


















































































Vuoden 2015 Ranskan suurlähettiläspäivien puhe käsittelee laajemmin karkeasti jaoteltuna neljää 

eri politiikan teemaa: ilmastoa, terrorismia, muuttoliikettä ja taloutta. Puhe on noin 7400 sanan 

mittainen ja EU-teemat liittyvät ennen kaikkea muuttoliikkeeseen ja euroalueen talouteen. Tulevaa 

Brexit-kansanäänestystä sivutaan lopussa sen verran, että Ranskan kantakin aiheeseen löytyy. Nämä 

teemat eivät tule yllätyksenä huomioon ottaen, että Ranskassa tapahtui vuoden 2015 tammikuussa 

vakava terrori-isku ja Pariisissa järjestettiin suuri kansainvälinen ilmastokonferenssi. Lisäksi 

Hollande tuntui haluavan esiintyä Kreikan talouskriisin jälkimainingeissa merkittävänä mediaanina 

ja välittäjätahona korostaen puheessaan aktiivisesti Kreikan talouden uudistamistahtoa ja sitä, että 



Ranska ei pakottanut Kreikkaa poistumaan euroalueelta (kuten tässä työssä aiemmin on todettu), 

joten talous voi olla siitä johtuen vahvasti läsnä.  

Muuttoliikkeestä puhuttaessa Hollande kääntää puheen maailmanlaajuisesta muuttoliikkeestä 

Euroopan tasolle ja Schengen-alueelle kohdistuviin laittomiin tulijoihin. Saksan poikkeuksellinen 

tulijamäärä huomioidaan ja seuraavassa kappaleessa jatketaan kansallisista rajoista puhuttaessa, että 

Ranskankin täytyy tehdä osansa Euroopan tasolla niin kuin kansainvälisestikin. Hollande toteaa:  

”Ranskan täytyy reagoida muuttoliikkeeseen eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla, 
humaanisuus mukana koskien niitä jotka pakenevat kriisejä, sotia mutta samoin myös 
sulkeutuneesti, etteivät kaikki muuttoliikkeet sekoitu.” 1 

Seuraavassa puheen kappaleessa korostetaan myös, kuinka Euroopan valtioiden välillä on aiheen 

suhteen epätasa-arvoa ja että kuinka Ranskan muiden mukana täytyy hoitaa tilanteita Schengen-

alueen rajoilla.  

Hollande korostaa keskustelleensa muuttoliikkeestä yhdessä Merkelin kanssa tiiviisti ja viimeisin 

kerta on ollut puhetta edeltävä päivä Hän jatkaa, että molempien maiden sisäministerit ovat tehneet 

töitä yhteisten suositusten tekemiseksi, jotka Hollande esittelee tämän jälkeen. Ensimmäinen on 

ehdotus Italiaan ja Kreikkaan sijoitettavista maahantulokeskuksista, joiden tehtävä on erotella 

turvapaikanhakijat ja muut tulijat. Toinen ehdotus on yhteisestä ja tasapuolisesta 

turvapaikanhakijoiden määrän jaottelusta ja että Euroopan tasolle tulisi yhtenäistetty 

turvapaikanhakijajärjestelmä, pitäen sisällään sen, että Euroopan tasolle on perustettava 

eurooppalaiset rajavalvontajärjestelmät2. 

Nämä ehdotelmat Hollande haluaa EU:n neuvoston asialistalle ja täytäntöön mahdollisimman pian, 

joka on viesti suoraan Ranskan diplomaateille Brysselissä. Kiintoisaa on tässä vaiheessa huomata, 

että Hollande kääntää puheessaan sijamuodon monikon ensimmäiseen persoonaan, me-muotoon, 

heti kun hän mainitsee puheessaan Saksan kanssa tehtävän yhteistyön. Lisäksi hän mainitsee 

Ranskan kannan aina ensin, jonka jälkeen Saksa ikään kuin otetaan mukaan näihin Ranskan 

tekemiin aloitteisiin. Tämä toistuu myöhemminkin Hollanden puheissa ja antaa vaikutelman 

Ranskasta ensimmäisenä toimijana, Saksan seuratessa perässä, ja että he ovat yhdessä tekemässä 

parempaa Eurooppaa ja hallinnoimassa suuria Eurooppaa kohdanneita kriisejä. Ranskasta luodaan 

tällä tavoin eräänlainen aloitteiden tekijä retorisin keinoin.  

La France doit agir au niveau européen et au niveau international, avec humanité́, pour ce qui concerne les 
personnes qui fuient des crises, des guerres, mais également avec fermeté, pour ne pas confondre toutes les migrations.



Muuttoliikkeeseen liittyen Ranskaa asemoidaan myös kehitysavun suunnannäyttäjänä, sillä 

Hollande ehdottaa muuttoliikkeen ratkaisuna myös kehitysavun oikein kohdentamista3. Hän 

korostaa näin Ranskan aloitteellisuutta ja jatkaa, että muuttoliike jakaa Euroopan etelä- ja 

pohjoisosia, sanoen että täytyy välttää näiden jännitteiden syntymistä :  

”Ranska haluaa, että voimme Euroopan komission ehdotelman mukaan luoda rahastoja: Sahelin 
suhteen kyse on miljardista eurosta kaikkein haavoittuvaisimmille alueille ja sallien näin nuorison 
jäädä alueelle”4.   

ja haluaa Saksan kanssa yhdessä syventää rahaliittoa entisestään. Hollande ehdottaa 

jälleen kahta uutta suuntaa euroalueelle: ensimmäisenä pankkiunionia ja toisena yhteistä 

lisäbudjettia euroalueelle, jotta Euroopan kyky reagoida kriiseihin säilyy. 

