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Iran oli keskeinen aihe Yhdysval-
tojen presidentin Barach Oba-
man ja Venäjän presidentin Dmit-

ri Medvedevin tapaamisessa Mos-
kovassa heinäkuussa 2009. Iranin
edustajat olivat moittineet ankaras-
ti, että CIA ja M16 yrittävät provo-
soivat mielenosoittajia ja kaataa Ira-
nin hallituksen.

Rauhaa rakentava
Iran-vuoropuhelu

Venäjällä ymmärretään, että Iran
on suuri alueellinen ja sotilaallinen
mahti, jota vastaan ei voi käyttää po-
liittisen provokaation menetelmää.
Iran on jopa kyennyt kehittämään
omia ydinohjelmiaan. Kansainvälis-
ten suhteitten professori Andrei Ma-
noilo (3.8.2009) Moskovan ulkominis-
teriön diplomaattiakatemiasta kysyy-
kin: “Miksi tällaisessa tilanteessa vah-
vistettaisiin ulkoisen uhkan kasvua.
Millaisesta rauhan vuoropuhelusta
voisi siis puhua? Nyt – kun ulkovallat
ovat sekaantuneet mielenosoitusten
provosointiin - päästään Iranin ongel-
mien kanssa rauhanomaiseen ratkai-
suun huomattavasti hitaammin, jopa
vuoropuhelu voidaan saada tilapäi-
sesti loppumaan”.

Venäjän kanta ei ole Irania koh-
taan ”pehmeä, vaan hyvin tasapai-
noinen ja järkevä, ainoa mahdolli-
nen järkevä politiikka, koska se tuot-
taa hyödyllisiä tuloksia” (Manoilo).
Ahmadinejad sai julkisen ja vakuut-
tavan tuen väestön enemmistöltä:
tuskin kukaan väittää, ettei hänellä
olisi tätä tukea. Vihastuneet ihmiset
saattavat vaatia, että hallitus ei an-
taisi mitään myönnytystä ulkomaa-
ilmalle, vaan pikemmin nopeuttaisi
ydinohjelman luomista.

Obama ja Medvedev
edustavat uutta aaltoa

Diplomaattiakatemian professo-
ri havaitsi uudistuneen ilmapiirin
presidenttien tapaamisessa: ”On
totta, että Yhdysvalloissa on koettu
voimakasta kiinnostusta Venäjän
Iran-kantaa kohtaan. Obama ja
Medvedev edustavat uutta aaltoa:
heidän asenteensa ja käytäntönsä
eivät täysin vasta edeltäjiensä näke-
myksiä. He laajentavat yhteistyön
näköaloja ja etsivät kompromisseja,
yhteistä pohjaa. Moskovan kokouk-
sessa heinäkuussa 2009 D. Medvede-
villä ja B. Obamalla oli vakaat aiko-
mukset luoda kumppanuuksia, hylä-
tä vanhat mallit ja asenteet, jotka es-
täisivät Yhdysvaltoja ja Venäjää edis-
tymästä yhteisellä polulla. - - Uskon,
että lähitulevaisuudessa Iranin on-
gelman tähden syntyvät uudet toi-
mintaedellytykset Venäjän ja Yhdys-
valtojen välisille neuvotteluille ja
kumppanuuksille”.

Iran on Venäjän pitkäaikainen

strateginen kumppani. Ilman Irania
on mahdotonta kehittää energiapo-
litiikkaa. Iranin mahdollisuudet talo-
udellisessa yhteisössä ovat vasta al-
kaneet avautua ja tulla käytäntöön.
Venäjä näkee taloudellisen yhteis-
työn Iranin kanssa selkeästi ja pitkän
aikavälin taloudelliset hyödyt.

Satukuvat ja värivallan-
kumoukset

”Värivallankumouksella” tarkoite-
taan vallankaappauksia, joita tavoi-
tellakseen ulkovallat saattavat
maan poliittiset olot epävakaiksi.
Manoilo kutsuu “lapselliseksi uskok-
si”, jos värivallankumoukset uskotel-
laan ”luonnollisiksi tapahtumiksi,
kansan tahdon osoituksiksi”. ”Se ei ole
mitään muuta kuin kaunis legenda,
satukuva konfliktista, joka kätkee ul-
komailta järjestetyn banaalin vallan-
kaappauksen”.

