
Vladimir Putinin paluu presidentiksi 
ensi kevään vaaleissa on käytännössä 
varmaa. Näin ollen hänen Izvestija-
lehdessä esittelemänsä ”Uusi inte-
graatioprojekti Euraasialle” ei ole 
pelkkää vaalikampanjointia, vaan 
Putinin esittämät ajatuk set tulevat 
luultavasti toimimaan Venäjän ulko-
politiikan peruslinjana aina vuoteen 
2024 asti. Putin ehdotti artikkelis-
saan, että Venäjän, Valko-Venäjän ja 
Kazakstanin tulliliiton pohjalta tulisi 
muodostaa Euraasian unioni, johon 
liittyisi myös joukko muita entisiä 
neuvostotasavaltoja.

Ehdotuksessa ei ole mitään yllät-
tävää. Itsenäisten valtioiden yhtei-
sön (IVY) jäsenmaiden kansalaisten 
enemmistö on koko ajan kannattanut 
ajatusta maiden välisten suhteiden 
vahvistamisesta. Tämä on ollut myös 
venäläispäättäjien tavoitteena eten-
kin 2000-luvun puolivälin  ”väri-
vallankumousten” myötä. Kremlin  
näkökulmasta näissä Georgian, Uk-
rainan ja Kirgisian kumouksissa oli 
kyse lännen tunkeutumisesta Venä-
jän takapihalle.

Putin julkisti suunnitelmansa 
tarkoin valittuna ajankohtana, vain 
muutama päivä Varsovassa pidetyn 
EU:n itäisen kumppanuuden huippu-
kokouksen jälkeen. Kokouksessa kävi 
selväksi, että EU:lla ja sen itäisillä 
kumppanimailla on ennakkoluuloja 
toisiaan kohtaan. Putinin ehdotus 

tarjoaakin näille maille konkreetti-
sempia etuja kuin EU:n kumppanuus.

Putinin Euraasia-projekti pyrkii 
vastaamaan IVY-maiden toiveisiin 
keskittymällä käytännön talous-
kysymyksiin, ”modernisoituun 
yhteis työhön”. Venäjälle itselleen 
kyse on tosin enemmän geopolitii-
kasta kuin taloudesta. Sen naapuri-
maille houkuttelevinta on kuiten-
kin ajatus 165 miljoonan ihmisen 
markkina-alueesta, jolla olisi vapaa 
tavaroiden, pääomien, palveluiden 
ja työvoiman liikkuvuus, yhtenäinen 
lainsäädäntö sekä turvattu edullisen 
maakaasun saatavuus. Tällaisella lu-
pauksella Venäjä voi houkutella yhtä 
lailla Valko-Venäjää kuin Ukrainaa 

– edellinen on Venäjän suurvalta poli-
tiikan vahva tukijalka, jälkimmäinen 
taas pettynyt siihen, etteivät sen 
EU-jäsenyyshaaveet tunnu etenevän 
mihinkään.

Vaikka Putin ei artikkelissaan 
mainitse lainkaan Ukrainaa, on 
selvää, että hänen keskeinen tavoit-
teensa on juuri Ukrainan houkuttele-
minen Euraasian unioniin. Ukrainan 
ja EU:n suhteet ovat viilentyneet, 
joten Venäjä-vetoinen integraatio 
saattaa hyvinkin olla Ukrainan sil-
missä lupaava vaihtoehto. Tämä olisi 
takaisku koko EU:n itäisen naapurus-
ton politiikalle. Suurin haaste Brys-
selille on kuitenkin Putinin epämää-
räisissä vihjailuissa siitä, miten EU:n 

pitäisi ryhtyä yhteistyöhön Euraasian 
unionin kanssa.

Euraasian unioni kilpailee EU:n 
kanssa yhteisessä naapurustossa, 
mutta Putinin mukaan Euraasian 
unioniin liittyminen ei olisi esteenä 
EU-jäsenyydelle. Hänen mukaansa 
kaksi integraatioprosessia voisivat 
edetä symbioottisesti, jos Euroopan 
unioni ja Euraasian unioni lisäisivät 
yhteistyötään.

