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Kansainvälisen politiikan valtavirrat
JARKKO ESKOLA 

Jukka Valtasaaren uusin kirja 
Lännen jälkeen avaa globaalin 
näkökulman nykyhetken maail
manpolitiikan keskeisiin ”suur
valtoihin”. Niihin hän lukee Eu
roopan unionin, Yhdysvallat, 
Venäjän ja Kiinan. Valtasaari on 
aiemmissa kirjoissaan pohtinut 
Suomen turvallisuuspoliittis
ta asemaa ja sen kehitystä viime 
vuosikymmenien aikana. Luet
tuani hänen edellisen kirjansa 
Suomen turvallisuus (2015) to
tesin, että sen tulisi olla ”pakol
linen” jokaiselle kansanedusta
jalle, jokainenhan heistä jo ase
mansa puolesta joutuu olemaan 
vastuussa ja ymmärtämään Suo
men valtiollisen aseman ja sen 
ulkopolitiikan taustan ja men
neitten vuosikymmenien kehi
tyksen. 

Lännen jälkeen -kirjassa ei ole 
enää fokuksena Suomi, vaan ta
voitteena on ymmärryksen sy
ventäminen siitä, missä kan
sainvälisen politiikan valtavir
rat tällä hetkellä liikkuvat. Sel
viääkö EUEurooppa sisäisis
tä ongelmistaan, onko Trumpin 
twiittauspolitiikan USA edel
leen lännen johtava maa, millai
siin tavoitteisiin Venäjä raken
taa suurvaltaasemaansa ja mi
ten nopeasti XIn Kiina ja sen 
talous ohittaa USA:n ja haas
taa sen johtajuuden? Valtasaari 
taustoittaa ja asettaa kysymyk
siä, haastaa lukijansa niitä poh
timaan, mutta päätyy vastauk
siin vain varovasti, kuten diplo
maateilla on tapana. 

Kirja avautuu Yhdysvaltojen 
presidentti Franklin D. Roose
veltin ja Britannian pääminis
teri Winston S. Churchillin elo

Jukka Valtasaari 
Lännen jälkeen 
Docendo, 2019

kuun 14. päivänä vuonna 1941 
allekirjoittamalla ”The Atlantic 
Charterilla” – Atlantin julistuk
sella, jossa ilmaistaan ne arvot, 
joihin länsi nojaa: demokratia, 
oikeusvaltio, rauha, tasaarvo ja 
kaikilla ihmisillä elämä vapaana 
pelosta ja puutteesta.

Näille arvoille perustui se maa
ilmanjärjestys, joka ilmaistiin 
YK:n peruskirjassa ja niissä ins
tituutioissa, joilla kansainvälisin 
sopimuksin on sen jälkeen pyrit
ty toimimaan. Kysymys kuuluu 
nyt: vieläkö kansainvälinen yh
teistyö perustuu näihin arvoihin 
tai kuinka suuresti ne nyt ase
tetaan kyseenalaisiksi? Mikä tai 
mitä on tarjottavissa niiden ti
lalle? Haastetaanko länsi nyt jo
honkin uuteen arvomaailmaan? 
EU:n sisällä haasteen ovat esittä
neet Puola ja Unkari, joista edel
linen kyseenalaistaa oikeusvalti
on ja jälkimmäinen yksilön va
pauden esittäessään ”illiberaalia” 
arvojärjestelmää, diktatuuria, 
yhteiskuntamuodon perustaksi. 
Presidentti Trumpin ”Amerik
ka ensin aate” palauttaa Yhdys
vallat ulkopoliittisesti 1930lu
vulle, ja viesti sisältää halua ir
tautua yhteisistä instituutioista, 
niiden toimintaperiaatteista. Ne 
näkyvät jo muun muassa Naton 
vastuuta koskevissa lausunnois
sa, WTO:n, Maailman kauppa
järjestön, toiminnan halvautta
misessa, YK:n ohittamisessa tai 
sen aseman kyseenalaistamisessa. 
Venäjä on nousemassa uhittele
maan ydinaseella, jotka ”kylmän 
sodan” aikaisilla sopimuksil
la saatiin osin purettua tai aina
kin siirrettyä pois aktiivisen ase
varustelun piiristä. Kiina – no

peasti nousevana talousmahtina 
– haastaa sotilaallisella varustau
tumisellaan ja ”silkkitie” valloi
tuksellaan muut suurvallat. 

