
Sivu 1Nro 1/07 Kansanääni

       ansan  ansan  ansan  ansan  ansanääni
Nro 1/07

KKKKK
Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja

kansanvallan puolesta

Irtonumero1,70 €
6. vuosikertaHelmikuu 07 - Maaliskuu -07

LeiLeiLeiLeiLeivvvvvästä on tänäänkin kästä on tänäänkin kästä on tänäänkin kästä on tänäänkin kästä on tänäänkin kysymysymysymysymysymysysysysys

Meillä laaja työttömyys on edelleen n. 400.000 pinnassa.
Kansantuote on noussut puolella lamaa edeltävään tasoon nähden,
mutta työtulojen osuus kansantuotteesta on laskenut reippaasti.
Kova talouspolitiikka tuottaa edelleen leipäjonoja jokapäiväistä
leipääkin suurempia ongelmia. Yhteiskuntapolitiikan kokonaisval-
tainen uudistus on välttämätön. Kuva STP:n ehdokkaan Eero
Seppäsen (Oulu no. 2) järjestämästä leivänjakotapahtumasta.
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Äänioikeus 100 vuotta sitten antoi työväestölle
mahdollisuuden päästä vaikuttamaan asioihin.
Tätä oikeuttaan se on käyttänyt menestyksellisesti
80- luvulle saakka. Tänään EU-suomessa meillä on
“hajuton ja mauton eduskunta”, jossa ei ole
todellista oppositiota. Ylin päättäjä on Bryssel eikä
äänestämällä saa muutosta asioihin. Suuret
valtionhoitajapuolueet turvaavat asemansa
puoluetukijärjestelmän ja pääoman tukeman
tiedotusvälineistön avulla. Muutos on saatava
tähänkin.
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Ihmisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta
olennaisinta on puhdas ympäristö. Voittoja,
kilpailukykyä ja kerskakulutusta kasvatetaan
tänään ympäristön kustannuksella, mikä on aivan
sama kuin ottaa velkaa tulevaisuudelta. STP
katsoo, että kansantalouden tuotannon on
edistettävä ympäristön puhtauden paranemista.
Se kuuluu osana ihmisten elämään, kansalaisten
toimeentuloon, elintasoon ja turvallisuuteen.
Tarpeetonta kerskakulutusta voidaan rajoittaa.
Ihmisen hyvinvoinnin kasvu on turvattava
ekosysteemiä vahingoittamatta.
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Kaikkien maiden proletaarit -
liittykää yhteen!

Helsinki helmikuu 2007

Onko demokratia kehittynyt
mihinkään sadassa vuodessa?

Jälleen valitaan maallemme
eduskuntaa ja vieläpä erityisissä
merkeissä. Näissä maaliskuun
vaaleissa tulee kuluneeksi 100
vuotta ensimmäisistä ns. va-
paista vaaleista, joissa jokainen
silloisten ikärajojen mukaan
täysi-ikäinen mies ja nainen
saivat vetää viivansa äänes-
tyskopissa ja päättää itsenä-
isesti, mitä asioita eduskunnan
tulisi ajaa ja mihin suuntaan
yhteiskuntaa kehittää.

Ennen vuotta 1907 vallinneessa
sääty-yhteiskunnassa hallitsi raha.
Äänioikeus oli vain niillä aatelisilla,
papeilla ja porvareilla, joilla oli
riittävästi omaisuutta ja rahaa. Köy-
hillä maattomilla ja säätyihin kuulu-
mattomilla  miehillä ei ollut asiaa
äänestyskoppiin saati sitten naisilla,
joilta semmoinen oli kiellettyä koko-
naan. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeu-
den saamisen piti poistaa tämä demo-
kratiavaje lopullisesti.

Nyt 100 vuotta myöhemmin saa-
tamme todeta, että emme ole päässeet
demokratiassamme pitkällekään.
Edelleenkin vallitsee suuri raha.
Äänestämään kyllä pääsee jokainen,
mutta ehdokkaiden läpimenon osalta
on keskeistä, kuinka paljon ehdok-
kaalla ja puolueella on käyttää vaa-
leissa rahaa. Jos tulevissa maaliskuun
vaaleissa aikoo päästä eduskuntaan,
vaalibudjetin on oltava viisinume-
roinen ja alkaa mieluummin jollain
muulla luvulla kuin ykkösellä.

Eduskuntapuolueet ovat tur-
vanneet asemansa jakamalla puo-
lueille kansan yhteisistä verovaroista
selvää rahaa. Mutta tämä koskee vain
eduskuntapuolueita ja jättää edus-
kunnan ulkopuoliset puolueet tuen
ulkopuolelle. Puoluetuki otettiin mu-

kaan puoluelakiin ja sitä alettiin jakaa
eduskuntapuolueille niiden saamien
kansanedustajapaikkojen mukaisesti v.
1973.  Vuoden 2007 budjettiin sitä on
varattu hieman alle 15 miljoonaa
euroa. Lisäksi puolueet saavat hallituk-
selta rahaa kansanedustajien avustajien
palkkaamiseen. Rahaa jaetaan myös
eduskunnan kanslian rahoista miljoona-
kaupalla  puolueryhmien toimintaan
ja sitä jaetaan puolueiden lehtien tuke-
miseen.

Pelkkä puoluetuki merkitsee
yhtä kansanedustajaa kohden rahaa
vuodessa vajaat 75.000 euroa ja koko
vaalikaudelle  hieman alle 300.000
euroa. Rahan tulo puolueille ei kuiten-
kaan lopu tähän. Puolueet ja kan-
sanedustajaehdokkaat saavat valtion
budjetin  ulkopuolelta, erityisesti
yrityksiltä rahaa, jonka määrää ei edes
tiedetä. Jokainen kansanedustajaksi
päässyt joutuu tekemään selkoa oman
vaalikampanjansa rahoituksesta,
paljonko hän on pistänyt likoon omia
rahojaan ja paljonko hän on saanut
tukea muilta tukijoilta. Jos joku yksit-
täinen taho antaa tukea enemmän kuin
1700 euroa, on  tuen antaja erikseen
mainittava.  Mutta raportointi-
velvollisuus koskee vain kansan-
edustajia, ei puolueita,  joten  tuen
määrä jää puolueiden omaksi salai-
suudeksi.

Eduskunnan ulkopuolisten
puolueiden syrjintä ei vielä lopu
tähän. Maaliskuun eduskuntavaalien
osalta YLE:n vaaliohjelmat antavat
lähes kaiken tilansa eduskuntapuolu-
eille. Eduskunnan ulkopuolisille
puolueille annetaan tilaa margi-
naalisesti, mutta kuitenkin sen verran,
että voidaan sanoa, että sitä on
annettu.

Myös monet kunnat ovat alka-
neet  suosia rikkaita puolueita köyhien
kustannuksella. Kun raharikkaat
pystyvät tapetoimaan alueidensa
valtalehdet mainoksillaan, niin silloin
kunnat ovat alkaneet vahentää vaali-
taulupaikkojaan. Turussa on menty
jopa niin pitkälle, että puolueet
joutuvat maksamaan kaupungille yli
800 euroa siitä hyvästä, että saavat
asettaa näkyville vaalijulisteitaan.
Maamme korkeimpien oikeusviran-
omaisten olisikin puututtava mitä
pikimmin näihin epäkohtiin.

Mikä sitten on tämän rahavallan
demokratian seuraus?

Ensinnäkin, eduskuntapuolueet
voivat puoluetuilla hankkia ratkai-
sevan edun eduskunnan ulkopuolisiin

puolueisiin verrattuna. Rahalla pys-
tytään ostamaan mainosaikaa ja -tilaa
TV:stä ja lehdistöstä. Mitä näissä mai-
noksissa sanotaan, siitä tuskin ehdok-
kaat itsekään ovat aina selvillä, koska
nämä mainokset ovat   useimmiten
mainostoimistojen tekemiä. Rahat-
tomat eduskunnan ulkopuoliset pikku-
puolueet eivät tässä pyörityksessä
pärjää.

Toinen rahavallan demokratian
puutteen tunnusmerkki on, että
puolueet kuuntelevat herkällä korvalla
tukijoidensa toivomuksia. Jos puolue
saa sadoin tuhansin tukea joltakin
yritykseltä tämän yrityksen toiveet
ovat vahvoilla tuen saaneen puolueen
käytännön politiikasta päätettäessä.

Kolmas seuraus on, että kan-
sanedustajiksi haluavat pyrkivät sinne
hyvien palkkioiden ja eläkkeiden takia.
Suurin osa nykyisistä kansanedustajista
on silkkaa pyrkyriporukkaa, jolle
kansanedustajuus ei ole mitään muuta
kuin omien etujen ajamista. Kansan-
edustajat vaihtavat puoluettakin
pelkästään sen mukaan, missä puo-
lueessa luulevat pääsevänsä esille
parhaiten. He ovat - miellyttääkseen
rahoittajiaan, eli päomapiirejä -
valmiita myymään ja yksityistämään
kaiken, mikä on julkiseen sektoriin
kuuluvaa.

Nyt meillä on - sata vuotta 1907
eduskunnan jälkeen - edelleenkin
rahavallan eduskunta: hajuton, mauton
ja munaton eduskunta, jossa todellista
oppositiota ei ole. Kaikki puolueet
kuuntelevat suuren rahan ääntä.

Erilaisiin vaalikoneisiin vas-
tanneet ihmiset ovat selvästi painot-
taneet muutamaa asiaa: julkiset
palvelut on säilytettävä, vanhusten
hoito on saatava kuntoon, terveyden-
huoltoon on palkattava lisää väkeä ja
valtiovallan on otettava maan talous
paremmin ohjaukseensa työllisyyden
takaamiseksi ja tolkuttomien irtisa-
nomisten ja tehtaiden ulosviennin
lopettamiseksi. Pystyvätkö nykyiset
eduskuntapuolueet vastaamaan kansan
toivomuksiin. Valitettavasti vastaus
on, eivät.

Tulemme näkemään,  jos ei
ihmeitä tapahdu, että  suurpääoma
tulee hallitsemaan maata edelleenkin.
Kapitalistinen eliitti tulee jälleen ensi
vaalikaudella ohjaamaan ja asettamaan
rajat hallitukselle ja eduskunnalle eikä
päinvastoin. Kansan kurjistamisen ala-
arvoinen näytelmä  saa jatko-osan,
jolleivät äänestäjät vaihda  koko
eduskuntaa uusiksi.

Reijo Katajaranta

Reijo Katajaranta, STP:n
ehdokas Kymessä

Eikö muka ole jakovaraa?!
Nyt Suomen talous on kasvanut itseaiheutetun laman pohjasta jo 15

vuotta. Viime vuosi oli kasvuluvuiltaan ennätyksellinen ja yritykset
tahkosivat suurempia voittoja kuin koskaan ennen. Tosin tässä
yhteydessä ei viitsitä mainita, että samalla Suomesta vietiin pääomia
samoin ennätyksellisesti sekä lakkautettiin tehtaita Suomessa, esim.
Voikkaan paperitehdas. Samoin Perloksen ja Elcotekin tuotantoa ollaan
siirtämässä muualle.

Joka tapauksessa tämän kapitalistisen voitontavoittelun tiimellyksessä
yritykset jakoivat myös osinkoja omistajilleen enemmän kuin koskaan,
peräti 11 miljardia euroa. Tosin valtaosa niistäkin taisi mennä ulkomaisille
omistajille. Kaikenlaisista veronkevennyksistä huolimatta valtion
kassatilanne on kuitenkin kohentunut. Kun samalla maamme terveyden-
ja vanhustenhoidon epäkohdat ovat nousseet räikeinä esiin, oikeastaan
yksikään puolue ei näin ennen vaaleja kehtaa olla lupaamatta
vaalilupauksissaan, että nämä asiat korjataan ja niihin on varaa. Kokoomus
on luvannut perusturvaan 1 mrd euroa, Keskusta 1,5 mrd ja demarit
peräti 2,4 mrd.

Lupaukset ovat lupauksia ja on aivan varmaa, että heti vaalien jälkeen
nämä valtapuolueet eivät tällaisia lupauksia koskaan muista
antaneensakaan. Esim. SDP:n lupaukset ovat melkein samoja mitä ne
ovat Suomen Työväenpuolueella; erona vain on, että jos STP pääsisi
hallitusvaltaan, se myös toteuttaisi lupauksensa.

Oli, miten oli, mutta nyt on valtiovarainministeriöstä saapastellut ulos
sen kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen, joka täysin avoimin
silmin väittää, ettei kansantaloudessa ole yhtään jakovaraa julkiselle
sektorille. Ohjeensa tämä tuulimyllyjä vastaan taisteleva nykyajan Sancho
Panza, surullisen hahmon ritari, on lukenut suoraan EU:n ohjeistuksesta.
Kuulemma meillä taloudellista kasvua vaanii ikääntyminen ja eläkepommi
ja myös tehdyt päätökset liikenteeseen vievät julkisen talouden varoja.

Tällaiset virkamiehet tulisi pistää mitä pikimmin kiertoon. Pekkariselle
ei tule mieleenkään, että kysymys on poliittinen. Johan on kumma, että
jos suomalaiset yritykset jakavat 11 miljardin euron osinkoja
omistajilleen, ettei meillä olisi varaa 2,5 mrd. euron panostukseen julkiseen
sektoriin, terveyden- ja vanhustenhoitoon. Johan on kumma, jos
suomalaiset yritykset saavat viedä voittonsa pois maasta niin, ettei siitä
riitä ropoakaan valtiolle ja julkiselle sektorille.

Mutta nämä asiat ovatkin EK:n Antti Herlinin mukaan teollisten
tuotantolaitosten ja elinkeinoelämän nykyistä toimintaympäristöä. Siinä
ei työntekijöiden ja julkisen sektorin tarpeita kuunnella ollenkaan.

STP menee vaaleihin siksi, että tämä EU-holhous kumottaisiin ja tämä
elinkeinoelämän nykyinen toimintaympäristö muutettaisiin  työtätekevän
kansan etujen mukaiseksi – ennemmin tai myöhemmin.

q q q

Pienten puolueiden vaalikeskustelu käytiin 8.2.07. Vähän jäi sellainen
tunne, että siinä oli mukana joukko ryhmiä jokaisella laukussaan esitys
maan ongelmien ratkaisemiseksi. Omaa luokkaansa olivat oikeistolaiset
pienpuolueet, jotka hakivat kannatusta esikuviaankin rasistisimmin ja
oikeistolaisin tunnuksin. Mutta omana ryhmänään erottuivat STP, SKP.
KTP ja IPU, jotka esittelivät kukin omalla tavallaan selkeää muutosta
nykyiseen kovaan yhteiskunta ja talouspolitiikkaan. Ja huomattavaa oli
se, että näiden puolueiden tavoitteet olivat hyvin lähellä toisiaan.

 Niin oikeita, kuin nämä tavoitteet olivatkin, mikään näistä puolueista
ei voi yksin omistaa näitä tavoitteita. Siksi tarvitaan yhteistyötä.
“Yhteistyö voimaksi” onkin STP:n oma tavaramerkki. STP itse
perustettiin yhteistyöpuolueeksi ja STP on valmis osallistumaan kaikkiin
neuvotteluihin poliittisen yhtenäisyyden löytämiseksi talous- ja
yhteiskuntapolitiikan nykysuunnan muuttamiseksi työkansan etujen
vaatimalla tavalla.

Tilaan KKKKKansan ansan ansan ansan ansan äänen
Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 15€.

Sukunimi Etunimi

Lähiosoite Postinumero ja -paikka

Tilaus postitetaan os. Kansan ääni PL 780, 00101 Helsinki.
Puhelintilaukset 040-5643205 tai 050-5884159

q Olen maksanut tilaushinnan  15 €
q Maksettu tilille OKO 554114-227966
q Lehti laskuttaa
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Kurjuutta ja kyyneliä
K u l j e m m e

kohti kahta
s u u r t a p a h -
tumaa. Kansaa
villitään kaiken
maailman alku-
ja esikarsinnoil-
la, jotka hui-

pentuvat itse euroviisupippa-
loihin. Mutta ennen sitä kansa on
saatava villiintymään ennen kevät-
päivän seisausta. Siinä sitä on
työmaata.

Työmaata riittää, kun poliitikot
ovat vanhat lupauksensa unoh-
taneina menettäneet luottamus-
taan. Siksi kansaa on vaikea saada
uurnille ja varsinkin, kun he taas
lupaavat asioita, jotka he olisivat
voineet hoitaa jo aikapäiviä.
Onneksi eduskuntapuolueille on
todellisia vaihtoehtoja. Ikävä vain,
että ne eivät ole tavoitteidensa
yhdenmukaisuudesta huolimatta
yhdistäneet voimiaan. Siitä huoli-
matta vaihtoehtojen ääni on saatava
kuulumaan. Vain se lisää vaihto-
ehtojen kannatusta ja saa herrojen
housut tutisemaan!

q q q

Koko maailma vannoo sen ni-
meen, että Amerikan Yhdysvallat,
USA on todellinen suurvalta –
ainoa supervalta. Mutta minkä-
lainen? Kun sitä katsoo tarkem-
min, mieleen hiipii ajatus savija-
loilla seisovasta jättiläisestä.

USA suuruus perustuu propa-

gandaan ja Hollywoodin luomaan
mielikuvaan ja siihen, että sillä on
pieni äärettömän rikas kapitalistien
joukko. Se hallitsee maailmaa muiden
aivojen keksinnöillä ja patenteilla. Se
hallitsee ja riistää maailmaa ulko-
maille sijoitettujen ja suurelta osin
ulkomailla syntyneiden pääomien
turvin. Se on kahminut ja kahmii
haltuunsa maailman energia- ja raaka-
ainevaroja. Se sijoittaa tehtaitaan eri
puolille maailmaa ja riistää niiden
palkkatyöläisiä. Sen etuja turvaa
sotakoneisto, jolla on miehistä pulaa,
mutta mieletön tuhovoima.

Mielikuva supervallasta muuttuu,
kun tarkastelee USA:n taloutta. Sen
taloudessa on valtava kaksoisvaje.
Kauppataseen alijäämä on ollut
vuosittain jo useita vuosia 500 - 700
miljardia dollaria. Vienti on tuontia
pienempi, joten ulkomainen tuonti on
maksettu velkarahalla. Sen valtion
velka on jo 8 555 miljardia dollaria,
73 prosenttia bkt:stä ja 77,5 prosent-
tia sen omien lopputuotteiden arvos-
ta. Ja velka kasvaa joka päivä 1,66
miljardia dollaria.

Sillä on muitakin vakavia heik-
kouksia. Esimerkiksi Suomeen ver-
raten USA:n (2005) työn tuottavuus
työtuntia kohden on yli 11 pro-
senttia pienempi. Normaalin vaki-
naisen työvuoden pituus on lyhyi-
den lomien vuoksi 2 080 tuntia, joka
on 18 prosenttia pidempi kuin meillä.
Pätkätyöläisten osuus työvoimasta
oli 50 prosenttia. He tekivät töitä
keskimäärin 906 tuntia vuodessa ja

saivat keskipalkaksi 12 dollaria (9,60
e) tunnissa. Työttömiä oli 4,5
prosenttia joten pätkätyöläisten ja
työttömien osuus koko työvoimasta
oli 54,5 prosenttia, meillä 53,2
prosenttia. Sen vankilalaitos on
väestöön suhteutettuna koko ihmis-
kunnan historian suurin. Vankiloissa
kituu noin 2 miljoonaa vankia.

USA:ssa ei ole Suomen tapaista
sosiaaliturvaa ei terveyden- eikä
sairaanhoitoa. Julkista ensiavun
tasoista sairaanhoitoa saavat (Medic-
aid) vain kaikkein köyhimmät esim.
työvoimasta syrjäytyneet. Myös 65
vuotta täyttäneillä on oikeus julki-
seen sairaanhoitoon (Medicare).
Muut joutuvat turvautumaan työnan-
tajan yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä
ostamaan sairausvakuutukseen tai
maksavat hoidon rahalla. Jos yksi-
tyinen ihminen ostaa normaalin
sairausvakuutuksen, sen hinta on 250
- 300 dollaria kuukaudessa.

Suomen ja 15 EU-maan väestöstä
65 vuotta täyttäneitä on 17 - 18
prosenttia. Pääasiassa terveyden- ja
sairaanhoidon puutteiden vuoksi
USA:ssa alle 65 vuotiaiden kuollei-
suus on erittäin korkea. Vanhoihin
EU-maihin verraten USA:ssa kuolee
ennenaikaisesti yli 15 miljoonaa
ihmistä. Siksi 65 vuotta täyttäneiden
osuus väestöstä on vain 12,4 pro-
senttia.
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Suomessa on aina ihannoitu ja

apinoitu USA:ta. Siksi Suomen

kapitalisteilla ja sen liepeissä roikku-
villa poliitikoilla on ainainen pään-
särky. Heille sen aiheuttaa valittu ns.
hyvinvointiyhteiskunnan malli, joka
turvaa syntymälahjana kaikille
sosiaaliturvan, terveyden- ja sairaan-
hoidon. Päänsärkynsä lieventämi-
seksi heidän omistamansa poliitikot
on komennettu niiden kimppuun.
Niitä onkin leikattu sekä piilu-
kirveellä että juustohöylällä. Ja
homma jatkuu.

Viimeinen ruokottomuus oli, kun
eduskunta hyväksyi kuntauudis-
tuksen puitelain. Siihen sisältyy
terveyden- ja sairaanhoidon raju
heikennys. Terveysasemien määrää
on jyrkästi vähennettävä. Puitelain
mukaan yksi terveysasema 20 000
asukasta kohden riittää. Voi arvioida,
että laajassa ja harvaanasutussa
maassa väestöstä puolen ellei kahden
kolmasosan matkat terveysasemille
muuttuu kohtuuttoman pitkäksi. Sillä
on kaksi seurausta. Ensinäkin lääkä-
riin pääsy lapsiperheille, vammaisille
ja vanhuksille, saattaa muodostua
mahdottomaksi. Toiseksi se saattaa
synnyttää joillekin alueille tilai-
suuden yksityiselle lääkäriasemalle,
jonka palvelut maksavat maltaita.

Tammikuussa tehdyn gallupin
mukaan (HS 21.1.07) väestöstä yli
yhdeksänkymmentä prosenttia pitää
seuraavan eduskunnan tärkeimpinä
asioina sairaan- ja vanhustenhoitoa.
Niinpä puitelain hyväksyneet edus-
kuntapuolueet ovat hätääntyneet ja
siksi   ne   lupaavat, että nämä   asiat

pannaan kuntoon ja rahaa sat-
sataan. Kuka uskoo moista takin-
kääntöä?
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Että eduskuntapuolueet pysyi-
sivät pinnalla, ne luottavat suuren
rahan voimalla käytävään vaali-
kampanjaan. Puolueet tietävät, että
valheellisten lupausten jankut-
taminen kaikissa meediossa saa ne
näyttämään tosilta. Tästä niillä on
kokemusta!

Demokratiassa kaikilla pitäisi
olla vaaleissa samat mahdol-
lisuudet. Mutta ei, ei ole. Edus-
kuntapuolueet panostavat vaali-
kampanjoihinsa vähintään 5,8
miljoonaa euroa, josta valtio
maksaa 2,5 miljoonaa (43 %). Tällä
rahalla saa monen ihmisen äänes-
tämään omaa etuaan vastaan. Onko
tämä demokratiaa, kun todellisten
vaihtoehtojen budjetit ovat yh-
teensä korkeintaan kymmenneksen
eduskuntapuolueiden budjeteista?

Nyt, kun kuljemme kohti edus-
kuntavaaleja, olisi itse kunkin
muisteltava, mitä meille on vii-
meisen viidentoista vuoden aikana
luvattu ja mitä on saatu. Puheet
pääomien, kaupan ja ihmisten
ihanasta liikkumisen vapaudesta
on aiheuttanut vain työn vähe-
nemistä ja köyhyyden lisään-
tymistä – kurjuutta ja kyyneliä!

Kai Kontturi

Leivän arvonlisävero tulee poistaa kokonaan

Arvonlisävero on EU-vero,
joka toimii täysin päinvastoin
kuin progressiivinen vero. Kun
progressiivinen vero kohdentuu
suureneviin tuloihin, niin arvon-
lisäverosta kantavat raskaim-
man taakan kaikkein pienituloi-
simmat sanoo Työministeriön
neuvotteleva virkamies Pekka
Tiainen.

17 %:n arvonlisävero tulee poistaa
kokonaan välttämättömyyselintar-
vikkeista,kuten leivästä, vihannek-
sista, kalasta, maidosta ja ravinto-
rasvoista. 8 %:n arvonlisävero tulee
poistaa bussien, junien, metron ja
raitiovaunujen lipun hinnoista.
Samoin 22 %:n aronlisävero tulee
poistaa asumiskustannuksista.

