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R
auhanturvaaja-
lehti pääsi Brys-
selin työmatkal-
la vierailemaan
myös Euroopan
parlamentissa ,
Kokoomuksen

euroedustaja Petri Sarvamaan vieraana. Sar-
vamaa on toiminut vuodesta 2014 parla-
mentin budjettivaliokunnan varapuheen-
johtajana. Kotimaassa hän on profiloitu-
nut muun muassa eurooppalaisen turvalli-
suuspolitiikan asiantuntijana.

Petri Sarvamaa, onko EU:sta ylipäätään
turvallisuuspolitiikan toimijaksi?

– Jotta olisi oikeasti vahva ja kunnolli-
nen turvallisuuspolitiikan toimija, pitäisi
olla lihakset, joilla asiaa toimitetaan ja pu-
hutaan ja EU:llahan ei niitä ole. Mielelläni
näkisin EU:n vahvana turvallisuuspolitii-
kan toimijana, mutta niin kauan kuin meil-
lä ei ole yhteistä puolustuspolitiikkaa kaik-
kine niine päätöksineen ja ennen kaikkea
resursseineen, mitä se vaatii, ei meillä voi
oikein olla EU:ta, joka on kovin vahva tur-
vallisuuspolitiikan toimija, Sarvamaa ku-
vaa.

– Puhe EU:n yhteisestä puolustuspoli-
tiikasta on aikamoista höttöä. Se on liki
vastuutonta, sillä turvallisuusympäristö on
muuttunut todella nopeasti ja todella pal-
jon. Yhteisen turvallisuuspolitiikan raken-
taminen ei todellakaan tapahdu äkkiä. Luo-
ja paratkoon sitä päivää, jolloin Yhdysval-
lat ei enää näe tämän maanosan puolusta-
mista tärkeänä, hän miettii.

Suomessa ei osata
keskittyä oleelliseen
Petri Sarvamaa muistuttaa, että Euroopan
puolustusyhteistyö tapahtuu käytännössä
Naton kautta. Suomessa tätä asiaa ei ole
välttämättä tajuttu.

– En ymmärrä sitä, miksi me emme voi
keskittyä Suomessa oleelliseen. Kun puhu-
taan puolustuksesta, kysymys on puolus-
tuskyvyn ylläpitämisestä parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Tavalla, joka tekee sodan tar-
peettomaksi.

Sarvamaan mukaan järkiperäinen ja fak-
toihin perustuva Nato-keskustelu on Suo-
messa edelleen eräänlainen tabu.

– Valitettavasti vanhat juoksuhaudat
pilaavat edelleen isomman kuvan. Toivo-

taan kuitenkin, että tilanteeseen olisi tul-
lut jotain järkeä edes nopean maailman-
muutoksen kautta. Itse olen lähtenyt poli-
tiikkaan mukaan ajatuksella, että jos edes
johonkin olisi mahdollisuus vaikuttaa. Ja
jos haluaa vaikuttaa, on oltava rehellisesti
valmis sanomaan, mitä mieltä on jostain ja
mielellään vielä argumentoida, miksi on.

Unioni vahvistuu
integraatiota syventämällä
Vuodesta 2012 Euroopan parlamentissa
istunut Petri Sarvamaa harmittelee, ettei
EU:llakaan ole monista asioista yhteistä
näkemystä.

– EU:ta pitäisi pystyä kehittämään edel-
leen kohti suurempaa yhtenäisyyttä ja myös
niitä konsteja käyttäen, joita helposti ru-
vetaan haukkumaan federalismiksi. Itse en
kyseistä sanaa käyttäisi, siinä on ylipäätään
harha. Ei unioni voi varmaan millään ai-
kavälillä muuttua liittovaltioksi.

– Euroopan tulisi liittovaltioajatuksen
sijaan vahvistaa niitä alueita, joita on luon-
teva syy rakentaa yhdessä. Unioni vahvis-
tuu integraatiota syventämällä. Talouksien
toimintaa pitäisi helpottaa sisämarkkina-
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Petri Sarvamaa sanoo kiertelemät-
tä, ettei suomalaisessa rauhanturva-

osallistumisessa ole esiintynyt kuuden vuo-
sikymmenen aikana mitään sellaisia asioi-
ta, jotka olisivat kyseenalaistaneet toimin-
nan järkevyyden. Hänen mukaansa kysy-
mys on oleellisesta osasta kotimaan ulko-
ja puolustuspolitiikkaa.

