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• Kleptokraattisen, ydinsotahullun imperialismin itsetuho 

• Miten tähän on tultu? Lännen vastuu 

• Natoon vai ei? - Mutta millaiseen Natoon? 

• Zelenskyin moraalinen ylivoima  

• Alas russofobia—eläköön rohkeat protestit Venäjällä, 
eläköön suuri venäläinen kulttuuri ja historia! 
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Toimitukselta 

Uusi  historia –tiedote ilmestyy silloin tällöin. Yhdistyksellämme ei yksittäisiin poliittisiin 

kysymyksiin välttämättä ole yhteistä, virallista kantaa. Esitetyt mielipiteet ovat siis kirjoitta-

jien omia.  Tämän numeron on toimittanut Heli Santavuori, toimituksessa myös Pertti Kos-

kela, Pia Länsman ja Sinikka Littu.  

humanpath.net | newhistory.fi| facebook.com/uusihistoria  

Tämä tiedote keskittyy aiheisiin, joita yhdistyk-

semme ei ole aikaisemmin paljoakaan julkisuu-

dessa käsitellyt. Sota kuitenkin muutti kaiken. 

Tällaisen barbarian ja koko ihmiskuntaan koh-

distuvan eksistentiaalisen uhan edessä emme 

voi emmekä halua vaieta.  

Tarkoituksemme on muodostaa kokonaisku-

vaa ja taustoittaa tapahtumia. Sen vuoksi artik-

keleissa painottuu Venäjän kehitys viimeisen 30 

vuoden ajalta. Julkaisemme tässä yhteydessä 

aikaisempia sisäisiä keskustelujamme.  

Keskustelua voi jatkaa Facebook-

ryhmässämme. Ajatuksena on tarkastella päi-

vänpoliittisia uutisia siltä kannalta, mikä maail-

manhistoriallinen merkitys niillä on—vai onko.  

Ryhmä on julkinen ja kaikille (laillisille) mielipi-

teille avoin. Moderointilinja kuitenkin on tiuk-

ka, sillä mihinkään juupas-eipäs väittelyyn em-

me halua juttua, emmekä salli rasismia, fasis-

mia, disinformaatiota tai henkilökohtaisia 

hyökkäyksiä. Tervetuloa keskustelemaan: 

facebook.com/historiallista 

Absurdia barbariaa 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut maail-

man kokonaan uuteen asentoon. Vaivalla raken-

nettu eurooppalainen rauha tunnuksella ”ei kos-

kaan enää”, on yhdessä yössä pyyhitty pois. 

Sana, joka uutisissa toistuu, on ”absurdi”. Eräs 

Mariupolista henkensä uhalla paennut nainen  

vastasi BBC-radiossa kysymykseen mitä hän nyt 

ajattelee Putinin hyökkäyksestä: ”Olen miettinyt 

tuota tosi paljon, mutta joka kerta mieleeni tulee 

vain yksi sana: absurdi. Muuta en osaa ajatella.”  

Oppositioaktivisti Nadia Tolokonnikova sanoi 

samantapaisesti Guardianin haastattelussa (s. 

30). Hän ei nähnyt minkäänlaista syytä, ei min-

käänlaista logiikkaa miltään kannalta. Toisin sa-

noen: järkeä ei löydy, vaikka kuinka yrittäisi 

asettua hyökkääjän asemaan ja etsiä sieltä ym-

märrettäviä motiiveja.  

Absurdeja piirteitä ovat seuraavat: 

1. Koskaan historiassa ei sellainen imperialisti-

maa, joka on taloudellisesti niin heikoilla, ole pyr-

kinyt maailmansotaan. Hitlerin Saksassa oli mah-

tava teollisuus ja tieteellinen tutkimus myös oli 

korkealla tasolla. Venäjä sen sijaan on deindust-

rialisoitunut: se myy öljyä ja kaasua ja muita 

luonnonvaroja, mutta ei tuota juuri mitään.  

2. Voiko todella IT-vallankumouksen oloissa 

rakentaa maan johdon legitimiteettiä totaalisen 

valheen varaan? Nyt on Venäjällä kaikki keskuste-

lu tukahdutettu määrätietoisesti ja raa’asti. Venä-

jän TV esittää niin uskomatonta satua Ukrainan 

 

Me toivomme vain yhtä: 

Tulkoon Venäjästä  

normaali valtio.  

- Matti Puolakka 2018 

https://humanpath.net
https://newhistory.fi
https://www.facebook.com/uusihistoria
https://www.facebook.com/groups/historiallista.nyt
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Pirkanmaalainen vihreiden poliitikko Perttu 

Jussila twiittasi neljä päivää Venäjän hyök-

käyksen jälkeen näin: 

”Aamurutiini on ollut muutaman päivän 

selvittää: 1) Onhan Zelenskyi hengissä. 2) On-

han Kiova vielä hallussa.” 

Aamurutiineja 

Ihmiskunta ensin!  

Toivomme rehellistä väittelyä ja asiallista kritiik-

kiä Matti Puolakan historianfilosofisesta näke-

myksestä, mukaan lukien sen aatehistoriaa, esi-

historiaa ja ihmiskunnan nykytilaa koskevat puo-

let sekä käytännön sovellukset. Esittelyä sivustol-

lamme: humanpath.net. 

Tykkää, kommentoi ja jaa julkaisujamme, tai arvi-

oi niitä mediassa. Taloudellisesti voit tukea julkai-

sutoimintaamme ostamalla kirjojamme tai teke-

mällä lahjoituksen yhdistyksen tilille:  

FI96 5721 1520 3352 53 / Uusi historia ry 

Rahankeräyksen lupanumero: RA/2021/1110  

– tue uudenlaista aatteellispoliittista keskustelua 

tapahtumista, että se aiheuttaa suorastaan fyysis-

tä pahoinvointia. ”Venäläiset eivät iske siviilikoh-

teisiin.” ”Venäläiset sotilaat jakavat ruokaa ukrai-

nalaisille siviileille, jotka tervehtivät heitä pelasta-

jina.” ”Ukrainan on kaapannut pieni USA:n ohjai-

lema natsiklikki, ei Ukrainan kansa sitä hyväksy.”  

3. Voiko globalisaation oloissa suuri teollistu-

nut maa todella eristää itsensä kaikesta kansain-

välisestä kanssakäynnistä ja kaupasta ja kuvitella 

voivansa jatkaa elämäänsä jonkinlaisena Pohjois-

Koreana? Sehän on mahdotonta.  

4. Venäjän sotilasdoktriiniin kuuluu ydinasei-

den ensikäyttö. Sillä uhkaillaan, koska missään 

muissa suhteissa Venäjän sotilaallinen voima ei 

riitä aloittamaan maailmansotaa. Ydinsodalla uh-

kailu on absurdiuden huippu. Mitä voidaan saa-

vuttaa rajoitetullakin, taktisella ydiniskulla, joka 

sekin loisi mittaamatonta tuhoa?  

”Mitä olisi maailma ilman Venäjää”, lausui Pu-

tin (ks. s. 22) perusteluksi miksi hän olisi valmis 

myös koko maapallon tuhoavaan ydiniskuun. Jos 

siis absurdiudesta yritetään etsiä jotain järkeä, se 

on Venäjän eliitin epätoivo.  

Epätoivo johtuu siitä, että Venäjän nykysystee-

min päivät ovat olleet luetut jo pitkään, ja eliitti 

siellä tietää sen vallan hyvin. Jos ei tietoisesti, niin 

nahoissaan.  

Eksistentiaalinen uhka Venäjän eliitille ei ole 

Nato eikä Naton laajentuminen. Se on ensinnäkin 

vihreä siirtymä lännessä, ja toiseksi demokra-

tiakehitys Neuvostoliittoon tai sen vaikutuspiiriin 

kuuluneissa maissa.  

Jos siis halutaan löytää jotain järkeä, jotain 

logiikkaa Venäjän nyt käynnistämästä sodasta, se 

on tämä: ”Meidän jälkeemme vedenpaisumus.”  

Koskaan ennen ei historiassa ole ollut imperia-

listimaata, jonka itsetuhoisuus on noin suoraa, 

selvää ja selvin sanoin jopa ilmaistua. Ja se todel-

la on koko maapallolle eksistentiaalinen uhka.  

Mutta se miten nopeasti ja miten ehdotto-

masti Venäjän hyökkäystä vastaan maailmalla 

muodostui demokraattinen yhteisrintama, on 

toivoa herättävää. On yhdistettävä kaikki yhdis-

tettävissä olevat voimat päävihollista vastaan. 

Sillä tavalla Hitler voitettiin, ja niin tullaan voitta-

maan myös Kremlin ydinsotahullut.  
Heli Santavuori 

Uutisista saksittua 

Sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa on valtava 

joukko ihmisiä, jotka kieltäytyvät uskomasta 

tosiasioita, kuten hävittyjä vaaleja tai raakaa 

sotaa naapurimaan kimppuun. Suomessa kulo-

valkean lailla levinneet valeuutiset rokotteista 

todistavat, että emme ole turvassa, vaikka luku-

taito on täällä maailman kärkeä. (Yle Uutiset 

22.3.2022) 

Disinformaatio 

https://humanpath.net/
https://humanpath.net/category/uusi-historia-ry/julkaisuja-uusi-historia-ry/
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Yuval Noah Harari: 

Ukraina on kansakunta, jolla 
on tuhatvuotinen historia 
Yuval Noah Hararin haastattelu YouTubessa. 

Seuraavassa käännös videon alkupuolesta jos-

sa hän käsittelee Ukrainan kansakunnan his-

toriaa muutamin nopein vedoin. 

Olennaisinta on tietää, että ukrainalaiset eivät ole 

venäläisiä, ja että Ukraina on muinainen itsenäi-

nen kansakunta. Ukrainalla on tuhatvuotinen his-

toria. Kiova oli merkittävä metropoli ja kulttuuri-

keskus aikana jolloin Moskova oli tuskin edes ky-

lä. Suurimman osan tuosta tuhannesta vuodesta 

Kiovaa ei hallittu Moskovasta käsin, ne eivät kuu-

luneet samaan poliittiseen kokonaisuuteen. 

Vuosisatojen ajan Kiova suuntautui länteen. 

Se oli osa unionia Liettuan ja Puolan kanssa, kun-

nes Venäjän tsaristinen imperiumi valloitti sen. 

Mutta tämän jälkeenkin ukrainalaiset pysyivät 

pääasiassa erillisenä kansana, ja tuo on tärkeätä 

tietää koska juuri tuosta on nyt kyse. 

Olennaista tässä sodassa ainakin presidentti 

Putinille on se, onko Ukraina itsenäinen kansa-

kunta, ja onko se kansakunta ollenkaan. Hänellä 

on tämä fantasia, että Ukraina ei ole kansakunta, 

että se on Venäjän osa ja että ukrainalaiset ovat 

venäläisiä.  

Tässä fantasiassa ukrainalaiset ovat venäläisiä 

ja he haluavat takaisin äiti Venäjän syliin, ja heitä 

estää siitä vain pieni johtoklikki, joita Putin kuvaa 

natseiksi. Vaikkakin Ukrainan presidentti on juu-

talainen, mutta olkoon, juutalainen natsi… Ja Pu-

tinin kuvitelma oli lähinnä kai sellainen, että hä-

nen tarvitsi vain lähteä valloitussotaan, niin Ze-

lenskyi pakenee, hallinto romahtaa, armeija las-

kee aseensa ja ukrainalaiset tervehtivät venäläi-

siä vapauttajina ja heittävät heille kukkasia.  

Tuo fantasia on nyt jo hajonnut pirstaleiksi. 

Zelenski ei ole paennut. Ukrainan armeija taiste-

lee. Ja ukrainan kansa ei heittele venäläisiä kuk-

kasilla. Se heittelee heitä Molotovin cocktaileilla.  

Pyhän Sofian 

katedraali Kio-

vassa. Se on 

rakennettu 1000

-luvun alussa. 

Myöhemmin 

ulkonäköä muu-

tettiin ukrai-

nalaiseen ba-

rokkityyliin. 

KUVA: Francisco 

Anzola, CC BY 

3.0. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQqthbvYE8M
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71346856
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71346856
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Zelenskyin valinta 
Kun ihminen tiukan paikan tullen tekee oikeudenmukaisen valinnan, hänen suustaan alkaa tulla 

viisauksia. Näin käy kenelle vain, oli hän sitten kokenut, älykäs, sivistynyt tai ei sinne päinkään. 

Kun suurten, yllättävien vaikeuksien edessä valitsee vääryyden, ihmisestä tulee typerys. Myös 

näin käy jokaiselle, oli hän sitten kokenut, älykäs, sivistynyt tai ei.  

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi teki rehellisen ja oikeudenmukaisen valinnan, 

vaikka se merkitsi asettumista hengenvaaraan. Niin teki koko hallinto. Näin Ukrainan instituu-

tiot  säilyivät yhtenäisinä.  

Zelenskyi valloitti koko maailman sydämet. Esiintymisillään hän  riisui Venäjän valtioterro-

risteilta legitimiteetin, moraalisen arvovallan, kaiken vetovoiman. Elämänviisaus, eloisuus ja 

huumori loistaa hänestä samalla kun Putin kiristelee hampaitaan Shoigun ja Gerasimovin yr-

myillessä synkkinä mystisen pitkän pöydän päässä. (Ks. seuraava sivu.) 

Toki Zelenskyi on taitava esiintyjä, jolla on sana hallussaan. Mutta hän on myös poliitikkona 

kokematon, ja on jo joutunut sen vuoksi erinäisiin noloihin tilanteisiin. Venäjän sotahullu eliitti 

kuvitteli voivansa halveksua häntä. Eipä voinut.  

”Venäjä aloitti tänään hyökkäyksen Ukrainaan. 

Putin aloitti sodan Ukrainan, koko demo-

kraattisen maailman kanssa. Hän haluaa tu-

hota valtiomme ja kaiken, mitä olemme ra-

kentaneet ja minkä vuoksi elämme.” 

”Minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä”. – 

Vastauksena USA:n tarjoukseen auttaa hänen 

evakuoimisessaan.  

”Perheenjäseneni eivät ole pettureita 

vaan Ukrainan kansalaisia”. – Zelenskyi ker-

toi, että myös hänen perheensä jää Kiovaan. 

”Taistelemme siitä, mihin raja vedetään: 

se vedetään elämän ja orjuuden väliin.”  

"Meidän aseemme on totuus. Ja totuus 

Zelenskin lausahduksia 

Kerättynä eri uutislähteistä viimeisten viikkojen 

ajalta, pakoitellen hieman stilisoituna. 

on, että tämä on meidän maamme, meidän valti-

omme, ja nämä ovat meidän lapsiamme." 

”Teidän (Venäjän) TV-uutistenne Ukraina ja 

todellinen Ukraina ovat kaksi täysin eri maata. 

Meidän maamme on todellinen.”  

”Ketkä kärsivät eniten? Ihmiset. Ketkä eivät 

Virkaanastujaispuheessaan v. 2019 Zelenskyi sa-

noi kansanedustajille: ”En halua kuvaani teidän 

työhuoneisiinne: presidentti ei ole ikoni, eikä idoli 

tai muotokuva. Laittakaa lastenne kuvat seinälle, 

ja katsokaa niitä joka kerta kun teette päätöksiä.” 