Iranin ulkoministeri M. Mottaki
on moittinut, että Iranin viimeaikai-
sissa tapahtumissa on kyse Britan-
nian salaisen palvelun salaisesta
toiminnasta, jota nämä ovat valmis-
telleet yli kaksi vuota. “Minusta tun-
tuu, että tämä on totta. Britannian
turvallisuuspalvelut ovat ihanteelli-
sia vallankumouksen järjestäjiksi.
Irania jopa ympäröi entinen Britan-
nian imperiumi, jossa brittiläiset yhä
vaikuttavat suurelta osin” (Manoilo
3.8.2009).

”Väkijoukossa ihmiset menettävät
yksilöllisyytensä, vapautensa, kykyn-
sä objektiivisesti ja kriittisesti arvioi-
da sitä, mitä tapahtuu ympärillä. He
joutuvat vapaaehtoisesti laumavais-
ton varaan. Se on jo pitkään havait-
tu, että suuret ihmismassat on hel-
posti hallittavissa. Menetelmät ovat
hyvin samat kuin totalitaarisissa lah-
koissa. Ihmiset joutuvat psyykkiseen
shokkiin, joka vastaa alkoholijuomi-
en aiheuttamaa krapulaa. Sokeutu-
nut tajunta on edellytys poliittiselle
kohmelolle” (Manoilo).

The Guardian –lehden kirjeen-
vaihtaja Ian Traynor kirjoitti siitä,
miten Ukrainan oranssivallankumo-
us tapahtui Yhdysvaltojen hyvän
suunnitelman mukaan huolellises-
sa valvonnassa. Yhdysvaltojen hal-
litus sponsoroi kampanjoita. Mene-
telmää käytettiin myös Belgradissa
vuonna 2000, kun piti varmistaa
vaalien tappio Slobodan Milosevi-
cille. Operaatioita johti Yhdysvalto-
jen suurlähettiläs Richard Miles. Ra-
hoitus hoidettiin Keski- ja Kaakkois-
Euroopan poliittisen akatemian ja
Balkanin akatemian sekä Kansalli-
sen demokraattisen järjestön (NDI)
välityksellä. NDI avasi toimistonsa
Belgradissa vuonna 1997 ja koulut-
ti vuoteen 1999 mennessä jopa yli
900 aktivistia. Vähän myöhemmin
Miles auttoi Georgiassa saman tem-
pun onnistumista. Kymmenen kuu-
kautta Belgradin menestyksen jäl-
keen Yhdysvaltojen Minskin suurlä-
hettiläs Michael Kozak järjesti sa-
manlaista kampanjaa Valko-Venä-
jällä diktaattori Alexander Lukas-
henkoa vastaan, mutta epäonnistui.
Amerikkalaiset kansallisdemokraat-
tinen instituutti yhdessä demo-
kraattisen puolueen ja Kansainväli-
nen republikaaninen instituutti yh-
dessä republikaanisen puolueen
kanssa, US Department of State, US
Agency for International Develop-
ment (USAID) sekä kansalaisjärjes-
töt “Freedom House” ja “Open So-
ciety Institute Soros” käyttävät val-
tavasti osaamista ja rahaa vallanku-
mousten edistämiseen. Ukrainassa
ja Kirgisiassa Yhdysvallat käyttivät
yli 110 miljoonaa dollaria kahta vä-
rivallankumousta varten.

Värivallankumousten psykologi-
set menetelmät tunnetaan aiem-
mista kumouksista: Serbian pusku-
traktorivallankumous, Georgian
ruusuvallankumous, Ukrainan
oranssivallankumous, Moldovan
vallankumous (huhtikuu 2009), Kir-
gisian tulppaanivallankumous, Li-
banonin setrivallankumous, Uzbe-
kistanin vallankumous ja Meksikon
vallankumous (2006) sekä Portuga-
lin sotilasvallankaappaus ja Tšekko-
slovakian hajoaminen kahteen
osaan ovat hyvin näkyvästi psyko-
logisten poliittisten operaatioiden
tulosta. Värivallankumouksessa eräs
tekijöistä on rinnakkainen äänten-
laskenta. Laskennasta luodaan te-
hokas väline psykologista manipu-
lointia varten, kun keksitään sensaa-
tiomaisia ja harhaanjohtavia tieto-
ja sekä helpotetaan poliittisten pro-
vokaatioiden syntyä. Äänestyspai-
kan ulkopuolella tehdyt tiedustelut
ovat tärkeä osa järjestelmää. Kun vi-
rallisten tulosten rinnalle asetetaan
toinen tulos, ihmiset muodostavat
harhan olemassa olevasta rinnak-
kaisesta poliittisesta vallasta. B. Si-
lenko luonnehti vuonna 2005 tut-
kimuksessaan ”Oranssivallankumo-
uksen manipulointitekniikka” mo-
dernit värivallankumoukset näiden
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käyttämien psykologisten menetel-
mien tähden “nykyaikaisiksi totali-
taarisiksi lahkoiksi, jotka varmistavat
vapaaehtoisen, myötämielisen seu-
raamisen”.

