
Kremlissä muuttuu 
ainakin tyyli
Venäjän tuleva presidentti Dmitri 
Medvedev puhuu sananvapauden 
puolesta ja arvostelee 
oikeuslaitosta ”nihilismistä”. V

enäjän ensi sunnuntain 
presidentinvaalit kuulu-
vat historian kummal-
lisimpiin. Tulos on etu-
käteen niin selvä, ettei 
tuleva voittaja, varapää-
ministeri Dmitri Medve-
dev, 42, ole viitsinyt edes 

kampanjoida. Hän on kieltäytynyt osallis-

◼ Presidenttiehdokas Dmitri Medve-
dev poseerasi helmikuussa brittiläisen 
Deep Purple -yhtyeen jäsenten kanssa 
kaasujätti Gazpromin 15-vuotisjuhlissa. 
Hän oli kutsunut nuoruutensa suosikki-
yhtyeen tilaisuuden pääesiintyjäksi.

Teksti Teppo Tiilikainen
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Haastajilla ei 
mahdolli suuksia

Dmitri Medvedevillä on 
vaaleissa kolme haastajaa sen 
jälkeen, kun viranomaiset tor-

juivat entisen pääministerin Mihail 
Kasjanovin ehdokkuuden. Tosi-
asiassa heillä ei ole mitään mahdol-
lisuuksia tulla valituksi.

Valtiollinen VTsIOM-laitos en-
nustaa, että Medvedev saa lähes 
73 prosenttia äänistä. Se ylittäisi 
niukasti jopa Putinin kannatuksen 
vuoden 2004 vaaleissa.

Kommunistien Gennadi Zjuga-
noville ennustetaan 15 prosentin 
ja  kansalliskiihkoiselle populistille 
Vladimir Žirinovskille 10,9 prosen-
tin kannatusta.

Pienen ja tuntemattoman de-
mokraattisen puolueen johtajalle 
Andrei Bogdanoville on luvassa 
korkeintaan yksi prosentti äänistä. ▪

▶

Medvedev sanoo suoraan, ettei Venäjä ole 
oikeusvaltio.”

Medvedevin näkemykset taloudesta ei-
vät sisällä Mošeksen mielestä varsinaises-
ti mitään uutta. Hän muistuttaa, että myös 
Putin on puhunut samoista ongelmista – 
korruptiosta, byrokratiasta sekä huonosta 
hallinnosta. Medvedevin sävy on kuitenkin 
toisenlainen.

”En luonnehtisi Medvedeviä liberaaliksi, 
hän on Kremlin johtoryhmän lojaali jäsen. 
Mutta hän on nuorempi ja nykyaikaisem-
pi kuin Putin ja avoimempi hyväksymään 
markkinatalouden mekanismit. Neuvosto-
liitto ei jättänyt häneen yhtä voimakasta jäl-
keä”, Mošes sanoo.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-insti-
tuutin johtaja Markku Kivinen uskoo, et-
tä Medvedevin liberaalimpi sävy johtuu 
siitä, että hänellä on erilainen tausta kuin 
Pu tinilla. Molemmat ovat koulutukseltaan 
juristeja, mutta Medvedev tuli politiikkaan 
yliopistomaailmasta ja Putin KGB:stä.

Kivisen mielestä myös Putin on länsimie-
lisempi kuin venäläiset keskimäärin. Hän 
muistuttaa, että Putin on joutunut kamp-
pailemaan koko virkakautensa ajan kan-
sallismielisiä ja isänmaallisia konservatii-
veja vastaan, jotka pyrkivät ratkaisemaan 
ongelmat lisäämällä kontrollia. Sama koh-
talo odottaa nyt Medvedeviä.

”Suurin haaste on se, pystytäänkö uu-
distuksia toteuttamaan johdonmukaises-
ti. Vanhat rakenteet ja viranomaisten mieli-
valta jarruttavat niitä”, Kivinen sanoo. SK

tumasta vaalikeskusteluihin vetoamalla 
työkiireisiin.

Vaalit kertovat paljon nyky-Venäjän ilma-
piiristä. Politiikka ei kiinnosta venäläisiä, 
mutta he hyväksyvät Medvedevin  presiden-
tikseen ”suvereenin demokratian” henges-
sä, koska nykyinen presidentti Vladimir Pu-
tin, 55, haluaa niin. Ja 
ne, jotka eivät hyväksy, 
eivät saa ääntään kuu-
luviin.

Medvedev nousee 
presidentiksi hyvin eri-
laisessa tilanteessa kuin 
Putin kahdeksan vuotta 
sitten. Sekasortoisesta 
ja konkurssikypsästä 
Venäjästä on kehittynyt 
vakaa ja vauras mutta 
autoritaarinen ja herk-
känahkaisesti voimaansa korostava valtio. 
Ylimääräisiä öljytuloja on ohjattu 110 mil-
jardia euroa niin sanottuun vakautusrahas-
toon. Osaa niistä voi nyt käyttää uuden teol-
lisuuden, infrastruktuurin ja koulutuksen 
kehittämiseen.

Medvedev vannoo virkavalansa touko-
kuussa, ja Putin siirtyy samalla pääminis-
teriksi. Yleisesti arvellaan, että Putin on 
tosiasiallinen johtaja jatkossakin, sillä 
Medvedev on ollut hänen uskollinen aseen-
kantajansa jo 17 vuotta.

Pari viikkoa sitten Medvedev korosti kui-
tenkin lehtihaastattelussa, että presidentti 
on Venäjän ykkösjohtaja myös hänen kau-
dellaan.

”Ei voi olla kahta, kolmea tai viittä valta-
keskusta. Presidentti on vastuussa Venä-
jästä, ja perustuslain mukaan Venäjällä on 
vain yksi presidentti”, hän sanoi.

Yllättävää kritiikkiä
Medvedev on esittänyt vaalien lähestyes-
sä näkemyksiä, jotka voi tulkita kritiikik-
si nyky-Venäjää kohtaan. Puhuessaan hel-
mikuussa Krasnojarskin talousfoorumissa 
hän kuulosti suorastaan länsieurooppalai-
selta liberaalilta korostaessaan vapauden 
merkitystä.  Hänen mukaansa riippuma-
ton lehdistö on nykyaikaisen valtion perus-
edellytys.

”Vapaus on parempi kuin vapauden puu-
te”, Medvedev sanoi. ”Tarkoitan vapautta 
kaikissa muodoissaan – henkilökohtaista 
vapautta, taloudellista vapautta ja ilmaisun 
vapautta.”

Medvedev sanoo haluavansa kaventaa 
valtion roolia talouselämässä. Viime vuo-
sina kehitys on kulkenut  päinvastaiseen 
suuntaan. Energiavarat on palautettu kan-
salliseen valvontaan oikeusvaltion periaat-
teista piittaamatta, ja suuria valtionyhtiöitä 
on luotu myös muille aloille.

Medvedev on ollut itse keskeinen val-
tion edusmies kaasujätti Gazpromin hal-
lituksen puheenjohtajana. Nyt hän puhuu 
kuitenkin yksityisen sektorin merkitykses-
tä ja arvostelee viranomaisia yritysten ah-
distelusta. 

”Laajalle levinneet laittomat yrityskaap-
paukset, niin sanotut 
ratsiat, osoittavat, et-
tei omistusoikeutta ja 
muiden työtä arvos-
teta. Kuinka voimme 
rohkaista aloitekykyä 
ja motivaatiota, jos 
yrittäjät tietävät, että 
ketkä tahansa rosvot 
voivat kaapata heidän 
yrityksensä”, Medve-
dev sanoi Krasnojars-
kissa.

Kyseenalaisista yrityskaappauksista yli-
voimaisesti tunnetuin on öljy-yhtiö Jukos, 
joka ajettiin talousrikossyytteillä valtion sy-
liin. Medvedev ei kuitenkaan maininnut Ju-
kosia nimeltä.

Medvedevin kovin kritiikki kohdistuu oi-
keuslaitokseen. Hänen mukaansa tuomio-
istuimet pitää irrottaa poliitikkojen vaiku-
tusvallasta ja tuomareita pitää kouluttaa, 
jotta he pystyvät torjumaan ulkopuolisen 
painostuksen.

”Liioittelematta voi sanoa, että Venäjä on 
nihilistisen oikeusjärjestelmän maa. Yksi-
kään eurooppalainen valtio ei voi ylpeillä 
samanlaisella lain halveksunnalla”, hän sa-
noi tammikuussa kansalaisjärjestöjen ko-
kouksessa.

Medvedev korostaa yhteistyötä Yhdys-
valtojen kanssa, mutta muuten hän myö-
täilee ulkopolitiikassa Kremlin yleislinjaa. 
Hän tukee serbien näkemyksiä Kosovosta 
ja puolustaa Venäjän viranomaisten pää-
töstä sulkea brittiläisen kulttuurijärjestön 
British Councilin toimistot Pietarissa ja Je-
katerinburgissa.

Nuori ja nykyaikainen
Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-tutki-
musohjelman johtaja Arkadi Mošes on 
seurannut Medvedevin esiintymisiä ”varo-
vaisen toiveikkaana”. Hän pitää merkittä-
vänä sitä, että Medvedev puhuu avoimesti 
oikeuslaitoksen ongelmista.

”Itse asiassa Medvedev tunnustaa, et-
tä Putin on epäonnistunut. Oikeusvaltion 
rakentamisesta on puhuttu vuosia, ja nyt 

” Yksikään euroop - 
 palainen valtio   
 ei voi ylpeillä   
 samanlaisella lain  
 halveksunnalla.”