Kuva ja teksti, @BenjaminRamm Instagramissa. 
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halua tällaista tapahtuvan kenellekään? Ihmiset. 

Ketkä voivat pysäyttää tämän sodan? Ihmiset.” 

”He [Venäjän johtajat] sanovat aikovansa va-

pauttaa Ukrainan kansan. Mutta Ukrainan kansa 

on vapaa.” 

”Venäläiset sotilaat ovat 25 päivän ajan etsi-

neet itse keksimiään natseja, joilta he väitetysti 

haluavat suojella kansaamme, mutta eivät ole 

onnistuneet löytämään niitä. He etsivät, mutta 

eivät löydä ukrainalaisia, jotka ottavat heidät vas-

taan kukkasin edes jossain kaupungissamme tai 

kylässämme. 

Ja mikä tärkeintä, venäläiset sotilaat eivät löy-

dä tietään kotiin. Siksi sotilaamme auttavat heitä 

löytämään tiensä Jumalan tuomion eteen.” 

”Ukraina haluaa rauhaa. Eurooppa haluaa rau-

haa. Maailma sanoo, ettei se halua taistella, ja 

Venäjä sanoo, ettei se halua hyökätä. Joku meistä 

valehtelee.”  

”Kaksi päivää sitten olin Donbassissa, demar-

kaatiolinjalla. Siellä oli lastentarha ja toisaalta kra-

naatti, joka osui siihen. Siellä oli koulu, ja toisaalta 

kranaatti, joka lensi koulun pihalle. Lähistöllä oli 

30 lasta, jotka ovat menossa… ei, eivät Natoon, 

vaan tunneille, kouluun.”  

”Haluan sanoa tämän vielä kerran venäläis-

äideille, varsinkin varusmiehien äideille. Älkää 

lähettäkö lapsianne sotaan vieraaseen maahan.”  

”Venäläiset hyökkääjät ovat päämäärättömiä, 

kuin eksyneitä lapsia. Ukrainalaiset sotilaat, raja-

vartijat, reserviläiset, jopa vaatimattomat maan-

viljelijät vangitsevat heitä joka päivä. Kaikki he 

sanovat samaa: he eivät tiedä, miksi he ovat tääl-

lä”.  

”Arvostamme kaikkea apua, mutta kaikkien 

tulee ymmärtää, että se ei ole hyväntekeväisyyttä 

jota Ukrainan pitäisi anella. Se ei ole jaloutta, jon-

ka edessä Ukrainan pitäisi kumartaa. Apu on tei-

dän panoksenne Euroopan ja maailman turvalli-

suuteen, jonka luotettavana kilpenä Ukraina on 

ollut kahdeksan vuoden ajan. Kahdeksan vuoden 

ajan Ukraina on pidätellyt yhtä maailman suurim-

mista armeijoista.” 

”Olen pohjattoman ylpeä Ukrainan armeijasta. 

Maanpuolustajiemme ansiota on, ettei meistä ole 

tullut orjia, eikä koskaan tule. ” 

”Pyydän teitä huolehtimaan lähimmäisistän-

ne. Pitäkää huolta aseveljistänne. Ihailen teitä ja 

niin tekee myös koko maailma Hollywood-

tähdistä poliitikkoihin. Tänään te, ukrainalaiset, 

symboloitte voittamattomuutta.” 

”Ukrainalaiset pitivät pintansa ja heidän 

päättäväisyytensä innosti koko maailmaa.” 

 

Miten elämänne muuttui sodan alettua? 

"Elämä on mitä se on. Elämäni on tänään hie-

noa, kunnioitan sitä, että minua tarvitaan… Luu-

len, että elämälle antaa merkityksen se, että si-

nua tarvitaan… ei se, että vain kävelet, hengität, 

syöt…”. (Twiitti @achkhikvadze)  

 

Kuinka kestätte tilanteen paineita, kun suosi-

onne on noussut huimasti ja teitä verrataan jopa 

Churchilliin? 

”Olen iloinen voidessani auttaa kansaani, 

mutta en juo niin paljon kuin Churchill.” (Twiitti 

@RichardEngel) 

 

Kaikki Zelenskyin puheet löytyvät presidentin vi-

rallisilta nettisivuilta myös englanniksi teksti-

tettyinä. 

 

Tässä Putin käskee laittamaan ydin-

aseet valmiustilaan. Käskytettävinä 

puolustusministeri Shoigu ja armeijan 

ylipäällikkö Gerasimov pitkän (mystisen 

pitkän) pöydän toisessa päässä. KUVA  

Max Seddonin Twiittiketjusta 27.2. Siitä 

löytyy myös video. Lähikuvissa Shoigu ja 

Gerasimov näyttävät varsin synkeiltä.   

https://www.president.gov.ua/en/news/speeches
https://www.president.gov.ua/en/news/speeches
https://twitter.com/maxseddon/status/1497921990455353350?s=20&t=eJ076-XhgRN31WOPg5wYlg
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Olena Zelenskajan avoin kirje 
kansainväliselle medialle 

Viime aikoina olen saanut haas-

tattelupyyntöjä lukuisilta kansainvä-

lisiltä medioilta eri puolilta maail-

maa. Tämä avoin kirje on vastauk-

seni kaikkiin noihin pyyntöihin, ja 

samalla todistukseni siitä mitä Uk-

rainassa tapahtuu. 

Mitä tapahtui vain vähän yli viik-

ko sitten, oli mahdotonta käsittää. 

Maamme oli rauhanomainen; kau-

punkimme ja kylämme olivat täyn-

nä elämää. (…) 

Kremlin propaganda kutsuu tätä 

”erikoisoperaatioksi” – todellisuu-

dessa tämä on ukrainalaisten sivii-

lien joukkomurhaa.  

Kenties kauheinta ja tuhoisinta 

tässä hyökkäyssodassa ovat olleet 

lapsiuhrit. Kahdeksanvuotias Alice, 

joka kuoli Okhtyrkan kadulla isoisän 

yrittäessä suojella häntä. Tai Polina 

Kiovasta, joka kuoli tulitukseen van-

hempiensa kanssa. 14-vuotias Arse-

ni sai sirpaleen  päähänsä, eikä häntä voi pelastaa 

koska ambulanssi ei päässyt ajoissa paikalle in-

tensiivisen tulituksen vuoksi. 

Kun Venäjä väittää, että se ”ei käy sotaa sivii-

lejä vastaan”, kerron ensimmäisenä nimeltä mai-

niten näistä murhatuista lapsista. (…) 

Sulkekaa taivas, niin me käymme maasodan 

itse. (…) 

”Vetoan teihin, rakkaat median edustajat: 

näyttäkää mitä täällä tapahtuu, jatkakaa totuu-

den kertomista. Venäjän federaation käynnistä-

mässä informaatiosodassa jokainen todistuskap-

pale on olennaisen tärkeä.  

Tällä kirjeellä minä todistan ja kerron maail-

malle: Ukrainan sota ei ole ”sota siellä jossain”. 

Se on sota Euroopassa, lähellä EU:n rajoja. Ukrai-

na pysäyttää voiman, joka voisi aggressiivisesti 

tunkeutua teidän kaupunkeihinne huomenna 

tekosyynään siviilien pelastaminen. 

Viime viikolla niin minusta kuin kaikista muis-

takin tämä olisi kuulostanut liioittelulta, mutta 

nyt se on todellisuutta. Emme tiedä kuinka kauan 

tämä kestää. Jos emme pysäytä Putinia, kun hän 

uhkaa aloittaa ydinsodan, ei kenellekään meille 

tule olemaan turvallista paikkaa missään maail-

massa. 

Me voitamme. Yhtenäisyytemme vuoksi. 

Olemme yhtenäisiä rakkaudessamme Ukrainaan. 

Eläköön Ukraina! 

Julkaistu Zelenskajan Instagram-tilillä ukrainan, venäjän ja 

englannin kielillä; tässä hieman lyhennetty käännös. 



8 

 

Zelenskyistä sanottua 

”Hän näyttää olevan rohkea mies ja rehellinen 

mies. Ja se on tärkeää”, Ulkopoliittisen instituutin 

ohjelmajohtaja Arkady Moshes. 

 

Sumyn kaupungista taisteluja paennut: ”Ennen 

ajattelin, että kun koomikosta tulee presidentti, 

se on sama kuin minä julistaisin olevani kirurgi.  

Nyt ajattelen näin: helpottaa tietää, että on 

presidentti, joka on meidän tukenamme. Joka 

päivä, kun hän tulee ja sanoo, että olen täällä, 

tiedän, että kaikki ei ole vielä ohi.” 

Leninin syytä... 

”Putin perusteli päätöstään [hyökätä Ukrainaan] 

poikkeuksellisen vääristelevällä ja häikäilemättö-

mällä puheella, jossa hän vieritti koko nykyisen 

Ukrainan olemassaolon vallankumousjohtaja Vla-

dimir Iljitsh Leninin syyksi. 

Ellei Lenin olisi rohkaissut ukrainalaisten itse-

näisyyshaaveita vuoden 1917 vallankumouksen 

kuohunnassa ja ellei Lenin olisi sittemmin piirtä-

nyt Neuvostoliiton sisälle Ukrainan sosialistista 

neuvostotasavaltaa, koko Ukraina-ongelmaa ei 

Putinin mielestä olisi nytkään. 

– Nykyinen Ukraina on kokonaisuudessaan ja 

täydellisesti Venäjän luomus, tarkemmin sanottu-

na bolshevistisen, kommunistisen Venäjän luo-

mus… Lenin ja hänen apurinsa tekivät sen äärim-

mäisen julmalla tavalla nimenomaan Venäjää 

kohtaan: irrottamalla ja repimällä Venäjästä irti 

sille historiallisesti kuuluneita maa-alueita, Putin 

kuvaili Ukrainan syntyprosessia.” (Arja Paananen, 

IS 27.2.2022) 

… vaiko suomalaisten erikois-

joukkojen syytä? 

Talvipalatsia eivät suinkaan vallanneet bolshevi-

kit, vaan “suomalaiset erikoisjoukot”. Tästä kertoi 

Piano Ukrainan väreissä ja 

Berkutin eli väkivaltaisen 

mellakkapoliisin rintama. 

Kuva on Kiovasta, arvokkuu-

den vallankumouksen eli 

Euromaidanin ajalta, vuo-

denvaihteesta 2013-2014.  

Uutisista saksittua 

Jarmo Mäkelä Venäjän verkossa -blogissaan seu-

raavasti: 

”Myös Suomen kansan vanha ystävä Vladimir 

Žirinovski on  (…) antanut radioasema Kommer-

sant-FM:lle pitkän haastattelun, jossa käsitellään 

ulkomaisia provokaatioita. 

 Niistä tunnetuin, ’kaiken pahan alku ja juuri’ 

oli hänen mukaansa bolševikkivallankumous, jota 

hän kutsuu ’ensimmäiseksi oranssivallanku-

moukseksi’. 

 Sen toteuttivat, niin, ketkäpä muut kuin suo-

malaiset. ’Eivät siellä mitkään työläiset vallanneet 

Talvipalatsia’, Žirinovski sanailee, ’kaiken tekivät 

suomalaiset erikoisjoukot’. (Yle 25.10.2013) 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008545875.html
https://yle.fi/uutiset/3-6899247
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Kaksi määritelmää 
 

Venäjä on monopolistiseen valtiokapitalismiin 

perustuvaa kleptokraattisen yläluokan harvain-

valtaa. 

Venäjä on kleptokratisoituneeseen valtiomo-

nopolistiseen kapitalismiin perustuvaa sotahullua 

imperialismia. 

 

Venäjän yhteiskunnan piirteitä 
 

Kleptokraatit ovat tuhonneet Venäjän oikeuslai-

toksen ja Venäjän tuotannollisen perustan. Kaksi 

päätendenssiä Putinin kaudella ovat olleet oi-

keuslaitoksen kleptokratisoituminen ja talouden 

deindustrialisoituminen. 

Venäjällä ei ole monopolien syntymistä ja toi-

mintaa rajoittavaa lainsäädäntöä. Sen vuoksi val-

taan on päässyt ydinsotahullu hihhulismi. Modus 

operandi on poliittinen mielipuolisuus. 

Venäjän sotilasstrategia perustuu siihen, että 

suursodan syttyessä käytetään ydinaseita. 

Venäjän armeijassa on voimia, jotka pyrkivät 

aloittamaan kolmannen maailmansodan ja voitta-

maan sen ydinaseiden ensikäytöllä.  

Kun maa valmistautuu ydinsotaan, se ei voi 

sallia sisäistä eripuraa. 

 

Näkymiä (arviot vuosilta 2015–

2018) 
 

Öljyn hinnannousu palvelee Venäjän sotahullujen 

asemaa. 

Putin on marionetti. Kuka on Putinin isäntä? 

Vuoden 2001 Putin [joka vaati kansalaisjärjestö-

jen toiminnan sallimista Venäjän kehityksen edel-

lytyksenä] on aivan eri asia kuin nyky-Putin. Jos 

Putin pysyy armeijan miehenä, kuten hän nyt on, 

Venäjä päätyy hänen seuraavalla [siis 2018 alka-

neella] presidenttikaudellaan katastrofiin.  

Venäjän nykyjärjestelmän kaatuminen alkaa, 

kun Venäjä hyökkää Ukrainaan separatistialuei-

den ulkopuolelle. 

Venäjän hallitsevan luokan piirissä ristiriidat 

kärjistyvät. Venäjä ei laajentumispo-

litiikassaan voi edetä eikä perääntyä. 

On mahdollista, että sotahullut pys-

tyttävät Venäjälle avoimen diktatuu-

rin. Sellainen ei voi pysyä pystyssä 

kauan. Edessä saattaa olla sisällisso-

ta Venäjän armeijassa. 

     Venäjällä on ehkä edessään kaksi 

vallankaappausta, ensin ääritaantu-

muksellinen, sitten sitä vastaan nou-

Venäjän järjestelmän luonteesta 
Tiivistelmä Matti Puolakan analyyseistä ja luonnehdinnoista 30 vuoden ajalta. 

Puheista, kirjoituksista ja viesteistä koonnut Pertti Koskela. 

Voiton päivän juhla punaisella torilla Mos-

kovassa 10. toukokuuta 2000. Putin ja 

Jeltsin. KUVA: Kremlin.ru.  
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seva (ja kansan tukema) demokraattinen sotilas-

vallankaappaus. 

 

Taustaa 

 

Jeltsinin ajasta 

 

Venäjä oli länsivaltioiden finanssi-imperialistisen 

hyökkäyksen kohteena. Venäjästä tuli läntisten 

finanssikeskusten vasalli. 

EU:n olisi omalta osaltaan tehtävä itsekritiikkiä 

siitä, miten Venäjää vaadittiin yksityistämään val-

tion omaisuutta tilanteessa, jossa presidenttinä 

oli juoppohullu eikä oikeuslaitos toiminut. 

