
COVID-19 VENÄJÄLLÄ

PUTININ NÄYTELMÄÄ UHKAA YLEISÖKATO

Venäjän ilmoittamat vähäiset koronavirustartunnat ovat herättäneet ihmetystä. 
Numerot eivät kerro todellisuudesta, sillä Venäjä ei ole missään vaiheessa testannut 
kansalaisiaan järjestelmällisesti. Tartuntojen määrä on kuitenkin kasvanut 
nopeasti, ja tilanne vaikuttaa suoraan Kremlin asemaan kansalaisten silmissä. 
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Venäjällä on suljettu rajoja ja ase-
tettu ihmisiä karanteeniin covid-19 
-viruksen leviämisen hillitsemi-
seksi. Moskovassa karanteenissa 
pysymistä tarkkaillaan kasvojen-
tunnistusohjelmien ja valvontaka-
meroiden avulla. 25. maaliskuuta 
presidentti Vladimir Putin määräsi 
viikon palkallisen loman, jotta ih-
miset pysyisivät vapaaehtoisesti 
kotona. Moskovan pormestarin 
Sergei Sobjaninin viesti oli paljon 
ankarampi, ja 2. huhtikuuta Putin 
pitikin uuden puheen, jossa hän 
pidensi määräystä kuun loppuun. 
Ohjeiden ristiriitainen sävy kertoo 
Venäjän poliittisen johdon hapuile-
vasta otteesta.

Venäjän toimia voi verrata erityi-
sesti Kiinan reaktioihin. Epidemian 

kriittisessä alkuvaiheessa Kiina sa-
laili taudin levinneisyyttä ja vähät-
teli sen luonnetta. Autoritääristen 
yhteiskuntien tiedotuspolitiikka 
tarkoittaa globaalia riskiä, sillä pan-
demioiden ennakoinnissa on tärkeää 
saada riippumatonta tietoa mah-
dollisimman pian. Toisaalta taudin 
luonteen paljastuttua Kiinan kes-
kusjohtoinen hallinto on toistaiseksi 
osoittanut tehokkuutensa.

Venäjän hallinnon kyky kont-
rolloida internetiä jää kauas Kii-
nasta. Riippumattomien lähteiden 
tarjoamat uutiset yhdistettynä 
Kremlin tiedotuksen ja toimien 
ristiriitaan ovat lisänneet kansalais-
ten epäluottamusta viranomaisiin. 
Epäluottamukselle löytyy myös 
vahvoja historiallisia perusteita. 

Se, että Venäjä on seurannut 
muun maailman karanteenitoimia, 
näyttäytyy monille venäläisille lii-
oitteluna. Valtiontelevisiossakin 
on naureskeltu lännen ”panikoin-
nille”. Jotkut näkevät viranomais-
toimet järjettöminä ja epäilevät, 
että niiden todellinen syy piilee 
jossain muualla. Toisaalta monet 
uskovat, että tautitilanne on paljon 
kerrottua huonompi.

Venäjän terveydenhuoltojärjes-
telmä on monilla alueilla suoranai-
sessa kriisissä, mutta resurssi pula 
ei ole enää ainoa ongelma. Kremlin 
neuvostoajasta juontuva tiedotus-
politiikka vesittää osaltaan epide-
mian hoitoa. Esimerkiksi keuhko-
sairauksiin liittyvää osaamista on 
Venäjällä paljon, mutta kansalaisten 
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luottamuspula instituutioihin voi 
kostautua silloinkin, kun apua olisi 
tarjolla.

Toisaalta on mahdollista, että 
isku hallinnon oikeutukselle voi 
olla lopulta Venäjällä pienempi kuin 
läntisissä demokratioissa. Lännessä 
on totuttu ajatukseen toimivasta 
terveydenhuollosta, joten shokki 
on suurempi kuin Venäjän kaltai-
sessa matalan luottamuksen yh-
teiskunnassa. Kremlin ongelma on 
kuitenkin tämänhetkinen poliitti-
nen tilanne. Kremlin havahduttua 
siihen, ettei nykyjärjestelmä voi 
jatkaa ilman Putinia vuoden 2024 
jälkeen, hallinto päätti runnoa pe-
rustuslakiin pikavauhtia lisäyksen 
hänen presidenttikausien nollaa-
misesta. Muutoksista ilmoitettiin 
tammikuussa, ja duuma hyväksyi 
ne 10. maaliskuuta. Perustuslailli-
nen portti Putinin käytännössä eli-
nikäiselle presidenttiydelle vuoteen 
2036 asti on nyt auki.

