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Pääkirjoitus

YK, kansainvälinen
yhteistyö ja brexit
Yhdistyneiden kansakuntien perustava kokous pidettiin toisen maailmansodan vielä jatkuessa

Yhteistyöverkostojen ja sopimusten sijaan kansainvälisen politiikan pelureiksi tulevat suurvallat – tosin Britannian tapauksessa kysymys on pikemminkin
keskisarjan valtiosta. Keskinäisriippuvuuden sijaan
tulee yksipuolinen sanelu ja voimankäyttö, globaalitalouden sijaan merkantilistiset nollasummapelit.
Ahdas, rajojen takana lymyävä nationalismi korvaa
kansojen yhteistyön. Viidakko kasvaa takaisin.

Aasiassa. Koska vuosisadan suursodat olivat vaatineet
eniten uhreja Euroopassa, oli uuden maailmanjärjestön perustajien mielenmaisemassa kuitenkin Eurooppa kaiken keskellä. Tästä syystä voi perustellusti
väittää, että Euroopan rauha sekä Euroopan yhdentyminen, ensiksi strategisten teollisuudenalojen osalta,
sen jälkeen yhteismarkkinoiksi ja lopulta Euroopan
unioniksi, on jo sellaisenaan toteuttanut YK:n tavoitteita. Maailmanrauhaa takaamaan luodun YK:n
näkökulmasta Euroopan rauhanprojektia, Euroopan
unionia, ei voi tulkita muuksi kuin menestykseksi.

Britannian ero EU:sta on isku Yhdistyneille
kansakunnille. YK ja YK:n ystävät käyvät nyt puolustuskamppailua säilyttääkseen 73 vuotta kestäneen
kehityksen kohti parempaa ja rauhanomaisempaa
maailmaa. Samalla brexit on myös ankara isku Euroopan vaikutusvallalle kansainvälisessä politiikassa. Britannian myötä unionilta katoaa taloudellisia
voimavaroja. Esimerkiksi eurooppalaisen kehitysyhteistyön rahoitus hankaloituu suuren nettomaksajan
poistuessa. Euroopan kyky osallistua kriisinhallintaan käy epävarmaksi: Britannia pysyy toki Natossa
ja monissa muissa kansainvälisissä rakenteissa, mutta
EU:n oman yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittäminen menettää sen mukana paljon.

EU:n hajoaminen Britannian lähtiessä siitä on
tappio niin eurooppalaisen kuin maailmanlaajuisenkin yhteistyön tavoitteelle. Riippumatta brexitin
syistä tai seurauksista se on vastoin YK:n perustavoitteita. Brexitin syiden ja perusteluiden tarkastelu värittää kuvan synkemmäksi. Eron laukaisseessa
kansanäänestyksessä vedottiin ennakkoluuloihin ja
muukalaisvihaan. Maahanmuuton rajoittaminen – tai
lopettaminen – oli tärkeimpiä kannusteita äänestää
Eurooppaa vastaan. Kansallisvaltion suvereniteetti
asetettiin kansainvälisen yhteistyön vastakohdaksi.
On myös aivan turha väittää, etteivätkö brexit-kampanjat vedonneet rasismiin.

Britannian ero unionista liittyy Yhdistyneiden
kansakuntien perustehtävään – rauhan ylläpitämiseen
– hyvin konkreettisesti. YK:n turvallisuusneuvoston
kokoonpano heijastaa edellä todettua Eurooppa-keskeisyyttä: sen veto-oikeudella varustetuista viidestä
jäsenmaasta kolme on eurooppalaisia (Iso-Britannia,
Ranska ja Venäjä). Tällä hetkellä Euroopan unionin
jäsenmaista kahdella on tämä voimankäytössä kan-

Britannian EU-eron seuraukset ovat paitsi eurooppalaiselle myös laajemminkin kansainväliselle
yhteistyölle kielteisiä. Brexit on merkkipaalu sopimusperusteisen maailmanjärjestyksen hajoamisessa.
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sainvälistä lakia ylläpitävä päätösvalta. Britannian
lähdettyä EU-maista vain Ranska on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. EU:n yhteisen ulkopolitiikan
voimavarat kapenevat. Ranska on toki EU:n yhteistyön ja EU:n edustaminen arvojen luotettavimpia
ylläpitäjiä. Silti EU:n vaikutuskanava on ensi vuoden
jälkeen yhden kortin, yhden maan, varassa. EU:n
omaa paikkaa turvallisuusneuvostossa on siksi hyvä
pitää tavoitteena, ymmärtäen ja hyväksyen sen, että
vaikutusvaltaa kuuluu myös Euroopan ulkopuolelle.

Kansainväliselle yhteistyölle ja YK:n edustamille periaatteille paras vaihtoehto olisi, jos britit peruisivat surkeaksi osoittautuneen hankkeensa EU-erosta. Kaukaisella kakkossijalla on hyvässä järjestyksessä
tapahtuva ero, jonka jälkeen sekä EU että Britannia
jatkavat yhteistyötä rauhan, kehityksen ja ympäristönsuojelun edistämisessä.

Kirjoittaja
Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja (sd.) ja Suomen YK-liiton
puheenjohtaja
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Uhkaako brexit
EU:n vaikutusvaltaa YK:ssa?
Kirjoittaja: Veera Vehkasalo
EU:lla ei ole varaa menettää fokustaan tai vaikutusvaltaansa YK:ssa juuri nyt,
mutta Britannian lähestyvä ero uhkaa kääntää EU:n keskustelun sisään päin,
toteaa tutkija Richard Gowan. Etenkin ihmisoikeuskysymyksissä saatetaan ottaa
takapakkia. Gowan, joka toimii vanhempana tutkijana mm. European Council
on Foreign Relations -ajatuspajassa, tuotti keväällä raportin Britannian EUe r o n s e u r a u k s i s t a u n i o n i n v a i k u t u s v a l l a l l e Y K : s s a . Tä s s ä h a a s t a t t e l u s s a h ä n
kertoo “Separation Anxiety” -raporttinsa keskeisistä päätelmistä.

Miksi Brexit on merkittävä
YK-näkökulmasta?

vitaan niin monta ääntä kuin vain voi saada, ja Britannia on todella nojannut EU:hun saadakseen tukea.
Eli molemmat häviävät.

Gowan: Iso-Britannia on ollut yksi EU-politiikan
ankkureista kylmän sodan päättymisestä asti. Eurooppalaiset diplomaatit pitävät brittikollegoitaan
hieman vaikeina, brittidiplomaatit eivät aina pidä
EU-koordinaation kautta toimimisesta. Näistä pienistä erimielisyyksistä huolimatta Yhdistyneet kuningaskunnat on ollut johtohahmo EU:ssa kehityksen, ihmisoikeuksien ja YK-reformin suhteen – ja
tietenkin se on toinen niistä kahdesta EU-maasta,
jotka ovat turvallisuusneuvon pysyviä jäseniä. Yleisesti ottaen Saksa on noussut yhdeksi EU:n ulkopolitiikan johtajista, mutta New Yorkissa Britannia ja
Ranska ovat olleet ne kaksi johtavaa EU-valtaa.

Miksi tämä on tärkeää juuri
tämänpäivän poliittisessa
tilanteessa?
Gowan: Monesta syystä. Ensinnäkään en usko, että
Euroopassa osataan arvostaa riittävästi sitä, että YK
hoitaa joitain EU:n suurimmista turvallisuushaasteista. Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä esimerkiksi juuri
YK-järjestöt, kuten pakolaisjärjestö UNHCR ja siirtolaisjärjestö IOM, hoitavat siirtolaiskysymystä. Malissa ja muissa kriisipisteissä on YK:n rauhanturvaajia.
YK:n sovittelijat työskentelevät Jemenin ja Syyrian
parissa.

Kun Britannia lähtee EU:sta EU kokonaisuutena tulee menettämään paljon osaamista ja vaikutusvaltaa.
Myös Britannialle tilanne tuo ongelmia: britit ovat
nojanneet EU:hun vahvistavana voimana YK-diplomatiassa. Budjetti- ja yleiskokousneuvotteluissa tar-

“Eurooppa tarvitsee vahvaa
YK:ta. “
6

naation kokouksista, eikä tule enää olemaan mukana
yhteisten kantojen muotoilussa, tulee arkipäivän diplomatia yksinkertaisesti vaikeammaksi eurooppalaisille New Yorkissa ja Genevessä.

YK:lla on kasvavassa määrin merkittävä, vaikka usein
epätäydellinen, rooli Euroopan turvallisuushaasteiden hoitamisessa. Eli Eurooppa tarvitsee vahvaa YK:ta, kyse ei ole vain arvoista tai jonkinlaisesta vaistonvaraisesta sitoutumisesta monenkeskisyyteen: YK on
todella tärkeä EU:lle. Lisäksi kehityskysymyksissä,
rauhanturvaamisessa ja rauhanvälityksessä Britannia
on ollut tärkeä uusien aloitteiden ajaja YK:ssa.

Mutta tämä on diplomaattinen ongelma, ei eksistentiaalinen kriisi EU:lle. Se vain tarkoittaa että EU-diplomaattien täytyy tehdä kovemmin töitä ja heidän
täytyy alkaa ottaa itselleen niitä taakanjakotehtäviä,
joita Britannia ennen hoiti. YK-diplomatia nojaa
vahvasti henkilökohtaisiin suhteisiin, ja brittivirkamiehillä sekä New Yorkissa että Genevessä on hyvät
työskentelysuhteet EU-kollegojensa kanssa. Eli uskon
että kaikki tulevat tekemään kulissien takana töitä,
jotta siirtymästä tulisi mahdollisimman helppo.

Yleisesti ottaen uskon, että näemme kasvavissa määrin taistelua vaikutusvallasta YK:ssa. Venäjä ja Kiina
yrittävät muuttaa järjestön tapaa toimia ja tapaa,
jolla se lähestyy ihmisoikeuksia ja kehitystä. Ei-länsimaiset vallat kasvattavat vaikutusvaltaansa YK:ssa. Se
on luonnollista, eikä meidän tarvitse sitä välttämättä
vastustaa. Mutta meidän tulisi ymmärtää, että YK:ssa
on nyt käynnissä taistelu ideoista ja vaikutusvallasta.
EU:lla ei ole varaa menettää fokustaan tai vaikutusvaltaansa YK:ssa aikana, jolloin sen arvoja haastetaan
New Yorkissa ja Genevessä, ja YK:lla on tärkeä käytännön rooli Euroopan turvallisuuden takaamisessa.

