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Pohjustus ongelmaan

Kysymyksiä pohdittavaksi:

Onko nykyinen Venäjä imperialistinen?

Tuetko Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa toista 
osapuolta?

Tuetko Suomen valtion toimia suhteessa Venäjään?
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Imperialismi ei ole mikään leikin asia

-Kysymys siitä onko Venäjä imperialistinen ei ole mikään vähäpätöinen kommunisteille. Asia 
on muodostunut monin paikoin jakolinjaksi sen suhteen, kuinka esim Ukrainassa käytävään 
sotaan suhtaudutaan.

-Tämä ei ole ehkä järkevää, mutta asiasta enemmän esityksen lopussa.

-Arkisessa kielenkäytössä imperialismia käytetään synonyyminä käytökselle jota leimaa 
alueiden valtaaminen ja toisten kansojen alistaminen valloittajien haltuun. Se myös yleisesti 
liitetään eurooppalaiseen tiettävästi jo loppuneeseen siirtomaavaltaan.

-Vasemmistolaisessa ajattelussa imperialismin tulkinnat yleensä ovat keskittyneet 
Yhdysvaltain ja sen liittolaisten suorittamien voitontavoittelussa suoritettujen sotilastoimien 
arvosteluun ja tuomitsemiseen.

-Venäjän aloittaman invaasion seurauksena jopa oikeistolaiset ja vasemmistolaiset, jotka 
ovat väittäneet vuosia ettei imperialismia enää ole olemassa ovat löytäneet termin 
uudestaan. Venäjän toimet tuomitaan imperialistisiksi ilman mitään oikeaa ymmärrystä siitä, 
mitä termi oikeastaan tarkoittaa.
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Kommunisteille määritelmällä on paljon väliä.

-Kommunisteille imperialismi ei ole pelkästään alueiden hamuamista muiden 
maiden kustannuksella. Kommunisteille imperialismi on myöhäisen vaiheen 
kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän rakenteellinen ominaisuus.

-Kommunistien näkökulmasta valtiot, jotka ovat imperialistisia edustavat 
kapitalistisen valtarakenteen kehittyneintä ja näin ollen myös vaikutusvaltaisinta 
osaa.

-Nämä valtiot ovat kapitalistisen hegemonian ytimessä ja kommunistit näkevät ne 
sekä päävastustajinaan että otollisimpina kohteinaan proletariaatin 
vallankumouksen kannalta.

-Tämän seurauksena Venäjän mahdollinen imperialistisuus tai sen puutteen voi 
nähdä olevan merkittävässä roolissa siinä, kuina kommunistien kuuluisi suhtautua 
Venäjän käynnistämään (vaikka myös länsi näytteli olennaista roolia) sotaan.
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Jos Venäjä ei ole imperialistinen...

-Panokset ovat kovat

-Mikäli Venäjä on imperialistinen ovat kommunistit lähtökohtaisesti velvollisia 
vastustamaan sen pyrkimyksiä.

-Monet kommunistit ovat Neuvostoliiton romahtamisenkin jälkeen nähneet 
Venäjän vastavoimana USA:n edustamalla läntiselle imperialismille ja tukeneet sen 
näkökantoja sekä toimia. Tämän aatteellinen perustelu on helpompaa jos Venäjä on 
luokiteltu kapitalistiseksi mutta ei – imperialistiseksi valtioksi.

-Jos Venäjä ei ole imperialistinen voidaan sen käymät sodat ja muut toimet nähdä 
kansallisina turvallisuuspoliittisina ratkaisuna läntisen imperialismin 
valtapyrkimyksiä vastaan. Tämän tulkinnan alla esim. Ukrainan sota voi olla jopa 
kannatettava toimi, jos lähdetään siitä tulkinnasta että USA,länsi ja NATO 
valmistelivat Ukrainaa alustakseen Venäjän alistamiseen tähtäävässä 
toiminnassaan. Tämä noudattaa pitkälti Venäjän hallituksen ja esim VFKP:n kantaa.
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Niin kommunistien ei tarvitsisi välttämättä 
vastustaa sen toimia...

-Jos puolestaan katsoo lännen roolin olevan vähäinen ja katsoo 
esim Ukrainana tai Georgian sodan olevan kansallinen sota 
kahden ei – imperialistisen valtion välillä, on mahdollista ottaa 
asiaan neutraali asenne tai jopa tukea Venäjän toimia esim. sillä 
perusteella että pitää Ukrainan antikommunistista 
oikeistohallitusta vastenmielisenä.

-Tämä on melko harvinainen tulkinta kommunistien 
keskuudessa, sillä lännen massiivinen mukana olo Ukrainan 
tukemisessa vääntää helposti tulkinnan vähintään siihen, että 
imperialistinen länsi puuttui kansalliseen sotaan ja teki siitä 
osan imperialistista hyökkäystä Venäjää vastaan.
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Mutta entäpä jos Venäjä onkin imperialistinen?