Alkuvuonna todistettu näy-
telmä hallituksen ja pääministerin 
erosta, perustuslain muuttami-
sesta ja Putinin aseman sementoi-
misesta osoitti, että Kreml toimii 
yhä estottomammin. Edes muo-
dollisia demokraattisia periaat-
teita ei noudateta. Tämä on jat-
kumoa hallinnon koville otteille, 
joilla Moskovan paikallisvaaleihin 
liittyneet protestit tukahdutettiin 
kesällä 2019.

Putin on pitänyt henkilökohtai-
sesti tärkeänä, että uusi perustus-
laki saa laajan kannatuksen kan-
salaisilta. Tämä oli määrä mitata 
huhtikuun 22. päivä pidettävässä 
äänestyksessä, mutta virusepide-
mian vuoksi Putin taipui siirtä-
mään sitä. Juridisesti perustuslain 
muuttaminen ei kuitenkaan riipu 
äänestyksen tuloksesta, vaan kyse 
on symbolisesta tuesta: vaikka ku-
kaan ei pitäisi hallinnon järjestä-
mää näytelmää tositarinana, Putin 
haluaa silti kuulla aplodit. Siksi hän 
tuskin haluaa käyttää epidemiaan 
liittyvää poikkeustilaa äänestyksen 
perumiseen.

Covid-19-pandemian vaka-
vuus luo Venäjän politiikan jatku-
vuudelle täysin uuden kontekstin. 
Kremlille kansalaisten symbolinen 
tuki nimenomaan tänä keväänä on 
tärkeä, koska käsillä on maan po-
liittisten rakenteiden röyhkeä uu-
delleenjärjestely. Samaan aikaan 
tiedetään, ettei kansalaisten tuki 
Putinille ole varauksetonta. 

Helmikuussa 27 prosenttia ve-
näläisistä halusi nähdä Putinin jat-
kavan presidenttinä vuoden 2024 
jälkeen, kansalaisista 34 prosenttia 
puolestaan toivoi hänen jättävän 
politiikan. Vuoteen 2024 on aikaa, 
mutta pandemian arvaamattomat 
seuraukset taloudelle uhkaavat 
horjuttaa Putinin poliittista pro-
jektia.

Viruspandemia uhkaa myös 
toista poliittisesti tärkeää tapahtu-
maa. Venäjän nykyjohto on yrittä-
nyt vaalia kansalaisten omanarvon-
tuntoa vetoamalla erityisesti his-
toriaan, ja 9. toukokuuta vietettä-
västä voitonpäivästä odotetaan tänä 
vuonna erityisen mahtipontista, 
sillä se juhlistaa toisen maailman-
sodan päättymisen 75-vuotispäivää. 
Länsimaiden johtajat ovat vältel-
leet tapahtumaa poliittisista syistä 
vuoden 2014 jälkeen, mutta nyt 
terveydelliset varotoimet saattavat 
pitää poissa myös Putinin lähei-
semmätkin kollegat. Kiusallisinta 
olisi kuitenkin omien kansalaisten 
poissaolo juhlasta, joka on perintei-
sesti kerännyt valtavia yleisömääriä 
Venäjän kaupunkien kaduille.

Perustuslakiäänestyksen siirty-
minen uhkaa Kremlin näytelmän 
uskottavuutta, sillä kansalaisten 
tuki ja halu mukautua tilanteeseen 
voi hiipua epidemiakriisin laajen-
tuessa ja taloustilanteen heiken-
tyessä entisestään. Voitonpäivän 
yleisöjuhlan järjestäminen nyky-
tilanteessa näyttää yhtä lailla vas-
tuuttomalta, mutta sen peruminen 
tarkoittaisi merkittävää arvovalta-
tappiota nykyjohdolle. Nopeasti 
leviävä virus pakottaa maan joh-
don vastaamaan kansalaisten ai-
empaa syvempään epäluottamuk-
seen, jota pahentaa kasvava huoli 
terveydestä.