 

Putinin ajan alku 

 

Putinin lähtökohta hänen presidenttikautensa 

alussa oli se, että länsi oli ryövännyt Venäjän. Ve-

näjän kansallisomaisuus oli siirtynyt oligarkeille, 

jotka siirsivät omaisuutensa länteen. 

Putinin kauden alku oli ristiriitainen. Siinä oli 

monia kielteisiä piirteitä, mutta Venäjä vakaantui, 

talous kasvoi länttä nopeammin ja köyhyys vähe-

ni. Kasvaneita öljytuloja ei kaikkia ryöstetty oli-

garkeille ja ulkomaille. 

 

Putinin ajan jatko 

 

Korruptio on romahduttamassa Venäjän. Venäjä 

näyttää vääjäämättä ajautuvan kohti armeijan 

valtaa ja ”Neuvostoliiton” palauttamista, 

”lähiulkomaiden” valtaamista, ”Euraasian sotilas-

diktatuurin” perustamista. Ja painajaisten pai-

najainen: etenemistä kohti kolmatta maailmanso-

taa. Venäjän sotilasdoktriini perustuu yllätys-

hyökkäyksiin ja taktisten ydinaseiden käyttöön. 

Venäjällä nousi valtaan sotilasteollinen komp-

leksi ja hallitsevassa eliitissä nousi hallitsevaksi 

poliittinen hulluus. 

 

Putin kysyy ennustajalta: ”Mitä tapahtuu, 

jos määrään joukot hyökkäämään Ukrai-

naan?” 

Ennustaja vastaa: ”Se johtaa fasistihallin-

non nopeaan hajoamiseen.” 

Uutisista saksittua 

Varusmiehet sodassa  

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kertoi 

uutistoimisto Ria Novostille, että Putin oli 

nimenomaan antanut ennen ”Ukrainan eri-

koisoperaation” alkamista käskyn, jonka 

mukaan taisteluihin ei saa missään nimessä 

lähettää varusmiehiä. 

– Presidentti Putinille oli ilmoitettu, että 

hänen käskynsä on toteutettu, Peskov ker-

tasi tapahtunutta virhettä Izvestijan mu-

kaan. 

PESKOVIN mukaan Putin on antanut nyt 

uuden määräyksen, jonka mukaan syylliset 

hänen käskynsä rikkomiseen on etsittävä ja 

heitä on rangaistava. (Ilta-Sanomat 

9.3.2022) 

Toisin sanoen: kuolleiden / haavoittunei-

den / vangiksi jääneiden sotilaiden omaiset 

ovat alkaneet protestoida. Heitä yritetään 

tyynnyttää. Totuus tihkuu sotasensuurista 

huolimatta läpi. 

Hersonissa on ollut iso mielenosoitus miehityk-

sestä ja aseistetuista venäläisotilaista huoli-

matta. Kaupunkilaiset ovat myös varastaneet 

venäläisiltä panssarivaunun ja ajelleet sillä kau-

pungin kaduilla Ukrainan lippu liehuen. (Mihal 

Potocki, Twiitti 5.3.2022, ja video.) 

Ajelulla  

https://twitter.com/KamilCaus/status/1500067669797752836?s=20&t=_B3vLdNesvLGvOLTO-XxEg
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Demokratian nimissä  
toteutettu maailmanhistorian 

suurin ryöstö 

Yksityistämiset ja rosvokapitalismin muodostuminen 

Nyky-Venäjän luonteen ymmärtämiseksi on 

välttämätöntä muistaa, miten Neuvostoliiton ha-

jottua Venäjän valtavat luonnonvarat ryöstettiin 

”demokratian” nimissä. Vain tätä taustaa vasten 

on ymmärrettävissä myös Putinin suuri kansan-

suosio ja länsimaita kohtaan tunnettu aiheellinen 

epäluulo Venäjällä.  

Nykyiset vallanpitäjät Kremlissä eivät nosta 

esiin tätä asiaa, vaikka se olisi heille kaikkein pa-

ras valttikortti ideologisessa kiistassa lännen 

kanssa. Syy on hyvin yksinkertainen: klepto-

kraattinen systeemi, joka silloin luotiin, jatkuu 

edelleen. Siitä ovat hyötyneet kaikki Venäjän elii-

tissä edustettuina olevat hyvin erilaiset voimaryh-

mittymät tiedustelupalveluista ja armeijasta alka-

en.  

Yksityistämisten arvostelu vaatisi tukeutumis-

ta ”länsimaisiin” argumentteihin – laillisuusperi-

aatteeseen, oikeusvaltioon, vakaisiin instituutioi-

hin ja niihin tukeutuvaan toimivaan demokrati-

aan. Tuo kaikki olisi kleptokraattisen eliitin eduille 

vaarallista. Sehän olisi suorastaan värivallanku-

mous – asia jota sotahullu eliitti Kremlissä kaik-

kein eniten vihaa ja pelkää.  

Neuvostoliiton romahduksesta tuli viime 

vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Tuota tapahtumaa 

muistelevissa lehtikirjoituksissa lännen rooli oli 

esillä minimaalisen vähän. Helsingin Sanomat 

julkaisi vielä nyt, Ukrainan sodan vuoksi, yhteen-

vetoartikkelin Venäjän yksityistämisestä, jossa ei 

näy häivääkään minkäänlaisesta länsimaailman 

(itse)kritiikistä. (HS 18.3.2022)  

Jos tuosta aikakaudesta suuren vastuun kanta-

vat läntiset toimijat tekisivät avointa itsekritiikkiä, 

niin se auttaisi venäläistä yleisöä avoimemmin 

silmin arvioimaan myös oman valtionsa luon-

netta. 

Naomi Klein osoitti kirjassaan Tuhokapitalis-

min nousu jo vuonna 2007 (suomenkielinen 

käännös jo vuodelta 2008) yksityiskohtaisin esi-

merkein, miten koko demokraattinen länsimaail-

ma yhdistyi vaatimaan mahdollisimman pikaista 

ja äärimmäistä yksityistämistä Venäjältä. Siihen ei 

olisi kaiken järjen mukaan pitänyt olla mitään 

tarvetta.  

Taustalla oli sokea usko pidikkeetöntä uuslibe-

ralismia ajavaan talousteoriaan, joka liitetään 

Naomi Klein: 

Tuhokapitalismin 

nousu 

WSOY 2008 

Venäjän yksityistämi-

siä käsittelevät luvut 

ss. 267-320 

Uusi rationaalisuus syn-

tyy oman irrationaalisuu-

den tiedostamisesta. To-

tuus on keskustelussa. 

Reilu väittely siitä, mikä ja mitä ihmi-

nen on tai voi olla, muodostaa ihmise-

nä olemisen ytimen; se on myös siedet-

tävän ja kehityskelpoisen yhteiskunta-

järjestyksen perusta. 

Matti Puolakka, 2016 

https://www.hs.fi/talous/art-2000008684310.html
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lähinnä Milton Friedmaniin ja ns. Chicagon kou-

luun. Naomi Klein kutsuu sitä tuhokapitalismiksi. 

Koko aikakautta leimasi ideologinen doktriini, 

jonka mukaan demokratiaksi riittää se, että on 

(muodollisesti) vapaat vaalit, oikeusvaltiolla ja 

laillisuuden takaavilla instituutioilla ei ole niin 

väliä. Sama dogmi näkyi myös EU:n itälaajenemi-

sessa. (Ks. artikkelimme demokratian kriisistä 

EU:ssa.) 

Shokkiterapiasta puhutaan tapauksissa, jolloin 

yksityistäminen ilman laillisuutta ja demokraattis-

ta valvontaa olisi ollut niin epäsuosittua, että tar-

vittiin jokin kriisi, shokki, jonka turvin kansalaiset 

saatiin suostumaan siihen. Ensimmäinen tapaus 

ja esikuva tuleville kokeiluille oli Pinochetin Chile. 

Etelä-Amerikan maiden, Etelä-Afrikan ja itä-

Euroopan kautta kierrettyään huipentuivat shok-

kikapitalismin kokeilut Irakiin USA:n hyökkäyksen 

vanavedessä. Kleinin kirja käy läpi nämä kaikki 

tapaukset. 

Mutta Venäjä oli poikkeuksellinen, ensinnäkin 

valtavien luonnonvarojensa vuoksi, ja toiseksi sen 

vuoksi että kylmän sodan loppu herätti 

”voittaneissa” kostomentaliteettia. 

Neuvostoliiton hajottua Venäjälle virtasi länti-

siä neuvonantajia, usein USA:n hallituksen kus-

tannuksella, ja Jeltsin toivotti heidät tervetulleik-

si. Jeltsin oli 1990-luvun alussa suosittu, ja aihees-

ta. Hän esti vanhoillisten, ns. Janajevin juntan 

vallankaappauksen ja osoitti tuossa yhteydessä 

suurta rohkeutta. Hän sai jopa duumalta (eli par-

lamentilta) vuodeksi lähes diktaattorin valtuudet 

talousuudistusten läpiviemiseksi. Seuraukset oli-

vat tuhoisat.  

”Miljoonat keskiluokkaiset venäläiset menetti-

vät säästönsä, kun rahan arvo romahti. Mil-

joonat työntekijät jäivät monien kuukausien 

ajaksi ilman palkkaa. Kolmannes väestöstä 

putosi köyhyysrajan alapuolelle. Lopulta Venä-

jällä alettiin vaatia sadistisen talousseikkailun 

lopettamista. Yleinen graffiti sen ajan Mosko-

vassa oli: ’Ei enää kokeiluja’.”  

 

Kun vuosi oli loppu, ei Jeltsin tahtonut luopua 

asemastaan, vaan julisti poikkeustilan perustus-

lain vastaisesti ja pommitti parlamenttitaloa röyh-

keässä operaatiossa, jossa Naomi Kleinin mukaan 

kuoli 500 ihmistä.  

”Kommunismi oli romahtanut ilman ainutta-

kaan aseen pamahdusta”, kirjoittaa Klein, ”mutta 

Chicagon-tyylinen kapitalismi edellytti puolustuk-

sekseen melkoista pauketta.” 

Tästä huolimatta länsi ryhtyi tukemaan Jeltsi-

niä. Klein dokumentoi, miten presidentti Bill Clin-

ton mm. sanoi Jeltsiniä edelleen ”vapauden ja 

demokratian aidoksi kannattajaksi, aidosti uudis-

tusmieliseksi”; miten duuman kansanedustajat 

leimattiin ”kovan linjan kommunisteiksi”, joiden 

väitettiin vastustavan demokraattisia uudistuksia; 

miten New York Timesin Moskovan kirjeenvaihta-

ja selitti tämän johtuvan ”neuvostomentalitee-

tista”; miten Washington Post leimasi Venäjän 

parlamentaarikot ”valtion vastustajiksi”.  

Samat kansanedustajat olivat kuitenkin kaikis-

ta puutteistaan huolimatta tukeneet Jeltsiniä ja 

Gorbatšovia vuoden 1991 vallankaappausyritystä 

vastaan, kirjoittaa Klein.  

Vain ihmisellä on historia—otteita 
Matti Puolakan tekstiarkistosta  

Pelastuuko Euroopan unioni? - Tutkiel-
ma EU:n systeemikriisistä ja Viron jäse-
nyysneuvotteluista 

Pintani alla on kohtauspaikkamme. 
Päivi Kaunelan runoja.  Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista. 

Uusi historia –julkaisuja 

https://humanpath.net/euroopan-unionin-laillisuuskriisi/
https://humanpath.net/euroopan-unionin-laillisuuskriisi/
https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
https://humanpath.net/pelastuuko-euroopan-unioni-kirjauutuus/
https://humanpath.net/uusi-runokirja-ilmestynyt/
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Valtionyritysten yksityistäminen oli silkkaa var-

kautta. Keskeinen kansallisomaisuus myytiin pilk-

kahintaan seitsemälle entiseen nomenklatuuraan 

kuuluneelle “pajarille”. He varastivat puolet Ve-

näjästä. Kaveripiirissä sovittiin tähän tapaan: ”Ota 

sä nyt vaikka Norilskin nikkelikaivosten alueet, 

siellä on myös muita metalleja. Niillä tienaa sato-

Kun pohdimme 

päivänpolitiik-

kaa, näkökul-

mana on se, 

miten ymmär-

rämme ihmis-

kunnan koko 

tien. Venäjän nykytilanne on välittömästi maail-

manhistoriallinen kysymys. Ihmiskunta on kasva-

vassa määrin ymmällään sen suhteen mitä Venä-

jällä tulee tapahtumaan. 

Läntisen maailman virallinen irrationaalinen 

ideologia on nyt, että historia on loppu. Sellainen 

järjestelmä on voittanut, joka perustuu toisaalta 

läntiseen demokratiaan, ja toisaalta uusliberalisti-

seen talouspolitiikkaan – maailmanlaajuiseen 

pääomavirtojen ja kauppajärjestelmän vapautta-

miseen.  

Mitä tuossa ei oteta huomioon? Että tämä on 

yksi kapitalismin kehitysvaiheista. Aikaisemmat 

kehitysvaiheet ovat aiheuttaneet umpikujia, joista 

uudet vaiheet ovat syntyneet. Niin tulee käymään 

nytkin. 

Otteita Matti Puolakan ex-

tempore puheista ja sähkö-

posteista 

 1998-1999 

Kapitalismi on nyky-Venäjällä räikeää ryöstökapi-

talismia. 

Miten Venäjän kleptokratia 
luotiin 

Ryöstökapitalismin olemus 

Mihail Horodkovski oli yksi oligarkeista, joka 

kuitenkin joutui epäsuosioon kun hän sekaantui 

politiikkaan ja tuki avoimesti oppositiopolitiik-

kaa. Hän sai pitkän vankilatuomion, mutta 

armahdettiin v. 2013, jolloin hän lähti Venäjäl-

tä. Kuvassa Horodkovski Kiovassa Euromaidan-

mielenosoituksessa vuonna 2014. KUVA: ВО 

Свобода, Wikimedia Commons.  

Venäjän suurkapitalistit eivät investoi tuotan-

toon omassa maassaan, vaan vievät pääomia ul-

komaille, salaisille pankkitileille. Heillä ei ole min-

käänlaista intressiä eikä oikein mahdollisuuksia-

kaan investoida Venäjälle. 

Pääomapiirien sisäinen kamppailu on veristä. 

Tapahtuu murhia ja murhayrityksiä. Toisaalta he 

pelkäävät toisen pääomaryhmittymän, eli vanhan 

nomenklatuuran valtaanpääsyä. 

Valtio taas on täysin riippuvainen raaka-

aineiden viennin tuomista valuuttatuloista. 

 Venäjällä ei voi näillä näkymin syntyä länsi-

maistyyppistä demokratiaa.  

Toimiva markkinatalous vaatii tuekseen demo-

kratiaa. Mutta kansalaisyhteiskunta, demokraatti-

set instituutiot ja länsimainen demokratia eivät 

voi kehittyä ryöstökapitalismin oloissa.  

Silkkaa varkautta 
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ja miljoonia dollareita vuodessa.” ”Ota sinä Kus-

basin hiilikaivosalueet. Sovittu, kättä päälle!” 