“On olemassa todellinen riski,
että näemme EU:n hajoavan
vaikeammissa poliittisissa
kysymyksissä.”
Mutta uskon että erolla tulee olemaan pidemmän aikavälin vaikutuksia EU:lle. Ilman Britanniaa Ranskan
rinnalla – pohjimmiltaan eurooppalaisen ryhmän
johtajina – on olemassa todellinen riski, että näemme
EU:n hajoavan vaikeammissa poliittisissa kysymyksissä.

Mitkä tulevat olemaan brexitin
pääasialliset vaikutukset EU:n
vaikutusvallalle YK:ssa?
Gowan: Tässä mielestäni täytyy erottaa lyhyen aikavälin vaikutukset ja syvemmälle menevät poliittiset
vaikutukset.

Nyt jo YK:ssa EU-koordinaatiossa on syntymässä ongelmia koherenssin suhteen. Eurooppalainen ryhmä
ei ole koskaan ollut täysin koherentti, mutta viime
aikoina esimerkiksi Unkari on tarkoituksellisesti hajottanut EU:n yhteisiä kantoja sellaisissa teemoissa
kuin siirtolaisuus ja seksuaali- ja lisääntymisoikeudet. Myös Kreikka on blokannut Kiinaa koskevissa
kysymyksissä yhteisiä kantoja Ihmisoikeusneuvostossa – luulen että Ateena on huolissaan taloudellisista
suhteistaan Pekingin kanssa. Ja joissain hyvin herkissä viimeaikaisissa asioissa, kuten yleiskokouksen ää-

Lyhyellä aikavälillä vaikutukset näkyvät käytännön
tasolla. Britannialla on tärkeä rooli EU:n taakanjaossa, etenkin kun käydään keskusteluja ihmisoikeuksista, sekä EU:n yhteisten kantojen muodostamisessa etenkin aloilla, joissa Britannialla on erityistä
osaamista – kuten sanktioissa. Britannialla – kuten
myös Ranskalla, Pohjoismailla ja Alankomailla – on
merkittävä rooli ihan vain prosessien ja arkipolitiikan
hoitamisessa EU:lle. Kun Britannia lähtee EU-koordi-
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lähelle Yhdysvaltoja. Luulen että monilla diplomaateilla on vielä vahvoja muistoja vuodelta 2003 Irakin
sodasta, kun Britannia käveli pois Ranskan ja muiden
luota ja pysyi Bushin hallinnon lähellä Irakin sodan
suhteen.

nestyksessä koskien USA:n lähetystön siirtämisestä
Jerusalemiin, EU ei kyennyt pysymään yhtenäisenä.
New Yorkin EU-diplomaattien parissa on aika paljon
huolta siitä, että tällainen fragmentaatio tulee jatkumaan ja itse asiassa lisääntymään. Siinä missä ennen
Britannia ja Ranska tekivät töitä yhdessä yrittääkseen pitää EU:n yhtenäisenä niin paljon kuin mahdollista, Ranska tulee nyt jäämään yksin tässä roolissa.
Ja joissain asioissa, kuten Lähi-idän rauhanprosessin
suhteen, Ranskan ja etenkin Keski-Euroopan välillä
on aika suuria politiikkaeroja.

Etenkin vuoden 2017 alkupuolella diplomaattikunnan parissa huolehdittiin siitä, että Lontoo hakiessaan kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa siirtyisi
todella vahvasti tukemaan Yhdysvaltojen positioita
YK:ssa. Tämä on huolestuttavaa etenkin kun ottaa
huomioon, että Trumpin hallinto ottaa YK:ssa kantoja, jotka tekevät kaikkien – mukaan lukien brittien
– olon aika epämukavaksi.

Pitkällä aikavälillä on siis todellinen fragmentaation
riski. Eurooppalaisten de facto -johtajana New Yorkissa Ranskalle jää todella suuri taakka yrittää pitää
eurooppalaiset yhtenäisinä. Eikä se välttämättä ole
rooli, jonka Ranska haluaisi ottaa.

Eli Britannia saattaa kääntyä vahvasti Yhdysvaltoihin
päin. Samaan aikaan EU:n sisällä tapahtuu fragmentaatiota, ja jotkin keskieurooppalaiset maat saattavat
seurata Britanniaa ja hajottaa EU:n yhteisiä kantoja.
Näin voi kuvitella EU:n vaikutusvallan YK:ssa murenevan hiljalleen. Tämä on se pahin uhkakuva.

Tämä herättää myös kysymyksiä siitä, kuka muu voisi ottaa johtoroolin. Saksa on mielestäni panostanut
läsnäoloonsa YK:ssa ja on huomattavasti vahvistanut
YK-diplomaattikuntaansa viime vuosina, joten se voi
auttaa. Mutta luulen että tässä on laajempi haaste eurooppalaisille maille, jotka uskovat vahvasti YK-järjestelmään – kuten Suomelle ja muille Pohjoismaille
sekä Alankomaille. Haaste investoida lisää YK-diplomaatteihin New Yorkissa, yleisesti yrittää pitää EU
yhtenäisenä ja edistää sitä, että EU määrittelee keskustelun suuntaa sen sijaan että se on aina puolustuskannalla.”

Parhaassa tapauksessa taas ei pysyttäisi aivan vanhoissa kuvioissa, mutta britit päättäisivät, että he eivät
halua olla pelkästään Trumpin apureita New Yorkissa. Sen sijaan he etsisivät YK-keskusteluissa asemaa
tavallaan USA:n ja EU:n välissä. Itse asiassa monissa
asioissa Britannian todellinen vaisto olisi pysyä lähempänä EU:ta ja Ranskaa kuin Trumpin hallintoa.
Ja olemme nähneet Iranin pakotekeskustelun ja Jerusalem-äänestyksen kohdalla, että brittien on aika vaikea liittoutua Yhdysvaltojen kanssa ja he pysyisivät
mieluummin EU:n lähellä.

Mikä on pahin ja mikä paras
mahdollinen skenaario?

Myös turvallisuusneuvostossa Ranska ja Britannia
aina kiistelevät niin kuin vanha aviopari ja niillä on
tietyt toistuvat erimielisyydet. Britit esimerkiksi tahtoisivat, että YK tekisi enemmän Somaliassa, ja Ranska haluaisi että YK tekisi enemmän ranskankielises-

Gowan: Pahin on kaksiosainen: tilanne jota monet
eurooppalaiset diplomaatit pelkäävät on se, että Britannia lähtee EU:sta eikä löydä vaihtoehtoista ulkopoliittista identiteettiä ja jää automaattisesti hyvin
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sä Afrikassa. Näistä jokapäiväisistä eroavaisuuksista
huolimatta ranskalaiset ja brittiläiset diplomaatit
yleisesti ottaen ovat aika myötämielisiä toisiaan kohtaan turvallisuusneuvostossa.

Brexit voi johtaa Britannian ja Yhdysvaltojen etääntymiseen eurooppalaisista linjoista turvallisuusneuvostossa. Se on vaarallista, mutta se on riski, joka
hermostuttaa kaikkia – mukaan lukien brittejä. On
mahdollisesti ongelmallista, jos ajan myötä näemme
kasvavan railon anglosaksisten ja keskieurooppalaisten maiden välillä.

Eli se mitä toivon näkeväni on Britannia, joka ottaa etäisyyttä EU:hun muodollisesti, mutta silti tekee töitä käytännön tasolla tiedonjaossa ja yhteisten
asioiden edistämiseksi YK:ssa. Tämä tapahtuisi joko
jonkinlaisten virallisten kanavien kautta EU:n ulkosuhdehallinnon kuten, yhdessä Saksan ja Ranskan
kanssa niin sanotussa E3-formaatissa tai samanmielisten eurooppalaisten maiden ryhmien, kuten Pohjoismaiden, kanssa.

Mutta EU-koordinaation osalta merkittävimmät osaalueet ovat ihmisoikeudet ja kehitys. Korkein riski
on ihmisoikeuksien osalta. Sekä New Yorkissa että
Genevessä Britannia on ollut todella vahva johtaja
monissa ihmisoikeuskysymyksissä. Brittidiplomaatit
tekevät paljon taakanjakotehtäviä EU:ssa ja kolmannessa komiteassa.

“Brexit tulee ottaa tilaisuutena
parantaa Pohjoismaista
yhteistyötä.”

Briteillä on myös lähes vertaansa vailla olevat verkostot ei-länsimaisten diplomaattien kanssa ihmisoikeusneuvostossa. Se tarkoittaa sitä, että briteillä on
todella tärkeä rooli EU:n positioiden edistämisessä
Genevessä. Ainoa maa, jolla on jokseenkin yhtä vahvat verkostot, on Portugal.

Se alue, jolla olemme nähneet positiivista kehitystä
viimeisten 5-6 vuoden aikana, on Britannian ja Pohjoismaiden yhteistyö. Jotkut skandinaaviset diplomaatit EU:ssa sanoivat, että brexit tulee ottaa tilaisuutena parantaa Pohjoismaista yhteistyötä, koska
valtaosassa asioita pohjoismainen ryhmä ja Alankomaat ovat lähellä Britanniaa ja mailla on paljon yhteisiä intressejä.

Eli kun tarve on saada maat yhdistettyä Syyrian kaltaisissa tapauksissa, Britannia on aika keskeinen. Jos
otetaan Britannia pois EU-koordinaatiosta, etenkin
Unkarin kaltaisten maiden toimiessa spoilereina ihmisoikeuskeskusteluissa, on riski että EU menettää
merkitystään ihmisoikeuskeskusteluissa. Ja on riski,
että ilman Britannian läsnäoloa tietyt maat ajavat
EU:ta ottamaan vähemmän vahvoja kantoja, pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Niin on tapahtunut aiemminkin. Uskon että tämä on suuri huoli
etenkin Pohjoismaille.

Millä YK:n työn osa-alueilla
brexit tulee tuntumaan eniten?
Gowan: Raportissani alleviivasin kolmea osa-aluetta:
kehitys, ihmisoikeudet ja turvallisuus. New Yorkissa
ja Genevessä huolta kannetaan turvallisuusneuvostosta ja ranskalais-brittiläisestä yhteistyöstä.