-Jos Venäjä puolestaan määritellään imperialistiseksi muuttuu Venäjän toimien 
puolustaminen kaikissa olosuhteissa aatteellisesti haastavaksi.

-Imperialistisen Venäjän hyökkäys lännestä riippumattomaan Ukrainaan olisi 
imperialistinen valloitussota, jota vastaan Ukraina kävisi tietyssä määrin 
oikeutettua kansallista taistelua. Tämä on narratiivi, joka on kaikkein rumimman 
näköinen Venäjän kannalta ja juuri se, jonka porvarillinen media pyrkii luomaan.

-Porvarillisessa skenaariossa länsi ei ole imperialistinen, mutta Venäjä on. Lännen 
puuttuminen konfliktiin on tehty vain Ukrainan avustamiseksi. Hyvä – Paha on 
selkeä ja länsi on hyvä.

-Maltillisessa vasemmistolaisessa versiossa länsi on imperialistinen tai sen osana on 
imperialistisia valtiota. Lännen rooli ei kuitenkaan ollut syynä Venäjän 
imperialistiselle hyökkäykselle. Tämän johdosta Venäläinen imperialismi on 
pahempaa imperialismia jota täytyy vastustaa.  
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...se tarkoittaisi imperialistien välistä sotaa.

-Jos sekä Venäjä, että Länsi ovat imperialistisia on Ukrainan sota nähtävä imperialististen 
suurvaltojen välisenä sotana, jotka kuuluvat olennaisena osana imperialistista rakennetta. 
Leninin imperialistinen teoria katsoo imperiumien kilpailun resursseista ja markkinoista 
johtavan lopulta vääjäämättä imperiumien välisiin sotiin. Tässä kontekstissa Ukrainan sota 
on helppo nähdä  tilanteena jossa kaksi kilpailevaa imperiumia on ajautunut sotaan 
resursseista ja markkinoista. Tämä on merkitsevin määritelmä.

-Todellisuudessa Ukrainan sota on myös monta muuta päällekkäistä sotaa monin päällekkäisin 

merkityksin. Kansantasavalloille se on sisällissota ja vapaussota, Russofobeille jonkinlainen pyhä sota 
pahuutta vastaan,  Se on kansallinen puolustussota Ukrainalle,  Se on Venäjän perspektiivistä 
kansallisen turvallisuuden turvaamissota ja sota läntistä laajenemista vastaan tai sota jolla voidaan 
saavuttaa vääryydellä menetettyä, Lännelle se on sota, jossa venäjän imperialistiset ambitiot on 
pysäytettävä. Joillekin se voi olla seikkailua ja ryöstelyä tai työtilaisuus. Silti imperialistinen sota on ylin 
määrittäjä.

-Leninin mukaan työväenluokan ei tule missään olosuhteissa tukea imperialistien välistä 
sotaa. Ei edes sotaa, jonka osapuolena oma porvarillinen valtio on. Tämän aatteellisen 
komennon alle ei jää paljon mahdollisuuksia Lännen muttei myöskään Venäjän 
ymmärtämiselle tai tukemiselle.
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-Tämän johdosta on selvää, että voidakseen jatkaa tukeaan Venäjälle, 
vaikka vain siltä pohjalta että se on yhdysvaltojen vastustaja, on 
kommunistin pystyttävä perustelemaan itselleen aatteellisesti se, ettei 
Venäjä ole teoreettisesti tarkasteltuna imperialistinen valtio.

-Lapsellisin muoto perustelusta on ajatus, että koska USA on imperialistinen 
ja se on Venäjää vastaan on Venäjän oltava imperialismin uhri tai sen 
vastainen valtio, ei imperialisti.

-Valitettavasti tämä ei toimi perusteluna. ”Tunnettu kiusaaja Unto lyö 
Vellua, tämä tarkoittaa, että Vellu on kiusaamisen vastustaja  tai sen uhri, 
muttei ainakaan kiusaaja”
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-Venäjän olemusta imperialismia on syytä tarkastella Leninistisestä 
teoriasta käsin.

-Ne jotka kannattavat näkemystä, jonka mukaan Venäjä ei ole 
imperialistinen ovat löytäneet Leninin teorioista tulkintoja, jotka 
mahdollistavat nykyisen Venäjän sulkemisen imperialististen valtioiden 
ulkopuolelle.

-Varsinkin marxismi – leninismin kannattajien keskuudessa tulkinta on 
yleinen (sattumalta taho, joka kaikkinensa suhtautuu Neuvostoliittoon ja 
sen perintöön kaikkein suurimmalla rakkaudella).