Moskovan pormestari perusti Sveitsiin peitefir-

man, ja sitten joku läntinen rakennusfirma ottaa 

neljäsosan Moskovan kiinteistöistä. ”Teidän ra-

kennusfirma sijoittaa sinne, mulle 50%. Sovittu.” 

Tällä tavalla Venäjä jaettiin. 

Seitsemän oligarkia ovat aika ovelia pelureita. 

He tekivät ensimmäiseksi seuraavan tempun. He 

eivät maksaneet veroja Venäjän valtiolle, ja Venä-

jän valtio velkaantui. Sitten he perustivat omia 

pankkeja ja lainasivat mielettömällä korolla rahaa 

Venäjän valtiolle. Kaikki uskoivat että Venäjän 

talous lähtee kehittymään. Myös Saksan pankit 

jne.  

Kansa näki nälkää ja tuli 

huijatuksi 

Maassa on tuotantolaitoksia, joissa työntekijöille 

ei ole maksettu palkkaa jopa vuosiin, vaikka yri-

tykset toimivat täydellä teholla. Työläiset tekevät 

töitä (niukalla) ruokapalkalla. 

Työttömyyskorvaukset ovat niin pieniä, ettei 

niillä ole merkitystä. Jos mennään Moskovan, 

Pietarin, muutamien kasvukeskusten ulkopuolel-

le, niin laajalla Venäjällä nähdään nälkää.  

Tuloerot ovat huikeat. Toimivaa keskiluokkaa 

on muodostunut vain Moskovaan ja Pietariin. 

Lääkäreiden, opettajien ym. palkat ovat toimeen-

tulominimin rajalla tai sen alapuolella. Rikollisuus 

on kasvanut ennennäkemättömiin mittasuhtei-

siin. Useimmat venäläiset ajattelevat – perustel-

lusti – että mafia on ottanut vallan maassa kaikilla 

tasoilla. 

Kaiken kaikkiaan tilanne on sietämätön, eten-

kin kun taustalla on se, miten ihmisiä huijattiin: 

Norilsk on laaja alue keski-Siperiassa, talvella 

on kylmä, pitäisi taloja lämmittää jne. Työläiset 

saivat sitten osakkeita, koska piti saada kansan 

tuki yksityistämiselle. Mutta sitten ei palkkoja 

maksettu noin vuoteen. Vähitellen ihmisten oli 

pakko myydä osakkeensa pilkkahintaan. Siinä oli 

tietty välivaihe, mutta tuo oli se logiikka.  

Oikeusvaltiossa moinen lakien porsaanreikiä 

hyväksikäyttäen toteutettu huijaus olisi vienyt 

tekijät vankilaan.  

Lännen vastuu 

Minkä siunauksella tämä tehtiin? IMF:n, Maail-

manpankin, länsivaltojen ja amerikkalaisten 

”neuvonantajien”. 

Sanonta kuuluu lepyttävästi: Kapitalismi on 

aina alkuaikoina ryöstökapitalismia, kyllä se siitä 

sitten… Mutta voidaanko nykymaailmassa, oi-

keusvaltioiden muodostuttua, sallia sellaista mitä 

tapahtui 1700-luvun Venäjällä, jossa vallitsi maa-

orjuus, tai 1800-luvun Amerikassa jossa eteläval-

tioissa oli orjatalous.  

IMF on muodollisesti YK:n organisaatio, mutta 

siellä pätee osakeyhtiölaki. Äänivalta perustuu 

omistuksiin. Se päättää, joka maksaa eniten. Eli 

jenkit, tai pikemminkin suurimmat amerikkalaiset 

firmat.  

Venäjän kriisi on ennen kaikkea ideologinen, 

tieteellinen, poliittinen ja taloudellinen tappio 

IMF:lle ja Maailmanpankille.  Kansainvälinen kes-

kustelu muuttuu täysin uudeksi. 

Uusi historia –yhdistyksen ohjelmapamfletti: 

Ihmiskunta ensin!  

Kohti eettistä sivilisaatiota 

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista (ovh 8 e). 

Ohjelman voi lukea myös ilmaiseksi sivustoltamme 

humanpath.net 

https://humanpath.net
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Yksityistämiskauden vuoksi sana ”demokratia” 

alkoi tavallisille venäläisille merkitä kaaosta, rikol-

lisuutta, köyhyyttä ja suoranaista nälkää samalla 

kun muutaman ihmisen joukkio kahmi itselleen 

satumaisia rikkauksia.  

Elokuussa 1998 Venäjällä puhkesi rahoituskrii-

si. Kriisi romahdutti ruplan arvon ja tuhosi venä-

läisten säästöt jo toisen kerran vuosikymmenen 

sisään. Jeltsin suosio romahti. Näytti siltä, että 

Venäjä oli vallankumouksen partaalla. Silloin 

eliitti onnistui kuitenkin yhdistymään. Tunte-

mattomuudesta poimittiin presidentiksi Vladimir 

Putin, jonka julkisuuskuva luotiin todellakin tyh-

jästä. Tätä operaatiota kuvaa Masha Gessen te-

oksessa ”Kasvoton mies”, vaikkakin hieman yksi-

puolisesti. Catherine Beltonin teoksessa ”Putinin 

sisäpiirissä” tutkitaan huolellisesti tiedustelupal-

velujen ja valtionyrityksen roolia Putinin valtaan-

nostamisessa. 

Putinin ensimmäinen teko presidenttinä oli 

allekirjoittaa laki, jolla Jeltsin suojattiin kaikilta 

rikossyytteiltä.  

Venäjällä räjäytettiin neljä kerrostaloa keskellä 

yötä ja lähes kolmesataa ihmistä sai surmansa. 

Julkisuudessa on sitkeästi ja toistuvasti esitetty, 

että räjäytysten takana olisi ollut tiedustelupalve-

lu FSB. Syyllisiksi kuitenkin nimettiin tshetsheeni-

terroristit. Siitä alkoi toinen Tshetshenian sota, 

Miten Putinista tehtiin 
presidentti 

joka nosti tuntemattoman Putinin suosion aallon-

harjalle.  

Sitten Putin laittoi oligarkit näyttävästi kuriin 

televisiossa kaiken kansan nähden. Öljyn hinta 

nousi, Venäjä rikastui, eikä tällä kertaa aivan 

kaikkea varastettu, vaan tavalliset venäläiset ko-

kivat elintasonsa nousevan ja olojen vakiintuvan. 

Se lujitti Putinin kansansuosion. 

Tuon jälkeen Putin on ollut Venäjän eliitille 

korvaamaton keulakuva riippumatta siitä, mikä 

eliitin osa milloinkin on ollut määräävässä ase-

massa. Tavallaan on pitkä matka 2000-luvun alun 

Putinista, joka piti vapaata mediaa ja kansalaisyh-

teiskunnan luomista tärkeänä, siihen Putiniin 

joka nyt käy raakaa tuhoamissotaa Ukrainassa ja 

esittää koko maailmalle itsetuhoisia ydinsotauh-

kauksia. Se ei ole pelkästään psykologis-

ideologinen muutos yhden ihmisen päässä, vaik-

ka voi sitäkin olla.  

Jos yhtään mitään halutaan historiasta oppia, 

niin se on tämä: yksi ihminen ei määrää maail-

manhistoriallisista tapahtumista. Takana on aina 

— tavalla tai toisella — keskeisten  yhteiskunta-

luokkien tai intressiryhmien valtataistelu.  Sanoi-

han jo Voltaire aikanaan, että Kleopatran nenä ei 

ratkaise historiallisia tapahtumia. On erikoista 

että vielä 2020-luvulla täytyy todistella, että eivät 

niistä ratkaise myöskään yhden Putinin oikut.  
 Heli Santavuori 

 

Masha Gessen. 

Kasvoton mies—

Vladimir Putinin 

nousu Venäjän 

valtiaaksi 

Otava 2012 

Catherine Belton:  

Putinin sisäpiirissä – 

Kuinka KGB valtasi Venä-

jän ja kääntyi länttä 

vastaan.  

Docendo Oy, 2021 
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Miten analysoida Venäjällä 
käytävää historiallista draamaa 

– ja miten eläytyä siihen? 

Strelkov alias Girkin (ks. sivu 18) on kuulunut so-

tahulluihin hihhuleihin. Itse asiassa hän on ollut 

yksi tärkeimpiä esikuvia ja “roolimalleja” Venäjän 

uustsaristisille natseille. Ja kuitenkin 

hän on alkanut puhua järkeä – kyllä, 

ihan totta: hän on antanut useampia-

kin jollain tavalla rationaalisia, terve-

järkisiä (ja, sanoisinko?) totuudellisia 

haastatteluja. 

Mitä tapahtuu Venäjän armeijan sisällä 

(yleensä Venäjän eliitissä)? Mitä juuri nyt on ta-

pahtumassa Venäjän ‘sielussa’? 

Jos todella vakavasti, ennakkoluulottomasti, 

haluatte tietää vastauksen näihin kysymyksiin, 

niin pohtikaa pohtimalla ja analysoikaa pikkutar-

kasti Strelkovin lausuntoja. Pohtikaa niitä kaikkia, 

tarkastelkaa niitä siltä kannalta, miten ne muo-

dostavat kokonaisuuden. 

Analysoinnilla ja analysoinnilla on eronsa. En-

sinnäkin, hegeliläisesti: “Etsikää totuutta kokonai-

suudesta.” Toiseksi: Joskus analysointi, ollakseen 

menestyksekästä, edellyttää syvällistä eläytymistä 

kyseiseen historialliseen prosessiin. Tämä voi ta-

pahtua vain siten, että eläydytte syvällisesti ky-

seisen historiallisen draaman keskeisiin henkilö-

hahmoihin. 

Eläytykää Strelkoviin, eläytykää Zhiri-

novskiin, eläytykää Duginiin ja Johan 

Bäckmaniin! Kyllä, noin on tehtävä. 

Toki on eläydyttävä myös Navalnyi-

hin, Kudriniin, Medvedeviin, German 

Grefiin, Anna Politkovskajaan, Boris 

Nemtsoviin! Kyllä! Ja ehdottomasti eläytykää 

myös Udaltsoviin, Razvojazeviin, Oleg Sheiniin ja 

Kagarlitskiin! 

Totuus on kaikkein eniten Anna Politkovska-

jan ja Boris Nemtsovin hahmoissa. Mutta jos 

eläydytte vain heihin, jos näette maailman vain 

heidän kannalta, niin ette voi ymmärtää sitä 

suurta historiallista draamaa, mikä on nyt me-

neillään Venäjällä. 

Eläytykää Zhirinovskiin! Ei Zhirinovski ole pelk-

kä pelle. Hän on ihan oikeasti ihan tosi juttu. 

Zhirinovski puhuu niin kuin Hitler, vihaa ja 

raivoaa kuin Hitler, näyttelee kuin Hitler, se-

koittaa pelleilemisen ja tosissa olemisen rajat niin 

Matti Puolakan säh-

köposti toukokuussa  

 2015 

Anna Politkovskaja esitte-

lee kirjaansa “Putinin 

Venäjä” vuoden 2005 

Leipzigin kirjamessuilla. 

KUVA: Das blaue Sofa / 

Club Bertelsmann, Flickr. 
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kuin Hitler, asettuu irrationalismin kannalle niin 

kuin Hitler, tekee sokeasta kiihkomielisyydestä 

poliittisen doktriinin perustan niin kuin teki Hitler, 

ja asettaa julmuuden ja raakuuden korkeimmiksi 

moraalisiksi hyveiksi – juuri niin kuin Hitler! 

Ja juuri niin kuin Hitler halusi ottaa itselleen 

maailmanherruuden salamasodan avulla, juuri 

niin haluaa Zhirinovski Venäjän toimivan. Erot? 

Hitler luotti tankkien ja lentokoneiden tekniseen 

ylivoimaan perinteisessä sodassa. Zhirinovski 

luottaa viidensiin kolonniin ja taktisten ydinasei-

den käyttöön “uudentyyppisessä sodassa”. 

Niin Zhirinovski kuin Hitler ovat ‘persoonina’ 

kokonaisen historiallisen aikakauden yhteiskun-

nallisia tuotteita. 

Haluatteko ymmärtää jotain historiallista aika-

kautta? Siinä tapauksessa: Opetelkaa ymmärtä-

mään kyseisen historiallisen draaman kaikkia kes-

keisiä henkilöitä! 

Goethe sanoi tähän tapaan: Kun menet syvälle 

itseesi, niin voit löytää itsessäsi potentiaalisen 

mahdollisuuden tulla kuinka hirveäksi rikolliseksi 

tahansa – taikka jonkin sortin ‘pyhimykseksi’.  

Stanislavski sanoi esteettisessä 

‘systeemissään’, että suuri näyttelijä näyttelee 

aina itseään, onpa hänellä minkälainen rooli ta-

hansa.  

Makarenko sanoi pedagogisessa systeemis-

sään: jos yksilö rikkoo ihmisyyden lakeja perusta-

vanlaatuisella tavalla, niin yhteisöllä on oikeus 

suojella itseään, ja sen takia työntää tuollainen 

yksilö yhteisön ulkopuolelle, jättää hänet oman 

onnensa varaan. Makarenko väitti, että viime kä-

dessä tietoisuus tästä on ainoa asia, mikä voi pe-

lastaa todella pahan ihmisen. 

Kant väitti moraalifilosofisessa systeemissään 

aivan samaa. Hänen mukaansa kammottavinkin 

rikollinen syvällä sydämessään toivoo, että hän 

joutuisi tuomiolle reilussa oikeudenkäynnissä. 

Miksi? Siksi että ihminen voi olla ihminen vain 

ihmisten joukossa. Tuon vuoksi pahimmatkin ri-

kolliset vankilassa haluavat kuulua johonkin jen-

giin, missä jollain tavalla saadaan ‘tunnustusta’, 

arvostusta, vähintäänkin omien taholta.  

Ihmisyksilö luo itsensä. Dostojevskilla on use-

ammallakin tavalla monissa romaaneissaan esillä 

edellä mainittu Goethen ajatus. Karamazovin kol-

mella (itse asiassa neljällä) veljeksellä, niin erilai-

sia kuin he olivatkin, oli luonteessaan sama po-

tentia (tai, Hegelin logiikan termiä käyttääkseni, 

sama ‘perusta’). Kaikki he “loivat itsensä” ja teki-

vät tietoisesti kohtalonsa – loppuun asti. 

Hegelin historianfilosofia on filosofiaa ihmis-

luonnosta. Hegeliläisesti ymmärretty 

“tunnustuksen” (arvostuksen) käsite on moraalifi-

losofian, sosiaalipsykologian, yhteiskuntateorian 

ja historianfilosofian tärkein käsite. No, ainakin 

kyseinen käsite sitoo yhteen mainitut tieteenalat 

paremmin kuin mikään muu käsite. Toki Kantin 

käsite “radikaali paha” on yhtä syvällinen, olkoon-

kin että se on vaikeammin selitettävissä kuin ko. 

Hegelin käsite. 

Mielenosoitus-

marssi Boris 

Nemtsovin 

muistoksi 

Moskovassa v. 

2017. KUVA: 

Klausvienresh, 

Wikimedia 

Commons. 
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Venäjällä on alkanut kehkeytyä maailmanhis-

toriallisen merkityksen omaava draama. Haluatte-

ko käsittää sitä? Eläytykää tuon draaman keskei-

siin näyttelijöihin. 

