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Suomijos santykiai su Rusija po SSRS jlugimo
Suomijos, kaip Pabaltijo ãDOLǐ Lstorija yra glaudžiai susijusi su
Rusija. Šaltojo karo metais WXUEǌt Suomija buvo vienintelơ demoNUDWLQơ Europos valsW\EơWXULnti toNLą LOJą VLHQą su tuometine
SovieWǐ Sąjunga. Nenuostabu, kad Rusija tXUơjRGLGHOĊ ƳWDNą Suomijos užsienio politikai, kuriai teko laviruoti tarp GYLHMǐ tuo metu
didžiausiǐ bloNǐ, norint nesupykdyti savo didžiosios NDLP\Qơs ir
nesugadinti santyNLǐ su NATO QDUơPLV bei kitomis VDNDUǐ Europos šalimis. Po šaltojo karo pabaigos Suomijos užsienio politika
išgyveno transfRUPDFLMą
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ƲVADAS
Didelio bei agresyvaus kaimyno buvimas Suomiją vertơ imtis kitokios užsienio politikos nei ta, NXULą vykGơ daugelis to meto VDNDUǐ šaOLǐ Tuo laikotarpiu, kai Europos šalys jungơVL Ƴ blokus bei bendrijas, Suomija stengơVL išlikti neutrali. TDþLDX Suomijai teko sunki užduotis - jai
teko laviruoti tarp dviejǐ EORNǐ Du principai, kuriais UơmơVL šalis, buvo
„neutralumas” ir „taikus koegzistavimas”. Suomijos politikai suprato,
kad išvengti konfrontacijos SDGơs tik geri santykiai su Sovietǐ Sąjunga1 . Visa SRNDULQơ Suomijos politika su SovieWǐ Sąjunga buvo grindžiama dvejomis sutartimis: DraugystơV susitarimas (Agreement of Friendship) bei Bendradarbiavimo ir aELSXVơV pagalbos sutartis su SovieWǐ Sąjunga (Co-operation and Mutual Assistance with the Soviet Union (FCMA
treaty)) pasirašytomis 1948 metais. Taip susiklostơ situacija, pavadinta
,,Suomijos paradoksu”, kurios vienu iš iniciatRULǐ buvo Suomijos Prezidentas U.Kekkonenas (1956-81); o visa SRNDULQơ Suomijos užsienio politika, kuri paskatino naujos poOLWLQơV kulWǌURV DWVLUDGLPą šalies viduje,
buvo pavadinta finliandizacija. Visa tai pasireiškơ tuo, kad Suomija WXUơjo daug geriau išvystytus tiek diplomatinius, tiek ekonominius santykius su SovieWǐ Sąjunga nei su VDNDUǐ valsW\EơPLs2 . 'LGHOơ SSRS ƳWDND
Oơmơ kad net GơO daugelio klausimǐ susijXVLǐ su SovieWǐ Sąjunga, Suomija susilaikydavo arba net pritardavo jai. Net vieWLQơ šalies spauda nekơOơ MRNLǐ klausimǐ ar dveMRQLǐ GơOVDnW\NLǐ su SovieWǐ Sąjunga. VDNDUǐ
Europoje susiformavo neigiamas SRåLǌULV Ƴ finliandizaciją Tai turbǌt buvo didžiausias paradoksas Šaltojo karo metu, kai didžiausia dikWDWǌULQơV valsW\EơVUơmơja ir Vąjungininkơ buvo demRNUDWLQơ valsW\Eơ TDþLDX
nemažos dalies politoloJǐ tai yra laikoma vienu VơNPLQJLDXVLǐužsienio
politikos paY\]GåLǐ Anot Mikko Majanderio, straipsnyje ,,The Paradoxes of Finlandization” tokia užsienio politika buvo (ir yra) ,,geriausias
aktyvios taikios koegzistHQFLQơV politikos EǌGDV mažai šaliai prieš dideOƳ ir galingą NDLP\Qą´ TDþLDX dauguma vieWLQLǐ šalies poOLWLNǐ sutinka,
kad šis procesas jau praeityje. Visi specialistai SULSDåƳsta, kad tai buvo
ypatingos DSOLQN\EơV bei situacija, kurioje ši poOLWLQơ kulWǌUD galơjo susikurti ir gyvuoti:,, finliandizacija – tai politinơ kulWǌUD, kuri klestơjo po
Suomijos užsienio politikos skơþLX ir tai buvo dalis tos kainos, NXULą mes
(suomiai) mokơjome, kad apsaugotume savo nepriklausRP\EĊ ir prieš kritikuodami privalome pažvelgti Ƴ VąOygas ir geopoOLWLQơV aplinkyEơVkuriomis Suomija turơjo gyventi3 ”.
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Pirmuoju žingsniu naujǐ santykiǐ tarp šaliǐ link galima laikyti
1990 metus. Tais metais tuometinis Rusijos vadovas Borisas Jelcinas
1990 metǐ pradžioje savo vizito Suomijoje metu atsiprašơ už ,,savo
pirmtakǐNLãLPąVi Ƴ Suomijos vidaus reikalus sovieWLQơs eros metais”4 .
Nuo tada smarkiai pradơjo keistis Suomijos užsienio politikos gDLUơV
Rusijos ir Suomijos santykiai sunormalơjo, o abi šalys galơjo bendradarbiauti kaip dvi lygiatHLVơs demRNUDWLQơs vDOVW\EơV. Dar labiau situacija keitơVi 1995 metais Suomijai tapus Europos Sąjungos nare. Tais
SDþLDLs metais buvo sustabdytas Bendradarbiavimo ir aELSXVơs pagalbos sutarties galiojimas.