Miksi värivallankumous
ei onnistu Venäjällä?

S. Enders Wimbush, amerikkalai-
sen tulevaisuuden turvallisuusstra-
tegiakeskuksen ja washingtonilai-
sen Hudson Instituutin johtaja,
määritteli entisen Neuvostoliiton
mahdollisen hajoamisen kolmen
mallin mukaisesti: (1) Georgian “de-
mokraattinen vallankaappaus”, (2)
Ukrainan “värivallankumous” tai (3)
Kirgisian “normaalivallankaappaus”.
Wimbush ei otaksunut näitä vallan-
kumouksia spontaaneiksi ikään
kuin ihmismassat olisivat vaatimas-
sa demokraattisia arvoja. Wim-
bushin mukaan värivallankumous
olisi mahdollinen myös Venäjällä,
jolloin Putinin valta päättyisi. Pro-
fessori Manoilo myöntää, että väri-
vallankumousten uhka ”on tietysti
olemassa myös Venäjällä”. Tämä
uhka on ollut aina, niin kuin näkyy
värivallankumouksesta Ukrainassa
ja vallankumouksen yrityksestä Val-
ko-Venäjällä. “Venäjän hallituksen
on tehtävä paljon, jotta Venäjällä
vältettäisiin tällaisen vallankumouk-
sen mahdollisuus ja maa säilyttäisi
riippumattomuutensa sekä kykenisi
suojelemaan kansalaisiaan ulkomai-
silta psykologisilta aggressioilta”
(Manoilo 3.8.2009).

Venäjän alueella on lopetettu sel-
laisten järjestöjen kuin British Coun-
cil toiminta; on estetty rahavirtoja
”demokratian” maahan viennille.
”Miksi helpottaa heidän elämään-
sä?”, professori Manoilo kysyy: “Ve-
näjä ei ole sinua varten, älä edes yri-
tä!” Venäjällä on tuettu nuorisoliik-
keitä (“Nashi”, “Nuoret vartijat” ja “Oi-
keudenmukainen Venäjä”), koska
nämä liikkeet on suunniteltu torju-
maan ulkopuoliset poliittiset ääri-
liikkeet ja yritykset vaihtaa hallitus.
Venäjää johtavat pätevät ja innos-
tuneet ihmiset. Venäjä on suuri maa,
jossa väestön protestointi Mosko-
vassa tai Pietarissa ei riitä muutta-
maan valtaa toisin kuin pienemmis-
sä valtioissa. ”Venäjällä tarvittaisiin
tusinan verran oranssivallankumo-
uksia, niiden pitäisi kasvaa samanai-
kaisesti ja toisiinsa kytkettyinä, mikä
vaatisi suurta organisaatiota ja eri-
tyisen valtavasti rahaa” (Manoilo
3.8.2009). Venäjällä ei ole edes ka-
rismaattisia oppositiopoliitikkoja,
jotka voisivat juurruttaa kansan tie-
toisuuteen vallankumouksen ku-
vaa. Loppujen lopuksi Venäjällä ei
ole oppositiolla sellaisia tiedotusvä-
lineitä, joita se voisi käyttää provo-
soidakseen värivallankumoukseen.
Joillakin lehtisillä ei saada aikaan
vallankumousta.

 Juha Molari

Obama ja Medvedev
heinäkuussa 2009

Moskovassa

nen puuttuminen”: ”Palvelukulttuu-
rin puuttuminen on osa neuvostolii-
ton perintöä.

— Yksityisyrittäjät ovat onneksi
pioneereina kohentamassa palvelu-
kulttuurin kehnoa tilaa”. Myönteisim-
mäksi piirteeksi Joni nimeää koke-
muksensa siitä, että noin 12 miljoo-
nan ihmisen metropolina Moskova
tarjoaa lähes rajattomat vapaa-
ajanviettomahdollisuudet.

”Nähtävää ja koettavaa riitti hyvin
yli vaihtovuoden. Venäläisten rento-
us ja elämän hyvistä puolista nautti-
minen vetivät myös puoleensa”.

Moskova kiinnostaa jokaista
Moskova on hyvin kilpailtu alue.

Se on valtava markkina. Sillä on suu-
ri potentiaali. Pelkästään Moskovan
kaupunkien kuluttajien määrä te-
kee siitä valtavan alueen.  ”Mosko-
vaan kohdistuvaa kiinnostavuutta
lisää vielä se, että suurten yritysten
pääkonttorit ja tärkeät viranomaiset
sijaitsevat kaupungissa. Lähes 75
prosenttia kaikesta rahasta Venäjäl-
lä liikkuu Moskovan kautta”.