Mitä Igor Girkinin alias Igor Ampujan tausta, 

sukujuuret, hänen elämäntyylinsä ja harrastuk-

sensa, hänen alkuperäisten mielipiteidensä 

älyttömyys ja sitten myöhemmin tervejärkinen 

ailahtelevuus, kertovat siitä, mitä Venäjällä kohta 

(tai juuri “nyt” Kremlin sisällä) tulee tapahtu-

maan?! 

Shakespearen näytelmissä jokainen 

(keskeinen) henkilö on välttämättömyys. Yhtään 

(keskeistä) henkilöä ette voi lisätä, ettekä ainutta-

kaan poistaa. 

Miten eläytyä? Tieteellisesti! Siis: käyttäkää 

eläytymisenne lähtökohtana objektiivista koko-

naisarviointia kyseisistä henkilöistä. Historian (ja 

ainakin ajankohtaisten tapahtumien) suhteen tai-

teellinen eläytymiskykynne johtaa teidät harhaan, 

ellette perusta sitä joidenkin henkilöiden objektii-

viseen kokonaisarviointiin. 

Kuka Girkin? 

Suomalainen putinisti Johan Bäckmanin kommen-

toi Girkinin lähtöä blogissaan elokuussa 2014:  

”Putin haluaa Kiovan” 

Igor Girkin, sotanimeltään Strelkov (”Ampuja”) 

on entinen GRU:n (Venäjän armeijan tiedustelu-

palvelun) eversti ja monien sotien veteraani 

(Bosnia, Transnistria, Tshetsheenia, jopa Syyria). 

Hän johti ”pieniä vihreitä miehiä” jotka valta-

sivat Krimin, ja sen jälkeen myös Itä-Ukrainan 

kaupunkien valtausta. 

Itä-Ukrainassa hän mm. antoi laittomia teloi-

tusmääräyksiä (esim. T-paidan varastamisesta). 

Itä-Ukrainan kapinallisjohtajat ovat väittäneet 

Girkinin myös ehdottaneen korkean kerrostalon 

räjäyttämistä Luhanskissa, jotta siitä voitaisiin 

syyttää Ukrainan armeijaa. Myös Tshetsheniassa 

hän oli vastuussa viattomien murhista ja ka-

toamisista. 

Girkin joutui poistumaan Itä-Ukrainasta Venä-

jälle v. 2014 malesialaisen MH17 matkustajalen-

tokoneen alusampumisen seurauksena.  

Hän kuuluu ”kansallismielisiin” sotahulluihin 

hihhuleihin, harrastuksenaan mm. Venäjän sota-

historian taisteluita rekonstruoivat roolipelit.  

(ks. kuva) 

Palattuaan Venäjälle Girkin on antanut sarjan 

lausuntoja jotka kompromettoivat koko Venäjän 

johdon. Hän kertoo, että ilman venäläisiä joukko-

ja mitään sotaa Itä-Ukrainassa ei olisi. Hän ke-

hottaa täysimittaiseen sotaan Ukrainaa vastaan. 

Hän väittää että Putinin neuvonantaja Vladislav 

Surkov on kavaltanut rahoja jotka on tarkoitettu 

Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloille”.  

”Tätä menoa”, hän lausui kerran, ”istumme 

Putinin kanssa vierekkäisissä selleissä Haagin so-

tarikostuomioistuimessa.” 

 

Ystävämme Strelkov meni hetkeksi piiloon, kos-

ka Putin tarvitsee Kiovan eikä Donetskia. Entises-

tä Ukrainasta Putin halusi Sevastopolin ja Kio-

van. Sevastopol palautettiin ja pian palautetaan 

myös Kiova. Venäjä ottaa nyt koko Ukrainan hal-

lintokoneiston.  

Älkääs loukkaantuko, mutta Strelkovin paikal-

le laittaisin kunnon tsetseenin, joka osaa parti-

saanisodan. Rakkaat ukrainalaiset! Olette vain 

yhden askeleen päässä sodan lopettamisesta. 

Teidän täytyy vain haluta.  

Hyvää jatkoa ja näkemiin. 

https://kohudosentti.blogspot.com/2014/08/miksi-strelkov-poistui-donetskista.html
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Venäjän johto on 

laadullisella tavalla 

nyt koventanut ul-

kopolitiikkaansa. 

Putinin vaatimukset 

lännelle ovat sellaisia, että lännen on aivan mah-

dotonta niitä hyväksyä. Ne eivät ole ”politiikkaa”. 

Niillä demonstroidaan jotain. Jollain tavalla ne 

varmasti ovat sodanjulistus.  

Venäjä keskeyttää plutoniumin tuhoamisen, 

mistä sovittiin USA:n kanssa vuonna 2000. Se 

esitti yhteistyön palauttamiseksi järjettömiä ehto-

ja: Naton vetäytyminen Venäjän rajanaapureista, 

lopetettava Ukrainan tukeminen ja peruttava pa-

kotteet, maksettava korvaukset pakotteiden ai-

heuttamista vahingoista, maksettava korvaukset 

Venäjän asettamien vastapakotteiden aiheutta-

mista vahingoista ja esitettävä suunnitelma, kuin-

ka USA hävittää omat plutonium-tonninsa pe-

ruuttamattomasti. Viime mainitussa vaatimukses-

sa on sinänsä järkeä, mutta yhdistettyinä edelli-

siin se on pelkkää silmänlumetta. 

Maailma on juuri nyt tullut hyvin vaaralliseksi 

paikaksi. 

Maailma on muuttunut nyt 

Otteita Matti Puolakan 

viesteistä lokakuussa   

 2016 

Kremlissä on päätetty jotain. – Älkää luulko-

kaan, että ”tämä jäisi tähän”. Venäjän johto toimii 

nyt aggressiivisemmin, sotaisemmin ja hihhuli-

maisemmin kuin koskaan ennen. Se, millä tavalla 

Venäjä pommittaa Aleppoa, on ihan hullua. Muu-

ta en osaa sanoa. Eihän siinä ole mitään järkeä! 

Katsotaanpa asiaa miltä kannalta tahansa, niin se 

tulee kääntymään Venäjää itseään vastaan.  

Vaatimuksissa paljastuu Venäjän heikkous. 

Pakotteet tosiaan ovat purreet, toisin kuin Venä-

jän johto pari vuotta sitten väitti. Nyt Putin vaatii 

USA:ta korvaamaan hänen oman päätöksensä 

Venäjän taloudelle aiheuttamat vahingot! 

Farssi olisi tosiaan naurettava, ellei siihen 

liittyisi Venäjän sotarikokset Syyriassa, sairaaloi-

den ja avustussaattueiden tuhoaminen, tuhansien 

siviilien murhaaminen Aleppossa ja kasvava ydin-

sodan uhka. 

Venäläisen analyytikon Andrei Piontkovskin 

mukaan Putin tekee saman virheen kuin Hitler, 

joka saadessaan Mûnchenin sopimuksessa 1938 

lännen taipumaan kaikkiin vaatimuksiinsa, piti 

läntisiä suurvaltoja mitättömyyksinä. 

Aleppo, kuva Joshua Tabti, Flickr  
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Ydinaseuhkailuja  
vastuuttomalla tavalla 

Venäjä on valmis käyttämään ydinaseita, uhkaile-

maan niiden käytöllä ja se pitää ydinaseuhkailua 

myös poliittisena keinona. Tämä on käynyt sel-

väksi etenkin Putinin kolmannen presidenttikau-

den alettua. Silloin Venäjän imperiumia takaisin 

haikailevat utukuvat tulivat osaksi Venäjän joh-

don virallista ulkopoliittista ajattelua. Samalla ne 

yhdistyivät sotilasdoktriinin ajatukseen, että Ve-

näjällä on oikeus ydinaseiden ensikäyttöön.  Se 

oli kirjattu Venäjän sotilasdoktriiniin jo vuonna 

2000:  

 

”Venäjän federaatio pidättää itsellään vasta-

toimena oikeuden käyttää ydinaseita ydiasei-

den ja muiden joukkotuhoaseiden käyttäjää 

vastaan ja/tai sen liittolaista vastaan ja myös 

tapauksissa, jolloin Venäjän federaatiota vas-

taan hyökätään tavanomaisten aseiden avulla 

ja kun valtion olemassaolo on uhattuna. 

Ydinaseiden käytöstä päättää Venäjän fede-

raation presidentti.”  (Ari Pesosen suomennos, 

blogikirjoitus 3.11.2018.)  

 

Vuosikymmenen ajan Venäjältä on sadellut 

uhkailuja naapurimaille ja koko maailmalle. Pää-

kohde selvästikin on ollut Ukraina, mutta myös 

Baltian maat, Suomi, Pohjoismaat ja Nato  saivat 

osansa. Näitä uhkailuja arvioitaessa on muistetta-

va, että niiden takana on Venäjän sotilasdoktriini 

silloinkin kun ydinaseita ei kirjaimellisesti mainita. 

Venäjän sotilasdoktriini Venäjän tulkinnat siitä, milloin ja miksi 

”valtion olemassaolo on uhattuna”, ovat 

osoittautuneet mielivaltaisiksi ja suurilta osin kek-

sityiksi.  

Sotilasdoktriiniin kuuluu myös etnisten venä-

läisten suojeleminen Venäjän rajojen ulkopuolel-

la, erityisesti naapurimaissa. Kun ottaa huomi-

oon, että maan rajojen ulkopuolella elää miljoo-

nia äidinkielenään venäjää puhuvia, voi miettiä 

mitä tämä tarkoittaa. Edelleen Venäjän presiden-

tillä on oikeus päättää hyökkäyksestä ulkomaille, 

jos siellä toimivat ”ekstremistit” uhkaavat Venä-

jän turvallisuutta.  

Seuraavaan on kerätty joitakin kuvaavia lau-

suntoja kymmenen vuoden ajalta. Valikoima ei 

ole millään muotoa kattava. Siitä kuitenkin käy 

ilmi se hurlumhei-henki, jolla näitä uhkakuvia 

kotiyleisölle tarjoillaan. Kansalaisten kasvattami-

nen tällaiseen asennoitumiseen on itsessään vas-

tuutonta. Se myös lisää virhearviointien mahdolli-

suutta läheltä piti –tilanteissa. 

Nämä ja monet muut uhkailut ovat aikanaan 

jääneet Suomessa enemmän tai vähemmän huo-

miotta. Ainakaan niistä ei ole käyty vakavaa kes-

kustelua, eikä myöskään tehty asianmukaisia joh-

topäätöksiä.  

Vasta ydinsotauhkailujen siivittämä hyökkäys 

Ukrainaan helmikuussa 2022 on lopullisesti he-

rättänyt Suomenkin päättäjät, viranomaiset ja 

tutkijat käsittämään minkälaisessa turvallisuusti-

lanteessa elämme. Koko demokraattisella lännel-

lä myös on selvästikin tässä itsekritiikin paikka.  

Matti Puolakka:  

Vain ihmisellä on historia  

— Ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen 

Kirjan esittelyä 

Matti Puolakan elämäntyöstä 

Saatavilla 

nettikirja-

kaupoista

ovh. 25 e. 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aripesonen1/263614-venajan-ydinaseet-yksi-asia-nato-lahentymisessa-suomelta-on-jaanyt-huomiotta/
https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
https://humanpath.net/matti-puolakka-filosofinen-elamantyo-lyhyesti/
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Ukrainan tapahtumien jälkeen Putin kutsui harve-

nevat liittolaisensa tarkkailemaan Venäjän ase-

voimien sotapele-

jä, jotka muistutti-

vat lähinnä seu-

raavan, ydinasein 

käytävän maail-

mansodan kenraa-

liharjoitusta. 

Tässä skenaariossa vihollinen kohdisti Venä-

jään massiivisen ydiniskun, joka käynnisti Mosko-

Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Nikolai 

Makarov väittää, että sodan uhka maan rajoilla 

on kasvanut merkittävästi. Hän varoitti sotilas-

liitto Naton laajen-

tumisesta itään ja 

sanoi, että uhka 

joutumisesta mu-

kaan paikallisiin 

konflikteihin on "noussut jyrkästi". 

Makarov sanoi venäläisten uutistoimistojen 

mukaan myös, että "tietyissä olosuhteissa paikal-

liset ja alueelliset konfliktit voivat kehittyä täysi-

mittaiseksi sodaksi, jossa on mukana ydinaseita". 

Helsingin Sanomat huomauttaa tässä lyhyessä 

uutisessa, että Venäjän sotilasdoktriinin mukaan 

Venäjä voi käyttää ydinaseita, vaikka sitä vastaan 

hyökättäisiin vain tavanomaisin asein.  

(HS 18.11.2011) 

2011 

”Sodan uhka Venäjän rajoilla on 

kasvanut” 

Makarov Suomessa 

Kenraali Makarov vieraili kesäkuussa 2012, eli 

pian tämän (ja muiden vastaavien lausuntojen) 

jälkeen Suomessa, ja piti puheen Helsingin yli-

opistolla Maanpuolustuskurssiyhdistyksen jäse-

nille.  

Tässä puheessa Makarov mm. väitti, että Suo-

men Nato-yhteistyö uhkaa Venäjän turvallisuutta. 

Hän tuomitsi myös 

Suomen puolus-

tusyhteistyön 

Ruotsin kanssa, 

jolloin ainoaksi 

vaihtoehdoksi Suomelle jäisi yhteistyö Venäjän 

kanssa, jota hän suositteli. Makarov paheksui jo-

pa sitä, että Suomen puolustusvoimat järjestää 

sotaharjoituksia ja ilmoitti, että Suomi Baltian 

tavoin kuuluu Venäjän etupiiriin esittäen tätä väi-

tettä tukevia karttoja. Edelleen hän väitti Suomen 

tukevan sotilaallisesti Georgian ”revansistisia” 

voimia, mikä ei millään tavalla pitänyt paikkaan-

sa.   

Tästä kaikesta syntyi Suomessa suuri kohu. 

Selvästi puhe tuli poliittisille päättäjille yllätykse-

2012 

2014 

nä, vaikka ei olisi pitänyt. Moni esitti, että Maka-

rov puhui omiaan ja arvuutteli että tuskin tämä 

oli Venäjän virallinen linja.  

Suurvallan korkein sotilasjohtaja ei virallisella 

vierailulla ja julkisessa puheessaan ulkomailla 

puhu yksityisiä ajatuksiaan vaan edustamansa 

valtion linjaa. Putin myös vahvisti tämän myö-

hemmin tavatessaan Niinistön. 

Jos Suomesta tulee Naton jäsen, sanoi Putin, 

maa menettää osan suvereniteetistaan eikä voi 

päättää omista asioistaan. ”Jos Suomeen pää-

tettäisiin esimerkiksi sijoittaa ohjusjärjestelmiä, 

olisimme tietenkin huolissamme. Ja jos Suomi ei 

voisi asiaan vaikuttaa, Venäjän vastatoimet olisi-

vat taatut.” (https://yle.fi/uutiset/3-6192351) 

Huomionarvoisinta on, että kenraali Makaro-

vin muissa yhteyksissä esittämiin ydinaseuhkailui-

hin ei suomalaisessa keskustelussa juuri kiinni-

tetty huomiota. Esimerkiksi Putinin yo. viittaus 

Venäjän ”taattuihin vastatoimiin” olisi pitänyt 

nähdä siinä valossa.  