Väitetään, ettei veron poista-
misella olisi vaikutusta hintoihin!
Sehän on samaa kuin väittää, että
veron lisäämisellä ei olisi vaikutusta
hintoihin!

Leivän hinnan nousun huomaa
jokainen kauppojen leipätiskillä.

Höttöleipää saa halvalla, mutta kun
katsoo kilohintoja, ne ovat 4-6 euron
luokkaa, joskus jopa 11 euroa.  Leivän
hinta on siten noussut jotain 50 %
tai 100 % tai vieläkin enemmän.

Tähän on välttämätöntä puut-
tua. Veron poistaminen on yksi keino.
Ruoan ALV luvattiin EU- jäse-
nyyden yhteydessä alentaa 14 %:iin.
Tätäkään lupausta ei ole toteutettu.
Mutta se ei riitä. Nollavero välttämät-
tömyyselintarvikkeille ja joukkolii-
kenteen lipun hinnoille on oikea
ratkaisu.

Arvonlisäveron edeltäjä liike-
vaihtovero otettiin käyttöön sota-
verona, jotta voitaisiin rahoittaa talvi-
ja jatkosodan aseet. Silloin vero koh-
distui suurempiin yrityksiin. Ne
perivät veron kuluttajilta, mutta
läheskään kaikkeen kulutukseen vero
ei kohdistunut eikä myöskään pien-
yrityksiin. Vero kohdistui myös
teollisuuden rakennuksiin sekä
koneisiin ja laitteisiin ja oli siten myös
robottivero siltä osin.

Suuri muutos tapahtui 1960-
luvun puolivälissä, kun silloinen Ahti
Karjalaisen kokoomuksesta ja maa-
laisliitosta muodostettu hallitus nosti
liikevaihtoveroa ja ulotti sen aiempaa
enemmän pienempiin yrityksiin,
edelleenkään ei kaikkiin. Silloin
SKDL ja SDP hävisivät äänestyk-
sessä esittäessään muutoksen torju-
mista.

Tämä oli yksi iso kysymys, joka
pohjusti vasemmistoenemmistön
saamisen eduskuntaan vuoden 1966
vaaleissa. Silloin pienyrittäjät äänes-
tivät joukoittain Suomen Kansan
Demokraattisen Liiton, SKDL:n
ehdokkaita. SKDL rakensi demo-
kraattista liittoa työväen, työtäteke-

vien yrittäjien ja maaseudun viljeli-
jäväestön sekä pienituloisten kansan-
osan kesken juuri sen mukaisesti,
miksi SKDL oli sodan jälkeen
perustettu. Ja kannatusta kansalta
tälle tuli.

Sitten asiat muuttuivat. Liike-
vaihtoveroa korotettiin myös sellais-
ten hallitusten toimesta, jossa olivat
vasemmistopuolueet. 1970-luvun
laman yhteydessä käynnistettiin niin
sanottu elvytyspolitiikka. Se tar-
koitti ensisijaisesti verohelpotuksia
yrityksille. Yksi tällainen oli liike-
vaihtoveron poistaminen asteittain
ensin tilapäisesti koneilta ja raken-
nuksilta. Liikevaihtoveron ja arvoli-
säveron ero on juuri se, että arvon-
lisäveroa ei peritä yritysten koneista,
rakennuksista eikä energiasta ja
raaka-aineista. Teollisuuden energian
liikevaihtoveron poisto astui kuvaan
1980-luvun puolivälissä. Lopullinen
siirtyminen arvonlisäveroon tapahtui
vuonna 1995 Suomen EY -jäse-
nyyden osana. Samalla arvonlisä-
veron piiriin otettiin pienyrittäjät,
jotka aiemmin olivat siitä vielä
vapaat, ja arvonlisävero ulotettiin
torikaupan tuotteisiin, asumiseen
(sähkö, lämpö, vesi, huoltomaksut),
partureihin, kampaamoihin, elokuva-
ja urheilu- ja tanssitapahtumien
lippuihin jne. Silloin luvattiin, että
ruoan ALV alennettaisiin, mutta näin
ei ole kuitenkaan tehty.

Silloin, kun Suomen EY-jäse-
nyyttä  perusteltiin 1990-luvun
alussa, työllisyyshyötyjä perustel-
tiin sillä, että arvonlisäveron saatta-
minen samalle tasolle kuin muualla
alentaa meillä valmisteilla ollutta
arvonlisäveroa. Tämä puolestaan
alentaisi hintoja, vähentäisi palkk-
apaineita ja siten parantaisi yritysten
kilpailukykyä ja työllisyyttä. Silloi-

nen Valtion Taloudellisen Tutkimus-
laitoksen VATT:n esittämä perustelu
haudattiin pian kuten myös vuonna
2006 esitetty tulos, että arvon-
lisäveron alennus vaikuttaisi hintaa
alentavasti hyvin merkittävästi.

1980-luvun alussa SKDL:n
piirissä oli sellainen hanke, että 1iike-
vaihtoverolla rahoitettaisiin työnan-
tajamaksun alentamista työllisyyden
hyväksi. Väitettiin, että liikevaih-
tovero ei kohdistu välttämättö-
myystavaroihin. Tein silloin Tiesitkö
tämä veroista? - vihkosen ja siihen
laskelmat. Niillä osoitin, että liikevaih-
toveron korotus kohdistuisi nimen-
omaan pienituloisiin, koska se nos-
taisi välttämättömyyshyödykkeiden
hintoja.

Arvonlisävero on tulonjaon kan-
nalta epäoikeudenmukainen. Tulo-
verona peritään sitä suurempi osa
tuloista, mitä suuremmat ovat tulot.
Vero on siten progressiivinen. Arvon-
lisävero peritään kulutuksesta.
Pienituloinen käyttää kulutukseen ja
asumiseen tulonsa, suurituloinen vain
osan. Siksi suurituloinen maksaa
arvolisäveroa vain osasta tuloja,
pienituloinen käytännössä koko
tulosta. Siksi arvonlisäveron osuus
tuloista on sitä suurempi mitä
pienemmät ovat tulot. Vero on siksi
progressiivisen vastakohta, sitä
kutsutaan regressiiviseksi.

Tästä syystä vasemmistolaiseen
ajatteluun on vuosikymmenien ajan
kuulunut se, että verot tulisi periä
ensisijaisesti tulo- ja varallisuus-
veroina tai sitten sellaisina välillisinä
veroina, jotka eivät kohdistu välttä-
mättömyyshyödykkeisiin. Johdon-
mukainen askel palaamiseksi vasem-
mistolaiseen, sosiaaliseen ja demo-
kraattiseen ajatteluun on arvon-

lisäveron poistaminen välttämät-
tömyyshyödykkeiltä. Rahoitus on
perusteltua hoitaa palauttamalla
varallisuusvero suuriin tuloihin ja
omaisuuksiin. Suhtautuminen tähän
asiaan on tärkeä politiikan vedenja-
kajakysymys.

EY -jäsenyyden jälkeen asiassa
ei päästy eteenpäin. Siihen vaikuttaa
se, että nettomaksu EU:lle maksetaan
käytännössä välttämättömyyshyö-
dykkeiden arvonlisäverotuotoista.
Siihen vaikutti myös se, että Iiro
Viinanen ja Sauli Niinistö valtio-
varainministereinä vastustivat arvon-
lisäveron alennuksia, kuten Katai-
nenkin tänä päivänä. Näin vaikka jopa
esimerkiksi Thatcherin Englannissa
arvonlisäverovapaus välttämät-
tömyyshyödykkeillä oli paljon
laajempaa kuin meillä. Myöskin
asiassa vaikeutta aiheuttaa se, että
vihreät vaatiessaan kulutuksen rajoit-
tamista eivät osaa katsoa asiaa
tulonjaon kannalta, eli että välttämät-
tömyyshyödykkeiden arvonlisävero
on nykyisellään köyhien EU-vero. Se
on sillä tavalla toimiva, että köyhät
eivät välttämättä huomaa, miten heitä
(meitä) verotetaan ja tämä osaltaan
nostaa leivän hintaa. Nykyisen
hallituksen aikaan on saatu vähän
liikuttua asiassa siten, että korjaus-,
parturi- ja kampaajapalveluiden
arvonlisäveroa kokeiluna alennettiin
ja aivan pienemmillä yrityksillä on
porrastettua alennusta ALV:ssa.

Välttämättömyyshyödykkeet
tulee vapauttaa ja pienyritysten
kohdalla vapautusta tulee laajentaa
paljon nykyistä enemmän ainakin alle
viiden työntekijän pienyrityksissä.

Pekka Tiainen

Pekka Tiainen, STP:n ehdokas
Helsingissä
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Tavoitteena täystyöllisyys, tehokkaita
toimenpiteitä tarvitaan

Työttömien työnhakijoiden
määrä oli tammikuussa 2007
244 000. Vuoden 1993 joulu-
kuussa työttömiä työnhakijoita
oli 537 000. Tähän nähden lasku
on erittäin suuri. Myöskin ollaan
aika lähellä sitä, että työttömyys
on puolittunut siitä, kun Lippo-
sen ensimmäinen hallitus aloit-
ti. Silloin työttömiä työnhakijoita
oli vuoden 1995 huhtikuussa
475 000.

244 000 työtöntä työnhakijaa
on edelleen erittäin paljon. Kun tähän
lisätään työttömyyseläkeläiset noin
45 000, työttömien lukumääräksi
saadaan noin 290 000. Erilaisten
työhallinnon toimien piirissä on 85
000 henkilöä ja heidät mukaan lukien
niin sanottu laaja työttömyys on 375
000 henkilöä. Toimenpiteissä on
työtä työllisyystuilla, työvoima-
koulutusta, vuorottelupaikkaan
työllistettyjä sekä työmarkkinatuen

työharjoittelua. Monet toimet ovat
työttömien kannalta mielekkäitä ja
toivottuja vaihtoehtoja työttö-
myydelle, mutta joukossa on myös
sellaisia, joita kritikoidaan ja myös
aiheellisesti. Näiden lukujen lisäksi
työnhakijoita, jotka eivät ole työttö-
myysluvussa, on muutamia kym-
meniä tuhansia eri kuukausina. Osa
on työssä ja hakee työtä. Osa on
esimerkiksi opiskelijoita, jotka
ottaisivat työtä, jos saisivat.

Työttömyys ei vaikuta vain
työttömiin itseensä, vaan perhe,
lapset, puoliso, kokevat sen vaiku-
tukset jo puhtaasti taloudellisen
toimeentulonsakin kannalta. Myös
vuoden mittaan paljon suurempi
joukko ihmisiä on työttömänä jossain
vaiheessa kuin työttömien työnha-
kijoiden lukumäärä kertoo. Tämä
johtuu siitä, että 60 %:lla työttömistä
työnhakijoista työttömyyden kesto
on nykyisellään alle puoli vuotta. 15
%:lla se on puolesta vuodesta vuo-
teen. Noin joka neljännellä työttö-
mällä työnhakijalla työttömyys
kestää yli vuoden. Kun työttö-
myyksistä suuri määrä on lyhytai-
kaisia, se merkitsee, että vastaavasti
suuri joukko eri ihmisiä on työttö-
mänä jossain vaiheessa vuoden
mittaan. Esimerkiksi vuonna 2005 oli
557 000 eri ihmistä työttömänä
työnhakijana työvoimatoimistoissa
vuoden jossain vaiheessa.

Työttömyysluvut ovat siten
alentuneet, mutta ovat yhä sietämät-
tömän korkeita. Työttömyys on tältä
kannalta yhteiskunnan keskeinen
ongelma, joka tulee ratkaista. Ja
vaikka työttömyys alenee ja vaikka
aleneminen on jopa nopeutunut, se
aleneminen on edelleen tuskallisen
hidasta. Työttömyyden puolitta-
minenkaan ei tapahtunut neljässä
vuodessa, vaan siihen tarvittiin 12
vuotta eli kolme hallituskautta yhden
sijaan. Alenemisen nopeutuminen
näkyy siinä, että viimeisen vuoden
aikana työttömien työnhakijoiden
lukumäärä on laskenut 37 000:lla.

Tärkeää on se, että työllisyys
on parantunut. Laman pohjalu-
kemista työllisten määrä on kasvanut
400 000:lla. Varjopuolena asiassa on,

että edelleen ollaan 50 000 työpaik-
kaa jäljessä 1990-luvun lamaa edeltä-
neen tason. Samalla työikäinen väestö
on noussut ja työllisten määrän olisi
oltava 180.000 nykyistä korkeampi,
että työllisten osuus työikäisistä olisi
lamaa edeltänyt. Tosin työikäinen
väestö tulevaisuudessa alenee ja siksi
pienempikin työllisten lisäys nostaa
työllisten osuuden työikäisistä lamaa
edeltäneelle tasolle.

Toinen asiaa varjostava seikka
on, että työllisistä on määräaikaisia
tai osa-aikaisia 550 000 eli joka neljäs.
Osa-aikaisista 30 % sanoo tekevänsä
osa-aikatyötä kokoaikatyön puuttu-
misen takia. Määräaikaisista 70 %
haluaisi pysyvän työsuhteen. Työl-
listen lisääntymisestä huolimatta
kansantaloudessa tehtyjen työtun-
tien määrä on alempi kuin ennen 1990-
luvun lamaa. Silloin työtunteja tehtiin
4,4-4,5 miljardia, nyt 4,1 miljardia.

Kansantuote on lamaa edeltä-
neeseen verrattuna noussut 46 %.
Huonona puolena tässä taas on, että
työtulojen osuus kansantuotteesta on
jäänyt lamaa edeltänyttä alemmaksi
ja kasvaneita pääomatuloja on
virrannut maasta pois enemmän kuin
Suomeen on tullut investointeja
ulkomailta. Suomalaisten yritysten
ulkomailla olevien työpaikkojen
määrä on kasvanut 10 vuodessa 150
000:sta 350 000:een osittain siten,
että työpaikkoja on siirretty, suurim-
maksi osaksi ulkomaille suuntau-
tuvien investointien takia.  Ulko-
maisten yritysten työpaikat Suo-
messa ovat lisääntyneet vähemmän.

Pekka Tiainen

Avoin kirje Japanin suurlähetystölle

Herra Hitoshi Honda
Suurlähettiläs
Japanin Suomen
Suurlähetystö

Helsinki
Arvoisa herra suurlähettiläs,
Kommunistien Liito ry. tahtoo

lähestyä teitä koskien Japanissa
toimivaa japaninkorealaisten
yhdistystä Chongryonia. Kom-
munistien Liiton tietoon on viime
aikoina tullut ne provokatiiviset
teot ja iskut joita Japanin poliisi ja
ääri-oikeistolaiset piirit ovat
toteuttaneet Chongryonia ja

Japanissa asuvia etnisiä Korea-
laisia kohtaan.

Mm. 27.marraskuuta Japanin
poliisin yksiköt hyökkäsivät
Chongryonin päämajaan To-
kiossa hajottaen paikkoja ja
uhkaillen järjestön toimihen-
kilöitä. Syinä näihin brutaaleihin
toimiin on esitetty “Chongryonin
huumekytköksiä”, “rahanpesua”
ja “biologisten aseiden tukiohje-
lmaa”.  Syytökset ja hyökkäykset
ovat kuin halvasta b-luokan
toimintaelokuvasta. Erona niihin
on kuitenkin se, ettei Japanin
poliisilla ole ollut esittää ainutta-
kaan todistetta näiden syytösten
tueksi ja hyökkäykset korea-
laisten tiloihin ovat olleet erittäin
raakoja.

Kommunistien Liitto on saanut
tietoja myös Japanin hallituksen
toimista Korean Demokraattisen
Kansantasavallan lipun alla pur-
jehtivaa Mangyongbong 92-
matkustaja-alusta vastaan. Mas-
siiviset ratsiat ja matkustajien
ahdistelu on ollut lähes sään-
nöllistä. Jälleen, yhtään mitään
laitonta aluksesta ei ole löytynyt.

Huolestuneena Korealaisten
kohtelusta Japanissa Kommu-
nistien Liitto vaatii:

1. Japanin poliisia lopettamaan
perusteettomat hyökkäykset ja
vainot Korealaisia kohtaan.

2. Japanin hallitusta panemaan
kuriin ne oikeistolaiset ja taantu-
mukselliset ryhmät, jotka ovat mm.
syyllistyneet japaninkorealaisten
pahoinpitelyihin ja heidän omai-
suutensa tärvelemisiin,

3. Japanin hallitusta lopetta-
maan vihamielisen suhtautumi-
sensa Chongryoniin ja

4. luomaan ystävällismieliset
suhteet Chongryoniin ja paran-
tamaan japaninkorealaisten ihmis-
oikeuksia ja elinoloja.

Kommunistien Liitto esittää
nämä vaatimukset kaikessa yksi-
mielisyydessää. Toivomme teidän
maanne korkeimpana edustajana
Suomessa välittämään asiamme
Japanin hallitukselle ja ryhtyvän
toimiin nykyisen tilanteen paran-
tamiseksi.

Porvoossa  20. tammikuuta 2007
Kommunistien Liitto ry.

Kalevi Wahrman
Puheenjohtaja

Kommunistien Liiton puheen-
johtaja Kalevi Wahrman on kir-
jeen allekirjoittaja. Hän on
STP:n ehdokkaana Uudella-
maalla.

Rantaneuvoksen
lakialoitteet:
qqqqq Kulukorvaus äänestäjälle äänestämisestä!
qqqqqGallupit kieltoon!
qqqqqKellokortti eduskuntaan!
qqqqqKansanedustajalle kaksi kautta!
qqqqq Puoluetuki pois!
qqqqq Byrokratia pois!
qqqqq Mielivalta pois!
qqqqq Viranomaiset valvontaan!
qqqqq Kansan äänestykset vaihtoehdoksi
eduskuntavaaleille!
qqqqqTiedotusvälineet yhteiseen käyttöön!
qqqqqTiedonvälittäjät puoluettomaan valvontaan! 
qqqqqHyvä palkka kaikille kansalaisille !!!
qqqqqKansanedustajaehdokkaan uusin
lakialoite  eduskuntaan:  Äänestäjälle maksetaan,
kun hän käy äänestämässä, kohtuulista
kulukorvausta, kelpaako ?

www.rantaneuvos.com
Kiannanniementie 128 A
89740 Kianta P 040-5944053

Eero Seppänen
rantaneuvos ja
kirjailija

STP:n ehdokas
Oulun
vaalipiirissä

Eero Seppänen on organisoinut Kainuun ja Pohjois-Savon alueilla laajalti ilmaista leivän jakelua
yhteistyössä paikallisten kauppiaiden kanssa. Ja tarjonta kelpaa niinkuin kuvasta näkyy.
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Hallitus ei ole parantanut työllisyyttä
Työvoima lisääntyi nopeammin kuin työpaikat

Hallitus etunenässä ja muut
perässä riemuitsevat ja paukut-
televat henkseleitään. Sanovat,
että Suomella menee lujaa.
Työministeri Filatov (sd) vakuut-
taa vakavissaan, että hallituk-
sen tavoite työllisyyden paran-
tamiseksi ja sadantuhannen
uuden työpaikan luomisesta on
lähes kokonaan toteutunut.
Totta vai tarua?

Kymmenkunta vuotta sitten työl-
lisyyden tärkeimmäksi osoittimeksi
nostettiin työpaikkojen määrä. Se oli
vapaakauppaan liittyvä poliittinen
ratkaisu. Sillä politiikkojen on help-
po pelata. Tästä näyttönä Tilasto-
keskuksen 26.1.07 tilasto, jonka
mukaan hallituskaudella on syntynyt
71 000 uutta työpaikkaa, joka on
hallituskauden kasvuna 3,0 pro-
senttia. Hallitus ministeri Filatovin
johdolla on ummistanut silmänsä
siltä, että samaan aikaan työvoiman
määrä on kasvanut 38 000 hengellä.
Näin nettokasvu on vain 33 000.
Senkin hallitus ja Filatov autuaasti
unohtavat, että keskimääräinen
työvuoden pituus on lyhentynyt.
Hallituskauden aikana työtuntien
määrä – ja niistä saatu palkka! – on
vähentynyt 1 686 tunnista 1 660
tuntiin, 1,6 prosenttia.

Saman tilaston mukaan viime
vuonna työvoimaa oli 2 648 000,
joista työllisiä 2 444 000 ja työttömiä
204 000. Näin työttömyysaste oli
7,7 prosenttia. Tilastojen lähempi
tarkastelu osoittaa, että todellisuus
on toisenlainen. Työtunnit saadaan
nykykäytännön mukaan ihmisiltä

kyselemällä ns. työvoimatutkimuk-
sella. Se otettiin käyttöön 1998.
Tämä uusi menettely on antanut aivan
villejä tuloksia. Mm. työtuntimäärä
kasvoi 5,3 prosentilla. Tilastoihin tuli
mukaan haamutunnit. Että nykyi-
sestä työtuntitilasta saadaan todel-
liset tunnit, siitä on vähennettävä
haamutunnit, keskimäärin 5,1 pro-
senttia tuntien kokonaismäärästä.
Uuden käytännön mukaan työtun-
titilastot muuttuvat niin tiuhaan, että
muutosten perässä on lähes mahdo-
tonta pysyä. Heinäkuussa viime
vuonna kerrottiin, että 2005 töitä
tehtiin 4 107 miljoonaa tuntia, mutta
nyt uusimman 26.1.07 tilaston luku
on 4 000 miljoonaa tuntia. Kun
samalla kerrotan, että 2006 tehtiin 4
055 miljoonaa tuntia, saatiin lasku
nousuksi. Heilahtelut ovat siis
merkittäviä.

Kun pidetään kiinni viimeisim-
mistä tiedoista ja kun niistä vähen-
netään haamutunnit, saadaan viime-
vuoden todelliseksi työtuntimääräksi
3 848 miljoonaa tuntia. Koko sen
ajan, kun Suomessa on tehty 40-
tuntista työviikkoa, keskimääräinen
henkilötyövuoden pituus on ollut 1
765 tuntia. Kun työvuoden tunneilla
jaetaan tehdyt, todellisten tuntien
määrä, saadaan tulokseksi 2 180 000
tehtyä työvuotta joten työttö-
myysvuosien määräksi tulee 468 000.
Jo tämän mukaan työttömyysaste on
17,7 prosenttia.

Hallituskaudella todelliset
työtunnit lisääntyivät 1,4 prosenttia,
52 miljoonaa tuntia. Se on noin
30.000 työvuotta. Samalla kuitenkin

työvoima lisääntyi 34 000 hengellä,
joten työllisyys heikkeni 4 000 työ-
vuodella. Hallituksen puheet sadasta-
tuhannesta uudesta työpaikasta
osoittautuivat jo alun alkaen pelkäksi
yritykseksi tehdä oikeaoppinen
silmänkääntötemppu.

Eikä tässä kaikki. Meillä on jo
iät ja ajat sitten hyväksytty petolli-
nen tapa laskea työvoima määrä.
Viimeisen Tilastokeskuksen tilaston
mukaan työikäisistä eli 15 - 64
vuotiaista työvoimaa on 2 648 00
henkeä, 74,7 prosenttia. Todellisesta
työvoimasta työvoimaan kuulumat-
tomina on poistettu työstä syrjäy-
tetyt eli työttömyys- ja muut työn
puutteen vuoksi ennenaikaiselle
eläkkeelle siirretyt. Esimerkiksi
Tanskassa työvoiman osuus työikäi-
sistä on yli 80 prosenttia. Se näyt-
tääkin oikealta. Vuonna 2006 työ-
ikäisiä oli 3 564 000. Siitä oli
työkyvyttömiä 269 400, opiskelijoita
ja päätoimisia kotiäitejä jne. 439 800.
Näin työvoimaa oli 2 836 800 henkeä.
Se on 80 prosenttia työikäisistä. Tälle
joukolle pitäisi olla työtä yli 5 007

miljoonaa tuntia. Viime vuonna siitä
puuttui noin 1 158,8 miljoonaa tuntia,
23,1 prosenttia!

Tilastokeskuksen viimeisen
tilaston mukaan voi laskea, että vak-
inaisia, täysipäiväisissä työsuhteissa
oli 46,7 prosenttia työvoimasta. 53,2
prosenttia oli osa- tai kokoaikaisesti
työttömänä ja osa työstä syrjäy-
tettyinä työttömyys- tai työn vähe-
nemisen ja loppumisen takia ennen-
aikaisella eläkkeellä. Pätkätyöläisiä oli
1 231 900. Määrä kasvoi 42 000
hengellä, 3,5 prosenttia. Töitä he
tekivät keskimäärin 1 071,3 tuntia ja
olivat työttöminä 693,7 tuntia.
278.500 henkeä oli vailla työtä tai
ennenaikaisella eläkkeellä. (Katso
Taulukko) Viimeksi mainittu ryhmä
supistui 24 000 hengellä, 7,9 pro-
senttia.

