri aikakausilehtien välillä, samoin kuten näkökulma siitä,

mitä rajalla todella on tapahtunut. Monipuolisia englanninkielisiä lähteitä oli vähän saatavilla,

minkä vuoksi jouduin käymään läpi konekääntäjän avulla paljon puolankielisiä artikkeleita

rajakriisin kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Haastetta kuitenkin helpotti analyysin

teorialähtöisyys, jonka ansiota analyysin painopiste pysyi politiikan välineiden kriittisessä

tarkastelussa tapahtumien tarkan kuvailun sijaan.

Tutkielman kannalta haastavaa oli myös turvallistamisen onnistumisen todistaminen

uskottavasti pienessä sivumäärässä. Erityisesti CBOS:n mielipidemittauksia voidaan

kritisoida niiden menetelmien läpinäkymättömyydestä. Mielipidemittauksien tuloksia

kuitenkin tukee se fakta, että hallitus kykeni ottamaan käyttöönsä kaikki haluamansa

politiikan välineet rajakriisin hillitsemiseksi ilman, että toimet johtivat esimerkiksi

mielenosoituksiin. Eurooppa-neuvoston päätelmät puolestaan valottavat sitä, minkälaisen

kielen Eurooppa-neuvosto on omaksunut koskien rajakriisiä. Eurooppalaisen yleisön

legitimointiprosessin tarkastelun uskottavuutta voisi parantaa se, että joko EU:n johtajien tai

jäsenvaltioiden päämiehien tviittejä käytäisiin läpi johdonmukaisesti samalla menetelmällä

kuin kehysanalyysissä. Tämä toki johtaisi siihen, että tutkielmasta tulisi rajata jotakin muuta

pois tutkielman sivumääräsuosituksen noudattamiseksi.

Lopuksi haluan vielä pohtia omaa positiotani tutkielman tekijänä sekä tutkielman tavoitteita.

Tartuin tutkielman teoriaan ja tapaukseen lähes olemattomilla taustatiedoilla, minkä vuoksi

oman positioni muutokset olivat helposti tunnistettavissa. Siinä missä ennen analyysin

tekemistä pohdin, oliko rajakriisissä kyse turvallistamisesta vai todellisesta

turvallisuusuhasta, johon vastattiin syystä turvallisuuden alueella, rajakriisin taustoituksen ja

kehysanalyysin jälkeen otin kriittisen otteen sisällönanalyysin tekemiseen. Tämän

seurauksena tutkielmani on ensimmäinen kriittinen tutkielma Puolan ja Valko-Venäjän

rajakriisistä englannin- ja suomenkielisessä turvallistamisen tutkimuksessa. Tutkielman

ensisijainen tavoite on edelleen antaa oma empiirinen panos turvallistamisen tutkimukselle.

Tämän lisäksi tavoitteeni on ollut valottaa Puolan hallituksen toimien ongelmallisuutta

esimerkiksi kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten valossa. Vaikka Valko-Venäjä

organisoi ihmisten saapumisen rajalle, Puola – EU:n ja useiden EU-jäsenmaiden tukemana –

mahdollisti rajatapahtumien eskaloitumisen humanitaariseksi rajakriisiksi. Tutkielman

tulosten perusteella Puolan toimiin Valko-Venäjän ja Puolan rajakriisin ratkaisemiseksi tulee

suhtautua kriittisesti. Esimerkiksi EU:n ja sen jäsenmaiden solidaarisuuden lupailu asettuu
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kyseenalaiseksi Puolan turvallisuustoimien kanssa, sillä se legitimoi Puolan humanitaarisen

vastuun pakoilun ja muukalaisvastaisen politiikan.

7.2 Mahdollinen jatkotutkimus

Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kirjoitushetken ja

joulukuun 2021 välillä. Poikkeusolojen sijaan hallitus on säätänyt uusia poikkeusolojen

kaltaisia lakeja, jotka ovat voimassa kesäkuuhun 2022 saakka. Uusimpien lakien mukaan

avunantojärjestöt eivät vieläkään pääse rajalle. Journalistit puolestaan voivat hakea lupaa

vieraillakseen raja-alueella valvotusti. (Daily Sabah.) Käytännössä tämä tarkoittaa, että

EU:ssa on muutaman kuukauden kuluttua ollut vuoden sellainen rajakriisi, jonne vapaa media

ei pääse raportoimaan rajan todellisista tapahtumista. Tutkielman poliittisten tavoitteiden

kannalta olisi hyvä jäädä seuraamaan, miten esimerkiksi EU suhtautuu rajakriisin

kehittymiseen.

Puolan ja Ukrainan rajalla taas on tapahtunut keskeisiä muutoksia vuoden 2022 alusta lähtien.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta johti siihen, että seuraavan kuuden viikon

aikana lähes 4,5 miljoonaa ihmistä pakeni sotaa Ukrainasta. Tästä määrästä Puola on ottanut

vastaan yli 2,5 miljoonaa sotaa pakenevaa ihmistä. (UNCHR Operational Data Portal.)

Kaikki ukrainalaiset pakolaiset saavat asua ja työskennellä Puolassa 18 kuukautta, minkä

jälkeen oleskeluaikaa on mahdollista pidentää. Lisäksi pakolaiset saavat käyttää ilmaiseksi

julkista liikennettä, pääsevät julkisen terveydenhuollon piiriin sekä ovat oikeutettuja

lapsilisiin. EU puolestaan sallii ukrainalaisille pakolaisille tilapäisen suojelun jopa kolmeksi

vuodeksi. (Harper 2022.) Hyväksyntä ukrainalaisten vastaanottamisesta asettuu vahvaksi

vastakohdaksi Valko-Venäjän rajakriisin välineiksi joutuneiden ihmisten kohtelulle. Tulevien

tutkimusten mahdollisiin tutkimuskysymyksiin voisi kuulua esimerkiksi se, miten ja miksi

Puolan hallituksen turvallistavat toimet eroavat eri muuttoliikkeiden kohdalla vuoden 2015

jälkeen.
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