Makarov erotettiin myöhemmin, marraskuus-

sa 2012, ja hänen tilalleen tuli Valeri Gerasimov. 

Samoin puolustusministeri Serdjukov erotettiin ja 

tilalle tuli Sergei Shoigu. Ei ole tiedossa miksi. Ge-

rasimov ja Shoigu ovat kuitenkin viroissaan edel-

leen ja heidän osuutensa nykyisessä sotapolitii-

kassa – ydinuhkailut mukaan lukien – on ollut 

merkittävä. 

Rauhaa ydinasein 

Seuraava on referoitu ote Aleksander Goltsin 

artikkelista The Moscow Timesissa 

19.5.2014.  

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002511288.html
https://yle.fi/uutiset/3-6192351
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Uhkailuja Suomea kohtaan 

”Länsimaiden venäläisvastaisen retoriikan kasva-

essa on havaittavissa, että Suomen nationalistiset 

ja revansistiset poliittiset järjestöt ovat aktivoitu-

neet. He yrittävät 

entistä enemmän 

vaikuttaa Karjalan 

väestöön muuta-

mien meidän 

omanmaalaistemme, ei-valtiollisten järjestöjem-

me kautta”, sanoo Patrushev. (Ilta-Sanomat 

15.4.2015) 

Pietarilainen yliopistonrehtori Aleksandr 

Zapesotski puolestaan vihjailee Komsomolskaja 

Pravdassa, että suomalaiset ”haluavat taas vähän 

sotia kanssamme”. Hänen mielestään Suomi on 

reunavaltio, jota odottaa kansallinen katastrofi. 

(Yle uutiset 10.4.2015)  

Myös Leningradin alueen kuvernööri Alek-

sandr Drozdenko syytti suomalaisia siitä, että he 

rahoittavat Venäjällä ”ekstremistisiä” järjestöjä, 

joilla on ”natsisympatioita” ja jotka haluavat 

”hajottaa Venäjän”. (Ilta-Sanomat 15.4.2015)  

Tanskan laivat maalitauluina 

“En usko, että tanskalaiset ovat täysin ymmärtä-

neet mitä seurauksia siitä on, jos Tanska liittyy 

Yhdysvaltojen johtamaan ohjuspuolustusjärjes-

telmään. Jos näin tapahtuu, tanskalaisista sotalai-

voista tulee Venäjän ydinohjusten maalitauluja”, 

kirjoitti silloinen Venäjän Tanskan suurlähettiläs 

Mihail Vanin Jyllands-Postenin mielipidekirjoituk-

sessa. (Helsingin Sanomat 22.3.2015) 

Vuonna 2018 Putin esitti kaksi täysin pöyristyttä-

vää lausuntoa ydinsodasta, jotka saivat monet 

kommentaattorit jo silloin, neljä vuotta sitten 

pohdiskelemaan presidentin mielenterveyttä.  

Puheessaan kansakunnan tilasta (1.3.2018) 

Putin esitteli Venäjän ydinaseiden uudistamis-

ohjelmat. Presidentin esitystä tukevassa videossa 

futuristiset ohjuk-

set näyttivät 

iskeytyvän Flori-

daan. 

    Viikon päästä 

valtiollisen Rossijakanavan toimittaja Vladimir 

Solovjov julkaisi sosiaalisessa mediassa haastatte-

ludokumentin nimeltään Uusi maailmanjärjestys. 

Filmillä Putin vakuuttaa, ettei hän epäröisi 

käyttää tarvittaessa ydinasetta, vaikka se johtaisi 

Venäjänkin tuhoon. 

”Mihin me tarvitsisimme maailmaa, jossa ei 

olisi Venäjää?” presidentti kysyy. (Helsingin Sano-

mat 13.3.2018) 

2015 
2018 

”Mihin tarvitaan maailmaan, 

jossa ei olisi Venäjää?” 

van vastaiskun kun saapuvat ohjukset olivat vielä 

ilmassa. Moskova käynnistää kolme yhtäaikaista 

ydinhyökkäystä: Topol-ohjukset Plesetskin ava-

ruuskeskuksesta Arkangelin alueelta, ohjuksia 

sukellusveneistä Barentsin ja Okhotskin meriltä ja 

kuusi risteilyohjusta strategisesta Tu-95 pommi-

koneesta. 

Tällaisen massiivisen hyökkäyksen jälkeen pi-

täisi koko planeettamme olla ydinsaastunutta 

joutomaata, kirjoittaa Golts.  

Vaikuttavan näytöksen jälkeen Putin sanoi 

liittolaismaiden presidenteille näin:  

“Nykymaailmassa on vielä paljon uhkia ja 

haasteita. Kuten ehkä tiedätte, Euroopassa mili-

tantti nationalismi nostaa päätään useassa pai-

kassa. …Tilanne veljellisessä naapurimaassamme 

Ukrainassa on esimerkki hävityksestä ja tappiois-

ta, mitä tällainen vastuuton politiikka voi saada 

aikaan. Sadat tuhannet ihmiset ovat menettäneet 

mahdollisuuden elää rauhan ja hyvinvoinnin 

oloissa”. 

Tämä viittaa mahdollisuuteen, että Kreml ha-

luaisi torjua “militantin nationalismin” aiheutta-

man uhan ydinohjuksilla, kirjoittaa Golts ja lisää: 

Kreml haluaisi meidän uskovan, että simulaatiot 

vastahyökkäyksestä ydinasein ovat paras keino 

varmistaa rauha ja hyvinvointi. 

”Tämä järjestelmä on jo aloittanut oman 

itsemurhansa.” Venäläinen koulupoika, Ilta-

lehti 20.3.2022 

Järjestelmän itsemurha 
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kaantua Venäjän 

asioihin ulkopuo-

lelta. 

– Kaikkien, joka 

yrittävät sekaantua tai luoda uhkan meitä tai mei-

dän kansaamme vastaan, täytyy tietää, että Venä-

jän vastaus tulee välittömästi. Ja se johtaa teidät 

sellaisiin seurauksiin, joita te ette ole vielä koko 

historianne aikana kohdanneet, Putin varoitti. 

– Me olemme valmiita mihin tahansa tilantei-

den kehityskulkuun. Kaikki siihen liittyvät päätök-

set on jo tehty. Toivon, että minua kuunnellaan 

tässä.” (Ilta-Sanomat 24.2.2022) 

“Venäläiset menevät 

marttyyreina paratiisiin”  

Lokakuussa 2018 Valdain klubin tilaisuudessa 

Putin selitti, että Venäjän ydinasedoktriini perus-

tuu tuhoisaan vastaiskuun, jos joku aggressiivi-

nen taho hyökkää Venäjän kimppuun. 

”Vihollisen on syytä tietää, että kosto on vää-

jäämätön ja hänet tullaan tuhoamaan. Ja me, 

aggression uhrit, me menemme marttyyreina 

paratiisiin, kun taas he vain kuolevat, sillä he ei-

vät ehdi edes katua”, Putin ilmoitti. 

Lausunnosta nousi suuri kohu. (Ilta-Sanomat 

22.10.2018) 

”Toivon, että minua kuunnellaan 

tässä…” 

Ilta-Sanomat Putinin puheesta, jossa hän perus-

teli hyökkäystä Ukrainaan: 

”Seuraavaksi Putin siirtyi tekemään muuta-

man ’hyvin, hyvin tärkeän ilmoituksen’ heille, 

joille saattaa hänen mukaansa tulla houkutus se-

Tekeekö hän sen – ei kai? Kyllä 

hän tekee. 

Politico-lehti kysyy amerikkalaiselta Venäjä-

asiantuntijalta Fiona Hilliltä, uskooko tämä, 

että Putin voisi käyttää ydinaseita. 

”Jos Putinilla on käytössään jokin ase, 

hän haluaa käyttää sitä”, Hill sanoi. ”Jos joku 

ajattelee, että Putin ei tekisi jotain, mikä on 

epätavallista ja julmaa, mieti uudelleen. Aina 

kun ajattelet ’ei hän niin tekisi, eihän?’ vas-

taus on kyllä, hän tekisi. Ja hän haluaa mei-

dän tietysti tietävän sen.” (Politico 

28.2.2022) 

”Lännellä on mielessä ydinsota” 

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tänään 

Venäjän valtiokanavalle, että hän uskoo lännen 

valmistelevan hyökkäystä Venäjää vastaan. Lav-

rov myös väitti, että lännellä olisi mielessään 

ydinsota. 

Venäjä nosti ydinasejoukkojensa valmiustilaa 

viime viikonloppuna ilman että länsi olisi miten-

kään provosoinut. (Yle 3.3.2022) 

2022 

Nöyryytetty ja pelottava 

Ainoa pelottavampi asia kuin Putinin johtama 

vahva Venäjä on heikko, nöyryytetty, seka-

sortoinen Venäjä, jolla on 6000 ydinkärkeä, 

kyberrikollisia ja öljy- ja kaasulähteitä ympäri 

maata. (T. Friedman, The New York Times, 

8.3.2022) 

Uutisista saksittua 

Meidän ei pidä pelätä, sillä se on Putinin 

vientituote, sanoo Lvivissä asuva Andriy 

Sydorenko, ja täsmentää: Hänellä on vain 

yksi vientituote öljy ja kaasun lisäksi: pelko. 

(IS 13.3.) 

Pelko vientituotteena 

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005873055.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005873055.html
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Natoon vai ei – mutta 
millaiseen Natoon? 

Miten Nato voisi olla aidosti demokraattisten valtioiden 

puolustusliitto - teesejä 

Espanjalaisia ja kanadalaisia sotilaita  Adazin sotilastukikohdassa 

Latviassa vuonna 2017. KUVA: NATO North Atlantic Treaty Or-

ganization, Flickr. 

YK:n perustaminen kuuluu ihmiskunnan 

toisen maailmansodan jälkeisen ajan suu-

rimpiin saavutuksiin. Se on kuitenkin har-

voja poikkeuksia lukuun ottamatta epäonnistu-

nut tehtävässään estää hyökkäyssotia. Eräs syy 

siihen on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien 

jäsenten veto-oikeus neuvoston päätöksiin. YK:n 

demokratisoiminen ja sen sääntöpohjaista maail-

manjärjestystä edistävän roolin vahvistaminen 

on mahdollista sitä mukaa kuin sen jäsenvaltiot 

demokratisoituvat. Se on pitkäaikainen prosessi. 

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut 

keskustelun polttopisteeseen sotilasliitto 

Naton. Uusi historia -yhdistys ei ota kan-

taa esimerkiksi Ukrainan tai Suomen mahdolli-

seen Nato-jäsenyyteen. Siitä, kuten muistakin 

päivänpoliittisista kysymyksistä on keskuudes-

samme erilaisia mielipiteitä. Seuraavat teesit on 

tarkoitettu puheenvuoroksi keskusteluun.  

Yhteinen lähtökohta on seuraava:  

 

Laillisuusperiaate, ihmisoikeudet ja mielipi-

teenvapaus ovat paras rauhan tae. Myös Nato-

keskustelussa tulisi ottaa esille kysymyksiä siitä, 

miten Natoa tulisi uudistaa ja miten sen mennei-

syyden virheitä tulisi arvioida ja korjata.  

Kansakuntien itsemääräämisoikeus on myös 

globalisaation oloissa välttämätön periaate. Näin 

ollen katsomme, että itsenäisillä valtioilla on oi-

keus solmia puolustusliittoja keskenään.  

 

Nato ei ole millään tavalla syyllinen Venä-

jän viime vuosien hyökkäyksiin Ukrainaa 

vastaan. Ukraina oli perustuslakinsa mu-

kaan neutraali maa ja sen rajat taattu vuoden 

1994 Budapestin sopimuksella, jonka yksi allekir-

joittaja oli Venäjä, kun Venäjä keväällä 2014 mie-

hitti Krimin ja osia Itä-Ukrainasta. Venäjän jouk-

kojen keskittäminen Ukrainan rajoille syksystä 

1 

2 3 
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2021 alkaen ja hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 oli 

täysin provosoimaton. Ukraina on suvereeni val-

tio, jolla on oikeus päättää puolustuksestaan ja 

liittoutumisestaan. Kansainvälinen laki sallii hyök-

käyksen uhrin puolustautua ja ottaa vastaan esi-

merkiksi sotilaallista apua. 

 

Natossa on edellä sanotusta huolimatta 

laillisuusperiaatteen näkökulmasta vakavia 

puutteita. 

 

 Naton toiminta ei ole laillisuusvalvonnan 

alaista. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofes-

sori Martti Koskenniemi on todennut:  

 

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mu-

kaan valtioilla on velvollisuus turvata ihmisoi-

keudet myös sotilaallisesti hallinnoimillaan 

alueilla. Naton operaatiossa tämä ei ole mah-

dollista, koska siinä niin sääntöjen laatijoina, 

tutkijoina kuin tuomarinakin toimivat Nato-

viranomaiset.” [1] 

 

 Naton perustamisasiakirjassa jäsenmaat 

ilmoittavat ”uskonsa” YK:n periaatteisiin. Muotoi-

lu on pyöreä ja näköjään sallii noiden periaattei-

den loukkaukset:  

USA:n ja sen liittolaisten hyökkäys Irakiin 

vuonna 2003 oli laiton, kansainvälisen oikeuden 

ja YK:n periaatteiden vastainen. Sen totesi mm. 

YK:n silloinen pääsihteeri Kofi Annan.[2] Nato ei 

rangaissut hyökkäykseen osallistuneita jäsenmai-

taan YK:n periaatteiden rikkomisesta.  

The Guardianin kolumnisti Arwa Mahdawi 

kirjoitti äskettäin Martin Luther Kingiä mukaillen: 

”Kun jätetään huomiotta kansainvälinen laki jol-

lain alueella, autetaan heikentämään sitä kaikki-

alla maailmassa.” [3] USA:n ja sen liittolaisten 

rankaisematta jäänyt laiton hyökkäys Irakiin on 

heikentänyt maailmanrauhaa ja siten toiminut 

Naton omia julkilausuttuja pyrkimyksiä vastaan. 

Kreml on puolustellut omaa hyökkäystään 

Ukrainaan vetoamalla mm. USA:n hyökkäykseen 

Irakiin. Irakin sodan yhteydessä USA rikkoi Naton 

perustamissopimusta ja vääristeli YK:n peruskir-

jan pykäliä väittäen, että ne hyväksyvät ”ennalta 

ehkäisevän itsepuolustuksen”. Noin ei ole. Kreml 

on nyt käyttänyt samantapaisia valheellisia perus-

teluja. [4] 

Viro osallistui hyökkäykseen Irakiin jo ennen 

kuin siitä tuli Naton jäsenmaa. Laittomaan sotaan 

osallistuminen ei estänyt sen jäsenyyttä. [5] 

 Naton perustamisasiakirjassa mainitut de-

mokratia ja ihmisoikeudet ovat nekin jääneet 

joissakin Nato-maissa pitkälti pelkäksi fraasiksi. 

