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 POLITIIKKA 

Mari Kamaja, teksti
Aura Ijäs, kuvitus

O lemme taitavia olemaan hil-
jaa.

Klisee, totta kai, mutta se 
kuvaa harmillisen hyvin Suo-

men EU-politiikkaa. Suomea on vaikea 
asetella aktiivisen visionäärin rooliin. 
Pikemminkin Suomi on hiljainen tark-
kailija.

Hallituksen tuoreessa EU-selonteos-
sa, joka linjaa tulevia vuosia, Suomi on 
Euroopan unionin aktiivinen jäsen, joka 
vaikuttaa ominaispainoaan enemmän.

Suomi ei ole mikään rettelöitsijä tai 
koplaaja, sillä rakentava jäsenmaa saa 
helpommin tavoitteitaan läpi. Suomi 
myös pyrkii vaikutusvaltansa kasvattami-
seen toimimalla unionin valtavirrassa.

Konsensus, siitä suomalaiset tykkää-
vät. Selonteon muotoilu kuulostaa toki 

hyvältä, mutta käytännössä se tarkoittaa, 
että Suomi ei tulevinakaan vuosina aio 
olla järin aktiivinen. Visionäärisen EU: n 
kehittäjän pitäisi erottua valtavirrasta, ei 
soljua sen mukana. Ja siihen Suomessa 
ei näytä olevan intoa, summaa Ulkopo-
liittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja  
Hanna Ojanen.

EU-politiikkaa vaivaa kumma kie-
murtelu. Toistellaan, että se on tärkeää, 
ja luetaan korulauseita, mutta todelli-
sia toimia leimaa lähinnä väistelynhalu. 
EU-politiikassa on vaikea ottaa vastuu-
ta, sillä Suomelle hankalien EU-päätös-
ten esittely ei juuri poliitikon suosiota 
kasvata.

Usein esitetty väite, että Suomi oli ai-
kaisemmin aktiivisempi EU-toimija, on 
osittain totta. Suomen EU-politiikka on 
nyt harmaampaa, mutta toisaalta tilanne 
sanelee osan toimintatavoista. 

– Ajat ovat sellaiset, ja EU on epävar-

muuden tilassa, arvioi EU-politiikan 
vivahteita entinen ulkoministeri Erkki 
Tuomioja (sd.).

ILMASTOKYSYMYKSISSÄ Suomella 
olisi varaa olla visionääri. Esimerkiksi 
Alma Median sanomalehtien kyselyssä 
(SK 22.5.) äänestäjät pitivät europarla-
mentaarikon tärkeimpänä tehtävänä il-
mastosta ja ympäristöstä huolehtimis-
ta. Ihmiset ovat havahtuneet siihen, että 
ympäristöongelmat eivät tunne rajoja.

Meillä ajatellaan mielellään, että Suo-
mi olisi edelläkävijä ympäristöasioissa. 
Käytetäänhän meillä esimerkiksi uusiu-
tuvaa energiaa enemmän kuin EU-mais-
sa keskimäärin.

Totuus kuitenkin on, että esimerkiksi 
ilmastopolitiikassa Suomi on keskitty-
nyt lähinnä olemaan rakentavasti hiljaa 
ja peesaamaan muiden perässä. Erkki 
Tuomiojan mielestä Suomi on lähinnä 

Hallituksella on 

komeankuuloisia 

EU-linjauksia. Ne 

pitäisi vielä saada 

käytäntöön.

Aktiivinen 
vaikeneminen 
EU:ssa jatkuu