Työttömyyden kirouksesta ei
päästä ellei tuotannon omavaraisuutta
nosteta takaisin nykyisestä alle
seitsemästätoista prosentista aikai-
sempaan yli viiteenkymmeneen pro-
senttiin ja ellei pääomien liikkeille –
nollasta alkanut pääomien viennin
määrä ylittää jo nyt reippaasti

tuotantovälineiden arvon! – aseteta
selkeitä rajoja ja vaatimuksia niiden
palauttamiseksi takaisin kotoisiin
investointeihin. Myös tulonjakoa on
muutettava. Viimevuonna osinkoja
maksettiin yli 11 miljardia euroa.
Niistä suurin osa viedään pois maasta
ansiottomana ansiona ulkomaalaisille
pääomasijoittajille. Jos tuo osinko-
potti olisi jaettu kaikkien työssä
olleiden kesken, siitä olisi riittänyt
bonusta jokaiselle 4 231 euroa. Mieti
sitä!

Pääministeri Vanhasen (kesk)
hallituksen ja työministeri Filatovin
(sd) johdolla hallituskauden todel-
linen työllisyys on heikentynyt, kun
todellinen työvoima kasvoi työ-
paikkojen määrän kasvua nopeam-
min. Jos Suomella menee taloudel-
lisesti lujaa, niin suomalaisilla menee
kurjasti. Näillä tuloksilla hallitus ei
voi henkseleitään paukutella. Päin-
vastoin. Todelliset tulokset ja halli-
tuksen roskapuheet työllisyyden
paranemisesta vaativat sen naulaa-
mista häpeänpaaluun!

Kai Kontturi

Säädettävä hoito/palveluturvalaki

Terveydentilan, yksinäisyy-
den ja pienituloisuuden takia on
paljon väliinputoajia, jotka eivät
tiedä oikeuksistaan eivätkä
jaksa perätä niitä. Sosiaalivi-
rastot eivät useinkaan tarjoa
asiakkaalleen sosiaaliasia-
miehen puhelinnumeroa, jotta
hän voisi sitä kautta selvittää
kaikki oikeutensa.

Hakukaavakkeiden täyttäminen on
usein niin vaikeaa, että se jää kesken.
Omakohtaistakin kokemusta on!
Tämä täyttämisen keskeyttäminen
johtaa helposti siihen, että päättäjät
ja virastot voivat todeta, ettei erilaisia
tarpeita ja tarvitsijoita ole kuin pieni
määrä. Näin rahaa jää käyttämättä.

Kaikki neuvontapalvelut olisivat
parhaiten tavoitettavissa terveys-
asemien yhteydessä.

Olisi keskityttävä enemmän laki-
sääteisten peruspalvelujen turvaa-
miseen. Pieniä terveysasemia ei saa
enää sulkea, koska nykyisetkään eivät
pysty vastamaan tarpeeseen. Ei
leikkauksia henkilökuntaan, vaan
mieluummin vakinaistettava henkilö-

kuntaa lisää. Palvelutalotyyppistä
asumista kehitettävä eikä vähen-
nettävä. Kuntouttavaa toimintaa
pidettävä yllä, jotta omatoimisuus
ynnä muu sellainen elämänlaatu
säilyisi mahdollisimman pitkään.
Niinsanottua hyvinvointivaltiota ei
saa ajaa enempää alas. Kotona
asumista pitää tukea kaikin keinoin
viimeiseen asti. Tämän vuoksi on
kotisairaanhoitoa, kodinhoitoapua ja
omaishoitajien työtä tuettava kun-
nissa valtion määrärahoin. Määrä-
rahat on suhteutettava kunnan
kokoon, asukasmäärään ja ikäjaut-
umaan. Edellä kuvatut toiminnot
tuovat uusia työpaikkoja ja vähen-
tävät pitkäaikaissairaanhoidon tarvet-
ta. Näin myös tulisi tilaa  kaikille
pitkäaikaissairaanhoitoa tarvitseville.

Vaikeavammaisilla oltava subjek-
tiivinen oikeus henkilökohtaiseen
avustajaan.

Vähätuloisten asemaa
parannettava

Eläkkeiden on seurattava palk-
kakehitystä. Pieniin eläkkäisiin
tarvitaan tasokorotus. Osa-aika- ja
pätkätyöläisten asemaa on paren-
nettava. Vapautus verotuksesta 1000
euroa brutto ansaitseville eläkeläisille
ja pätkä/osa-aikatyöntekijöille.
Varsinkin Helsingin alueella tällä
tulotasolla ei selviä ilman että on
haettava jotain tukea, varsinkin jos
on asuntolainaa ja perhettä elätet-
tävänä, tai jos joutuu käyttämään
omaa autoa työvälineenä. Eläkkeellä
olevat pienituloiset  tuskin selviävät
lääke- , terveydenhoito , ruoka- ja
asumiskustannuksista tällä summalla.

 Koko Suomi pidettävä
asuttuna

Jopa kaupunkilaisjärki sanoo, ettei
etelään/kausvukeskuksiin saati Hel-
sinkiin mahdu kaikki eivätkä kaikki
haluakaan.  Niinpä maakuntiin tulee
rakentaa asuntoja eikä alasajaa
olemassa olevia palveluja, julkista
liikennettä, terveydenhoitoa, maan-
viljelyä eikä pienyrittämistä. Näin
menetellen verotulot sieltäkin tuli-
sivat yhteiseen talouteen.

Tasavertaisuus
Tasavertaisuus luvataan Suomen

perustuslaissa. Kansalaisten ja kan-
salaisliikkeiden on kuitenkin valvot-
tava, että tasavertaisuus toteutuu,
esimerkiksi seksuaalisille vähem-
mmistöille, vammaisille, vanhuksille,
maahanmuuttajille, sairaseläkeläisille
ja yksilöille, ettei erilainen syrjäy-
tyminen enää jatku. Myös elämän-
laadun , oikeuksien ja palkkaerojen
tasavertaisuutta  on valvottava ja
säädettävä tarvittavaessa lakeja.

Ei myydä Suomea pois
Pidetään jäljellä olevat ns valtion-

yhtiöt Suomessa. Valtion tulee valvoa
niiitä kuten aiemmin. Nostetaan
suuromistajien varallisuusveroa.
Ruuan ja julkisen liikenteen arvonli-
sänveroa pitää alentaa tuntuvasti.
Kehitetään bioetanolin valmistusta ja
jatkojalostusta valtion tuella ja
pyritään myös näiden tuotteiden
vientiin  ja täten  myös hyödy-
tettäisiim  maaseutua  ja  voitaisiin
välttyä kuudennelta ydinvoimalalta.

 Taasen on kulunut neljä vuotta.
Pienituloisille, vanhuksille, sairas-
eläkeläisille ja vammaisille annettuja
lupauksia ei ole pidetty. Minä ja
monet muut olemme varteenotettava
vaihtoehto!

Rosa-Maria Kyrönlahti-Keski-
vaara on STP:n ehdokas Helsin-
gissä.

Hallituksen purettava
leipäjonot

Esa Hermonen, STP:n ehdokas
Kymessä.

Sinänsä tarpeellinen ruokajakelu /
leivän jako on paisunut sellaisiin
mittoihin., joka ei sovi hyvinvointi-
valtioon. Näin on jatkunut yli
kymmenen vuotta, ja tilanne vain
pahenee päättäjien saamattomuuden
vuoksi. Jos tällä hetkellä lähes 9 000
saa ruoka-apua kuukausittain, pal-
jonko heitä on tulevien eduskun-
tavaalien alla pelkästään Myl-
lypurossa?

Seitsemän prosentin. asumiskus-
tannusten omavastuuosuuden pois-
taminen vähentää hakijoiden. määrää,
mutta sekään ei pitkälle auta ja on
sitä kosmeettisesti. Tarvitsemme
kunnon uudistuksia.

Valtapuolueilla ei olisi varaa
ylimielisyyteen, varsinkin kun monet
ehdokkaat ennen vaaleja kalastavat
köyhien ääniä ollakseen muka köy-

hien puolella, tekemättä kuitenkaan
vaalien jälkeen asialle yhtään mitään.
Ruokajakelun laajentaminen on,
kaksinaismoraalinen ja lopulta hyvin
epäeettinen. 1980-luvulla ruoka/
leipäjonoja ei Suomessa ollut, käteen
jäi palkasta suhteessa enemmän, sekä
eläkeläiset tulivat paremmin toimeen
ja muuttoaalto ja rikollisuus olivat
paremmin hallinnassa.

Ketään pakolaista ei kuitenkaan
saisi karkottaa Suomesta ilman
vakavaa syytä. Hekin ovat lähim-
mäisiämme. Työsuhteet olivat ennen
enemmän vakinaisia, eikä halpa
pätkätyöruletti pyörinyt hullun lailla.
Pätkätyö johtaa aikanaan köyhyys-
pommiin ihmisten jäädessä eläk-
keelle, jos yleensä monikaan näistä
vanhaksi elää.

Eräs antiikin filosofeista on toden-
nut, ettei kukaan saisi ansaita neljä
kertaa enemmän kuin toinen kapinan
välttämiseksi. Nyt vuonna 2.007
tuloerot ovat huimat sekä varalli-
suuserot ovat enemmän kuin sataker-
taiset, ja valtaeliitti siunaa kaiken
hymistelyllään.

Tänä kauniina helmikuun aamuna
ennen vaaleja hyräilen hiljaa vanhaa
keskiaikaista virttä 440: “Nyt viekas
vilppi täällä on noussut kunniaan, on
valhe vallan päällä ja vääryys voimas-
saan”.

Äänestäkää maalisvaaleissa Suo-
men Työväenpuoluetta!

Esa Hermonen
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Perustoimeentulo turvattava kaikille!

Vaaleja ennen aina kaikki nykyiset
Eduskunta- ja Hallituspuolueet
lupaavat monta hyvää parannusta
vähävaraiselle kansanosalle. Vaalien
jälkeen köyhä kansanosa on useita
kertoja tullut huomaamaan, että
eduskunta- ja hallituspuolueiden
lupaukset ja teot ovat ristiriidassa
keskenään. TEOT JÄÄVÄT LU-
PAUKSIKSI!

Nykyiset Eduskunta- ja Halli-
tuspuolueet eivät ole antaneet  mitään
parannusta vähävaraisille tällä vaali-
kaudella. Nykyinen eduskunta ja
hallitus lupasivat, että heidän tärkein
tehtävänsä on työttömyyden puolit-
taminen. Vanhanen ja Heinäluoma
ovat nyt hyvin usein todenneet, että
työttömyys on saatu pudotettua
320.000:n. On jo puhuttu työttö-
myyden pudotuksesta jopa
250.000:n. Molemmat luvut ovat
täyttä valhetta! Työttömyys on
pysyvästi ollut 700.000 sitä asti, kun
Suomi liitettiin EU:hun.

Työttömyys käy miljoonassa
vuosittain, eikä se ole laskenut, kun
huomiomme piilotyöttömät ja pätkä-
työläiset. Täysin turhaa sanoa, että
työttömyys on laskenut ja puhua,
että työpaikkoja olisi tullut lisää.
Ainoastaan pätkätöitä on tullut lisää,
joten valhetta on puhua työttö-
myyden laskemisesta, koska pätkä-
työ on aivan sama, kuin 60-luvulla
oli hätäaputyö. Se on siis aivan sama,
mutta nimeä on vain kaunisteltu.

Pätkätyöläinen saa käteen 628,40e,
jolla hän ei elä. Kun hän maksaa
vuokran, niin millä maksaa ruoan ja
muut laskunsa? KELAN perus-
päivärahaan oikeutetulle työttömälle
jää käteen 377-383?/kk. On täysin
väärin ja kohtuutonta, että Suomessa
elää n.600 000 ihmistä alle Euroopan
köyhyysrajan! KELAN peruspäi-
värahaa saavia työttömiä on 120.000.
Lisäksi on opiskelijoita, sekä tosi
suuri joukko eläkeläisiä, jotka elävät
alle köyhyysrajan.

Tavalliset ihmiset ymmärtävät, että
ihmisten tulee saada työtä. Työstä
on saatava kunnon palkka, jolla
työläinen pystyy maksamaan asu-
mismenot, ruoan, laskut ja vaatteet.
Silloin rahaa jäisi muuhunkin käyt-
töön. Jokaisen kansalaisen perus-
turvan kuuluisi olla 1200/kk käteen,
niin työttömille, opiskelijoille,
eläkeläisille, kuin muillekin vähä-
varaisille.

Valtion ja kuntien töitä on yksityis-
tetty ja eri työpaikkoja on myyty
ulkomaille. Tämän johdosta valtiolle
ja kunnille on syntynyt lisää velkaa.

Siitä huolimatta valtio, kunnat ja
suuryritykset ovat saaneet rosvota
itselleen kansalle kuuluvia tuloja.
Työläisten työllään luomaa vaurautta
ei ole jaettu kansalle oikeuden-
mukaisesti.

Esko Luukkonen, STP:n ehdo-
kas Turusta

Tuumasta toiseen

Vaalitaisto on käynnistynyt
toden teolla. Kähinät aloitti Elinkei-
noelämän keskusliitto, joka kutsui
meidät Savon ja muutaman Pohjois-
Karjalan ehdokkaankin Kuopioon
käskynjakoon. Peter Fagernäs ja
neljä muuta EK:n huippujohtajaa
kertoi, millaista politiikkaa meidän
tulee ajaa – varsinkin ja erityisesti
jos eduskuntaan yllämme.

Ennen käskynjakoa lehdissä
kerrottiin, että EK haluaa voima-
kasta panostusta uuteen energia-
teknologiaan. Esitin tästä kannan-
otosta lämpimän kiitoksen Fager-
näsille ja sanoin sen merkitsevän
upeata käännöstä EK:n linjauk-
sissa. Ilmaisin iloni siitä, että EK
luopuu ajamasta vanhaa saastut-
tavaa hiili-, öljy- ja uraanivoimaa ja
että panostus uusiutuviin energi-
oihin luo vientimahdollisuuksia ja
työtä meille.

EK:n herrat palauttivat minut
maan pinnalle kertomalla, että EK
panostaa hiileen, öljyyn, ydinvoi-
maan ja myös puhtaisiin, kotimaisiin,
uusiutuviin lähteisiin. Kysyin myös
investoinneista Suomeen. Maamme
on viime vuosina ollut tutkimusten
mukaan maailman ensimmäiseksi tai
toiseksi kilpailukykyisin maa. Halu-
sin tietää, ovatko suomalaiset ja
ulkomaiset sijoittajat tyhmiä vai
eivätkö he tunne näitä selvityksiä,
kun kaikki ovat viimeiset 12 vuotta
vieneet pääomansa vähemmän kilpai-
lukykyisiin maihin. Utelin, mitkä
ovat tuon tutkimuksen arvioin-
tikriteerit: ovatko ne suurtyöt-
tömyys, huonot palkat ja irtisano-
misen helppous ja kuluttomuus
työnantajille.

Kuuntelin vastauksen tarkkaan,
mutta en sitä ymmärtänyt. Jatkan
ponnistuksiani ko. tutkimusten
kriteerien selvittämiseksi..

q q q
Kirjoitan tätä samana päivänä kun

”vasemmisto”-liiton EU/Nato-pikku-
lotat S-A Siimes ja Anne Huotari
ovat viimeistä päivää eduskunnassa
– Siimes kertoi olevansa viimeistä
päivää em. puolueen jäsenenä.
Onnittelut puolueelle: uskon, että
puolueen seuraava eduskuntaryhmä
ei voi olla yhtä EU-nationalistis-
militaristishenkinen kuin nykyinen.

 *q q q
Vaikka pikkulottajoukossa tapah-

tuukin harvennusta, laatu ehkä korvaa
määrän. Vihreiden eduskuntaryhmän
lottakomentaja Ulla Anttila, joka
Tarja Cronbergin rinnalla taisteli

pontevasti sen näkemyksen puolesta,
että EU-taistelujoukkojen toimia ei
tule rajoittaa kansainvälisen lain
mukaisiin eli YK:n hyväksymiin
operaatioihin, valmistelee sotatieteen
laitoksella väitöskirjaansa.

q q q
Olen käynyt tällä viikolla neljässä

paneelikeskustelussa Kuopio-Iisalmi
–akselilla ja menin ystävänpäivän
aamuna Radio Suomen Uutisaamu-
ohjelmaan kertomaan puolen tunnin
haastattelussa puolueestamme.
Tunnustan kironneeni karkeasti – hyi
minua! –kun vt. uutispäällikkö Sakari
Kilpelä kertoi viisi minuuttia ennen
lähetyksen alkua, että Olavi Mäen-
pää tulee samaan lähetykseen.. Kiitin
häntä ystävänpäivän yllätyslahjasta!

q q q
Pulinatuokioihin valmistautues-

sani selailin lehtiarkistoani. Silmään
osui jutun pätkä vuodelta 1995:

Puolueiden puheenjohtajat vastasi-
vat 5.3.95 Savon Sanomien kysy-
mykseen “Miten säästätte lapsili-
sämenoista?” seuraavasti:

P. Lipponen: “Lapsiperheiden
toimeentulosta ei voida tinkiä”.

S. Niinistö: “Lapsilisiin en minä
enkä kokoomus halua tehdä raken-
teellisia heikennyksiä. Säästöjä
saatetaan tehdä esim. jäädyttämällä
nimellinen tukitaso”.

P. Haavisto: “Lapsilisiä ei pidä
leikata eikä panna verolle”.

O. Norrback: “Mahdollisimman
vähän”.

C. Andersson: “Nykyisistä lapsi-
lisistä ei säästetä”.

MTV3:n vaalikeskustelussa 10.2.

Lipponen, Niinistö, Haavisto ja
Andersson ilmoittivat vastustavansa
lapsilisien leikkauksia ja verolle-
panoa.

Lipponen vimmastui pari viikkoa
vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa
keskustan. ja kokoomuksen liian
pienistä säästöehdotuksista: “Nyt ei
pitäisi tarjota enää vaaliohjelmia, vaan
esittää pitemmälle meneviä säästö-
toimia”. Viikon päästä ärähdyksestä
hallitusohjelma julkistettiin. Lapsi-
lisien leikkaus oli ensimmäinen
Lipposen I kirjosieppohallituksen
toimenpide.

Löysin toisen leikkeen, jonka oli
pariin maakuntalehteen kirjoittanut
joku J. Tanski. Otsikkona oli ”Vaali-
lupausten unohtamisen sietämätön
keveys”. Juttu jatkui: ”SDP:n edus-
kuntavaalijulistus lupasi: ´Kansa-
laisten tuella sitoudumme seuraavan
vaalikauden aikana ...alentamaan
työttömyyden alle puoleen nykyi-
sestä´. Vasemmistoliitto lupasi
täystyöllisyyden vuoteen 2000, jos
puolueen keinoja, kuten kuuden
tunnin työpäivä, käytetään. Ohjel-
man mukaan nuoriso- ja pitkä-
aikaistyöttömyys poistuu 1998.
Hallituksen ohjelman mukaan ´Ta-
louspolitiikan päätavoite on työttö-
myyden puolittaminen vaalikauden
aikana´.”

Kaivoin netistä demarien, vasurien,
kepun, kokoomuksen ja vihreiden
vaaliohjelmat. Ilokseni havaitsin, että
puolueet pitävät edelleen kiinni
vuosien 1991, 1995, 1999 ja 2003
työllisyystavoitteistaan ja lisäksi
vaativat   pohjoismaisen     hyvin-

vointivaltion kehittämistä, pienten
eläkkeiden, työttömyysturvan ja
opintotuen nostamista sellaiselle
tasolle, että sosiaaliluukulla ei
tarvitse käydä. Sehän on tar-
koitettu vain viimesijaiseksi toi-
meentulon turvaksi.

Entinen pääministeri Kalevi
Sorsa totesi takavuosina, että
äänestäjien poliittinen muisti on
kolme kuukautta. Meillä puolu-
ejohtajilla se lienee noin kolme
viikkoa vaaliuurnan sulkeutu-
misesta.

q q q
Vannoin ja vakuutin vaalipanee-

leissa Kuopiossa ja Iisalmessa, että
puolueemme ei missään tapauk-
sessa osallistu hallituksiin, joiden
ohjelma on päinvastainen kuin
puolueohjelmamme, joka löytyy
KÄ viime numerosta ja netistä os.
tyovaenpuolue.org. Ehdokkailta
kyseltiin suhtautumista puolue-
kuriin. Ilmoitin kannattavani
johtamassani puolueessa tiukkaa
kuria sen puolesta, että mahdolliset
kansanedustajamme pitävät kiinni
ohjelmallisista lupauksistamme.
Samalla ilmoitin jyrkästi vastus-
tavani sellaista uusliberaalipuolei-
den puoluekuria, joka rankaisee
niitä edustajia, jotka varoituksista
huolimatta pitävät kiinni puoleensa
äänestäjille antamista lupauksista.

Juhani Tanski

Juhani Tanski, STP:n puheen-
johtaja on ehdokkaana Pohjois-
Savossa

STP:n vaatimuksia
qqqqq Perustuslaillinen oikeus työhön taattava jokaiselle työtä haluavalle –
pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen varoja niin paljon , että se saa-
daan ratkaistua

qqqqq terveys- ja vanhuspalveluihin 20.000 uutta työpaikkaa

qqqqq arvonlisävero poistettava kokonaan leivästä ja muista välttämättö-
myystarvikkeista sekä joukkoliikenteestä

qqqqq minimipalkka lakisääteisesti 7,5 e /t. ja 1300 e/kk.

qqqqq 200 e/ kk korotus pieniin eläkkeisiin, työttömyyspäivärahoihin ja
opintotukeen sekä vanhempain- ja sairauspäivärahoihin verottomana

qqqqq Velkavapautus pankkien väärinkohtelemille ja ulosoton kohteeksi
joutuneille

qqqqq Bioenergiasta vaihtoehto

qqqqq Koko maa pidettävä asuttuna

qqqqq Ei Natolle, Ei EU:n perustuslaille

qqqqq Suomen itsenäisyys turvattava

Jokaisen tulee lähteä äänestämään,
koska ilman äänestämistä EI TULE
MUUTOSTA! Äänestämällä muu-
toksen puolesta pitää rohkeasti
äänestää SUOMEN TYÖVÄEN
PUOLUETTA STP:tä!

Olen aina ajanut ja puolustanut
vähävaraisten etuja ja niin tulen
jatkossakin tekemään!

Esko Luukkonen, Turku
Suomen Työväenpuolue STP rp.
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Ihminenkö viisas?

Vuosituhannen kysymys
on: homo economicus vai
homo sapiens?  Taloudellinen
ihminen - ihminen taloudelli-
sena toimijana - on nykyään
käännettävä latinasta uusli-
beralistiseksi ihmiseksi.  Va-
lintani on sen sijaan viisas -
ajatteleva ja järkeilevä - ihmi-
nen, joka on myös työkaluja
ja tekniikkaa käyttävä seppä-
ihminen.

Muita viisaan ihmisen piirteitä
ovat leikkivä ihminen ja valtavasti
lukenut monien kirjojen ihminen.
Viisas ihminen tarvitsee tervettä
taloudellisuutta.  Näistä kehittyy
myös poliittinen ihminen, joka

pyrkii hoitamaan kansan asioita
parhain päin.

Terveysrintaman seminaa-
rissa 1980-luvulla etevä kirvesmies
totesi, että taas meitä suomalaisia
konsennetaan, kun oli kysymys
jostain suuren luokan huononnuk-
sesta, joka sai suurten ja keskisuurten
puolueiden hyväksynnän.  Tätä
huononnusta en muista, mutta
mieleeni jäi osuva sana “konsentaa”,
jolla kirvesmies tarkoitti konsen-
sukseen pakottamista.  Se on lähellä
autoritaarista hallintoa ja johtamista.
Consensus merkitsee: yhteisym-
märrys, yksimielisyys, sopimus,
yleinen mielipide, yleinen tapa.
Tässä yhteydessä kysymys oli
luokkien yksimielisyydestä.

Vertaus samassa veneessä
olemisesta on yleinen ilmaus työväen
luokan ja omistavan luokan yksi-
mielisyydestä.  Kun venettä tarkas-
tellaan lähemmin, huomataan, että
alamaiset (heidän pitäisi olla kansa-
laisia) soutavat ahkerasti ja taitavasti.
Tarkemmin katsottuna veneessä on
vapaamatkustajia, jotka eivät souda,
vaan nauttivat kyydistä ja korjaavat
alamaisten työn hedelmät.  Vapaa-
matkustajat ovat kapitalisteja, heidän
lakeijoitaan ja juoksupoikiaan, ku-
ponginleikkaajia ja muita loisia.