Hyökkäyssota, jollainen Irakin sota oli, on sellaise-

4 

Naton pää-

sihteeri tu-

tustumassa 

Santahami-

nan jääkäri-

rykmenttiin 

25.10.2021. 

KUVA: NATO 

North Atlan-

tic Treaty 

Organizati-

on, Flickr. 
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naan mitä vakavin ihmisoikeusloukkaus. Irakin 

sotaa perusteltiin amerikkalaisille ilmiselvillä val-

heilla. Turkissa demokratia on ollut hyvin 

puutteellista maan koko Nato-jäsenyyden ajan. 

Kurdivähemmistön ihmisoikeuksia on loukattu 

vuosikymmeniä. Puola ja Unkari ovat joutuneet 

EU:ssa rangaistustoimien kohteeksi epädemo-

kraattisen kehityksen vuoksi. Nato ei ole puuttu-

nut mihinkään sen jäsenmaissa tapahtuneisiin 

demokratian ja ihmisoikeuksien loukkauksiin. 

Naton johtama operaatio Afganistanissa epä-

onnistui täydellisesti, vaikka sillä oli YK:n man-

daatti syyskuun 2001 terrori-iskujen vuoksi. Maa-

han ei kyetty luomaan toimivaa demokratiaa saa-

ti oikeusvaltiota. 

 

Nato ei ole tehokkaasti kyennyt puolus-

tautumaan hybridisodankäynnin uusia 

muotoja vastaan. Naton jäsenmaissa on 

tapahtunut kyberiskuja, disinformaatiokampan-

joita, vaaleihin ja kansanäänestyksiin vaikuttamis-

ta, korruptiota ja rahanpesua, jopa salamurhia ja 

niiden yrityksiä.  

Hybridisodankäynnin eräs tarkoitus on kylvää 

ristiriitoja kansalaisten keskuuteen ja epäluotta-

musta yhteiskunnan eri instituutioita kohtaan. Se 

heikentää kykyä ja halua maanpuolustukseen. 

 

Nato ei voi olla aidosti puolustusliitto, ellei 

se noudata toiminnassaan laillisuusperiaa-

tetta. 

 

 Naton toiminta olisi alistettava tavalla tai 

toisella riippumattoman laillisuusvalvonnan 

alaiseksi.  

 Naton jäsenmaiden olisi sitouduttava siihen, 

että Naton sotilaiden toimintaa konflikti- ja sota-

tilanteissa voidaan käsitellä Kansainvälisessä ri-

kostuomioistuimessa ICC:ssä. Naton kaikkien jä-

senmaiden olisi liityttävä ICC:hen. 

 Naton jäsenvaltioilta olisi kiellettävä hyök-

käyssotaan osallistuminen. Samoin olisi kiellettä-

vä aseiden myynti ihmisoikeuksia rikkoviin tai 

hyökkäyssotaa käyviin maihin.  

 

Nato voi olla demokraattisten valtioiden 

puolustusliitto vain siinä tapauksessa, että 

sen jäsenmaiden demokratiaa ja oikeus-

valtiota vahvistetaan.  

 Demokratian, laillisuusperiaatteen ja ihmis-

oikeuksien puolustaminen ja kehittäminen, hyvin-

voinnin lisääminen ja eriarvoisuuden vähentämi-

nen ovat erottamaton osa maanpuolustusta ja 

omiaan osaltaan vahvistamaan maanpuolustus-

henkeä.  

 Kansalaisten yhteiskunnallisen tietoisuuden, 

historiantajun, medialukutaidon jne. kohottami-

nen ovat nekin välttämätöntä maanpuolustustyö-

tä. Niiden merkitys kasvaa mitä enemmän sodan-

valmisteluun ja sodankäyntiin kuuluu hybridivai-

kuttamista, disinformaatiota, trollausta, kyberis-

kuja ym. yrityksiä heikentää kansalaisten luotta-

musta yhteiskunnallisiin instituutioihin ja heidän 

omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.  

 Erityisesti Naton perustajavaltioiden olisi 

tehtävä yhteenvetoa sotilasliiton koko historiasta 

vuodesta 1949 lähtien. Samoin Naton jäsenmai-

den olisi tehtävä yhteenveto toiminnastaan pe-

rustamissopimuksen ja YK:n periaatteiden valos-

sa. 

 Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyk-

sen herättämä reaktio ympäri maailman on 

osoittanut yleisen mielipiteen merkityksen. De-

mokraattiset valtiot voivat edesauttaa yleisen 

mielipiteen muodostumista hyökkäyssotia ja de-

mokratiaa horjuttavaa hybridivaikuttamista vas-

taan luopumalla kaksoisstandardeista omassa 

sisä- ja ulkopolitiikassaan ja epäjohdonmukaisuu-

desta suhtautumisessa kansainväliseen lakiin ja 

edistämällä menneisyydenhallintaa, oman histo-

riansa kipukohtien käsittelyä. Naton osalta tämä 

koskee erityisesti niitä jäsenmaita, joilla on kolo-

nialistinen ja imperialistinen historia. 

7 

5 

6 
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Afrikkalaisia puheenvuoroja 

Kenia, kuten lähes kaikki Afrikan maat, syntyivät 

imperiumien hajotessa. Emme itse piirtäneet ra-

jojamme. Ne piirrettiin siirtomaavaltojen metro-

poleissa, Lontoossa, Pariisissa ja Lissabonissa il-

man että lainkaan otettiin huomioon muinaisia 

kansakuntia jotka näin revittiin rikki. 

Nykyisin jokaisessa Afrikan maassa asuu rajo-

jen molemmin puolin maanmiehiä, joiden kanssa 

jaamme syvät historialliset, kulttuuriset ja kielelli-

set siteet. 

Jos olisimme itsenäistymisen jälkeen päättä-

neet rakentaa valtioita etnisen, rodullisen ja us-

konnollisen yhtenäisyyden perustalle, kävisimme 

vieläkin, vuosikymmenten jälkeen, verisiä sotia 

keskenämme.  

Sen sijaan päätimme tyytyä niihin rajoihin jot-

ka saimme perinnöksi, mutta niistä huolimatta 

noudattaa koko maanosan mitassa poliittisen, 

taloudellisen ja juridisen integraation politiikkaa. 

Sen sijaan että olisimme muodostaneet kansa-

kuntia jotka katselivat historiassa taaksepäin tu-

keutuen vaaralliseen nostalgiaan, päätimme kat-

soa eteenpäin kohti suuruutta, jota monet kansa-

kunnat ja kansat eivät vielä koskaan ole koke-

neet. 

Valintamme oli noudattaa Afrikan yhteinäi-

syysjärjestön ja Yhdistyneiden kansakuntien pe-

ruskirjaa, ei sen vuoksi, että rajat olisivat meitä 

tyydyttäneet, vaan koska halusimme jotain suu-

rempaa, jotain rauhan perustalle rakennettua.  

Uskomme että kaikissa valtioissa, jotka ovat 

syntyneet romahtaneiden tai väistyvien impe-

riumien jälkeen, on lukuisia kansoja jotka haluai-

sivat integroitua naapurivaltioiden kanssa. Tämä 

on normaalia ja ymmärrettävää.  

Kenia kuitenkin vastustaa sitä, että tuollaista 

pyrkimystä ajetaan väkivalloin. Meidän on nous-

tava kuolleiden imperiumien tuhkasta tavalla, 

joka ei syökse meitä takaisin uusiin ylivallan ja 

sorron muotoihin.  

Me olemme vastustaneet aluevaatimuksia ja 

ekspansionismia joka suhteessa, perustui se 

sitten rodullisiin, etnisiin tai uskonnollisiin tekijöi-

hin. Me vastustamme sitä jälleen tänään.  

Kenia ilmaisee vakavan huolensa ja vastustuk-

sensa sille, että Donetsk ja Luhansk on  tunnus-

tettu itsenäisiksi valtioiksi. (…) Monenkeskinen 

maailma on kuolinvuoteellaan tänään. Sitä vas-

taan on hyökätty tänään niin kuin aikaisemmin 

toiset suurvallat ovat sitä vastaan hyökänneet. 

Lopuksi haluan vahvistaa, että Kenia 

kunnoittaa Ukrainan koskematto-

muutta sen kansainvälisesti hyväk-

syttyjen rajojen sisällä.  

”Me halusimme jotain suurempaa, jotain 
rauhan perustalle rakennettua” 

• Kenian YK-lähettilään Martin Kimanin puhe 

turvallisuusneuvoston kokouksessa 

22.2.2022 (otteita) 

Martin Kimani, Väkivaltaisen ekstremismin 

torjumisen erikoislähettiläs, Lontoossa 

vuonna 2016. Kenian YK-lähettiläänä Kima-

ni on toiminut vuodesta 2020 lähtien. KU-

VA: Foreign, Commonwealth & Develop-

ment Office, Flickr 
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Kolonialismin perintö tekee 
epäluuloiseksi 

Kun selaan sosiaalista mediaani ja sen uutisvirtaa, 

niin ’kannatan Ukrainaa’ on enemmistön ilmaus 

tuesta maalle, joka kiistämättä tarvitsee sitä tällä 

hetkellä. Mutta asetelma ei ole niin mustavalkoi-

nen kuin länsimaiset liberaalit mielellään ajatteli-

sivat. Se ei ole yksinkertaista puolen valitsemista 

’hyvien’ ja ’pahojen’ välillä. 

Muu maailma on kokenut Naton, Euroopan ja 

USA:n muilla tavoin kuin ’hyvinä’ – ja meillä on 

lupa ilmaista suuttumusta ja skeptisyyttä, joka 

kohdistuu tekopyhyyteen ja kehottaa varovaisuu-

teen suhtautumisessa länsimaiden ratkaisuihin. 

Rasistinen kohtelu, jota afrikkalaiset saavat 

osakseen paetessaan Ukrainasta, on osoitus siitä, 

että valkoinen ylivalta ei koskaan pidä taukoa, 

edes sodan aikana. 

Sota on sotaa. Kysy meiltä – me tiedämme. Se 

on kuolemaa, sairauksia, syrjäytymistä, seksuaa-

lista väkivaltaa. Mutta myös: uhrit eivät ehkä ole 

tarpeeksi sinisilmäisiä ja vaaleatukkaisia saadak-

seen yhtä paljon myötätuntoa kuin ukrainalaiset 

tällä hetkellä saavat uutisankkureilta ja hallituksil-

ta.  

Mutta kansallisen historiamme vuoksi meidän 

on myös vaikea nähdä Venäjää ’pahiksena’ ja Uk-

• Khatondi Soita Wepukhulu, openDemocracy 

5.3.2022; otteita. 
rainan pyrkimystä länsimaiseen elämäntapaan – 

mukaan lukien Euroopan Unionin ja Naton jäse-

nyys – viattomana toiveena, joka tekee kaikista 

sen kannattajista ’hyviksiä'. 

Kaikista Afrikan maista (Etiopiaa ja Liberiaa 

lukuun ottamatta) tuli siirtomaita, meidän koti-

maamme pilkottiin ja jaettiin kuin kakku euroop-

palaisten suurvaltojen kesken Berliinin konferens-

sissa vuosina 1884–85 ja sen jälkeen. Lopputulos? 

Ihmiskunnan historian verisimpiä alistamisia. En-

tisen Neuvostoliiton jäsenvaltiot eivät ole kos-

kaan alistaneet yhtään Afrikan maata siirtomaak-

seen. 

Sen sijaan sosialistiset maat, mukaan lukien 

Kuuba ja Neuvostoliitto, tukivat itsenäisyysliikkei-

tämme, kun taas ’sivistys’valtioina pidetyt länsi-

maat yrittivät raa’asti estää meitä saavuttamasta 

vapautta. Nyt seuraamme jotenkin turtuneina, 

kuinka nämä samat länsivallat kehuvat itseään 

Ukrainan kansan vapauden esitaistelijoiksi. 

Afrikkalaiset ovat yhtä peloissaan Ukrainan 

tapahtumista kuin kaikki muutkin. Ydinaseita käy-

tetään nappuloina sotilaallispoliittisessa shakkipe-

lissä, joka voi lopettaa koko ihmiskunnan olemas-

saolon. Silti meidän on myös torjuttava läntinen 

käsitys, että tästä ydinaseuhkailusta voi syyttää 

vain yhtä hullua miestä. 
Käännös Sinikka Littu 

YK:n yleiskokouksen 

tuomio  

hyökkäyssodalle 

141 maata tuomitsi Venäjän 

hyökkäyksen. 35 maata ää-

nesti tyhjää.  

Vain neljä maata asettui 

kannattamaan Venäjän hyök-

käystä: Valko-Venäjä, Pohjois

-Korea, Syyria ja Eritrea.  
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Alas russofobia! Eläköön 
rohkea ja viisas venäläinen 

vastarinta! 
Aleksi Navalnyin viestejä: 

"Olen tyrmistynyt, en pelkästään uutisten 

takia vaan myös uutisia koskevien uutisten vuoksi. 

Kohta teillä vapaudessa on samanlaiset mah-

dollisuudet saada tietoa 

kuin minulla vankilassa 

eli ei mitään mahdolli-

suuksia. Eho on lakkau-

tettu ja Doždin toiminta 

lopetettu. Kaikki viesti-

met suljetaan, vaikka 

joka paikkaan on lai-

tettu ”ulkomainen 

agentti” -merkintä. 

Roskomnadzor on 

kieltänyt sanan ”sota”. 

Joka päivä tämä joukko-

viestinnän valvontavi-

rasto esittää uusia mie-

lettömiä vaatimuksia 

medialle. Kaikki on huo-

nosti. 

Mutta tiedätte elä-

mänasenteeni: ei pidä 

valittaa huonoista asi-

oista vaan toimia niin, 

että ne olisivat paremmin. 

Julistan juhlallisesti: me 

luomme joukkoviestimen, 

yhtä rehellisen ja tinkimättömän kuin Korruption 

vastainen säätiö on ollut kaikki nämä vuodet. Har-

mittaa kamalasti, etten nyt voi leikata punaista 

nauhaa ja valella teitä kaikkia samppanjalla. Ra-

kennamme median, joka ei pelkää sensuuria eikä 

mitään muutakaan. 

Viestin on uusi kanavamme, Populjarnaja poli-

tika. Tilatkaa se (linkki on tarinassa). Jo nyt siellä 

lähetetään joka ilta laaja ajankohtaisohjelma. Kat-

sokaa ja antakaa palautetta.  

Parannamme ohjelmiamme. Tämä on meidän 

yhteinen mediamme. Työn edetessä kehitämme 

kaikkea. 

Emme piittaa Putinin rikollisista laeista. Ei mi-

tään selitystekstejä, ei 

ulkomaisia agentteja 

eikä ”erityisoperaatioi-

ta”. Roskomnadzor on 

laitos, jonka näkemys ei 

meitä lainkaan kiinnos-

ta. Kierrämme sivujen 

sulut niin kauan kuin 

Internet toimii Venäjäl-

lä. Jos se suljetaan, lä-

hetämme teille uutisia 

morsettamalla. 