Kehityskysymykset ovat hieman monimutkaisempi
tapaus. Se millä on eniten väliä kehityspolitiikassa
on oikeastaan raha. Britannia vaikuttaa sitoutuneelta
jatkamaan sekä YK:n että Maailmanpankin huomat-

“On riski että EU
menettää merkitystään
ihmisoikeuskeskusteluissa.”
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tavaa rahoitusta. Britannia on lailla sitoutunut 0,7 %
tavoitteeseen, ja niin kauan kuin Lontoo pysyy tässä
sitoumuksessa, Britannia tulee käytännössä olemaan
suuri tekijä kehityspolitiikassa.

neuvoteltua kestävän kehityksen tavoitteet kuin vuosituhattavoitteet, koska ei-länsimaiset maat todella
halusivat äänensä kuuluviin. Mutta yleisesti ottaen
meidän tulisi olla iloisia siitä, että Kiina ja muut tahtovat tehdä töitä YK:n kautta, eikä kansainvälinen
järjestelmä fragmentoidu täysin.

Ja diplomatian osalta luulen, että Britannia tulee aina
löytämään tapoja koordinoida muiden suurten kehitysrahoittajien, kuten Saksan ja Pohjoismaiden kanssa. Sen ei tarvitse tapahtua EU-koordinaation kautta,
se voi tapahtua myös OECD:n, Maailmanpankin tai
UNDP:n hallintoneuvoston kautta.

Afrikkalaiset maat taas ovat paljon itsevarmempia
mantereensa rauhanturvaamista koskevissa keskusteluissa. Se on heidän oikeutensa – ja ainoa tapa, jolla
saadaan pitkän aikavälin vakautta aikaan esimerkiksi
Malissa, on se että afrikkalaiset maat ottavat johtoaseman alueellisen vakauden kehittämisessä.

Kuitenkin jos katsomme kehityspolitiikkaa New
Yorkissa, alamme nähdä muutoksia. Näemme että
Kiina etenkin painostaa kehitysmaita ja pääsihteeri
Guterresia siirtääkseen keskustelua kehityksestä
poispäin länsimaisesta mallista, joka painottaa
ehdollisuutta kohti kiinalaista mallia, joka painottaa
“one belt one road” -logiikkaa ja win-win-yhteistyötä.
Luulen että seuraavien 5–10 vuoden aikana näemme
Kiinan, joka on muuttumassa paljon itsevarmemmaksi
YK:ssa, alkavan vaatia että YK:n pitäisi alkaa ylistää
ja toteuttaa kiinalaista mallia kehityksestä.

Venäjän osalta näemme nyt aika tylyä vallan pönkittämistä turvallisuusneuvostossa ja vähän laajemminkin. Tämä ei liity niinkään laajempiin muutoksiin
globaalissa järjestelmässä, venäläiset yksinkertaisesti
tuntevat etteivät saaneet 1990 ja 2000 -luvuilla ansaitsemaansa arvostusta mm. Kosovon ja Libyan kysymyksissä.
Presidentti Putin haluaa palauttaa Venäjän eräänlaisen oikeuden olla yksi YK:n keskeisistä voimista.
Uskon että hän pitää Syyriana testitapauksena tälle
ja katsoo – ei mielestäni täysin väärin – että Venäjä
on voittanut diplomaattisen taistelun Syyriasta. Hänestä länsimaisten valtojen olisi nyt aika paitsi tehdä
kompromisseja Syyrian tulevaisuuden suhteen, myös
yleisemmin osoittaa enemmän kunnioitusta Venäjää
kohtaan turvallisuusneuvostossa. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska eivät ole vielä valmiita tekemään kompromisseja tällä tasolla ja se alkaa todella vaikuttaa
yleisemminkin turvallisuusneuvostoon. Näemme jo
hajaantumista muidenkin kuin Syyrian ja Lähi-idän
osalta, myös esimerkiksi Haitin rauhanturvakysymyksiä koskien on ollut yllättävän ikäviä taisteluita
Venäjän ja lännen välillä. YK:ssa on nyt meneillään
valtataistelu.

Kaikkien EU:n kehitysrahoittajamaiden on pakko
kamppailla tämän kanssa tulevaisuudessa. Ja jos
Britannia ja EU-maat eivät koordinoi yhdessä,
tulee olemaan paljon vaikeampaa torjua tätä hyvin
päättäväistä yritystä kirjoittaa kehityspolitiikan
säännöt uudelleen.

Mikä on etenkin Kiinan ja
Venäjän sekä muiden nousevien
maiden rooli?
Gowan: Ei-länsimaiset maat ovat oikeutetusti ja väistämättömästi saamassa lisää vaikutusvaltaa YK:ssa. Se
saattaa tehdä eurooppalaisten diplomaattien elämän
vaikeammaksi – oli ehdottomasti vaikeampaa saada
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Kiinan kohdalla tilanne on erilainen. He pysyvät aika
varovaisina turvallisuusneuvostossa, elleivät heidän
suorat intressinsä ole uhattuna esimerkiksi Korean
tai Etelä-Sudanin osalta – jälkimmäisessä Kiinalla on
energiaintressejä. Yleisesti ottaen Peking tahtoo välttää hankaluuksia turvallisuusneuvostossa ja valtaosan
ajasta se pitää matalaa profiilia – ja tekee jopa aika
tuottavaa yhteistyötä eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kanssa päämääriensä osalta. Uskoakseni Peking tunnistaa, että pitkällä aikavälillä YK on potentiaalinen väline sen globaaliin johtajuuteen liittyvien
haaveiden edistämiseen.

na saa suuria määriä G77-ryhmän maista pitämään
esillä haluamiaan näkökohtia kehitystä koskevissa
keskusteluissa YK:ssa. Mutta ei pidä olla romanttinen
tämän suhteen, Ranska ja Britannia ovat myös usein
antaneen puhepohjia kehittyville maille ja ranskalaiset ovat aina pyrkineet manipuloimaan ranskankielisen Afrikan maita onnistuneestikin. Mutta nyt Kiina
muokkaa näitä keskusteluja uusiksi.
Kiina on jo alkanut esittämään omaa ihmisoikeuskäsitystään tukevia päätöslauselmia ihmisoikeusneuvostossa. Tällä hetkellä, jos EU ja Yhdysvallat yhdessä
vastustavat kiinalaisia aloitteita, Kiina vielä perääntyy vähän ja tekee kompromisseja päätöslauselman
kielen suhteen. Kiina ei halua tappeluita. Se haluaa
ikään kuin nousta tavalla, joka vahvistaa sen luonnollisen suurvalta-aseman. Kiinan tapa tehdä diplomatiaa YK:ssa on muuttunut valtavasti viimeisen 10
vuoden aikana. Se on muuttunut hyvin passiivisesta
hyvin itsevarmaksi YK:ssa. Arvioni on, että 10 vuoden
päästä Kiina ei tule olemaan yhtä varovainen esimer-

Kiitos presidentti Trumpin Pariisin sopimusta koskeva päätöksen, Kiinan jo oikeastaan tunnustetaan olevan yksi sopimuksen päätakaajista ja maa on saanut
paljon poliittista pääomaa tästä. Peking on vakuuttunut, että sen kehitysstrategia toimii ja se on tulevaisuuden tie. Maa on itsevarmempi kehitysyhteistyötä
ja ihmisoikeuksia koskien, ja suoraan sanottuna monet kehittyvät maat pitävät tätä houkuttelevana. Kii-
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kiksi turvallisuusneuvostossa. Tämä on diplomatian
houkutus. Kiina jatkaa nousuaan ja eurooppalaisten
ja muiden maiden on valmistuttava tähän todellisuuteen huolella.

ihan vain varmistamaan, että huoneessa on vahvoja
EU-ääniä, kun esimerkiksi kehitysjärjestelmän tulevaisuudesta keskustellaan.
Tällä hetkellä Britannialla ja Ranskalla on noin 40
työntekijää lähetystöissään, Saksalla on myös aika
iso lähetystö. Suomen kaltaisilla mailla on noin 15
kansallista diplomaattia ja lisäksi paikalta palkattuja. Näiden 15 ihmisen ei inhimillisesti voi olettaa
kattavan kaikkia agendalla olevia asioita. Mielestäni
meidän pitää saada yhteistyössä ulkosuhdehallinnon
ja EU-maiden kanssa hyviä EU-diplomaatteja kompensoimaan Britannian lähtöä. Näin voimme taata
sen, että eurooppalaiset lisäävät panoksiaan keskusteluissa.

Miten EU voi parhaiten vastata
vaikutusvallan vähenemisen
uhkaan YK:ssa brexitin
jälkeen?
Gowan: Tätä kannattaa miettiä vaiheittain. EU:n
ei ainakaan kannata käyttää paria seuraavaa vuotta
rakentaakseen mutkikasta sisäistä keskustelua siitä,
miten se tulee koordinoimaan itseään YK:ssa brexitin
jälkeen. EU:lla on ongelma YK:ssa ja ja se koskee
sitä, että EU-diplomaatit viettävät valtavan määrän
ajastaan sisäisissä keskusteluissa New Yorkissa ja
Genevessä. Lissabonin sopimuksen oli tarkoitus
ratkaista tämä ongelma, mutta näin ei käynyt.

Ja tämän lisäksi – riippuen siitä, miten brexit-neuvottelut menevät – tulee etsiä käytännönläheinen
tapa toimia brittien kanssa seuraavien 2–5 vuoden
ajan. Sovitaan tiedonjakokäytännöistä, pohditaan
strategioita yhdessä ja yritetään saada EU ja Britannia toimimaan yhdessä aina kun mahdollista – erityisesti tärkeimmissä ihmisoikeuskysymyksissä, turvallisuudessa, rauhanturvakysymyksissä, YK-reformissa
ja budjettiasioissa. Koordinaation ei tarvitse koskea
jokaista asiaa. Emme esimerkiksi tarvitse yhteistä
kantaa siitä, suositaanko kamelin vuonna yksi- vai
kaksikyttyräisiä kameleita. Vahvempi EU ja vankka
EU:n ja Britannian välinen koordinaatio keskeisissä
kysymyksissä on se, mitä tarvitsemme.