YLE on hallituksen radio ja
televisio; MTV3 on pääoman tele-
visio.  Porvarillinen lehdistö perusti
aikanaan Suomen Tietotoimiston
STT, jonka uutisia kaikki lehdet
julkaisevat.  Helsingin Sanomat
myötäilee USAn johdon politiikkaa,
ja monet lehdet seuraavat Helsingin
Sanomia.  Lähes kaikki viestintä-
välineet syrjivät vaaliohjelmissaan
eduskunnan ulkopuolisia puolueita.
Kolmea suurinta puoluetta hehku-
tetaan.  Näin  ajattelemattomat
alamaiset aivopestään yksimieli-
syyteen, ja pääoma voi jatkaa
ahneena, itsekkäänä ja omahyväisenä
saalistustaan.

Mielestäni kunnon journalismiin
kuuluu kaikkien puolueiden tasapuo-
linen kohtelu.  Hyvän lehtimiestavan
mukaan on arvosteltava asiallisesti
eduskuntaa ja hallitusta sekä annet-
tava niiden toimista todellisuuden
mukaista tietoa.  Näin ihmiset saisivat
rakentavaa tietoa, pystyisivät perus-
tellusti vaatimaan hyvinvointivaltion
palauttamista ja ihmisarvoista, riit-
tävää ja oikeudenmukaista toimeen-
tuloa jokaiselle.  Tietämättömyys ja
tuntemattoman pelko johtavat ihmi-
sen pahaan oloon.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus
vaati Suomen liittymistä NATOon.
Tälle sanon jyrkästi EI.  NATO on

sotilasliitto, ja sen jäsenyys vaaran-
taisi Suomen turvallisuuden.  Suomen
on pysyttävä rauhan puolella.  Suo-
men pitäisi irtautua EUn nopean
toiminnan joukoista, sillä ensin
poikamme maalla, merellä ja ilmassa,
sitten poikamme mullan alla.  Kuinka
välinpitämättömiä useimmat kansan-
edustajat ovat?  Kysykää, kuka heistä
lähettää poikansa EU-sotajoukkoihin.

Valtamedia on jo hankkimassa
kuudetta ydinvoimalaa.  Suomi ei
tarvitse lisää ydinvoimaa, vaan
energiaa on säästettävä.  On raken-
nettava uusiutuviin energialähteisiin
perustuvaa energian tuotantoa kuten
tuulivoimaloita.  Saksassa tuuliener-
gian osuus on jo lähes kuusi pro-
senttia.  Energiayhtiöt ja teleliikenne
on kansallistettava.  Energian hinnalla
keinottelu on lopetettava.  Julkista
joukkoliikennettä on parannettava.

Television mukaan elintarvik-
keiden hinnat eivät ole nousseet
paljonkaan.  Tämä ei pidä paikkaansa
peruselintarvikkeiden osalta.  Leivän
ja monen peruselintarvikkeen hinta
on noussut kymmeniä prosentteja
vuodesta 1995.  Samoin asumis-
kustannukset, joukkoliikenne, ter-
veys- ja sosiaalipalvelut, sähkö ja
polttoaineet.  Arvonlisävero on
poistettava peruselintarvikkeilta ja
joukkoliikenteeltä.

Koska opiskelu on työtä, on
opintotukea korotettava runsaasti.
Kansaneläkkeitä on nostettava rei-
lusti.  Työttömyysturvaa on
kasvatettava muhkeasti.  Kansain-
välisiä asioita ei sovi unohtaa.
Kehitysyhteistyömäärärahat on
vihdoin korotettava 0,7 prosent-
tiin BKTsta.  Kehitysapu on
suunniteltava huolellisesti yhteis-
työmaan edustajien kanssa.  Pois
uskonnolliset ja rotuennakkoluulot
kotona ja ulkomailla!

On myös osoitettava, mistä
saadaan rahoitus vaadituille meno-
jen lisäyksille.  Jos yritysten
tuloverotusta ja luonnollisten
henkilöiden pääomatulojen vero-
tusta kiristetään, saadaan helposti
kolmisen miljardia euroa.  Valtion-
verotuksen progressiota tulee
jyrkentää ja kunnallisvero on
muutettava progressiiviseksi, jotta
kunnat selviävät velvoitteistaan.
Pörssin osakekauppoihin on pa-
lautettava leimavero eli varain-
siirtovero, jolloin hankitaan näp-
pärästi keinottelusta ja oman-
voitonpyynnistä vähintään pari
miljardia euroa yhteiskunnalliseen
käyttöön.  Varallisuusvero on
palautettava.

Hannu Kautto
Uudenmaan STP-ehdokas

Espoosta

Hannu Kautto, STP:n ehdokas
Uusimaa, Espoo

STP:n asema ja paikka työväenliikkeessä

Perustimme STP:n työkan-
san yhteistyöjärjestöksi. Tavoit-
teemme on yhdistää laajat kan-
sankerrokset poliittisen muu-
toksen aikaansaamiseksi nykyi-
seen kovaan talouspolitiikkaan.
STP on monessa mielessä uusi
voima poliittisella kartalla. Vaik-
ka STP:llä ei ole omaa historiaa,

on sillä laaja menneisyys, koska
se omistaa koko työväenliik-
keen historian. STP on vastaus
työkansan vaatimuksiin löytää
ulospääsy nykyisestä raa’asta
yhteiskuntapolitiikasta.

Työväestö muodostaa kansan
Työväestöön kuuluvien palkan-

saajien osuus yhteiskunnassa on tänään
yli 80 % eli suurempi, kuin koskaan
aiemmin. Työväenluokan rakenne on
kuitenkin viime vuosikymmeninä
rajusti muuttunut. Perinteisen tehdas-
työväestön, maa- ja metsätaloudesta
toimeentulonsa saavien, rakennus-
työläisten yms. määrä on laskenut.
Tilalle ovat tulleet palveluammatit ja
perinteiset ammatit ovat kokeneet
perinpohjaisen muutoksen. Ulko-
nainen olemuksen muutoksesta huoli-
matta, työväestön suhde pääomaan ja
työnantajaan ei ole muuttunut miksi-
kään. Edelleenkin palkansaajaväestö
luo kapitalistien omistamissa laitok-
sissa työllään kaiken yhteiskunnassa
tuotetun uuden arvon. Siinä missä
järjestäytynyt työväestö aiemmin
kykeni pakottamaan työnantajat

oikeudenmukaisempaan tulonjakoon,
on palkansaajien aseman heikentä-
misestä tehty tänään yritysten kilpailu-
kykyä lisäävä tekijä.
Yhteisenä voimana pääomaa
vastaan

Alusta saakka on työväestö järjes-
täytynyt puolustaakseen asemaansa
kapitalisteja vastaan. Marx ja Engels
loivat tieteellisen perustan työväestön
järjestäytyneelle toiminnalle ja työ-
väenluokka otti tavoitteekseen kom-
munistisen yhteiskunnan muodos-
tamisen. Meillä Suomen Työväen-
puolue perustettiin v. 1899 työväen-
yhdistysten 3. edustajakokouksessa.
Silloin sen ohjelma ei ollut sosialis-
tinen, mutta ohjelmaan kuuluivat
vapaat ja suhteelliset vaalit, 8- tunnin
työpäivä, työsuojelun kehittäminen,
työväenvakuutus, koulupakko, prog-
ressiivinen verotus, sukupuolten
välinen tasa-arvo, asutustoiminnan
tehostaminen yms. Näillä esityksillä
työväestö esiintyi yhteisenä voimana
pääomapiirejä vastaan. Tavoite oli
yhteiskunnan demokratisoiminen sekä
työ- ja viljelijäväestön aseman selkeä
parantaminen. Demokraattiset ja
sosiaaliset uudistukset asettuivat ennen
sosialistisia uudistuksia.

Yhteisrintamataktiikka
Teollisuusyhteiskunnan kasvu jou-

dutti työväenluokan kasvua ja 1800-
luvun lopulta saakka myös Suomessa
työväestö ja viljelijäväestö alkoivat
tajuta itsensä yhteiskunnallisena
voimana. Työväenluokan ja pääoma-
piirien luokkataistelun kärjistyminen
johti jo 1800 luvun lopulla työväen-
luokan hajaantumiseen mm. marxi-
laiseen ja reformistiseen suuntaukseen,
jota teollisuusmaissa on jatkunut
meidän päiviimme saakka. Työväen-
luokan voima riitti kuitenkin pystyt-
tämään yli 80 vuodeksi sosialistisen
maailmanjärjestelmän, johon tukeu-
tuen työväestö kaikkialla maailmassa
kykeni pakottamaan työnantajapiirejä
sosiaalisiin uudistuksiin. Näinä vuosi-
kymmeninä kävi kuitenkin selväksi,
että monistakin syistä johtuen työ-

väenliike ei kyennyt poliittiseen
yhtenäisyyteen yhteiskunnallisen
taistelun alueella. Tästä johtuen
marxilaista yhteiskuntateoriaa sovel-
taen maailman työväenliikkeen pii-
rissä syntyi yhteisrintamapolitiikka,
jolla ideologisista eroista huolimatta
eri kansankerrosten välille pyrittiin
luomaan poliittisia liittoja kansan
taloudellisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin sekä rauhan puolesta. Tie-
dämme, että tämän politiikan merkit-
tävä saavutus Suomessa oli SKDL.

Ensisijalla demokraattiset
uudistukset

Mikä sitten STP:ssä muistuttaa näitä
edeltäjiään Suomen Vanhaa Työväe-
npuoluetta ja SKDL:llää? Vanha
työväenpuolue yhdisti koko työ-
väenluokkaa ja pienviljelijäväestöä
mikä on myös STP:n ajatus. SKDL:stä
pyrittiin muodostamaan erilaisten
kansaa edustavien voimain demo-
kraattinen yhteistyöjärjestö.

Tämä on myös STP:n tavoite.
STP:n kuten aiemmin SKDL:nkin
välittömiin tavoitteisiin ei sisälly
sosialistisen yhteiskunnan rakenta-
minen, vaan ensisijaisesti yhteis-
kunnan demokraattiset ja sosiaaliset
uudistukset, jotka katsomme nykyti-
lanteessa lähimmäksi yhteiskun-
nalliseksi tavoitteeksi. Toinen syy
tähän on, että nykyisessä yhteiskun-
nallisessa tilanteessa, jossa työväen-
liike on kyetty lyömään lähes hajalle,
sosialistinen arvomaailma ei ole
palkansaajia yhdistävä tekijä, vaan se
voi olla ainoastaan yhteiskunnan
valtaeliitin kustannuksella tapahtuvat
sosiaaliset ja taloudelliset uudistukset.

STP on enemmän
Tärkeintä on kuitenkin nähdä, että

STP on vielä enemmän, kuin mikään
edellä mainituista tavoitteista antaa
ymmärtää. Tuotantoelämän muu-
tosten johdosta myös palkansaaja-
väestö on kokenut rakennemuutoksen
uusien ammattien tullessa perinteisten
ammattien tilalle, eivätkä nämä

työväenliikkeen uudet kerrokset ole
aina tiedostaneet asemaansa osana
työväenluokkaa. Osin näistä syistä
johtuen myös työväenluokan raken-
tama sosialistinen yhteiskunta joutui
maailmanlaajuisesti ottamaan askelia
taaksepäin. Tämän jälkeistä aikaa on
työväenliikkeen piirissä leimannut
syvä voimattomuus ja hajanaisuus.
Tärkein tehtävämme on saada palka-
nsaajaväestö tajuamaan itsensä jälleen
työväenluokkana ja toimimaan sen
mukaisella tavalla. Se on ainoa tie
yhteiskunnan todelliseen muutokseen.

STP on luonteeltaan ekoso-
siaalinen

Tänään yhdeksi keskeiseksi yhteis-
kunnalliseksi ongelmaksi nousevat
ympäristökysymykset, ilmaston-
muutos yms. Markkinavoimien hallit-
semassa yhteiskunnassa tärkein tavoite
on suurten yritysten kilpailukyvyn
säilyttäminen ja kulutuksen lisää-
minen. Kilpailukykyä ylläpidetään
leikkaamalla kansan elintasoa ja
rasittamalla ympäristöä. Niinpä
suurituloisten kulutusta ja yritysten
kilpailukykyä on kasvatettu ottamalla
luonnolta velkaa, joka on maksettava
takaisin. STP näkee tehtäväkseen
kehittää kansantaloutta tavalla, jossa
tuotantoelämää ja hyvinvointia
kehitetään niin, että se edistää samalla
ympäristön tilaa. Tällainen hyvin-
voinnin ja ekologisen turvallisuuden
yhdistäminen voi tapahtua vain
poliittisesti yhtenäisen työkansan
toimesta.

Nämä  STP:n tavoitteet määräy-
tyvät yhteiskunnan ja työväenliikkeen
tämänhetkisistä keskeisimmistä ongel-
mista ja suuntautuvat vain histo-
riallisesti lähitulevaisuuteen. Nämä
tavoitteet saavutetaan varmasti ja
silloin työväenliikkeen eteen asettuu
tehtävä katsoa edemmäs tulevai-
suuteen, mihin me emme vielä tässä
vaiheessa voi nähdä.

Heikki Männikkö

Kuva Forssan kokouksesta v.1903. Tuossa kokouksessa alkuperäinen
Suomen Työväenpuolue päätti radikalisoitua ja otti nimekseen Suomen
Sosialidemokraattinen puolue. Reilun vuosisadanjälkeen  radikalismi
on kokonaan hävinnyt ja demarista on tullut kapitalistin paras kaveri.
Nykyinen STP pyrkiikin palauttamaan  työväenliikkeen alkuläh-
teilleen.

Heikki Männikkö on STP:n
ehdokkaana Lapissa.
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Suomen Työväenpuolue STP rp. lähtee nyt ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleihin. Saimme listoillemme koko maassa 39
ehdokasta. Onko se paljon vai vähän? Mielestämme se on hyvä alku uudelle puolueelle, jonka tavoitteet ovat paljon pidemmällä
kuin vain näissä vaaleissa. Se, että emme vielä saaneet enempää ehdokkaita todistaa vain ihmisten epäluuloista. Kysytään,
onko se taas joku uusi kommunistinen puolue? Onko se joku viherpiipertäjien puolue? Mitä ihmettä se oikein yrittää? Eivätkö
olemassa olevat puolueet ja vaihtoehdot kelpaa?

Suomen Työväenpuolue ei ole mikään näiden kysymysten olettamista vaihtoehdoista. STP:n tehtävänä on yhdistää
muutoksen aikaansaamiseksi kaikki  nykyisen oikeistolaisen politiikan tuloksena vasaran ja alasimen väliin joutuneet
työtätekevät yhteiskuntapiirit .

STP:n tavoitteena on luoda tulevaisuudessa laaja työtätekevän kansanosan liittoutuma vastavoimaksi nykyistä suuren rahan
valtaa vastaan.  Siksi STP ei sulje toiminnastaan pois mitään vaihtoehtoisia ideologioita paitsi selvästi rasistiset ja nykymenoa
kannattavat suuntaukset. Pyrimme yhdistämään työväenluokan samalla tavoin kuin se oli yhtenäinen reilut 100 vuotta sitten
tai minkälaiseksi SKDL aikoinaan perustettiin. Olemme sananmukaisesti Suomen Työväenpuolue. Puolustamme yhteiskunnan
valtaosaa, kaikkia omalla työllään eläviä työläisiä, maanviljelijöitä, pienyrittäjiä sekä heidän lisäkseen eläkeläisiä ja opiskelijoita.
Emme todennäköisesti pääse pitkän tähtäimen tavoitteisiimme vielä näissä vaaleissa, mutta me emme jätä asiaamme tähän,
koska tiedämme ettei muuta tietä suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseen ole.

Olemme erittäin tietoisia, että vain kaikkien työtätekevien ja pienituloisten yhteiskuntaryhmien yhteistyöllä maamme
nykymeno voidaan muuttaa. Tässä mielessä pyrimme vaaliliittoihin mm. SKP:n, KTP:n ja IPun kanssa. Vain yhden vaaliliiton
saimme aikaiseksi. Pohjois-Savossa syntyi STP:n, SKP:n ja KTP:n vaaliliitto. Se on kuitenkin historiallinen avaus. Se osoittaa,
että aletaan vähitellen ymmärtää, ettemme yksittäisinä itseensä käpertyneinä kuppikuntina saavuta mitään.

STP:n ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2007

Ville Rahikainen
elintarviketyöläinen

Pentti Seppänen
rakennusmies

Anita Salve'n
hoitoapulainen

Paavo Heikkinen
vanhempi ammattimies

Teuvo Kasurinen
kirvesmies

Rosa-Maria Kyrönlahti-
Keskivaara, luovan toi-
minnan ohjaaja

Matti Laitinen (kom)
ATK-kouluttaja, kirjailija

Liisa Paakkolanvaara,
dipl.kosmetologi, pien-
yrittäjä

Janne Rahikainen
puuseppä, rakennusmies

Heikki Sipilä
valtiot. maisteri

Martti Salomaa
merkonomi

Antti Siika-aho
tstovirkailija,opiskelija

Esko Sulavuori
kirvesmies

Pekka Tiainen, taloustiet.
tri, neuvotteleva virkamies

Hannu Kautto, laboratorio-
insinööri, Graafisen tek-
niikan lisensiaatti

Esko Koivisto
muurari

Timo Nieminen
apulaistutkija

Jouko Nevalainen
koneenhoitaja

Jaakko Muilu
tutkimusinsinööri,
pääluottamusmies

Kalevi Wahrman
herastuomari,
härasdomare

Jaakko Huhtala
kirvesmies

Anne Luukkonen
merkonomi

Esko Luukkonen
virastomestari

Esa Salomaa
peruskoulun opettaja

Helsinki Helsinki Helsinki

Helsinki Helsinki Helsinki

Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki

Helsinki

Helsinki Helsinki

Uusimaa Uusimaa Uusimaa Uusimaa Uusimaa

Uusimaa Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Varsinais-Suomi Satakunta

Koko työtätekevän kansan yhteistyöllä voitamme!

98 99 100

102101 103

105104 106 107 108 109

110 263 264 265 266 267

268 110 111 112 113 34
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onko se taas joku uusi kommunistinen puolue? Onko se joku viherpiipertäjien puolue? Mitä ihmettä se oikein yrittää? Eivätkö
olemassa olevat puolueet ja vaihtoehdot kelpaa?

Suomen Työväenpuolue ei ole mikään näiden kysymysten olettamista vaihtoehdoista. STP:n tehtävänä on yhdistää
muutoksen aikaansaamiseksi kaikki  nykyisen oikeistolaisen politiikan tuloksena vasaran ja alasimen väliin joutuneet
työtätekevät yhteiskuntapiirit .

STP:n tavoitteena on luoda tulevaisuudessa laaja työtätekevän kansanosan liittoutuma vastavoimaksi nykyistä suuren rahan
valtaa vastaan.  Siksi STP ei sulje toiminnastaan pois mitään vaihtoehtoisia ideologioita paitsi selvästi rasistiset ja nykymenoa
kannattavat suuntaukset. Pyrimme yhdistämään työväenluokan samalla tavoin kuin se oli yhtenäinen reilut 100 vuotta sitten
tai minkälaiseksi SKDL aikoinaan perustettiin. Olemme sananmukaisesti Suomen Työväenpuolue. Puolustamme yhteiskunnan
valtaosaa, kaikkia omalla työllään eläviä työläisiä, maanviljelijöitä, pienyrittäjiä sekä heidän lisäkseen eläkeläisiä ja opiskelijoita.
Emme todennäköisesti pääse pitkän tähtäimen tavoitteisiimme vielä näissä vaaleissa, mutta me emme jätä asiaamme tähän,
koska tiedämme ettei muuta tietä suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseen ole.

Olemme erittäin tietoisia, että vain kaikkien työtätekevien ja pienituloisten yhteiskuntaryhmien yhteistyöllä maamme
nykymeno voidaan muuttaa. Tässä mielessä pyrimme vaaliliittoihin mm. SKP:n, KTP:n ja IPun kanssa. Vain yhden vaaliliiton
saimme aikaiseksi. Pohjois-Savossa syntyi STP:n, SKP:n ja KTP:n vaaliliitto. Se on kuitenkin historiallinen avaus. Se osoittaa,
että aletaan vähitellen ymmärtää, ettemme yksittäisinä itseensä käpertyneinä kuppikuntina saavuta mitään.

STP:n ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2007

Risto Koivula
diplomi insinööri

Esko Auervuolle
betoniraudoittaja

Esa Hermonen
laillistettu hieroja

Reijo Katajaranta
päätoimittaja

Juho Haavisto
digit. kuvankäsittelijä

Wäinö Pietikäinen
maanalaisen kuljettaja

Juhani Tanski
ATK-suunnittelija

Matti Orava
ravintolatyöntekijä

Tarja Männikkö
eläkekäsittelijä

Matti Wahrman
autonkuljettaja

Eero Seppänen
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Koko työtätekevän kansan yhteistyöllä voitamme!

Terveydenhoito tänään
Tiedetään, että terveyden-

hoidossa tehdään ja on tehty
lukuisia hoitovirheitä tai
jätetty sairaita ihmisiä tutki-
matta. Omalla kohdallani kävi
näin. Kävin heinäkuussa 2001
peräsuolen verenvuodon takia
Lahden terveyskeskuksessa,
missä tutkiva lääkäri totesi
“Verenvuoto selvitettävä, syy
ei ole pukamaperäinen.”

Sain lähetteen tähystyk-
seen. Lääkärin lausunnossa
todettiin, että suolen lima-
kalvolla on yksi polyyppi ja
kolme suurehkoa pukamaa
(kasvainta). Tähystävä lääkäri
ei ottanut solunäytettä kasvai-
mista, niin kuin olisi pitänyt
tehdä. Vastaus tähystyksestä
meni terveyskeskukseen ja
asia jäi siihen!

Viiden vuoden aikana valitin
useammalle terveyskeskus-
lääkärille silloin tällöin esiin-
tyvästä verenvuodosta. Mi-
nulle vastattiin: “Teillä on
peräpukamia, joita tässä vai-
heessa ei leikata.”

Lokakuussa 2006 menin
terveyskeskukseen vaatimaan
lääkäriltä lähetettä erikois-
lääkärille. Terveyskeskuslää-
käri tutki minut ja väitti vielä
lokakuussa 2006: “Teillä on
peräpukama, jossa on varsi.”
Sain työllä ja vaivalla lähetteen
erikoislääkärille, kirurgille,
joka tutkimuksissaan totesi:
”Ei täällä ole pukamia, vaan
kasvaimia, jotka sitten solu-
näytteessä todettiin syöpä-
kasvaimiksi!

Suuri hoitovirhe oli se, että
kasvaimia ei leikattu
pois vuonna 2001. Nähtävästi
silloin ne olivat vielä hyvänlaa-
tuisia. Tätä mieltä oli lääkäri.
Syövän takia jouduin Pikon-
linnaan 5-viikon rajuun säde-
tykseen ja solusalpaajahoi-
toon, jota annettiin joka päivä.
Hoidon sivuvaikutukset, kipu
ja särky ovat olleet rajuja
hoidon jälkeen. Taisi jäädä
elämänikuinen seuranta ja
henkinen painajainen.

Syöpähoidot ovat kalliita
hoitoja, rahaa palaa yhteis-
kunnalta kuin myös potilaalta.
Näin meillä Suomessa. Kysy-
myksessä on yksi hoitovirhe
muiden joukossa. Hoidon
taso on  laskenut. Yksi syy on
säästöt terveydenhoidon kus-
tannuksissa. Esim. Lahti säästi
terveydenhoidon määrära-
hoista vuonna 2006 neljä
miljoonaa euroa, mikä tarkoit-
taa, että sen rahan edestä
jätetään sairaita ihmisiä hoita-
matta!

Tällaista on kolmen valta-
puolueen ajama kapitalistinen

markkinatalous. Terveyden-
hoidossa on menossa uusjako:
- rahaa tuhlataan tyhjänpäiväi-
seen roskakulttuuriin, eliittiur-
heiluun ja palkitaan suuria
voittoja tuottavia yrityksiä
valtion, siis meidän, vero-
varoilla. Yritykset sitten jaka-
vat lopputilejä työläisilleen ja
vievät työpaikat ulkomaille.
Sitten hankitaan USA:sta
hyökkäysohjuksia - onkohan
tähänkään hankintaan ole-
massa eduskunnan lupaa?