   Haluamme kirjoittaa 

tekstejä, kuvata videoi-

ta, tehdä reportaaseja 

ja haastatteluja. Se kaik-

ki on vähästä kiinni. Tar-

vitsemme työntekijöitä. 

Olemme valmiita palk-

kaamaan muualle 

muuttaneita ja kirjeen-

vaihtajia Venäjältä: uu-

tisväkeä, reporttereja, 

toimittajia, tuottajia, 

taittajia, leikkaajia, ul-

koasun suunnittelijoita. Kirjoittakaa heti 

hr@fbk.info. Voitte myös lähettää postia osoittei-

siin @maria_pevchikh ja @ioannzh. 

Tunnette meidät. Emme sulje sivujamme, em-

me pakene emmekä anna periksi. Emme ala nou-

dattaa tekopyhiä ja valheellisia ”lain vaatimuk-

sia”. Meitä kiinnostavat teidän näkemyksenne, ei 

Venäjän federaation virkamiesten ja syyttäjien 

mielipide. 

Time-lehden kansikuva: ”Mies, jota Putin pelkää”. 

Lehden etusivun juttu julkaistiin 19.1.2022.  

https://time.com/6140394/story-behind-time-alexei-navalny-cover/
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Työskentelemme teitä varten. Seuratkaa mei-

tä.” 

Julkaistu Aleksei Navalnyin Instagram-tilillä 

(@navalny) 5.3.2022. Suomentanut Päivi Kreme-

nenko " 

 

Navalnyi suomeksi –Facebook-

sivulta: 
 

Puhun teille televisionkatsojana. Edes Venäjän 

armeijan virallista tappiolukua, 498 miestä, ei ole 

lausuttu televisiossa kertaakaan.  

Putinin propaganda kuvaa tapahtumat niin, 

ettei kummallakaan puolella juurikaan ole kaatu-

neita. Ukrainan armeija on hajonnut. Paljon mi-

tään tuhoja ei ole tullut. Jonnekin on asettunut 

natsikoplia, mutta heidät nitistetään pian. Ukrai-

nalaiset ottavat venäläiset tankit vastaan kukka-

sin.  

Tyhmimpien ja jämähtäneimpienkin mielissä 

tällainen maailmankuva voi elää vain vähän ai-

kaa. (…) 

 

Me, venäläiset, haluamme olla rauhan kansakun-

ta. Valitettavasti nyt vain harvat pystyvät nimittä-

mään meitä siten.  

Ei sentään muututa pelästyneiden vaikenijoi-

den kansakunnaksi. Ei olla pelkureita, jotka esittä-

vät, etteivät huomaa aggressiivista sotaa, jonka 

selvästi järjetön pikku tsaarimme on aloittanut 

Ukrainaa vastaan. En voi, en tahdo enkä aio olla 

hiljaa. En halua vaieta katsellessani, miten sadan 

vuoden takaisia tapahtumia koskevasta pseu-

dohistoriallisesta hourailusta on tehty sotimisen 

syy: peruste venäläisten tappaa ukrainalaisia ja 

ukrainalaisten tappaa puolustautuessaan venäläi-

siä.  
      https://www.facebook.com/navalnyisuomeksi 

”Jos vastustat sellaista diktaattoria kuin Putin, 

sinun on osoitettava heille että olet valmis kuole-

maan – ja minä olin”, sanoo Nadja Tolokonniko-

va.  

Tolokonnikova kärsi Maria Aljohinan kanssa 

kahden vuoden vankilarangaistuksen, kun Pussy 

Riot esitti kirkossa Putinia vastustavan punk-

rukouksen. 

Tolokonnikova on järkyttynyt Ukrainaan koh-

distuneesta hyökkäyksestä. ”Olen paniikissa. It-

ken joka päivä. En käsitä että se missään mielessä 

olisi ollut tarpeellista, eikä se mielestäni ollut mil-

lään tavalla loogista. Ei sellaista pitänyt tapahtua, 

se on katastrofi jossa tuhannet ihmiset tulevat 

menettämään henkensä. 

”Globaali yhteisö oli äärimmäisen myötäsukai-

nen [Putinia kohtaan], ja näen siihen kaksi syytä: 

ahneuden aiheuttama tekopyhyys (…). Typeryys, 

se on toinen syy. Ihmiset aliarvioivat aina sitä 

miten vaarallisia diktaattorit ovat.”  

Vankila oli traumatisoiva. Kärsin vakavasta 

masennuksesta vuonna 2014. Minulla on vieläkin 

lääkitys traumaperäisen stressin vuoksi.  

(The Guardian 8.3.2022) 

Tolokonnikova oli valmis kuolemaan 

Graffiti, jossa vaaditaan Pussy Riotin vapauttamista.  

Liverpool, Englanti, elokuussa 2012. KUVA: Jonathan 

Deamer, Wikimedia Commons. 

https://www.instagram.com/p/CauBrl3NK10/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/navalnyisuomeksi
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Absurdistan 

Kännykkäratsioita 

Kuudes käsky: Älä tapa! 

Nuori nainen piti Moskovassa kirkon edessä 

kylttiä, jossa luki: "Kuudes käsky - Älä tapa." Hä-

net pidätettiin. Kuvakaappaus tästä twiitistä. 

Ukrainaan lähetettyjen sotilaiden äidit kyselevät 

vihaisina Kemerovon kuvernööriltä, onko heidän 

pojilleen valehdeltu ja käytetäänkö heitä tykin-

ruokana. Video näkyy tästä twiitistä.  

Kemerovossa paloi muutama vuosi sitten 

laittomasti rakennettu ostoskeskus; kymmeniä 

kuoli, joukossa paljon lapsia. Viranomaiset pyysi-

vät anteeksi - Putinilta. 

Kemerovon sotilaiden äidit 

Kun ajattelu on rikos 

Moskovassa poliisi pysäyttää ihmisiä kadulla ja 

tutkii viestit heidän puhelimiltaan. Kieltäytyjät 

pidätetään. Video näkyy tässä twiitissä. 

S-sana on nyt kielletty 

Sota –sanan käytöstä voi saada jopa 15 vuotta 

vankeutta.  Myös H-sanan (”hyökkäys”) käyttä-

minen on rikos.   

Nizhni Novgorodissa pidätettiin nainen, joka 

osoitti yksin mieltään kädessään tyhjä kyltti. 

Mikähän mahtoi olla pidätyksen syy? 

Oletettavasti poliisit uskoivat tietävänsä, 

mitä nainen ajatteli. Venäjällä ajattelemises-

ta on tullut rangaistava rikos. 

Kuvakaappaus videolta, tästä twiitistä. 

https://twitter.com/Copernicus2013/status/1503777881406779399
https://twitter.com/RFERL/status/1500633861012828163
https://twitter.com/KevinRothrock/status/1502765848024518656
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Ukrainan kasakat ja Turkin 
sulttaani 

KUVASSA Ilja Repinin kuuluisa maalaus kirjeenkir-

joitustilaisuudesta, joka tarinan mukaan olisi ta-

pahtunut vuonna 1676. Viime vuonna maalaus oli 

esillä Ateneumin Repin näyttelyssä.  

Wikipedia kertoo maalauksen syntyvaiheista 

mm. näin: 

Ilja Repinin aikana kasakoita kohtaan tun-

nettiin Venäjällä kovasti sympatiaa ja Ukrainassa 

syntynyt Repin itse sanoi kasakoista:  

”Kaikki, mitä Gogol kirjoitti heistä, on totta! 

Pyhä kansa! Kukaan maailmassa ei ole niin 

pitänyt kiinni vapaudesta, tasa-arvosta ja vel-

jeydestä.” 

Repin maalasi teoksen aikana, jolloin Osmanien 

valtakuntaa pidettiin Venäjän perivihollisena. Re-

pinin mukaan kasakat ’puolustivat koko Euroop-

paa’ ja ’nauroivat sydämensä kyllyydestä Idän 

ylimielisyydelle’.” 

Tarinan todenperäisyys on kyseenalainen. Se 

on todennäköisesti kansan suussa kehittynyt 

myytti, jonka tehtävä on ollut herättää kansallis-

mielisiä tunteita.  

Ukrainan kasakat ja Euromaidan 

Ukrainan Euromaidanin eli arvokkuuden vallanku-

mouksen tuoksinassa tämäkin historiallinen asia 

sai uuden elämän. Seuraava teksti on sivustolta 

Euromaidan translations (14.6.2014): 

Vuonna 1676 Ottomaani-imperiumin Sulttaa-

ni, Mehmed IV, lähetti koppavan ultimaatumin 

Ukrainan kasakoille ja käski heitä alistumaan. Yl-

peät kasakat, Ukrainan maan puolustajat, kir-

joittivat kuuluisan vastauksen, joka on täynnä 

uhmaa, ankaraa itsenäisyystahtoa ja tyrmäävää 

huumoria, jolla he saattoivat sulttaanin ja tämän 

vaatimukset naurunalaiseksi. (…) 

Vuonna 2014, vastauksena Venäjän hyökkäyk-

selle Ukrainaa vastaan, kasakat lähettivät vastaa-

vanlaisen sähköpostin tämän päivän pahalle des-

pootille: Vladimir Putinille. Video löytyy YouTu-

besta. 

https://maidantranslations.com/2014/06/14/ukrainian-kozaks-rap-against-sultan-putins-invasion/
https://youtu.be/4eufIXNvDhs
https://youtu.be/4eufIXNvDhs
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Minä sulttaani; Muhammedin poika; auringon ja 

kuun veli; Jumalan pojanpoika ja varakuningas; 

Makedonian, Babylonian, Jerusalemin, Ylä- ja Ala-

Egyptin kuningaskuntien hallitsija; keisareiden 

keisari; hallitsijoiden hallitsija; poikkeuksellinen 

ritari, ikuisesti voittamaton; Jeesus Kristuksen 

haudan vankkumaton vartija; Jumalan itsensä 

valitsema luottomies; muslimien toivo ja lohtu; 

kristittyjen voittaja ja suuri puolustaja – käsken 

teitä, Zaporižžjan kasakoita, antautumaan minul-

le vapaaehtoisesti ja ilman minkäänlaista vasta-

rintaa, ja lopettamaan vaivaamiseni hyökkäyksil-

länne. 

 

– Turkin sulttaani Medmed IV 
 

Sulttaani kasakoille: 

Zaporižžjan kasakat Turkin 

sulttaanille 

(Vastauksessa parodioitiin Sulttaanin titteleitä; 

Varoitus: karkeaa kieltä.) 

 

Te, turkkilainen perkele ja perkeleen kirottu veli 

ja ystävä, Luciferin itsensä sihteeri. Mikä pirun 

ritari te olette, kun ette pysty edes nujertamaan 

siiliä paljaalla perseellänne. Paholainen paskoo ja 

teidän armeijanne syö. Te, te nartunpenikka, ette 

tee alamaisia kristityistä pojista; me emme tunne 

pelkoa armeijaanne kohtaan, maalla ja merellä 

me taistelemme teitä vastaan ja naimme äitiän-

ne. 

Te Babylonian lakeija, Makedonian kärrynkor-

jaaja, Jerusalemin oluenpanija, Aleksandrian lam-

paannussija, Suuremman ja Pienemmän Egyptin 

sikopaimen, Armenialainen sika, Podolialainen 

rosvo, Tataarikunnan portto, Kamjanetsin hirtto-

mies, ja koko maailman ja maanalaisen narri, idi-

ootti Jumalan silmissä, käärmeen pojanpoika ja 

kouristus kullissamme. Sian kärsä, tamman perse, 

teurastamon piski, ristimätön harjas, nussikaa 

äitiänne! 

Näin julistavat zaporogit, senkin lurjus. Te ette 

pääse edes paimentamaan kristittyjen sikoja. Me 

päätämme tähän nyt, koska me emme tiedä aikaa 

emmekä omista kalenteria; kuu on taivaalla, vuo-

si on kirjassa, päivä on sama täällä kuin se on siel-

läkin; siksi voitte pussata persettämme! 

 

Yliatamaani Ivan Sirko,  

koko zaporogiporukan puolesta. 

Seuraavassa kuitenkin alkuperäinen kirjeenvaih-

to, sellaisena kuin Euromaidan –sivusto sen tar-

josi lukijoilleen vuonna 2014. Käännökset ovat 

suomenkielisestä Wikipediasta. 

Ukrainalaisista sanottua 

Jos kaksi ukrainalaista tapaa toisensa, he pe-

rustavat kolme keskenään taistelevaa puolu-

etta. Mutta jos heitä / Ukrainaa uhataan, he 

yhdistyvät yhdeksi perheeksi. 

Euromaidan vuonna 2014: Mielen-

osoittajia uhkasi väkivaltainen mellak-

kapoliisi Berkut, minkä vuoksi oli tar-

peen suojautua kaikin keinoin, myös 

kotikonstein, kuten tämä kypärä tässä. 

KUVA: Euromaidan Press. 
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Suomessa asuvat ukrainalaiset aloittivat mielenosoituksensa Mannerheimin patsaalta 24.2.2022 samana päivänä kun 

Venäjä oli hyökännyt. Sieltä he marssivat Venäjän suurlähetystölle jossa rauhanjärjestöjen kulkue kokoontui. Kylteissä 

lukee: ”Puolueettomuus pahuutta kohtaan on pahuutta itseään.” ”Tämä on kolmannen maailmansodan alku. Pysäyttä-

kää hänet ennen kuin on liian myöhäistä.” KUVA: Uusi historia –yhdistys. 

Miten vastustaa barbariaa —
ja itsepetosta? 

Ensin oli ilmastonmuutos. Sitten tuli korona. Ja 

sitten tuli sota. 

Tavallaan tuo kaikki tuli yllätyksenä. Mutta 

millaisena yllätyksenä? Tuo kaikki riisui kollektiivi-

sen itsepetoksen maailman silmiltä. Koska tuo 

kaikki oli tiedossa, sitä ei vain haluttu nähdä. 

Sen vuoksi tärkein vallankumous nykymaail-

massa tulee olemaan yliopistovallankumous. Tai: 

tiedostamisen vallankumous. Vallankumous 

ajattelutavoissa, tiedostamisessa, keskustelu-

kulttuurissa.  

Miten vastustaa barbariaa? Tiedostamalla se. 

Miten varautua barbaariseen tuho-imperialis-

miin? Ymmärtämällä sen luonne. Miten kehittää 

keskustelukulttuuria ja tiedostamistapoja: ym-

märtämällä ihmisluontoa. 

Tähän perustuvat Uusi historia –yhdistyksen 

ohjelmassa tehdyt ehdotukset: 

• Totuuskomissio pysyvänä instituutiona jo-

kaiseen oikeusvaltioon 

• Eettinen kansalaisyliopisto 

• Ihmiskunnan tie –väittelysanakirja ja kansa-

laisten totuusfoorumi. 

Lue Uusi historia –

yhdistyksen 

ohjelma sivus-

toltamme 

human-

path.net. Jul-

kaisujemme 

esittelyt tääl-

lä: human-

path.net/

julkaisut.  

https://humanpath.net/
https://humanpath.net/
https://humanpath.net/julkaisut
https://humanpath.net/julkaisut
https://humanpath.net/julkaisut

