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Mediamaksu herättää vastustusta
Yleisradion YLE rahoitukseen

on ehdotettu  mediamaksua ja
valtion budjettirahoitusta.  Sa-
mansuuruinen mediamaksu kai-
ki ll e talouksil le  on epäoikeu-
denmukainen,  kun ajate llaan
esimerkiksi yksinasuvaa ja suur-
perhettä sekä vähävaraisia ja va-
rakkaita kuten Kansan Radio-
liitto KaRa toteaa.  Sosiaalisesti
tasapainotettu  mediamaksu on
erittäin vaikea toteuttaa.

Oikeudenmukainen ratkaisu
on budjettirahoitus, jolloin kukin
osallistuu YLEn rahoittamiseen vero-
tuksensa suhteessa.   Tällöin on
turvattava YLEn rahoitus Yleis-
radiolailla pitkällä aikavälillä riittä-
vänä ja indeksiin sidottuna,  sillä
porvaripuolueet pyrkisivät vuosit-
taisessa budjetin laadinnassa pie-
nentämään YLEn osuutta.   Ko-
koomuksen kansanedustaja kaup-
paneuvos Eero Lehden mielestä
YLEn alasajaminen on vietävä lop-
puun.  Hänen mukaansa YLEn 3300
työntekijästä riittäisi ehkä 2500.

K aupal l isten  mainosrahoit-
teisten televisiokanavien toimi-
lupamaksu on palautettava (KaRa).
Mediatalojen osingoista suuri osa
menee ulkomaisille omistajille ja
suursijoittajille.  Kaupalliskanavat
saavat etua siitä, että YLE ei myy
mainosaikaa.  Joku ulkomainen
mediayhtiö voi ostaa kanavia kuten
MTV3, Nelonen ja Nova.  Siksi on
säilytettävä riippumattomia suo-
malaisia kanavia,  jotka eivät ole
liikeyrityksiä.

Opetusministeriön tuli si ra-
hoittaa kulttuuritukena YLEn toi-
mintaa kuten Radion sinfonia-
orkesteri RSO, opetusohjelmat ja
opettaja-tv.  Ruotsinkieliseen ohjel-
matoimintaan tulisi osoittaa budjet-
tirahoitusta.  Kirkkojen tulisi maksaa
hartausohjelmansa niin kauan kuin
niitä edellytetään YLEltä laissa.

Budjettirahoituksen ja toimi-
lupamaksujen summan tulee olla
reilusti suurempi kuin televisio-
lupamaksujen tuoton, sillä valtion
budjettitukea pitää alkaa käyttää
lisäksi epäkaupallisen yhteisöradio-
toiminnan ja yhteisötelevisiotoi-
minnan kehittämiseen ja tukemiseen
Suomessa.  Suomen yhteisöradi-
oiden liitto (perustettu 2007)  tii-
vistää yhteistyötä ja suunnittelee
toimintaa jäsenenään KaRa.  Tätä
tukee EUn parlamentin päätös-
lauselma “Kansalaismedia Euroo-
passa” (25.9.2008; 2008/2011 (INI)).

YLE on ehdottoman tarpeel-
linen julkisen palvelun media-
toimintana, sillä kaupalliset media-
yhtiöt eivät r iitä demokraattisen
yhteiskunnan tarvitsemaan uutis- ja
ajankohtaistoimintaan, kansalais-
keskusteluun sekä eri väestöryhmät
huomioonottavaan monipuoliseen
ohjelmatoimintaan (KaRa).  Julkise-
na palveluna YLEn laatua on mah-
dollista parantaa toisin kuin kau-
pallista mediaa.  YLEn verkko-
toimintaa, areenaa ja elävää arkistoa
on edelleen kehitettävä.

Viestinnän keskusliiton toimi-
tusjohtaja Håkan Gabrie lsson
kommentoi, että mediamaksu vah-
vistaisi julkisen sektorin roolia
mediassa moniarvoisuuden kus-
tannuksella.  Tässä hän on väärässä,
sillä kaupallinen media on yksi-
puolistunut ja  on yksiarvoista:
voittoa täytyy tuottaa.  YLE päin-
vastoin moniarvoistaa ja -puolistaa
tasapaksua mediaa.

Sanomalehtien liiton puheen-
johtaja , Sanoma Newsin
toiitusjohtaja Mikael Pentikäinen
uskoo mediamaksun heikentävän

riippumattoman median toimin-
taedellytyksiä.  Hän ei ymmärrä,
että kaupallinen media on itse
huonontanut asemaansa heiken-
tämällä laatuaan.  Hänen mielestään
tarvittaisiin puolueeton taho
arvioimaan,  toteuttaako YLE
julkisen palvelun tehtävää,  ja
ratkaisemaan mahdollisia kiistoja
siitä, onko jokin YLEn toiminta
julkista palvelua.  Tämä on tar-
peetonta ja saivartelua.

Iltalehden mukaan Yleisradio
kuluttaa “surutta rahaa Tango-
markkinoihin ja saippuasarjaan”.
Koska katsojalukuihin tuijotetaan
ja YLE joutuu kilpailemaan, niin
ilmeisesti YLE on katsonut par-
haaksi lähettää myös tällaista
ohjelmaa.

K ilpai luviraston  mukaan
YLEn toimintaa ei tule rajata
mediamarkkinoilla, joilla toimivat
myös kaupalliset toimijat.  Yksi-
tyinen media on arvostellut voi-
makkaasti YLEn toimenkuvan
laajentumista ja  sen ilmaiseksi
jakamia sisältöjä.  Huhtikuussa
2009 Viestinnän Keskusliitto ja
Sanomalehtien liitto olivat YLEn
tietojen mukaan lähettäneet
jäsenilleen paimenkirjeen, jolla oli
tarkoitus yhtenäistää kaupallisen
median suhtautumista YLEen.
Paimenkirjeen mukaan YLE vääris-
tää mediakilpailua ja uhkaa maa-
kunta- ja paikallislehtien sekä
Suomen tietotoimiston STT
asemaa.

Lehdet ovat  i tse  heiken-
täneet asemaansa ala-arvoisella
toimitustyöllä ja vähentämällä
toimittajia.  Lehdet omistavat
STTn ja vastaavat sen yksi-
puolisuudesta ja länsisuuntau-
tuneisuudesta.  YLE teki oikein
luopuessaan STTn palveluista.
Uutiset verkossa ovat käytän-
nössä ilmaisia, eivätkä lehdet saa
enää verkkopalveluitaan kannat-
tavasti maksullisiksi, vaikka YLE
lopetettaisiin.

Kaupalliset toimijat pyrkivät
vaikuttamaan kansanedustajiin,
YLEn johtoon, media-alan avain-
henkilöihin, suureen yleisöön ja
julkiseen mielipiteeseen.  STT teki
Euroopan komissiolle kyselyn,
voiko YLE jakaa ilmaiseksi uutisia
julkaistavaksi esim. kauppakes-
kuksissa ja lentoasemilla näyttö-
tauluilla.  YLEn ilmaiset palvelut
ovat vastiketta verovarojen käy-
töstä. Kaupallinen MTV3 on
myös tuominnut yksityisen rahan

käytön Ylen ohjelmien rahoi-
tukseen.  Arvostelu koski ruot-
sinkielisten säätiöiden varojen
käyttöä FST5n aamuohjelman
rahoitukseen.   Mielestäni on
myönteistä, jos YLE saa yksityistä
rahoitusta.   MTV3n toimitus-
johtajan mukaan Ylen pitää olla
verovaroin rahoitettu, eikä se saa
haalia yksityistä rahaa toimin-
taansa.  Kalle Isokallion mielestä
Yle käyttää liian suuren osan
budjetistaan ruotsinkieliseen oh-
jelmistoon.

Vasemmistol ii ton  kansan-
edustaja Esko-Juhani Tennilä
piti Mikael Jungnerin siirtämistä
syrjään poliittisena ajojahtina eli
keskusta sai tahtonsa läpi. Taustalla
on keskustan ryhmäjohtajan Timo
Kallin vaatimus Jungnerin erot-
tamisesta.  Eikö Jungner ole riit-
tävän oikeistolainen?

Yleisradion hallituksen pu-
heenjohtajan Kari Neilimon mu-
kaan Ylelle haettiin “ammatti-
johtajaa”, joka “vie uudenlaista
julkisen palvelun yhtiötä menes-
tyksellisesti tulevaisuuteen”.  Lauri
Kivisen valinnan ratkaisivat laaja
johtamiskokemus viestintäalalta,
kansainvälisyys ja sidosryhmä-
osaaminen.

Kivinen on aiemmin toiminut
useissa Nokian johtotehtävissä,
muun muassa viestintäjohtajana ja
nyt Nokia Siemens Networksin
yhteiskuntasuhteista ja yritysvas-
tuusta vastaavana  johtajana. Hän
on 48-vuotias kauppatieteiden
maisteri.    Hän ei ole minkään
puolueen jäsen, mutta on kuulunut
Kokoomuksen Nuorten Liittoon
1970-luvulla.

YLEn tulee toimia edelleen
vallan vahtikoirana, todellisen
tiedon välittäjänä ja kansalaisten
keskustelun paikkana.  YLEn tulee
irtautua hallituksen äänitorven
tehtävästään kuten 1990-luvun alun
EU-sumutuksen kaltaisesta uuti-
soinnista.  YLEn tulee luopua
antikommunismistaan kuten surul-
lisista Korean demokraattisen kan-
santasavallan  vastaisista ohjel-
mista.  YLE saisi myös vähentää
hömppäohjelmiaan.

Tarvitsemme runsaasti yleisön
kannanottoja ja toimintaa YLEn
toiminnan suuntaamiseksi, puolus-
tamiseksi ja kehittämiseksi.  Kan-
san ääni kuuluviin!  Liittykää
Suomen Työväenpuolueeseen ja
Kansan Radioliittoon!

Hannu Kautto

Yhteiskunnallinen YLE sai vuosina 2000-2005
jakelutekniikan tytäryhtiönsä Digitan eli maan-
päällisten radio- ja televisioverkkojen an-
tenneineen myynnistä TDF-konsernille noin 300
miljoonaa euroa ja maksaa nyt lähes 40 miljoonaa
euroa vuodessa lähetyksistä.  Digitalla on
monopoli.  TDF oli 2000 France Télécomin
kokonaan omistama.  Nyt pääomistaja (42 %) on
Texas Pacific Group.HEDELMÖITTIKÖ NATO-SONNI SUOMINEIDON ?

Kun näin on vaivihkaa päässyt käymään, niin mistä etsimme
aisankannattajat? Evasta,  Kokoomuksen Kataispolvesta vai
lipposlaisista demareista? Kataisen mielestä Naton ja Suomen avoliitto
on kestänyt parikymmentä vuotta (4.3. Nato-seminaarin avajaispuhe),
joten kykypuolue olisi viriili virallistamaan suhteen jäsenyytenä
liittoon, Natoon. Kansan - rauhaa rakentavat - tietävät rivit olisivat
kuitenkin hedelmöityksen keskeytyksen kannalla. Jonkinlaiset kapiot
laittoi Nobel-komitea Ahtisaaren rauhanpalkinnon myötä. Onhan
Ahtisaari ponnekkaasti ajanut Suomen Nato-jäsenyyttä ja
yksityistänyt rauhan- ja sovinnon prosesseja, joista voisi päätellä,
että Natomainen rauhaan pakottaminen (sota? arsenaalien testikentät?)
löytää myös sijansa.

Suomen Nato-jäsenyys ei ole löytänyt vahvaa kaikupohjaa
Suomen puolustusvoimien piiristä, jos pois luetaan kokoomuslaiset
puolustusministerit. Selvää on kuitenkin, että joillakin tahoilla
täysjäsenyyden puolesta tehdään töitä hartiavoimin, sonni autettiin
jossain välissä selkään.  Vanhasen hallitusten aikana puolus-
tusministeriön tutkimusbudjetti on pompannut noin 16:sta miljoonasta
eurosta 56:een miljoonaan euroon. Ilmeisesti yhteensopivuuden eteen
tehdään kovasti tutkimusta. Tätä rahaa on tuskin käytetty itsenäisen
puolustuksen ja  pienen maan puolustuksen erityispiirteiden
huomioimiseen kuten esimerkiksi sissikoulutuksen kehittämiseen.

Epäilemättä Suomen Nato-jäsenyys olisi vihamielinen ja –
taas kerran – eristävä, ulkopuolelle sulkeva ele Venäjää kohtaan. Tällä
Venäjän/Neuvostoliiton eristämisellä ns. länsimaiden taholta on lähes
tuhatvuotinen historia ja  se lepää Suomen osalta  stubbilais-
häkämiehisillä harteilla ja arvostuksilla. Kysymys ei ole enää
kommunismin vierastamisesta, vaan voidaan puhua etnisestä
aliarvostuksesta, ehkä rajan taakse ulottuvasta rasismista. Kumpi
kapitalismi meille kelpaa, kovempi itäinen vai raaempi läntinen vai
onko mustassa kykypuolueessa Venäjän osalta kysymys vielä sotien
ja miehitysten jättämästä traumasta?

Suomi ei  voi jättäytyä yhtei söjen ulkopuole lle, sivusta
seuraajaksi kuten Sveitsi. Meillä on erityisosaamista idän- ja lännen
välissä, monessa suhteessa tunnustusta saanut puolueeton ja
vastuullinen asema esimerkiksi ajankohtaisessa maakaasun
toimituksessa Eurooppaan. On terveellistä ja itsetuntoa kohottavaa
tarkastella asiaa niin, että onko jonkun suurvallan (muu) naapuri saanut
samanlaista kansainvälisesti tunnustettua roolia kuin Suomi? Tämä
vuosikymmenien työ Paasikiven-Kekkosen-Koiviston linjoilla –
sanotaan sitä sitten vaikka suomettumiseksi – on turvannut rauhan ja
taloudellisen vaurastumisen pohjolassa.  Tätä kehitystä ovat
epäilemättä horjuttaneet häkämies-stubbilainen Kokoomus tai
lipposlainen arvotyhjiö demareissa. Työpaikkoja on menetetty
enemmän kuin konsanaan lamojen välisissä  –  ehtimiseen parjatuissa
–  lakoissa.

Eduskuntavaal ien  jälkei sen  hal l i tuksen tu l i si  kye tä
rakentamaan rispaantunut puolueettomuuskuvamme tasolle, jossa
kelpaamme taas ETYK-tyyppisten kansainvälisten konferenssien
isännäksi, voimme Nato-sonnin kastroida ja osoittaa sille kaukaisimman
karsinan. Suomineito on päästettävä tilastaan!

Hyvää vappua kaikille Kansan äänen tilaajille,
lukijoille ja ystäville
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Jälleenrakentaminen vuosien 2006-2010  pankkikriisistä

Viedään kuin pässiä narussa
Jokainen on kuullut
puhuttavan lobba-
reista .  Alkujaan
lobbarit muodosti-
vat vain Yhdys-
valloissa erityisen

ammattikunnan. Lobbarit olivat
auktorisoituja, virallisen luvan
saaneita  eturyhmien asioiden
hoitajia. Vain heillä oli oikeus
kongressissa ja senaatissa har-
joittaa käytäväpolitiikkaa, har-
joittaa kansanedustajien pai-
nostusta.

Auktorisoitu lobbaus on tehokas
tapa kaventaa demokratiaa, sillä
lobbareitten homma vaatii run-
saasti riihikuivaa rahaa,  jota
“lailliseen” lahjontaan on riit-
tävästi vain kapitalisteilla, suur-
pääomalla. Yhdysvalloista lob-
baus on levinnyt EU:hun. Jää
nähtäväksi koska virallinen lob-
baus tulee meidänkin eduskunnan
ja hallituksen arkeen.