– Se on kuin panisi rahaa hyvään pank-
kiin, hän tiivistää.

Euroedustaja Petri Sarvamaa ja Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen
ovat vanhat tutut kotimaasta.

Rauhanturvaamisella merkittävä rooli
osana ulko- ja puolustuspolitiikkaa

– Suomi on onnistunut hyvin niin pe-
rinteisessä rauhanturvaamisessa kuin nyky-
päivän sotilaallisessa kriisinhallinnassakin.
Kansainväliset tehtävät ovat kiistatta vah-
vistaneet myös Suomen asemaa turvalli-
suusyhteistyössä. Jos amerikkalaiset saa sa-
nomaan, että he oppivat jotain yhteistyös-
tä suomalaisten kanssa, niin se on tosi kova
juttu, Sarvamaa näkee.

Rauhanturvaajien saamaa kriisinhallin-
taveteraanistatusta Petri Sarvamaa sanoo
pitävänsä pelkästään hyvänä asiana.

– Hoidetaan edes kriisinhallintaveteraa-
nit, kun sotiemme veteraaneja ei ole tar-
peeksi hyvin hoidettu. Koskaan ei ole myö-
häistä aloittaa. Kriha-veteraanistatuksella
on iso merkitys jo symbolisesti, se vahvis-
taa monia maanpuolustukseen liittyviä asi-
oita.

Kuin pistäisi rahaa pankkiin

lainsäädännön ja talouspoliittisen ohjauk-
sen kautta. EU:ta voisi vahvistaa tuomalla
lisää talouspoliittista integraatiota myös
päätöksentekoon, Sarvamaa selvittää.

– On oleellista pitää koko ajan liike
käynnissä ja se vaatii myös rohkeaa unio-
nin ja yhteisvaluutan puolesta puhumista.
Jopa sen syventämistä niin, että meillä oli-
si jonkinlainen euron valtiovarainministe-
riö. Jakopolitiikka tulee vasta viimeisenä.
Eurolla pitää olla yhteiset puskurit ja yh-
teinen kyky päättää, jos eteen tulee taas fi-
nanssikriisin kaltainen tilanne, hän koros-
taa.

Pakolaiskeskustelu
on väärillä urilla
Eurooppalaista päätöksentekoa ei voi ohit-
taa puhumatta pakolaiskriisistä. Petri Sar-
vamaan mukaan keskustelu on ajautunut
tietyllä tapaa väärille urille.

– Se on kiistaton tosiasia, että koko
EU:n alueella huoltosuhde on menossa
hurjaa vauhtia ihan mahdottomaan suun-
taan. Me tarvitsemme työntekijöitä, mut-
ta hallitsemattomasta pakolaiskriisistä ei
todellakaan ole huoltosuhteen ratkaisijak-
si. Pikemminkin se on keskipitkällä täh-

täimellä vain rasittamassa huoltosuhdetta
entisestään. Meidän pitäisi pystyä myös
katsomaan keitä me tänne tarvitsemme,
Sarvamaa ilmoittaa.

– Toki Euroopan pitää kantaa humani-
täärinen vastuunsa ja noudattaa YK:n pa-
kolaissopimusta. Vieläkään ei kuitenkaan
kysytä tarpeeksi rohkeasti sitä avainkysy-
mystä, että kuinka paljon meillä on vuo-
den, kolmen vuoden, viiden vuoden täh-
täimellä mahdollisuus ottaa hallitusti ihmi-
siä sisään. Tällä hetkellä komissio yrittää
paikata täkkiä, joka oli ihan auki ja repa-
leinen joka kulmasta, hän maalaa.

Asedirektiiville
kuuluu hyvää
Rauhanturvaaja-lehti esitti euroedustajalle
myös kysymyksen viime aikoina toistuvas-
ti esillä olleen EU:n asedirektiivin kehityk-
sestä. Sarvamaa sanoi suhtautuvansa asiaan
luottavaisin mielin.

– Suomen kannalta ongelmallisiksi ko-
etut asiat näyttävät kääntyvän positiiviseen
suuntaan eli niin reserviläisten ammunto-
jen, metsästyksen kuin asekeräilynkin jat-
kon suhteen tulevaisuus näyttää turvatul-
ta. Jussi Halla-aho on toiminut tässä asi-
assa erityisen aktiivisesti ja hyvin, kiittää
Sarvamaa meppikollegaansa.

Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää


