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H E N N A  H O P I A

KRIISI. Jokainen puheenjohtajamaa 
laatii aina oman ohjelmansa. Latvialla 
sen keskiössä ovat kilpailukyky, digi-
taalisuus ja sitoutuminen naapurus-
topolitiikkaan. Mutta ajankohtaiset 
tapahtumat, varsinkin kriisit, muok-
kaavat prioriteetit nopeasti uusiksi. 
Nyt se on Venäjä, Latvian sotaisa naa-
purimaa.

Nykyisin EU-puheenjohtajamailla 
on varsin vähän sanottavaa EU:n 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, 
jota EU:n korkean edustajan pitäisi 
johtaa. Frederica Mogherinia ei ole 
kuitenkaan näkynyt Ukrainan sotaa 
ratkovissa pöydissä, joissa Saksan ja 
Ranskan johtajat ovat häärineet keit-
tiömestareina. Bambe sanoo samaa 
kuin moni muukin: EU:n olisi tärkeää 
puhua yhdellä äänellä. Mutta aina 

parempi, jos samaa reseptiä puolle-
taan monella suulla, suurlähettiläs 
painottaa.

Yksi puheenjohtajuuskauden 
prioriteeteista on kuitenkin olennai-
nen suhteessa tähän kriisiin: Latvia 
haluaa EU:n panostavan enemmän 
naapuruuspolitiikkaansa. Siinä pitää 
Bamben mukaan edetä konkreettisin 
toimin, mutta luonnollista vauhtia ja 
naapurimaiden kansalaisten omien 
toiveiden mukaan.

– Esimerkiksi on ukrainalaisten 
oma valinta, jos he haluavat lähentyä 
länttä.

Venäjä ei ole kuitenkaan tahtonut 
tätä hyväksyä. Suurlähettiläs yhdistää 
traagisen nykytilanteen Euroopan so-
taisaan historiaan: EU:n suurin saavu-
tus on ollut edistää maanosan rauhaa 
ja vaurautta. Ukraina on eurooppalai-
nen valtio, siksi Ukrainan tapahtumat 

koskettavat kaikkia eurooppalaisia. 
Paljon on aikanaan kärsitty ja makset-
tu, jotta Eurooppaan saatiin rauha.

– Ja nyt Venäjä on häirinnyt tuota 
rauhaa ilman oikeutusta, suurlähetti-
läs kiteyttää.

Vain kaksimiljoonaisen Latvian 
suurlähettiläs puhuu hieman kieli 
keskellä suuta haastatellessani häntä 
Helsingin Teurastamon Kellohallissa 
järjestetyssä tilaisuudessa. Syykin on 
selvä; hän sanoo, että Venäjä on iso 
maa, eikä se ole helppo naapuri.

– Kyseessä ei ole reilu peli. Nykyti-
lanne ei ole hyväksyttävä.

Ruokaa vientiin
Latvia oli juuri päässyt omasta ta-
louskriisistään reformeilla, jotka pani 
toimeen nyt EU:ssa eurokomissaarina 
toimiva entinen pääministeri Valdis 
Dombrovskis. Venäjän EU:lle aset-

Epäselvää 
on, mitä 
Putin halu-
aa.

Latvialla on nyt iso vastuu EU-puheenjohtajamaana, painottaa maan Suomen suurlähettiläs Uġis Bambe.

Venäjä
sotki

rauhan-
reseptin

 Ɇ LATVIAN SUURLÄHETTILÄS muistuttaa Ukrainan vapaudesta määritellä paikkansa

tamat pakotteet ovat nyt kutistaneet 
Latvian yli neljän prosentin bkt-kas-
vureseptin reiluun kahteen.

– Venäjään suunnatuista pakotteis-
ta on silti pidettävä kiinni. Sanktioita 
käytetään tilanteen mukaan, vipuvoi-
mana. Ja samalla on pidettävä keskus-
telukanavat auki. 

