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Näkökohtia Suomen lisääntyneeseen ja julkistuneeseen Venäjävihaan: 

 

Osana Suomen EU-jäsenenä käymää Venäjän vastaista hybridisotaa on 
Suomessa lehdistöjulkisuudessa ja monen merkittävän viranomaisen tai 
poliitikon kielenkäytössä ja esityksissä julkisesti esiinnytty ja suorastaan 
lietsottu vihamielisyyttä Venäjää, Putinia ja venäläisiä kohtaan, ovat 
viimeksi mainitut Venäjällä tai muuttaneet tai paenneet Suomeen. Kyse 
on ollut kaupankäynnin tai tavaroiden tai ihmisten liikkumisen 
estämisestä tai ainakin vaikeuttamisesta maittemme rajan yli, kiinteän 
raja-aidan rakentamishankkeesta maittemme väliselle rajalle, 
ehdotuksista rajoituksista venäläisten mahdollisuudelle ostaa, omistaa tai 
hallita Suomessa kiinteistöjä tai jopa asunto-osakkeita, venäläisten 
omaisuuden takavarikointeja Suomessa, urheilukilpailuihin osallistumisen 
estämistä tms. 

Suomen useat aiemmat sodat Venäjää vastaan, jotka Suomi on järjestään 
hävinnyt, muodostavat pitkästä rauhanomaisen rinnakkain olon kaudesta 
huolimatta merkittävää kaikupohjaa venäjävihalle, jos julkisesti ja ns. 
sallitusti vanhoja kaunoja raaputetaan esiin. 

Kun Venäjä ei suomalaisesta siihen yllyttävästä propagandasta ja 
suoranaisesta Venäjän ärsytyksestä huolimatta ole hyökännyt Suomea 
vastaan, erottuu Venäjävihan kasvu, lietsominen ja itsenäinen merkitys 
vielä selvemmin, kuin jos olisimme jo perinteisessäkin sotatilassa Venäjän 
kanssa. 

 



1. Venäjävihan kasvulla on pitkäaikaisvaikutus, sen lopettaminen ei 
käy nopeasti; 

2. Venäjävihalla tuetaan EU:a ja sen hybridi- ja kauppasodankäyntiä 
Venäjää vastaan ja se on melko välttämätön, jos halutaan olla 
mukana hyökkäämässä Venäjälle; 

3. Suomen hallitus ja presidentti voivat Venäjävihan kasvulla osoittaa 
EU:lle ja USA:lle, että Suomi on tiukasti mukana lännen sotilasliiton 
Venäjän vastaisessa hybridisotaoffensiivissa ja Ukrainan 
sotaponnisteluissa ja sen yhä laajemmassa sotilaallisessa 
tukemisessa ja samalla EU:n ja USA:n silmissä kiillottaa omaa 
henkilökohtaista ja puolueittensa merkitystä; 

4. Venäjävihan lietsomisella ja kaiken mahdollisen kanssakäymisen 
katkaisemisella Venäjän ja siinä sivussa venäläisten kanssa tehdään 
Suomessa sisäpolitiikkaa ja etsitään poliittista kannatusta, erityisesti 
pyritään yhteen liittämään mahdollisimman moni suomalainen 
puolue ja vaikuttaja tai äänestäjä nykyhallituksen ja presidentin 
valitseman läntisen sotilasliiton käytettäväksi antautumisen-
politiikan kuin myös kaiken muunkin hallituksen ja sen puolueitten 
harjoittaman politiikan kannattajaksi tai edes sietäjäksi, kun kaikkea 
perustellaan viime kädessä Putinin Venäjän aloittamalla sodalla ja 
terrorismilla. Nykyhallituksen ja sitä tukevan oikeisto-opposition 
politiikalle ei muka ole vaihtoehtoja, koska ennen muitten 
vaihtoehtojen edes harkitsemista on jatkettava läntisen sotilasliiton 
ja Ukrainan tukemista voittoon saakka; 

5. Nykyhallitus ja sen puolueet voivat käyttää Venäjävihaa tukemaan 
sitä, että kansalaisten ja maassa asuvien elintason laskusta ja         
tulonjaon muuttumisesta sodasta ja siihen varustautumisesta 
hyötyvien tahojen eduksi huolimatta, nykyhallitusta ja sen puolueita 
välttämättä tarvitaan jatkossakin hallituksessa ja vallankäytössä; 

6. Nykyhallitus ja sen ministerit ja puolueet ja  presidentti pelkäävät 
toisaalta sitä, jos Venäjä selkeästi voittaa sodan Ukrainaa ja sen 
liittolaisia vastaan tai jo sitä ennen, jos Venäjä konkreettisesti 
hyökkää Suomeen nöyryyttäen ja vaihtaen sen johtajat taas kerran, 



ja näitä vaihtoehtoja varten maamme hallitus ja sen puolueet ja 
presidentti Lännelle matelevalla uskollisuutensa vannomisellaan, 
jonka uskottavuutta Venäjävihan lietsominen tukee, pyrkivät 
varmistamaan, että he saisivat tällaisen pahan päivän varalle 
konkreettista ja ajankohtaista tukea länneltä; 

7. Epäselvempi kysymys on Venäjävihan lietsonnassa sen 
kohdistaminen kaikkiin venäläisiin, myös Putinin ja Ukrainan sodan 
vastustajiin, joitten avulla on tähän saakka pyritty netti- ja 
tiedotusvälinepropagandassa saamaan nämä suorittamaan nopean 
vallankumouksen Venäjällä ja vaihtamaan sen poliittisen johdon, 
ennen muuta presidentti Putinin. Tähän saakka on uskottu, että 
tämä lännen sotapropaganda leviäisi somen ja netin kautta myös 
Venäjälle ja vaikuttaisi tällaiseen vallanvaihdokseen tai sen 
yritykseen. Nyt näyttäisi siltä kuin vakoilun merkityksen nimiin 
vannovat friikit olisivat tiedotussodassa päässeet niskan päälle ja 
levittämään Venäjävihamielisyyttään sillä perusteella, että 
maassamme on niin paljon venäläisiä, ettei näiden uskollisuudesta 
Suomea ja läntistä sotilasliittoa tai Natoa kohtaan voida ajoissa 
kuitenkaan vakuuttauduttua, joten viisainta on epäillä näitä kaikkia 
ja kohdistaa Venäjävihamielisyys kaikkiin venäläisiin; 

8. Läntisen sotilasliittouman eräät toimijat esittänevät jatkuvasti 
suomalaisille poliittisille päättäjille toivomuksia entistä kovemmista 
Venäjän vastaisista Suomen toimenpiteistä, Suomellehan on varattu 
Natossa ja lännen sotilaallisessa liittoutumassa samantapainen rooli 
kuin Ukrainalle ja Baltian maille Venäjän rajanaapureina, jota 
voidaan käyttää hybridisodan ja konventionaalisen sodankäynnin 
tapahtumissa välittöminä toimijoina heikentämään Venäjän 
sotilaallista voimaa ja ottamaan vastaan Venäjän voimankäytön 
iskut, jotta ne eivät suoraan kohdistuisi Naton tai liittouman isoihin 
päättäjäjäsenvaltioihin. 

9. Venäjävihamielisyydellä pyritään samalla, oli menossa sota tai ei, 
syrjäyttämään Suomessa oleskelevat venäläiset kilpailemasta 



suomalaisten kanssa niin liike-elämässä, urheilussa kuin muussakin 
eli Venäjävihamielisyys parantaa suomalaisten kilpailuasemaa. 
 

 

 

 

 


