VAKAUTTA JA VAURAUTTA:
EUROOPPA-POLITIIKKA OSANA SUOMEN ULKO- JA
TURVALLISUUSPOLITIIKKAA
Perjantaina 28. elokuuta 2020, kello 13:15–16:45
Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, 20100 Turku
Euroopan Unioni on lisännyt suomalaisten taloudellista vaurautta ja tarjonnut ulko- ja turvallisuuspoliittista
vakautta Suomelle 25 vuoden ajan. EU:n rakenteiden tiivistyessä Eurooppa-politiikasta on muodostunut
huomattava lohko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Käsillä olevat murrokset herättävät kysymyksiä.
Pystyykö EU ylittämään jäsenmaiden kansallisten intressien ja nationalismin tuomat haasteet rakentavasti?
Pystyykö se tarjoamaan tulevaisuudessa vakautta ja vaurautta? Millainen turvallisuuspoliittinen yhteisö EU on
25 vuoden kuluttua?

OHJELMA
juontaja:

Susanna Turunen, Ylen EU-kirjeenvaihtaja

13:15 		
”Suomen EU-jäsenyys 25-vuotta - Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomesta Brysseliin”,
		Pertti Salolainen
13:30-14:30 ”Eurooppalainen solidaarisuus ja kansalliset intressit - EU:n päätöksentekokyky ja 			
		yhtenäisyys poikkeustilanteissa”, alustus Jutta Urpilainen
panelistit:

Alviina Alametsä, Iiris Asunmaa, Timo Koivurova, Kai Sauer, Jutta Urpilainen, Matti Vanhanen

14:30		

Yleisökeskustelua ja kysymyksiä

14:45		

Tauko

15:15-16:45 ”EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö – tulevaisuuden ratkaisut?”
panelistit:

Esa Pulkkinen, Timo Pesonen, Mika Aaltola, Ilkka Kanerva, Mika Niikko, Erkki Tuomioja,

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Eurooppa-foorumi Turussa, Paasikivi-seura, Puolustusministeriö, Suomen
Arktinen seura, Suomen geopoliittinen seura, Suomen sotatieteellinen seura, Ulkoministeriö ja Ulkopoliittinen
instituutti.

Puhujat
Susanna Turunen, Ylen EU-kirjeenvaihtaja

Pertti Salolainen, ministeri
“EU-jäsenyys nosti Suomen Euroopan aitojen demokratioiden joukkoon. Samalla se
kohotti itsetuntomme alamaisuudesta oikeaan itsenäisyyteen.”

Alviina Alametsä, MEP
“EU:ta tarvitaan nyt rauhan, ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajaksi
enemmän kuin koskaan”

Iiris Asunmaa, puheenjohtaja, Eurooppanuoret
“Rohkeita ja eteenpäin katsovia päätöksiä tarvitaan EU-tasolla, jotta nuorten
luottamus tulevaisuuteen säilyy ja vahvistuu.”

Timo Koivurova, tutkimusprofessori, Suomen arktisen seuran hallituksen jäsen
”EU on keskeinen voima ratkottaessa globaalia ilmastokriisiä, joka näkyy erityisen
voimakkaasti arktisella alueella. Unionin tulee edistää ilmastojohtajuuttaan
kunkin alueen erityisolosuhteiden pohjalta niin, että sen ilmastopolitiikka on
hyväksytympää ja sitä myöten tehokkaampaa.”
Kai Sauer, alivaltiosihteeri, ulkoministeriö
”Suomenkin turvallisuudelle on tärkeää, että pandemian seurauksena syntyy
aiempaa vahvempi, yhtenäisempi ja globaalisti vaikuttavampi Euroopan unioni.”

Jutta Urpilainen, komissaari
”Globaalista pandemiasta ei ole paluuta vanhaan. Yksi keskeinen oppi kriisistä on
kehittyvän monenkeskisen yhteistyön välttämättömyys, kun rakennamme polkua
kohti vihreämpää, kestävämpää ja reilumpaa tulevaisuutta.”

Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, Paasikivi-seuran puheenjohtaja
“Unionin oman päätöksenteon rinnalla kannattaa käyttää jäsenvaltioiden
mahdollisuutta unionin puitteissa sopia yhdensuuntaisesta toiminnasta - tämä
saattaa olla helpompaa kuin institutionaalinen päätöksenteko.”

Puhujat
Esa Pulkkinen, ylijohtaja, puolustusministeriö
“EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön edistäminen on tärkeää Euroopan ja
sen kansalaisten tulevaisuudelle”

Timo Pesonen, pääjohtaja, Euroopan komission puolustusteollisuuden ja
avaruusasioiden pääosasto (DEFIS)
”EU:n puolustusunioni kehittyy puolustusteollisen yhteistyön kautta”

Mika Aaltola, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti
”Eurooppa on enemmän muiden toiminnan kohde kuin toimija itsessään. Mutta
mitkä yhteistyötoiminnan muodot voisivat tuoda jäsenmaille lisäarvoa suhteessa
monentasoisiin turvallisuusskenaarioihin?”

Ilkka Kanerva, kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
“EU:sta yhtenäisempi ja toimintakykyisempi globaali toimija”

Mika Niikko, kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja
”Puolustusbudjetin kasvattaminen on huonosta taloustilanteesta huolimatta
välttämätöntä. Suomen paras turva on oma tehokas maanpuolustus, jota voidaan
tukea yhteistyöllä kumppanimaiden kanssa.”

Erkki Tuomioja, kansanedustaja, Paasikivi-seuran varapuheenjohtaja
“EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamiseksi on kolmessa
vuodessa saatu enemmän aikaiseksi kuin edellisen 20 vuoden aikana - terve
reaktio kehitykseen jossa Euroopan itsenäistä toimintakykyä tarvitaan.”