Ennen Lissabonin sopimusta New Yorkissa
pelkästään EU-koordinointia varten pidettiin noin
500 kokousta vuodessa. Käsittääkseni tämä ei ole
vähentynyt sopimuksen myötä merkittävästi, vaikka
Euroopan ulkosuhdehallinto tekeekin hyvää työtä
peruskoordinoinnin osalta.
Pelkään että osin brexitin takia, mutta myös koska
maat kuten Unkari haastavat EU:n ihmisoikeuskantoja, EU saattaa kääntyä yhä enemmän sisäänpäin ja
viettää entistä enemmän aikaa sisäiseen kiistelyyn
kuin siihen, että se edistäisi agendaansa laajemmin
YK:ssa.

Yhdistyneiden Kuningaskuntien on pohdittava itse,
miten he aikovat kompensoida EU:n poliittisen tuen
puuttumisen YK:ssa. Etenkin budjettikysymyksissä ja
muissa asioissa, joissa on tehty läheistä yhteistyötä.
Luulen että heidän täytyy vahvistaa New Yorkin ja
Geneven lähetystöjään.

Mielestäni on tärkeää, että ne EU-maat jotka todella
välittävät YK-asioista vahvistavat lähetystöjään New
Yorkissa ja Genevessä. Ensisijaisesti se tarkoittaa uusien diplomaattien palkkaamista työskentelemään
mm. ihmisoikeus- ja kehityskysymysten parissa ja

Mutta tämä on kaikki kovin eurosentristä. Toinen
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kysymys on sitten EU:n ja Britannian yhteistyö samanmielisten maiden kanssa. Monelle Afrikan ja
Latinalaisen Amerikan maalle alkaa käydä epämiellyttäväksi tapa, jolla Kiina dominoi keskustelua.
Eurooppalaisten maiden pitää todella verkostoitua
ei-länsimaisten maiden kanssa muun muassa ihmisoikeuskysymyksissä.

Toisaalta meidän ei pitäisi mennä siihen ansaan, että
uskomme Pekingin retoriikkaa win-win-ratkaisuista
ja annamme periksi ihmisoikeusnormeista ja arvoistamme vain saadaksemme elää rauhassa kiinalaisten
kanssa.
Mielestäni meidän pitää tehdä yhteistyötä asioissa,
jotka ovat yhteisiä intressejä. Ilmasto on näistä suurin.
YK:n rauhanturvaaminen on toinen alue, jossa voimme tehdä paljon yhteistyötä Kiinan kanssa joistain
politiikkaeroista huolimatta. On myös varmistettava
että se, mitä tarjoamme kehittyvälle maailmalle YK:n
kautta avun ja muun muodossa, on uskottavaa, tehokasta ja houkuttelevaa.

Sitten on vielä kaksi vaikeaa kysymystä: Mitä me
teemme Venäjän suhteen? Ja miten teemme töitä Kiinan kanssa?
Venäjän osalta, vaikka se tekee oloni epämukavaksi,
on uskoakseni oltava hyvin pragmaattinen. Syyrian
osalta esimerkiksi taistelu käytiin ja nyt se on hävitty. Kaikki ovat vastuussa siitä, että pahensivat YK:n
kautta konfliktia, joka on maksanut satojen tuhansien ihmisten hengen. Me tarvitsemme nyt asteittaista liennytystä Venäjän kanssa. Uskon että jos voimme
helpottaa tilannetta Syyrian osalta, yleisesti ottaen
välit Venäjään tulisivat olemaan vaikeat mutta hallittavissa.

“Meidän tulee pitää yllä painetta
kestävän kehityksen tavoitteiden
suhteen.”
Meidän täytyy pitää yllä painetta kestävän kehityksen
tavoitteiden suhteen ja osoittaa, että olemme valmiita toteuttamaan ne sitoumukset, joita tavoitteista sovittaessa teimme. Etenkin nyt, kun näyttää siltä että
olemme menossa väärään suuntaan. Eurooppalaisten
rahoittajien tulee pitää rakentava rooli Agenda 2030:n
osalta, sen sijaan että tila vain luovutetaan Pekingille.

Ja mielestäni nyt on muitakin mahdollisuuksia, kuten
rauhanturvaajien saaminen Ukrainaan. Se on kaukainen vaihtoehto, mutta ehkä voisimme päästä takaisin
tilanteeseen, jossa meillä on vaikeat mutta rakentavat suhteet Venäjään YK:ssa. Se on mielestäni erittäin
tärkeää. Olen sanonut ennenkin, että tämä on yksi
alue, jossa Suomella on erityinen rooli. Se on yksi
EU-maista, jotka ymmärtävät Venäjää hyvin, mutta
toisin kuin jotkut maat, se ei ole liian pehmeä Venäjää kohtaan.

Mikä on Pohjoismaiden rooli?
Ja mitkä ovat neuvosi EUpuheenjohtajuuskauden kesällä
2019 aloittavalle Suomelle?
Gowan: Tässä on useampi taso: ideoiden ja arvojen
taso sekä EU-puheenjohtajuuteen liittyvä käytännön
diplomatian taso. Ideoiden tasolla on huomattava, että
Britannian yksi suurimmista panoksista EU:ssa viime
vuosikymmeninä on ollut älyllinen. Vaikka jätettäisiin

Kiinan suhteen emme voi taas nähdä suhteita maan
kanssa nollasummapelinä. Ei ole mitään järkeä yrittää estää Kiinaa saamasta vaikutusvaltaa YK:ssa, se
on sama kuin yrittäisi estää vuorovettä nousemasta.
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ole ollut vaikeimpia asioita Brexit-neuvotteluissa.
YK-koordinaatiossa on käytännössä vain kyse diplomaateista, jotka puhuvat diplomaateille.

huomioimatta raha ja turvallisuusneuvostopaikka,
Britannia on ollut todella keskeinen siinä, että se ottaa
ideoita – jotka on usein kehitetty London School
of Economicsissa tai ajatuspajoissa kuten Overseas
Development Institutessa – ja tavallaan kääntää ne
käytännön politiikaksi New Yorkissa. Britannialla
tulee jatkossakin olemaan se sisäinen kapasiteetti,
mutta hyvän ajattelun edistämisen osalta YK:ssa
Pohjoismaat tulevat olemaan jatkossa keskeisemmässä
roolissa – eri teemoissa konfliktinehkäisystä
kehitykseen. Ja näissä keskusteluissa ideoilla voi
joskus olla enemmän väliä kuin rahalla.

Emme vielä tiedä tuleeko maaliskuuhun 2019 mennessä olemaan sovittuja tapoja hoitaa tiedonvaihto
ja strategiakeskustelut EU:n ja Britannian välillä. Voi
olla, että puheenjohtajuuskauden osalta suomalaisten,
EU:n ulkoasiainhallinnon ja brittien pitää vain pohtia yhteistyölle ad hoc -säännöt. Maaliskuusta lähtien
tarvitaan tapoja elää yhdessä seuraavat kuukaudet,
ja se voi hyvin lähteä käytännönläheisestä yhteisestä
koordinaatiosta. Täytyy pitää huolta siitä, että kesken
olevat asiat – esimerkiksi jokin ihmisoikeuksia koskeva kokonaisuus, josta brittivirkamies vastaa – siirtyvät selkeästi jollekulle EU:ssa. Todella perusasioita,
mutta perusasiat takaavat, että prosessit menevät oikein – jos näin ei tapahdu, ongelmat alkavat.

“Pohjoismailla on rooli arvojen
puolustajana.”
Arvot: tämä on erittäin herkkä kysymys, mutta uskon
että on tärkeää, että aikana jolloin sekä ulkoiset tekijät kuten Kiina että jotkin EU-maat haastavat EU:n
arvoja, Pohjoismaiden täytyy seistä näiden sitoumusten takana. Niiden tulee pitää EU-koordinaation sisällä yllä painetta pitäytyä vahvoissa kannoissa ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksissä.

Haastattelu tehtiin Gowanin vieraillessa Helsingissä
kesällä 2018.

Pahimmassa tapauksessa, jos on mahdoton saada aikaan EU:n yhteisiä kantoja, joilla olisi jotain arvoa,
Pohjoismaiden ja muiden liberaalien maiden ei tulisi pelätä joskus rikkoa EU-koordinaatiota ja toimia
yksin. Jos Unkari ei halua olla rakentava esimerkiksi siirtolaiskysymysten suhteen, emme voi jatkuvasti
odottaa heidän muuttuvan. Pohjoismailla on rooli
arvojen puolustajana. Mitä enemmän voimme tehdä
konsensuksen kautta, sitä parempi, mutta joskus on
seistävä periaatteidemme takana.
On vaikea arvioida, mikä on Suomen rooli EU-puheenjohtajana välittömän Brexit-haasteen hallinnoijana. Ja jos rehellisiä ollaan, YK-koordinaatio ei
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Britannian YK-liiton
kommentti
Vuonna 2016 Britannian YK-liitto teki kyselyn,
joka osoitti että britit ymmärtävät kansainvälisen
yhteistyön merkityksen, mutta viimeaikaiset poliittiset trendit ovat saaneet heidät suhtautumaan epäilevästi avoimen “globaaliin” poliittiseen agendaan.
Maailmanlaajuinen populistisen nationalismin nousu viittaa siihen, ettei Britannia suinkaan ole yksin.

Poliitikoilla on nyt merkittävä mahdollisuus
osoittaa johtajuutta vaatimalla inklusiivista YK:n
uudistusprosessia, joka ylettyisi tavallisten YKpiirien ulkopuolelle ja toisi mukaan aktivisteja eri
puolilta maailmaa. Hyvä alku olisi vaatia YK:ta
nimittämään riittävän korkealla tasolla toimiva
kansalaisyhteiskuntaa edustava yhteyshenkilö. Tämä
olisi erityisen hyödyllistä turvallisuusneuvoston
pysyville jäsenille, ottaen huomioon syvän
tyytymättömyyden neuvoston työhön viime vuonna.
Kun Britannia etsii huomiota herättäviä aloitteita
säilyttääkseen vaikutusvaltaansa ja merkitystään
YK:ssa brexitin jälkeen, tämä voisi myös olla osa
maan ”Global Britain” -strategiaa.

Britannian YK-liitto pitää elintärkeänä sitä, että
poliitikot puolustavat monenkeskisyyttä tänä aikana
jolloin eri maiden tilanteet ovat yhä suuremmissa
määrin kietoutuneet yhteen. Elämme aikaa,
jolloin meitä kohtaavat valtavat globaalit haasteet
vaativat globaaleja ratkaisuja ja toisaalta päätökset
yhdellä puolella maailmaa voivat vaikuttaa suuresti
kansalliseen politiikkaan toisaalla. Poliitikkojen tulisi
myös pystyä ratkaisemaan se haaste, että ihmiset yhä
kokevat jäävänsä ja osin todella jäävät suljetuiksi pois
päätöksentekoprosesseista kansainvälisellä tasolla.