-Tulkinta on myös yleinen alikehitetyssä maailmassa, jossa Venäjän rooli 
läntisen imperialismin vastustajana sekä kauppakumppanina tuo sille 
suotuisaa suhtautumista.
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Leninin imperialismi määritelmä

Lenin kirjoitti seuraavanlaisen määritelmän imperialismista:

”Jos olisi annettava mahdollisimman lyhyt määritelmä imperialismista, 
niin pitäisi sanoa, että imperialismi on kapitalismin monopolistinen vaihe. –
– Imperialismi on kapitalismia sillä kehitysasteella, jolloin on muodostunut 
monopolien ja finanssipääoman herruus, pääoman vienti saanut 
huomattavan merkityksen, kansainväliset trustit aloittaneet maailman 
jakamisen ja maapallon koko alueen jakaminen suurimpien kapitalististen 
maiden kesken on päättynyt. – – imperialismille on oleellista muutamien 
suurvaltojen kilpataistelu hegemoniasta, ts. pyrkimys maiden valtaukseen, 
ei siinä määrin suorastaan itseään varten kuin vastustajan heikentämiseksi 
ja sen hegemonian järkyttämiseksi.”
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Leninin luoman määritelmän mukaan imperialistisessa 
taloudessa on siis viisi keskeistä tuntomerkkiä:

1)Tuotannon ja pääomien keskittyminen on edennyt niin pitkälle, että se on 
luonut monopolirakenteen, joka hallitsee taloudellista elämää.

2)Pankki- ja teollisuuspääoma ovat sulautuneet yhteen ja muodostavat 
finanssitaloudesta voimansa saavan talousoligarkian.

3)Pääoman viennin merkitys korostuu tavaran viennin kustannuksella.

4)Kapitalistien välille on muodostunut kansainvälisiä monopolistisia 
liittoumia, jotka läänittävät maailman hyödyntämisalueekseen.

5)Maapallo on maantieteellisesti jaettu suurimpien kapitalistivaltojen 
kesken.
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Argumenttejä Venäjän imperialistisuutta vastaan

-teoreettisemmat suhtautumiset käsittelevät asiaa Leninin 
teorioiden välityksellä.

-Seuraavanlaiset perustelut on esitetty tukemaan väitettä 
pääpiirteissään.

-Esimerkkinä marxilainen akateeminen julkaisu vuodelta 2019 
jonka muutamat perustelut ovat kestäneet aikaa heikosti. Osalla 
voi olla relevanssia.
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1. Venäjän asema maailman monopolistisessa 
talousjärjestelmässä on varsin heikko.

-Venäläiset suuryritykset eivät ole merkittävässä roolissa maailman 
kapitalistisessa järjestelmässä. Vain 4 mahtuu 100 merkittävimmän 
joukkoon tarkasteltuna arvoa. (4)

-2000 globaalin yritysten joukosta venäläisten yritysten osuus on vain noin 
30. Näiden yritysten yhteenlaskettu vauraus on vain 1% näiden yritysten 
kokonaismäärästä.

-Venäläinen työvoima on suhteellisesti hyvin tuottamatonta. Yksi 
työntekijää tuottaa vain ½ EU:n keskitasosta ja 1/3 USA/Saksa kaltaisten 
maiden  Tämä estää sitä kilpailemasta tehokkaasti muiden kapitalististen 
maiden kanssa ja kuvaa talouden kehittymättömiä rakenteita.

-Vain 1% koko maailman kononais tuotannosta tapahtuu Venäjällä (nro 15, 
mikä on pieni osuus verrattuna Kiinaan 20% USA 18%
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2. Venäjä on lähinnä raaka-aineiden tuottaja.

-Imperialististen maiden kuuluisi olla raaka – aineiden kuluttajia, jotka  tuottavat vientiin 
korkean teknologian tuotteita.

-Tuotteiden viejänä Venäjä oli maailman mittakaavassa numero 17. Tämä ei nosta sitä 
kärkikaartiin.

-Venäjän vienti 2017 koostui 58% öljystä ja kaasusta, 11% metalleista, 6% jalostamattomista 
ruokatuotteista, 3% puutavarasta,sellusta ja paperista ja 4% jalokivistä ja jalometalleista. Yli 
82% viennistä oli erilaisia raaka – aineita. Valmiit tuotteet, jotka pitivät sisällään 
sotatekniikan, muodostivat vain 8% viennistä.

-Vuonna 2017 Venäjälle tuotiin 10x määrä erilaisia laitteita ja koneen osia suhteessa vientiin.

-Venäjän vientituotteet muistuttavat enemmän jonkun keskinkertaisen teollistuneen 
alikehitetyn maan tuotteita, kuin kehittyneen imperialistisen valtion.
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3. Venäjän asema maailman finanssijärjestelmässä 
on vähäinen.