SUOMIJOS SAUGUMO STRATEGIJOS IR RUSIJA
Griuvus Sovietǐ Sąjungai Suomija ypatinJą GơmesƳ pradơjo kreipti Baltijos MǌURs regionui. TDþLDu ir toliau vienas pagrindiniǐSuomijos
vyriaus\Eơs tikslǐ šiame regione yra taikiǐsantykiǐ su Rusija išlaikymas, ir Suomijos valdžia šiam tikslui skiria ypatinJą GơmHVƳ. Suomijos SRåLǌULX, Rusija ir toliau didelơ ir kariniu SRåLǌULǐ galinga valsW\Eơ
kuri visada dešimteriopai bus stipresnơnei Suomija. PRåLǌULs Ƴ Rusiją,
kaip Ƴ galingą kaimynĊ QơUa toks ƳVLãDNQLMĊs jokioje kitoje valVW\EơMH
kaip Suomijoje. Viena iš tokios nuostatos SULHåDVþLǐ, tai neaiškumas,
ar Rusija išliks neutrali, ar intHJUXRVLVƳ europines institucijas. 10-jo dešimtmHþLo pradžioje tarp Suomijos politikǐ vyravo dvejopas požiǌULs Ƴ
tuometĊ Rusiją Viena dalis poOLWLNǐ Rusija tikơjo, PDQơ kad ji save suvokia kaip (XUD]LQơV civilizacijos cenWUą tRGơO nesijungs ƳVaNDUǐ strukWǌUDV bet vis labiau stengsis stiprinti savo SUDQDãXPąSULHã EuroSą Kita
dalis VXRPLǐ prieštaravo nuomonei, kad Rusija skiriasi nuo Europos valsW\ELǐ bei buvo ƳVLWLNLQĊ kad Rusija gali „išmokti elgtis pagal visas priimtinas normas”5 .
Nepaisant VNLUWLQJǐ nuomRQLǐ Rusija žengia EuroSLQơV integracijos
link, labai stipriai padedama Suomijos. Tai Oơmơ ne tik didžiulis Rusijos
gamtos ištHNOLǐ potencialas, bet Suomijos ir Rusijos istRULQơ praeitis bei
SODþLDi išvystyti tarpusavio prekybiniai ryšiai.
PDJULQGLQơV trys saugumo strategijos, kuriomis vadovavosi iki 2001
meWǐ Suomija: balansavimo strategija, Rusijos neprovokavimo strategija
ir normǐ ir institucijǐ stiprinimo strategija. Šiose strategijoje pagrindinis vaidmuo tenka Rusijai.
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BALANSAVIMO STRATEGIJA (STRATEGY OF BALANCING)
Nepaisant dabartinio silpnumo, Suomijos nuomone, Rusija vis dar
gali kelia karinĊ JUơVmĊ. 7RGơl Rusijos Mơgai yra reikalingas balansas.
Skirtingai nuo daugelio VDNDUǐ ãDOLǐ Suomija nesumažino savo karinio
biudžeto, bet modernizavo armiją Tokiam SRåLǌULXL Ƴ karines gUơVmes
ƳWDkos turi ir visuomHQơV nuomRQơ Gajus SRåLǌULV kad karo atveju nei
viena šalis QHSDGơV Suomijai. Tiesa, ir pati Suomija atsisako stoti Ƴ karines Vąjungas GơO savo didžiosios NDLP\QơV Balansavimo strategiją sudaro keturi keliai: patikimos QDFLRQDOLQơV gynybos sistemos išlaikymas; NATO palaikymas ir bendradarbiavimas su šia organizacija bei dalyvavimas taikos misijose; saugumo problemǐ akcentavimas esant ES nare ir
Baltijos ãDOLǐ nepriklausRP\EơV stiprinimas. Santykiuose su Rusija pastarasis yra vienas iš svDUELDXVLǐSuomija padeda VSUĊsti visus Estijos ir
Rusijos JLQþXV be to, GDUơ GLGHOƳ VSDXGLPą ES Komisijai pradơti derybas
su Estija GơO stojimo Ƴ(XUopos Sąjungą Stiprindama Estijos nepriklausoP\EĊ Suomija vis labiau padidina savo vDGLQDPąją „stratHJLQĊ distanciją´ nuo Rusijos Federacijos gDO\EơV Kartu ir YLVǐ trijǐ Pabaltijo valstybiǐ stiprinimas ir integravimas labiau atitolina Rusiją nuo Suomijos ir
padidina ãLą distanciją Be to, tai mažina ir SDþLRV Rusijos ƳtDNą visame
Baltijos MǌURV regione. Baltijos šalys tampa kaip pietinis kordonas Suomijai nuo Rusijos, ko nebuvo per YLVą Šaltojo karo laikoWDUSƳ
Pagrindine atsvara Rusijos Mơgai šiame balanse Suomija laiko Jungtines Amerikos Valstijas, nes ES Mơgos kariniu aspektu, Suomijos nuomone, neužtenka. Be to, ir SDþLRMH QDU\VWơMH ES QơUD numatyta jokLǐ karinio
saugumo garantijǐ 7RGơO Suomija vis GLGHVQƳ GơmHVƳ kreipia ƳJungtines
Valstijas, tikơGDPD, kad ir toliau JAV neatsisakys savo interesǐ šiame
regione. Nepaisant fakto, kad Suomija QơUD NATO QDUơ, ji ir toliau NATO
bei Jungtines Amerikos Valstijas laiko vienu iš regiono stabilizavimo faktRULǐ Kitaip tariant, Suomijos nuomone, JAV vaidmuo šiame regione yra
,,privalomas ir nepakHLþLDPDV³

RUSIJOS NEPROVOKAVIMO STRATEGIJA
(STRATEGY OF NOT PROVOKING RUSSIA)
Ši strategija Suomijos užsienio politikoje turi labai gilias tradicijas.
Šis metodas jau buvo taikomas Suomijai esant FDULQơV Rusijos imperijos
dalimi. Jis labiausiai buvo naudojamas Šaltojo karo metu ir labai kriti95

kuojamas VDNDUǐ valstybLǐ WDþLDX ši strategija yra aktuali ir dabar. Daugelio daEDUWLQLǐ  Suomijos GLSORPDWǐ nuomone, tai yra naujas buvusios
strategijos, vadinamosios finliandizacijos, nauja forma.
Vienas pagrindiniǐ šios strategijos aspektǐ– tai Suomijos atsisakymas kelti NODXVLPą GơO.DUHOijos, NXULą Suomija prarado po Antrojo pasaulinio karo. Nepaisant didelio visuomHQơs bei tose teritorijose gyveQDQþLǐ žmRQLǐ spaudimo, Suomijos užsienio politikos lyderiai kategoriškai atsisako kelti ãƳNODXVLPą Pagrindinis motyvas, kad klausimo eskalavimas yra vienas iš galimo konflikto tarp Suomijos ir Rusijos šalWLQLǐ
Suomija pasiryžusi šio klausimo neanalizuoti tol „kol pati Rusija neparodys noro šƳ klausimą kelti 6 ”. Vienintelis dalykas ko tikisi Suomija iš
Rusijos, tai supratimas, kad agresyvus karas ir Karelijos aneksija buvo
skaudus VPǌJLV suomiams.
Antras aspektas – tai Suomijos atsisakymas stoti Ƴ NATO. Pagrindinơ to priežastis – akivaizdus Rusijos nenoras ir jos tikslas apsaugoti
savo sienas nuo bet kokio NATO plơtimosi. Suomija stengiasi dalyvauti
NATO akcijose bei plơWoja ir vysto santykius su ãLą organizacija, WDþLDX
apie WDSLPą NATO nare bent iki 2001 m. nebuvo kalbama.
Kitas svarbus aspektas, kad ãLą strategiją Suomija naudoja ir BaltijRVMǌURV regione. .LHNYLHQą LãNLOXVƳ JLQþą su Rusija Suomija primygtinai
reikalauja skubiai VSUĊsti ir VSUĊsti Rusijos naudai. Geriausias pavyzdys, kai Suomija ragino Estiją atsakyti bet kokiǐ teritoriniǐpretenzijǐ
Rusijai, bei ne taip atvirai pasisakyti už narystĊ NATO, o labiau paEUơåti ir akcentuoti narystĊ Europos Sąjungoje.
Ir ketvirtas aspektas - tai aiškus suomiǐ stengimasis užmaskuoti
QDFLRQDOLQƳ VDXJXPąHVDnti šalies pagrindiniu užsienio politikos tikslu.
Geriausias pavyzdys – tai, Suomijos vyriaus\EơV iniciatyva, ES âLDXUơV
dimensijoje buvo QHƳWUDXNWLNODXVLPDL susiMĊ su tradicine saugumo politika. Ir, apskritai, ES ir jos politika yra naudingas Suomijos politikos Ƴrankis, laikantis Rusijos neprovokavimo politikos, nes 10-ojo dešimtmHþLR
vidurio Rusija nelaikơ Europos Sąjungos saugumo politikos aktoriumi.

NORMǏ IR INSTITUCIJǏ STIPRINIMO STRATEGIJA
(STRATEGY OF STRENGTHENING NORMS AND INSTITUTIONS)
âLą strategiją sudaro du pagrindiniai elementai: bendrai priimWLQǐ
normǐ (common) bei institucijǐ vystymas ir Rusijos integravimas Ƴ jas.
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Bendrosios normos, yra susijusios su pasitikơjimu ir saugumo kǌrimu.
Jos svarbios tuo, kad padeda išvengti ginklavimosi diskusijǐ saugumo
klausimuose. Bendrosios institucijos reikšmingos, nes jos leidžia mažoms
YDOVW\EơPV dalyvauti tarptautinio saugumo valdyme. Rusijos atžvilgiu
svarbu ne tik tokiǐ normǐ ir institucijǐ NǌULPDV, bet taip pat Rusijos
ƳWUDXNLPDV Ƴjas. Labai reikšmingas Suomijos bendradarbiavimas su Baltijos MǌURV regiono šalims bei stengimasis Ƴ tai ƳWUDXNWL ir Rusiją SuomiMRVSRåLǌULX labai svarbu, kad santykiai tarp Rusijos ir jos kaLP\QLǐ bǌWǐ
paremti bendrai priimtinomis normomis ir principais, tokiais, kurie yra
taikomi JTO ar ESBO. Kaip vienas Rusijos stabilizavimo ir integravimo
ƳUDQNLǐ ƳãLDV institucijas ir normas yra jos demokratizacija. Anot tuometinơ Suomijos užsienio reikalǐ minisWUơs Tarjos Halonen, stabilumas ir
saugumas padidinamas per poOLWLQƳ ekonRPLQƳ ir sRFLDOLQƳ valst\EơV vysW\PąVL. Demokratija ir tHLVơs yra gerbiamos kaip ypaþ svarbios. 7RGơO
GHPRNUDWLQơV institucijos turi EǌWL stiprinamos 7 . Kitas svarbus dalykas,
kad tokios normos ir institucijos daug lengviau susidoroja su saugumo
problemomis nei NDULQơV

BALTIJOS JǋROS REGIONAS KAIP
GALIMYBƠ NAUJIEMS SANTYKIAMS SU RUSIJA
Suomija – NATO – Rusija
Rusijos ir NATO bendradarbiavimas bei šiek tiek pozityvesnis paþLǐ Rusijos SLOLHþLǐ SRåLǌULV Ƴ NATO daYơ daug peno kalboms apie diGHVQƳ Suomijos ir NATO suartơMLPą, o gDOEǌW net ir narystĊ SDþioje organizacijoje. TDþLDX Rusijos aukšto rango pareiJǌQǐEHL poOLWLNǐ SRåLǌULV Ƴ
Suomijos gDOLPą narystĊ ar GLGHVQƳ suartơMLPą su šia organizacija ir toliau lieka neigiamas8 . Rusija labai kritikavo kai NXULǐ Suomijos politikos
veikơjǐ keliamus klausimus Gơl Suomijos narystơs NATO bei spaudoje
vykusias diskusijas. Juo labiau, kad daugumos NATO narystơV šalLQLQNǐ
nuomone, tapimas nare apsaugoWǐ Suomiją nuo Rusijos spaudimo. Kiti
šalininkǐargumentai tie, kad narystơ NATO kainuoja pigiau, Suomija
viena negali VSUĊVWL regiono SUREOHPǐ taip pat ji QHSDMơJL apsiginti viena. Be to, Suomija save stato Ƴ GYLSUDVPLãNąSDGơWƳ Politiškai ji yra VaNDUǐ Europos dalis, bet kariškai ji yra atsiribojus nuo likusios Europos.
Tuo tarpu NATO skepWLNǐ argumentai išimtinai SDJUƳsti Rusijos baime.
-ǐ manymu, narystơ sunaikinWǐ ypatingus ryšius su Rusija; narystơ pro97

vokuotǐ Rusiją ir destabilizuotǐ padơtƳ regione; karinis nesijungimas
padeda Suomijai likti nuošaly konflikto tarp VDNDUǐ ir Rusijos, narystơ
privers Suomija priklausyti nuo VDNDUǐ pagalbos. Vietoje „Europos bloNǐ´ NǌULmo Ną daro narystơ NATO), turơWǐ EǌWL statRPDÄUHJLRQǐ Europa”, o geriausias to pavyzdys bǌWǐ âLDXUơV Dimensija. O Švedijos bei
Suomijos tapimas NATO QDUơPLs prieš Rusijos valią destabilizuotǐ regiono EDODQVą bei NATO priartơjimas prie Rusijos Federacijos sLHQǐ sukelWǐ pastarosios p\NWƳ Tiesa, Suomija pati yra suinteresuota bendradarbiauti su NATO, WDþLDX tik taikos palaikymo misijose (tokiose kaip PfP)
bei saugumo konferencijose. Kadangi tiek Suomija, tiek Švedija neturi
jokiǐ dideliǐ SULHãǐ, jos gali EǌWi NATO tarpininkơs šiame regione bei
SDJULQGLQơV taikos palaikytojos âLDXUơV Europoje.
Nors kai kuriuose laikraãþLXRVe vis dar pasirodo pranešimǐ, kad
2004m. Suomija gali kreiptis GơO narystơV Ƴ NAT2WDþLDX šiuo metu Suomijos tapsmas NATO nare yra sunkiai ƳVivaizduojamas. Pirmiausia šalis
neturi potHQFLDOLǐ SULHãǐ prie savo VLHQǐ Su SovieWǐ Sąjunga, o dabar ir
RusijDYLVą Wą ODLNą vyko intensyvus politinis, ekonominis ir karinis bendradarbiavimas. Kitas dalykas, kad SovieWǐ Sąjunga nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos nesikơVLno ƳSuomijos valsW\ELQJXPą ar nepriklausoP\EĊ Be to, didžioji NDLP\Qơ visada vertino ir gHUEơ Suomijos neutraOXPą Narystơ versWǐ Suomija didinti B93 GDOƳ skiriama NDULQơms reikmơPV Dar galimas daiktas, tHNWǐ keisti arba SHUåLǌUơti iki tol Suomijos
pastangomis VXNXUWą NNFWZ iniciatyvą GơO nebranduoOLQơVHUGYơV virš
ŠLDXUơV ãDOLǐ $not UXVǐ istoriko Andriejaus Fedorovo, Suomijos tapimas
NATO nare UXVǐ bǌWǐ suprastas kaip nepagarbos ar paniekos gestas UXVǐ
tautai. Tai jis prilygino Suomijos agresijai per AnWUąMƳ pasaulLQƳ NDUą kai
ši kartu su nacisWLQĊ Vokietija puoOơ SSRS. 7RGơO Suomija nerizikuos supykdyti savo didžiojo kaimyno, tuo labiau, kad per pastaruosius 50 meWǐ
nebuvo Qơ vieno karinio konflikto su SSRS ir Rusija. Suomija kartu su
Švedija šiuo metu yra suinteresuotos Baltijos ãDOLǐ integravimXƳ europines institucijas, ir VơNmơV atveju, jos laimơWǐ daugiau nei paþios integruodamos Ƴ NATO.
Suomijos santykiai su Rusija ir ES BUSP
1992 metais Bendradarbiavimo ir aELSXVơs pagalbos sutarties sustabdymas SDURGơ kad Rusija ir Suomijos santykiai pereina ƳQaują eWDSą
nuo GYLãDOLǐ prie GDXJLDãDOLǐVDnW\NLǐ âƳ naują sanW\NLǐ eWDSą dar pa98

skatino Suomijos Ƴstojimas Ƴ (XUopos Sąjungą 1995 metais. TDþLau perơjimas Ƴ naujǐ santykiǐ etapą nevyko sklandžiai. Pirmiausia, Ƴstojus Ƴ
ES, Suomijai teko SHUåLǌUơti visas savo sutartis, susijusias su Rusija, bei
formuoti santykius naujai. To priežastis 1995 meWǐ Rusijos kariQơ kampanija ýHþơQijoje, kur Rusija smarkiai pažeidinơjo žmogaus teises bombarduodama civilinius objektus. Europos Sąjunga buvo ta organizacija,
kuri labiausiai kritikavo Rusiją. Nuo pat 6 – jo dešimtmHþLo Suomijos
pozicija buvo susilaikyti nuo bet kokios kritikos SSRS atžvilgiu. Ši pozicija nepasikeitơ iki pat Ƴstojimo Ƴ(XUopos Sąjungą 1995 metais Suomija
DWVLGǌUơ dviprasmiškoje padơtyje. Suomija QXVSUHQGơODLN\WLV ES linijos,
WDþLDX kiekviena iš QDULǐ – valsW\ELǐWXUơjo kaip galima labiau normalizuoti santykius su Rusija. Europos Sąjungoje buvo suprasta, kad kai kuriais atvejais Suomija negali laikytis Bendros užsienio ir saugumo politikos, tRGơO 2000m. Suomijos prezidentơV Tarjos Halonen iniciatyva buvo
nutarta, kad Suomija turi savo QDFLRQDOLQĊstrategiją ir politiką Rusijos
atžvilgiu, WDþLDX kol QơUD konfrontacijos tarp Rusijos ir ES, Suomija laikosi bendros ES politikos su Rusija daugiašaliuose ir dvišaliuose santykiuose9 . Pati Rusija taip pat sutiko su perơjimu nuo dvišaliǐ santykiǐƳ
daugiašalius su Suomijos Respublika. PDJULQGLQơ priežastis ta, kad „naujoji” Rusija nebelaikơ ES karine JUơVme savo šaliai ir nebetapatino jos su
NATO, kaip tai buvo iki 1991 meWǐ. Kita priežastis - nuo 1991 metǐ
Rusija Ƴ ES pradơjo åLǌUơti kaip Ƴ vieningą užsienio ir saugumo politikos
veikơją. O Ƴ ES vykdomą vieningą saugumo politiką ir kriziǐ valdymo
galimybes Rusijoje buvo åLǌULPą labai pozityviai. KRGơO Rusija neprieštaravo Suomijos stojimui ir nelaikơ ES B863JUơVme sau? Nuo pat 1992
meWǐ augantis ES ekonominis potencialas ir bendra saugumo politika, Rusijos nuomone, WXUơMR sustiprinti Europos organizaciMǐ vaidmenƳ, tuo paþLX susilpninti NATO, \SDþ JAV, ƳWDNą Europoje. Gerai Rusijos pRåLǌUƳ Ƴ
ES atskleidžia 1999 metǐ dokumentas Gơl strategijos su ES: ,,(Rusija
turơWǐ  plơWoti politinius ir karinius santykius su VES kaip viena iš integruotǐ ES GDOLǐ, kad tai atsvertǐ NATO dominavimąEuropoje 10 ”.
Antra, bendradarbiavimas su Suomija kaip ES nare ir vis dar išlaikymas
jos kaip savo VąjungininkơV ne tik skatino Rusijos ekonRPLNą bet leido
šiek tiek ƳWDkoti Europos reikalus. Ir pati svarbiausia priežastis ta, jog
dauguma RusiMRVHNVSHUWǐ Suomijos narystĊ vertino labai teigiamai, kaip
labai svarbią Rusijai.
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Pirmiausia, UXVǐ HNVSHUWǐ nuomone, Suomijos narystơ ES sustiprins
kitRNƳ SRåLǌUƳ Ƴ Rusiją tarp (6QDULǐ tai savo ruožtu skatins ekonominĊ
SDUDPą ir intens\YHVQƳ bendradarbiaYLPą
Antra, dvišaliai ekonominiai santykiai tarp Rusijos ir Suomijos taip
pat turơjo labai sustiprơti, o kartu ir Rusijos ƳWDNa GLGHVQơVe Europos
organizacijose.
TUHþLD Suomijos pirmininkavimas ES 1999 metais ƳURGơ kad Suomijos narystơ sustiprina Rusijos poziciją ES BUSP ir, kad, norint kurti
stiprias saugumo institucijas Europoje, reikalingas realus dialogas su Rusija kaip su galingiausia Europos šalimi.
Galima sakyti, kad Suomijos Ƴstojimas Ƴ Europos Sąjungą Rusijai
buvo naudingas. DaugHOƳ meWǐ tarp Rusijos ir Suomijos vyko intens\YǌV
diplomatiniai, politiniai ir ekonominiai santykiai, tRGơO Rusijai buvo naudinga turơti VąjXQJLQLQNą norint integruotis Ƴ EuroSą DabartiQơ Suomijos prezidentơ labai aktyviai veikơ plơtojant santykius tarp Suomijos –
Rusijos – ES. Kitas aspektas - tai ekonRPLQơ nauda, NXULą gauna Rusija,
\SDþ Sankt Peterburgo regionas. Tapusi ES nare, Suomija Ƴstengơ LãVSUĊsti
nemažai problemǐ NLOXVLǐ po SSRS suirimo: QHGDUEą infliaciją pramoQơV nuosmXNƳAtsigavusi pramRQơ pradơjo žvelgti Ƴ Rusijos rinką kur
buvo investuota daug Oơãǐ Vienas iš EǌGǐ apsaugoti pinigus ir yra Rusijos demokratizacija ir integracija Ƴ EuroSLQơs institucijas 11 .
Tolimesni Suomijos santykiai su Rusija ES kontekste priklausys nuo
to, kRNLą saugumo politikos strategiją pasirinks Europos Sąjunga. Jei ES
QXVSUĊV saugumo poOLWLNą sieti su NATO, Suomijai teks ne tik keisti savo
nesivienijimo poOLWLNą bet ir iš naujo SHUåLǌUơti santykius su Rusija, kuriuos pakeisti gali EǌWL gana keblu, nes bet koks šalies artơjimas su NATO sukelia Rusijos nepasitHQNLQLPą
âLDXUơs dimensija kaip Saugumo strategija
Iki pat šaltojo karo pabaigos âLDXUơV dimensija nebuvo Suomijos užsienio politikos tikslas. TDþLDu viskas keitơVi po Šaltojo karo pabaigos.
