
Soome ei taha Venemaad vihastada 
Kadri Veermäe 
 
Postimees kohtus Turus Soome eurosaadiku Petri Sarvamaaga, kelle sõnul on Soome 
peamine põhjus NATOga mitteliitumiseks Venemaa. 
 
Viimase küsitluse järgi oli NATOga liitumise vastu 62 protsenti soomlastest, möödunud 
jõulude ajal oli sama arv 68. Kas NATO vastaste arv võib veelgi kahaneda? 
 
Ma usun, et pärast kindral Makarovi (eelmisel kuul sõnas Vene kindralstaabi ülem Nikolai 
Makarov Soome-visiidil, et Soome liitumine NATOga oleks Venemaale julgeolekuohuks 
– toim) kõnet nähtud langus oli statistiliselt oluline, kuid poliitiliselt ma ei pea seda 
oluliseks. Kui see kukub 70 protsendi piirimailt 62-le, siis ma ei tähelda midagi, mis nende 
arvude jätkuvat langust lubaks.   
 
Sest samal ajal toetajate hulk ju ei suurenenud. 
 
Täpselt, me ei näe soomlaste suhtumises muutust. 
 
Aga mis sellise olukorra põhjuseks on, miks on nii paljud soomlased NATO vastu? 
 
Minu jaoks on küsimus ajaloos. Me peame pilgu pöörama kahte sõjajärgsesse 
aastakümnesse – 1950. ja 1960. aastatesse. Eriti just 1960. aastatel edastasid Soome 
ametlikud ringkonnad soomlastele ideed, et on olemas kaks liitu – Varssavi pakt ja 
NATO. 
 
Isegi mina mäletan selgelt, kuidas 1970. aastatel keskkoolis olles ei esitatud küll selgelt 
valeandmeid, kuid pakuti eelnevatel üldistustel põhinevat infovõrgustikku selle 
selgitamiseks, kuidas me suutsime oma iseseisvuse säilitada ja kuidas venelastega toime 
tulla. 
 
See, kuidas 1960. ja 1970. aastatel koolis ajalugu õpetati, kõlas rohkem nii, et on olemas 
üks sõjaline liit, ning see on NATO. Ja siis oli teine liit, Varssavi pakt. Me saime kõik aru, 
et me peame nende kahe vahel püsima. 
 
Kõnekam on aga see, et isegi tänapäeval on näha, et Soome meedias kirjutatakse sõjaline 
liit NATO, täpselt nii nimetati seda ka varem. See on nagu Freudian slip, alateadlik viga. 
 
Mõtteviisiga, et NATO on midagi väga militaarset ja sõja jaoks mõeldut, sellega kasvas 
üles kaks põlvkonda. Kogu 1960. ja 1970. aastate Nõukogude propaganda baasiks oli see, 
et nemad seisavad rahvusvahelise rahu eest. 
 
Ma usun, et osa nende propagandast töötaski tegelikult ning Varssavi pakti nähti kui 
mitte just rahuliiduna, siis vähemalt neutraalse ühendusena. Isegi kui paljud inimesed 
mõistsid, et tegu on propagandaga, oli see siiski nii massiline, et osa sellest läks käibesse. 
 
1970. aastate lõpul ja 1980. aastatel olid igal aastal Kesk-Euroopas raketikaitse 
läbirääkimised. Ka toona korraldasid aktivistid suuri NATO-vastaseid demonstratsioone, 
et Ameerika rakette Euroopasse ei paigutataks – see on sama, mis praegugi raketikaitse 
ümber toimub. See on jätkuvalt sama kolmekümne aasta tagune küsimus. 
 



Vasakpoolsed nägid NATOt muidugi imperialistliku Ameerika sõjaliselt agressiivse 
liiduna. 
 
Ja see arusaam on jätkuvalt inimestesse nii sügavalt juurdunud. 
 
Välisuudiste reporterina olin esimest korda NATO peakorteris 1993. aastal, kajastasin 
seda teemat Soome meedias. Ükskõik kui palju võib üritada selgitada fakte ja anda 
ajaloost tasakaalustatumat ülevaadet, on suhtumine ikka alles. 
 
Nii et need küsitluste tulemused, mida täna näeme, näitavad, et isegi inimesed, kes polnud 
toona sündinudki, näiteks 1980. lõpul sündinud, on ikka NATO vastu. See liigub 
põlvkonnast põlvkonda, tegemist on väga sügavale juurdunud tundega. 
 
NATOst rääkimine pole Soomes tabu, kuid avalikult pole ikkagi NATO-vastasust 
analüüsitud ja arutletud. Vastus küsimusele, miks see nii varjus on, on muidugi Venemaa. 
See on ikkagi seal, see on sama Venemaa. Ja Soome rahval on Venemaaga väga eriline 
suhe. 
 