- Maailman pankkijärjestelmässä venäläisistä pankeista vain yksi on 100 
suurimman joukossa, sijalle 66

-Vaikka Venäjältä viedäänkin paljon pääomaa maailmalle, on merkittävä 
osuus siitä erilaista veroparatiiseihin kertymää.

-Yhtäkään venäläistä yritystä ei ole 100 eniten reaalista omaisuutta 
ulkomailla omistavien kansainvälisten yritysten keskuudessa. Kaikkien 
Venäläisten yritysten omistamat ulkomaalaiset omistukset ovat vähemmän 
kuin 2 suurimman kansainvälisen yrityksen.

-Venäläisten osuus maailman reaali ja finanssivauraudesta on vähäinen. 
Vain 0,7% verrattuna USA 31% ja Kiina 16,4%.

-Finanssipääoman viemisen suhteen Venäjä on siis hyvin vähäpätöinen 
toimija.
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4. Venäjällä on sotilalaallista voimaa ja vaikutusvaltaa, mutta 
tämä ei tee siitä imperialistia

-Venäjän suuret asevoimat eivät tee siitä imperialistista, vaikka ne 
heijastelevatkin 5) kohtaa eli kykyä hallita maa- alueita. Ne tekevät 
Venäjästä kuitenkin vaikean painostettavan.

-Venäjä peri asevoimansa, ei tehnyt niitä itse.

-Venäjä on ainoa entinen neuvostomaa, jota imperialistinen valtablokki 
uhkaa hyökkäyksellä. USA käyttää 10x enemmän määrärahoja aseisiin.

-Venäjä on tietysti maailman toiseksi suurin aseiden viejä, mutta ei se tee 
imperialistia. USA on isompi ja selvästi tienaa aseilla enemmän.

-Vain 2 sotilastukikohtaa entisen NL ulkopuolella. USA yli 800.
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…. ei imperialisti…… ei...

-Venäjän interventiot Yugoslaviassa, Georgiassa, Ukrainassa ja 
Syyriassa eivät pyrkineet ottamaan haltuun luonnonvaroja tai 
vaurautta !!!(Hyvin kyseenalainen väite Ukrainan jälkeen)

-Venäjän interventiot ovat olleet pienimuotoisia!!!(Hyvin 
kyseenalainen väite Ukrainan jälkeen)

-Venäjä ei ole organisoinut vallankaappauksia kuten 
imperialistit

-Georgian sodassa Venäjä puolusti osseetteja USA:n tukemia 
georgialaisia vastaan.

-Syyriassa Venäjä esti Lännen organisoiman vallanvaihdoksen
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…...edes Ukrainassa

-Ukrainan  sota oli seurausta Venäjä vastaisesta USA:n organisoimasta 
vallankaappauksesta. Vaikka Venäjä liittikin Krimin itseensä 
(demokraattisen kansanäänestyksen myötä) ja tukee itäukrainan 
kansannousua, ei se ole osoittanut kiinnostusta itä- ukrainan alueiden 
haalimiseen.!!!(Ei pidä Ukrainan valossa paikkaansa)

- Venäjä ei ole hyökännyt minnekkään aikomuksenaan vaihtaa tämän 
maan hallintoa kuten USA, Britannia, Ranska!!!(hyvin kyseenlainen 
väite Ukrainan jälkeen)

-Eli Venäjä käyttää mittavia asevoimiaan itsensä puolustamiseen eikä 
imperialistiseen valloitukseen ja painostamiseen.
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Tiivistetysti

Perusteluna Venäjän imperialismia vastaan esitetään

1. Venäjän asema maailman taloudellisessa järjestelmässä on liian heikko, verrattuna ensisijaisiin 
imperialistisiin valtioihin, jotta se toteuttaisi kohtaa 4

2.Venäjän pääomien vienti ei rakenteeltaan vastaa kehittyneen imperialistisen vaiheen kapitalistisen 
maan rakennetta. Venäjän tuotantojärjestelmä ja tuotteet ovat takapajuisia lähinnä raaka -aineita. Näin 
ollen se ei täytä imperialistisen maan kriteerejä. Täten se ei toteuta kohta 3

3. Venäjän finanssipääoma on maailman mittakaavassa vähäinen jos sitä verrataan kehittyneempiin 
talouksiin. Näin ollen Venäjä ei täytä kohtaa 2

4. vaikka Venäjän asevoimat ovatkin suuret, Ei venäjä käytä näitä asevoimia imperialistisesti vaan 
puolustaakseen omaa aluettaan. Näin ollen Venäjä ei täyttäisi kohtaa 5.

Kaikesta tästä seuraa, että Venäjä ei ole imperialistinen valtio vaan pikemminkin 
kapitalistinen puolikehittynyt maa, joka ei kuitenkaan ole läntisten imperialistivaltojen 
suorassa kontrollissa, minkä johdosta se on näiden imperialistien jatkuvan hyökkäyksen 
kohteena.
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Nyt sitten aloitetaan kriittikki.