Nuo 10-jo dešimtmHþLo vidurio âLDXUơs dimensija tampa svarbia Suomijos užsienio politikos dalimi. ³âLDXUơs dimensijos” metmenis SLUPą
kartą oficialiai pateikơ Suomijos Premjeras Paavo Lipponenas 1997 m.
1998 metais âLDXUơV dimensija” (ŠD) tapo EHQGUąją Europos Sąjungos
politika, kada Suomijos iniciatyva ji buvo ƳWUDXNWD Ƴ Vienos viUãǌQLǐ susitikimo darbotvarkĊ ES VLUãǌQLǐ susitikime Feiroje 2000 m. buvo pa100

tvirtintas ŠD Veiksmǐ planas. ŠD geografiškai apima Baltijos jǌros, ŠiauUơV-Barenco bei $UNWLQƳ regionus. Temiškai ji apima energetikos, atomiQLǐ HOHNWULQLǐ saugumo, transporto LQIUDVWUXNWǌURV PLãNǐ bei gamtos apsaugos, prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo, teisingumo, darbo Mơgos, VRFLDOLQơs ir sveikatos apsaugos bei kitus klausimus. ŠD tikslas nukreipti ES GơPHVƳ ir jos strateginius interesus âLDXUơV Europos link,
tuo SDþLX subalansuojant dvi europines politines-ekonomines ašis: pieWǐ
ir ãLDXUơV Tai pasiekiama per DNW\YHVQƳ5XVijos, \SDþ jos ŠiauUơV VakaUǐ regiono, ƳWUDXNLPą Ƴ bendradarbiaYLPą Pagrindinis tikslas Suomijos
perspektyvoje yra Rusijos integravimas Ƴ EuroSą per SR]LW\YLą abipusišNą priklausRP\EĊ SRVLWively interdependency) ir institucijas. Kartu siekiama panaudoti Rusijos ãLDXUơV vDNDUǐHQHrgetinius resursus bei gamtinius išteklius ES valstybiǐ UHLNPơPs tenkinti. Ʋ ŠD taip ƳWUauktas ir
saugumo matmuo: abipusis naudingas bendradarbiavimas bei daugiašaOLǐ LQVWLWXFLMǐ VXNǌULPDs, kuris WXUơWǐ padidinti regiono sauguPą ir staELOXPą Šie Suomijos tikslai sutampa su Rusijos siekiais, iš kuULǐ vieni
svDUELDXVLǐ yra skatinti regiono bendradarbiaYLPąir didinti regiono sauJXPą Rusijos SRåLǌULǐ jai naudingiausia bǌWǐ jei ši ŠD dimensija išsiY\VW\Wǐ Ƴ gerai YHLNLDQþLą UHJLRQLQĊ SURJUDPąWXULQþLą DLãNLą saugumo
darbotvarkĊ Remiantis RISS, tiek Rusijos užsienio UHLNDOǐ ministras, tiek
šalies saugumo ekspertai laikosi nuomRQơV kad ŠD turi bǌti ,,bandymu
sukurti naują funkcionuojDQþLą saugumo sistHPą paremWą abipuse nauda ir daugiašaliu bendradarbiavimu 12 .
Rusijos susidomơjimas šia regione idơja buvo paskatintas noro, kad
ši dimensija, be ekonominiǐ ir aplinkosauginiǐ klausimǐ, VSUĊstǐ politinius
nesutarimus ir vienas iš jos uždaviniǐ bǌtǐ palaikyti bei skatinti taiką ir
saugumąregione. Rusijos nuomone, ši dimensija ilgainiui peraugtǐ Ƴ atskirą regioninĊ VLVWHPą, kuri JDOơWǐ veikti panašiai kaip ESBO.
TDþLDu âLDXUơV šalys atsiriboja nuo tokio Rusijos noro. ŠD ir toliau
liks susijusi su ekonominiais klausimais, taip pat bus naudingas mechanizmas bendradarbiavimui tarp Rusijos ir ES, bei tolesnei Rusijos integracijai ƳHXUopines sWUXNWǌUDV kuo labai yra suinteresuota Suomijos Respublika.
Suomijos santykiai su Rusija tUHþLDjame WǌNVWDQWmetyje
2001 m. ODSNULþLo mơQHVƳ per susitikimą tarp Estijos ir Suomijos
prezidenWǐ dabartinis Estijos vadovas Arnoldas Ruitelis pažymơjo, kad
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santykiai tarp Rusijos ir Suomijos per pastaruosius daugiau kaip 50 meWǐ turơWǐ bǌti geras pavyzdys Estijai. Vadovai paEUơåơ kad Estijos valsW\Eơ gali pasimokyti, kaip ãLRVYDOVW\EơV WXUơGDPRV LOJąVLHQą, per ilgus
metus išlaikơ geros kaimynystơV tradicijas. Tokiu pavyzdžiu turơWǐ sekti ir Estija13 . Reikia pažymơti, kad Suomija ir toliau Rusiją laiko JUơVme
savo saugumui. Tiesa, tai QơUD oficialiai Ƴvardijama.
2001 metais Vyriaus\EơSULơmơ naują dokumenWą „Saugumo ir gynybos politikos baltoji knyga“ (White Paper on Security and Defence
Policy). Dokumento pradžioje yra kalbama apie tai, kad po Šaltojo karo
pabaigos saugumo situacija Europoje yra stabili ir pastovi, todơO GLGHOLǐ
kRQIOLNWǐ WLNLP\Eơ Europoje yra labai maža. <SDþ tokia konfliktǐtikiP\Eơ yra maža Baltijos MǌURV regione.
