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PetriSarvamaan (kok)mu-
kaan EU on ryhtynyt tuo-
mitsemaan Donald Trum-
pin hallintoa aivan liian ai-
kaisessa vaiheessa.
Sarvamaan mukaan his-

toria voi pitkässä juoksussa
osoittaa, että Trumpin va-
linta osoittautuu hyväksi
asiaksi, koska se pakottaa
kaikki itsetutkiskeluun.
Kollega Henna Virkku-

nen (kok) katsoo, että Eu-
rooppa-neuvoston puheen-
johtajaDonaldTusk tekioi-
kein listatessaan Trumpin
hallinnon yhdeksi EU:n ul-
koiseksi uhkaksi viime vii-
kolla. Tusk rakensi EU-pää-
miehille lähettämällään kir-
jeelläänyhteistä linjaaennen
perjantaina Maltalla pidet-
tyä tapaamista.
– Se oli aivan perusteltua.

Trumpin puheet ja toimet
ovatherättäneetEuroopassa
paljon huolta.

VIRKKUSENmukaanEU:n ja
Yhdysvaltojen suhteet ovat
viilenneet merkittävästi hal-
linnon alkuviikkoina.
Tärkeimmästä strategi-

sesta kumppanista on tullut
unionille myös mahdollinen
uhka.
– Toivon tietenkin, että

Yhdysvallat ei ole Euroopal-

le uhka ja se säilyisi hyvänä
liittolaisena. Tällä hetkellä
tunnelmat ovat hyvin epä-
luuloiset.
Euroopan parlamentti

keskusteli viime viikolla jo-
pa siitä, pitäisikö EU:n edes
hyväksyä Trumpin sinne
kaavailemaa suurlähettiläs-
tä. TedMallock on antanut
ymmärtää, että EU pitäisi
hajottaa.
– Tällaista Yhdysvaltain

presidenttiä ei ole nähty. Tä-
mä on kuin tosi-tv:tä. Tun-

tuu, ettei hän miellä Yhdys-
valtain tärkeää roolia maail-
man kehityksestä ja kan-
sainvälisestä politiikasta
lainkaan, Virkkunen sanoo.

EU:N epäluulot ovat kohdis-
tuneet Trumpin turvalli-
suusyhteistyötä,vapaakaup-
paa ja Euroopan unionia kä-
sitelleisiin lausuntoihin.
VirkkusenmukaanEUhalu-
aa saada nyt selville, mitkä
Trumpin todelliset aikeet
ovat.

Sarvamaa haluaa puoles-
taan haastaa ihmiset katso-
maan Yhdysvaltojen tapah-
tumiatoisestanäkökulmasta.

– Minua huolestuttaa se,
että keskustelu on Euroo-
passa hyvin tuomitsevaa.
Todellinen liberalismihan
on sitä, että sallit myös sen
totuuden, joka ei ole omasi.

Sarvamaanmukaan julki-
suudessa pitäisi puhua
enemmänsiitä,miksiTrump
voitti Yhdysvalloissa.
Hänen näkemyksessään

demokraatit ajautuivat niin
kauaksi tavallisten kansa-
laistenarjesta,ettäheistätuli
elitismin ilmentymä. Siitä

myös heidän tulisi kantaa
oma vastuunsa.

– Trump ei ole hullu, hän
ei ole tyhmä. Hän on äärim-
mäisen häikäilemätön val-
lanottaja ja -käyttäjä.

Trumpin käyttämiä kei-
noja Sarvamaakin pitää vas-
tuuttomina.

– Hän pelaa vaarallista pe-
liä, jossa mopo voi lähteä kä-
sistä. Ensin ihmiset houku-
tellaanuskomaan,ettähänon
vapahtaja, joka laittaa politii-
kan järjestykseen. Sitten kun
hän ei pysty sitä tekemään,
niin siinä on omat vaaransa.

HELSINGIN Sanomien tuo-
reen mielipidekyselyn suo-
malaisten luottamus EU:hun
on kasvanut.

Sarvamaa näkee brexitin ja
Trumpin aiheuttaneen posi-
tiivista sokkiefektiä.

– Hiljainen enemmistö on
säikähtänyt. Populistien pe-
rässä ei kannata lähteä juok-
semaan.

Yhdysvaltojen president-
tiä on perinteisesti pidetty
vapaanmaailman johtajana.
Kuka europarlamentaarik-
kojen mukaan juuri nyt hoi-
taa tehtävää?

– Angela Merkel, Virk-
kunen vastaa.

– Vapaalla maailmalla ei
tällä hetkellä ole johtajaa,
Sarvamaa sanoo.

IStapasiVirkkusenjaSar-
vamaan kokoomuksen kun-
tavaaleihinliittyneelläristei-
lyllä.

EU on suhtautunut
epäluuloisesti
Donald Trumpin
hallintoon.

CARLOS BARRIA / REUTERS

HANNA
VESALA
hanna.vesala
@iltasanomat.fi

Henna Virkkusen mukaan EU:n linja Donald Trumpin hallintoon on oikea. Petri Sarvamaa on eri mieltä.
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UHKA VAI EI:Euroedustajat Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa ovat erimielisiä siitä,
onko EU toiminut oikein suhteessaan Donald Trumpin hallintoon.
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