Kui otse küsida, kas Soome peaks liituma NATOga, on toetajate hulk 16–21 protsendi 
vahel kõikunud. Ja ka värskes küsitluses ei suurenenud toetajate hulk. Minu jaoks on see 
masendav. 
 
Mulle on pandud Soome meedias hüüdnimi NATO-fanaatik. Olen NATOst palju 
kirjutanud, palju argumenteerinud. NATO on iseseisvate riikide liit ja just NATOs, mitte 
ELis lepitakse tegelikult kokku kogu Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika kõigis selle 
reaalsetes väljundites. 
 
Kogu tegelike tagajärgedega julgeoleku- ja kaitsepoliitika on NATOs ja sellepärast me 
peaksimegi seal olema. Me oleme kõigis teistes ühendustes ja organisatsioonides. See on 
väga traumeeriv teema.   
 
Mis Soomele NATO alternatiivideks üldse oleks? 
 
Muidugi sõltumatu sõjaline kaitse, selle tee oleme me ka valinud. 
 
Kas sellest piisab? 
 
See sõltub muidugi sellest, milliseid ohustsenaariume me silmas peame. Meil on küll väga 
hästi varustatud ja treenitud sõjaline jõud, kuid kas sellest piisaks täismahulises sõjas? 
 
Muidugi mitte. 
 
Tõeline küsimus asub minu jaoks mujal. Leeridest pole enam õigustatud rääkida. 
 
Elektrooniline sõjapidamine, luurest ja spämmimisest ja skännimisest – kogu viiruslik, 
arvutistatud online-sõda. Kui tuleb seal täismahuline sõda, ei oleks Soome kaitse ilma 
NATOta piisav. 
 
Peamine argument ongi selles, kui lihtsalt otse küsida, kas oma kaitsest piisab, on vastus 
ei. 
 



Kuid kuna meil on selline ajalugu, on peamiseks asjaks, mille pärast soomlased 
muretsevad, et me ei vihastaks Venemaad. Kuid see pole kõigi jagatud arvamus, millest 
ma siin räägin. Kui aga asja tuumani minna, siis pole NATOsse mitteastumisele muud 
seletust. 
 
1990. aastate lõpul valis Soome lihtsalt erineva tee ja otsustas NATOst välja jääda. Ja kui 
Poola, Tšehhi ja Ungari said 1999. aastal NATO liikmeks, siis see oli otsustav moment. 
Meil oli toona poliitiline koalitsioon, kes võinuks seda teha ja võinuks koguda avalikkuse 
toetuse. Kuid nad tegid strateegilise otsuse, et ei alusta seda protsessi. 
 

Soomlased abistavad euroala riike oma huvides 
Kadri Veermäe 
 
Augustis koguneb Soome parlament erakorralisele istungile, et arutada Hispaania 
pangandussektori päästmist ja Soome Euroopa Liidu poliitikat laiemalt. Opositsioon on 
teravalt kritiseerinud peaminister Jyrki Kataineni kokkulepete eest, mis sõlmiti 
ülemöödunud nädalal ELi tippkohtumisel ja mis näevad ette otseabi Hispaania 
pankadele, teatas BNS. 
 
 
«Praegune olukord on selline, et kui Küprost ja Hispaaniat toetatakse väljaspool ESMi, 
siis Soome tahab tagatisi. Kui aga ESMist, siis on need juba sinna süsteemi sisse ehitatud 
ja sel juhul Soome ei taha eraldi tagatisi,» ütles Turu ülikooli politoloog Mika Suonpää 
Postimehele antud intervjuus. 
 
Suonpää sõnul seisab tagatiste nõudmise eest eriti tugevalt just Soome rahandusminister 
Jutta Urpilainen. «Enne eelmise aasta parlamendivalimisi lubasid poliitikud soomlastele, 
et kui Soome mõnd Euroopa riiki toetab, siis võetakse tagatised. Ja seetõttu peavad nad 
nüüd rangelt seda lubadust täitma,» lisas Suonpää.   
 
Kahe nädala eest ratifitseeris Soome parlament Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) 
asutamislepingu, otsusele eelnes aga tuline arutelu, sest opositsioonierakonnad kava ei 
toetanud. 
 
«Keskerakond ja Põlisoomlased olid muidugi ägedalt ESMile vastu. Ja eurole ja ELile 
üleüldiselt. Vastuolijate sõnul ei peaks Soome Saksa ja Prantsuse investorite vigade eest 
maksma. Toetajad aga ütlesid, et seda oli vaja teha, et hullem kriis Euroopas ja 
maailmamajanduses ära hoida,» sõnas Suonpää. 
 
Suonpää sõnul pole poliitikud aga välja tulnud selge põhjusega, miks teisi riike toetada on 
vaja. 
 
