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Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan puhe 
Brysselissä 24. helmikuuta 2022 klo 20 pidetyssä ylimääräisessä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
 
Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 
Arvoisa Euroopan komission puheenjohtaja 
Arvoisat presidentit ja pääministerit 
Hyvät ystävät 
 
Kuvat Ukrainasta ovat vaikeita katsoa. Toivoimme jännitysten lientyvän ja 
työskentelimme sen puolesta, mutta tänä aamuna pelkomme ja varoituksemme 
kävivät traagisesti toteen. Presidentti Putin on aloittanut sodan Euroopassa. 
 
Tämä on pöyristyttävää. Kaupunkeja, alueita ja itsenäisten valtioiden 
pääkaupunkeja ei voida noin vain vallata. Sellainen kuuluu häpeälliseen 
menneisyyteen, aikaan, joka ei saa koskaan palata. 
 
Euroopan parlamentin poliittiset johtajat toivat tämän selkeästi esiin tänä 
aamuna, ja parlamentti järjestää tilannetta käsittelevän ylimääräisen 
täysistunnon tiistaina. Tuomitsemme yksimielisesti hyökkäyksen ja 
solidaarisuutemme ei rakoile. 
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osa presidentti Putinin strategiaa, jonka 
tarkoituksena on luoda epävakautta. Se on tie, joka vie Venäjän suoraan 
yhteenottoon Euroopan ja sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen kanssa. 
Se on tie, joka asettaa vastakkain autoritarismin ja demokratian. Se on tie, jota 
emme voi sallia Putinin kulkea haastamatta häntä. 
 
Ukraina on demokraattinen ja vapaa maa, joka uskoi voivansa valita oman 
tiensä. Kun katson tämän pöydän ympärille, näen johtajia jäsenvaltioista, joiden 
kansat uskoivat samaa. Emme voi jättää Ukrainaa yksin. Olemme sen velkaa 
Ukrainalle ja itsellemme. Meidän on osoitettava aitoa solidaarisuutta Ukrainan 
kansalle, joka heräsi tänä aamuna pahimpaan painajaiseensa. 
 
Meidän on myös osoitettava solidaarisuutta ihmisille, jotka joutuvat 
pakenemaan, ja EU-maille, jotka ovat Ukrainan lähinaapureita ja joutuvat 
kohtaamaan turvallisuushaasteita ja humanitaarisia haasteita. Tiedän, että 
monet teistä ovat jo ryhtyneet toimiin ennakoivasti, ja voitte luottaa siihen, että 
Euroopan parlamentti tukee teitä. 
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Euroopan unioni on osoittanut toimivansa yhtenäisesti ja päättäväisesti. 
Olimme yhtä mieltä silloin, kun sillä oli eniten merkitystä. Tänä iltana täältä on 
välityttävä viesti, että me toimimme yhteisymmärryksessä ja meillä on poliittista 
tahtoa ja strategisia valmiuksia kohdata tämä uhka. Että me seisomme Ukrainan 
rinnalla. 
 
Me annamme arvoa Ukrainan pyrkimyksille lähentyä EU:ta. Meillä on jo 
assosiaatiosopimus ja vapaakauppasopimus Ukrainan kanssa, ja teemme hyvin 
tiivistä yhteistyötä monilla aloilla, muun muassa energiaturvallisuuden suhteen. 
Meidän on pidettävä yllä tätä vuoropuhelua ukrainalaisten ystäviemme kanssa. 
 
Eurooppa edustaa elämäntapaa, johon kuuluvat vapaus ja demokratia. Se on 
meidän vahvuutemme. 
 
Emme saa antaa Venäjän aggressiivisuuden vesittää määrätietoisuuttamme. 
Venäjä edustaa hyvin erilaisia arvoja kuin Eurooppa. Venäjä haikailee 
menneiden aikojen etupiirejä sen sijaan, että katsoisi eteenpäin ja pyrkisi 
yhteistyöhön muiden maiden kanssa. 
 
Jos annamme periksi ja peräännymme, edessämme on pian jo uusi 
uhkavaatimus. Mitä me sitten teemme? 
 
Tänään meihin kohdistuu uhka, joka ei ole meidän syytämme, jota emme 
provosoineet ja jota emme ole aiheuttaneet. Tämän hyökkäyksen edessä 
olemme osoittaneet, että se, mikä on oikein, on myös järkevää. 
 

– On oikein ja järkevää osoittaa solidaarisuutemme Ukrainalle käytännössä, 
kuten teimme myöntämällä 1,2 miljardin euron avustuksen ja kuten 
olemme tehneet lausunnoillamme ja toimillamme. Ukrainan kansan on 
tiedettävä, että me olemme heidän tukenaan.  
 

– On oikein ja järkevää näyttää EU:n kansalaisille Baltian maissa ja 
naapurimaissa, että arvoillamme on väliä ja että olemme valmiita 
maksamaan niistä, jos se on tarpeen. Meidän on jälleen todistettava 
tämä, sillä ihmisten katseet Moldovassa, Valko-Venäjällä ja Georgiassa 
kohdistuvat meihin.  
 

– On oikein ja järkevää laittaa Nordstream 2 -hanke jäihin ja mennä ehkä 
sitäkin pidemmälle. 
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– On myös oikein ja järkevää asettaa laajoja, ennennäkemättömiä ja ankaria 
pakotteita Venäjää vastaan. Niitä tarvitaan enemmän ja niiden on oltava 
pidemmälle meneviä, kuten Venäjän sulkeminen SWIFT-järjestelmän 
ulkopuolelle tai henkilökohtaiset sanktiot, joiden ulkopuolelle ei jätetä 
ketään. Meidän on myös yhtä sitoutuneesti kehitettävä aito 
eurooppalainen turvallisuus- ja puolustusunioni. 

Mainitsen lyhyesti kaksi asiaa, joita emme voi jättää huomiotta. 
 
Me kaikki ymmärrämme, että uhka ei koske vain tätä hetkeä ja että tilanteella 
on todellisia seurauksia unionin energiaturvallisuudelle. Emme voi jättää 
huomiotta, että meillä on jäsenvaltioita, jotka ovat täysin riippuvaisia Venäjän 
kaasusta. Meidän on monipuolistettava energiaratkaisujamme ja investoitava 
massiivisesti Eurooppaan ja uusiutuviin energialähteisiin. 
 
Tavanomaisten aseiden lisäksi Venäjä käy sotaa kylvämällä epäilyksiä, 
epävakautta ja pelkoa. Tätä sotaa käydään myös verkossa. Siellä levitetään 
koordinoidun disinformaatiokampanjan avulla Putinin sanomaa. Meidän on 
tehtävä enemmän sen estämiseksi, että historia kirjoitetaan vaarallisella tavalla 
uusiksi. Vakuutan teille, että Euroopan parlamentti ja sen jäsenet ovat 
sitoutuneet tekemään Euroopan viestiä tunnetuksi. 
 
Totean vielä, että Venäjä on pitkään ajatellut voivansa ostaa tiensä Eurooppaan. 
On aika tukkia kaikki porsaanreiät ja lakkauttaa vaarallinen ”kultaisten passien” 
käytäntö, joka tarjoaa unionin kansalaisuuden ikään kuin takaoven kautta. On 
aika varmistaa, että venäläisestä rahasta ei tule yhtä ratkaisevan tärkeää kuin 
venäläisestä kaasusta. 
 
Viime kädessä tämä on se keino, jolla voimme saavuttaa strategisen 
riippumattomuuden. 
 
Kiitos! 
 