Menneinä aikoina sitä ei tarvittu,
kun Eteläranta 10:stä oikeistolai-
sille kansanedustajille saneltiin
kapitalistien politiikka. Dema-
reilla oli omat sanelijansa Haka-
niemessä, mutta demarijohtajat
kuuntelivat mielellään myös Ete-
lärantaa. Kansandemokraateilla oli
sanelijat Simonkadulla ja kom-
munistien Kulttuuritalolla. He
kuuntelivat tarkasti duunareitten
ja talonpoikien ääntä ja toimivat
sen mukaan.

Jos hommat joutuivat jäihin, “lob-
baus”  hoidettiin Simonkadun ja
Kulttuuritalon organisoimalla jouk-
kovoimalla.  Nyt ne ovat vain
historiaa ja kaikki on toisin. Samalla
Etelärannan jatkoksi on ilmestynyt
lobbareita. Nyt poliitikkoja loba-
taan ennakkoon suurilla vaali-
rahoilla ja muulla mukavalla, jolla
lobbarit röyhkeästi ostavat oi-
keistolaista ja oikeaa vaikutus-
valtaa puolueista, eduskunnasta ja
hallituksesta.

o o o

Kaikkia virallisia valheita pidetään
totuutena.  Ne menevät perille
paremmin kuin kapitalistisen jul-
man markkinatalouden nimiin van-
novan median valheet. Tässä yh-
tenä esimerkkinä on työttömyys-
prosentin väärentäminen. Se to-
teutettiin 90-luvun puolivälin
jälkeen. Toisena on väestön ikään-
tymisen väärentäminen.

Ääni kauhusta väristen selitetään,
että  väestö ikääntyy niin,  että
heidän elättäminen on lähes mah-
dotonta ja kaiken lisäksi sen vuoksi
työvoima loppuu.  Hoetaan, että
eläköitymisen ongelma voidaan
hoitaa vain, jos eläkkeiden leik-
kaamista jatketaan ja  estetään
eläkkeelle pääsy,  pidennetään
työuria. Samaan aikaan ja toisaalla
sanotaan, että eläkkeelle siirtyneiltä
jää töitä kaikille, tulee jopa työ-
voimapula. Puheet eläkeläisten

määrän kasvusta ja  työvoima-
pulasta on vedetty turkin hihasta.
Se on valhe.  Väestötilastosta
tiedetään, montako vuosittain on
syntynyt,  montako heistä  on
kuollut tai muuttanut pois maasta.
Jos Tilastokeskuksen ennuste
vuoteen 2070 olisi tosi, niin ennen
vuotta 2005 olisi pitänyt syntyä
kolme miljoonaa ihmistä enemmän,
mutta ei syntynyt!

Tilastokeskuksen ennusteen mu-
kaan 2025 yli 64 vuotiaita on 1 407
000. Tämä joukko on 1931–60
syntyneitä ,  jotka olivat elossa
vuonna 2010. Kaikista ikäluokista
joka vuosi joku kuolee ennen
eläkeikää. 1931–1945 syntyneistä
oli kuollut 40 prosenttia ja 1946–
60 syntyneistä 37 prosenttia. Kun
seuraavan viidentoista  vuoden
aikana väkeä kuolee noin 28 pro-
senttia, niin vuonna 2025 eläke-
ikäisiä on paljon vähemmän vain
1 023 000.  Tilastokeskuksen en-
nusteen mukaan vuonna 2040
eläkeikäisiä on 1 608 000, mutta
väestötilaston mukaan heitä voi olla
enintään 932 000. Näin se menee!

o o o

Asiantuntijat ovat yksimielisiä
siitä, että tulevaisuudessa tuotanto
kasvaa hitaasti. Nykyisen laman
vuoksi 2010-luvulla kasvua olisi
21,9 prosenttia. Virallisesti usko-
taan,  että  samaan aikaan työn
tuottavuus kasvaa vain 24,3 pro-

senttia . Käytettävissä olevista
työtunneista työttömyyteen haas-
kaantuisi 1 161 miljoona tuntia, 24,8
prosenttia. Työn tuottavuus ja siitä
saatava voitto on kuitenkin niin
kova juttu, että se saattaa hyvinkin
kasvaa arvioitua enemmän ja työt-
tömyys olisi vielä pahempi.

Kun lamojen toistuvuus, sykli, on
lyhyt, niin jossain vuoden 2024–
25 paikkeilla iskee uusi lama ja
työllisyystilanne heikkenee enti-
sestään. Työllisyysnäkymät ovat
todella heikot, eikä eläkkeelle
siirtyminen paranna työllisyyttä –
ei pätkän vertaa.

Valtion taloudellinen tutkimus-
keskus, VATT, on julkaisut selvi-
tyksen,  joka perustuu Tilasto-
keskuksen ennusteeseen. VATT ei
ole huomannut, että väestön ikään-
tymisestä tehty ennuste on valhe.
Se on tutkimuslaitoksena sokeasti
uskonut ennusteeseen ja päätellyt,
että  työllisyys helpottaa,  kun
vuoteen 2025 mennessä sosiaali- ja
terveysalalle tarvitaan 120 000
uutta työntekijää. Silloin alalla olisi
yhteensä 450 000 työtekijää!

Se on kuitenkin vain sumutusta, sillä
samaan aikaa selitetään, että valtio
ja kunnat velkaantuvat vauhdilla.
Sosiaali- ja terveysalan menot ovat
suuret, siksi ne ovat myös leik-
kauslistojen kärjessä. Näin se menee
ja meitä viedään kuin pässiä na-
russa!

o o o

Kaikki nykyajan ongelmat ovat
seurausta vapaakaupasta, pää-
omien ja tuotannon omistuksen
keskittymisestä, pääomien ja tuo-
tannon viemisestä pois maasta
väkirikkaisiin ja halpatyövoiman
maihin.  Siksi työ vähenee ja
työttömyys lisääntyy.

Palkkatyöläiset eivät voi jäädä
ikuisiksi ajoiksi suurpääoman ja
EU:n lobbareiden valheiden ja
pahenevan kurjuuden vangiksi.
Siksi palkkatyöläisten on pakko
etsiä keinot, joilla voi yhdistää
työläisten voimat luokkavoimaksi,
lopettaa oikeiston valheet, poh-
jaton ahneus ja kapitalistien luok-
kaherruus.

Työläisten etujen hoitaminen ei
onnistu puolueiden oman edun
tavoittelulla, pelkällä puoluepo-
litikoinnilla. Sen alttarille on jo
uhrattu liikaa palkkatyöläisten,
työväenluokan, etuja ja elinmah-
dollisuuksia. Vain jaloilla äänes-
tämällä – suuntaamalla yhteis-
rintamaan – palkkatyöläiset voi-
vat synnyttää voiman,  luok-
kavoiman, jolla voi muuttaa kai-
ken!

Hyvää ja taiste luhenkistä
Vappua 2010!

Kai Kontturi

70 vuotta sitten käynnissä
ollut toinen maailmansota jätti
jälkeensä sodan rauniot. Koko-
naisten  val tioiden itsenäinen
olemassaolo ol i sodan aikana
uhattuna. Edessä oli jälleen-
rakentaminen.

Vuosien 2006-2010 maailman-
laajuinen finanssikriisi on jättänyt
jälkeensä talouden rauniot ja edessä
on jälleenrakentaminen. Finanssiala
sai aikaan kaikkien aikojen pyrami-
din joka romahti. Kun pöly laskeu-
tuu,  jäljet tulevat esiin. Finans-
sikriisi on pankkikriisi, koska sen
ytimessä ovat pankit ja  rahoi-
tuslaitokset. Pyramidista on kyse,
sillä pankkiala kääntyi toimimaan
siten,  että  imi varoja muusta
taloudesta, kotitalouksilta ja yri-
tyksiltä  ja  päätehtävä rahalii-
kenteen hoitaminen jäi taka-alalle.

Finanssipyramidin romah-
dus

Rinnastus pyramidiin tulee
pyramidihui jauksista .  Niissä
kerätään varoja muilta ja tuotot
maksetaan uusien asiakkaiden
sijoituksilla, ei toiminnan tuotoilla.
Kun pyramidin toiminta laajenee,
ehtyy mahdollisuus saada uusia
asiakkaita ja näiltä tuottoja.  Pyra-
midi romahtaa, kun paljastuu, että
tuottoja ei olekaan, eikä niitä kyetä
maksamaan. Pankkiala haali uusia
asiakkaita ja näiden varoja ja sen
tuottokyky ehtyi. Se alkoi pimittää
väärennöksillä todellista  tilan-
nettaan ja erilainen huijaaminen
lisääntyi. Lopulta ala ei kyennyt
maksamaan asiakkaille tuottoja sekä
kattamaan kuluja ja pankit romah-
tivat. Ne romahtivat kuten New

Yorkin kaksoistornit tai talot Haitin
maanjäristyksessä.

Maailman tuotanto painui
miinukselle vuonna 2009. EU:n,
Pohjois-Amerikan ja Japanin sekä
Etelä-Korean yhteenlaskettu tuo-
tanto laski useita  prosentteja.
Samoin tapahtui useimpien maa-
ilman maiden kohdalla. Suurimpina
poikkeuksina tästä olivat Kiina ja
Intia, joissa hidastunut kasvu jatkui
vahvana,  vaikka hidastui. Maa-
ilmankauppa supistui pahimmil-
laan  viidenneksellä  ja  vuosi-
tasollakin vuonna 2009 12 %.
Kiinankin vienti supistui.

Useat maat tai niiden osaval-
tiot ovat olleet finanssikriisistä
johtuvassa romahdustilassa tai
vakavissa vaikeuksissa. Tällaisia
ovat olleet vuonna 2010 paljon
esillä olleet Islanti, Kreikka sekä
Latvia ja Suomessa huonommin tai
ei lainkaan tunnetut Irlanti, Skot-
lanti, Saksan Baijeri ja Kalifornia.
Suuri huoli kohdistuu muun muassa
käytännössä koko Etelä-Euroop-
paan Portugalin tilanne Kreikan
ohella kriittisimpänä. Keskeistä on,
että finanssikriisi kohdistui ennen

kaikkea kehittyneisiin maihin
etenkin Yhdysvaltoihin, Japaniin ja
Eurooppaan ja heijastui nega-
tiivisina vaikutuksina suureen osaan
muuta maailmaa esimerkkinä Me-
xicon viennin romahdus Yhdys-
valtoihin ja Kirgisian viimeaikainen
talouskriisiä seurannut poliittinen
kriisi. Monet alemman tulotason
maat joutuvat kärsimään mene-
tyksiä.

Useissa maissa kunnat jou-
tuivat vaikeuksiin. Vaikeuksiin
joutuneita  olivat mm. Norjan
länsirannikon monet kunnat, kuten
Narvik, Italiassa Milano ja useat
muut ja kuntia Saksassa. Usein on
ollut kyse kuntien kuten valtioi-
denkin koukuttamisesta takaamaan
korkolupauksilla vipuvelkoja, jotka
ovat syöneet pääomat. Samanlainen
koukuttaminen tapahtui esim.
Nordean Merenneito-rahastolla
Suomessa. Yhdysvalloissa Alaba-
man Jeffersonin maakunta teki
konkurssin.

Pankkien pelastamisen
maksajiksi valtiot ja kan-
salaiset sekä yritykset

Yhdysvaltojen ja Japanin sekä
lähes koko läntisen Euroopan
valt iot ovat pahoin velkaan-
tuneita. Useilla valtioilla kuten
Yhdysvalloilla, Englannilla sekä
Etelä-Euroopan mailla on lisäksi
suuret ulkomaiset velat.  Tästä
seuraa usean vuoden hallitsevaksi
talouspolitiikan aiheeksi budjetti-
vajeiden leikkauspaineet. Talo-
uspolitiikan vaihtoehdoiksi tarjo-
taan joko verojen korottamista tai
menojen  leikkaamista ja keskus-
telua suunnataan siihen, mitä veroja
korotetaan ja alennetaan ja mitä
menoja leikataan. Korkea työt-
tömyys osaltaan kuumentaa ulko-
maalaiskeskustelua.

 Korkea työttömyys perus-
telee, että menoleikkausten sijaan
valtioiden vajeiden pienentämisessä
ensi sijaista olisivat paremman
kasvun ja  työllisyyden tuomat
verotulot ja lamamenojen säästöt
toimeentulon parantuessa parem-
man työllisyyden ansiosta. Korkea
työttömyys perustelee, että enää
ei leimata tempputyöllistämiseksi,
kun valtio järjestää työttömille töitä
sen ohella, että tukee nuorten ja
pitkään työttömänä olleiden työl-
listymistä ja työttömyyden syn-
tymisen tehokasta ehkäisyä. Vää-
rillä menoleikkauksilla vaaran-
netaan työttömyyden ehkäisyä ja
alentamista.

Finanssikriisin taustalla on
pääomien vapaisiin liikkeisiin
perustuva globalisaatio. Muo-
dostui  tilanne, jossa työtulojen
osuus kansantulosta aleni kautta
maailman ja pääomatulojen osuus
nousi.  Kasvaneet pääomatulot
hakivat tuottoisia sijoituskohteita.
Tuotot kasvoivat pitkään näennäi-
sesti, koska osakkeiden ja muiden
arvopapereiden ja kiinteistöjen

hinnat nousivat. Hintojen nousu ei
kuitenkaan vastannut niiden todel-
lista arvoa ja alamäki käynnistyi
Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta
vuodesta 2006 samaan aikaan, kun
osakkeet vielä nousivat. Työtulojen
osuuden lasku aiheutti, että kysyn-
tä jäi jälkeen tuotantomahdol-
lisuuksista ja pienituloisin kansan
osa velkaantui työtulojen riittämät-
tömyyden takia.

Pankit romahtivat

Finanssikriisin ytimessä on
pankkien romahtaminen. Yh-
dysvaltojen kaikki keskeiset inves-
tointipankit romahtivat. Kriisistä
selvinneet lonkerovampyyrini-
mityksen saanut Goldman Sachs ja
JP Morgan pelastettiin valtion
tuella. Pankkeja on mennyt Yhdys-
valloissa konkurssiin suuret määrät
ja 700 pankkia on edelleen vaike-
uksissa.

Irlannissa valtio on kansal-
listanut kaikki isommat pankit.
Yhdessä valtion omistus on 40 %,
yhdessä 70 % ja muissa 100 %.
Skotlannin  panki t  kärjessä
suurin Royal  Bank of Skotland
romahtivat. Englanti pelasti ne
valtion varoin. Ilman tätä Skotlannin
suunnitelmat irtautumiseksi Eng-
lannista olisivat saaneet lisäpontta
ja skottilaistaustainen pääministeri
Gordon Brown ei tätä halunnut.
Taustana on se, että Yhdistynyt
kuningaskunta,  johon Skotlanti
liittyi yhteen Englannin kanssa
vuonna 1707, syntyi sen jälkeen,
kun Englanti oli auttanut Skot-
lannin 1600-luvun lopun pank-
kikriisistä  ja  vastineeksi tästä
Skotlanti taipui luopumaan itsenäi-
syydestään.

Jatkuu sivulle 12

Pekka Tiainen
Helsingissä 6.4.2010

Finanssikriisi  velkaannutti valtion, jonka jälkeen kustannukset
siirrettiin kunnille ja kuntapalveluihin. Helsinkiläiset evästävät
valtuutettuja 11.1.10 torjumaan palvelujen leikkauksia.
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Ahtaajat aukaisivat tietä
AKT:n ahtaajien maaliskuun alussa

alkanut runsaat kaksi viikkoa kestä-
nyt lakko päättyi 19.3.10.  Sen
päättymistä “edesauttoivat” SAK:n
puheenjohtajan Lauri Lylyn ja EK:n
työmarkkinajohtajan Eeva-Liisa
Inkeroisen osallistuminen  loppuvai-
heen neuvotteluihin. Äkkiä katsoen
kaksi viikkoa kestäneen lakon tulok-
set eivät päätä huimaa. Palkankoro-
tukset noudattelevat suoraan AKT:n
auto- ja kuljetusalan sopimuksia,
jotka sovittiin 2.3.-10 käydyn kul-
jetusalan lakon päätteeksi. Palkat
kohoavat 1.4.10 lähtien 0,6 % ja
lokakuun alussa 0,7 %. Tätä sopi-
musta, joka selkeästi tulee laskemaan
ansiotasoa palkkojen osalta, moitti
autoliikenteen työnantajaliiton pu-
heenjohtaja Hannu Parvela kalliiksi.