«Paljudel inimestel pole aega või energiat välja uurida, kuidas see neid otseselt mõjutab. 
ESMi nähakse abstraktse mõistena, soomlaste raha läheb lihtsalt kuhugi ja tagasi seda ei 
saa,» lisas ta. 
 
Soomes valitsuskoalitsioonis oleva Koonderakonna saadik Ben Zyskowicz sõnas aga 
Postimehele antud intervjuus, et ESMi puhul on mängus soomlaste enda heaolu. «Ainus 
põhjus, miks me seda toetame ja millise argumendiga seda Soome inimestele püüame 
maha müüa, on see, et asi on meie oma huvides,» ütles ta. 
 



Zyskowiczi sõnul pole põhjuseks Saksamaal ja Prantsusmaal palju räägitud solidaarsus. 
 
«Vähemalt ma isiklikult tunnen, et ma pole liitunud euroalaga, kus solidaarsus tähendab 
seda, et kreeklased ja hispaanlased võivad oma rahaga halvasti ümber käia ja meie peame 
solidaarselt siis neid abistama. Meil ei ole euroala algusest kokkuleppeid, et me aitame 
üksteist. Tegelikult oli meil hoopis lepe, et ei mingit päästmist, kõik hoolitsevad oma 
asjade eest ise,» lisas ta. 
 
Zyskowiczi sõnul oli eelmises valitsuses olnud Keskerakond teiste riikide toetamise poolt, 
nüüd opositsioonis olles on aga selle vastu. «Sotsiaaldemokraadid olid enne opositsioonis 
olles vastu, nüüd aga toetavad, sest valitsuses olles tuleb asjade eest hoolt kanda. Aga 
opositsioonis olles saab endale lubada öelda, et ei-ei, see on halb poliitika.» 
 
Sotsiaaldemokraatide parteisekretäri Reijo Paananeni sõnul nemad oma seisukohti 
valitsusse pääsedes muutnud ei ole. «Me hääletasime kahe esimese abipaketi vastu, sest 
meie meelest ei olnud soomlaste toetusele tagatist juhuks, kui oleks tulnud rohkem 
probleeme. Nüüd oleme aga arutanud ja uut stabiilsusmehhanismi me toetame, sest see 
on parim, mis siiani leiutatud on. Sellest mehhanismist antud raha on esimene, mida 
hakatakse lisaprobleemide tekkimise korral esimesena tagasi maksma,» ütles ta 
Postimehele antud intervjuus. 
 
Küll on sotsiaaldemokraadid Paananeni sõnul vastu Euroopa Ülemkogu eesistuja 
Herman Van Rompuy juhitud töörühma kahe nädala taguses raportis esitletud ideele luua 
euroala maade ühine suurte volitustega eelarveliit, mis lubaks seada ka riigieelarvetele 
ülempiirid. 
 
«Soomele poleks lihtsalt vastuvõetav eraldiolev eelarvekomisjon, mil oleks 
rahvusvalitsuste-ülene võim. Me lihtsalt ei saa minna oma parlamendi juurde ja öelda, 
vabandust, teie 200 valitud inimest, te võite nüüd koju minna, me andsime võimu 
Brüsselisse. See pole lihtsalt võimalik,» ütles Paananen. 
 
Soome europarlamendi saadiku Petri Sarvamaa sõnul oleks järelevalveorganisatsioon aga 
vajalik. «Alguses olid kaunid reeglid, kuid neid ei järgitud, nüüd on vaja keppe, et 
liikmesriike järgima sundida. See pole üldsegi ju nii raske, vaid sarnaneb oma raha 
kasutamisega. Kui sa ei pea avalikult kellelegi aru andma, kuidas oma raha kulutad, siis sa 
hakkad seda teistmoodi kasutama,» sõnas ta. 
 
Sarvamaa sõnul peab ülevaateorgani tööle rakendama, sest muidu võib kogu liidu lihtsalt 
unustada ja tagasi rahvuslikele riikidele üle minna. 
 
«Kui meil aga oleks 27 liikmesriigi ühise poliitika asemel 27 iseseisvat poliitiliste 
eesmärkidega riiki, siis langeksime ajaloos sada aastat tagasi, otse 20. sajandi algusesse. Ja 
mina ei tahaks näha sellist olukorda, kus meil on 27 eri poliitiliste eesmärkidega Euroopa 
riiki ja Venemaa,» sõnas Sarvamaa. 
 
«Võib-olla kümne aasta pärast ütlevad kõik, et see oli selge, et nii erinevad riigid nii 
erineva eelarvepoliitikaga ei saanudki sama raha kasutada. Eks me näeme seda,» ütles aga 
Zyskowicz. 

 

 


