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Puhemies Roberta Metsolan puhe täysistunnossa 1. maaliskuuta 2022 
 
 

Olemme täällä tänään Putinin sodan langettaman synkän varjon alla. Sodan, johon emme ole 

syypäitä. Sodan, jota emme aloittaneet. Joka on törkeä hyökkäys suvereeniin ja itsenäiseen 

valtioon. 
 
 

Tuomitsen Euroopan parlamentin puolesta mitä ankarimmin Venäjän aseellisen hyökkäyksen 

Ukrainaa vastaan ja ilmaisen solidaarisuuteni kaikille kärsiville ja kaikille surmansa saaneille. 
 
 

Euroopan viesti on selvä: Aiomme nousta vastarintaan. Emme aio katsoa toisaalle, kun 

arvojemme puolesta kaduilla taistelevat ihmiset joutuvat kohtaamaan Putinin massiivisen 

sotakoneiston. Tuemme Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaa ja Ukrainassa 

tehtyjen sotarikosten tutkintaa. Aiomme asettaa hänet vastuuseen... aivan kuten 

Lukašenkankin. 
 
 

Tämä on uhka meidän tuntemallemme Euroopalle, sille, jonka puolesta niin monet ovat 

uhranneet niin paljon. 
 
 

Tämän vuoksi minulla on ilo ilmoittaa tänä merkittävänä päivänä, että presidentti Zelenskyi 

puhuu meille kohta, ja sen jälkeen Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk käyttää 

puheenvuoron. Ja toivotan erityisen lämpimästi tervetulleeksi Ukrainan suurlähettilään ja 

tänään täysistunnossa läsnä olevat ukrainalaiset. 
 
 

Arvoisa presidentti. Kiitos Teille siitä, että olette näyttänyt maailmalle, mitä tarkoittaa nousta 

vastarintaan. Kiitos siitä, että muistutitte meille, kuinka vaarallista on omahyväisyys. 
 
 

Ukrainalaisten jokaisena päivänä suorittamat poikkeukselliset sankariteot innoittavat meitä 

kaikkia. Puolustusvoimat ja kansalaiset uhraavat itsensä panssarikolonnan etenemisen 

hidastamiseksi. Ikäihmiset asettuvat venäläisiä joukkoja vastaan aseinaan vain 

omanarvontunne ja auringonkukan siemeniä. Urheat naiset ovat joutuneet synnyttämään 

metroasemilla omat Kalašnikovinsa vierellään. 
 
 

He ovat osoittaneet maailmalle, että elämäntapaamme kannattaa puolustaa. Se on sen 

arvoista. Kaikki ne, jotka muistavat millaista oli elää miehityksen alla, voivat todistaa tämän. 

Kaikki Valko-Venäjällä vastarintaa tekevät. Kaikki meitä Moldovassa ja Georgiassa katsovat 

ihmiset. 
 
 

Se on sen arvoista. Meille, seuraavalle sukupolvelle, kaikille niille Ukrainassa ja ympäri 

maailmaa, jotka uskovat Eurooppaan ja meidän elämäntapaamme. Kaikille niille, jotka 

haluavat olla vapaita.
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Meidän eurooppalainen vastauksemme on noussut esiin näinä tuskallisina päivinä. Tämän 

pitää olla se hetki, jolloin me olemme valmiita tekemään kaikkemme. 
 
 

– Naapurivaltiot ovat ottaneet vastaan satoja tuhansia pakenevia ukrainalaisia. 

– Eurooppalaiset ovat antaneet ukrainalaisille suojaa omissa kodeissaan. 

– Olemme panneet täytäntöön sarjan ennennäkemättömiä ja massiivisia pakotteita. 

– Olemme menneet vieläkin pidemmälle ja aiomme toimittaa kipeästi kaivattuja aseita 

Ukrainalle. 

– Olemme ilmoittaneet, että venäläiset lentokoneet ja oligarkkien yksityiskoneet eivät 

enää ole tervetulleita avoimeen ilmatilaamme. 

– Olemme pyrkineet irrottamaan Venäjän SWIFT-järjestelmästä. 