Liiketoiminnan kannalta on on-

gelma, että kysyntä on seisahtunut.
Joni luettelee negatiivista kehitystä.
Tuotteille ei löydy enää laajaa kysyn-
tää. Hotellien hinnat ovat laskeneet
ja ruuhkat hellittäneet.  Kaikkialla
Venäjällä vallitsee odotuksenilmapii-
ri ja varovaisuutta löytyy kaikkialta.
Venäjän tuonti on myös kallistunut
ruplan devalvaation takia.  Vallitse-
va taantuma kallistaa lainarahaa ja
karsii lainarahalla toimivia yrityksiä.
Joni Lindfors katsookin, että globaa-
lirahoituskriisi varmasti helpottaa ul-
komaalaisten yritysten pääsyä Mos-
kovan markkinoille.

Opinnäytetyössään Joni Lindfors
tutki Moskovan kehitys suomalais-
yritysten kannalta ja päätyi suosi-
tukseen, jonka mukaan suomalais-
ten kannattaisi käyttää taantumaa
vielä hyväkseen, kun se on mahdol-
lista. ”Hinnat ovat alhaiset ja neuvot-
teluvaraa on olemassa. Kiinteistöä ja
kalustoa saa myös halvalla. Laadu-
kasta henkilöstöäkin luulisi löytyvän
helpommin kuin viime vuosina, kos-
ka työttömyys on Moskovassa li-
sääntynyt nopeasti. - - Suomalaiset
ovat luonteeltaan varovaisia, joten

ryntäystä Moskovaan tuskin syntyy”.
Selvityksen perusteella erityises-

ti kiinteistöhuolto- ja jätelajittelu-
palvelut voisivat olla suotuisia alo-
ja. Venäjällä taloyhtiöt eivät näistä
palveluista huolehdi. Lindfors viit-
taa myös ekologisuutta ja ympäris-
töystävällisyyttä korostaviin palve-
luihin, sillä nämä palvelut ovat Mos-
kovassa ”vielä lastenkengissä”.  Myös
alihankinta on vielä melko vieras
käsite venäläisille. Moskovassa suo-
malaiset pk-yritykset ovat vaarassa
hautautua muiden alle, mutta sa-
manaikaisesti Lindforsille kävi ilmei-
seksi, että yritys, jolla on niche- eli
markkinarakotuote tai palvelu, pär-
jää varmasti Moskovassa. Erikois-
tuotteille uskotaan kaupungista
löytyvän kysyntää. Kapeanalan
tuotteen suurin etu on, että sillä on
kilpailijoita vähemmän.  “Mosko-
vaan meno ei ole yrityksen koosta
kiinni, vaan siitä harjoittaako yritys
vientiä vai valmistusta. Moskova so-
pii valmistusyritykselle, jonka sisäi-
nen resursointi toimii ja, jolla on ko-
kemusta sekä hyviä tuotteita tarjot-
tavana”.

Taantuma koskettaa
vierastyöläisiä

Taloustaantumassa moskovalai-
set kuluttajat ovat alkaneet karsi-
maan ei-välttämättömien tuottei-
den ostoja.  Silmiinpistävin ominais-
piirre on kuitenkin vierastyöläis-
määrät: ”Mielestäni talouskriisi kau-
pungissa heijastuukin eniten juuri
vierastyöläisten kautta. Vierastyöläi-
siä tulee läheltä ja kaukaa Mosko-
vaan tuhansia ja tuhansia, jotkut
puhuvat jopa miljoonasta. Vielä syk-
syllä vierastyöläisiä ruutukasseineen
vilisi kaduilla ja metrossa aivan en-
nennäkemättömästi. Nyt vierastyö-
läisten tuleminen Moskovaan on rau-
hoittunut, koska töitä on vaikea löy-
tää”. Lindfors kertoo viime aikoina
koetusta pelosta, että työttömät
vierastyöläiset saattavat kasvattaa
kaupungissa rikollisuutta.   Moni
henkilö kokee tällä hetkellä tulevai-
suuden vielä epävarmaksi.  “Kukaan
ei tunnu tietävän, mitä tapahtuu.
Taantuman uskotaan kuitenkin nä-
kyvän Moskovassa kunnolla vasta
syksyllä”.

Juha Molari

muuttumassa moskoviitiksi!

Professori Manoilo sanoo, että
Venäjä ei ole sopiva maa värival-
lankumouksen tavoittelua varten
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