Kirjoittaja
Fred Carver
Head of Policy, Britannian YK-liitto (UNA-UK)

Tämä tulee olemaan erityisen tärkeää nyt kun
valmistaudumme vuonna 2020 vietettäviin YK:n
75-vuotisjuhliin. Britannian YK-liitto uskoo, että
monenkeskisyyden tulee tänä päivänä tarkoittaa
enemmän kuin pelkkiä itsenäisten valtioiden välisiä
suhteita: sen täytyy olla keskustelu, johon me kaikki
otamme osaa. Tämä oli myös syksyllä pidetyn YK:n
kansalaisjärjestökonferenssin päätelmä. Kokouksessa
vaadittiin ”ihmiskeskeistä monenkeskisyyttä”.

“Monenkeskisyyden tulee
tarkoittaa enemmän kuin pelkkiä
valtionvälisiä suhteita.”
16

Kuva: Mika Horelli
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Mitä poliitikot sanovat?
Kirjoittaja: Veera Vehkasalo
Ky s y i m m e e u r o p a r l a m e n t a a r i k o i l t a S i r p a P i e t i k ä i s e l t ä ( k o k . ) j a H e i d i H a u t a l a l t a
( v i h r. ) s e k ä k a n s a n e d u s t a j a l t a , u l k o a s i a i n v a l i o k u n n a n p u h e e n j o h t a j a l t a Ma t t i
Va n h a s e l t a ( ke s k ) , m i t e n h e u s kov a t b re x i t i n v a i k u t t a v a n k a n s a i nv ä l i s e e n
yhteistyöhön ja Yhdistyneiden kansakuntien työhön.

Miten uskot että brexit tulee vaikuttamaan
YK-tasolla ja millä sektoreilla
erityisesti? Heikkeneekö EU:n painoarvo
globaalikysymyksissä?

litiikassa EU toimii sekä jäsenmaidensa että omien
instituutioidensa kautta, näistä tärkeimpänä EU:n
ulkosuhdehallinto EEAS. EU:n oma ääni ulkopolitiikassa on omien resurssien myötä jatkuvasti voimistunut. Iso-Britannia on diplomatian suurvalta, jonka
näkemystä ja kokemusta tullaan varmasti kaipaamaan,
mutta silti näen, että Iso-Britannia voi pikemminkin
olla EU:lle kumppani, joka pitkälti jakaa EU:n arvot ja
tavoitteet, ja jonka kanssa voidaan ajaa yhteisiä asioita
jatkossakin. Sellaisia kumppaneita ovat myös Norja ja
Sveitsi.

Matti Vanhanen: EU on YK:n puitteissa ollut
mielestäni verraten heikko toimija eikä koordinaatiota
ole ollut riittävästi. Turvallisuusneuvoston pysyvät
eurooppalaiset jäsenet ovat pitäneet jäsenyyden
itselleen kuuluvana ja määrittäneet omista
lähtökohdistaan kantansa. Komission ehdotus
seuraavaksi 7-vuotiseksi rahoituskehykseksi lähtee
siitä, että brittien jättämää aukkoa unionin budjettiin
paikataan verraten paljon.

Mitä Suomi voi tehdä näitä vaikutuksia
lieventääkseen? Ja varmistaakseen, että
meille keskeisissä teemoissa ei oteta
takapakkia?

Sirpa Pietikäinen: Britannian eron on vaikea nähdä
vaikuttavan EU:n painoarvoon globaalikysymyksissä.
Uskon, että Britannia tulee jatkossakin ajamaan vahvaa ja yhtenäistä YK-politiikkaa Euroopan Unionin
rinnalla puolustaen yhteisiä arvoja kuten ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta. Yksi konkreettinen
esimerkki, jossa Britannia osoitti kantansa tästä, oli
äänestäminen Euroopan Unionin yleisen linjan mukaisesti Trumpin hallinnon aloittamassa Jerusalem
-kysymyksessä sekä YK:n turvallisuusneuvostossa,
että yleiskokouksessa.

Matti Vanhanen: EU:lla on globaalistrategia, mutta
tämän asiakirjan painoarvo ei ole se, mikä sen teoriassa pitäisi olla. Hyvin toimiessaan EU:n globaalistrategialla komissio ja jäsenmaat päättäisivät sen, miten
eurooppalaiset vaikuttavat globaaleihin kysymyksiin ja
myös lähialueelle, ja tämän jälkeen unionin sektoristrategiat ja myös jäsenmaiden kansalliset ulkopolitiikat
palvelisivat johdonmukaisesti tätä yhdessä määritettyä strategiaa. Näin hienosti systeemi ei toimi, mutta
tähän suuntaan Suomen kannattaisi toimintaa ohjata.

Heidi Hautala: En usko EU:n painoarvon merkittävästi heikentyvän. Globaalikysymyksissä ja ulkopo-
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YK-kysymyksissä Brexitin jälkeen. Samaan aikaan on
arvioitu, että Britannia tulee tekemään vahvaa yhteistyötä Euroopan Unionin kanssa YK:ssa myös jatkossa. Olisi hyvin vaikeaa nähdä Britannian eristäytyvän
YK -kysymyksissä Euroopan Unionin mielipiteistä
lähtien ajamaan täysin omaa YK-politiikkaansa, vaikka voidaan tietysti samanaikaisesti miettiä kuinka hyvin sisäänpäin kääntyvän Britannian motivaatio YKsekä monenkeskiseen politiikkaan säilyy.

Brexitin jälkeen Suomen on muiden maiden tapaan
luotava tiiviit kahdenvälisetkin suhteet Britanniaan.
Sirpa Pietikäinen: EU:n puheenjohtajamaana Suomi voi vaikuttaa peräänkuuluttamalla vahvaa YK -politiikkaa. EU:n olisi syytä nostaa YK-politiikka sekä
monenkeskinen politiikka työkaluna suurempaan asemaan kuin mitä se tällä hetkellä on, korostaen ilmaston, rauhan ja vakauden merkitystä maailmassa.

Heidi Hautala: Iso-Britannialta jäävä aukko on tunnistettu. Paraikaa EU:lle laaditaan uutta monivuotista rahoituskehystä. Euroopan parlamentin kanta on
koko ajan ollut, että budjetin loppusumma euromääräisesti ei saa pienentyä. Keskustelu unionin omista
rahoitusvaroista on nyt vilkkaampaa kuin aiemmin.

Heidi Hautala: Suomen vaikutusvalta on suurimmillaan monenkeskisissä järjestelmissä, yhdessä toimiessa. Suomen keskittyminen mm. naisten oikeuksiin
on tunnistettu ja näissä omissa teemoissaan Suomi
voi jatkossakin olla kokoaan suurempi toimija, mutta Suomi voisi olla aloitteissaan rohkeampikin. Suomi
voisi esimerkiksi esittää Britannialle kahdenvälistä yhteistyötä sukupuolistetun väkivallan torjunnassa, joka
on Britannian vahva teema. Toisaalta Suomen ulkoministerin sooloilu ja henkilökohtaiset mielenilmaukset
jättävät pahan tahran Suomen vaikutusvaltaan, koska
ulkoministerin ja hallituksen toiminta ei jää ulkomailla
huomaamatta.

Heikentääkö brexit yleisemmin
monenkeskistä yhteistyötä ja monenkeskisiä
instituutioita?
Matti Vanhanen: Brexit kuuluu ilmiönä samaan kokonaisuuteen, jossa kansainvälisiä sopimuksia vähätellään ja niistä irrotaan. Se on heikentämässä yhden
maailman tärkeimmän järjestön, eli EU:n, toimintaa ja
tässä suhteessa heikentää monenkeskistä järjestelmää.
Brexit on myös viestinä väärä aikana, jolloin monet
globaalit ongelmat vaatisivat paremmin toimivaa kansainvälistä laajaa yhteistyötä eikä päätöksenteon hajauttamista ja koordinaation heikentämistä.

Tuleeko muilta EU:n jäsenmailta
löytymään valmiutta ja poliittista tahtoa
paikata Britannian jättämää osaamis- ja
rahoitusaukkoa?
Matti Vanhanen: Tähän vastasin osin ensimmäisessä
kysymyksessä. Muun muassa kehitysyhteistyössä uskon, että EU27 plus Britannia tulevat yhteenlaskettuna käyttämään enemmän rahaa kehitysyhteistyöhön
kuin EU28 on tehnyt.

Sirpa Pietikäinen: En näe brexitiä ilmiönä ongelmana. Tällä hetkellä kohtaamme haasteita yhteistyön
ja instituutioiden toiminnassa niin Euroopassakin
kuin Euroopan ulkopuolella. Yhdysvalloissa presidentti Trumpin toiminta, sekä Euroopassa Puolan ja
Unkarin ajama politiikka ovat esimerkkejä tällaisista

Sirpa Pietikäinen: Tulevaisuudessa on odotettavissa, että Ranska ja Saksa ottaisivat vahvemman roolin
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haasteista. On tärkeää muistaa, että haasteiden edessä monenkeskisen yhteistyön merkitys korostuu, kun
yhteisten haasteiden voittamiseksi tarvitaan yhä tiiviimpää ja korostetumpaa yhteistyötä. Yhteisiä ratkaisuja ei saavuteta ilman yhteisiä toimia. Tämänkin takia
Suomen, joka on aina ajanut vahvaa monenkeskistä
ja kansainvälistä politiikkaa, pitäisi ottaa vahva rooli
EU:n YK-politiikan vahvistajana.
Heidi Hautala: Mitä enemmän tiedämme brexitin
vaikutuksista Iso-Britannian taloudelle ja vaikutusvallalle, sitä harvinaisemmiksi *exit-puheet ovat tulleet.
Ero EU:sta ei ole keino kasvattaa kansainvälistä vaikutusvaltaa, se ei ole sitä Iso-Britannialle, se ei varmasti olisi sitä muillekaan. Iso-Britannia ei ole sanoutumassa irti monenkeskisestä yhteistyöstä, esimerkiksi
YK:lla on keskeinen rooli Brexitin jälkeisessä "Global
Britain" -politiikassa. Mitä taas tulee Unkariin ja muihin lähinnä itäisen Euroopan jäsenmaihin, jotka ovat
väläyttäneet EU-eroa: Ne eivät ole niinkään lisäämässä vaikutusvaltaansa vaan pikemminkin valumassa
Venäjän vaikutuspiiriin.
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Kuva: UN Photo/Kim Haughton

Köyhtyvän Britannian rooli
brexitin jälkeisessä YK:ssa on
vielä suuri arvoitus

Kirjoittaja: Mika Horelli, Bryssel

Kukaan ei vielä osaa varmasti sanoa, miten brexit tulee vaikuttamaan Britannian
ja EU:n toimintaan Yhdistyneissä kansakunnissa. Selvää on vain se, että brexit
leikkaa Yhdistyneen kuningaskunnan budjettia rajusti ja tämä tulee vaikuttamaan
sen kykyyn osallistua YK:n ja sen erityisjärjestöjen kulujen kattamiseen.