Tiesa, toliau jau kalbama apie krizes bei faktorius, kurie gali ƳWDkoti
Suomijos ir MRV SLOLHþLǐ VDXJXPą Kaip tokie nauji faktoriai yra minimi
masinio naikinimo ginklǐ paplitimas, prekyba ginklais, augantis tarptautinis nusikalstamumas, telekomunikacijǐ saugumas, tarptautiniai konfliktai ir, žinoma, terorizmas. âLRVNUL]ơV yra ne karinio, o daugiau pilietinio SREǌGåLR PDJULQGLQơVNDULQơV JUơVmơV - tai NDULQơV agresijos panaudojimas prieš Suomiją Ƴtemptos tarptauWLQơV poOLWLQơV situacijos metu, siekiant paralyžiuoti šalies funkcionaYLPą
Šiame dokumente nemažai vietos yra skirta visoms NDLP\QLQơPLV
šalims, tarp jǐ ir Rusijai. Pirmojoje dalyje pažymima, kad Rusija tĊVLD
reformas, siekdama demokratijos ir rinkos ekonomikos. Tiesa, pastebima, kad ji dar susiduria su GLGHOơPLV problemomis, \SDþ NDULQơmis (didelơ našta biudžetui, stringanti karinơ reforma). Svarbu tai, jog dokumente atskleista, kad Rusijai didžiausias JUơVmes kelia ne Europa ir JAV,
o Kaukazas ir CenWULQơ Azija. Labai pagirtinas Rusijos bendradarbiavimas tiek su ES, tiek su NATO, kuris ir toliau vis labiau intensyvơja. Geri
santykiai tarp Rusijos ir JAV ir toliau turơWǐ EǌWL vienas pagrLQGLQLǐ tarptautinio saugumo garantǐ14 .
Pats dokumentas atvirai nelaiko Rusijos JUơVme šaliai. Jame pažymima, kad pagrindiniǐSDMơJǐ koncentracija ir dislokacija Leningrado
karinơje apygardoje, kuri apima Kolos 3XVLDVDOƳ ir Sankt Peterburgo reJLRQą ir Rusijos tikslai âLDXUơV Europoje yra susiMĊ su NATO plơtimusi,
o stratHJLQơs atRPLQơV ginkluotơV laikymas reikalingas atgrasymo ir BaltiMRVMǌURV prekybos kHOLǐ apsaugojimui. Dokumente pažymima, kad Suomija, planuodama savo saugumo ir gynybos poOLWLNą, turi atsižvelgti Ƴ
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nenumatytus Ƴvykius Rusijoje, kurie gali sukelti krizes, kurios paYHLNWǐ
âLDXUơs UHJLRQą. ýia yra numatyti trys labiausiai tikơtini krizơs scenarijai:
1) technoloJLQơ gamtos katastrofa;
2) padidơjusi ƳWDPSD tarp Rusijos ir Pabaltijo šDOLǐ
3) reformǐ, vyksWDQþLǐ Rusijoje, žlugimas ir Rusijos izoliacija bei
jos užsienio ir saugumo politikos pasikeitimas.
Paskutiniai du scenarijai susiMĊ su kariniu saugumu. Visas šis galimas Suomijos saugumo scenarijus parengtas pagal SULQFLSą„ruošiantis
blogiausiam“. Anot šio Suomijos saugumo dokumento, Rusijos ateitƳ šiame
regione sunku numatyti. Nors Rusija ir toliau vykdo sRFLDOLQơV ir ekonomines reformas, WDþLDX jos užsienio ir saugumo politikos tikslas bus didinti savo ƳWDNą NDLP\QLQơVHvalsW\EơVH 7RGơO ne veltui, vadovaujantis
principu „tikơNLs blogiausio“, pirmiausia yra atsižvelgiama Ƴ situaciją
Rusijos Federacijoje ir visi galimi scenarijai yra kuriami atsižvelgianWƳ
galimas Rusijos ateities vystymosi perspektyvas.

IŠVADOS
Pasibaigus šaltajam karui ir žlugus SSSR, pradơjo keistis Suomijos
užsienio politikos gDLUơV Vienas HVPLQLǐ momenWǐ buvo finliandizacijos
pabaiga, Rusijos ir Suomijos santykiǐ modernơjimas; abi šalys pradơjo
bendradarbiauti kaip dvi lygiatHLVơs demRNUDWLQơs valsW\EơV
Nuo 1991 meWǐ Suomija \SDWLQJą GơmHVƳ teikơ Baltijos MǌURV regionui, kur vienas SDJULQGLQLǐ WLNVOǐ buvo Rusijos integravimas Ƴ europines
institucijas bei sWUXNWǌUDV ir jos demokratizacija. Šiame regione suomiai
regi naujǐ sanW\NLǐVX Rusija gDOLP\EĊ o pats regionas kartu su Rusija
turơWǐ tapti didžiuliu ekonomikos ir kulWǌURV tinklu.
Balansavimo strategija, Rusijos neprovokavimo strategija ir norPǐ
ir institucijǐstiprinimo strategija - trys SDJULQGLQơV saugumo strategijos, kuriomis Suomija vadovavosi iki 2001 meWǐ Šiose strategijose \SDþ
svarbus vaidmuo tenka Rusijai. ýia numatyta, kokia turi bǌti Suomijos
gynybos ir saugumo politika Rusijos ir Baltijos -ǌURV regiono atžvilgiu.
SSRS suirimas ir Rusijos demokratizacija suteikia gDOLP\EĊ platesniems Suomijos ir NATO santykiams, kartu ir Rusijos suartơjimui su šia
organizacija. Toks VXRPLǐ suartơjimas su NATO daYơ peno kalboms apie
gDOLPą Suomijos ƳstRMLPą TDþLDX bent kol kas narystơ NATO yra QHƳPDnoma, pirmiausiai GơO aiškaus ir kieto Rusijos priešinimosi.