4. kohdan perustelut ovat hyvin ongelmallisia. Venäjän asevoimien tekemien operaatioiden toiminta oli jo 
ennen Ukrainan sotaa mahdollista tulkitta imperialistiseksi omien aluepiirien varmistamiseksi. Koko 
puolustuksellisuus on pitkälti riippuvainen siitä onko valmis ottamaan vastaan Venäjän perustelut ilman 
epäilyksiä. Ukrainassa aloitettu suurimittainen sota joka tapauksessa osoittaa täysin selviä imperialistisen 
valloitussodan piirteitä. Maa-alueiden haltuun otto, alkusodan pyrkimys kaataa Kiovan valta jne. Näin ollen 
hylkäisin suoraan nämä perustelut. Onko kysymys sitten puolustuksellisesta valloitussodasta, jota 
vähäpätöinen ahdistettu kansakunta käy läntisiä imperialisteja vastaan?

1,2 ja 3 Perustelu ovat luonteeltaan pätevämpiä, sillä ne keskittyvät osoittamaan sen, ettei Venäjän talous täytä 
vaatimuksia imperialistiselle valtiolle. Venäjä on kiistatta heikompi taloudellisesti kuin sen 
ykköskilpakumppani Yhdysvallat ja jää myös monien muiden suurvaltojen taakse. On totta ettei 
kansainvälisellä tasolla venäläisyritykset, pankit tai teollisuus tuotteet näyttele kovinkaan suurta roolia (pois 
lukien sotilastarvikkeet). Lisäksi Venäjä on energian ja raaka-aineiden ei kehittyneiden teollisuustuotteiden 
viejä.

Jos keskityttäisiin talouden rakenteeseen, kokoon ja Venäjän asemaan globaalissa 
taloudessa voitaisiin kenties hyväksyä argumentti sille, että Venäjä on liian heikko 
ollakseen imperialistinen valtio. Valitettavasti tämä ei ole pätevä tulkinta 
monestakaan syystä.
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Entäpä sitten Tsaarin Venäjä, Itävalta-Unkari...jne

-Jos kielletään nykyisen Venäjän imperialistisuus Leninin teorioihin nojaten vedoten 
taloudelliseen kehittymättömyyteen päädytään outoon lopputulokseen.

-Tämä nimittäin tarkoittaisi, että valtiot kuten keisarillinen Japani, Ottomaanien imperiumi,  
Itävalta-Unkari, Italia ja myös Venäjän keisarikunta eivät olisi olleet imperialistisia valtioita. 
Niillä kaikilla oli venäjän imperialistisuuden kiistäjien argumenttien mukaisesti 
kehittymättömät taloudet, selvästi heikommat kuin Saksalla, Britannialla, Ranskalla, Usalla 
ja muilla taloudellisilla suurvalloilla.

-Esimerkkinä Leninin imperialismi kapitalisminkorkeimpana asteena mainitsi maailman 
arvopaperiomistuksista.

-Iso-Britannia osuus oli 23,6%, USA 22%, Ranska 18,3%, Saksa 15,8%

-Venäjä 5,1%, Itävalta-Unkari 4%, Italia 2,3%, Japani, 2%

Tästä taloudellisesta kehittymättömyydestä huolimatta on aivan selkeää, että Lenin ja muut 
aikakauden kommunistit pitivät myös näitä valtioita imperialistisina. Eikö Lenin ymmärtänyt 
omaa teoriaansa laskiessaan Venäjän ja Japanin imperialististen suurvaltojen joukkoon?
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-Marxilaisilla teoreetikoilla kuten Leninillä oli täysi tietoisuus esimerkiksi Venäjän 
taloudellisesta heikkoudesta. He eivät kuitenkaan tarkastelleet asiaa kaavamaisesti 
ja pelkän talouden osasalta. Muitakin kriteerejä päätyä imperialistien joukkoon oli

”XIX vuosisadan viimeinen kolmannes oli uuteen imperialismin kauteen johtavaa siirtymäaikaa. 
Monopolioikeutta ei nauti yhden, vaan useampien, hyvin harvojen suurvaltojen finanssipääoma. (Se 
monopoliasema, joka Japanissa ja Venäjällä on sotilasvoimaan, tavattoman laajaan alueeseen tai siihen 
nähden, että ne voivat erikoisen mukavasti rosvota muukalaisia, Kiinaa j.n.e., osaksi täydentää ja osaksi 
korvaa nykyisen, uusimman finanssipääoman monopolia.”Lenin

”Mikä oli syy sotaan? Italian rahakirstujen ja kapitalistien ahneus, jotka tarvitsivat uusia markkinoita ja 
uusia saavutuksia italialaiselle imperialismille.”Lenin

”Saksan, Itävallan ja Unkarin vallankumouksellisten on käytettävä uuden liittouman olemassaoloa 
kiihdyttääkseen kamppailuaan Saksalais-itävaltalaista imperialismia vastaan.” Bela Kun

-Perinteinen marxilainen määritelmä imperialistiselle valtiolle ei koskaan perustunut yhteen 
määreeseen, kuten talouden kokoon. Pikemminkin se perustui tämän valtion talouden, poliittisten ja 
sotilaallisten seikkojen kokonaisuuden arviointiin.
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Imperialismin uudistettu määritelmä?