Muutosturva
Olennaisin kysymys AKT:n ahtaa-

jien työtaistelussa oli ns. muutostur-
va  eli irtisanomissuoja. Siitä sovittiin
jo edellisellä neuvottelukierroksella.
Silloin sopimustekstiä ei kyetty
täsmentämään ja oikeutetusti AKT
on pitänyt kiinni vaatimuksistaan
irtisanomisen varalta maksettavasta
irtisanomisrahasta. Asian tärkeyttä
osoittaa se, että vain kaksi viikkoa
lakon päättymisen ( 30.3.-10) jälkeen
satamaoperaattori Steveco irtisanoi
Kotkan satamassa 96 työntekijää,
joista 64 ahtaajaa. Nyt päättyneen
lakon tuloksena sopimuksiin ei tullut
vieläkään selkeää mainintaa irtisa-
nomisrahasta, vaan tehdyn sopi-
muksen mukaan irtisanomissuojaa
koskeva järjestely riippuu paikal-
lisista neuvotteluista ja yrityskoh-
taisista sopimuksista. Kun v. 2008
ahtausalalle sovittiin muutosturva-
rahastosta, niin nyt täsmennettiin,
että työnantaja voi hakea muutostur-
varahastosta vakuudetonta ja koro-
tonta lainaa käytettäväksi paikallisiin
työllistämishankkeisiin. Irtisanomis-
tapauksissa, jos paikallisissa neuvot-
teluissa ei päästä sopimukseen
irtisanotun työntekijän työllistä-
misestä,  tulee irtisanomisaikaan

pidennys, joka irtisanotun työ-
suhteen pituudesta riippuen
vaihtelee 14 päivästä kahteen
kuukauteen.

Ahtaajien lakolla tienaukai-
sijan rooli

Moni tuntematta asian todelista
sisältöä saattaa nyt sanoa lakon
tuloksia laihoiksi. Päällisin puolin
katsoen siltä näyttääkin. Viime
vuosina kuitenkin varsin monissa
työtaisteluissa keskeisiä ovat
palkan lisäksi olleet työpaikkojen
turvaamiseen,  töiden ulkois-
tamiseen, tuotannon lopettami-
seen yms. liittyvät kysysykset.
Viime lokakuussa Pardian (STTK)
edustajakokous jalkautui edus-
kuntatalolle vastustamaan valtion
ns. tuottavuusohjelmaa (=irtisa-
nomisohjelmaa).

Vain vähän aikaisemmin Tervey-
den ja Hyvinvoinnin laitoksen
työntekijät olivat samassa paikas-

sa vaatimassa sille luvattua lai-
toksen toiminnan kannalta vält-
tämätöntä budjettirahaa. Nyt näistä
samoja asioita ahtaajat puolustivat
työtaistelullaan ja pääsivät hivenen
eteenpäin.  Nyt ir tisanottaviin
kohdistetaan paikallisia työllis-
tämistoimia, joita voidaan rahoittaa
muutosturvarahaston avulla. Käy-
tännössä tämä menettely voidaan
myös paikallisesti muuttaa ero-
rahaksi, vaikka siitä ei sopimuk-
sessa ole mainintaa.  Millainen
käytäntö tästä muodostuu sen
näemme, kun tilanne nyt Kotkassa
irtisanotun 96 työntekijän kohdalla
ratkaistaan. Voidaan ennakoida, että
tulevissa sopimusneuvotteluissa
ahtaajien lakon tuloksena tullaan
yhä enenevässä määrin ottamaan
esille irtisanomissuojaan liittyvät
kysymykset. Tässä on myös syy,
miksi työnantaja (EK) niin raivok-
kaasti vastusti mainintaa selkeästä
irtisanomisrahasta. AKT:n lakkoa

tukenut Kriittinen ay-verkosto
totesikin, että “lakon merkitys on
meidän kaikkien asia, sillä jonkun
on kuljettava edellä, että yleensä
päästään eteenpäin”.

Göbbelsimäistä propagandaa
Lakon aikana saatiin huomata mi-

ten härskisti lakkolaiset leimattiin
yhteiskunnan vihollisiksi. Sanottiin
ahtaajien lakon olevan osoitus
lyhytnäköisestä ahneudesta. Näin
siitä  huolimatta,  että  suurinta
kiistaa ei käyty ollenkaan palkoista.
Väitettiin viennin pysähtymisen
johtavan ulkomaisten tilausten
valumiseen muualle ja teollisuuden
kannattavuuden heikkenemiseen.
Näin eivät puhuneet ainoastaan
Länsi Savo ja kokoomusnuoret,
vaan lähes kaikki tiedotusvälineet.
Lehtien yleisönosastoja sensu-
roitiin lakkolaisia tukevista kir-
joituksista. Vanhasen mielestä lakko
vei Suomelta luotettavuutta tavaran
toimittajana. Metsäteollisuus pu-
hui miljardin €:n  menetyksistä.
Levitettiin väärää tietoa,  jonka
mukaan ahtaajien palkat olisivat
jopa 5000 € kuukaudessa.

Valheet paljastuvat
Jo lakon kestäessä  selvisi, että

metsäteollisuuden osakekurssit
nousivat huomattavasti ja samaan
aikaan nousi sellun maailman-
markkinahinta, joka yleensä enna-
koi paperin hinnan nousua. Asian-
tuntijat joutuivat myöntämään, että
lakko ei mitenkään heikentänyt alan
kannattavuutta ja tavaratoimitusten
luotettavuutta.  Selvisi myös, että
kokenut pitkään työssä ollut kaksi-
vuorotyötä tekevä ahtaaja ansaitsee
n. 3200 €/kk. Tämä ei ylitä miesten
keskiansiotasoa Uudellamaalla.
Ylitöiden ja  vuorotyön kanssa
palkka voi olla enemmänkin. Tähän
voidaan vain sanoa, että eikö se ole
oikein? On suuri häpeä sellaiselle
ammattiliitolle,  joka ei kykene
pitämään huolta jäsenistönsä toi-
meentulosta.

RIKKURILLE KASVOI AASINKORVAT

Uusi Pihkalan kaarti
Ahtaajien lakko nosti esiin työn-

antajien pelkoja ja suunnitelmia.
Kominformin 3.4.-10 välittämästä
uutisesta saimme lukea,  miten
Etelä Korean hallitus pyrkii voi-
mallisesti tuhoamaan kuljetus-
työläisten, valtionhallinnon, opet-
tajien ja rakennustyöläisten am-
mattiliittoja. Tämä ilmentää sel-
vimmin nykyistä globaalia uus-
liberalistista  yhteiskuntapoli-
tiikkaa. Eikä kotoinen Suomemme
kulje suinkaan jälkijunassa. Jopa
SAK:n Matti Tukiainen  vertasi
satamaoperaattorien toimintaa
pahamaineiseen 1920-luvun Pih-
kalan kaartiin. Lakon aikanahan
työnantajat alkoivat värvätä “pys-
tymetsästä”  ulkomailta saakka
rikkurityövoimaa tekemään lakon
alaista työtä. Venäläisomisteinen
satamaoperaattori Multi-Link sai
Facebookin välityksellä värvättyä
runsaat kymmenen rikkuria Vuo-
saaren ja Kotkan Mussalon sa-
tamiin. Ei poikain päätä palellut,
kun parin tunnin koulutuksen
jälkeen rikkureiden käsiin  annettiin
100 tonnin nostureita. Rikkuroinnin
ovat tuominneet kaikki järjes-
täytyneet työntekijät. Jopa SAK:n
Tukiainen totesi: “Jos työnantajan
tapa ratkoa käynnissä olevaa so-
pimuskiistaa tällaisilla keinoilla
leviää, joutuu SAK yhdessä jä-
senliittojensa kanssa miettimään
tukitoimia, joilla helpotetaan ah-
taajia saavuttamaan työehtonsa
turvaava työehtosopimus.

Myös valtiovalta rikkurien
rattailla

Välittömästi alkoivat puheet
lakko-oikeudesta ja Vanhanen ehti
jo vaatia “avainalojen" lakko-
oikeuden kaventamista. Selväs-
tikään pääministeri ei ymmärrä
lakon merkitystä duunariporukalle
(tai ymmärtää oikein hyvin), kun
laskeskelee “etteivät AKT:n lakolla
saavuttamat edut olleet missään
suhteessa yhteiskunnan kärsimiin
vahinkoihin” .  Näihin puheisiin
totesi työoikeuden professori
Kari-Pekka Tiitinen, että lakko-
oikeuden kaventaminen tuskin voi
toteutua, koska siitä säädetään
melko tiukasti kansainvälisen
työjärjestön ILO:n sopimuksissa.
Lisäksi Tiitinen muistuttaa, että
ahtaajien mielenosoitustyyppisiin
ulosmarsseihin on vaikea puuttua,
koska siinä on kysymys ihmisen
perusoikeuksista .  Välittömästi
alkoivat porvaripuolueet (myös
Vihreät ja Perussuomalaiset) vaatia
lakkosakkojen korottamista. Tähän
jopa Heinäluoma totesi, että hal-
lituspuolueet ovat lähteneet lak-
kosakkojen ja pakkosovintohank-
keidensa kanssa “Etelärannan
juoksupojiksi”. Tämä käyty kes-
kustelu osoittaa oikein hyvin, mitä
työnantajakapitalistien ja oikeis-
topuolueiden mielissä liikkuu.

Toimitti
Heikki Männikkö

.."kysymys on siitä, että EK Suomea yrittää kaataa. Kysymys ei ole vain
AKT:sta,  vaan kaikkien suomalaisten palkansaajien tulevaisuudesta. Useat
toimialat pyrkivät supistamaan työvoiman käyttöä Suomessa. Jäljelle
jäävistä halutaan tehdä osa-aikaisia, vuokratyöläisiä ja pätkätyö-orjia. EK
on palauttanut vastakkainasettelun ja siihen me nyt vastaamme. Emmekä
me peräänny. Nyt on aika käydä taistoon koko työntekijäjoukon yhteisenä
rintamana". (Ote ahtaajien puheenvuorosta Kiasmalla 4.3.10)

Mielenosoituksessa 4.3.-10 annettiin
täysi tuki ahtaajien lakolle

Maamme työväenliike käsitteli
ennen aikaan rikkureita aika
kovin käsin. Heille työläisten
mukaan rikkurille kasvoi aasin-
korvat. Eräs aasinkorva tarina
kertoo, että esimerkiksi Helsingin
Mustikkaalle, silloin suosittu
työväenyhdistyksen tanssi ja
kesänviettopaikka, oli erehtynyt
paikalle lakkoa rikkomassa ollut
rikkuri. Venerannasta tanssi-
lavalle muodostivat työläiset
kujan, jossa jokainen heilutti rik-
kurille aasinkorvia. Aasinkorvat
tehtiin nostamalla molemmat
kädet korvien korkeudelle siten,
että peukaloiden nivelet olivat
korvien korkeudella. Korvat
heiluivat, kukaan ei sanonut
rikkurille sanaakaan vaan pelkillä
korvilla osoitettiin hänen ase-
mansa. Kertojan mukaan rikkuri
oli mennyt

hakemaan tanssilattialla tyttöä
tanssimaan. Kukaan tytöistä ei
sanonut mitään vaan näytti
hakijalle aasinkorvia. Niinpä
tämä rikkuri lähti hyvin no-
peasti pois Mustikkamaalta
takaisin kaupunkiin.

Selailin muinoin vanhoja me-
tallityöläisten liiton julkai-
semia lehtiä. Ihmetytti ensin
alkuun lehden sivuilla olleet
kuolinilmoitukset. Niitä oli
useammassa numerossa ja
todella paljon. Tarkemmin kat-
sottuani kuolinilmoituksia niin
teksti paljasti, että ilmoitukset
olivat joukosta poistuneita
rikkureita. Ilmoituksen teks-
ti oli tuohon tapaan kuin:
joukostamme poistu metal-
lityöläis toveri se ja se siinä ja
siinä lakossa olleena rikkurina.

Kuten työväenliikkeen periaat-
teisiin kuuluu ehdoton oikeu-
denmukaisuus niin esimerkiksi
metallityöläisten lehdissä oli
myös samanaikaisesti ilmoi-
tuksia, joissa rikkureina olleet
olivat saaneet ammattiyhdis-
tys oikeudet  täydellisesti
takaisin. Niissä ilmoituksissa
mainittiin toverin nimi ja päi-
väys koska em. rikkuri oli käy-
nyt ay- osaston kokouksessa
selvittämässä asiansa. Siitä ei
minulla ole tietoa, että millainen
tälläinen ay-osaston kokous
oli. Heti kun rikkuri oli otettu
takaisin työväenliikkeen jouk-
koihin, tuli lopettaa kaikki aa-
sinkorva ym. muut rikkureihin
kohdistuvat toimenpiteet.

 Timo Kangasmaa
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Kansan ääni kuului! Torjuntavoittoja ja tappioita.

Helsingin  kaupunginjohtaja
Pajusen ennen joulua esiin-
tuomat peruspalvelujen supistus-
ja lopetuslistat  ovat talven ja
kevään aikana nostattaneet
monenlaisia kansalaisliikkeitä
ja mielenilmaisuja. Seuraavassa
otteita Pro Kuntapalvelujen kir-
jeestä Terveyslautakunnalle:
Kestävän kehityksen lisäksi lähi-
palvelut ovat tärkeitä kaupunki-
laisille helpon saavutettavuuden ja
myös kustannusten kannalta. Monil-
le palveluja tarvitseville liikkuminen
on vaikeaa. Terveysasema- ja neuvo-
laverkon harventamisesta aiheutuvat
matkakulut olisivat merkittävä
kuluerä erityisesti pienituloisille
lapsiperheille, vanhuksille ja vam-
maisille. Palveluverkkoa harven-

nettaessa pitäisi laskea kustannuk-
siksi ainakin käyttäjien matkakulut,
mutta on hyvät perusteet laskea
matkoihin käytetylle  ajallekin
hinta. Kuluttajatutkimuskeskus
käyttää omissa tutkimuksissaan
esim. kauppamatkoihin käytetyn
ajan hintana noin 10 euroa/tunti
(likimain kodinhoitajan palkka).

Lähipalvelut ovat osa ihmisten
normaalia sosiaalista verkostoa.
Varhainen oireiden toteaminen ja
niihin puuttuminen ja erilaisten
hoitoryhmien järjestäminen omalla
terveysasemalla on luonnollista ja
kustannustehokasta toimintaa.
Niitä ei pidä siirtää sairaaloiden
poliklinikoille. Myöskään mielen-
terveysongelmaisten ja psykiat-

risten potilaiden alueellisesta
hoitamisesta ei pidä luopua. Kau-
punginosat tarvitsevat omat psy-
kiatriset palvelut terveysasemilla.
Kotihoitoon tarvitaan lisää rahaa ja
työntekijöitä

Helsingin tämän vuoden bud-
jetin suunnitelman mukaan pitkä-
aikaissairaanhoidon ja  palvelu-
asumispaikkojen yhteismäärä vä-
henee 90 000 hoitopäivää eli 260
hoitopaikan verran 2009 – 2010.
Kotihoidon käyntien oletetaan
lisääntyvän tuona aikana noin
110 000 käynnillä. Tästä seuraa
suuri hoitovaje jo laskennallisesti.
Kun tiedetään,  kuinka huono-
kuntoisia ja  usein monisairaita
entisten pitkäaikaissairaaloiden ja
vanhainkotien potilaat/asukkaat
ovat,  heitä ei voida mitenkään
kotiuttaa yhden kotihoitokäynnin
varaan. Kyse on tosiasiassa suu-
resta hoitovajeesta,  sillä hoitoa
tarvitsevien vanhusten määräkin
kasvaa jatkuvasti. Kotihoito tarvit-
see paljon enemmän työntekijöitä,
kuin toimintasuunnitelmassa esite-
tään. Laitoshoidon ja kotihoidon
kustannusten vertailu vääristyy,
jollei tätä oteta huomioon.

Sairaanhoitotyö potilaiden ko-
tona on erittäin vaativaa ja edel-
lyttää kokenutta,  koulutettua
henkilökuntaa. Kestävässä kehi-
tyksessä pitäisi ottaa huomioon
myös henkilöstön kestävyys! Kun

lisäksi RAVA-pisteet, joilla pääsee
palvelutaloon, on kohotettu 2.5:stä
2.7:ään, jää kotihoitoon entistä
suurempi ja sairaampi vanhus-
ryhmä. Heidän kunnolliseksi hoita-
misekseen eivät riitä pienet kokei-
luprojektit tai jotkut tekniset
parannukset. Vanhuksella tulisi olla
oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen
hoitoon.  Lisäksi kotihoidon ja
laitoshoidon määrittelyssä olisi
otettava huomioon myös se, halu-
aako potilas lainkaan omaan kotiin-
sa suuria tilaa vieviä apuvälineitä ja
laitteita, joita hoitaminen ja er-
gonomia vaativat.

Kokeilulain aikana kotihoidon
tila ei ole parantunut, vaan päin-
vastoin huonontunut. Kotiin saata-
van avun lisääminen ennaltaehkäi-
sevästi ja  sairauksien hoidon
yhdistäminen ei ole tuonut paran-
nuksia vanhusten tilanteeseen.

Terveyserot ovat jyrkentyneet.
Terveyskeskuksen toimintasuun-
nitelmassa ei ole konkreettisia
toimenpiteitä, joilla tilanteeseen
puututaan. Siinä painopiste asete-
taan itsehoitoon, sähköisiin palve-
luihin ja erilaisiin projektiluon-
toisiin hankkeisiin. Kun saman-
aikaisesti supistetaan palvelu-
verkkoa, hoitopaikkoja ja kun-
talaisten saamaa terveydenhoitoa,
eivät terveyserot kapene, vaan
päinvastoin ovat omiaan kasva-
maan entisestään. Itsehoidon koros-

taminen ja hoitoon pääsyn vaike-
uttaminen lisäävät todennäköisesti
terveyseroja ja myös kustannuksia
tulevina vuosina.

Terveyslautakunnan enemmistö
kuunteli Terveyskeskuksen johtaja
Toivolan ääntä ja taipui esitykseen
Koskelan, Paloheinän ja Puistolan
terveysasemien lopettamisen “sel-
vittämisestä”.  Ainoastaan Lilli
Autti ja Reko Ravela vastustivat
esitystä. Kokoomuksen ja  Vih-
reiden edustajat lopettaisivat nuo
terveysasemat.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
kuunteli kansan ääntä ja  torjui
kirjastojen lakkautukset kaikilta
osin.

Nuorisolautakunta torjui kaikki
nuorisotalojen lakkautukset.

Myös sosiaalilautakunta torjui
osan lähipalvelujen karsimisesityk-
sistä,  hylätyksi tuli mm. esitys
päivähoidon tilamitoituksen muut-
tamisesta niin, että lasta kohti olisi
vähemmän tilaa eli ryhmäkoot
suurempia. Listalle jäi kuitenkin
myös heikennyksiä.
Kamppailu ei suinkaan ole vielä
ohi ja torjuntavoitotkin väliaikaisia.
Odotettavissa on uudelleen muo-
toiltuja heikennysesityksiä. Leh-
temme seuraa valppaana seuraavia
käänteitä “Pajusen säästölistassa”.
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On aika toimia! Kutsumme kaikki
helsinkiläiset, etenkin koululaiset,
halaamaan Kaupungintaloa keski-
viikkona 3.3., kokoontuminen klo
16.30 Senaatintorin puolella. Las-
ten ja nuorten viesti on: “Halu-
amme luottaa hyviin päätöksiin -
lapsista ja nuorista ei pidä säästää!”
Samalla kaupunginvaltuustolle
luovutetaan koulujen lakkautuksia
vastustava adressi “Mikä on Helsin-
gin kallisarvoisin omaisuus?” Ter-
vetuloa! Tilaisuuden järjestävät
helsinkiläiset vanhempainyhdis-
tykset.

Mikä on Helsingin kallis-
arvoisin omaisuuss?

Helsinkiläiset vanhemmat  tote-
sivat päättäjille osoitetussa "Mikä
on helsingin kallisarvoisin omai-
suus"- julkilausumassaan mm:
"Helsingin kaupungin palveluver-
koston kehittäminen on posi-
tiivinen tavoite ja kannustettava
hanke. Ala-arvoista on sen sijaan
valmistelu asukkaita kuulematta.
Kulkusuuntakin on ollut siellä,
missä aita on matalin: kulujen
karsiminen.

 Mielekkäitä säästöjä voi syntyä
silloin, kun päätöksissä panos-
tetaan kestävään kehitykseen.
Lapsiin ja  nuoriin kohdistuvat
säästöt ovat  lyhytnäköisiä. Yhteis-
kuntamme arvokkain omaisuus,
kasvavat kansalaiset, eivät ole

menoerä vaan äärimmäisen keskei-
nen osa hyvinvointivaltion tulevai-
suutta.

Koulujen keskinäisen vastak-
kainasettelun sijaan käännymme
nyt päättäjien puoleen yhdessä.
Kysymme, miksi talouskasvua
pakonomaisesti metsästävä kriisi-
johtaminen on kopioitu kunnalli-
seen johtamiseen? Miksi lasten ja
nuorten elämään kohdistetaan
taloudellista tulostavoittelua? Mikä
mittari osoittaa, että nipistämällä
koulujen resursseista saavutetaan
huomisen hyvinvointia?"

Opetuslautakunta kuuntel i
asukkaiden ääntä. Yhdeksän lak-
kautettavaksi esitetyn koulun lista
lyheni opetuslautakunnan esityk-
sessä neljään. Lopettaminen uhkaa

kuitenkin vielä Länsi-Helsingin
lukiota sekä Kannelmäen, Roihu-
vuoren ja  Hiidenkiven koulujen
sivupisteitä.

Porvari kostaa?

Vaikka ensin kaupunginhallitus
ja sen jälkeen eri lautakunnat
tyrmäsivät Pajusen lakkautus-
listan, on lista jälleen noussut esille. 
Kokoomuksen Laura Räty uhkaili
haastattelussa 29.3.  henkilös-
töleikkauksilla,  mikäli Pajusen
leikkauksiin ei suostuta. Jo nyt on
ilmennyt tiukennettu linja esi-
merkiksi sijaisten palkkaamiseen.
Tätä kirjoitettaessa eletään vasta
huhtikuuta ja sijaismäärärahat ovat
kuulemma jo loppu!
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Vanhemmat ja koululaiset vastarintaan
Helsingissä "kouluja ei saa lopettaa"

Palvelujen leikkauksia vastustavia lähetystöjä on käynyt
päättäjien puheilla. Kuvassa koulujen lakkautusuhkiin kyllästy-
neiden vanhempien lähetystö valtuustoryhmien puheilla 3.3.10.
Kirjelmän esittelivät Aino Halonen ja Tuula Ruokonen.

PAM:n  myyjiä 16.4.10 koskeva
vauhdituslakko sulki isompia liik-
keitä. Pienempiä liikkeitä pidettiin
auki omistajavoimin. Kansan ääni
tapasi  lakkovahteja Stockmannilla.
Terhi Raatesalmi-Salonen nau-
reskeli työnantajan 0,6 % palk-
katarjousta. Myyjän palkassa se on
10 € kuukaudessa. Terhi piti tärkeänä
paikkakuntakalleusluokkien yh-
distämistä. “Turku on yhtä kallis
paikkakunta kuin Helsinki, mutta
palkka määräytyy 2. kalleus-luokan
mukaan”.  Nina Cedergren totesi,
että “hieman varttuneempana ar-
vostamme näitä laatupuolen asioita:
lomapäivien lisäystä ja  työter-
veyshuollon kehittämistä”. PAM
013 varapuheenjohtaja Jussi Mä-
kelä toivoi parannuksia lapsen
sairastapausta koskeviin kysy-
myksiin.  "Samaten tulee sopia
tarkemmin työvuorolistoja ja niiden
muuttamista koskevista kysy-
myksistä .  Lakosta huolimatta
Stockmann oli  tilapäistyövoiman
turvin auki.  Aleksanterinkadun
puolella Helena Lehtisen kanssa

keskustelimme rikkuroinnista.
Kysymykseen, mitä mieltä rikku-
reista hän totesi,  että “sanan-
mukaisesti he rikkovat  työehto-
sopimusneuvottelua, eivät ymmär-
rä omaa etuaan, eivätkä arvosta sitä,
että kaikkien etuahan tässä ajetaan”.
Helena yhtyi ahtaajien näke-
myksiin rikkureista. “Täälläkin on
haettu töihin näitä epäammat-
timaisia työntekijöitä, kun ammat-
tilaiset ovat lakossa”.

Vauhdituslakko tuotti tulosta.
20.4.10 syntyneen sopimuksen
mukaan  palkat sovitaan vuodeksi
kerrallaan ja vuonna 2010 palkat
nousevat 1,6 %. Parannuksia tuli
työehtosopimuksen ja luottamus-
miessopimuksen teksteihin. Sovit-
tiin, että kuuden tunnin työpäivään
tulee sisältyä kaksi taukoa, kieli-
lisät koskevat jatkossa koko kau-
pan alaa , vapaapäivien välinen aika
voi maksimissaan olla 9 päivää ja
työvuorolistat tulee laittaa kolme
viikkoa etukäteen, mikäli käytössä
on yli 8 viikon työajan tasoittu-
misjärjestelmä. (KÄ/HM)

Rikkureita kaupan alalla

Terhi Raatesalmi-Salonen ja Nina
Cedergren keskustelevat kaupan
asiakkaiden kanssa

Lapset ja nuoret vastasivat helsin-
kiläisten vanhempainyhdistysten kut-
suun saapua halaamaan kaupun-
gintaloa. Ja tulostakin syntyi.
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Muutama vuosi  sitten  kiinalaiset
julkaisivat ensimmäisen kansallisen
ilmastonmuutosohjelmansa. Rapor-
tissa todettiin, että Kiina ryhtyy
toimiin ilmastonmuutoksen ehkäi-
semiseksi, mutta maan ensisijainen
tavoite on taloudellinen kehitys.
Talouskasvun tarpeisiin maahan
rakennetaankin edelleen tiuhaan
tahtiin hiilivoimaloita, joiden myötä
päästöt lisääntyvät jatkossakin.
Ympäristön saastumisen aiheutta-
miin ongelmiin on Kiinassa herätty
vasta viime aikoina. Vaikka prosen-
tuaalisesti suhteessa tuotantoon
päästöt vähenevät verrattuna enti-
seen, tuotannon suunnitellaan
nousevan niin valtavasti,  että
ilmastolle vaaralliset päästöt
tosiasiassa nousevat. Valitettavasti
tämä kikkailu ei maapalloamme
auta.
Kiina valmistautuu leikkaa-
maan päästöjä
Kiina valmistautuu leikkaamaan
hiili-intensiteettiään 40–45 prosent-
tia vuoteen 2020 mennessä vuoden
2005 tasosta. Hiili-intensiteetti
kuvaa hiilidioksidipäästöjä suh-
teutettuna bruttokansantuottee-
seen. Kiinan hallitus on yhdessä
tiedemiesten ja talouselämän edus-

tajien kanssa onnistunut löytämään
käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin.
Kuten Deng Xiaoping  aikoinaan
sanoi, ei ole väliä onko kissa musta
vai valkoinen, kunhan se pyydystää
hiiriä. Kiinan bruttokansantuote on
kasvanut viime vuodet hurjaa
vauhtia. Vielä vuonna 2007 kasvu
oli reilusti yli 10 prosenttia. Kulu-
valle maailmantalouden taantuma-
vuodelle Kiinan kasvun arvioidaan
jäävän viiden ja kahdeksan prosen-
tin välimaastoon. Kasvavana ta-
loutena sen lähtökohdat ovat hyvin
erilaiset,  kuin jo kauan sitten
teollistuneilla länsimailla. Teollistu-
mista ja kasvua on äärimmäisen
vaikea tavoitella lisäämättä pääs-
töjä.

Länsimaiden on helpompaa sitoutua
suoriin päästövähennyksiin, sillä
odotettavissa ei ole valtaisaa
päästöjä lisäävää kasvua.  Kan-
santalouden kasvuun sidottu malli
sopii taas teollistumisen jälki-
junassa tuleville maille paremmin.

Kiinan kasvu ja ilmastonmuu-
tos
Kiina toimii kansainvälisissä ilmas-
toneuvotteluissa kehitysmaiden
äänitorvena ja pitää tiukasti kiinni
Kioton sopimuksen asettamasta
“yhteisten mutta eriytettyjen
vastuiden” -periaatteesta. Kiina
kieltäytyy säännönmukaisesti
sitoutumasta minkäänlaisiin mää-
rällisiin päästövähennyksiin.  Se
muistuttaa kovaäänisesti teolli-
suusmaita kantamaan historiallisen
vastuunsa ja  vaatii näitä leik-
kaamaan kasvihuonekaasupääs-
töjään merkittävästi. Lisäksi Kiina
vaatii teollisuusmaita lahjoittamaan
prosentin bruttokansantuottees-
taan kehitysmaiden ilmastonmuu-
tokseen sopeutumista varten. Tämä
onkin Kiinan ja  kehitysmaiden
taholta oikeutettu vaatimus, koska

teollisuusmaat ovat aikanaan kehit-
täneet teollisuuttaan ilman mitään
päästörajoituksia, eli riistämällä
ympäristöä. Tänään kehitysmaat
eivät voi lisätä hyvinvointiaan
samalla tavalla ympäristöä tur-
mellen. Tilanne vaatisikin rahoitus-
mekanismeja, joilla kehittyneet
maat rahoittaisivat kehitysmaissa
päästöjen vähentämiseen tähtääviä
investointeja.