Tässäkään ei ole mitään uutta. 
Kreml alkoi puhua ”euraasialaises-
ta sillasta” jo reaktiona EU:n vuon-
na 2003 lanseeraamaan Laajemman 
Euroopan aloitteeseen. Käsite on 
siitä lähtien toistunut ulkoministeri 
Sergei Lavrovin puheissa, joissa hän 
on painottanut Euroopan ja Venäjän 
jakavan samat (kristilliset) arvot.

Putin kirjoittaa artikkelissaan 
EU:sta myönteiseen sävyyn: hän kat-
soo EU:n olevan Euraasian unionille 
luonnollinen strateginen kumppani 
ulkosuhteissa. EU:n tulisi siis yh-
distää voimansa Venäjän johtaman 
Euraasian unionin kanssa kamppai-
lussa yhteisiä taloudellisia kilpaili-
joita ja kulttuurisia vihollisia vastaan. 
Edellisellä Putin tarkoittaa Kiinaa, 
jälkimmäisellä radikaalia islamia, 
vaikkei mainitsekaan niitä nimeltä.

Kahden unionin allianssi voi tun-
tua houkutellavalta niin eurooppa-
laisten hallitusten kuin elinkeinoelä-
män mielestä. Velkakriisin vuoksi  EU 
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ei voi ylenkatsoa ehdotusta alueel-
lisesta yhteistyöstä, etenkin kun 
siihen sisältyy pyrkimys kuljetus-
yhteyksien kehittämisestä EU:n, 
Keski-Aasian ja APEC-maiden välillä. 
Brysselissä on kuitenkin syytä pitää 
päät kylmänä; on useita syitä, miksi 
Putin aloitteisiin kannattaa suhtau-
tua varauksella.

Ensinnäkin, vaikka Putin vakuut-
taa, ettei hänen tavoitteenaan ole 
Neuvostoliiton tai Venäjän keisari-
kunnan mahdin palauttaminen, eh-
dotus Euraasian unionista on luon-
teeltaan selvästi geopoliittinen. Se 
auttaisi Venäjää kiristämään otettaan 
Kaspianmeren alueen energiavaran-
noista, mikä ei ainakaan parantaisi 
EU:n energiaturvallisuutta.

Toiseksi, jos on erotettavissa mi-
tään euraasialaista ideologiaa, se ei 
ainakaan ole yhteensopiva eurooppa-
laisen demokratiaihanteen kanssa. 
Euraasian unioni rakentuisi nykyisen 
tulliliiton pohjalle, joka on itseval-
taisten johtajien klubi. He tulisivat 
varmasti jatkossakin menestymään 
Putinin johtaman monikansallisen 
liiton suojeluksessa.

Kolmanneksi, Transnistrian, 
Etelä-Ossetian ja Abhasian kaltai-
set itsenäisistä valtioista irtautuneet 
alueet voisivat olla läheisessä yhteis-
työssä Euraasian unionin kanssa, 
mikä olisi ongelmallista Moldovalle 
ja Georgialle.  Venäjän ja Georgian 

välinen  vuoden 2008 sota osoitti,  
kuinka jähmettyneet konfliktit voi-
vat uudelleen kärjistyessään uhata 
alueellista vakautta ja aiheuttaa eri-
puraa EU-maiden välille.

EU:n kannalta Putinin aloite on 
vain taktinen vastaveto EU:n naapu-
rustopolitiikalle. Vasta tulevaisuus 
osoittaa, voiko se muodostua uh-
kaksi kenellekään. IVY:n alaisen 
Kollektiivisen turvallisuusjärjestön 
(ODKB) joulukuussa pidettävässä 
kokoukses sa tullaan todennäköisesti 
hyväksy mään asiakirjoja, joissa eri-
tellään yksityiskohtaisemmin Putinin 
Euraasia-strategian geopoliittisia ja 
turvallisuuspoliittisia linjauksia.
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