Tässä yhteydessä mukaillen Trotskilaista kirjoittajaa Michael Pröbstingiä, joka antoi 
mielestäni toimivan ja Leninin ajatusten kanssa yhtenevän määritelmän imperialismille.

Imperialistinen valtio on kapitalistinen valtio, jonka monopolit 
ja valtiokoneistot omaavat aseman maailman 
valtajärjestelmässä missä ne ensisijaisesti ja ennen kaikkea 
dominoivat muita valtioita ja kansakuntia. Tämän seurauksena 
ne saavat lisäarvoa-voittoja ja muita taloudellisia, poliittisia 
ja/tai sotilaallisia etuja tällaisista suhteista jotka perustuvat 
alikehitys-ylikehitys suhteeseen ja suoraa riistämiseen.

-Lauseen paikkansa pitävyydestä voi kiistellä, esimerkiksi siitä ovatko monopolit 
imperialistisen valtion, vai onko imperialistinen valtio näiden monopolien. Voisi 
myös ajatella monopolien käyttävän imperialistista valtiota.
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-Jo pelkästään tarkastellen Venäjän laajaa sotilaallista ja sen mukana 
tulevaa poliittista voimaa, esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa, sekä 
Venäjän sotilaallisia toimia ympäri maailmaa, sekä laaja osuutta globaalista 
asekaupasta voi luoda melko pätevän argumentin Venäjän 
imperialistisuudesta. Ei sen dynaamisena, mutta eräänlaisena brutaalina 
köyhän miehen versiona, joka sotilaallisen voiman avulla kykenee ja pyrkii 
saavuttamaan taloudellisia ja poliittisia etuja.

-Todellisuudessa tämä ei ole mitään mihin on tarvetta keskittyä, sillä 
myöskään Venäjän talousrakenteet ja taloudellinen voima eivät ole niin 
vapaat imperialistisista elementeistä kun M-L ymmärtäjät haluaisivat.

-Sukelletaanpas hieman Venäjän imperialistiseen talousrakenteeseen.
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Kotimaiset monopolit dominoivat Venäjän taloutta

-Venäjän talousjärjestelmä ei ole mitenkään läntisten imperiumien monopolien kontrolloima, 
joten on joutavaa esittää Venäjän olevan läntisen imperialismin alikehittämä saatikka 
alisteinen tälle imperialismille.

-Vain 6,4% Venäjälle investoidusta pääomasta on ulkomaista. Venäläisen pääoman osuus on 
86,3% ja loppu 7,3% oli  yhteisiä.

-Sama pätee pankkijärjestelmään. Vain 13,4% Venäjän rahapääomasta oli ulkomaisissa 
pankeissa.

-Venäjän velkaantumisaste on vain noin 18% BKT mikä on selvästi vähemmän kuin 
useimmilla läntisillä imperialistimailla. Tämä poikkeaa myös useimmista alikehitetyistä 
maista, jotka ovat velkaantuneita Läntisille imperialistisille rahoituslaitoksille.

-Voi siis sanoa, että Venäjän talous on vankasti Venäjän omien monopolien käsissä. Maan 
talous joka oli ostovoima korjattuna kuitenkin maailman 6 suurin 2021 seisoi omillaan 

Läntisen imperialismin keskellä.. vähän kuin oma imperialistinen läänitys.
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Venäjällä on oma taloudellinen nautintoalueensa 
”imperiuminsa”

-Venäjän talous ei ole muutenkaan perifeerinen sillä sen merkitys raaka-aineiden ja 
varsinkin energian myyjänä on niin merkittävä, että se kykenee päätöksillään 
vaikuttamaan koko maailman talousjärjestelmän toimiin.

-Omalla lähialueellaan (pois lukien ne alueet, jotka ovat lipuneet lännen 
taloudelliseen valtapiiriin), jossa Venäjällä on pitkään ollut sotilaallinen, poliittinen 
ja taloudellinen valta ei Venäjä ole edes puoliperifeerinen toimija, vaan alueen 
vahvin taloudellinen voima.

-Venäläinen pääoma esimerkiksi dominoi Uzbekistania ja Valko-Venäjää yli 50% 
osuudella pääomista,  puhumattakaan Ukrainasta irrotetuista Donetskista tai 
Luhanskista tahi Georgiasta irrotetuista Etelä-Ossetiasta ja Abhasiasta. Myös 
Armenian pääomasijoituksista 35% on Venäläistä. Välillisesti myös muualla 
Euraasiassa.