Kehitysmaiden ja teolli suus-
maiden ristiriita ratkaistava
Teollisuusmaat syyttävät Kiinaa
sen valtavista päästöistä ja haukku-
vat sitä vastuuttomaksi. Silti Kiinan
kulutus ja päästöt asukasta kohti
ovat vain murto-osa teollisuus-
maiden vastaavista. Uudet tut-
kimukset ovat myös osoittaneet,
että suuri osa Kiinan kasvihuo-
nepäästöistä  onkin itse asiassa
teollisuusmaiden aiheuttamia. Ns.
Kiina-ilmiön myötä useat teol-
lisuusmaat ovat ulkoistaneet myös
päästönsä Kiinaan.  Jopa noin
kolmannes Kiinan päästöistä ai-
heutuu länsimaalaisille kuluttajille
suunnatuista vientituotteista kuten
elektroniikasta. Onkin todettava,
että  kehitysmaiden päästöistä
vastaavat suurelta  osin euroop-
palaiset ja amerikkalaiset suur-
yhtiöt. Näin ollen on olemassa
hyvin suuri vaara, että kansain-
väliset rahoitusmekanismit hyö-
dyttävät lopulta  suurpääomaa.
Voidaankin oikeutetusti kysyä,
onko Kiina todella maailman suurin
kasvihuonekaasujen aiheuttaja.
Ilmastoneuvotteluissa tulisi arvioi-
da toimenpiteitä sen mukaan, kenen
kulutuksen vuoksi päästöt on
aiheutettu, eikä sen mukaan, missä
ne on tuotettu.  Kiina on käy-
tännössä pakotettu toimimaan
aktiivisesti ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.  Sen nykyinen
resursseja tuhlaava teollisuus tulee

liian kalliiksi. Kiinan on siis pakko
parantaa energia-tehokkuutta,
kehittää hiilelle vaihtoehtoisia
energioita, hyödyntää uusia tek-
niikoita sekä rajoittaa päästöjä
esimerkiksi taloudellisin instru-
mentein.
Kehitysmaat vastaan Yhdys-
vallat ja Australia
Kööpenhaminan jälkeen seuraava
osapuolikonferenssi,  COP-16,
alkaa Meksikossa 29. marraskuuta.
Sitä ennen on neuvoteltava työjär-
jestyksestä. Rintamalinjat ovat
samat kuin ennenkin. Erityisesti
kehitysmaat vaativat, että palat-
taisiin UNFCCC:n sääntöjen puit-
teisiin, joista Kööpenhaminassa
ainakin loppupuolella poikettiin.
Kehitysmaat yrittivät tehdä sel-
väksi, että mikäli neuvottelut taas
viedään suljettujen ovien taakse, he
eivät tulisi jatkamaan prosessia. He
korostivat Kööpenhaminan epäon-
nistumista ja sitä, että nyt pitää
keskittyä luottamuksen palaut-
tamiseen ennen kuin varsinaisia
neuvotteluja voidaan taas jatkaa.

“Vastapuolella” taas oli niin kut-
suttu sateenvarjoryhmä Australian
ja Yhdysvaltojen johdolla. He
näkevät Kööpenhaminan sopi-
muksen historiallisena menes-

tyksenä, jonka pohjalta on hyvä
jatkaa neuvotteluja. Tähän ryhmään
kuuluvat myös mm. Kanada ja Uusi-
Seelanti.  EU asettui johonkin
näiden kahden leirin välille. Myös
kehitysmaat itse ovat aloitteellisia
ja aktiivisia, jota osoittaa seuraava
uutinen Boliviasta.
Morales peräänkuuluttaa Maan
oikeuksia
Prensa Latina:n La Paz’sta 12.4.
välittämän uutisen mukaan Bolivian
Cochabambassa 20.- 22.4.2010
pidettävän maailman kansojen
ilmastonmuutoskonferenssin alla
Bolivian hallitus on ehdottanut
maailman alkuperäiskansojen ja
työläisten liiton (UNO) perus-
tamista. Bolivian presidentti Evo
Morales on täsmentänyt, että tämä
liitto ei olisi vaihtoehto Yhdisty-
neille kansakunnille,  mutta sen
avulla saataisiin kansainvälisessä
yhteisössä paremmin kuuluville
Maan oikeudet. Morales on painot-
tanut tässä yhteydessä sellaisen
maailmanyhteisön muodostamisen
tärkeyttä, joka ottaisi huomioon
erityisesti puhtaan veden saata-
vuuden ja puolustaisi koko planeet-
taa, sen elämää ja ihmiskuntaa, jota
kapitalismi ja konsumerismi uhkaa.

Toimitti
Antero Nummiranta

Kun Uudellamaalla ähkittiin
joulukuun puolestavälistä asti
jatkuvista lumisateista, kii-
nalaiset nikeltyivät janoon ja
ennätysmäiseen kuivuuteen.
Omasta ikkunasta katsomalla ei
voi päätellä muuta kuin paikal-
lisen sään, ei maailmanlaajuista
ilmastonmuutosta.  Australiassa
kuivaa ja kuumaa: ennätysmetsä-
palot. Vettä on joko tullut liikaa
tai odotetut sateet jääneet koko-
naan tulematta. Kyllä kansain-
väliset kapitalistit tietävät, mihin
kannattaa sijoittaa: Suomen Edus-
kunnan käsittelyssä oli laki-
muutos, joka mahdollistaisi poh-
javesivarantojen myymisen yli-
kansallisille yhtiöille. Afrikasta
ostetaan peltoja mutta puhdas
vesi taitaakin olla meidän maamme
kansallisaarre. Olisi luullut, että
vesi on suomalaisille samanlainen
itsestäänselvyys kuin hengi-
tysilma, mato-onginta tai musti-
kanpoiminta.

Pullovettä kerättiin Beijingissä
hätäapuna kuivuusalu-eille.
Yunnanissa asuva Yang Kuanren
sanoo: “Olen 83-vuotias, enkä ole

koskaan nähnyt mitään tällaista.
Vettä ei näy pisaraakaan kaivoissa,
joista olemme saaneet kastelu- ja
juomaveden satoja vuosia. Emme
tiedä, mitä tehdä.”
Kylässä olisi kylvöaika, mutta
maa on niin kuivaa, ettei sitä
kykene edes auraamaan. Kui-
vuus koskettaa jo aluetta,  joka
vastaa suurin piirtein Ranskan,
Saksan ja Puolan pinta-alaa. Guar-
dianin  mukaan siellä on ollut
kaksi astetta normaalia korkeampi
läm-pötila ja sadetta on saatu alle
puolet tavanomaisesta. Himalajalta
Yunnanista saavat alkunsa monet
suuret joet, kuten Mekong, Salween
ja Jangtse, joiden valuma-alueella
elävien miljardin ihmisen elinoloihin
kuivuus vaikuttaa. Ympäristöaktii-
vien mukaan tilannetta on pahen-
tanut laajamittaiset metsien hak-
kuut ja eukalyptuspuiden istutus,
joiden vedentarve on moninkym-
menkertainen kotoperäisiin lajeihin
verrattuna. “Tämä on aiheuttanut
merkittävää vesi- ja maaperäeroo-
siota ja  syventänyt kuivuuden
vaikutusta alueella”, China Dailyn
haastattelemat ilmastotutkijat
sanovat, että kuivuus on seurausta

ilmastonmuutoksesta ja osa koko
maapalloa koetelleista poikkeuk-
sellisista  sääilmiöistä ,  jotka
johtuvat globaalista  lämpene-
misestä.
Beijingissä nautittiin noin pari
kuukautta si tten  kolmatta
päivää jatkuneesta lumisa-
teesta. Kiinan pääkaupunkia
nel-jä kuukautta koete llut
kuivuus päättyi tiistaina, kun
taivaalle ammuttiin joditik-
kuja sateen aikaansaamiseksi,
kertoo uutistoimisto Xinhua. -
Pilviin ammuttiin yli 500 savuk-
keen kokoista hopeajodiditikkua
28 säärakettiasemasta,  kertoi
Beijingin säänmuokkauskeskuk-
sen apulaisjohtaja Zhang Qiang.
Satoja joditikkuja ammuttiin
taivaalle myös myöhemmin, jotta
Kiinan pohjois- ja keskiosiin
saataisiin lisää lumisadetta. Kiinaa
on koetellut pahin kuivuus viiteen
vuosikymmeneen. Useissa maa-
kunnissa ei ole satanut mar-
raskuun jälkeen, minkä vuoksi
vehnän talvisato on vaarassa
tuhoutua. (vrt. lumisateet Suo-
messa).

Mämmiveikot

Ydinvoiman lisärakentaminen olisi
kauaskantoinen virhe

Ilmastoepävar muuden aikaa

Suomen hallitus ja eduskunta
päättävät pian ydinvoiman lisä-
rakentamisesta. Todennäköiseltä
näyttää lupa ainakin yhdelle reak-
torille. Samaan aikaan on Ruotsissa
juuri päätetty rakentaa Euroopan
suurin tuulivoimapuisto, jonka
sähköntuotanto vastaa kahta ydin-
reaktoria. Tämä jos mikä kuvaa
energiapolitiikan erilaisuutta Suo-
messa ja Ruotsissa.

Suomessa hallitus esittelee uusiu-
tuvan energian paketin kuin syöt-
tinä ja  ydinvoiman lisäraken-
tamisen perusteluna. Ruotsissa
siirtyminen uusiutuvan energian
käyttöön on otettu vakavasti jo
pitkään eikä sitä ole jarrutettu, niin
kuin Suomessa. Nykyisestä jarru-
tuksesta kertovat mm. hallituksen
tekemät rajaukset syöttötariffeihin,
joilla estetään pienten tuottajien
mukaantulo energiamarkkinoille.

Ydinvoimalla on kolme ominai-
suutta, joiden kunkin pitäisi riittää
sen hylkäämiseen. Ydinvoima on
tarpeetonta, koska tarvittava sähkö
voidaan tuottaa koetellulla tek-
niikalla uusiutuvista energialäh-
teistä.

Ydinvoima on hyvin kallis energian
tuotantomuoto, kun hinnoitellaan
riskit ja otetaan huomioon myös
tuleville sukupolville aiheutuvat
kustannukset. Ratkaisemattoman
ydinjäteongelman kustannukset
jatkuvat kauemmas kuin voimme
kuvitella  -  kymmeniä tuhansia
vuosia. Mahdollisen suuren ydin-
voimalaonnettomuuden riskit on
jätetty kansalaisten kannettaviksi.
Jos ne hinnoitellaan ja määrätään
ydinvoimayhtiöille sen mukaiset
vahinkovakuutusmaksut, on ydin-
voimaloita mahdoton rakentaa.

Tarpeeton, kallis ja vaarallinen
energiaratkaisu voidaan vielä vält-
tää. Päälle päätteeksi Ruotsin malli
toisi moninkertaisen määrän kai-
vattuja työpaikkoja sekä parantaisi
omavaraisuutta ja huoltovarmuut-
ta.

Antti Pesonen
Itsenäisyyspuolueen

puheenjohtaja

PS: Hallitus päätti esittää edus-
kunnalle kahden uuden ydinvoi-
malan rakentamista. Tehtävämme on
kansanliikkeen voimalla estää nämä
suunnitelmat (Kä/toim.)

Antero Nummiranta eduskun-
tatalolla vaatimassa "Ilmasto-
lakia nyt".

Ilmastovelka odottaa ratkaisua
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SUOMI AJOPUUNA TSERNOBYLIN JÄLKEISEEN AIKAAN

Tuleeko Lapista kaivosyhtiöiden kehitysmaa ?

Paljon avoimia kysymyksiä ja
yleistä ihmettelyä on herättänyt
se, että miksi Suomi oli  maa
joka ensimmäisenä maailmassa
aktivoitui ydinvoimakysymyk-
siin Tsernobylin onnettomuu-
den jälkeen. Tyrkättiinkö ta-
pahtumasarja (uraanin etsintä,
ydinvoiman rakentaminen),
“ajopuu” liikkeelle rajojemme
ulkopuolelta vai teollisuutem-
me (kapital i st i emme) vaati -
muksesta, vai  molempien ta-
hojen voimin? Varmaa on kui-
tenkin se, että tapahtumasarja
kohtasi voimakkaan kansalaisakti-
vistien vastustuksen. Lupa-asioita
on hoidettu lakiemme edellyt-
tämällä tavalla, mutta taustat ja
vaikuttajat, vaikuttimet ovat liu-
dentuneet läpinäkymättömyyden
hämärään.

Euratomin perustamissopi-
mus (1958,viim. päiv. 2007) sää-
döstää ne puitteet,  joilla ydin-
energiayhteistyötä Euroopassa
harjoitetaan.  Tämä yhteistyö-
asiakirja  velvoittaa Suomenkin
avaamaan kairansa ja kiveliönsä
kansainväliselle radioaktiivisten
aineiden etsinnälle sekä mahdol-
liselle  r ikastamiselle,  käytetyn
ydinpolttoaineen varastoinnille ja
jälleenkäsittelylle ,  jos asiasta
erikseen sovitaan. Rikastaminen ja
käytetyn polttoaineen jälleen
käsittely sujuisi ilmeisesti kit-
kattomammin sotilasliiton (Nato)
jäsenenä? joskaan ei kohtaamatta
kansalaisten vastustusta.

Ministeri Pekkarisen  mie-
lestä lisäydinvoiman rakentami-
nen Suomeen on enää poliittinen

kysymys, voimalan/voimaloiden
ilmeisesti aluepoliittinen kysy-
mys. Kysymys ei siis ministerin
mielestä ole enää ympäristön
kannalta parhaasta mahdollisesta
sijainnista. Kaikki haetut paik-
kakunnat täyttävät ympäristövaa-
timukset, mutta mikä on paras, jos
tulee vain yksi? Teollisuus on
ilmoittanut, että 4-5 paperikonetta
tullaan vielä sulkemaan. Uusiu-
tuvan energian mahdollisuudet siis
kasvavat (teollisuuden raakapuun
tarve laskee) ja edelleen kasvavat
ilmaston lämmetessä (puu kasvaa
nopeammin). Ministerin haikaile-
ma “energiaomavaraisuus” jää vain
hänen ymmärtämään valoon, kun

kysymys on kuitenkin tuonti-
energiasta ja tuoduista laitoksista
siis ydinenergiapuolella. “Omava-
raisuudesta”  ovat unohtuneet
merkityksellisimmät ravinto ja
lämpö tai niiden painoarvo on
laskenut  teollisuuden tarpeita
heikommaksi.

Tähtitieteen professori Esko
Valtaoja on noussut ydinvoiman
puolestapuhujien kirkkaimmaksi
sanansaattajaksi. Esko Valtaoja on
aiemmin ilmoittautunut politiikkaa
ymmärtämättömäksi, josta syystä
hän ei sanojensa mukaan käy äänes-
tämässä. Tilatulta tuntuu politiik-
kaa ymmärtämättömän kanta näin

keskeisessä – kansaa jakavassa –
poliittisessa kysymyksessä. Hä-
nen retoriikkansa saa kaiketi ava-
ruudellisen uskottavuutensa ajasta,
jossa radioaktiivisten aineiden
puolittuminen saattaa tuntua lyhy-
eltä, mutta tavallisesta tallaajasta
käsittämättömältä. Ydinvoima on
kuitenkin politiikassa ja ihmisten
tajunnassa omaan aikaamme sidot-
tu asia toiminnallisine riskeineen ja
ydinmateriaalin leviämisineen.

Suomen tie jatkuvasti kehit-
tyvänä teol li suusmaana on
silattu samoilla rapautumisainek-
silla kuin Englannin aikanaan, joka
sitoi tuotannollisen kehityksensä

siirtomaihin, energiantuotantonsa
kivihiileen ja myöhemmin ydinvoi-
maan. Ehdot tälle kehitykselle saneli
vanheneva tuotantorakenne ja lait-
teisto. Samoin on käymässä Suo-
melle, jos ajattelu perustuu edelleen
savupiipputeollisuuden määräävään
roolin, jolle kaikki muut yhteis-
kunnan toimijat ja  toimet ovat
alisteisia.

“He katsoivat likaojan juok-
suun...” Näin riimitteli Vexi Salmi
60-luvulla Lievestuoreen Liisassa.
Liekö hänen sanomassaan ollut
ironiaa ay-liikkeelle/työväenliik-
keelle, kun hänen kaksi rakastunutta,
ay-liikkeen ja  työväenliikkeen
jäsentä tuijotti likaojaa, joka tappoi
kaiken elollisen, mutta toi heille
leivän ja he kokivat, etteivät voineet
tehdä elollisen hyväksi mitään
leipäänsä menettämättä. Tämä sama
Lievestuoreen tarina elää yhä ajas-
samme. Työläinen joutuu hyväk-
symään roolinsa likaojan tai ydin-
voimalan naapurissa ja – kapi-
talistin mieliksi –  tovereineen
pitämään ympäristöihmisiä viher-
piipertelijöinä tai muina “kehityksen
vastustajina”. Työväenliikkeellä on
arvonsa mukaista tehtävää, että se
voi vuosikymmenien harharetkien
jälkeen sanoa edellisen vuosisadan
alun tapaan, että seisomme “edis-
tyksen etuvartiossa” ja näemme
tulevaisuuteen. Emme kulje ajo-
puuna pystymättä määräämään
suuntaa, minne menemme kenen
kanssa Toveeraamme.