EUEurooppa horjuu peräk
käissä ”kriiseissään” 1990lu
vun euforian jälkeen. Selkeim
min nämä nousivat näkyviin 
vuonna 2008 kansainvälisen ta
lousongelman siirtyessä USA:s
ta Eurooppaan ja ravistelles
sa pankkien luottokelpoisuut
ta etenkin Kreikassa, Irlannis
sa, Espanjassa ja myöhemmin 
myös eräissä muissa maissa. Si
tä seurasi vuoden 2015 pakolai
saalto Afrikasta ja Lähiidästä, 
jonka seurausta olivat yksittäis
ten jäsenvaltioiden sisäiset po
liittiset vaikeudet ja oikeistopo
pulistien poliittinen vahvistu
minen, ja osittain pakolaisaallon 
aiheuttamana tämän pakolais
taakan jakamisen vaikeutumi
nen jäsenvaltoiden välillä. EU:n 
sisäinen muuttoliike, etenkin 
keskisen Euroopan uusista EU:n 
jäsenmaista purkautui selkeästi 
vuonna 2015 brittien kansanää
nestyksessä, joka johti Brexitiin, 
Britannian eroamiseen EU:sta. 
Prosessi, jonka vaikeudet ovat 
sävyttäneet viime vuosina EU:n 
politiikkaa.

Neuvostoliiton kaikki yllättä
nyt hajoaminen vuonna 1991 
mullisti silloin globaalin politii
kan. Neuvostoliiton purkautu
misen jälkeinen 1990luku oli 
uuden poliittisen suunnan ha
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kua sekä Venäjällä että kaikissa 
siitä irronneissa valtioissa. Kom
munismista ja sen instituutioista 
irtautuminen, uuden demokraa
tisen ja taloudellisen järjestel
män rakentaminen ei onnistu
nut useimmissa maissa, vaan se 
johti vaikeisiin kriiseihin ja so
peutumisongelmiin.

Jeltsinin seuraajana Putin oli 
2000luvun alussa vielä varovai
nen ja lännen suuntaan avautu
va, mutta hän reivasi melko no
peasti purjeensa. Hänen puheen
sa vuonna 2007 Münchenissa 
valtiopäämiesten kohtaamises
sa teki selväksi, että Venäjä ei jat
kossa kytkeydy EUEurooppaan 
vaan etsii oman tiensä. Lännen 
arvot eivät ole meidän, se arvo
pohja, jota meille on tarjorttu, ei 
sovi Venäjälle, joka on Tsaarive
näjän perillinen. Historian kun
nioittaminen johtaa eri tielle. Pu
tinin Venäjä lähti selkeästi etsi
mään historiallisen valtaaseman
sa vahvistamista, kun sen talous 
lähti vahvaan nousuun öljytulo
jen sen uudelleen mahdollistaes
sa 2000luvulla. Venäjä on talou
tensa osalta lähes täysin riippuvai
nen öljy ja maakaasutuloistaan. 
1990luvun syvän notkahduksen 
aiheuttivat arabimaat romahdut
tamalla öljyn hinnan 12 dollariin 
tynnyriltä. 2000luvun alussa 
hinta nousi 140 dollariin tynny
riltä. Tämä öljyn hinnan yli kym
menkertaistuminen takasi myös 
Putinin nousun. Talouden näin 
vahvistuttua myös etupiiriä läh
dettiin vahvistamaan. Georgian 
sota vuonna 2008 oli siitä selkeä 
näyte, sitten seurasivat Krimin ja 
itäUkrainan valloitukset. Niiden 
seurausta olivat lännen taloudel
liset sanktiot ja Venäjän poliitti
nen eristäminen. Tie jolla edel
leen ollaan.

Yhdysvallat jakautui sisäpoliit
tisesti vuoden 2015 presidentin 
vaaleissa selkeästi ja syvenevästi 
kahteen leiriin. Trumpin hieman 
yllättävä voitto ja hänen sen jäl
keinen twiittaamalla ja puolito
tuuksilla johdettu politiikkansa 
on vain vahvistanut tuota jakoa. 
Sisäpolitiikka on koko ajan sa
nellut Trumpin politiikkaa ja si
ten heijastunut myös USA:n ase
maan lännen perinteisenä joh
tavana valtiona. Nyt vaalivuo
den jo alkaessa ja istuvan presi
dentin aseman heikentyessä ja 
edustajahuoneen uhatessa pre
sidenttiä erottamisella sisäpoli
tiikka tulee entistä selvemmin 
hallitsemaan vuotta 2020. Venä
jän kyberuhkat kohdistuvat var
muudelle vaalivuoteen. Miten 
70vuotista olemassaoloaan juh
liva NATO selviää Ranskan pre
sidentin ilmaisemasta ”aivokuo
lemastaan”? Syveneekö tullikiista 
USA:n ja Kiinan välillä? Nämä 
ovat suuria kysymyksiä sisäpoli
tiikkaansa käpertyvälle Trumpil
le? Toinen kysymys on löytyykö 
demokraattien puolelta riittävän 
vahva haastaja istuvalle presiden
tille?