-Venäläiset yritykset ovat suuria toimijoita näissä maissa ovat kyenneet pitämään 
asemansa läntisiin mutta häviämässä kiinalaisille Kiinalaisiin yrityksiin nähden.
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Venäjä hyödyntää imperiumiansa myös sen 
inhimillisiä resursseja

-Kun puhutaan imperialistisesta hyväksikäytöstä on muistettava, että 
halpatyövoiman ja varsinkin siirtotyövoiman käyttäminen on olennainen 
osa tätä riistoa. Käyttämällä nautintoalueensa köyhempien maiden 
työläisten työvoimaa kykenee imperialistinen taho hyödyttämään omien 
kapitalistiensa tuotantoa tämän työvoiman lähtömaan kustannuksella.

-On laskettu, että Venäjällä olisi töissä 13-15 miljoonaa siirtotyöläistä. 
Valtaosa näistä on lähtöisin Venäjän taloudellisen nautintoalueen maista 
itä-Euroopasta ja keski-aasiasta. Tämä tekee siitä maailman toiseksi 
suurimman siirtotyövoiman käyttäjän heti USA:n jälkeen.

-Tähän voi myös laskea mukaan 19 miljoonaa etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvaa ihmistä, jotka olivat jo Leninin määritelmissä yksi Venäjän 
keisarikunnan imperialistinen valtti. Näitä ihmisiä käytetään maan sisäisenä 
halpatyövoiman lähteenä ja hyväksikäytetään kuten kaikissa imperialistissa 
maissa.
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Elikkäs... Venäjä on imperialistinen

Yhteenvetona voi siis sanoa seuraavaa:

-Venäjä on isoisänsä Venäjän keisarikunnan tapaan imperialistinen suurvalta. 
Edeltäjänsä tapaan sen talous on kehittymättömämpi ja pienempi kuin sen 
vahvimpien kilpailijoiden.

-Se että olet heikompi imperialisti kuin vahvemmat ei kuitenkaan tarkoita ettei 
Venäjä olisi imperialistinen.

-Venäjä on kyennyt pitämään itsellään hyvin laajan  maantieteellisen läänityksen, 
jota se voi käyttää taloudellisena nautintoalueenaan. Tämä Venäjän imperiumi, 
joka koostuu sen omista alueista ja sen alikehittämistä lähivaltioista muodostavat 
oman imperialistisen alajärjestelmänsä kapitalistisen ja imperialistien dominoiman 
maailmanjärjestelmän sisälle. Tämän alueen taloutta hallitsevat Venäjän 
kapitalistit ts. Venäjän imperialistit.
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Imperialisti jonka asema ei ole kovinkaan hyvä..

-Venäjän valta perustuu sen suureen sotilaalliseen voimaan, laajojen 
luonnonvarojen hallintaan ja kotimaisten sekä ulkomaisten työläisten riistämiseen.

-Venäjä ei ole kansallisvaltio, joka puolustaa omaa kansallista itsehallintaansa. Se 
on taloudellisilta kyvyiltään heikompi imperiumi, joka koittaa säilyttää oman 
taloudellisen nautintoalueensa ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa sitä ainoalla 
tavalla, joka sillä on kilpailukykyinen lännen kanssa, eli sotilaallisesti.

-Koska Venäjä on taloudellisesti heikompi ja vähemmän tehokas kuin länsi jonka 
kanssa se kilpailee, voivat Venäläiset imperialistit olettaa häviävänsä kamppailun 
taloudellisesta vallasta kaikissa paikoissa, jossa eivät voi vaikuttaa talouteen 
poliittisen kontrollin välityksellä. Siksi Venäjä-myönteisten hallituksien 
korvautuminen länsimyönteisillä (joko luontaisesti tapahtuneena tai lännen 
myötävaikutuksella) johtaa myös taloudellisen vallan ja  aseman menettämiseen ja 
imperiumin kutistumiseen.
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… tekee epätoivoisia tekoja muiden 
kustannuksella

-Kun tästä näkökulmasta tarkastelee Ukrainan kriisiä on sen syyt ilmeisiä. Venäjän 
imperialistit koittivat palauttaa heidän taloudellisen nautinta-alueensa hyvin 
merkittävän osasen sotavoimia käyttämällä omaan poliittiseen hallintaansa, jolloin 
myös alueen taloutta olisi voitu myös hallita tulevaisuudessa. Ukrainan 
länsisiirtyminen oli ilmeinen, eikä Venäjä voinut hyväksyä Ukrainan kokoisen 
alueen menettämistä imperiumistaan. Tämä johti epäsuoraan imperiumien 
väliseen sotaan, jonka seuraukset heijastuvat kaikkialle maailmaan sillä 
imperialistiset valtiot eivät ole irrallaan toisistaan vaan osa samaa järjestelmää.