 ”Ranska on valvonut sopimuksen ehtojen 

syntymistä”.  Brexit-äänestys mainitaan puheen lopussa lyhyesti yhdessä Ranskan kannan 

kanssa: ”Ranskan asema on yksinkertainen. Se haluaa, että Iso-Britannia säilyy Euroopan 

Unionissa.”7 Ranskan toive on siis vielä vuonna 2015 ollut selkeä eikä Brexitiä ole toivottu. 

Muutoin Britannian eroäänestyksestä ei löydy puheen sisältä enempää.  

 La France veut que nous puissions, comme le propose la Commission européenne créer des fonds : pour le Sahel, il 
s’agit d’un milliard d’euro, afin d’appuyer les économies des régions touchées par les migrations et de permettre à la 
jeunesse de ces régions de rester sur place.  

La France, qui a des liens solides et amicaux avec l’Afrique, doit en prendre l’initiative en lien avec ses partenaires 
européens. C’est ce que nous allons proposer. 

Alors il revient à la France, toujours à sa place, avec ses partenaires, et notamment l’Allemagne, de proposer et 
d’aller de l’avant. J’ai évoqué la formation d’un gouvernement économique, pour qu’il puisse avoir justement la force, 
à la fois de faire respecter les engagements, les règles qui sont admises par tous, mais aussi d’agir dans l’intérêt de la 
zone euro.  

La France a veillé à fixer les conditions…

La position de la France est simple. Elle souhaite que le Royaume-Uni reste dans l’Union européenne. 



Suurlähettiläspäivien puheessa elokuussa 30.8.2016 presidentti Hollande käsittelee Ranskan 

ulkopolitiikan teemat aiheittain ja itse Brexitiä käsitellään kahdessa alakohdassa. Puheessa on noin 

6400 sanaa, joista kuitenkaan itse EU-asioita ei käsitellä kuin kuudessa alakohdassa, jotka 



huomioidaan tutkimuksen fokus muistaen: olen kiinnostunut vain Ranskan asemasta Euroopassa ja 

EU:ssa. Terrorismi ja Euroopan solidaarisuus on ensimmäinen teema, jossa Ranskaa mallataan 

muuhun Eurooppaan ja EU:hun. Ranskan asema EU:ssa ei varsinaisesti esiinny sellaisenaan 

ainakaan Brexitin kohdalla, mutta siihen päästään varsin pian sen jälkeen liittyen vuoden 2015 

muuttoliikekriisiin. Lisäksi Hollande esittää Ranskan viisi aloitetta, jotka liittyvät suoraan Ranskan 

EU-kantoihin ja jotka hän esittää myös tuolloin edessä olleessa Bratislavan huippukokouksessa 

syyskuussa 2016.  

EU:sta puhuttaessa (Bratislavan 

huippukokouksessa esitetyt Ranskan viisi prioriteettia) päästään turvallisuuden teemaan Euroopan 

ulkorajoista ja puolustuksesta puhuttaessa, joihin Hollanden ensimmäinen ja toinen aloite liittyvät. 

Ranskan asema korostuu siinä, kuinka maa on hoitanut vastuunsa EU:n rajavalvonnan lisäämisessä 

sekä eurooppalaisesta solidaarisuudessa: ”… on tärkeää, että säilytämme sen (solidaarisuuden) ja 

kyvyn reagoida, niin kuin Ranska on tehnyt osaltaan, hallitakseen maailman kohtaloa ja 

omaamme.12” 

 

 



Muuttoliikkeeseen liittyen Hollande viittaa aloittaen Euroopan epäkohdista ja siitä että Eurooppa ei 

kyennyt hallitsemaan vuoden 2015 muuttoliikevirtaa. Ranskan asema on selkeä sen ollessa yksi 

rajansa avanneista maista:  

”Se (pakolaiskriisi) ajoi joitain maita sulkemaan rajojaan, toisia avaamaan ja sitten toteamaan – 
mikä oli myös Ranskan asema ja ansainnut tulla kuulluksi alusta lähtien- että olisi pitänyt 



yksinkertaisesti suojella ulkorajojamme, varmistaa Schengenin alueen kunnioitus ja vastaanottaa 
vain todellista tarvetta vaativat vaikka tämä olisikin ollut rohkea valinta…”17 

Euroopan rajoja peilataan myös Ukrainan ja kaksi vuotta sitten tapahtuneen voimannäytön takia, ja 
Ranskan asemaa korostetaan Saksan kanssa yhdessä Euroopan turvallisuuden säilyttämiseksi: 
“Jälleen, teimme aloitteen yhdessä liittokansleri Merkelin kanssa ja panostimme Ukrainan kriisin 
ratkaisemiseen.” 18 
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