Hannu Ikonen
Itä-Uudenmaan luonnon- ja

ympäristönsuojeluyhdis-
tyksen pj.

Monikansalli set kaivosyhtiöt
ovat suunnittelemassa Lappiin
monia kaivoksia. Pisimmällä
niistä on Sodankylän kunnan
alueel le ,  tarinoiden ja ker-
tomusten Sompion Lapin länsi-
laidalle tuleva vaarallinen Ke-
vitsan kaivoshanke. Kaivokselle
on myönnetty ympäristölupa, jota
on pidetty monilta kohdin ammat-
titaidottomina. Kaivosalaa tuntevat
ovat jopa joutuneet sanomaan, että
pitäisikö ehdoista itkeä vai nauraa.

 Kevitsan avolouhoskaivoksen
vaikutukset tulisivat ampuma-
ym. pölyjen takia näkymään laajalla
alueella. Pitemmän päälle myr-
kylliset raskasmetallilaskeumat

pilaavat asukkaiden terveyden ja
heidän elinehtonsa. Myrkyt ka-
saantuvat ravintoketjuun, poron-
lihaan ja metsämarjoihin. Näitä
Lapin tuotteita viedään Keski -
Eurooppaan ja Japaniin saakka.
Laskeumat valuvat ja  pilaavat
lisäksi vesistöjä, myös Kemijoen
pääuomaa. (Asiakirja: Päättäjille ja
muille Kevitsasta)

 Valitin tukiryhmäni avustuk-
se lla Kevitsan ympäristösuun-
nitelmista EU:n vetoomusvalio-
kuntaan.

 Val i tuksestamme t ietoi sina
suomalaisille virkamiehille tuli kiire
myöntää ennen EU:n päätöstä

Kevitsan kaivokselle ympäris-
tölupa. “Tulipalokiire” johtui siitä,
että EU ei voi sääntöjensä mukaan
muuttaa kansallisten viranomaisten
aiemmin määräämiä ehtoja. Valio-
kunta lähetti meille  kuitenkin
kirjeen, jossa sanotaan, että avolou-
hoksen pölyt saattavat lentää
satoja, jopa tuhansia kilometrejä.
Suomalaiset virkamiehen ovat sen
sijaan “erehtyneet”  saamaan
luvassaan lentoradoiksi vain kaksi
kilometriä. (EU:n kirje: Ilmoituksia
jäsenille.)

 Kevitsan myrkkyaineluettelo
on vaarallinen. Esiintymän hyö-
tyaineet, kuparin ja nikkelin yhdis-
teet ovat maastoon joutuessaan

myrkyllisiä. Lisäksi tulevat kad-
mium, arseeni ja elohopea. Mal-
miossa on todennäköisesti uraania,
sillä runsas radonkaasun määrä
viittaa tähän. Radon on uraanin
puoliintumistuote ja  aiheuttaa
louhoksen pohjalla  työskente-
leville viiveellä tuskallisia keuh-
kosyöpäkuolemia. Ympäristölu-
vassa radonin vaaraa ei ole millään
tavalla edes huomioitu.

 Malmion omistaja Kanadassa
päämajaansa pitävä First Quan-
tum minerals Ltd on perustanut
Kevitsaa hallinnoimaan tytär-
yhtiönsä Kevitsa Mining Oy:n
Suomeen. Kaivoksen kokonais-
louhinta vuodessa (sivukivi ja
malmi) olisi samaa luokkaa kuin
Ruotsin Kirunan kaivoksessa.
Työväkeä tarvitaan Kevitsassa
noin 2000, joista suurella osalla on
oltava entistä kaivoskokemusta.
Vapaita osaajia ei Suomesta löydy.
Todennäköisesti väkeä tuodaan
Afrikasta sakka, jossa emoyhtiöllä
on kaivoksia.

 Kevi tsa Miningin  edustajat
ovat ammatti taidol la l eper-
re lleet Sodankylässä eri tilai-
suuksissa kaivoksen tuomasta
työllisyydestä. He ovat saaneet
köyhään kaivoksia tuntematto-
maan erämaakuntaan syntymään
eräänlaisen Lapissa tutun us-
konlahkojen hurmiota vastaavan
“kaivoshurmion”. Seudun liike-
miehet ja heidän esipuhujansa
odottavat ansiotonta hyötyä itsel-
leen. Suuri osa asukkaista suhtau-
tuu kuitenkin kriittisesti kaivok-
seen ja sen ehtoihin.

Lakia kier tämälläkö
uraanikaivoksia?

 Kainuun Talvivaaran kaivoksesta
oli äskettäin TV:ssä ohjelma, jossa
käsiteltiin suunnitelmia uraanin
talteenottoa esiintymässä. “Ensin
puhuttiin vain nikkelistä  ja nyt
kaivos muuttui uraanikaivokseksi”,
kauhistelivat asukkaat. Suomen laki
kuitenkin edellyttää,  uraanikai-
vosten lupien käsittelyä ja myön-
tämistä Eduskunnassa.  Oheis-
hyödyntämisen avulla kierretään
lakia. Samanlainen lainkierto uraanin
hyödyntämisestä on meneillään Itä
– Lapissa olevassa Sokli - esiin-
tymän suunnittelussa. Myös Kevit-
san kohdalta kaikki merkit viittaavat
samaan.

 Edellisen vuoksi voidaan epäillä,
että monikansallisille yhtiöille on
jossakin myönnetty lupa kiertää
sumeilemattomasti suomalaista
lainsäädäntöä. Kevitsan nykyiset
ehdot ovat vielä siinä mielessä
vaarallisia, että ne tulevat olemaan
ennakkotapauksina suunnitteluas-
teella  oleville  Lappiin tuleville
monikansallisten yhtiöiden kaivok-
sille. Kansan keskuudessa on jo
moneen kertaan kysytty,  onko
kaivostoimintaan tullut mukaan
jonkinlaista mafiakytkentää.

Asko Koivuaho
Vanha kaivosmies

Lisätietoja Kevitsasta:
www.ikikivet.com/kevitsa

Lehtemme painoon mennessä hallitus myönsi luvat kahdelle uudelle ydinvoimalalle. Kysymys
kuuluu: tuleeko Suomesta nyt ydinjätteiden hautausmaa? Myöskin tänään tiedämme, että
ydinsähkö ei ole halpaa.

Uraani tulee vastaan kaikkialla. Eri puolilla maata (Nummi-Pusula, Ranua) asukkaat joutuvat
taistelemaan asuinalueidensa puolesta uraanikaivoksia vastaan
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Huolimatta siitä, että Suomi
ei ole Naton jäsenmaa ja yli-
voimainen enemmistö suoma-
laisista vastustaa Naton jäse-
nyyttä,  saapuivat Natoherrat
poliittisen johtomme suosiossa
4.3. -10 Helsinki in  pi tämään
strategiaseminaariaan.  Poliit-
t inen  johtomme ol i  se lväst i
“otettu”  i sännän rooli staan.
Naton pääsihteerin Anders Fogh
Rasmussenin mukaan Suomen
ja Naton suhteita tulee kehittää
vahvemmiksi. Stubbin mukaan
Suomi haluaa olla “Naton erityinen
partneri”. Stubb, Halonen, Vanhanen
ja Häkämies tapasivat kukin vuorol-
laan Rasmussenin. Tiedotusväli-
neiden mukaan Halonen arvosteli
Rasmussenia siitä, että Naton ja
EU:n nopean toiminnan joukoille ei
kriisialueilla ole löytynyt käyttöä.
Kaikesta näkee, että poliittisen
johtomme nato-halukkuudelle on
vain yksi este,  Suomen kansa.
Mikäli päättäjämme saavat tah-
tonsa lävi tse ,  ni in  ainakaan
kukaan ei tulevaisuudessa voi
esi ttää tyhmää ja väittää sen
olleen ajopuu, joka vei meidät
Nato-seikkailuun.

Poliiseja riitti
Kansalaisjärjestöt järjestivät

seminaaripaikan (Kalastajatorpan)
ulkopuolella mielenosoituksen,
jossa Suomen kansan nimissä ei
toivotettu osanottajia tervetulleiksi.
Ilmeisesti mielenosoittajien pelot-

telemiseksi ja Nato-johtajien mielis-
telemiseksi Munkkiniemeen oli
koottu täysissä sota- ja mellak-
kavarusteissa kaikki kadunkulmat
täyteen poliisivoimia. Haluttiin kai
antaa vieraille kuva siitä, että “kyllä
meillä osataan hoitaa nämä hom-
mat”.

“Valmistelevat Naton
uutta Strategiaa”

Naton todellisia tarkoitusperiä
käsitteli puheessaan Reko Ravela:
“Vuosi sitten Naton edustaja selitti
Naton uutta strategiaa. On kysy-
mys ns.  globaali strategiasta, joka
ei  merkitse nato-maiden puolus-
tamista, vaan tavoitteena on tehdä
sotilaallisia interventioita kaikkialle
maailmaan, Aasiaan, Afrikkaan ja
Latinalaiseen Amerikkaan. Täällä
valmistellaan tätä strategiaa, jota
perustellaan humanitaaristen ka-
tastrofien estämisellä. Kriisin-
hallinnan nimellä naamioidut ope-
raatiot näyttävät käytännössä
johtavan valtaviin humanitaarisiin
katastrofeihin kärjistäen ja pit-
kittäen kriisejä. Ajankohtainen
esimerkki on Naton nykyinen sota
Afganistanissa, joka on vaatinut
kymmenien tuhansien afganis-
tanilaisten siviilien hengen, ajanut
satoja tuhansia ihmisiä pois kodeis-
taan ja tuhonnut erään maailman
köyhimmistä maista.  Naton ja
Suomen väitetään puolustavan
Afganistanissa demokratiaa. Todel-
lisuudessa länsimaiset joukot

pönkittävät hallintoa, joka perus-
tuu vaalivilpille,  korruptiolle ja
ilmaisuvapauden tukahduttami-
selle.   Ihmisoikeuksien puolus-
tamisen sijaan  pönkitämme hal-
lintoa,  joka kiduttaa,  vangitsee
mielivaltaisesti, ryöstää ja raiskaa.
Sodankäynnin keinona Nato-mai-
den omat joukot, erityisesti aseveli
USA:n erikoisjoukot syyllistyvät
mielivaltaisiin vangitsemisiin, kidu-
tuksiin ja murhiin. Pelkästään Naton
ilmaiskut,  jotka ovat nyt suo-
malaistenkin joukkojen tilattavissa,
ovat johtaneet tuhansien siviilien
kuolemaan. Kun Suomen osal-
listumista Afganistanin sotaan
Naton rinnalla kritisoidaan, meille
kerrotaan, että Suomen on kan-
nettava vastuuta.  En tiedä kenelle
ulkoministeri Stubb kokee olevansa
vastuussa,  mutta toiminnasta
päätellen hänen lojaliteettinsa
kohteet ovat Brysselissä ja Was-
hingtonissa. Olemme täällä tänään
nimenomaan kantamassa vastuuta
siitä, että meidän nimissämme ei
lähetetä sotilaita tappamaan ja
kuolemaan, kantamassa vastuuta
demokratiasta, ihmisoikeuksista ja
rauhasta. Tämä vastuu edellyttää,
että irrotamme Suomen Naton
sotilaallisista interventioista  ja
sotapolitiikasta. Tehdään se nyt”.

Emme toivota teitä
tervetulleiksi

Abdullah Tammi kehotti nato-
herroja poistumaan maasta: “Olem-
me nähneet miten voimakkaasti
Suomen hallitus on määrätietoisesti
pyrkinyt viemään Suomea Natoon.
Herrat hämäävät kansaa valeh-
telemalla, etteivät vedä Suomea
kahdeksaan vuoteen Natoon. Suo-
men sotilaat ovat kuitenkin tällä
hetkellä Afganistanissa toteut-
tamassa Amerikan miehitystä. Näin
Suomi tukee imperialistisia voimia.
Meidän tulee selkeästi ilmaista
kantamme “ei missään tapauksessa
Suomea natoon”.  Vastustamme
hallituksen ajamaa linjaa. On ajan
kysymys, kun suomalaisia sotilaita
tuodaan sinkkiarkuissa takaisin. Sen
jälkeen kysytään, kuka on vas-
tuussa näistä tapahtumista. Nyt on
aika luoda kansanrintama, joka

yhtenäisesti vastustaa Natoa ja sitä
seikkailupolitiikkaa, mitä ulko-
ministeri Stubb ja hänen klubinsa
edustavat. Tiedämme, että paras
turvatakuu on rauhan aate.  Me
tiedämme mihin johti se,  kun
maamme v. 1939 ja 1941 lähti
mukaan seikkailupolitiikkaan.
Mutta mitä tapahtui?  Saimme
selkäämme. Ystävät hyvät vastus-
takaamme Natoa kaikin tavoin.
Naton herrat, menkää takaisin sinne
mistä tulitte. Olemme epäkohteli-
aita. Tällä kertaa emme toivota teitä
tervetulleiksi”.

Johdonmukaista Na-
tovysrytystä- kaukana
ajopuusta

Naiset rauhan puolesta-jär-
jestöstä puhui Lea Launokari:
“Alexander Stubbin ja Jyri Häkä-
miehen toimikaudella on yhä avoi-
memmin liputettu Suomen Nato-
jäsenyydelle.  Häkämies on ta-
vannut sekä puolustusministeri
Robert Gatesin että Obaman tur-
vallisuusneuvonantajan James
Jonesin ja kertoi luvanneensa, että
Suomi on enemmän kuin kiin-
nostunut lisäämään esimerkiksi
poliisien koulutusta Afganistanissa.
Alexander Stubb teki neitsyt-
matkan Naton päämajaan kesä-
kuussa 2008 ja vierailun Anders
Fogh Rasmussenin luokse. Hä-
nenkin keskustelulistalla olivat
Afganistan-operaatio sekä Naton
strategian uudistaminen. Suomesta
pyydettiin joulukuussa lisää jouk-
koja Afganistaniin.

 Kuinka lähel lä Suomi  on
Natoa?

 Suomi uusii aseistustaan, muun
muassa ilmatorjuntajärjestelmään-
sä  Nato-yhteensopivaksi. Suomi
on vedetty entistä  syvemmälle
mukaan Naton sotaharjoituksiin
sekä Naton hankkeisiin Itämeren
alueen ja  arktisen alueen val-
vomiseksi, viimeksi pidettiin loka-
kuussa Pohjois-Ruotsissa Nato-
harjoitukset, johon Suomi osal-
listui. Näin on saatu Suomi yhä
tiivimmin mukaan Nato-toimin-
taan. Mitä enemmän Suomi varus-
tautuu sitä vähemmän meillä riittää
rahaa sosiaaliturvaan. Tänä päivänä

yhä useammat YK:n rauhanope-
raatiot suoritetaan Natojoukkojen
alaisuudessa. On olemasa suun-
nitelmia, että pohjoisen alueilla
tapahtuvat harjoitukset jäisivät
pysyviksi. Kuka kaipaa maahamme
Naton sotilastukikohtia tai sotilait-
temme osallistumista Naton koh-
demaiden siviilikohteiden aktii-
viseen tuhoamiseen? Kuka äiti
haluaa lähettää poikansa tällaiseen
työtehtävään?