Hoitovirheistä pitkä ja on-
gelmallinen valitustie on seu-
raava: Korvauksista vastaa
terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus, valitusoikeus
on edelleen eduskunnan aset-
tamalle vakuutusoikeudelle.
Muistutus  hoitovirheistä
tehdään lääninhallituksille.

Aina pitää valittaa, muutosta
ei muuten tule tähän menoon.

Anja Saarikko
STP:n

kansanedustajaehdokas
Lahdesta

104 105 160

117 118 119

3 35 36

56 105 2

2 88 89

STP esittäytyy Turun torilla
STP Turun torilla la. 10.3.07 klo 09-00-11.45.

Tilaisuudessa puhuvat STP:n Varsinais-Suomen
ehdokkaat Anne Luukkonen (Turku), Esko Luukko-
nen (Turku) sekä Jaakko Huhtala (Taalinteh-
das,Dragsfjärd). Paikalla myös STP:stä Juhani
Tanski ja Heikki Männikkö.

Jaetaan Kansan ääni- lehteä sekä muuta vaali-
materiaalia. Tervetuloa
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NKP:n pääsihteeri Sergei Skvortsov
Kommunistien Liiton vieraana

Neuvostoliiton Kommunis-
tisen Puolueen pääsihteeri
Sergei Skvortsov vieraili puoli-
soineen Suomessa Kommunis-
tien Liiton vieraana 26.-28.
tammikuuta. Matkansa aikana
hän tutustui Helsinkiin, vieraili
Tampereella ja Lenin museos-
sa sekä tapasi suomalaisia
kommunisteja.

Puheenvuorossaan kommu-
nistien Liiton jäsenille ja ystä-
ville Helsingissä 28.1.2007
NKP:n pääsihteeri Sergei
Skvortsov ilmaisi tyytyväisyy-
tensä Suomen matkansa tulok-
siin: “Haluan ensinnäkin kiittää
isäntiämme vieraanvaraisuu-
desta. Meillä on ollut hyvä ja
asioita valaiseva ohjelma.
Olemme hyvin tyytyväisiä mat-
kaamme ja saamaamme koh-
teluun”.

Skvortsov esitteli mikä puolue
NKP on: “Meiltä kysytään, miksi
puolueella on tällainen nimi, vaikka
Neuvostoliittoa ei enää olekaan?
Vastaamme, että sosialismin  rakenta-
miseksi tarvitaan tällainen puolue.
Nyt NKP:llä on puolueorganisaa-
tioita Venäjän lisäksi mm. Latviassa,
Liettuassa, Valko-Venäjällä, Ukrai-
nassa, Moldovassa ja Uzbekistanissa,
mutta keskeisin organisaatio on
tietysti Venäjällä”.

Tilaisuudessa käytiin neuvotteluja
tulevasta toiminnasta ja molemmat
puolueet korostivat yhteistyön
edelleen jatkamisen tärkeyttä. Puo-
lueet korostavat sosialismin rakenta-
misen edellytyksenä todellisen
demokratian palauttamisen tärkeyttä
hyvinvoinnin jakamiseksi oikeuden-
mukaisesti kaikille ihmisille. Monissa
Etelä-Amerikan maissa tapahtunut
myönteinen poliittinen kehitys
nähtiin tärkeänä myös maailman
laajuisesti.

Yhtenä aiheena käsiteltiin mahdol-
lisuutta järjestää internetissä toimiva
kommunistien yhteinen keskus-
telufoorumi ja tietotoimisto, jonka
keskeisenä tavoitteena olisi yhdistää
kommunistinen liike arvioimaan
kommunistisen ja työväenliikkeen
teoreettisia ja käytännön valmiuksia
järjestää tämän päivän maailmassa
työväenluokan kapitalisminvastaista
luokkataistelua.

Sergei Skvortsov: “On
vahvistettava
vallankumouksen
subjektiivista tekijää”

Sunnuntaina 28.1.07 Helsingissä
pidetyssä tilaisuudessa Sergei
Skvortsov esitelmöi Kommunistien
Liiton jäsenille. Alustuksessaan hän
käsitteli Venäjän nykytilannetta,
Venäjän kommunistisen liikkeen tilaa
sekä kommunistisen liikkeen toimin-
tataktiikkaa.

Taloudellisesta tilanteesta
Venäjällä

Hallituksen antamat viralliset
tilastotiedot Venäjän taloudesta ovat
epäluotettavia. Niiden mukaan kan-
santalous kasvaa kohisten ja kansan
elintaso nousee.  Todellisuudessa näin
ei ole. Virallisesti inflaatio on 10%,
mutta todellisuudessa se on n. 25-
30%. Tällä tavalla tilastojen mukaan
pyritään todistelemaan, että elintaso
nousee, kun se todellisuudessa laskee.

Suurelta osin Venäjän teollisuus on
raunioina. On teollisuuslaitoksia,
joissa tuskin on edes seiniä ympä-
rillään. Talouden kasvuluvut perus-
tuvat muutamaan teollisuuden alaan,
öljyalaan, paperi- ja kemialliseen
teollisuuteen sekä puolustusteol-
lisuuteen. Tosiasiassa esim. puo-
lustusteollisuus on nyt vain 1/10
Neuvostoliiton aikaisesta.

Talouden tilanteesta johtuu, että
Venäjällä on olemassa vahvoja yh-
teiskunnallisia jännitteitä, mutta
protestiliikkeiden toiminnallisuus ei
ole vielä voimakasta. Se on kuitenkin
kasvamassa. Esim. Itä-Karjalassa oli
Kontupohjan tapahtumien johdosta
hallituksen politiikkaa vastustava
5000 ihmisen kokous ja mielenosoitus
alueella, jonka koko väestö on n.
600.000. Se on mielestäni paljon,
kuvitellaanpa vaikka että Helsingissä
saataisiin kokoon 5000 ihmisen
kokous hallituksen politiikkaa
vastaan.

Aikaisemmin on myös ollut yksit-
täisiä protesteja, esim. nälkälakkoja,
mutta ne ovat koskeneet jotain tiettyä
yksityistä asiaa. Nämä uudet protes-
tit ovat sen sijaan uudentyyppisiä ja
kohdistuvat suoraan viranomaisten ja
hallituksen politiikkaa vastaan. Tämä
merkitsee, että kehitys on menemässä
vallankumouksen suuntaan. Vuoden
mittaan on ollut eri kaupungeissa mm.
eläkeläisten protesteja, joihin on
osallistunut yhteensä yli miljoona
ihmistä.

Valtakoneistoa pelottaa
Tämä kaikki on merkinnyt sitä, että

hallintokoneisto on alkanut pelätä
näitä protestiliikkeitä. Se on joutunut
antamaan periksi joissakin kysy-
myksissä, mutta yleislinjana on
edelleenkin kansan elinehtojen kurjis-
taminen.

Valtakoneiston politiikkaa eivät
vastusta vain poliittinen vasemmisto,
vaan myös keskusta ja jopa poliit-
tinen oikeisto. Syynä on demokratian
vastainen kehitys Venäjällä. Se näkyy
mm. poliittisten puolueiden toimin-
taedellytysten rajaamisena, jonka
tuloksena yhä harvemmat puolueet
voivat osallistua vaaleihin.

Vaaleihin voi osallistua vain puo-
luelistojen kautta. Tästä syystä
virallisten puolueiden ulkopuolisten
liikkeiden on käytännössä mahdo-
tonta osallistua vaaleihin. Nykyisten
puoluelakien mukaan vaaleihin voi
osallistua vain sellainen puolue, jolla
on 50.000 jäsentä. Puolueiden on
kuitenkin esitettävä jäsenistään
kaikki mahdolliset henkilötiedot
osoitteineen ja puhelinnumeroineen.
Mutta ei vielä tämäkään riitä. Allekir-
joittaneelle itselleen tapahtui, että
hänen puoluejäsenyytensä kiellettiin
sillä perusteella, ettei hänen nimikir-
joituksensa ollut aivan samanlainen
kuin passissa oleva. Hallituksella on
näin ollen lukemattomia keinoja estää
sellaisten puolueiden virallistaminen,
jotka se katsoo uhaksi itselleen.

Epävakaa Putinin hallinto
Mutta nykyinenkään Putinin

hallinto ei ole vakaa. Putinin hallin-
totapa on vertikaalista ylhäältä alas
hallitsemista. Hallitus esittää Putinin
kannatusluvuksi 71%, mutta todelli-
suudessa kannatusluku lienee noin
25-30%. Kun Putin lähtee presiden-
tinvirastaan seuraavissa presiden-
tinvaaleissa, hallinnosta tulee vieläkin
epävakaampi. Putinin ympärillä on
nyt ryhmiä, joilla on erilaisia talou-
dellisia intressejä keskenään. Kaksi
tärkeintä ryhmittymää ovat vara-
pääministeri Medvedevin ryhmit-
tymä ja puolustusministeri Ivanovin
ryhmittymä. Kumpikaan ei ole
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan
vahva. He edustavat kahta eri ryh-
mittymää, jotka taistelevat keske-
nään. Putinin jälkeen taistelu tulee
edelleen aktivoitumaan. Ristiriita
näiden ryhmien välillä on johtanut
poliittisiin murhiin. Todennäköisim-
min myös Politkovskajan ja Litvi-
nenkon murhat ovat osa tätä valta-
taistelua. Mahdollista on, että vielä
tulee enemmänkin näitä murhia.

Muutos Venäjällä on
välttämätön

Tiedämme historiallisen materia-
lismin ja talousteoreettisen historian
pohjalta, että tällaisessa tilanteessa
ristiriidat porvariston sisällä voimis-
tuvat ja tähän tilanteeseen liittyvät
myös nämä protestiliikkeet. NKP on

mukana organisoimassa näitä liik-
keitä.

Vallankumous Venäjällä on lähes
välttämätön. Nykyinen hallitus on
epävakaa ja hallinnon muutokselle on
laajaa kannatusta. Putinin kannatus
on nyt matala ja hänen seuraajiensa
kannatus tulee olemaan vieläkin
matalampi. Nämä seuraajat odotte-
levat tukea ulkomailta, mutta tuskin
sitä saavat, syynä poliittiset murhat,
petokset ja korruptio. He voivat
saada tukea armeijalta tai poliisilta,
mutta Putin on epäsuosittu armeijan
piirissä. Vain 7% upseeristosta
kannattaa Putinia ja poliisissa kanna-
tus ei ole sen korkeampi. Putinin
seuraajilla kannatus tulee olemaan
vielä matalampi.

Uudelle suunnalle on olemassa pari
vaihtoehtoa: Se voi olla Ukrainan
tapainen ”oranssi” vallankumous.
Mutta kun ihmisten mielialat ovat
kuitenkin koko ajan vasemmisto-
laistuneet, siitä voi tulla myös
”punainen” vallankumous.

Tapahtumat etenevät kuitenkin eri
vaiheissa. Ensin on olemassa vallan-
kumouksen demokraattinen vaihe ja
vasta sen jälkeen voidaan puhua
mahdollisesta siirtymisestä sosia-
listisiin uudistuksiin.

Vallankumouksellinen
liike on vielä heikko

Vallankumouksella on nyt olemassa
objektiiviset tekijät, mutta ei subjek-
tiivista tekijää. Venäjällä ei ole tällä
hetkellä olemassa vahvaa kommu-

nistista puoluetta. Zjuganovin puo-
lue, Venäjän Federaation Kommu-
nistinen puolue, ei ole sellainen. Se
on opportunistinen puolue, jossa on
yhtä aikaa mukana sosialidemokratiaa
lähellä olevia ja vasemmistolaisia.
Todellinen mahdollisuus vallan-
kumoukselle olisi ollut Venäjällä v.
1998, jolloin vallitsi yhtä aikaa
taloudellinen kriisi ja sosiaalinen
romahdus, mutta VFKP meni mu-
kaan koalitiohallitukseen ja vakautti
tilanteen porvariston hyväksi.

Sitten meillä on olemassa funda-
mentalistisia kommunistisia puo-
lueita kuten Andrejevan, Tjulkinin ja
Anpilovin puolueet. Tjulkinin puo-
lueella oli 1990-luvun alussa lähes
70.000 jäsentä, mutta nyt tuskin
tuhat. Näiden fundamentalististen
puolueiden virheenä on, että heidän
puheensa ja ajatuksensa ovat jääneet
1930-luvulle, eivätkä he osaa arvioida
nykyisen globaalin maailman vaati-
muksia kommunistisen liikkeen
osalta. He menevät puhumaan työ-
väestölle vanhoin fraasein, mutta
työläiset eivät ymmärrä heitä eivätkä
seuraa heidän perässään.

Meidän puolueeseemme NKP:hen
sen sijaan on alkanut tulla mukaan
nuorisoa. Nuoriso on alkanut kiinnos-
tua politiikasta. Ennen vuotta 2005
sellaista ei tapahtunut. Heitä on
paljon Venäjällä ja Baltian maissa.
Oletan, että heillä tulee olemaan
kasvava rooli tulevaisuudessa.

Jossakin vaiheessa Venäjällä tulee
kysymykseen myös eri kommu-
nististen puolueiden yhdistäminen.
Viimeisten 15 vuoden aikana onkin
ollut useita yrityksiä yhdistää näitä
puolueita, mutta se on tähän men-
nessä osoittautunut mahdottomaksi.
Ei ole ollut mahdollista yhdistää
fundamentalisteja, revisionisteja ja
ortodoksi-marxilaisia. Päinvastoin,
melkein kaikki kommunistiset puo-
lueet ovat hajonneet: Andrejevan
puolue kahteen kertaan, Tjulkinin
puolue kahteen kertaan ja Zjuganovin
puolue kerran. Kuitenkin eri kom-
munistisilla puolueilla on edelleenkin
toiminnallisia yhteyksiä keskenään.
Meidän puolueemme NKP rakentaa
yhteistyötä tällä hetkellä kahden eri
puolueen kanssa. Toinen on Venäjän
Federaation Sosialidemokraattinen
puolue, joka on selvästi vasem-
mistolainen puolue ja toinen puolue
on Venäjän Sosialistinen Innovaatio,
joka on marxilais-leniniläinen puolue.
Tavoitteena ei ole yhteinen puolue.
Tärkein päämäärä tässä yhteistyössä
on koota yhteen voimia tärkeiden so-
siaalisten ja työtätekevien etuja
ajavien uudistusten taakse.

Toimitus

Vieraat tutustumassa Tampereen Lenin-museoon. Vasemmalta Jelena Skvortsova, Sergei Skvortsov ja
museon johtaja Aimo Minkkinen.

Sergei Skvortsov ja Kommunistien Liiton puheenjohtaja Kalevi
Wahrman vaihtamassa lahjoja Helsingin tilaisuuden päätteeksi.
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Venezuela vuonna 2007

Presidentti Hugo Chávez ka-
jautti virkaanastujaisissaan
10.1.2007 Fidel Castron kuului-
saksi lanseeraaman iskulau-
seen: ”Sosialismi tai kuolema”.
Hän lupasi samassa yhtey-
dessä, että Venezuela siirtyy
sosialismiin vuoteen 2013 men-
nessä. Hänen mukaansa sosia-
lismi – ei kapitalismi – on ainoa
keino taata hyvinvointi ei ai-
noastaan Venezuelassa vaan
myös koko maailmassa.

Bolivaarisen vallankumouksen
syventäminen aloitetaan 1990-luvul-
la yksityistettyjen valtionyhtiöiden
kansallistamisella. Suuryritysten
nykyisille omistajille maksetaan
yhtiöistä käypä markkinahinta. Mikä
estäisi Venezuelan nykyistä kongres-
sia kansallistamasta maansa avain-
alojen teollisuutta, jos aikaisemmin
valtapitäneet hallitukset ja parla-
mentit ovat jo kyenneet myymäänkin
sen pois?

Enemmistö venezuelalaisista pitää
Chávezia parhaimpana presidenttinä,
joka heillä kautta aikojen on ollut.
Hänen kaudellaan on rakennettu
enemmän siltoja, rautateitä, sairaa-
loita, oppilaitoksia, valtateitä ja
asuntoja kuin koskaan aikaisemmin.

Bolivaarisen
vallankumouksen uudet
tavoitteet

Bolivaarinen vallankumous on
astunut uuteen laadulliseen vaihee-
seen, jossa sen luonne on muut-
tumassa demokraattisesta sosia-
listiseksi.  Prosessin tärkeimmiksi
tehtäviksi ovat asettuneet:

1) Venezuelan talouden avainsek-
torien kansallistaminen

2)  Porvarillisen valtion purkami-
nen ja sen korvaaminen vallan-
kumouksellisella valtiolla, joka
perustuu työläis- ja kansanneuvos-
tojen valtaan

3)  Bolivaarista vallankumousta
johtamaan tarkoitetun Venezuelan
Yhdistynyt Sosialistinen Puo-
lueen (PSUV) perustaminen.

1. Venezuelan talouden
avainsektorien
kansallistaminen

Venezuelan presidentti Hugo
Chávez ilmoitti 8.1.2007, että maan
sähköntuotanto ja teleliikenne suunni-
tellaan kansallistettaviksi. Hän sanoi,
että nämä kaksi alaa ovat “strategisia
sektoreita”, joiden tulee olla kansan
käsissä. Kyseessä ovat tässä vai-
heessa yhtiöt Electricidad de Caracas
ja C.A. Nacional Telefonos de Vene-
zuela (CANTV). Lisäksi Orinocolla
toimivia ulkomaisia öljy-yhtiöitä
otetaan valtion hallintaan. Ne ovat
investoineet alueelle 17 miljardia
dollaria.

Vallankumouksen tavoitteena on
myös itsehallinnollisen asenteen

omaksuneen Venezuelan keskus-
pankin vallan lopullinen nujer-
taminen. Keskuspankin uudeksi
johtajaksi on nimitetty entinen
finanssiministeri Nelson Merentes.

2. Porvarillisen valtion
purkaminen ja sen kor-
vaaminen vallankumouk-
sellisella valtiolla, joka
perustuu työläis- ja kan-
sanneuvostojen valtaan

Venezuelan uuteen hallitukseen
nimitettiin 13 uutta ministeriä. Tämä
merkitsee bolivaarisen vallanku-
mouksen siirtymistä enemmän va-
semmalle. Maan varapresidentti Jose
Vicente Rangel korvattiin chavis-
tojen vasemmistolaisemmalla vaihto-
ehdolla Jorge Rodriquezilla. Tämän
samanniminen isä toimi 1970-luvulla
Sosialistisen Liiton historiallisena
johtajana, joka kuoli kidutukseen
salaisen poliisin käsissä. Rangelin
eron syynä pidetään sitä, että hän
vastusti julkisesti Caracasin yksityi-
sen golfkentän pakkolunastusta so-
siaalisempaan käyttöön.

Presidentin vanhempi veli Adán
Chávez  pestattiin opetusminis-
teriksi. Tämä vallankumouksen
tärkeä luottomies on toiminut aikai-
semmin Kuuban suurlähettiläänä,
maareformin vetäjänä ja presiden-
tinkanslian päällikkönä.

Chávezin hallituksen kansanvallan,
osallistumisen ja sosiaalisen kehityk-
sen ministeriksi nimitettiin Vene-
zuelan kommunistisen puolueen
politbyroon jäsen David Velásquez.
Hän toimi aikaisemmin Kansalaisten
osallistumisen, hajasijoituksen ja
alueellisen kehityksen  pysyvän
komission johtajana. Hän on myös
parlamentin jäsen.

Maan uudeksi työministeriksi
kutsuttiin trotskilaisia edustava José
Ramón Rivero. Hän toimi aikaisem-
min ay-johtaja valtion omistamassa
alumiinitehtaassa – Venalumissa. Hän
edustaa parlamentissa Bolivaarista
Työläisrintamaa (FBT). Hän sijoittuu
poliittisesti maan suurimman ammat-
tiliiton UNT:n (Kansallinen työläis-
ten liitto) vasempaan laitaan. Valin-
taan liittyy Chávezin oma julkituotu
luottamus Trotskin ”jatkuvaan
vallankumoukseen”.

Lev Trotskin käsityksen mukaan:
”Sosialistisen vallankumouksen
päätökseen saattaminen kansallisissa
puitteissa on mahdotonta. Yksi
porvarillisen yhteiskunnan kriisin
perussyistä on siinä, että sen luomat
tuotantovoimat eivät enää tyydy
kansallisvaltion puitteisiin. Tästä
johtuvat imperialistiset sodat ja
toisaalta utopistinen ajatus Euroopan
Yhdysvalloista. Sosialistinen vallan-
kumous alkaa kansallisella areenalla,
laajenee kansainväliselle ja toteutuu
yleismaailmallisella areenalla. Näin
ollen sosialistisesta vallankumouk-
sesta tulee jatkuva sanan uudessa,
laajemmassa merkityksessä: se
päättyy vasta uuden yhteiskunnan
lopullisesti saavutettua voiton koko
meidän planeetallamme.” (Lev
Trotski, Jatkuva vallankumous,
s.134, Tammi 1970).

3. Venezuelan Yhdisty-
neen Sosialistisen Puo-
lueen perustaminen

Hugo Chávez ilmoitti 18.12.2006
liittolaispuolueilleen, että Venezu-

elaan olisi syytä perustaa sosialismin
rakennustyötä varten uusi puolue  –
Venezuelan Yhdistynyt Sosialistinen
Puolue (PSUV). Hänen käsityksensä
mukaan Venezuelassa tarvitaan
yksittäisen erillisen puolueen sijasta
väittelyfoorumia, koska ”meidän ei
pitäisi kuvitella sosialismia valtiona,
jonka me saavutamme jonain päivänä
maagisen taiteen keinoin… Sosialismi
on päivittäisen rakennustyön pro-
sessi.”

Chávezille ja hänen tukipuo-
lueelleen Viidennen Tasavallan Liik-
keellä (MVR) on siunaantunut useita
poliittisia liittolaisia. Osa näistä ovat
jo pitkään toimineita vasemmis-
tolaisia puolueita kuten Venezuelan
Kommunistinen Puolue (PCV),
Isänmaa kaikille (PPT), Me kyke-
nemme (PODEMOS) sekä joukko
uudempia pienpuolueita, jotka myös
kannattavat Chávezia. Näitä ovat
mm. Venezuelan Kansanliitto, Tupa-
maros, Vallankumouksellinen Keski-
luokka ja Liitto-puolue.

Viime presidentinvaaleissa MVR
liittolaisineen sai 62,9 % annetuista
äänistä, jotka jakaantuivat seuraa-
vasti: MVR  41,7 %, PCV, PPT ja
PODEMOS yhdessä 14,5 % ja loput
7% jakaantuivat 20 pikkupuolueen
kesken. Kaikki vallankumousta
tukevat puolueet voivat liittyä
uuteen puolueeseen. Ne puolueet,
jotka eivät halua liittyä PSUViin,
heille ei suoda mahdollisuutta osallis-
tua maan hallitukseen.

Chavista-liike on jakautunut
maltillisempaan ja radikaalimpaan
siipeen, joista jälkimmäisellä on
suurempi kannatus kansanjoukkojen
keskuudessa. PSUVin perustamisen
tavoitteena on myös murentaa van-
han puoluekentän valtapyramideja
sekä niissä ilmenevää korruptiota ja
byrokratiaa sekä jakaa todellista
valtaa kansalaisjärjestöjen ja –
liikkeiden aktivisteille. Uuden puo-
lueprojektin toteuttamiseen ja raken-
tamiseen on rekrytoitu nelisen
miljoonaa kansalaista.

Sosialismin
rakentamisen viisi
moottoria Venezuelassa

1) Presidentin valtaa vahvis-
tetaan , jotta tämä voisi säätää
sosialismia edistäviä lakeja asetus-
teitse. Tämä koskee etenkin yksi-
tyisen pääoman etuja ajamaan säädet-
tyjen lakien muuttamista ja kumoa-
mista.

Venezuelassa on rajoitettu maati-
lojen kokoa, talonpojille on luovu-
tettu valtion maata ja joutomaata on
pantu uusjakoon. Taantumuksellinen
lainsäädäntö on rajoittanut v. 2001
käynnistetyn laajan maareformin
toteutumista, koska opposition
vaikutus maan oikeusjärjestelmässä
on edelleen suuri. Tämä on omalta
osaltaan hidastanut maanjakoa ja
estänyt maareformin säännösten
voimaantuloa.

2)  Bolivaarisen perustuslakia
uudistetaan. Presidentin kahden
toimikauden rajoitukseen on tehtävä
muutos, jotta Chávez voisi jatkaa
tehtävässään vuoden 2012 jälkeenkin.
Perustuslain pykälät 302 ja 303
poistetaan, koska ensimmäinen ei
huomioi maakaasuvarojen valtiollista
hyödyntämistä ja toinen sallii valtion
öljy-yhtiön PDSVA:n osittaisen yksi-
tyistämisen.