Muuten brexitin merkitys EU:n vaikutusmahdollisuuksiin YK:ssa on toistaiseksi lähinnä spekulaatiota tulevasta. On kuitenkin selvää, että Britannian
hakiessa omaa paikkaansa niin maailmankaupassa
kuin -politiikassakin EU:n ulkopuolella, pelot Euroopan unionin tähän asti edes suhteellisen yhtenäisen
YK-politiikan murenemisesta ovat kasvamassa.

manjärjestystä, jota hänen edeltäjänsä ovat viimeiset
70 vuotta YK:ssa vaatineet tai ainakin pääasiassa tukeneet. Monenkeskisten sopimusten sijaan tilaa haetaan
kahdenvälisille diileille, joissa USA:n on ainakin näytettävä voittajalta.
Keskusjohtoinen ja äärikapitalistinen Kiina kasvattaa
vaikutusvaltaansa kaikkialla maailmassa samaan aikaan, kun ihmisoikeuksien korostaminen ei kuulu sen
agendalle, pikemminkin päinvastoin. Omalla tahollaan feodaalivaltion tavoin toimiva Vladimir Putinin
Venäjä tekee kaikkensa hajottaakseen länsimaisten demokratioiden rivejä ja osoittaakseen niiden liberaalit
arvot ontoiksi.

Eurooppa-neuvoston ulkosuhdehallinnon mukaan
syitä huoleen on useita. Euroopan unionilla tähän
asti ollut keskeinen merkitys monenkeskisen ja sopimuksiin perustuvan liberaalin ja ihmisoikeuksia
kunnioittavan maailmanjärjestyksen puolustajana
Yhdistyneissä kansakunnissa. YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenmaana Britannian rooli tässä
diplomatiassa on ollut paljon maan suhteellista kokoa
merkittävämpi.

Tuleeko Britanniasta länsimaisten arvojen puolustusketjun
heikko lenkki?

Nyt samanaikaisesti, kun Britannia on jäämässä EU:n
ulkopuolelle, koko eurooppalaista maailmankäsitystä haastetaan eri suunnista. Nollasummapeliin sokeasti uskova Yhdysvaltain presidentti repii omalla
puolellaan kappaleiksi samaa sääntöpohjaista maail-

Brysselissä useat nimettöminä brexitiä kommentoivat
virkamiehet pelkäävät, että tulevaisuudessa EU:n
ulkopuolella Yhdistyneestä kuningaskunnasta saattaa
tulla eurooppalaisten arvojen puolustusketjun
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Turvallisuuspoliittisen
yhteistyön jatko näyttää
turvatulta

heikko lenkki, kun se joutuu omassa taloudellisessa
ahdingossaan tekemään lehmänkauppoja niin
ilmastohäirikkö Donald Trumpin hajotuspolitiikan
kuin
Kiinan
tapaisten
epädemokraattisten
toimijoiden kanssa.

Vaikka brexitin talousvaikutukset Britannialle näyttävät lähes kaikilla rintamilla kääntyvän alkuperäisiä
tavoitteitaan vastaan, turvallisuuspolitiikassa Yhdistynyt Kuningaskunta on edelleen eurooppalainen
suurvalta ja tärkeä liittolainen EU-maille. Se on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenmaa ja ydinasevaltio.

Toinen näkyvästi esiin noussut uhkakuva brexitin
vaikutuksista on se, että Britannian sitoutumisen
YK:n ympäristötavoitteisiin pelätään heikkenevän.
YK:n ympäristöohjelman entinen norjalainen pääjohtaja Erik Solheim varoitti toukokuussa 2018 siitä,
että Britannian eroaminen Euroopan unionista on
jo nyt herättänyt Lontoossa kiusauksen luistaa EU:n
ympäristönormeista Britannian kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Sekä EU:n viimeisen brittiläisen turvallisuuskomissaari Julian Kingin että EU:n komission mukaan juuri turvallisuuspolitiikka on alue, jossa EU-maiden ja
Britannian tulisi harjoittaa tiivistä yhteistyötä myös
brexitin jälkeen.

Britannian konservatiivihallituksen ympäristöministeri Michael Goven mukaan Yhdistynyt kuningaskunta tulee brexitin jälkeenkin pitämään ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä vähintään yhtä
tärkeänä kuin EU-jäsenyyden aikana. Mutta brittihallituksen tähänastiset suunnitelmat ovat herättäneet perusteltuja epäilyksiä siitä, mitä tuleman pitää.

”Olipa meillä kuinka paljon vain eriäviä näkemyksiä muissa asioissa, yhteistyö kaikilla turvallisuuteen
liittyvillä rintamilla on yhteinen etumme ja turvallisuus pitää ymmärtää laajana kokonaisuutena”, King
vakuutti keväällä haastattelussa EU-komission päärakennuksessa Brysselin Schuman-aukiolla.

Euroopan unionin jäsenvaltiona Britannia on vastannut EU:n yhteisten ympäristönormien noudattamisesta viime kädessä EU:n tuomioistuimelle, joka voi
määrätä todellisia sanktioita normeja rikkoville jäsenmaille. Brexitin jälkeen Britannian ympäristönormien valvonta on ministeri Goven mukaan tarkoitus
siirtää uudelle kansalliselle toimielimelle, jolla ei kuitenkaan olisi valtuuksia haastaa hallitusta oikeuteen
normien rikkomisesta. Se voisi jatkossa vain antaa
neuvoja ja julkaista varoituksia.

“Britannian sitoutumisen YK:n
ympäristötavotteisiin pelätään
heikkenevän. “

Suunnitelman arvostelijoiden mukaan todellisuudessa kysymys on siitä, että ympäristönormien noudattamisen valvonta vesitetään jopa kehnommalle tasolle kuin Donald Trumpin johtamassa Yhdysvalloissa.

Vaikka sekä Bryssel että Lontoo ovat korostaneet
turvallisuusyhteistyön merkitystä myös jatkossa, silläkään sektorilla uusien askelkuvioiden löytäminen
ei ole helppoa. Hyvä esimerkki tästä on EU:n ja Eu-

”Se tarkoittaa perinteistä sotilaallista puolustusvalmiutta, mutta myös kykyä vastata uusiin uhkiin. Näitä ovat muun muassa kybersodankäynti, informaatiosota ja tietoverkkojen häirintä.”
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oppositiosta eli kilpailevasta Labour-työväenpuolueesta. Puhuessaan parlamentissa marraskuun puolivälissä puolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn tyrmäsi Mayn hallituksen neuvotteleman sopimuksen
ja sanoi, että pääministerin on turha odottaa tukea
työväenpuolueelta. Myös Mayn hallituksen vaa’ankielenä toimiva Pohjois-Irlannin Demokraattinen unionistipuolue DUP on ilmoittanut hylkäävänsä neuvottelutuloksen koska se katsoo sopimuksen asettavan
Pohjois-Irlannin eriarvoiseen asemaan muuhun Britanniaan verrattuna.

roopan avaruusviraston ESA:n yhteinen Galileo-satelliittipaikannushanke. Britit itse aikanaan vaativat,
että satelliittijärjestelmän sotilaallisesti herkimpään
tietoon pääsevät käsiksi vain EU:n jäsenmaat. Nyt,
kun siitä itsestään on tulossa kolmas maa joka on jäämässä tiedonvaihdon sisäpiirin ulkopuolelle, se jopa
on uhannut rakentaa itselleen oman, kilpailevan satelliittijärjestelmän. Se maksaisi köyhtyvälle kuningaskunnalle miljardeja puntia.

Brexit-sopimuksen
pihtisynnytyksen onnistuminen
on avoin kysymys

Mayn oman konservatiivipuolueen kovaa brexitiä
ajavat poliitikot Jacob Rees-Moggin johdolla ovat
tyrmänneet brexit-sopimuksen, koska se sitoisi samalla Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n yhteiseen
kauppapolitiikkaan ja estäisi maata tekemästä omia
kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa. Samalla Britannia joutuisi tulevaisuudessakin alistumaan EU:n päätöksiin, mutta unionin ulkopuolisena
maana se ei voisi enää vaikuttaa niihin. Tämä tekisi kovan brexitin kannattajien mukaan Britanniasta
EU:n vasallivaltion. Kovan brexitin ajajien ongelma
on kuitenkin se, ettei heillä ole mitään vaihtoehtoistakaan suunnitelmaa. Kova brexit ilman siirtymäaikaa ajaisi Britannian yhdessä yössä pahimpaan toisen
maailmansodan jälkeiseen kriisiin.

On edelleenkin suuri kysymys, miten brexit tulee lopulta tapahtumaan vai tapahtuuko sitä lopulta lainkaan. Kaikki vaihtoehdot ovat edelleen avoinna.
Vaatimukset
uudesta
”People’s
vote”
-kansanäänestyksestä ovat voimistuneet samalla kun
käytännössä kaikki viimeaikaiset mielipidetiedustelut
kertovat brittien enemmistön nyt vastustavan EUeroa. Theresa Mayn hallitus on kuitenkin ehdottomasti
sitoutunut eroon ja pääministeri itse on torpannut
kaikki puheet uudesta kansanäänestyksestä.
Marraskuun puolivälin jälkeen pääministeri May
sukkuloi Lontoon ja Brysselin väliä suostuttelemassa
vuoroin omaa parlamenttiaan hyväksymään alustavan erosopimuksen ja vuoroin Euroopan unionin jäljellejääviä maita vannomaan vastaantuloa lupauksissa
tulevaisuuden yhteistyöstä.