Venäjän-kaupan hyytyessä baltti-
valtio on etsinyt uusia metsästysmaita 
yrityksilleen muun muassa Pohjois-
maista. Tästä oli kyse myös Teurasta-
molla, jossa nähtiin päätöstilaisuus 
”Koe Latvia” -päiville, joiden tiimoilta 
Latvian presidentti toi Suomeen pe-
räti 120-hengen kauppadelegaation. 
Suomalaisille markkinoitiin parin 
viikon ajan latvialaista kulttuuria, de-
signia, matkailua – ja ruokaa.

Ruoka onkin kasvavassa roolissa 
tässä vientityössä. Siksipä Kellohal-
lilla huippukokki Juris Dukaļskis 
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Monimuotoiset perheet -verkosto  
Hallitusohjelmatavoitteet 2015–2019:

Perheiden monimuotoisuus tulee huomioida 
lähtökohtaisesti kaikessa lainsäädäntötyössä.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitet-
täessä ja niistä säädettäessä monimuotoisten 
perheiden tilanteet tulee ottaa huomioon.

Perhevapaajärjestelmä on uudistettava siten, 
että monimuotoiset perheet ovat yhdenvertaisia 
muiden kanssa.

Lapselle tulee voida määrätä tapaamisoikeus 
myös muihin henkilöihin kuin juridisiin  
vanhempiinsa nähden.

Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epä- 
kohdat tulee korjata siten, että monimuotoisten 
perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan 
yhdenvertaisesti muiden perheiden kanssa.

monimuotoisetperheet.fi
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Monimuotoiset perheet  
huomioitava paremmin  
kaikessa lainsäädäntötyössä

EU:n olisi tärkeää puhua yhdellä äänellä. Mutta aina parempi, jos samaa reseptiä puolle-
taan monella suulla.

tiimeineen yhdisti paikalliset raaka-
aineet ja modernit, hienot kokkaus-
tekniikat, ateriasta nauttivien silmien 
edessä. Suurlähettiläällekin maistui-
vat tarjotut vasikan- ja porsaanposket, 
vaikka oma ruokasuosikkinsa onkin 
savustetut kalat.

Latvialaisissa raaka-aineissa on 
suomalaiselle paljon tuttua – ruislei-
pääkin löytyy –, mutta Latvian keittiö 
omaa silti Keski- ja Itä-Euroopan tuh-
dit maut; silavaakaan ei kavahdeta. 

Suurlähettiläs sanookin, että lat-
vialainen ruoka on saanut vaikutteita 
useiden lähimaiden ja kansallisuuk-
sien keittiöistä, myös Venäjältä. 
Latviassa asuu kahdeksan eri kansalli-
suutta, venäläisvähemmistön kattaes-
sa reilun neljänneksen väestöstä.

Kuten Ukrainassa?
Entä pelätäänkö Latviassa, että Venä-

jä hyödyntäisi venäläisvähemmistöä 
kuten se teki Ukrainassa? 

Suurlähettiläs vastaa hetken mie-
tittyään, että kaikkia kansallisuuksia 
kohdellaan Latviassa hyvin ja ne kaik-
ki tuntevat Latvian omakseen. Osa 
kansalaisista arvostaa EU:n tuomia 
etuja, mutta on niitäkin, jotka kaipaa-
vat vanhoja aikoja. Venäjän harjoitta-
ma propaganda on joka tapauksessa 
ongelma.

– Ihmiset ovat hyvin informoituja ja 
hyvin kohdeltuja. Mutta propaganda 
onkin propagandaa, hän hymähtää.

Suurlähettilään mukaan on vielä 
epäselvää, mitä Putin lopulta haluaa. 
On vaikea tietää, kuvaako vastaus 
enemmän varovaisuutta vai ylipäänsä 
ennustamisen vaikeutta. Oli kummin 
vain, vaikuttaa siltä, että Euroopassa 
voivat mennä vielä vasikanposket vää-
rään kurkkuun.


