
Valko-Venäjällä 19. joulukuuta pi-
detyt presidentinvaalit päättivät 
muutaman vuoden mittaisen varo-
vaisen yhteistyön kauden EU:n ja 
Valko-Venäjän suhteissa. Opposition 
kovaotteinen nujertaminen sai mo-
net valkovenäläiset aktivistit ja myös 
läntiset kommentaattorit vaatimaan 
EU:lta kovia vastatoimia. Aiempi yh-
teistyön politiikka julistettiin noloksi 
epäonnistumiseksi. Monet kriitikot 
myös syyttivät EU:ta siitä, että se 
oli ryhtynyt geopoliittiseen peliin 
ja unohtanut arvojensa edistämisen 
lähinaapurustossaan. 

Kuluneen vuosikymmenen aikana 
EU:n politiikka Valko-Venäjää koh-
taan on kuitenkin ollut tiukempaa 
kuin mitään muuta naapurimaata 
kohtaan. Unioni tiukensi pakottei-
taan vuosien mittaan aina vuoteen 
2008 saakka sitä mukaa kun itseval-
taisen johdon sortotoimet kovenivat. 
Minskin ja Brysselin välillä ei ollut 
juuri lainkaan virallisia kontakteja, ja 
kansalaistason ja kaupallisten toimi-
joiden väliset suhteetkin olivat hyvin 
rajoitettuja.

Samalla EU kuitenkin vaali yh-
teistyötä muiden autoritaaristen 
naapureidensa kanssa idässä ja ete-
lässä. Useissa EU:n (puoli-)autori-
taarisissa kumppanimaissa vanha 
valta on joutunut väistymään kansan 
protestien tuloksena; näin kävi Uk-
rainassa vuonna 2004, Moldovassa 

vuonna 2009 ja hiljattain Tunisiassa. 
Lukašenka sen sijaan pysyy vallassa 
ja on lujittamassa otettaan.

Tästä voidaan tuskin syyttää 
EU:n vuonna 2008 tekemää linjan-
muutosta. Tuolloin poliittisten van-
kien vapauttaminen Valko-Venäjällä 
mahdollisti pakotteiden jäädyttä-
misen, korkean tason virallisten 
yhteyksien avaamisen sekä Valko-
Venäjän osallistumisen EU:n itäisen 
kumppanuuden ohjelmaan. EU:n 
politiikan muutoksen taustalla olivat 
osin geopoliittiset tavoitteet, mut-
ta kyse oli myös uudesta yrityksestä 
rohkaista Valko-Venäjää demokraat-
tisiin uudistuksiin, kun vuosia kestä-
nyt eristys- ja rangaistuslinja ei ollut 
tuottanut toivottuja tuloksia. Vaikka 
joulukuun vaalien alla tapahtui vain 
vähän positiivisia muutoksia, EU 
lupasi avustaa Valko-Venäjää neljällä 
miljardilla eurolla palkintona sisäi-
sistä uudistuksista.

Uusi sortotoimien aalto pakottaa 
EU:n jäädyttämään suhteet Valko-
Venäjän ylimpään johtoon, joka 
on vastuussa laajoista opposition 
pidätyksistä ja ahdistelusta. EU:n 
tulisi kuitenkin pyrkiä jatkamaan 
yhteydenpitoa ja yhteistyötä mah-
dollisimman monella tasolla. Siten 
se voi käyttää hyväkseen valkovenä-
läisen eliitin sisäistä hajaannusta ja 
murentaa valtakoneistoa sisältä päin. 
Yhteistyö ja avoimuus ovat myös 

ensiarvoisen tärkeitä, jotta voidaan 
tavoittaa tavallisia valkovenäläisiä ja 
muuttaa heidän usein puutteellisia 
tai vääristyneitä käsityksiään EU:sta.

Myönteisiä esimerkkejä ovat 
EU:n päätös lisätä tukeaan kansa-
laisyhteiskunnalle ja koko väestölle 
sekä valmius ryhtyä neuvotteluihin 
viisumikäytäntöjen helpottamisek-
si. Valko-Venäjä myös pysyy mukana 
itäisen kumppanuuden ohjelmas-
sa, vaikka sen lähitulevaisuuden 
osallistumismahdollisuuksista ei ole 
selvyyttä. EU:n tulisi myös käyttää 
viime vuonna valmisteltua EU:n ja 
Valko-Venäjän yhteistyötä koske-
vaa väliaikaissuunnitelmaa pohjana 
suhteiden tiivistämiselle siten, että 
kansalaisyhteiskunta otetaan tähän 
prosessiin mukaan.

Valko-Venäjän johto saattaa estää 
yhteyksien lisäämisen EU:hun, sillä 
se voi perustellusti nähdä sen uhkana 
omalle kyvylleen kontrolloida yh-
teiskuntaa ja jopa eliitin sisäisiä ryh-
mittymiä. On myös mahdollista, että 
Venäjä on tehnyt Valko-Venäjälle 
tarjouksen, jonka ehtona on länsi-
yhteistyön rajoittaminen. Lukašenka 
joutunee kuitenkin jatkamaan yri-
tyksiään tasapainotella idän ja lännen 
välissä eikä näin ollen halua kääntää 
kokonaan selkäänsä EU:lle.

Valko-Venäjän demokratisoitu-
misen tärkeimpänä edellytyksenä on 
viime kädessä maan omien kansa-
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laisten halu ja rohkeus vaatia muu-
tosta. Pakotteet eivät yleensä ole 
tehokkaita demokratian edistämisen 
välineitä. EU:n arvojen ja hallinto-
tavan houkuttelevuus voi yhä roh-
kaista yllättäviäkin muutoksia uni-
onin naapurustossa. Melko tuoreena 
esimerkkinä mainittakoon Moldova, 
missä vahvasti Eurooppaan suuntau-
tuva hallitus nousi valtaan vuonna 
2009, ajoi EU:n tuella laajoja uudis-
tuksia ja uusi valtansa marraskuussa 
2010 pidetyissä vaaleissa. Avoimuus, 
vuoropuhelu ja moninaiset kontaktit 
voivat tehostaa EU:n vetovoimaan 
perustuvaa valtaa, kun taas eristämi-
nen ja pakkokeinot heikentävät sitä.
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