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1992 metais Bendradarbiavimo ir aELSXVơs pagalbos su Sovietǐ Sąjunga sutarties (Co-operation and Mutual Assistance with the Soviet
Union (FCMA treaty)) sustabdymas SDURGơ, kad Rusija ir Suomijos santykiai pereina Ƴ naują etapą nuo dvišaliǐ prie daugiašaliǐsant\NLǐ tarp
dviejǐ ãDOLǐ. ŠƳ naują santykiǐ etapą dar paskatino Suomijos Ƴstojimas Ƴ
Europos Sąjunga 1995 metais. Tai palankiai buvo Ƴvertinta ir Rusijos, nepaisant to, kad Suomija prisijungơ prie ES BUSP. Pagrindinơ palankaus
vertinimo priežastis ta, kad Rusija nelaiko ES JUơVme nacionaliniam saugumui, o be to, Suomija tapo pagrindine Rusijos užtarơja ir UơPơja ES.
Nors santykiai tarp šiǐ dviejǐ valstybiǐ per 50 metǐ yra laikomi
pavyzdiniais, WDþLDX Suomija, nors ir neoficialiai, Rusiją vis dar laiko JUơVme savo saugumui. 2001 metais naujame Vyriaus\EơV „Saugumo ir gynybos politikos Baltojoje knygoje“ (White Paper on Security and Defence Policy) numatyti trys labiausiai tikơtini NUL]ơs scenarijai:
1) technoloJLQơ gamtos katastrofa;
2) padidơMusi ƳWDPSD tarp Rusijos ir Pabaltijo šDOLǐ
3) reformǐ, vyksWDQþLǐ Rusijoje, žlugimas ir Rusijos izoliacija bei
jos užsienio ir saugumo politikos pasikeitimas.
SanW\NLǐ pablogơjimas gali Ƴvykti, jei Ƴ vDOGåLą atHLWǐ radikaliosios
arba antivakarietiškos RusiMRVMơgos. 7RGơO ir ateityje bus skatinama Rusijos demokratizacija, rinkos ekonomikos NǌULPDV bei integracija Ƴ Vakarǐ institucijas ir organizacijos.

The Relations between Finland and Russia
during the Period of 1991 – 2002
SUMMARY
During 2000 Finland and the USSR had special relations. Finland’s
foreign and defense policy was highly dependent on the USSR. Their
cooperation went through four stages: starting from Finland being a part
of Russian empire, to being one of the most important allies in the Western and Nordic Europe. The last period dates go back to the end of the
Cold War. Finland come to conceive Russia not only as a threat to their
homeland, but also as a possible partner and ally in helping to create secure community across the Baltic Sea region.
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The collapse of the former Soviet Union, the rise of new states in the
neighborhood of Finland and the changed attitude of Russia towards Finland allowed Finns to adopt new defense and foreign policy. This allowed
Finland to join the European Union and NATO program Partnership for
Peace (PfP).
Since 1991 Finns have paid a special attention towards the development of security in the Baltic Sea region, where the most important task
was Russia’s integration into European institutions and its democratization. Baltic Sea could become a bridge for achieving Russia’s integration. Scandinavian countries, the Baltic States and Russia may turn the
Baltic Sea region into a big economic and cultural network.
In it’s new foreign policy Finland emphasized three landmarks: democratization and integration of Russia, support to the three Baltic states in joining the EU and NATO, and Northern Dimension which could
help to pave the way for security and stability in the Baltic Sea region.
During the Cold War Finnish defense policy was based on the principles of a Non-Provocative Defense (NOD). The main characteristic of
this defense strategy was that a state refused any offensive, nuclear and
chemical armory, stressing only on defense capabilities and weaponry.
The strategy had both, weak and strong points, which are described in
the article. It is worth to mentione that a Non-Provocative strategy had
helped to avoid war and struggle or misunderstandings between the USSR
and Finland during the era of the Cold War.
There is also suggested that new security and defense strategies
are to be the guidelines for XXI century. Strategy of Not Provoking Russia, strategy of Strengthening Norms and Institutions, and Strategy of
Balancing are due to be the most important issues for the future Finnish
security and foreign policy. These and other possible strategies such as
Northern Dimension, Common Security and Defense Policy, which will
lead the country to the XXI century, and future relations between Russia
and Finland are described and analyzed in the article.
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Naujǐ nariǐ priơmimas Ƴ pasaulio prekybos
organizaciją: Lietuvos, Kinijos ir Rusijos atvejai
Pasaulio prekybos organizacija (PPO) yra viena GLGåLDXVLǐ ir
svarbiausiǐ  tarptautinĊ prekybą SULåLǌULQþLǐ organL]DFLMǐ. Prisijungimas prie šios organizacijos yra SDJULQGLQơ priemRQơ valsW\EơPs integruotis Ƴ tarptautinĊ prekybos sisWHPą. Atsižvelgiant
Ƴ prisijungimo prie PPO VSHFLILNą (stojant reikia GHUơWLV su visomis organizacijos QDUơPLV , daroma prielaida, kad naujǐQDULǐ
SULơPLPDV yra puiki WHUSơ PPO QDUơPV siekti ne tik HNRQRPLQLǐ
bet ir poliWLQLǐLnWHUHVǐ Siekiant patvirtinti ãƳ WHLJLQƳ nagULQơMDmos WULMǐ valsW\ELǐ – Lietuvos, Kinijos ir Rusijos – SULơPLmo Ƴ PPO
derybos. Straipsnyje norima išsiaiškinti, ar buvo ir, jeigu taip,
kokie politiniai PPO QDULǐ tikslai, kaip MLHƳWDkojo stojimo derybas,
pagaliau, kokie motyvai, politiniai ar ekonominiai, nXVYơUơ priimant Ƴ RUJDQL]DFLMą naujas nares.
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