 EU:n perustuslaillisen sopi-
muksen hyväksymisen myötä
seuraa unionin maiden puolus-
tusulottuvuuden tiivistyminen.
Nyt kun EU on oikeushenkilö, se
voi koska tahansa päättää Suomen
liittymisestä Natoon.  Ulkopo-
litiikka kuuluu EU:lle.  Suomen
sisäpolitiikkaa ollaan ajamassa
siihen suuntaan, että seuraavissa
eduskuntavaaleissa kokoomus saa
pääministerin paikan ja  ulko-
ministerinä jatkaa myös kokoo-
muslainen ja presidentiksi ajetaan
Sauli Niinistöä, hänkin kokoo-
muslainen. Kun tämä kolmio on
selvä on erittäin suuret mahdol-
lisuudet ajaa Suomi suoraan Naton
suuhun. Silloin ei kansalta kysytä
mitään.

Ihmettelyn aihetta on tänään!
Suomi ei edes ole Naton jäsen, joten
on erittäin röyhkeätä järjestää Nato-
seminaari sotilasliittoon kuulu-
mattomassa maassa. Naton ag-
ressiivisen toiminnan syyt ovat
moninaiset. Naton asetuksissa mm
sanotaan, että läntisen maailman
öljy- ja kaasuvarannot on tuettava
USA/Nato-voimin. Kaikialla maail-
massa, missä on öljy- ja kaasu-
varantoja USA/Nato on tark-
kailemassa, kuten Afganistanissa,
Irakissa,  Kaukasuksella ja nyt
Arktisella alueella, jossa arvioidaan
olevan 25 % maailman öljy- ja
kaasuvarannoista.

Meidän kaikkien rauhanjär-
jestöjen on osallistuttava suu-
rel la joukol la mieleni lmai -
suihin, tapahtumiin ja julki-
seen keskusteluun ja torjuttava
Nato. Nato ulos Suomesta”.

KÄ/toimitus

"Emme toivota teitä tervetulleiksi"

Munkkiniemen alueella paria sataa mielenosoittajaa oli
vartioimassa satapäinen joukko hampaisiin saakka
aseistautuneita poliiseja.

Loppumassa oleva talvi on ollut
kylmä ja luminen. Lunta tuprutti
siihen malliin, että kaupoista lop-
puivat lumilapiot. Saimme lukea
lehdistä että niitä olivat markkina-
raon haistaneet pitkäkyntiset va-
rastaneetkin,  todennäköisesti
myyntiin. Kylmästä talvesta huo-
limatta saimme 7.1-10 lehdis-
tämme lukea, että sähkön kulutus
on laskenut. No, tästäpä ydin-
voima-lobbarit hermostuivat ja
järjestivät nopeasti 8.1 propa-
ganda kampan-jan, jossa väittivät
että sähkö loppuu Suomesta ihan
kokonaan! Varmemmaksi vakuu-
deksi Mussalon varavoimala
Kotkassa käynnistettiin, peräti
kolmeksi tunniksi että  sähkö
riittäisi.  TV uutisissa näytettiin

havainne kuvia nuolien kera siitä,
kuinka Suomeen virtaa tuonti
sähköä Ruotsista, Virosta ja Venä-
jältä. Ydinvoimaloita pitäisi raken-
taa kuulemma lisää, ettei sähkö
tulevaisuudessa lopu. Tätä näytel-
mää katsellessa tuli mieleen, että
sääkarttojen perusteella  myös
naapurimaissa oli kovat pakkaset.
Niin että mitenkäs sitä sähköä niillä
riitti myytäväksi asti? Ydinvoima-
lobbarit taitavat pitää kansaa
tyhmänä.

Viime eduskuntavaaleissa porva-
riehdokkaat käyttivät kampan-
joissaan suuria summia. Sittemmin
paljastui, että rahaa oli muutamille
heistä jaettu eräiden liikemiesten
pussista. Eivät rahamiehet tieten-
kään hyvää hyvyyttään rahaa

porvareille jakaneet. Reippaat ja ai-
kaansaavat yrittäjät yrittivät vain
poliitikkoja ostamalla maksimoida
rahavirran takaisin omiin rahasäk-
keihinsä. Vallanhimoiset ja nar-
sistiset öykkäripoliitikot tietysti
ottivat rahat vastaan eivätkä jäl-
keenpäin kysyttäessä lainkaan
muistaneet mistä ne olivat tulleet.
Sittemmin muisti on pätkittäin
palaillut.

Viime päivinä on kohistu ko-
koomuslaisen Marja Tiuran edesot-
tamuksista . Hän oli yksi liike-
miesten ostamista, mikäli lehti-
tietoihin on uskomista.  Lehti-
tietojen mukaan hän oli vaalien
jälkeen ollut tyrkyllä ministeriksi.
Samojen lehtitietojen mukaan ko-
koomusjohto ei uskaltanut antaa

Tiuralle ministeri salkkua. Arve-
livat, että käsilaukku riittää. Tämä
taas ei riittänyt Tiuralle, vaan hän
uhkasi loikata kepuun, josta toivoi
salkun saavansa. Kepu-laiset taas
eivät Tiuraa porukkaansa ottaneet.

Siinä ei sinänsä ole mitään ih-
meellistä ja  mullistavaa jos ko-
koomuslainen loikkaisi kepuun tai
päinvastoin, tai vaikka demareihin
tai vihreisiin. Ei se ole mikään
uutinen. Ei sitä kukaan muutaman
viikon päästä enää muistaisi.

 Mutta se olisi uutinen, jos joku
porvari tulisi järkiinsä, kertoisi,
ettei voi enää hyväksyä köyhän
kansan kyykyttämistä ja kapita-
listista riistoa, sekä kertoisi loik-
kaavansa kommunistien riveihin!
Mielenkiinnolla jään odottelemaan

iltapäivälehtien kirkuvia lööp-
pejä tyyliin “Porvaripoliitikon
takinkääntö: Ryhtyi kommunis-
tiksi.” Tai “ Kokoomuslaisen kar-
mea muodonmuutos, kantoi vap-
pumarssilla punalippua.” Siinä sitä
riittäisi juttua pitkäksi aikaa.
Epäilenpä, että keskustelun taso
voisi jopa nousta.  No,  eihän
tällaista  tietenkään tapahdu,
mutta ainahan sitä voi haaveilla.

Hyvää kansainvälistä Työvä-
enjuhla–  ja mielenosoi tus-
päivää K ansan Äänen luki-
joi lle.  Vappumarssilla tava-
taan.

Terveisin Puskajussi.

Ajan ilmiöitä
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K alastajatorpalla 4.3.2010
järjestetyssä Nato-seminaa-
ri ssa käsi te l ti in  strategi sen
konseptin uudistusta. Puheen-
vuorossaan Naton pääsihteeri
Anders Fogh Rasmussen painotti
eri toimijoiden, kuten Naton,
YK:n, EU:n, Afrikan unionin ja
Maailmanpankin tiivistä yhteis-
työtä.

Rasmussen haluaa edistää
myös kooperaatiota Naton ja kan-
salaisjärjestöjen välillä, sekä kehit-
tää laajemmin yhteistyötä mm.
Kiinan, Venäjän, Pakistanin ja Intian
kanssa. Naton pääsihteeri painotti
kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan
merkitystä.

Eli pääsihteerin linjauksien
perusteella voi todeta, että Nato
pyrkii globaalitoimijaksi.

Myös Suomessa järjestetyn
Nato-seminaarin promotoija Suo-
men ulkoministeri Alexander Stubb
(kok.) linjasi, että Nato on olen-
nainen osa maailmanlaajuista tur-
vallisuutta, korostaen siviili-sotilas-
yhteistyötä sekä vahvaa poliittista
tahtoa. Stubb kiinnitti huomiota
Suomen asemaan Naton kump-
panina toteamalla, että Suomi on
osallistunut aktiivisesti Nato-

johtoisiin operaatioihin maailmalla
(mm. Kosovossa ja Afganistanissa
- KFOR ja ISAF).

Stubb siteerasi myös europar-
lamentaarikko Liisa Jaakonsaarta,
joka on joskus kuvannut Suomen
olevan Naton salarakas. Ulko-
ministeri kuitenkin epäili, ettei tämä
ehkä enää pidä paikkaansa, vaan
että nyt voi pikemminkin puhua
Suomen ja Naton avoliitosta.

Omassa blogi ssaan Stubb (
http://www.alexstubb.com/fi/blog/
1554/) kirjoittaa aiheesta seu-
raavasti: “Nato on yhdessä EU:n
kanssa ollut läntisen maailman
tehokkain rauhanprojekti.”

“Suomi on Naton vahva kump-
pani. Olemme olleet sitä jo monen
vuoden ajan. Suomalaisia on soti-
laallisen kriisinhallinnan ope-
raatioissa yhteensä 475 sotilasta.
Heistä 368 eli valtaosa toimii Naton
operaatioissa. Yhteistyötä Naton
kanssa harjoitetaan monilla eri
tasoilla ja monissa asioissa. Nato-
kumppanuus on Suomessa arki-
päivää ja sitä on jatkossakin syytä
vahvistaa.”

Merkillistä, että Stubb näkee
Naton “rauhanprojektina”, vaikka
Nato on sotilasliitto, joka kaiken

lisäksi on “kylmän sodan” jäänne.
On varsin hyödyllistä tutustua em.
“rauhanprojektin” toimintaan saa-
dakseen parempaa kuvaa “avo-
liiton” kumppanista.

Nato-operaatio Kosovossa vai-
kuttaa erittäin kyseenalaiselta
toiminnalta  ja  jakaa mielipiteet
maailmalla, koska Naton hyökkäys
Jugoslaviaan vuonna 1999 ja pom-
mituskampanja alkoivat ilman YK:n
mandaattia. Lisäksi Naton pom-
mituksissa kuoli arviolta  7000
serbisiviilejä, sekä alueen infra-
struktuuri tuhottiin.

Entisen Jugoslavian kansain-
välisen sotarikostuomioistuimen
ICTY:n pääsyyttäjänä toiminut
Carla Del Ponte on huhtikuussa
2008 julkaissut kirjansa The Hunt:
I and the war criminals (Italian:
La caccia: Io e i criminali di guerra),
jossa hän paljastaa Kosovon sodan
aikana tapahtunutta elinkauppaa,
jolloin pian Nato-joukkojen saapu-
misen jälkeen yli 400 vangitulta
serbiltä poistettiin elimet ennen tai
jälkeen teloituksen. Elimet myytiin
eri maihin. Kyseinen tapaus on yksi
vielä selvittämättömistä sotarikok-
sista.

Kosovossa sijaitsee tällä het-
kellä  Yhdysvaltojen suurin tuki-

kohta Euroopassa, Bondsteel, joka
on huomattavasti edullisempi kuin
esim. tukikohta Saksassa. Myös
Nato-operaatio Afganistanissa
herättää vilkasta keskustelua siitä,
mitkä ovat Nato-maiden, erityisesti
USA:n,  todelliset tavoitteet alu-
eella, varsinkin kytkennät huu-
mekauppaan.

-
Huumetuotanto maassa on

kasvanut huimasti talibanhal-
linnon kaatumisen jälkeen USA:n/
Naton Afganistan-operaation aika-
na. Yli 90% heroiinista on peräisin
Afganistanista. Näyttääkin siltä,
että Nato-operaation tavoitteena on
ollut oopiumituotannon elvyt-
täminen ja  maailman finanssi-
keskuksien toiminnan turvaaminen
huumerahoilla.

Mm. YK:n huume- ja rikos-
torjunnasta vastaavan viraston
päällikkö Antonio Maria Costa
väittää,  että  huumerahat ovat
pelastaneet maailman pankkijärjes-
telmän täydelliseltä romahdukselta
syksyllä 2008. Lisäksi on tullut
esiin Naton palkkaaman saksalaisen
huoltoyhtiön tapaus, jossa kenraali
Egon Rammsin mukaan on kyse
“mahdollisesti huumeiden salakul-
jetuksesta tai jostakin vastaavasta”
ja on viitteitä  yhtiön mafiayh-

teyksistä. Makedonialais-albania-
laisen perheen omistuksessa olevan
yhtiön epäillään salakuljettaneen
huumeita Afganistanista Euroop-
paan. Venäjä on ollut erityisesti
huolissaan Afganistanin huume-
tuotannon kasvamisen ja heroiinin
salakuljettamisen vuoksi. YK:n
arvion mukaan afganistanilaisesta
huumeesta on kuollut Afganistanin
rajojen ulkopuolella yli miljoona
ihmistä.

Venäjän huumevalvontavi-
raston  johtaja Viktor Ivanov
arvosteli kärkevästi Nato-maiden
toimia Afganistanin huumekaupan
torjunnassa. Venäjä onkin ehdot-
tanut kansainvälisen komission
luomista huumetuotannon lopet-
tamiseksi Afganistanissa.

Eli Stubbin kehumat Nato-
operaatiot, joihin myös Suomi
osallistuu,  näyttäytyvät todella
oudossa valossa koottujen fakta-
tietojen pohjalta.

Ehkä Suomen päättäjien olisi
syytä valita paremmin “avoliitto-
kumppaneita”.

Avoliittokumppanit

EI NATO:lle -mielenosoitus
pidettiin Kuopion torilla 27.2.
Sodanvastaisin lipuin ja bande-
rollein koristellun lavan ympärille
kokoontui pieni, mutta innokas,
rauhanasiaan lujasti uskova jouk-
ko.

Kulkue marssi torin poikki
Velj’mies- ja Siskotyttöpatsaille
huutaen iskulauseita. “Nato, Nato,
loismato!”, “Nato pois Suomesta!”,
“Nato, Nato, rauhan perikato!” ym.
huudot kaikuivat lauantain vilk-
kaimpaan toriaikaan. Patsaat koris-
teltiin rauhanmerkein. Rauhan-
tunnukset pysyivät paikoillaan
vielä seuraavan viikon, koska niitä
suojasi metrin paksuinen lumi-
kerros.

Hanna Era Äidit Natoa vastaan
-järjestöstä piti selvänä sitä, että
naiset ja äidit vastustavat sotaa ja
Natoa. Sota aiheuttaa mittaamat-
tomat kärsimykset sotilaille ja
siviileille, isille, äideille ja lapsille.
Kaikki lapsianne rakastavat äidit,
liittykää Natoa vastaan! Jos Suomi
liittyisi Natoon, lapsemme joutuisi-
vat Naton aloittamiin sotiin.

- Kuka tahtoisi kasvattaa lap-
sensa sotimaan ympäri maailman?

Heidi  Komulainen Kuopion
Vasemmistonuorista pohdiskeli,
miten ulkoministeri Alexander
Stubb voi isännöidä Nato-semi-
naaria Helsingissä. Hän viis veisaa
kansan enemmistön kielteisestä

suhtautumisesta Nato-jäsenyyteen
ja järjestelee Nato-seminaareja vielä
jokin aika sitten puolueettomalla
maaperällä! Onko kokoomus torju-
nut Nato-kansanäänestyksen, jos
Stubbin “Nato-kumppanuuden” ja
sotilasliiton jäsenyyden välillä ei ole
eroa?

- Rauhaa ei ole koskaan raken-
nettu asein. Siksi sanon tänään ja
vastaisuudessakin  Ei Natolle! Kyllä
maailmanrauhalle, tasa-arvolle ja
solidaarisuudelle!

Juhani Tanski Suomen Työvä-
enpuolueesta summasi Naton ve-
ristä historiaa. Natoa on nimitetty
puolustusliitoksi, mutta sitä se on
aina ollut hyökkäysliitto. Yhtäkään
Naton jäsenmaata kohtaan ei ole
kohdistunut hyökkäysuhkaa Naton
ulkopuolisen maan taholta. Nato-
maat Kreikka ja Turkki ovat tosin
sotineet keskenään. Nato-maat sen
sijaan ovat syyllistyneet kym-
meniin rikollisiin sotiin, hyök-
käyksiin, interventioihin itsenäisiä
maita vastaan.

- Muistamme USA:n ja muiden
Naton jäsenmaiden hyökkäyksen
Koreaan, Vietnamiin, Laosiin ja
Kamputseaan. Muistamme USA:n
tykkivenediplomatian Lähi-Idän
maita vastaan ja sen sekaantumisen
“takapihan” Etelä-Amerikan mai-
den asioihin. Muistamme Naton
eurooppalaisten jäsenmaiden siir-
tomaasodat Afrikassa jne.