Brittiparlamentin lopullinen kanta selviää kuitenkin vasta kun siitä äänestetään, nykyisten kaavailujen mukaan joulukuussa. Jos parlamentti kaikesta
huolimatta hyväksyisi sopimuksen, Britannian eroaa
unionista maaliskuun lopussa 2019 mutta eroa seuraa
siirtymäkausi, joka kestää minimissään joulukuun
loppuun 2020.

Saadakseen suunnitelmansa hyväksyttyä parlamentissa, pääministeri May tarvitsee sille enemmistön
tuen. Koska tähän mennessä jo ainakin 25 konservatiivipuolueen kansanedustajaa on ilmoittanut varmasti äänestävänsä Brexit-sopimusta vastaan, hallitus
tarvitsee välttämättä suunnitelmalleen tukea myös

Jos sopimus kaatuu, seurauksena on kaaos, josta voi
seurata kova brexit ilman siirtymäaikaa, Mayn hallituksen kaatuminen, uudet vaalit ja mahdollisesti uusi
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Kuva: Mika Horelli

brexit-kansanäänestys. Tässä tapauksessa olisi ilmeistä, että Britannia joutuisi pyytämään jatkoaikaa nyt
sovitun virallisen eropäivän siirtämiseksi maaliskuun
lopulta tuonnemmaksi, mutta yhtä todennäköisesti
muut EU-maat myös suostuisivat tähän koska uusi
kansanäänestys tarkoittaisi ainakin marraskuun 2018
mielipidetiedustelujen mukaan koko brexitin peruuttamista.

se johtaa maan sen toisen maailmansodan jälkeisen
historian pahimpaan kriisiin.

“Brexit hyvälläkin sopimuksella
tulee kalliiksi.”
Riippumattoman Centre for European Reform
(CER) -ajatushautomon syyskuun lopussa julkaiseman raportin mukaan Britannian talous oli 2,5 prosenttia pienempi kuin se olisi ollut, jos britit olisivat
vähän yli kaksi vuotta aikaisemmin kesäkuussa 2016
äänestäneet brexitin nurin. Maan julkisen talouden
menetykset ovat nyt noin 26 miljardia puntaa eli noin
29 miljardia euroa vuodessa.

Taloustilanne vaikuttaa
Britannian kykyyn vastata
kansainvälisistä sitoumuksista
Britannian hallitus on toistuvasti julistanut, että
EU:sta on parempi erota ilman sopimusta kuin huonon
sopimuksen kanssa. Todellisuudessa kysymys on
neuvottelutaktiikasta. Brexit hyvälläkin sopimuksella
tulee kuningaskunnalle kalliiksi ja ilman sopimusta

Ennen kesäkuun 2016 kansanäänestystä Britannia
oli G7-maiden nopeimmin kasvava talous, nyt se on
hitain. Menetykset ovat syntyneet muun muassa työ-
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helposti korvaamaan EU-kaupan menetykset loistavilla kauppasopimuksilla kolmansien maiden kanssa.
Maan taloudella ei siis pitäisi olla mitään hätää. Ainakaan julkisuudessa brittihallitus ei kuitenkaan ole
toistaiseksi päässyt kertomaan ainoastakaan voitokkaasta uudesta esisopimuksesta. Varsinaisia kauppasopimuksiahan maa pääsee hieromaan vasta brexitin
toteutumisen jälkeen.

paikkojen ja investointien siirtymisenä jäljellejääviin
EU-maihin ja brittihallinnon kulujen kasvuna.
Bloombergin talousuutistoimiston mukaan tiedossa
on kasvava lasku, veronkorotuksia ja julkisten palvelujen roima supistaminen. Financial Times -lehden mukaan pitkällä tähtäimellä Britannia menettää
parhaassakin tapauksessa hyvällä erosopimuksella
prosentin ja pahimmassa tapauksessa eli ilman erosopimusta jopa 9 prosenttia kansantulostaan, siis vuosittain 186 miljardia puntaa eli 209 miljardia euroa
verrattuna tilanteeseen, jossa se olisi jatkanut unionin jäsenmaana.

Pääministeri May kävi elokuun viimeisellä viikolla 2018 Etelä-Afrikassa, Nigeriassa ja Keniassa, jossa
hän pohjusti brexitin jälkeisen ajan kauppaa Afrikan
valtioiden kanssa. Britannian vienti- ja tuontikauppa Afrikan maiden kanssa vuonna 2015 oli BBC:n
mukaan vajaat 31 miljardia euroa. Britannian pääministerin pitäisikin matkustella tulevaisuudessa jatkuvasti Afrikassa, jos Lontoo haluaa hakea maanosasta
korvaavia markkinoita Euroopan unionille, jonka
kanssa britit vuonna 2017 tekivät kauppaa yhteensä
685 miljardin euron arvosta.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot olivat Yhdistyneiden kansakuntien suurin rahoittajaryhmä, joka
maksoi lähes 30 prosenttia YK:n normaalibudjetista
ja noin 31 prosenttia YK:n rauhanturvabudjetista.
Näiden lisäksi EU ja sen jäsenvaltiot maksoivat noin
neljänneksen kaikista YK-järjestöjen vapaaehtoisista
maksuista.

Afrikka on vain yksi ilmansuunta, mistä Lontoo
hapuilee pelastusta brexitin mukanaan tuomaan talousahdinkoon. Vuoden 2018 alussa Britannian ulkomaankauppaministeri Liam Fox kävi tunnustelemassa mahdollisuuksia maansa jäsenyydelle jopa
Tyynenmeren vapaakauppa-alueen TPP:n kanssa,
kirjaimellisesti niin pitkällä, ettei maapallolla kauemmaksi pääse.

YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä on realistista varautua
siihen, että Britannian resurssit panostaa kansainväliseen yhteistyöhön kaikilla rintamilla vähenevät selvästi. EU-eron jälkeen maalla ei yksinkertaisesti ole
varaa ylläpitää maksujaan nykyisellä tasolla.
Hyväksyttyä suunnitelmaa siitä, miten paljon brexit
tulee muuttamaan EU:n maksuja YK:lle ei toistaiseksi ole koska koko brexit-suunnitelma on niin auki,
että mistään ei ole voitu päättää.

Japanin pääministeri Shinzo Abe kertoi Financial
Times -lehden haastattelussa 8. lokakuuta 2018, että
Britannia on Japanin puolesta tervetullut TPP:n jäseneksi, vaikka se brexitin myötä menettää asemansa
sillanpäänä EU-markkinoille. Mitä ilmoitus merkitsee käytännössä on toinen asia, varsinkin kun panee
merkille, että japanilaiset yritykset ovat parhaillaan
valmistelemassa joukkopakoa Britanniasta.

Uho uusista markkinoista EU:n
ulkopuolella ovat osoittautuneet
harhaksi
Brexitiä kannattavat brittikonservatiivit ovat jatkuvasti vannoneet, että EU:n ulkopuolella maa kykenee
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Ministeri
Fox
hehkutteli
vuodenvaihteessa
myös mahdollista brexitin jälkeistä edullista
kauppasopimusta Kiinan kanssa, mutta kiinalaiset
kaatoivat kylmää vettä Lontoon niskaan ilmoittamalla
suoraan, että niiden ensisijainen kauppakumppani
Euroopassa on EU. Mayn hallitus on spekuloinut
ajatuksella alentaa brexitin jälkeen merkittävästi
maansa yritysverotusta houkutellakseen investointeja
maahan, mutta tämän jälkeen muiden muassa
Japani tulkitsisi Britannian veroparatiisiksi ja
nostaisi merkittävästi japanilaisyritysten verotusta
kotimaassa.

neuvotteluja Euroopan unionin kanssa vuodesta 2007.
Delhi on antanut ymmärtää, että mitään äkkinäistä
läpimurtoa myöskään Brexit-Britannian kanssa kannata odotella ja mahdollisten neuvottelujen ehtona
on Britannian viisumipolitiikan löysääminen. Brexit
saattaakin helpottaa pikemminkin Intian ja EU:n välisiä kauppaneuvotteluja kuin Intian ja Britannian,
koska EU:ssa nimenomaan Lontoo on halunnut rajoittaa viisumien myöntämistä intialaisille.
Keskustelut Yhdysvaltain kanssa kahdenvälisestä
kauppasopimuksesta nousivat ilmaan Yhdysvaltain
presidentti Donald Trumpin Britannian-vierailulla heinäkuussa 2018. Presidentti Trump ehti jo vierailunsa aikana antaa useita keskenään ristiriitaisia lausuntoja USA:n ja Britannian tulevaisuuden
kauppasuhteista. Mitä kaikkea USA edellyttäisi Brexit-Britannian nielemään kauppasopimuksen ehtona,
on vielä arvoitus.

Britanniassa on tällä hetkellä yli tuhannen japanilaisyrityksen Euroopan pääkonttorit. Kun niistä suurin,
Panasonic, ilmoitti elokuussa muuttavansa Alankomaiden Amsterdamiin, monien muiden ennakoidaan
seuraavan perässä. Suurista japanilaisista autonvalmistajista sekä Toyota että Nissan ovat jo ilmoittaneet valmistelevansa Britannian tuotantonsa siirtämistä muualle Eurooppaan jos EU:n ja Britannian
väliin syntyy kova tulliraja.

“Kauppasopimuksia päästään
hieromaan vasta Brexitin
jälkeen.”
Kanada on kertonut, että se ei tarjoa briteille sen
enempää kuin heillä on jo nyt Kanadan ja Euroopan
Unionin CETA-kauppasopimuksen yhtenä osapuolena. Sen sijaan Lontoon on varauduttava siihen, että
kahdenvälisen sopimuksen neuvotteluun menee useita vuosia. CETA-sopimuksesta väännettiin kättä Kanadan ja EU:n välillä vuodesta 2009 vuoteen 2017.
Lontoo on myös lämmitellyt mahdollisia brexitin jälkeisiä uusia kauppasuhteitaan väkirikkaimpaan entiseen siirtomaahansa Intiaan. Maa on käynyt kauppa-
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Iso-Britannian eron myötä Ranska tulee jäämään
ainoaksi EU-maaksi, jolla on pysyvä jäsenyys YK:n
turvallisuusneuvostossa. Kuva: UN Photo/Evan Schneider
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Brexit tulee tuntumaan myös
kehitysrahoituksessa

Kirjoittaja: Veera Vehkasalo

Euroopan unioni jäsenmaineen on kehitysyhteistyön saralla valtava toimija,
ja Iso-Britannia on unionin oman kehitysavun kolmanneksi suurin rahoittaja.
Maan lähestyvän EU-eron jälkeinen yhteistyö myös tällä saralla on kuitenkin
auki.

