
 

 

 

84. NATO EI OLE SUOJAKUPU, JOKA LASKEUTUU YLLEMME 

 

Tarvitsee vain avata mikä tahansa tiedotuskanava, ja heti saamme tuutin täydeltä Nato-huumaa, olemme 

juopuneet Natosta. Jos hetkeksi pysähdymme ja mietimme, mitä tähän sotilaalliseen liittoutumaan 

liittyminen käytännössä merkitsee, selviämme ehkä ilman krapulaa ja katumista. 

Ainutkaan nykyisistä päättäjistämme ei ole kokenut sotaa maassamme, olemme saaneet elää rauhassa lähes 

80 vuotta. Se on vaatinut taitoa, vähän nöyrtymistäkin, kuitenkin ilman alituista pelkoa. Sotaa ei käydä 

sääntöjen ja sopimusten puitteissa; sota on aina raakaa, tuhoavaa ja kärsimystä tuottavaa. 

Nato ei ole suojakupu, joka laskeutuu yllemme, jos liitymme siihen. Talvisodan syttyessä ja sen jälkeen 

jatkosodan aikana helsinkiläiset joutuivat kokemaan pommituksia, jotka jättivät ihmisiin elinikäisen trauman. 

Naton jäsenenä vastakkainasettelu Venäjän kanssa kasvaa, ja olemme vain henkäyksen päässä vastaavasta, 

eikä Nato ehdi apuun. Siinä saattaisivat saada osuman Eduskuntatalo, Rautatieasema, Kiasma ja Stockmann, 

ihmishenkien menetysten lisäksi. Emme voisi enää hetkeäkään tuntea oloamme turvalliseksi. 

Suomella on erityisasema puskurivaltiona idän ja lännen välillä. Se on ymmärtänyt asettua osaansa ja siksi 

onnistunut ylläpitämään rauhaa kaikki nämä vuodet, suhteet itäiseen naapuriimme ovat olleet ystävälliset. 

Nykyisten päättäjien halu länsimaistua, ja näyttää se, on häiritsevä poikkeama roolistamme eikä suositeltava. 

Olemme nyt hakeneet poliittista ja sotilaallista tukea Amerikasta, ja meidät on jo Venäjällä leimattu 

epäystävälliseksi valtioksi. Olemme muillakin tavoin saaneet todeta, että pyrkimyksemme on huomattu. On 

helppo arvata, mitä tapahtuu, jos vielä etenemme tällä linjalla. 

Ukraina on myös puskurivaltio omalla tahollaan, mutta kiinteämmillä siteillä itään kuin Suomi. Se on uhitellut 

Nato-kortilla eikä ole halunnut ymmärtää erityisasemaansa. Siksi syttynyt sota ei ole yllätys, vaan se on 

looginen seuraus puskurivaltion roolista poikkeamiselle. Meidän tulisi oppia tästä ja kerätä yhteen 

päättäjätahojen ja kansan älykkyys, viisaus, itsetunto ja kokemus ja rakentaa oma, paras apu vahvasta 

puolustuksesta, rauhallisuudesta ja luotettavuudesta. 

Suomen Nato-jäsenyyden hintaa arvioitaessa on lisäksi huomioitava kysymys nuorisomme tulevaisuudesta. 

Sitä varjostaisi jatkuva uhka kutsusta sotimaan muitten natomaitten pyytäessä apuamme. 
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