3) Venezuelassa toteutetaan
vuoden 2007 aikana oppilaitok-
sissa, kaduilla, maaseudulla ja kaiken-
laisissa asutuskeskuksissa maan-
kattava koulutusohjelma , joka
käsittelee moraalia, politiikkaa,
taloutta ja yhteiskuntaa. Toden-
näköisesti tätä kulttuurivallan-
kumoukseen liittyvää projektia tulee
johtamaan opetusministeri Adán
Chávez (ML).

4) Toteutetaan vallan geomet-
ria, joka sisältää uuden yhteiskun-
nallisen, taloudellisen ja poliittisen
vallan jaon kansallisella kartalla (maan
poliittis-alueellinen jako sekä keskus-
telu liittoalueiden ja kaupunkien

luomisesta). Maan kuntajako on
osoittautunut järjettömäksi, koska
osa niistä on väestöltään tai pinta-
alaltaan liian suuria tai liian pieniä.

5) Yhteisöllisen vallan kasvat-
taminen (yksi tärkeimmistä vallan-
kumouksen moottoreista). Vuoden
2006 aikana on perustettu yhteensä
16 000 yhteisöneuvostoa, jotka
koostuvat asuinalueensa 200–400
perheestä. Maaseudulla yhdyskunta-
neuvosto koostuu vain 100 per-
heestä. Yhtenä ajatuksena on ollut
luoda näistä osallistuvan demokratian
perusyksiköistä yhteisöneuvostojen
liittoja, jotka voisivat lopulta syrjäyt-
tää olemassa olevia valtiorakenteita.
Niistä kehkeytyisi ajallaan tulevai-
suuden yhteiskunnan perussoluja.

Presidentti Chávezin neuvon-
antajan Marta Harneckerin, joka
toimii maan sosiaalisen kehityksen ja
osallistumisen ministeriössä, mu-
kaan: ”Chávez tietää, että tulevai-
suuden sosialistista yhteiskuntaa ei
voida luoda, jos kaikkein nöyrimmät,
köyhimmät ja riistetyimmät ihmiset
eivät osallistu tähän prosessiin.”

Matti Laitinen
Lähteet: Associated Press /

KOMINFORM, MosNews /
KOMINFORM, NYT, GLW, http:/
/ v e n e z u e l a . e l m i l i t a n t e . o r g ,
w w w. v e n e z u e l a n a l y s i s . c o m ,
Venezuela information office
(www.veninfo.org), Hands off
Venezuela-verkosto, Eva Golinger ja
Marta Harnecker.

Matti Laitinen (kom)
STP:n ehdokas Helsingissä

Latinalainen Amerikka vasemmistolaistuu. Kuvassa vasemmalla
Venezuelan presidentti Hugo Chávez ja oikealla Brasilian
vasemmistolainen presidentti Lula da Dilva

Turvallinen ja arvokas vanhuus
Suomi on niin rikas maa, että

sillä on varaa huolehtia meidän
vanhuusväestöstämme.

Jokaisella vanhuksella tulee olla
mahdollisuus valita kodin, pal-
velutalon, vanhainkodin ja ter-
veydenhuollon välillä. Vanhuk-
sella on oikeus kodin muutos-
töihin, kotiapuun ja sairaan-
hoitoon, kuntoutukseen  ja mah-
dollisuus päästä hoitoon välittö-
mästi.

Tasa-arvon on toteuduttava
asuinpaikasta ja tulotasosta riip-
pumatta.

Arvokkaaseen kuolemaan kuu-
luvat kivuttomuus, toisen ihmisen
läsnäolo ja vakaumuksen

ja kulttuuritaustan kunnioitta-
minen.

Yksinäisyys aiheuttaa pelkoja,
varmuus avunsaannista turvalli-
suutta.

Vanhuksella on oikeus ja vii-
saus vaikuttaa ympäröivään
yhteiskuntaan. Vanhukset ovat
rakentaneet meille kaikille nykyi-
sen yhteiskunnan, Vanhuus on
voimavara, ei rasite.

Kylli-täti sanoi: “Minä olen van-
hus. Minusta vanhus on kaunis
sana”.

Kaija Siippainen-Wahrman
Erikoissairaanhoitaja

Erikoissairaanhoitaja Kaija
Siippainen-Wahrman on ehdok-
kaana Lapissa
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Haluan olla palauttamassa
hyvinvointia Suomeen

En halua Suomea mukaan globaaliin
varusteluun, jonka ammottavaan
kitaan menee määrättömästi rahaa.
Oma puolustus on tärkeää.

Yritysjohtajien jättiosingot on
lopetettava.  Pääomaverolla tasoi-
tettava tuloeroja.

Pienipalkkaisille, pätkätuloisille ja
pienituloisille eläkeläisille on tarjottu
pitkään vain kurjuutta.

Media on kyllä täynnä elämän-
ohjeita hyvän olon saavuttamiseksi.
Niiden mukaan kurjuus ja köyhyys
lakkaavat, kun syöt hyvin, laihdutat,
et polta etkä juo liikaa.

Minimipalkka ja –eläkkeet on
nostettava 1500 euroon kuukaudessa
ja kansalaispalkka kaikille. Näin
parannetaan kansalaisten osto-
kykyä ja saadaan yhteiskunnan
pyörät pyörimään.

Julkiset palvelut on säilytettävä.
Tämä on arvokysymys.  Tervey-
denhuolto saadaan toimimaan koko
maassa, kun lääkärit, jotka saavat
koulutuksen verorahoilla, suorittavat
kahden - kolmen vuoden työru-
peaman ennen kaikkea syrjäseuduilla,
jonne on vaikeaa saada lääkäreitä.
Tämä aika voisi nollata opintolainat.
Kunnat voisivat lisäksi antaa myös
omia etuja näille lääkäreille.  Lää-

käreiden ammattitaito monipuolis-
tuisi.  Voipa olla, että joku jäisi
asumaan kehäkolmosen ulkopuolelle
huomattuaan, kuinka elämän- ja
elintaso on siellä parempi. Luonto
löytyy läheltä ja inhimillisiä ihmisiä
asuu ympärillä.

Samaa lääkettä suosittelen muihin
kunnan ja valtion vaikeasti täytet-
täviin virkoihin.  Varsinkin itse
syrjäseuduilta lähteneet nuoret
varmaan mielellään palaisivat opin-
tojen jälkeen kotiseudulleen.

On tärkeää säilyttää koko Suomi
asuttuna, mutta asumiseen tarvitaan
myös asunto. Asunnottomuus on
räikeä häpeäpilkku näillä leveys-
asteilla.  On arvovalinta järjestää
asunnottomien asiat kuntoon.

Olen sitä mieltä, että JOKA
ÄIJÄLLE PARAKKI.

Olen myös sitä mieltä, että jos
valtio investoi johonkin teolli-
suuslaitokseen, olisi sovittava esim.
toiminnan sukupolven mittainen
kesto ja säilyttäminen jossakin
muodossa tai muutoin investoin-
tituen joutuisi palauttamaan ja
maksamaan sakkoja.

Työntekijöille on taattava elämän
rakentamisen mahdollisuus ja turval-
lisuus työpaikalla ja paikkakunnalla,
johon he ovat sitoutuneet. On lope-
tettava rahan lappaminen lapiolla ulos
Suomesta.

Suomen on säilytettävä vähintään
50 prosentin omistus keskeisiin
valtion yrityksiin.

Pienten yritysten arvonlisävero
tulisi kokonaan poistaa.  Turhan
byrokratian lakkauttaminen toisi
kasvuvoimaa ja intoa yrityksen
kehittämiseen ja työntekijöiden
palkkaamiseen.

Opintotuen korottaminen on
välttämätöntä. Valtiontalouden hy-
vistä vuosista osa työntekijöille ja
eläkeläisille!

Liisa Paakkolanvaara, ehdokas,
jolla on ajatuksia, kokemusta ja
mielipiteitä

Nuorissa on Suomen tulevaisuus

 Liittymisemme EU:hun  merkitsi
kaikkien sosiaali- ja terveyden-
hoitopalveluiden sekä vanhus-
tenhoidon heikkenemistä tosi pal-
jon. Nyt työttömyys lisääntyy
koko ajan ja hinnat nousevat,
mutta palkat, eläkkeet ja kaikki
sosiaaliedut ovat huomattavas-
ti alentuneet.  Suomessa moni
elää sen vuoksi Euroopan köy-
hyysrajan alapuolella. Erityisesti
opiskelijat ovat vanhusten ja
eläkeläisten lisäksi joutuneet
kärsimään Suomen EU-politii-
kasta.

  Kaikkien tulisi saada ammattia ja
koulutusta vastaavaa kokopäi-
väistä työtä! Koulunsa ja opis-
kelunsa päättäneet voivat aloittaa
kesätyöllä ja sitten heidän tulisi
saada vakituista työtä.

Pätkätöillä ja työnharjoitteluilla
ei pidä “keinotella”, vaan ne pitää
poistaa. Osa-aikaisella työllä
perheellinen, eikä opiskelijakaan
pärjää nykyisin. Eikä niistä kerry/
kartu eläkettä niin paljon, että sillä
tulisi toimeen.

Arvonlisävero nostaa ruoan,
käyttötavaroiden hintoja ja eri
maksuja huomattavasti ja vaadin
arvolisäveron poistamista.

Koulunkäynti- ja opiskelumah-
dollisuus Suomessa säilytettävä
kaikille lapsille. Halukkaille ja
lahjakkaille nuorille tulee olla
mahdollisuudet jatkaa opiske-
luaan. Suurperheisten vanhem-
milla ei ole mahdollista kouluttaa
kaikkia lapsiaan, jos aiotaan laittaa
koulut uudelleen maksullisiksi.
Peruskoulut on hyvä sosiaalietu
Suomen kouluissa, eikä sitä pidä
antaa pois ennen EU:ta saavute-
tuista eduista! Ei siis lukukau-
simaksuja, vaan tukea opislijoille
opintotukea korottamalla!

Koulujen lakkauttaminen ai-
heuttaa sen, että opetustasot
tulevat heikkenemään oppilaiden
määrien lisääntyessä luokissa ja
useammissa kouluissa. Opet-
tajatkin ovat huomanneet sen ja
toisena asiana on heidän työt-
tömäksi joutuminen. Koulujen
yhdistämisen ja lakkauttamisen
johdosta opettajien työttömyys
lisääntyy huomattavasti, jolloin
koulumatkat pitenevät ja palvelut
heikkenevät eri kunnissa jälleen.

Opettajia on myös osa- ja
määräaikaisissa töissä tänä päi-
vänä. Heistä on suurin osa per-
heellisiä ja heillä heikkenevät
tulot, etuudet ja eläketurvat
paljon kokopäivätoimeen verrat-
tuna. He joutuvat sen vuoksi
vaikeuksiin.

Eläketurva tulee kaikille säi-
lyttää! Opettajat, kuten muutkin
osa- ja määräaikaisessa työssä
olleet kansalaiset ovat joutuneet
työttömäksi. Silloin moni ei ole

pystynyt maksamaan asuntonsa
eri kustannuksia. Heistä on use-
ampi perhe joutunut myymään
asuntonsa ja muuttamaan vuok-
ra-asuntoon. Tunnen yhden opet-
tajan, joka on joutunut myymään
talonsa ja muuttamaan vuokra-
asuntoon perheensä kanssa.
Seurauksena on tullut erilaisia
vaikeuksia pienituloisille työt-
tömäksi joutuneille ihmisille.

Määrä- ja osa-aikaisessa työssä
olleet työntekijät, eivät pääse
ansiosidonnaiselle työttömyys-
päivärahalle, koska niistä tun-
neista ei kerry tarpeeksi päiviä.
Pätkätyöt pois! AKAVAN ja mui-
den SAK:n alaisten ammatti-
liittojen pitäisi palauttaa ja paran-
taa jäsenmaksunsa maksavien
jäsenten etuja. Opetusministeriön
pitää saada muutos tähän ja
vaatia, ettei Suomessa heikennetä
opettajien työoikeuksia eikä nuor-
ten opiskelumahdollisuuksia ja
sosiaalisia etuja! Opintotukien
korottaminen lisää ja vahvistaa
kiinnostusta, niin silloin opis-
kelijat  innostuvat ja saavat pitää
oikeutensa opiskeluun! Ketään ei
saa syrjiä, niin ei kukaan joudu
hunningolle, eikä jää työttömäksi.
IRTI EU:STA! ERI SOSIAALI-
JA OPINTO- JA KOULUTUS-
TUKIA tulisi korottaa. SUOMEN
EI PIDÄ LIITTYÄ NATOON!

Nuorissa on Suomen tulevai-
suus! Äänestäkää nuoret! ja kat-
sokaa, että äänestätte oikein!
Kannatan rauhaa ja raittiutta!
Tulen ajamaan nuorten ja kaikkien
vähävaraisten etuja!

Anne luukkonen
STP:n eduskuntavaaliehdokas

Turusta

Anne Luukkonen,
STP:n ehdokas Turussa

Ilmasto muuttuu ihmisen toiminnan seurauksena

Tässäkö tulevaisuuden kuva? Pilkkijät joutuvat tyytymään laituriin, kun jäätä ei ole. Kuva on Porvoon
Hamarista tammikuulta 2007.

Pari viikkoa sitten ilmestyi
järjestyksessään neljäs YK:n
asiantuntijanpaneelin arvio
ilmaston muutoksesta. Raportti
vahvistaa sen, että kasvihuo-
neilmiö etenee ja ilmasto muut-
tuu ihmisen toiminnan seu-
rauksena enemmän kuin aikai-
semmin arveltiin.

Raportin mukaan on selvää, että
hiilidioksidi-, metaani- ja typpiok-
sidipitoisuudet ovat lisääntyneet
ilmakehässä ihmisen toiminnan seu-

rauksena. Esimerkiksi hiilidioksidin,
joka on kaikkein tärkein ihmistoi-
minnasta syntyvä kasvihuonekaasu,
pitoisuus on kasvanut ilmakehässä
esiteollisen aikakauden 280 ppm:sta
vuoden 2005 379 ppm:ään. Keskei-
nen päästölähde on fossiilisten
polttoaineiden käyttö. Toinen lähde
on maankäytön muutokset, esim.
metsien vähentyminen.

Sitten kolmannen asiantuntija-
paneelin raportin, ihmislähtöisen
lämpenemisen mekanismit on ym-

märretty paremmin ja tulosten
luotettavuus on kasvanut. 1800-
luvun puolivälistä lämpötila on
kohonnut 0,76 astetta. Arktisilla
alueilla lämpötilan kohoaminen on
ollut kaksi kertaa niin suurta kuin
keskimäärin. Myös sademäärissä on
havaittu kuluneen sadan vuoden
aikana merkittäviä muutoksia. Sade-
määrä on lisääntynyt Pohjois- ja
Etelä-Amerikan itäosissa, Pohjois-
Euroopassa sekä Pohjois- ja Keski-
Aasiassa. Kuivumista tapahtuu
Sahelinin alueella, Välimeren alueella,

etäisessä Afrikassa ja eteläisessä
Aasiassa. Muutoksia on tapahtunut
myös syklonitiheydessä (hirmu-
myrskyt).

Sademäärien muutokset vai-
kuttavat merien suolaisuuden kehi-
tykseen eri tavoin eri leveyspiireillä.
Samoin meren pinnan odotetaan
kohoavan lämpenemisen seurauk-
sena.

Tulevaisuudessa lämpötilan
odotetaan kohoavan 0,2 astetta
vuosisadassa. Vaikka kasvihuonekaa-
supäästöt rajoitettaisiin vuoden 2000
tasolle, lämpötilan kohoaminen olisi
0,1 astetta vuosisadassa. Jos kaasu-
päästöt jatkuvat entisellään, vaiku-
tukset ilmastoon ovat todennä-
köisesti suuremmat, kuin vielä 1900-
luvulla ennustettiin. Arvellaan, että
sadassa vuodessa merenpinta kohoaa
0,2 metristä 0,5 metriin riippuen
siitä, kuinka nopeaa keskilämpötilan
kasvu on. Vaikka kaasupäästöt
stabilisoitaisiin välittömästi, meren-
pinnan kohoaminen jatkuisi vielä
pitkään.

Raportin tulokset ovat hyvin
merkittäviä, sillä nyt on päästy
kohtuulliseen yhteisymmärrykseen
siitä että ilmasto lämpenee ihmisen
toiminnan seurauksena. Lämpene-
minen on myös kohtuullisen merkit-
tävää. Kokonaan toinen asia on sitten,

mihin toimenpiteisiin ryhdytään
ilmaston muutoksen hillitsemiseksi.

Tarvitaan uusi
ilmastosopimus

Kioton ilmastosopimus, joka oli
merkittävä askel ilmaston muutoksen
pysäyttämiseksi, tarvitsee jatkoa.
Maailman suurin saastuttaja USA,
joka ei ole mukana ilmastosopimuk-
sissa, ei ole Bushin kaudella edistä-
nyt toimia ilmaston muutoksen
hillitsemiseksi. Taustalla on varmasti
Bushin vaalikampanjan rahoittajina
toimineet öljy-yhtiöt, jotka ovat
kiistäneet tähän saakka ihmisen
toiminnan aiheuttavan ilmaston
lämpenemistä. USA:n ohella monet
kehitysmaat jäivät tämän sopi-
muspaketin ulkopuolelle.

Jatkossa tarvitaan ilmastoso-
pimus, johon kaikki maailman valtiot
sitoutuisivat. Käytännössä rikkaiden
teollisuusmaiden olisi osallistuttava
ilmaston muutoksen torjuntaan
kehitysmaissa, koska niiden omat
varat eivät siihen riitä. Kansain-
välisille yrityksille olisi pystyttävä
asettamaan samat ilmastovelvoitteet
riippumatta siitä, missä maassa ne
toimivat. Todennäköisesti tämä
edellyttää merkittäviä muutoksia
maailmanjärjestyksessä. Politiikan
suuntaa on muutettava!

Juha Kieksi / KÄ
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Kysymys Sotasyyllisyydestä

Suomen poliittiset johtajat olivat
välirauhan aikana suuressa Saksan ja
Neuvostoliiton välisessä ristipai-
neessa. Ne päätökset, jotka Rytin
ympärille ryhmittynyt pieni poliit-
tisten päättäjien ryhmä eli sotaka-
binetti tekivät tuon paineen alla,
johtivat meidät ensin Saksan vanave-
teen ja sitten suoraan sotaan. Kysy-
mys onkin siitä, että voidaanko tämä
ryhmä myös vetää vastuuseen pää-
töksistään.

Vedottaessa siihen, että Suomen
poliitikot eivät voineet tietää sitä, että
heidät tullaan myöhemmin tuomit-
semaan sodan aloittamisesta, on
muistettava, että Kansallissosia-
listisen Saksan poliittiset ja soti-
laalliset johtajatkaan voineet tietää,
että heidät voidaan tuomita sodan
aloittamisesta. Ja kuitenkin Kansal-
lissosialistisen Saksan poliittiset ja
sotilaalliset johtajat nimenomaan
tuomittiin Nurbergin kansainvälisessä
oikeudessa ”taannehtivasti” rikok-
sistaan.

Taannehtivasta laista syntynyt
mutina herättää tietenkin ajatuksen
siitä, että olisi ollut vain helpompaa
luovuttaa sotasyylliset Moskovaan
vastaamaan rikoksistaan. Mutta
silloin ohitetaan se tosiasia että NL
antoi Suomelle mahdollisuuden
tuomita itse omat sotasyylliset
silläkin uhalla että se muuttuisi
Leipzigin oikeuskäsittelyn kaltai-
seksi farssiksi (jossa tuomittiin
ensimmäiseen maailmansotaan johta-
neet saksalaissyylliset ).

Mikä aiheuttikaan sodan

Tietenkin voidaan vedota 25.6. –
41 pommituksiin, mutta silloin
tarkoituksellisesti ohitetaan pommi-
tuksiin johtaneet syyt eli kuka
päästikään koirat takaovesta sisään.

Se, että luovutimme Lapin saksa-
laisille sotatoimialueeksi, mahdollisti
samalla sodanjohdollemme muo-
dostaa etelässä riittävän voimakkaita
hyökkäysvoimia. Saksalaisten sitten

itse lähdettyä hyökkäykseen sekä
Sallassa että Petsamosta kohti
Muurmanskia, osoittaa minkälaisissa
” puolustuksellisissa tehtävissä”
saksalaiset Lapissa olivat.

Pommitukset osoittivat siten, että
Neuvostoliiton sotilaallinen johto
tiesi mitä Suomessa suunniteltiin,
mutta samalla pommitukset tarjo-
sivat Suomen poliittiselle johdolle
tekosyyn julistaa itse sota. Lopuksi
on muistettava, kuinka Suomen
laajennettuaan ”puolustustoimin-
taansa” AKS:n 20 vuotta vanhan
unelman perään ( eli siis Itä-Kar-
jalaan), ymmärrettiin ulkomaillakin
mistä Suomen ” puolustussodasta”
tai ” erillissodasta” oli tosiasiassa
kyse.

 Mitä tulee rajoihin
Tarton rauhan (1920) lisäksi

Suomen eduskunta on hyväksynyt
myös Moskovan rauhan (1940) ja
Pariisin rauhan ( 1947 ) ja se tekee
Moskovan ja Pariisin rauhojen
näkemykset rajoista yhtä pitäviä kuin
Tartonkin rauhan rajanäkemykset.
Koska Pariisin rauhan sopimukset
ovat edelleen voimassa, niin sen
sopimuksen rajanäkemykset osoit-
tavat, kuinka aiheettomia puheet
”Venäjän hallussaan pitämistä suo-
malaisalueista” ovat.

Sotasyyllisyys tuomioiden
purkamisen vaikutukset

Pro Karelian ihmetellessä, miksi
sotasyyllisten jälkeläiset ovat olleet
haluttomia palauttamaan isoisiensä
”kunniaa”,  niin kannattaa huomata
ettei saksassakaan Hitlerin, Himm-
lerin, Göbbelsin ja muiden Kansal-
lissosialistisen Saksan tuomittujen
kellokkaiden jälkeläiset muodosta sitä
pitkää jonoa jota Suomessa pitäisi nyt
muodostua. Aivan kuten siis Nürn-
bergin tuomiotkin, sotasyyllisten
tuomitseminen maassamme muistut-
taa nykyisiä politiikkojamme siitä,
että myös heidät voidaan tuomita, jos
he harhautuvat Ryti-Tannerilaiselle
sotapolitiikalle. Mikäli Suomi päättää
pyyhkiä sotasyyllisten verisen kilven
ja antaa maailmalle merkin siitä että
se on taas henkisesti valmis ottamaan
osaa tuleviin ”Barbarossiin”, niin
kuvittelisin sen vaikuttavan jotenkin
itäisen naapurimme näkemyksiin
Suomen ”rauhantahtoisuudesta”.

Ja lopuksi: On omalla tavalla
omituista että samaan aikaan kun
Suomen Eduskunta käytännössä
mitätöi 5.12. -06 kansallisen itsenäi-
syytemme, jatkaa Pro-Karelia näper-
telyään Karjala & Sotasyyllisyys
kysymysten parissa.

Ville Rahikainen

Ville Rahikainen, STP:n
ehdokas Helsingissä.

Työväen yhteisrintamalla
työpaikkojen hävittämistä vastaan

Työväki kyykytettävänä
Mitä se on, kun tehtaita suljetaan

Suomessa, työläiset saavat lopputilin
ja työ siirretään vieraisiin maihin? Se
on ihmistä vihaavaa, maapallon-
laajuista kapitalismia!

Isänmaa myytävänä
Mitä se on, josta liikemaailman

Talouselämä-lehti valittaa pääkirjoi-
tuksessaan käsitellessään Sampo
Pankin myyntiä tanskalaisille(1):
”Suomalaiset ottavat kuitenkin
mieluummin rahaa heti kuin raken-
tavat suomalaista yritysperintöä.
Näin menivät Cultor, Sonera, Merita,
Instrumentarium, Hackman ja monet
muut.”? Se on Suomea ja isänmaata
halveksivaa omistajuuden ryöstö-
käyttöä!

Kannattava suomalainen
teollisuus ajetaan alas

Matkapuhelinjätti Nokia teki juuri
huipputuloksen myymällä ennätys-
määrän halpoja puhelimia Aasian
markkinoille. Langaton tekniikka on
tarjonnut köyhienkin maiden ihmi-
sille huokean puhelimen, ja jo ai-
kaisemmin Kiinan ja Intian kasvavien
markkinoiden takia on perustettu
puhelintehtaita näihin maihin.