Jos Britannia ei jatkossa kanavoi rahoitustaan EU:n
kautta, jää unionin omaan kehitysapubudjettiin 15
prosentin lovi. Suurta intoa jäädä yksin maalla ei näytä
kuitenkaan olevan.

kautta, jotkin instrumenteista sallivat sen. Riippuen
neuvottelujen tuloksesta, maa voisi myös Norjan tapaan osallistua EU:n budjetin rahoittamiseen”, toteaa
Gavas.

”Yhdistyneet kansakunnat on selvästi osoittanut haluavansa toimia jatkossakin tiiviisti EU:n kehitysyhteistyökumppanina – tiiviimmin kuin se on nykyään
unionin ulkopuolisille maille mahdollista”, sanoo tutkija Mikaela Gavas Center for Global Development
-ajatuspajasta.

Kummassakaan tapauksessa kyse ei kuitenkaan ole
suurista summista. Ja Britannialle keskeinen ongelma
on, että se jää näissä tapauksissa EU:n ulkopuolisena
vaille mahdollisuutta vaikuttaa rahojen käyttöön. Sitä
maa ei Gavaksen mukaan halua.
”Yksi vaihtoehto on, että maa kanavoisi vain vähän
rahoitusta EU:n kautta ja loput kahdenvälisten ohjelmiensa kautta. Tämä vaatisi kuitenkin todella huomattavasti lisää henkilöresursseja.”

Alkuun Britannian kädet ovat sidotut, koska se on jo
sitoutunut EU:n kautta kehitysrahoitukseen vuoteen
2020 asti. Rahoituksen pitäisi jatkua jossain määrin
jopa vuoteen 2026. Jatkossa tiivis yhteistyö ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.

Samalla se myös rajoittaisi kehitysyhteistyötä vain niihin maihin, joissa Britannia jo on läsnä. Muut saavuttaakseen maa voisi kanavoida tukea monenkeskisille
toimijoille. Kovin valmista ratkaisua, joiden kautta
Britannia myös pääsisi vaikuttamaan kehityspolitiikkaan yhtä vahvasti kuin ennen, ei ole helppo löytää.

EU:ssa keskustellaan parhaillaan uudesta rahoituskehyksestä seuraaville seitsemälle vuodelle, ja keskustelut
ovat vielä pahasti kesken. Nyt pöydällä oleva ehdotus
esimerkiksi veisi isomman osan kehitysrahoituksesta
suoraan osaksi unionin budjettia, mikä vaikeuttaisi
EU:n ulkopuolella olevien maiden osallistumista.

”Yleisesti ottaen tilanne ei näytä Britannian kannalta
kovin hyvältä. Mutta kyse ei ole vain siitä, että Britannian pitää löytää tapoja kanavoida rahoitusta EU:n
kautta. Britannian pitää käyttää paljon enemmän aikaa

”Pidemmällä aikavälillä Britannialla on useita vaihtoehtoja. Se voisi jatkaa rahoituksen kanavoimista EU:n
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EU-vaikuttamiseen”, Gavas sanoo.
Kehitysrahoituksen saralla brexitin yksi avainkysymys
koskee tietenkin sitä, pysyykö Britannian kehitysapu
entisellä tasolla. Maa on yksi viidestä EU-maasta, joka
on saavuttanut 0,7 prosentin tavoitteen – ja on lailla
siihen sitoutunut. Jatkoa on kuitenkin vaikea ennustaa.

Kuva: UN Photo/Rick Bajornas

”Tästä on puolueidenvälinen sopu, mutta maa on
hyvin jakautunut. Puolet kansasta on sitä mieltä, että
kehitysapuun tulisi käyttää rahaa. Lyhyellä aikavälillä
keskustelua ei varmaan avata, mutta jos talouskehitys
menee todella huonoksi, se on varmaan pakko tehdä,” arvioi Gavas.

56,7 %

15 %

EU:n ja sen jäsenmaiden osuus maailman
kehitysrahoituksesta. Yhdessä ne ovat maailman
suurin kehitysrahoittaja.

Iso-Britannian osuus EU:n kehitysavusta vuonna
2016. Rahana noin 1,7 miljardia euroa (1,5
miljardia puntaa).

15,5 miljardia euroa

11 %

EU instituutioiden kehitysrahoitus vuonna 2016.
Ne yksin ovat neljänneksi suurin kehitysrahoittaja
Yhdysvaltojen, Saksan ja Iso-Britannian jälkeen.

Iso-Britannian
virallisesta
kehitysavusta
kanavoitiin 11 % EU:n kautta vuonna 2016.
Suomen vastaava luku on oli 22 %.

3.

665,32 miljoonaa euroa

Iso-Britannia on EU:n kehitysyhteistyön kolmanneksi
suurin rahoittaja, heti Saksan ja Ranskan jälkeen.

Euroopan kehitysrahaston ja Euroopan komission
tuki YK-järjestöille yhteensä vuonna 2017.

Artikkelin lähteet: Center for Global Development (Mikaela Gavas),
Ulkoministeriö, Euroopan unionin tilastot, Fingo ry (Rilli Lappalainen)
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EU, YK ja kansainvälisen
politiikan alennustila
Iso-Britannian
ehkä
kuuluisin
poliitikko
Winston Churchill totesi jo ennen ensimmäistä
maailmansotaa, että uhka rauhalle ja hyvinvoinnille
ei tule kansainvälistä yhteistyötä tekevien maiden
suunnalta. Se tulee sieltä, missä turvaudutaan
tätä yhteistyötä rapauttavaan protektionismiin ja
epäterveeseen nationalismiin. Churchill leimattiin
sodanlietsojaksi, ja hänen varoituksensa hitlerismin
noususta sai vastaansa pilkkaa.

keuksien ja hyvinvoinnin eteen, maailma olisi merkittävästi huonompi paikka kuin se nyt on. On valitettavaa, ettei tätä aina muisteta, ja kahdenväliset
sopimukset ovat osin ajaneet kansainvälisten sopimuksien ohi kansojen välisissä suhteissa.
Viimeisten vuosien aikana sekä YK että EU ovat kohdanneet vastoinkäymisiä, ja niiden arvovalta kansainvälisen politiikan näyttämöllä on pienentynyt. YK:n
kompastuskivenä on kiristynyt maailmanpoliittinen
tilanne ja suurvaltojen lisääntynyt tyytymättömyys
järjestön toimintaan. EU on kärsinyt erityisesti maailmanlaajuisesta talouskriisistä, sisäisestä epävakaudesta ja brexitistä.

Ihmisen muisti on lyhyt. Sata vuotta ensimmäisen
maailmansodan päättymisen jälkeen edessämme
siintää tulevaisuus, jossa rauhan, ihmisoikeuksien ja
ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi perustetut kansainväliset instituutiot menettävät vaikutusvaltaansa.
Itsekästä nationalismia edustavat ja kansainvälistä
yhteistyötä kammoavat protektionistiset ja autoritaariset johtajat ovat tehneet paluun. Seuraukset ovat
tuttuja kahdesta maailmansodasta.

Ratkaisun avaimet löytyvät EU:n ja YK:n tiivistyvästä yhteistyöstä ja EU:n vaikutusvallan kasvattamisesta YK:n sisällä. Kun Kiina, Venäjä ja jopa Yhdysvallat
haastavat kansainvälistä yhteistyötä entistä enemmän, jää erityisesti EU:n tehtäväksi korostaa kansainvälisten sopimusten merkitystä ja arvoa. Kahdenvälisten sopimusten tielle ei pienten valtioiden eikä edes
Euroopan suurmaiden kannata lähteä.

Tästä varoittavien huoleen reagoidaan tänäkin päivänä liian usein piikittelyllä tai välinpitämättömästi.
Poliitikkojen juhlapuheissa rauha, ihmisoikeudet ja
kansainvälisten instituutioiden merkitys korostuvat,
mutta omalla toiminnallaan erityisesti suurten kansallisvaltioiden päättäjät osoittavat kerta toisensa jälkeen häkellyttävää itsekkyyttä ja lyhytnäköisyyttä.

Euroopan unionilla on Yhdistyneissä kansakunnissa
niin sanottu korotetun tarkkailijan asema. EU:lla,
toisin kuin muilla tarkkailijoilla, on paitsi puheoikeus YK:n yleiskokouksessa, myös esitys-, vastaus-,
repliikki ja asiakirjojen kierrätysoikeus. Iso-Britannian EU-eron jälkeen unionin ja sen jäsenmaiden on
tarkasteltava vakavasti roolejaan YK:ssa ja otettava
askeleita niiden vahvistamiseksi.

Toisen maailmansodan jälkeen Churchill edisti paitsi
Euroopan unionin syntyä, myös Yhdistyneiden Kansakuntien muodostumista. Ilman näiden poliittisten
instituutioiden kautta tehtyä työtä rauhan, ihmisoi-
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EU:n uniikkia asemaa ja oikeuksia on hyödynnettävä merkittävästi nykyistä enemmän. Tämä tarkoittaa
aktiivista tukea YK:n työlle ihmisoikeuksien, rauhan,
kehityspolitiikan ja muiden YK:lle keskeisten politiikan sektorien saralla. EU:lla on loistava tilaisuus esittää reformeja YK:n toimintaan yhteisymmärryksessä
EU-jäsenmaiden kanssa ja koordinoida EU-jäsenmaiden toimintaa YK:ssa. Näin voidaan vastata paineeseen, jota maailman suurvaltojen lyhytnäköinen toiminta asettaa kansainväliselle politiikalle.
Eurooppa ja koko maailman on maksanut kovan hinnan menneisyyden virheistä. Korulauseiden sijasta
nyt kaivataan tekoja, jotka vahvistavat koko maailman uskoa siihen, ettemme toista näitä virheitä vaan
jatkamme kansainvälisen yhteistyön, rauhan ja ihmisoikeuksien tiellä. Tämän mahdollistavat vahva Euroopan unioni ja sen tukema toimintakykyinen YK.
Kirjoittaja
Aku Aarva
Kirjoittaja on Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja
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