Kiina on palannut yksinvaltiu
den tielle. Nykyinen puoluejoh
taja XI on keskittänyt vallan it
selleen ja asettanut jo julkises
ti tavoitteekseen tehdä Kiinasta 
maailman johtavan vallan ennen 
kuin puolue täyttää 100 vuotta 
vuonna 2046. Kiinan talous on 
kasvanut 40kertaiseksi kulu
neitten 40 vuoden aikana, ja se 
lähenee Yhdysvaltojen tasoa. 1,5 
miljardin ihmisen valtiona Kii
nalla on suuri potentiaali, mut
ta kysymys siitä, harmaantuu
ko väestö ennen tuota tavoitetta 
on myös asetettu. Yhden lapsen 
politiikka ja nopeasti vaurastu

nut maa saattaa kohdata väestö
poliittisen esteen. Kiinan kasvu 
on nojannut voimakkaasti ener
giaan ja erityisesti myös hiilivoi
maan. Kaupunkiilman saastu
minen on jo vakava varoitus ny
kypolitiikalle ja aihe väestön le
vottomuuteen. Kiinan talouden 
kasvun sopeuttaminen globaa
liin ilmastomuutokseen saattaa 
merkittävästi rajoittaa sen talou
den kasvuuraa. Sisäiset levot
tomuudet voivat olla merkkejä 
kommunistisen hallinnon rajal
lisesta kyvystä hallita väestön eri
arvoisuuden kasvua. Hongkong 
levottomuuksineen voi olla täs
tä hälyttävänä oireena. 

Lännen jälkeen herättelee ky
symyksiä ja avaa tulevaisuuden 
haasteita. Se toimii herätyskel
lona osoittaessaan tämän hetken 
tilanteen, jossa länsi on haastet
tu selvemmin kuin kertaakaan 
kaksinapaisen kylmän sodan 
vuosikymmenten jälkeen. Län
nen johtamat instituutiot ovat 
joutuneet koetteille ja ne arvot, 
joihin nojaten EU on laajentu
nut Neuvostoliiton sortumisen 
jälkeen, ovat koetteilla. Lännen 
johtajuus ja sen vaatima yhtenäi
syys ja arvovalta on kyseenalais
tettu. Trumpin johtama USA on 
suurissa sisäänpäinkääntyneisyy
den aiheuttamissa ongelmissa, ja 
EU:n yhtenäisyys rakoilee. 

Vastauksia tulisi löytää, mutta 
mistä ja miten? Kysymysten esit
tämisen ja niiden taustoittami
sen tulisi avata tilaa keskustelul
le. Ehkä se mahdollistaa ja sel
keyttää myös vastausten löytä
mistä. Vai elämmekö vain ajan 
virrassa odottaen siinä tapahtu
via ratkaisuja? 


	_GoBack
	_Hlk3283691
	_Hlk3283716
	_Hlk12724980
	_Hlk12378756
	_Hlk3283753
	_GoBack
	_Hlk3276988
	_Hlk3298522
	_Hlk3298630
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Ref496445200
	_Ref496006549
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	PÄÄKIRJOITUS
	TUUKKA TAMMI
	Artikkelit
	Samassa veneessä?
	Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen Suomessa
	Maria Vaalavuo & Timo M. Kauppinen
	Pakotettu muutto ja ontologisen turvallisuuden rakentuminen 
	Syvästi kehitysvammaisen aikuisen mahdollisuudet yhteisyyden kokemiseen Etnografinen tutkimus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta suomalaisissa ryhmäkodeissa
	Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia lastensuojelussa 
	Tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä
	Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden rakentuminen työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavilla työttömillä 
	Vankeusaikana isyydelle annetut merkitykset ja jännitteiset tunteet isien kertomana
	Analyysit
	Ilmastonmuutos isosti otsikoissa – kirittääkö uutisointi kestävyysmurrokseen? 
	Avaukset
	Ilmastonmuutos, kestävyysvaje 
ja sotu-uudistus
	Suomalainen mielenterveyspolitiikka
	Julkisen vallan ohjaus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi
	Sukulaisten rooli koulutuksen ja ammattiaseman saavuttamisessa 
	Ajassa liikkuu
	Pelkkää kapitalismia
	Kansainvälisen politiikan valtavirrat
	Kurjistuneet mielenterveyspalvelut 
	Sukellus työssäkäyvien äitien arkeen 
neljässä eri maassa
	Euroopan murros