Myös yhteistyökumppaneina
toimivat alihankkijat kuten Elcoteq
ja Perlos ovat tehneet samoin!

Muutama vuosi sitten maailma
näytti Suomesta katsoen ruusuiselta!
Euroopassa myytävät puhelimet
tehtiin Suomessa, Amerikassa myytä-
vät Amerikassa ja Aasiassa myytävät
Aasiassa.

Suomalaisten elektroniikkateh-
taitten työntekijät saattoivat tuntea
aitoa ylpeyttä synnyinmaansa kuo-
restaan puhjenneen kukoistuksen
aikaansaajina.

Ongelmaksi suomalaisille  tämä
tilanne muodostui siinä vaiheessa,
kun Kiinaan perustetuissa tehtaissa
ei enää valmistettukaan puhelimia
pelkästään kiinalaisille ja Intiassa
intialaisille, vaan maailman kaikissa
maissa myytävien puhelimien val-
mistus alkoi tapahtua yksinomaan
köyhissä maissa. Seuraus on ollut,
että Suomessa elekroniikkatehtaat
lopettavat toimintansa, ja työ siirre-
tään sinne, missä palkkataso on
alhainen. Elcoteqista ja Perloksesta
on Suomeen jäänyt vain johto ja
tuotekehitys, työläisiä ne eivät enää
kaipaa!

Teollisuus ja pieni maa
Pienen maan teollisuus joutuu

kasvaessaan hyvin pian muuttumaan
vientiteollisuudeksi. Kotoiset lähi-
markkinat eivät alkuunkaan riitä
ostamaan tuotannon sellaista määrää,
että sillä voisi menestyä. Siksi
yritysten on ollut välttämätöntä
löytää tuotannolleen uusia ostajia
ulkomailta.

Teollistamisen alkuaikoina vienti-
kauppa nähtiin kotimaan hyväksi ja
kansantalouden parhaaksi koituvana
toimintana, jonka ainoa tarkoitus oli
vahvistaa Suomessa tapahtuvan
erikoistuotannon mahdollisuuksia.
Pieni maa voi kilpailla maailmalla
vain erikoisosaamisellaan ja olemalla
askelen edellä kilpailijoita.

Uudenmalliset siirtomaat
Nykyisin entiset siirtomaat ovat

rakentaneet yhteiskuntaansa, liiken-
neverkkoja on kehitetty ja ihmisten
koulutustaso on alkanut muistuttaa
kehittyneiden teollisuusmaiden
koulutustasoa.  Näissä oloissa, joissa
vaatimattomaan kansantuloon yltä-
vien valtioiden kansalaiset elävät, ei
ulkomaisille tehtailijoille juuri vaati-

muksia aseteta. Alhaiset palkat
tehtailijoiden kotimaan valuutassa
laskettuna sekä työ- ja ympäristö-
lainsäädännön puute merkitsevät
mitättömiä tuotantokustannuksia.

Osa perinteisten teollisuusmaiden
tehdastyöstä on jo siirtynyt köyhiin
maihin, ja maailmanlaajuista kauppaa
käyvien suuryritysten johtohenkilöt
miettivät koko ajan mitä lisää näihin
maihin  kannattaisi siirtää.

Työtätekevien ahdinko
Kun yhdessä maassa kapitalistit

ovat onnistuneet viemään työpaikat
köyhiin maihin on tapahtunut ketju<-
reaktion omaisesti muidenkin kapita-
lististen maiden tuotannon siirtä-
minen näihin maihin. Kehittyneiden
maiden kapitalisteille on tärkeämpää
köyhien maiden hyväksikäyttö kuin
kehitysavun antaminen.

Aivan samoin kuin rikkaissa maissa
vielä jokin aika sitten, ei köyhis-
säkään maissa eliitti ole jättänyt
mitään sattuman varaan. Kehitys-
maiden eliitin väkivaltakoneisto pitää
yllä rautaista kuria ja pyrkii tukah-
duttamaan alkuunsa työläisten
kaikkinaiset yritykset järjestäytyä
ammattiliittoihin.

Työväki kokoamaan
voimansa

Työläiset voivat vauraissa maissa
tehdä paljonkin oman asemansa
kohentamiseksi työnantajien hyök-
käyksen edessä! Samalla he taistelul-
laan tulevat auttaneeksi tovereitaan
köyhissä maissa.

Kun ammattiyhdistysten järjes-
täytynyt työväki kaikkialla maail-
massa alkaa yhteistyön niin sillä
voimalla voidaan globaali kapitalismi
laittaa järjestykseen. Tässä on
ratkaisun avain!

Työväki etujaan
puolustamaan

Pääomien maastaviennille pitää
asettaa tuntuva vero ja kieltää voitol-
lisia yrityksiä käyttämästä irtisa-
nomisia keinona omistajien pääoma-
sijoitusten arvon kasvattamiseen.

Vastikkeettoman rahan jakaminen
yrityksille ja niiden johtohenkilöille
on johtanut vain keinotteluun ja
tuhlailuun.

Siitä on mitä pikimmin päästävä
eroon! Tuotantolaitokset, jotka
aiotaan viedä maasta pois on otettava
valtion haltuun!

Ammattiyhdistysliike ja
vasemmistolainen työ-
väenliike yhteisrintamaan

Poliittisen vasemmiston, ammatti-
yhdistysliikkeen ja edistyksellisen
kansalaistoiminnan voiman kasvat-
taminen on perusedellytys muutok-
selle.

Tärkein tehtävä on kansallisten
voimavarojen suuntaaminen pitkä-
kestoisella tavalla tuotannon valtiol-
lisen sektorin uudelleen rakenta-
miseen.

Kovan kilpailun maailmassa pie-
nen maan on erityisesti huolehdittava
koko kansalle annettavasta korkea-
tasoisesta koulutuksesta.

Tarvitaan päättäväistä otetta
yhteisrintaman rakentamiseksi. Astu
johtoon  -  Työläinen!

Esko Koivisto  &
Timo Nieminen

 Viite(1)  Talouselämä nro 40,
24.11.2006

Esko Koivisto Timo Nieminen
Molemmat STP:n ehdokkaita Uudellamaalla

Kansaninväliset kapitalistiset sijoittajat omistavat Suomenkin
teollisuudesta valtaosan ja päättävät  puolestamme, onko meillä teollista
tuotantoa vai ei tai siirretäänkö tuotanto halpamaihin. Kuvassa yksi
Haminan Summan tehtaan paperikoneista.

Vaalitapaaminen Taalintehtaan torilla

Jaakko “Jaska” Huhtala
(SuomenTyöväenpuolue)  ja

Stig “Stigu” Österberg
(Itsenäisyyspuolue)

järjestävät yhteisen tilaisuuden la. 24.2.2007 klo
10.00 alkaen Taalintehtaan torilla.

Jaska ja Stigu puhuvat ja vastailevat kysymyksiin.
Jaossa molempien vaalimeteriaalia sekä pientä
purtavaa.

Tervetuloa



Sivu 14 Nro 1/07Kansanääni

Pohjoismaista hyvinvointiyhteis-
kuntaa puolustettava ja parannettava

Ammattiyhdistysliikkeen synty-
historia on peräisin tuotannon teollis-
tamisen alkuajoilta. Kyetäkseen
puolustamaan oikeuksiaan, saadak-
seen aikaan parannuksia elinoloihin
ja tavoitellessaan osaansa työn
tuottavuudesta työtätekevän väestön
oli opittava ymmärtämään solidaa-
risuuden ja yhteistyön merkitys
edunvalvonnassa. Niinpä nykyi-
sinkin rakentajien on liittouduttava
kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka
ovat halukkaita puolustamaan ja
parantamaan niin rakentajien kuin
kansan enemmistönkin etuja.

Euroopan Unionin perustuslaki
viimekädessä merkitsee Suomessakin
omasta talouspolitiikasta luopumista
ja maamme täysivaltaisuuden ja
itsenäisyyden hävittämistä. Tätä
pääoman tarpeista lähtevää talous-
politiikkaa on Suomen valtaeliitti

asettunut kannattamaan, ja seurauk-
sena siitä kansalliset lait on harmoni-
soitu EU-lainsäädäntöön.

Valta-eliitin toimet tänä aikana,
jolloin on oltu Euroopan Unionissa,
ovat olleet rajuja. Joka taholta tulee
niin sanottuja uudistuksia, oikealta
nimeltään huononnuksia.  Pätkä- ja
määräaikaistyöstä on tullut pysyvä
ilmiö, ja työlainsäädännön heiken-
täjinä toimivat työnvuokraajat.
Työurakat tuleekin saattaa pääura-
koitsijan suoritettavaksi, jolloin
vastuuvelvollisuus on selvä ja val-
vonta helpompaa. Työntekijöitä
vuokraavat firmat on poistettava
työmailta, koska vuokraukselle ei ole
mitään perusteita. Rakennuttajien
aikatauluja on väljennettävä, koska se
lisää myös työturvallisuutta!

Liiton palkallisten työntekijöitten
voimin ei edunvalvonnan tarpeeseen
voida vastata, vaan tarvitaan koko
jäsenistön voima! Eikä Euroopan
Unionin rattaiden eteen valjastettuja
markkinavoimia vastaan kykene
jäsenkuntakaan puolustautumaan
yksin. On siis löydettävä yhteis-
työhaluisia liittolaisia, jotka ovat
valmiita puolustamaan pohjoismaista
hyvinvointiyhteiskuntaa yhdessä
jäsenten kanssa.

Tällöin saadaan voittojen kasvusta
kertyneet rahat kiertämään koti-
maahan.

Parasta ja pitempiaikaista tulosta
saavutetaan, kun edunvalvonnasta

kamppailua käydessämme samalla
käymme myös kamppailua Suomen
irrottamiseksi Euroopan Unionista.
Näin saavutetaan pysyvämpi tulos.

Tänä aikakautena ammattiyhdis-
tysliike ei voi olla vain palkasta
kamppaileva järjestö, koska osan
palkkaa muodostavat sosiaalietuudet
ja hyvä elinympäristö. Julkiset
palvelut tulee säilyttää  julkishal-
linnon alaisuudessa, koska yksityis-
täminen  ei tuo mitään lisäarvoa eikä
takaa hyvää palvelua.

Rahavirtojen suuntaa on muutet-
tava ja voittoja verottava! Armeijan
määrärahoja on pienettävä ja rahat
ohjattava julkisten palvelujen säilyt-
tämiseen ja parantamiseen! Ei aseita
eikä sotilasliittoja vaan asuntoja ja
parempaa sosiaaliturvaa sekä yhteis-
kunnallisesti tuotettuja peruspalve-
luja!

Euroopan Unionista irrottautu-
minen on “kaiken a ja o”!  Rajoil-
lemme on saatava sellainen suoja, että
voimme estää rahan menemisen
maasta pois ja saada uusinvestoinnit
kotimaahan! Tuotantolaitokset on
säilytettävä Suomessa ja voitto-
rahoille on säädettävä investoin-
tipakko Suomeen! Pääomatulot ja
voitot ovat kasvaneet ennätys-
lukuihin, ja niistä rakentajien on
saatava oma osansa!

Esko Koivisto

Sovitaanko paikallisesti?
Viime vuosina ovat työnan-

tajat kiristäneet otettaan työpai-
koilla. Se näkyy erityisen sel-
västi luottamusmiesten perus-
teettomina työsuhteen purkuina
ja irtisanomisina. Työnantajan
kannalta hankalaksi koetuista
luottamusmiehistä on haluttu
eroon silläkin uhalla että laitto-
mista potkuista on jouduttu
maksamaan kymmenien tu-
hansien eurojen korvaukset.

Näitä luottamusmiesten irtisa-
nomisjuttuja on tälläkin hetkellä
vireillä eri oikeusasteissa pilvin pimein.
Lähes poikkeuksetta työnantajan
todetaan antaneen potkut laittomin
perustein, mikä ei kuitenkaan tarkoita
sitä että potkut saanut saisi työpaik-
kansa takaisin. Käytännössä se tarkoit-
taa, että työura on tällaiselta ”hanka-
lalta” ihmiseltä ohi.

AY- kentällä on reagoitu vaati-
malla luottamusmiesten irtisanomis-
suojaan parannusta. On vaadittu
lakipykälää, jonka perusteella työnan-
taja ei pääse luottamusmiehestä eroon
ennen kuin oikeudessa (työtuo-
mioistuimessa) on asia käsitelty ja
todettu työsuhteen purkuun tai irtisa-
nomiseen olevan perusteet. - Se on
hyvä vaatimus.

Työnantajat ovat ryhtyneet
vaatimaan myös paikallisen sopimisen
lisäämistä. Teknologiateollisuus ry on
julkaissut viiden kohdan tavoitteet,
jotka sen mukaan tulevat muodossa tai
toisessa eteen tulevissa sopimus-
neuvotteluissa. Työnantajaliiton
tavoitteena on yleissitovuuden romut-
taminen! ”Työtä pitää voida teettää
ehdoilla, jotka takaavat yrityksen
kilpailukyvyn ja kannattavuuden”. Ja
”monistetut sopimusmallit ja pysäyt-
tävät perälautamallit joutavat pois”.

Työehtosopimus on juuri se
perälauta, jolla Suomessa on määritelty
minimipalkkataso. Työpaikkakohtai-
sesti, siis paikallisesti, on sitten sovittu
palkoista ja muista työehdoista, jotka
menevät TES:n ”yli”.

Tasasuurista yleiskorotuk-
sista tulisi myös päästä teknologia-
teollisuus ry:n mielestä irti. Sen mielestä
pitäisi siirtyä esimiesten tekemään
henkilöstön palkkojen kannustavaan
määrittelyyn ja että kannustavuuden
näkökulmasta olisi tarkasteltava koko
palkkaa! Työaikaa pitäisi myös voida
pidentää ja lyhentää kysynnän mu-
kaan. Yhdeksänkymmentä vuotta
vanha kahdeksan tunnin työaikalaki
joutaisi siis työnteettäjien mielestä
romukoppaan!

Ylityökorvaukset ovat Suomessa
kuulemma EU:n kalleimmat eivätkä ne
ole työntekijänkään etu. Eikä tässä
vielä kaikki: Työpaikoilla ja yksilöillä
pitää olla mahdollisuudet sopia ny-
kyistä pitemmistä työajoista ja työajan
tasoittumisaika pitäisi muuttaa vuotta
pidemmäksi. ”Välilliset työvoima-
kustannukset” ovat myös kalliita.
Työnantajan kela- maksu, keskitunti-
ansion käyttö ja palvelusvuosilisä ovat
poistettavien asioiden listalla. Sairaus-
poissaolojen kustannuksia pitäisi
vähentää.

Työnantajat eivät suinkaan ole
tyhmiä. He ymmärtävät, että jos nuo
edellä mainitut vaatimukset menevät
läpi, niin työpaikat muuttuvat jatku-
vaksi taistelutantereeks,i jossa armoa
ei pyydetä eikä anneta. Jatkuvat lakot
ja muut taistelut työläisten ja työn-
teettäjien välillä vasta kalliiksi
tulevatkin. Siksipä teknologiateollisuus
ry vaatii: ”työrauhan varmistamiseksi
laittomia työtaisteluja tulisi ehkäistä
ennalta nykyistä tehokkaammin. Se
tarkoittaa mm. hyvityssakkojen
korottamista sekä seuraamusten
suhteuttamista aiheutettuihin vahin-
koihin. Teknologiateollisuus haluaa

mm. että laittomiin lakkoihin osallis-
tuneiden työntekijöiden on korvattava
menetetty työaika jälkikäteen tehtä-
vällä työllä”

Jokainen työelämää vähänkin
tunteva tietää mihin nuo työnteet-
täjien vaatimukset toteutuessaan
johtaisivat. Jos joku sattuisi ne
ohittamaan olankohautuksella, niin
kehottaisin häntä ostamaan menolipun
Bangladeshiin, Botsvanaan tai johon-
kin muuhun kurjalaan josta työn-
teettäjät ovat ottaneet mallia vaati-
muksiinsa.

Mikä on AY- liikkeen johdon
vastaus näihin mielettömyyksiin?!
Metalliliiton Ahjo lehti(nro 3,1
helmikuuta 2007)julkaisi nuo yllä
mainitut teknologiateollisuus ry:n
vaatimukset ilman minkäänlaista
kritiikkiä tai kommenttia. Ei ole liiton
puheenjohtaja Vuorenmaakaan hiis-
kunut sanaakaan, ainakaan julki-
suudessa. Sen verran on Vuorenmaa
esiintynyt julkisuudessa, että on
”vaatinut” paikallisen sopimisen
lisäämisen ehdoksi luottamusmiesten
työsuhdeturvan ja toimintaedelly-
tysten parantamista. Kyllä luot-
tamusmiesten työsuhdeturvan toimin-
taedellytysten parantaminen kelpaa,
mutta paikallista sopimista ei tarvitse
yhtään lisätä. Paikallisesti voidaan
sopia jo nyt lähestulkoon mistä
tahansa ja pienemmillä työpaikoilla
ollaan kusessa niiden ”sopimisten”
kanssa. Jos työnteettäjien vaati-
muksille annetaan periksi, niin siinä ei
luottamusmiesten toimintaedelly-
tysten parantamiset paljon paina.
Jotenkin näyttää siltä, että Vuorenmaa
yrittää kumartaa yhtä aikaa AY-
kentän vaatimuksille luottamusmies-
ten irtisanomissuojan parantamisesta
ja työnteettäjien vaatimukselle paikal-
lisen sopimisen lisäämisestä.

Myös SAK:n puheenjohtaja
Lauri Ihalainen niputti puheessaan
27.1.2007 paikallisen sopimisen ja
luottamusmiesten aseman paranta-
misen:….”SAK on linjannut, että
paikallista sopimustoimintaa voidaan
hallitusti kehittää, mutta sen edelly-
tyksenä on luottamushenkilöiden
aseman parantaminen.”

Ihalaisen puheessa oli myös
terävä huomio maailman palkansaajien
oikeuksista. Hän lausui näin: ”Kaiken
perustana on toimiminen yhteis-
kunnassa, joka pohjaa oikeusvaltioon,
demokratiaan ja oikeuksiin neuvotella,
sopia ja tarvittaessa työtaistella. Nämä
oikeudet eivät ole tänäkään päivänä
täysimittaiset maailmanlaajuisesti
tarkasteltaessa, eivätkä edes Euroo-
passa kaikilla palkansaajilla”…Eivät
ole ei. Ihalainen ei ole huomannut, ettei
ole työtaisteluoikeuksia Suomessa-
kaan. Lakkosakkoja rapsahtaa heti kun
duunarit puolustavat oikeuksiaan
työnteettäjien mielivaltaa ja suora-
naisia laittomuuksia vastaan. Niistä
laittomuuksista kun ei sitten työn-
teettäjille muita sanktioita tulekaan.

Paperiliitto ja sen ammatti-
osastot saivat yhteensä parinsadan-
tuhannen euron sakot UPM:n Voik-
kaan tehtaan sulkemispäätöksen
jälkeen puhjenneista mielenosoi-
tuslakoista. Tämä miljardivoittoja
takova yritys on vienyt kansallisomai-
suutta maasta, heittänyt tuhansia
ihmisiä pellolle ja kehtaa vielä viedä
ammattiosastot ja liiton työtuomio-
istuimeen! Eikö leivättömän pöydän
ääreen pitäisi viedä Voikkaan tehtaan
lopettamisesta päättänyt UPM:n
hallitus? Mukana lopettamispäätöstä
oli tekemässä myös presidentti Martti
Ahtisaari, tuo maailman kuulu
rauhanrakentaja ja demokratian
matkasaarnaaja.

Viime aikoina on näitä tehtaiden
lopettamis- ja YT-neuvottelu uutisia
tullut lähes päivittäin. Perlos lopettaa

tehtaansa Joensuussa ja Kontio-
lahdessa. Myös Perloksen duunareita
odottaa työtuomioistuin. M-real
ilmoitti vähentävänsä satoja jne.
Mikäli teollisuuspamppujen puheisiin
on uskominen, niin samanlaisia uutisia
tullee lisää kiihtyvällä vauhdilla.

Jos työläiset eivät pian nouse
pistämään hanttiin työnantajille ja
esitä omia oikeutettuja vaatimuksiaan
reiluista palkankorotuksista ja muista
ns. laadullisista  asioista, niin on
pelättävissä että ainakin osa työnan-

tajien törkeistä ja loukkaavista vaati-
muksista menee TUPO pöydässä läpi.
Vastineeksi AY-liikkeen johto ”tais-
telee” luottamusmiesten asemaan
jotakin kosmeettista parannusta, jota
sitten mainostetaan suurena voittona.

Nykyään puhutaan paljon tulok-
seen perustuvista palkkausjärjes-
telmistä. Näitä puheita ovat esittäneet
niin työnantaja- kuin työntekijäjärjes-
töjenkin edustajat. Useilla työpaikoilla
on paikallisesti tulospalkkauksesta
sovittu. Allekirjoittaneella ei ole

Esko Koivisto on STP:n
ehdokkaanna Uudella maalla.

mitään tulospalkkausta vastaan, joten
miten olisi, jos me tässä maapal-
loistuneessa maailmassa tekisimme
Suomea koskevan paikallisen sopimuk-
sen ja kansallistaisimme pankit,
vakuutuslaitokset, energiayhtiöt ja
kaikki yli 30 henkeä työllistävät
yritykset nyt heti ja pienemmät
kioskit vasta viidestoista päivä ja
antaisimme työtätekevien haltuun
heidän tekemänsä työn tulokset?

Markku Nieminen

Lähes tuhat vuotta samassa veneessä

Sanonta samassa veneessä ole-
misesta on vanha ja sitä on eri
muodoissa käytetty tuhansia vuosia.
Yhteistä sanonnalle on kuitenkin
ollut, että on yritetty vaihtelevalla
menestyksellä höynäyttää köyhem-
piä ihmisiä.

Äskettäin kävi Ruotsin ulko- ja
puolustusministerit tapaamassa
suomalaisia virkaveljiään. Siinä
toisteltiin perinteistä sotilaallista
yhteistyötä ja ulkoministeri Tuo-
mioja esitti sotilaallisen yhteistyön
tiivistämistä.  No, kyllähän sillä on
vanhat perinteet. Ruotsalaiset käyt-

Wäinö Pietikäinen on STP:n
ehdokkaana Pohjois-Savossa.

tivät rosvoretkillään Lappiin ja
Savoon hämäläisiä “Pirkan hiihtäjiä”.
Erilaisissa sodissa suomalaiset saivat
maksaa kalliin hinnan “samassa
veneessä olosta”, jossa suomalaiset
soutivat ja ruotsalaiset pitivät perää.
Tuhoisimpia olivat 30-vuotinen sota
ja Kaarle XII seikkailut. Viime
mainituissa ainakin kolme Pietikäistä
kuoli.

1918 ruotsalaiset palkkasoturit
olivat mm. Tampereen valtauksessa.
Ruotsalaiset tuhosivat pari kylää
Tampereen tienoilla omakätisesti.
Ainoastaan Espanjan sisällissodassa
ruotsalaiset ja suomalaiset kunnial-
lisesti ja rohkeasti puolustivat siellä
tasavaltaa.

Ennen talvisotaa oli aktiivinen
yhteistyö maiden suojeluskunnilla ja
valtiopoliisilla. Talvisodan aikana
Ruotsi luovutti runsaasti sotaka-
lustoa Suomen armeijalle. Lisäksi
lähetettiin noin 8.000 sotilasta
kenraali Walleniuksen komentoon.
Julkisuudessa ei kerrota, että oliko
aikomuksena käyttää näitä joukkoja
vallankaappaukseen Ruotsissa.
Joukot eivät missään tapauksessa
osallistuneet merkittävästi sotatoi-
miin. Heitä kaatui noin kaksi sataa,
kun suomalaisia kaatui noin 15.000.

Myös jatkosodassa ruotsalaiset
esiintyivät yhteistyössä suomalaisten
natsien kanssa. Sodan jälkeen noin
2.000 sotarikollista sai turvapaikan
siellä ja Stella Polaris-jutussa toimi-
tettiin kaikki Neuvostoliiton  vastai-
nen  vakoiluaineisto  Ruotsiin.

Sodan jälkeen rahoitettiin anti-
kommunistista toimintaa mm. Ruot-
sista. Tunnetuin tapaus oli kun neljä
sosiaalidemokraattia salakuljetti
rahaa Suomeen.

Kyllä sitä on ollut sotilaallista -ja
poliittista yhteistoimintaa ja sitä on
motivoitu yhteisellä vihollisella ja
siinä on sitten saaneet takkiinsa
molempien maiden kommunistit
samalla viimeisen sadan vuoden
aikana.