– Olemme kieltäneet Venäjän propagandan äänitorvet. 

– Euroopan kansalaiset, järjestöt, yritykset ja urheilumaailma ovat ottaneet selkeän ja 

voimakkaan kannan ja korostaneet, että ne eivät suostu olemaan missään tekemisissä 

hyökkääjävaltion kanssa tai toivottamaan sitä tervetulleeksi. 
 
 

Eurooppa on valmis menemään vielä pidemmälle. 

 

Me tunnustamme Ukrainan pyrkimyksen liittyä Euroopan unioniin. Arvoisa presidentti, kuten 

päätöslauselmassa selvästi todetaan, Ukrainan hakemus ehdokasvaltion aseman saamiseksi 

on tervetullut ja aiomme toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Meidän on kohdattava 

tulevaisuus yhdessä. 
 
 

Arvoisa presidentti, olemme rinnallanne eloonjäämiskamppailussanne tällä historiamme 

synkällä hetkellä. Kun katsotte Euroopan parlamenttia, löydätte liittolaisen, paikan, jossa voitte 

puhua Euroopalle ja maailmalle, ja aina ystävän. 
 
 

Euroopan parlamentilla on pitkä ja ylpeä historia siinä, että se on ollut piikki itsevaltiaiden 

lihassa, ja aion tässä hengessä kieltää kaikilta Venäjän edustajilta pääsyn Euroopan 

parlamentin tiloihin. Hyökkääjillä ja sodanlietsojilla ei ole sijaa demokratian talossa. 
 
 

Arvoisa presidentti, arvoisat jäsenet, esitän lopuksi neljä tärkeää periaatetta tulevaisuuttamme 

varten: 
 
 

Ensinnäkin Eurooppa ei voi enää olla riippuvainen Venäjän kaasusta. Meidän on lisättävä 

huomattavasti ponnistelujamme energiajärjestelmiemme monipuolistamiseksi ja siirtymiseksi 

kohti sellaista Eurooppaa, jota itsevaltiaat eivät voi enää määräillä. Tämä vahvistaa EU:n 

energiaturvallisuutta.
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Toiseksi Eurooppa ei voi enää ottaa vastaan venäläistä rahaa ja teeskennellä, ettei siihen 

liittyisi minkäänlaisia ehtoja. Putinin oligarkkien ja hänen rahoittajiensa ei pitäisi enää pystyä 

käyttämään ostovoimaansa kätkeytyäkseen kunniallisen ulkokuoren alle – meidän 

kaupungeissamme, yhteisöissämme... tai urheiluseuroissamme. 
 
 

Heidän jättimäisille huvipursilleen ei saa olla satamia meidän Euroopassamme. Putinin 

ystäville ei saa enää myydä passeja, joiden avulla he voivat kiertää turvatoimemme. Ei enää. 
 
 

Kolmanneksi puolustukseen tehtävien investointien on vastattava retoriikkaamme. Euroopan 

on saatava aikaan todellinen turvallisuus- ja puolustusunioni. Olemme viimeisen viikon aikana 

osoittaneet, että se on mahdollista ja toivottavaa – ja ennen kaikkea välttämätöntä. 
 
 

Neljänneksi meidän on kamppailtava Venäjän disinformaatiokampanjaa vastaan, ja kehotan 

sosiaalista mediaa ja teknologian monialayrityksiä ottamaan vastuunsa vakavasti ja 

ymmärtämään, että tulipalon ja palokunnan välillä ei voi olla puolueeton. 
 
 

Puheenjohtaja Michel, puheenjohtaja von der Leyen, korkea edustaja Borrell, kiitos siitä, että 

olette varmistaneet EU:n yhtenäisyyden ja sitoutumisen tämän uhan torjumiseen. 
 
 

Tiedän, että kaikki me, kaikki parlamenttimme jäsenet, viemme EU:n yhtenäistä viestiä omille 

äänestäjillemme. 
 
 

Kiitos presidentti Zelenskyi. Olemme yhdessä nyt. Olemme yhdessä tulevaisuudessa. Olemme 

Ukrainan rinnalla. 

 

Puheenvuoro on nyt teillä. 
 