-Myös läntisillä imperialisteilla on merkittävä asema tässä sodassa, sillä he ovat 
vuosikymmenien ajan käyttäneet taloudellista ja poliittista ylivoimaansa 
tunkeutuakseen Venäjän imperiumin tärkeille taloudellisille alueille ja syrjäyttäneet 
Venäjän aseman. Kuten Lenin teorisoi. Yhteentörmäys oli vääjäämätön.
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Venäjä on imperialisti.. okei.. inhoan silti USA:a 
enemmän....

-Leninin mukaan kommunisti ei voi valita itselleen mieleisempää imperiumia ja toivoa sen 
voittavan itselleen epämiellyttävämpi.

”Kaikkien imperialististen suurvaltain: Englannin, Ranskan, Saksan, Itävallan, Venäjän, Italian, 
Japanin ja Yhdysvaltain porvaristosta on tullut niin taantumuksellinen ja se pyrkii niin peräti 
kiihkeästi maailmanherruuteen, että jokainen näiden maiden porvariston käymä sota voi olla 
vain taantumuksellisia sotaa. Proletariaatin ei ole ainoastaan vastustettava jokaisia tällaista 
sotaa, vaan sen on myös toivottava 'oman' hallituksensa tappiota tällaisissa sodissa ja 
käytettävä sitä vallankumouksellista kapinaa varten, jos kapina sodan estämiseksi ei onnistu”

-Eli tässä tilanteessa Suomalaisella kommunistilla ei ole syytä tukea Venäjää, vaikka se 
sotiikin USA:n johtamaa länttä vastaan sillä työväenluokan viholliset johtavat myös tätä 
maata. Samaten Suomalaisella kommunistilla ei ole syytä tukea länttä tai oman 
porvarihallituksemme kamppailua venäläisiä imperialisteja vastaan koska imperialistit 
hallitsevat myös lännessä, eivätkä ole sen parempia.

-Oikeastaan suomalaisen kommunistin tulee toivoa oman valtionsa tappiota ja venäläisten 
omansa, jolloin imperialistit eivät ole voittoisia missään.



33

Mitä sitten...

Toivoa imperialistien taloudellisella sotimisellaan tuhoavansa koko kapitalistinen 
maailmantalous ja toivoa yhteiskunnallista romahtamista kaikkialla pitkin 
imperialistista maailmaa, ennen kuin sota kuumenee laajemmaksi imperialistien 
väliseksi sodaksi.

Toivoa, että tämä tapahtuu ennen laajamittaisen ekologisen romahduksen 
tapahtumista.

vaalia

Työväenluokan yhtenäisyyttä

Työväen luokan omien päämäärien yhteyttä

Kamppailua kaikkien maiden imperialisteja  vastaan tasapuolisesti

Tilanteen tullen perustaa proletariaatin diktatuuri ja aloittaa rakentamaan 
sosialismia maailmanlaajuisesti.
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Lopuksi, koko keskustelun järkevyyden 
kyseenalaistaminen

-Onko kommunistien ylipäätään nykyisessä maailmassa merkityksellistä miettiä, mitkä 
valtiot ovat imperialistisia ja mitkä eivät? Onko Intia tai Brasilia, Onko Suomi tai Alankomaat? 
Imperialismi on kuitenkin järjestelmä ja se menee kaikkien yksittäisten valtioiden ylitse.

-Lähes kaikkien maailman kansojen johdossa on kapitalistisen imperialismin 
uuskolonialistisen vaiheen taloudellinen eliitti. Imperialistit viime kädessä hallitsevat ja 
alistavat kaikkien kapitalistisen maailman alueiden ja kansojen työväenluokkaa ja 
tukahduttavat loppuja. Liika miettiminen rajoihin ja johtajiin perustuvan hyvien, pahojen ja 
rumien välillä syrjäyttää helposti tämän ongelman kokonaiskäsittelyn.

-Pitäisikö pikemminkin koko maailmaa pitää yhtenä imperialistisena valtiona, jonka 
keskenään riitaisa, mutta varsin yhtenäinen valtaeliitti riistää epätasaisesti, mutta varmasti 
sen lukemattomia työläisiä ja luonnonvaroja, ilman että nämä näkevät valtioita pidemmälle?

-Eikö tämän eliitin pitäisi menettää asemansa kaikkialla kerralla ja eikö sitä vastaan näin 
ollen pitäisi kamppailla kaikkialla yhtä innokkaasti? Näin ollen imperialismia vastaan pitäisi 
taistella kokonaisuutena, eikä esimerkiksi vastustamalla tiettyjen valtioiden toimintaa.
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