Järkevääkin yhteistoimintaa on
ollut kansalaisjärjestö tasolla. Siitä
mainittakoon Toivo Antikaisen
puolustaja Gunnar Brantig. Yhteistyö
Espanjan tasavallan puolustamisessa
ja Tukholman atomiaseiden vastainen
vetoomus 50-luvulla oli suuri menes-
tys.

Olen aina ollut pohjoismaisen
yhteistyön kehittämisen puolesta
rauhan puolustamisessa.

Wäinö Pietikäinen
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JULKAISIJAT:
 EU:n Vastainen Kansanrinta-
ma ry, Kommunistien Liitto ry
ja Sodan- ja Fasisminvastainen
Työ ry

POSTIOSOITE:
PL 780, 00101 Helsinki

PUHELIN:
040-5643205 ja
050-5884159

PÄÄTOIMITTAJA:
Reijo Katajaranta

ILMOITUSHINNAT:
Järjestöt: 050 €/pmm
Muut 1€/pmm

Tili:
OKO 554114-227966

PAINOPAIKKA:
Kangasalan Lehtipaino

Kansan ääni

Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz
Keskiviikkona
- 07.03.2007
- 04.04.2007

klo 19.00 - 19.30

SFT Lähiradiossa

100,3 MHz
jokaisen kuun viimei-
senä keskiviikkona klo
20.00 -20.30.

Tukea Kansan äänelle SFT toimii Tapahtumia

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan

www.kominf.pp.fi
Maksuton internet-uutispalvelu. Liity maksuttomille
postityslistoille! Web-sivuilla suomenkielisiä katsauksia sekä
luokkataistelun että geopolitiikan näkökulmista.

PL 182, 00811 Helsinki
p. 040-717 7941, fax (09) 759 1081

Kommunistien Liitto ry
http://kommunistienliitto.tk/

EU:n vastainen kansanrintama ry
www.euvkr.com

euvkr@euvkr.com

OKO 554114-227966

Juche-aatteen opintoyhdistys -
The Society for Study of the Juche idea
Kytömaantie 174, 32200 Loimaa, fax (02) 762 2444
http://juche.vunet.org/
juche.aate@saunalahti.fi
Pyydä suomenkielistä aineistoa korealaisesta
sosialismista!

Suomen Työväenpuolue STP
Os. PL 700, 00101 Helsinki
www.tyovaenpuolue.org
sähköposti: tyovaenpuolue@suomi24.fi
tukitilin numero: Sampo 800017-70626472
Puheenjohtaja Juhani Tanski p 040-764 1163.
juhani.tanski@luukku.com

Uudenvuoden
tervehdys
Tampere
Martti Satri

SFT: n vuosikokous perjantaina 6.
huhtikuuta klo 12.00 Hermannin
kerholla, Hämeentie 67.
Käsitellään sääntömääräiset vuosi-
kokousasiat.

Tervetuloa

STP:n tilaisuuksia Kymissä
STP:n ehdokkaat Kymessä vastavoimaksi markkinavoimille

* Esko Auervuolle 117
* Esa Hermonen 118
* Reijo Katajaranta 119

Ovat tavattavissa

Haminassa
perjantaina 2.3. klo17
Cafe Coho
Isoympyränkatu 17

Karhulassa
perjantaina 9.2. klo 17.00
Ravintola Martina
Karhulantie 35

Tarja Männikkö
60 vuotta 2.3.2007

Raika Kontturi
Kai Kontturi
Juho Haavisto
Heikki Männikkö
Reijo Katajaranta
Riitta Auervuolle
Esko Auervuolle
Bertta Laine
Timo Kangasmaa
Juhani Tanski
Hannele Salava
Liisa Paakkolanvaara
Rosa –Maria Keskivaara
Ingrid Hämäläinen
Elina Virkkala
Oiva Lavonen
Markku Nieminen
Kalevi Wahrman
Jaakko Muilu
Timo Nieminen
Maija Heinämäki
Paavo Heikkinen

Heikki Männikkö 50,00 e, Hannu Kautto 60,00 e, Juha Kieksi
20,00 e, Eira Kärki 25,00 e, Kalle Wahrman 10,00 e, Wäinö
Pietikäinen 15,00 e, Esko Auervuolle 20,00 e, Eero Hakso
40,00 e,  Armeijaton Suomi 10,00 e, Reijo Katajaranta 10e,
Esko ja Anne Luukkonen 20e.

Tarja Männikkö 60 v.

Tarja Männikkö syntyi 60 vuotta
sitten Kauhajoella 2.3.1947. Vanhem-
mat toimivat aktiivisesti työväen-
liikkeessä. Lapsuudenkodista työ-
väenaate Tarjaan syvään juurtuikin.
Lapsesta hän saakka toimi ensin
pioneereissa ja nuorisoliikkeessä
Seinäjoella ja sitten Helsingissä
nuorisoliikkeessä ja 1970-luvun
alusta kommunistisessa puolueessa
ja demokraattisissa naisissa.

Lapsuuden kodissa kuten Helsin-
gissäkin omassa kodissa on pidetty
lukemattomat kokoukset ja suun-
niteltu moninaisia työväenliikkeen
asioita ja tehtäviä. Isä oli metalli
sorvaaja ja työskenteli ensin Kaski-
sissa metallipajalla ja sitten VR:n
Seinäjoen veturivarikolla. Toiminnan
miehenä isä (Kauko Mäenpää) oli
organisaattorina SKDL:n ja SKP:n
järjestöissä sekä ay-liikkeessä niin,
että pokka piti vaikeissakin tilanteissa
työläisen puolesta. Lapsuuden  muis-
toista Tarjalle on jäänyt mieleen mm.
yleislakko -56. Silloin isän kanssa
mentiin Kaskisten torille soppa-
tykille, jossa lakkolaisille jaettiin
perunasoppaa ja “ai miten hyvää tuo
soppa olikaan”.

Kirjanpitotaitoisena Tarja on
hoitanut monien järjestöjen taloutta.
Ensimmäisen taloudenhoitajan “pos-
tin” Tarja sai jo 15 vuotiaana Seinäjoen
nuoriso-osastossa. Lukemattomien
rahankeräysten, arpajaisten, myy-
jäisten, ruokailujen (vaikka kum-
moisena ruuanlaittajana Tarja ei
itseään pidäkään) ja kahvinkeittojen
organisointi on tapahtunut Tarjan
toimesta. Myyjäisillä ja kirppu-
toreilla on rahoitettu toimintaa.
Tarjan mielestä on turha puhua
suunnitelmista suulla suuremmalla,
ellei myös puhuta, miten suunnitelmat
rahoitetaan. Tässä asiassa Tarjan
mielestä on tovereilla aina ollut
suuremmat puheet, kuin mihin
rahkeet taloudellisesti riittää. Rahan
hankintaa järjestöille Tarja on organi-
soinut koko järjestöelämänsä ajan.

Järjestöelämä on aina pyörinyt
työväenlehden ympärillä. Ensim-
mäinen kosketus työväenlehteen
Tarjalla oli, kun kotiin Kaskisissa tuli
Työkansan Sanomat, jota Tarja luki
(vaikkei vielä osannut lukeakaan)
potalla istuessaan. Lehti oli aina
oikein päin hänen käsissään, vaikka
isä sen antoikin väärinpäin. Vähän
vanhempana sitten luettiin Kansan

Uutista ja Vaasan piirin lehteä Kansan
ääntä. Järjestöriitojen seurauksena
Tiedonantajan hyväksi tehtiin pit-
kään työtä. Kolmaslinjalaisuuden
myötä tuli kuvioihin uudelleen
Työkansan Sanomat, jonka puolesta
Tarja työskenteli vuosikaudet. Kun
sitten jälleen esiin nousivat erimie-
lisyydet yhteisrintamapolitiikan
kehittämisestä, erotettiin Tarja
muiden mukana Kommunistisesta
Työväenpuolueesta. Tämän jälkeen
perustettiin Kansan ääni, jonka
puolesta Tarja tekee nyt työtä ja
hoitaa tietenkin lehden taloutta.

Tarjan panos käytännön järjestö-
työssä on mittava. Demokraattisissa
naisissa Hermannin Naisten puheen-
johtajana hän on toiminut yli 30
vuotta. Hermannin Naiset toimii ehkä
ainoana perusjärjestönä kuin muis-
tona tuosta kunniakkaasta Suomen
naisten demokraattisesta liitosta, joka
väkisin lopetettiin.

Puoluetyössä Tarja on toiminut
koko ajan, ensin SKP:ssä Tiedonan-
tajaliikkeen piirissä, sitten Kommu-
nistisessa Työväenpuolueessa erotta-
miseen saakka ja sitten Kommu-
nistien Liitossa. Puoluejärjestöissä
hän on toiminut tietenkin talouden-
hoitajana, mutta myös muissa tehtä-
vissä sekä ollut esim. monissa
nimienkeräyksissä puolueen hyväksi
aina ensimmäisten joukossa. Demo-
kraattisissa naisissa on ollut rauhan-
työ hänelle aina tärkeää ja niinpä -70
luvulla ja -80 luvun alussa Tarja
järjesti monia solidaarisuuskeräyksiä
kadulla monien maiden hyväksi.
Hermannin Naisilla oli kummina
Chilessä kadonneen vangin omaiselle,
jota tuettiin joka vuosi taloudellisesti.

Tarja on tehnyt leipätyönsä ns.
uusien työväenammattien piirissä
pankki- eläke- ja vakuutusalalla.
Täällä hän on toiminut ammatillisen
järjestäytymisen puolesta. Useita
vuosia hän toimi työpaikkansa
luottamusmiehenä, sekä toimi yhtenä
moottorina yhden merkittävän am-
mattiosaston perustamisessa.

Järjestötyössä muut harrastukset
jäävät usein vähemmälle. Tarjan
mieliharrastuksia ovat sienestäminen,
lukeminen ja mökkeily. Mutta mielei-
sin harrastus, ompeleminen, on
saanut paljolti väistyä järjestötöiden
johdosta.

Tänä päivänä Tarjan toiminta
keskittyy Kansan äänen ja sitä
tukevien järjestöjen ympärille sekä
juuri perustettuun Suomen Työväen-
puolueeseen, jonka eduskunta-
vaaliehdokkaana Tarja on Vaasan
piirissä numerolla 105.

Kansan ääni toivottaa Tarjalle
hyvää syntymäpäivää.

Toimituksen haastattelu

Kansainvälisen naistenpäivän tilaisuus
torstaina 8.3.2007 klo 18.00
Hermannin kerholla, Hämeentie 67
Tilaisuudessa käyttävät puheenvuoron Suomen Työväen-
puolueen helsinkiläiset ehdokkaat: Pekka Tiainen (110),
Rosa-Maria Kyrönlahti-Keskivaara (100) ja Liisa Paakkolan-
vaara (102) sekä Hämeestä Anja Saarikko (104).

Ohjelmassa konnakööri ja Bertta Laine, SFT:n tervehdys
Kahvitarjoilu Tervetuloa joukolla tilaisuuteen

Järjestää: Hermannin Naiset, Sodan ja Fasismin
Vastainen Työ sekä Suomen Työväenpuolue

Hermannin Naisten vuosikokous
ma. 19.3.2007 klo 18.00 Hermannin
kerholla. Esillä sääntömääräiset
vuosikokousasiat ja muita ajan-
kohtaisia asioita.

Tervetuloa
Johtokunta

EU:n Vastaisen Kansanrin-
taman johtokunnan kokous ma.
2.4.2007 klo 18.00 Hermannin
kerholla. Käsitellään vaaliarvio ja siitä
aiheutuvia tehtäviä, kevätkauden
muita tehtäviä kuten vappuvalmis-
teluja sekä vuosikokousvalmisteluja.

Tervetuloa kokoukseen

EU:n Vastaisen Kansanrinta-
man vuosikokous  pidetään keski-
viikkona 18.4.2007 klo 18.00 Her-
mannin kerholla Helsingissä os.
Hämeentie 67. Käsitellään sääntö-
määräisten vuosikokousasioiden
lisäksi mm. seuraavia asioita: Loppu-
kevään tehtävät, vappuvalmistelut
sekä STP:n työn kehittämisestä
järjestöllemme aiheutuvat tehtävät..

Tervetuloa
Toimikunta
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Vapputervehdys

KKKKKansanansanansanansanansan äänelle
Tervehdykset palautetaan 15.04.2007 mennessä Reijo Katajarannalle
(os. Sunilantie 10 D, 00720 Helsinki, Heikki Männikölle (os.
vellamonkatu 6 A1, 00550 Helsinki) tai Kansan äänelle os. PL
780, 00101 Helsinki.
Henkilötervehdys 2 € ja järjestötervehdys 10 €.
Maksu tilille: OKO-pankki 554114-227966.

Paikkakunta / kylä / kaupunginosa

Nimi Maksu/ €

Tervehdykset yht.  €

Voitto uraanista?

KTM antoi päätöksensä tam-
mikuussa uraanivaltaushake-
muksista. Kansalaiset riemuit-
sivatkin hylkäämispäätökses-
tä, sillä se osoittaa, että kansa-
laistoiminnalla voimme vaikut-
taa meitä koskeviin asioihin.
Ilahduttavaa ministeriön pää-
töksen perusteluissa on, että
siinä on havaittavissa lain tul-
kintaa modernimpaan suun-
taan.

 Valtaushakemus kaatui kuitenkin
vain muotoseikkoihin, ja Arevalla on
oikeus valittaa päätöksestä 45 päivän
kuluessa. Lisäksi valtausta voi hakea
uudelleen jokin muu yritys lyhyes-
säkin ajassa, jollei Arevan mahdol-
linen valitus mene läpi. Ennakko-
tapaus on Kuusamosta, missä myös
hylättiin hakemus muotoseikkojen
perusteella, ja jo parin kuukauden
kuluttua jokin toinen yritys oli kiinni
alueessa ja hakemassa valtausta.
Uraanin hinta on maailmanmark-
kinoilla nyt huipussaan, mikä lisää
kiinnostavuutta näillä alueilla.

Näyttääkin siltä, että tämä viivytys
sattui paremmin kuin hyvin näin
vaalien alla, eikä voi välttyä ajatuk-
selta, että kyseessä on vain vaali-
kikka. Näin ehdokkaiden ei tarvitse
kommentoida tätä kiperää asiaa eikä
heitä voi syyttää puheiden peru-
misesta.

Uutta kaivoslakia käsitte-
levän työryhmän piti saada esityk-
sensä valmiiksi joulukuussa -06.
Sittemmin pahoiteltiin, että se ei
valmistu ko. hakemuksia käsitel-
täessä. Nyt saamme kuulla, että lain
valmistelu siirtyy taas ensi syksyyn.
Oikeaa tahtoa lain ajankohtaiseen
uudistamiseen ei näytä olevan. Eikä
viimeisimmän työryhmän mietin-
nössä juuri mikään ollut oleellisesti
muuttunut. Mitkä ovat ne syyt, jotka
jatkuvasti estävät kaivoslain uudista-
mista? Onko yritysmaailmalla niin
suuri sananvalta, että yksilö jää
jalkoihin?

KTM:ää on kritisoitu sen kak-
soisroolista uuden kaivoslain valmis-
telijana, koska se on myös yritys-
maailman edustaja. Kummallista oli
myös sen edustajien ristiriitaiset
lausunnot ennen päätöstä. Järke-
vämpää ja oikeudenmukaisempaa
olisi siirtää lain valmistelu oikeus-
ministeriölle, kuten on jo ehdo-
tettukin.

Viimeaikainen keskustelu
valtamedioissa on ollut kumman vai-
meata. Uraaninvastaisia kirjoituksia
ei ole julkaistu, ei ainakaan johtavassa
lehtimediassa (paikallislehdet tosin
ansaitsevat kiitoksen tällä saralla).
Sen sijaan lehdissä lukee paljonkin
ilmaston lämpenemisestä ja ydin-
energian tarpeesta ”vihreänä” vaihto-
ehtona. Ihmetyttää tämä ydinener-
gian ”saasteettomuus”, kun sen

seurauksena muodostuu valtavat
määrät radioaktiivista jätettä, joka
vain pakataan siisteihin paketteihin
jälkipolville. Onko ajatuksena ”poissa
silmistä, poissa mielestä”? Lisäksi
ydinvoimalat päästävät meriin ja
ilmastoon n. 80 % energiastaan vesi-
höyrynä, mikä myös lisää kasvihuo-
neilmiötä. Kioton sopimusta tehtä-
essä eräät tahot halusivat vesihöyryn
lisättävän yhdeksi kasvihuoneilmiön
aiheuttajaksi, mutta siihen ei suos-
tuttu. Siten ydinvoimalat voitiin
jättää pois keskustelusta ilmaston
lämpenemisestä.

Dokumentintekijä Kari Mokko
oli tehnyt ohjelman aboriginaalien
maille tehdyistä uraanikaivoksista.
Ohjelmassa tuli ilmi, miten kaivosta
perustettaessa alkuperäisväestöä oli
riistetty ja heidän tietämättömyyt-
tään käytetty hyväksi, mikä on
tietenkin todella epäoikeudenmu-
kaista. Tilanteemme täällä ”sivisty-
neessä” länsimaassa ei kuitenkaan
eroa tuosta riistosta, vaikka me asuk-
kaat tiedämmekin noista monista
haitoista ja haluamme vastustaa.
Kaivoslaki antaa mahdollisuuden
polkea perusoikeuksia ja viedä maan
omistajan jalkojen alta. On myös
väärin, että Pohjois-Suomi ajatellaan
sellaiseksi äärialueeksi, johon voi
huoletta perustaa uraanikaivoksen.

On valtavasti esimerkkejä
siitä, miten uraanikaivoksia ei ole
pystytty hoitamaan asiallisesti.
Useat ongelmat esim. säteilystä
näkyvät vasta monien vuosien kulut-
tua ja tiedetään, että uraanikaivokset
ovat aiheuttaneet paikallisia ympäris-
tökatastrofeja Ranskassa, Afrikassa
ja Pohjois-Amerikassa. Yhä toimin-
nassa olevat kaivokset altistavat
pahimmillaan kymmeniä tuhansia
ihmisiä normaalia suuremmille sätei-
lyannoksille. Sitä paitsi jätteiden
säilytys on todella kallista puuhaa,
ja saattaa jäädä, tosin mahdottomana
taakkana, yhteiskunnan harteille.

Päättäjien olisi jo korkea aika katsoa
aidosti tulevaisuuteen ja panostaa
kestävän kehityksen energiamuotoi-
hin, esim. aurinko- ja tuulienergiaan
(ironista on, että Suomi on johta-
vimpia tuulivoimaloiden valmistajia,
mutta Suomessa niitä ei juuri lainkaan
käytetä). Hajautettujen energia-
muotojen etu on myös se, etteivät ne
ole niin haavoittuvia kuin ydinvoima
sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Hyvä
esimerkki tästä haavoittuvuudesta oli
Ruotsin tilanne, missä ihmiset olivat
ilman sähköä yli viikon, kun jakelua
ei saatu kuntoon. Myös merivesien
nousu säänvaihteluiden vuoksi
aiheuttaa ongelmia, koska voimalat
ovat Suomessa merien rannoilla.
Pienimuotoisemmat energialähteet
hajautettuina eivät johtaisi niin
kokonaisvaltaiseen katastrofiin.

Energiaa voidaan myös tuntu-
vasti säästää, jos aidosti haluamme
vähentää kasvihuoneilmiötä. Turun
Sanomien artikkelissa 1.11.06 todet-
tiin, että EU maiden energian käy-
töstä n. 20 % on pelkkää tuhlausta,
ja se saataisiin kuriin helpoilla
ratkaisuilla. Jo 14 %:n säästöillä
voisimme alentaa ilmaston lämpe-
nemistä kiihdyttävän hiilidioksidin
päästöjä 780 miljardilla tonnilla
vuoteen 2020 mennessä. Oman
tarkastelunsa vaatii tietenkin myös
halvan tavaran halu, sillä Kiina-ilmiö
on myös saasteongelmassa avain-
asemassa.

Tällä hetkellä emme siis voi
kuin odotella tapahtumien etenemistä.
Ja jos ja kun valtausta haetaan
uudelleen, kansalaisten on aika
lähettää lausuntoja KTM:ään omien
oikeuksiensa puolustamiseksi.
Taistelu siis jatkuu!

Jaana Seppänen
 Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen uraanikaivoshankkeita

vastustavan kansanliikkeen jäsen

Oma elämäntapa ja ilmastomuutos

Helsingin Sanomat (04.02.07)
kirjoittaa, että keskivertosähkön-
käyttäjä Helsingissä käyttää 1937
kilowattituntia sähköä vuodessa
ja vastaava Espoossa yli 2300
kwh/vuosi.  Luettuani tämän
uteliaisuudesta kaivoin esille
Helsingin Energian sähkölaskun
yhteydessä lähettämän useam-
man vuoden kulutuslukemat.
Näin, että oma sähkönkulutukseni
on pyörinyt tuolla 1000 kwh
kieppeillä vuosi.

Minulla ei ole taulutelevisiota,
ei astianpesukonetta, ei tietoko-
netta. Luetteloa voisi jatkaa, mutta
on tietysti selvää että yksinasuva
ei tarvitse sähköä siinä määrin
helpottamaan kuin perheellinen.
En myöskään omista autoa enkä
kesämökkiä.  Käytän julkista
liikennettä. En juuri osta uusia
tavaroita, käytän niitä, mitkä toiset

heittäisivät kaatopaikalle. Tässä
tulee varsin selväksi, että minun
takiani ei Helsingin keskustaan
tarvitse rakentaa parkkiluolia, kun
en Stockmannilla käy edes bussil-
lakaan.

Koska käytän huomattavan
osan tavaroista yli 20 vuoden
ikäiseksi, niin tästä päästään
siihen, että miksi ihmisten pitää
olla töissä  8 tuntia ja enemmänkin
päivässä.  Jos kulutamme vähem-
män ja käytämme ostamiamme
hyödykkeitä pitempään, niin
kyllähän tämä korreloi suoraan
työpaikkoihin jotka ovat tuotan-
nossa ja kokoonpanossa.  Palve-
lualojen työpäivän pituus pitää
käsitellä erillisenä kysymyksenä.

Rupeaa masentamaan kun Vih-
reiden osaamisen ylivoimaisuus
ympäristöasioissa on poikinut
punavihreää puoluetta, sinivih-
reää puoluetta, ikivihreää puo-
luetta jne.

Vihreistä tuli kuitenkin puolue
puolueiden joukkoon ja kun
heidän puheenjohtajansa kaahaa
citymaasturilla vaalipaneeliin, niin
olisin itse mielelläni mukana,
varsinkin jos halutaan se ottaa
esille mitä itse voisin tehdä? Nämä
elämäntavat minulla oli jo silloin
kun Koijärvellä ei ensimmäinen-
kään mies ollut kettingeissä.

Martti Salomaa
STP:n ehdokas Helsingissä

Tulevan Vapun merkeissä keräämme jälleen työväenliikkeen
perinteiden mukaisesti Vapputervehdyksiä lehdellemme. Tue
lehteämme tervehdykselläsi ja kerää listalle toveriesikin
tervehdykset ja lähetä ne lehdellemme 15.4. mennessä.

Vappuna Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistys järjestää
jälleen perinteisen poliittisen marssin. Samoin Kansan äänen
julkaisijajärjestöt järjestävät Vappujuhlan. Näistä enemmän
seuraavassa huhtikuun numerossamme.

Demarien vaalilupaukset
Demarit ovat esittäneet vaalilupauksensa, jotka on syytä

kirjata, jotta niiden toteutumista voidaan myöhemmin seurata.
Demarit lupaavat vaalikaudelle:
q q q q q   hyvinvointipalveluihin lisää rahaa 2,4 mrd. euroa
q q q q q  100.000 uutta työpaikkaa
q q q q q   poistaa nuorisotyöttömyyden kokonaan.
q q q q q lupaavat lisätä hoivapalveluihin puuttuvat 20.000

työntekijää.
Tuo 2,4 mrd euroa on noin neljäsosa siitä määrästä, mikä

90-luvulla valtion budjetista leikattiin ja joita rahoja ei ole
koskaan sinne takaisin palautettu.

Saapahan nähdä miten SDP:n lupauksille käy. Luvatessaan
he eivät sano, mistä he aikovat ottaa rahat lupauksiinsa.
Todennäköisesti he yrittävät jälleen käydä köyhän kukkarolla,
koska suurpääomalta he sitä eivät ota. Ruokkivaa kättä he
eivät pure. Lopputulos lienee se, että koska pääomien
verotusta ei nosteta, lupaukset jäävät lupauksiksi. Mutta
ovathan ne jälleen kerran tulleet kirjatuiksi.

Martti Salomaa on STP:n ehdok-
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