- Tänä päivänä USA käy rikollista
hyökkäyssotaa Irakia ja  Afga-
nistania vastaan. Stubidot ja Häkä-
pöntöt väittävät Suomella olevan
Afganistanissa rauhanturvatehtä-
vissä.  USA:n hyökkäys ei ole
“rajoitettu itsepuolustustoimi” ,
kuten USA:n ja Suomen sotahaukat
väittävät. Sota on kansainvälisen
oikeuden vastainen rosvoretki ja
Suomen sotilaat ovat sodan tur-
vajoukko.

- - -
Mielenosoituksen jälkeen joukko

kerääntyi KTY:n kokoustiloihin

keskustelutilaisuuteen, jossa pää-
alustuksen piti Suomen Rauhan-
puolustajien toiminnanjohtaja
Teemu Matinpuro. Hän kaipasi
selkeätä näkemystä Suomen liit-
toutumattomuuden eduista. Nato-
seminaarin isännöinti ja  Nato-
harjoitus kesällä rakentavat kylmän
sodan asetelmia. Afganistanissa
sotimisen sijasta Suomen pitää
toimia rauhanturvatoimissa.

- Nato-optio luo epävarmuutta
Suomen turvallisuuspolitiikasta.

Lisäksi Tuomas Perälä, Kuo-
pion Vasemmistonuorista, Kirsti

"Nato Nato- Rauhan perikato"

Evgenia Hilden-
Järvenperä

Era Joensuun rauhanryhmästä ja
Matti Juusela paikallisista rau-
hanpuolustajista antoivat arvok-
kaan panoksensa Naton vastus-
tajien toimintapäivään.

(Naton vastustus onkin kevään
mittaan voimistunut entisestään -
latojan huom).

JT/KÄ

Jatkohoito venyy Helsingissä
Helsingissä jatkohoitojono on

venähtänyt alkuvuodesta. Kau-
punki on säästöjä hakeak-
seen vähentänyt sekä omia että
ostopalveluina  hankittavia lai-
tospaikkoja. Terveyskeskuksen
kaupunginsairaalan  vs. johtaja-
lääkäri Pertti Heikkilä sanoo, että
taustalla on kaupungin pyr-
kimys palvelurakenteen muu-

tokseen: pitkäaikaisen laitos-
hoidon paikkoja halutaan vä-
hemmän, palveluasumista ja
kotihoitoa enem-män. Paikkoja
on vähennetty sekä Suursuon
sairaalasta että sosiaali-viraston
alaisuuteen siiryneistä entisistä
pitkäaikaissairaaloista Mylly-
purosta, Kivelästä ja Koske-
lasta. Suursuolta vähennetään

alkuvuonna  35 sijaa. Se aiheutti
parin kuukauden mittaisen su-
lun, jolloin uusia potilaita ei
otettu lainkaan. Palveluasu-
misen paikkojen lisääminen ei
ole pysynyt laitoshoitojen vä-
hennysten tahdissa, vaikka
linjaus vähennyksistä on tehty
jo viime keväänä.

Urheilu-uutinen
Tero Hyyppölä juoksi 6 tunnin juok-sus-
saVantaan Hiekkaharjun kentällä 78 km ja
hätyytt i Suomen ennätystä lauantaina
24.4.2010. Samassa kisassa Pekka Tiainen
(58v.) juoksi maratonin, joka oli hänellä 80. Tällä
kertaa aikaan 3 tuntia 45 minuuttia. Maraton
on 42,195 km
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Vapputervehdykset 2010

Kommunistien Liitto ry
Suomen Työväenpuolue rp
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
KTP:n Helsingin Piirijärjestö ry
Kommunistien Hermanni-Vallilan osasto ry
KTP:n Itä-Helsingin osasto ry
Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistys ry
Hermannin Naiset ry
Juche-aatteen Opintoyhdistys
Hämeenlinnan Sivistys- ja Kulttuurityö ry
Kominform

Helsinki

Sodan ja Fasismin vas-
tainen Työ ry hallitus

Timo Kangasmaa
Reijo Katajaranta
Juho Haavisto
Anna Haavisto
Esko Auervuolle

Helsingin Betoni-
raudoittajat

Kimmo Tiikkainen
Reijo Tamminen
Oskari Lahtinen
Jouko Pääkkö
Reino Lahtinen
Esko Auervuolle

Bertta Laine
Ingrid Hämäläinen
Tarja Männikkö
Heikki Männikkö
Raika Kontturi
Kai Kontturi
Pekka Tiainen
Pipsa Valo
Juhani Valo
Riitta Auervuolle
ME ja PE
Matti
Eila Pulkkinen
Paavo Heikkinen
Kaarina Heikkinen
Vinski
Marja L
Larmo Lehtonen
Antti Hynynen
Eino Lindroos
Harri Jalo
Simo H
Reijo Katajaranta
Hannele Salava
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Riitta Väisänen
Veikko Väisänen
Irja Kukkonen
Ari Kukkonen
Antero Nummiranta
Ville Rahikainen

Heikki Uusimäki
Eira Kärki
Annikki Lappalainen
Hilja Pietiläinen
Juha Kärki
Ulla Hämäläinen

Tuusula

Iida Koivisto
Esa Koivisto
H. Koivisto
K J
K. Hiltunen
Esko Koivisto
Merja Kivivirta
Salla Kivivirta
Saana Kivivirta
Markku Nieminen

Mäntsälä

Kirsti Manninen

Kotka

Jari Rantanen
Teresia Engström
Niko Rantanen
Jyri Rantanen
Jarkko Rantanen

Porvoo

Kaija Siippainen
Teresia Wahrman
Pertti Pitkänen
Tuukka Wahrman
Aune Manelius
Matti Wahrman
Pirkko Nokkala
Tommi Wahrman
Keijo Aaltonen
Kalevi Wahrman
Yrjö Nieminen
Pekka Kokkinen
Hannu Henttonen
Hannu Ikonen

Lahti

Anja Saarikko
Timo Saarikko
Juha Forss

Raasepori

Peter Björklöf

Hämeenlinna

Pasi Ranki
Erkki Ranki
Maire Ranki

Turenki

Jorma Talikka

Turku

Esko Luukkonen
Anne Luukkonen
Mauri Rintala
Galina Rintala
Reino Intovuori
Marja-Terttu Artiola
Veera Eloranta
Ines Mäkilä
Helena Tuomaala
Silja Mölkänen

Seppo Sipilä
Teuvo Turunen
Risto Lajunen
Kari Nieminen
Simo Hagelin

Raisio

Matti Järvinen
Rauha Helenius
Soile Lahti
Nadja Järvinen
Olga Grigoryeva

Pertteli

Heikki Typpö

Loimaa

Juha Kieksi
Soile Turkulainen

Tampere

Martti Satri
Antti Siika-Aho
Matti Linna
Joel Siltanen
Maiju Hämäläinen
Olli Nordling

Nokia

Erno O. Laitinen

Jämsänkoski

Reino Welling
Mirja Welling
Erkki Flyktman

Kuopio

Juhani Tanski
Taito Taskinen

Siilinjärvi

Teuvo Taskinen

Heikki Sipilä
Rosa-Maria
Keskivaara
Liisa Paakkolanvaara
Hannu Rainesto
Tapio Mäenpää
Janne Rahikainen
Miina Vuorinen

Espoo

Teuvo Vikman
Hannu Kautto
Tommi Lievemaa

Espoo, Otaniemi

Pekka Sievänen
Jaakko
Laurikainen
Heikki Männikkö
Pertti Leino
Haagan flikka
Elina Kämppi
Hilkka Kääriäinen
Mishka
Katariina
Nurminen
Paavo & Elvis
Helpe Nevalainen
Pentti Ek
Pertti Salmi
Leena Pulkki
Minna Hakkarainen
Jaana Nurmi
Lennonjohtaja
Punapaita
Jaakko Muilu
Katja Sissi
Ilpo Saarinen

Vantaa

Jouko Nevalainen
Anita Nevalainen
Anna Nevalainen
Rebecca
Jorma
Mari
Mikko
Mari Vainikka
Teemu
Vili
Marja-Liisa Juvonen

Heikki Heliö

Sonkajärvi

Asko Julkunen

Joensuu

Ari Sulopuisto
Raimo Ruttonen

Haapajärvi

Elvi ja Heikki Siika-
Aho

Oulu

Paavo Junttila
Saara Lehtomaa

ASBESTKAMP
85.

Kjell Bygden
Paulina Colland
Wäinö Pietikäinen
Hannu Kukkonen
Mary Andersson
Anita Salven
Heikki Häkkinen
Edit Pöntynen
Seppo Keränen
Arvo Keiskander
Taina Tarvonen
Johan Wiman
Reino Halttu
Maire Wilkman
Ritva Toimi
Mikko Anttila
Pentti Katainen
Rainer Andersson
Mats Nordlund
Riitta Vainionpää
Toivo Hakkarainen
Mauno Harjunpää
Jorma Talikka
Eija Tolonen
Eero Saareinen
Merja Andersson
Esa Salomaa
Espanjalainen
toveri

Costa Rica

Timo Partanen

Kiitos kaikille kannat-
tajille ja hyvää kevättä
sekä voimia tulevaan.
Liisa Paakkolanvaara

Lämmin kiitos äänes-
täjilleni vuosien var-
relta. Ei anneta perik-
si.
Rosa-Maria Keskivaara

Työväenpolitiikkaa työkansan ja ..

ympäristömme ehdoilla
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Hyvät toverit,  Olen kiitollinen,
että tänä kansainvälisenä naisten-
päivänä voin esiintyä täällä. En
kuulu kirkkoon, mutta totean, että
sekä kristinusko että kommunismi
edustavat molemmat  humanismia.
Kommunismi on jo täydellisesti
läpitunkeutunut länsimaisiin arvoi-
hin. Siitä on tullut “main streamia”.
Kommunismin ihanteita toteutet-
tiin selvimmin Neuvostoliitossa.
Amerikan terveydenhoitouudistus
on viimeinen esimerkki ajatteluta-
van voimasta. Olen suuri Neuvosto-
liiton ihailija. Asuttuani 15 vuotta
Virossa, uskallan sanoa, että Neu-
vosto-Viro oli hyvin hoidettu pieni
kansandemokratia, jossa demokra-
tiataso oli paljon nykyistä korke-
ampi.

Baltian maista johdetaan tä-
nään liikettä, joka rinnastaa kommu-
nismin ja fasismin. Neuvostoliitto
halutaan tuomita Nürnberg-tyyp-
pisessä oikeudessa rikollisvaltioksi.
Erityisesti Viro on kunnostautunut
johtamaan  tätä liikehdintää. Virossa
tapaan arkioloissa äärimmäisen
mukavia ja tavallisia, ihania viro-
laisia. Tämän arki-Viron ulkopuo-
lella on toisenlainen, nationalistinen
Viro. Tämä nationalistinen Viro
pitää kommunistivainoja ja ajaa
EU:n parlamentissa niin sanottujen
totalitarismin rikosten rinnasta-
mista. Nationalistinen Viro koros-

taa, että maa oli Neuvostoliiton
“miehittämä” . Minulle tämä on
käsittämätön asia. Kuulun ikäpol-
veen, joka kävi Neuvostoliitossa,
laillisessa YK:n jäsenvaltiossa.
Kävin Neuvosto-Virossa enkä
miehitetyssä Virossa. Uskon aina
enemmän omaa kokemustani ja
muistia kuin Amerikan englannilla
kerrottua historian tulkintaa Neu-
vostoliiton olemuksesta.

EU:hun ei olisi koskaan pitä-
nyt ottaa muita maita kuin sellaisia,
jotka ovat sitoutuneet Nürnbergin
periaatteisiin.  EU:n pitäisi olla
antifasistinen. Nyt kuitenkin sekä
Baltian maat että  Suomi ovat
irronneet Nürnbergin periaatteista.
Suomessa esimerkkinä käy so-
tasyyllisyyskysymys. Suomessa
ei haluta hyväksyä,  että  sota-
syylliset olivat saksalaisten tapaan
natseja ja rikollisia. Virossa on myös
tullut valtion uskonnoksi pitää
natseja uhreina ja kommunisteja
rikollisena. Virolaisten natsien
rehabilitaatiota harrastavat Suo-
messa ennen kaikkea kirjailijat Imbi
Paju ja Sofi Oksanen. Fiktion turvin
he peittävät virolaisten omat
natsirikokset,  juutalaismurhat.
Virolaiset oli niin tehokkaita juu-
talaisten tuhoamisessa, että Natsi-
Saksa ulkoisti juutalaisten tap-
pamista virolaisille .  Tallinnan
lähellä oli mm. Jägalan kuole-

manleiri. Sinne kaivettiin suuria
hiekkakuoppia, jonne juutalaiset
ammuttiin. Tätä järjestelmällistä
tuhoamista tekivät virolaiset itse.
Sofi Oksanen ja Imbi Paju ovat
riittävän härskejä rahastaakseen
suomalaisen voimakkaan russo-
fobian ja Venäjän vastaisen, anti-
kommunistisen asenteen.

Suhtaudun kriittisesti käsit-
teeseen “totalitaristinen”. Esimer-
kiksi Natsi-Saksa oli avoin yhteis-
kunta. Hitler ei sulkenut sanoma-
lehtiä eikä heittänyt ensimmäis-
täkään toimittajaa maasta ulos.
Sama koskee Neuvostoliittoa.
Neuvostoliitto oli kansandemokra-
tia ja kansalaisyhteiskunta vas-
tineena kulutusyhteiskunnalle.
Neuvostoliitossa oli pakko ottaa
vastuuta joka askeleella, ulkopuo-
lelle ei voinut jäädä.

Neuvostoliiton sisällä asuvilla
ihmisillä ei ole mitään käsitystä
Neuvostoliiton todellisesta merki-
tyksestä maailmalle. Neuvostoliitto
pakotti käytännössä Länsi-Eu-
roopan ja  Suomen ja Ruotsin
demokratisoitumisprosessiin. Se
pakotti esimerkillään viemään läpi
sellaiset uudistukset kuten ilmaisen
terveydenhuollon ja koulutuksen.
Ne kuuluisat Neuvostoliiton tankit
pitivät oikeiston hiljaisena kaikissa
Euroopan maissa. Neuvostoliiton
merkitys länsimaille oli niin raju,

että se vaikutti kaikkeen,  jopa
musiikin popularisoitumiseen.
Kärjistetysti voi sanoa, että Neu-
vostoliiton paras lahja Amerikalle
oli Bruce Springsteen.

Balttien johtama historian vää-
ristely on saanut vastenmieliset
mitat. Esimerkiksi Vilnassa on kaksi
museota, joista juutalaisten muse-
ossa käsitellään 200 000 juutalaisen
joukkomurhaa Liettuassa. Rinnalle
on perustettu myös ns.  KGB:n
museo Neuvostoliiton “uhreja”
varten. Sellaisiksi katsotaan Sipe-
riaan karkotetut, joista valtaosa
palasi takaisin. “Uhrien” joukkoon
on laskettu kaikki neuvostoaikana
työpaikoistaan ir tisanotut sekä
vankilatuomion saaneet. Näin sinne
on löydetty myös 200 000  “uhria”.
Pahinta on, että  EU:n alueelta
organisoidaan ns. elämysmatkoja ja

eurooppalaisille esitellään Neuvos-
toliiton kauhuja teatterintapaisella
tolkuttomalla historian vääriste-
lyllä. Tämä suuri valhe on mennyt
läpi.  Lopputuloksena on Natsi-
Saksan rehabilitointi ja Holokaustin
kirjoittaminen ulos eurooppalai-
sesta historiasta.

Amerikkalaiset intellektuellit
pohtivat, miksi baltit harrastavat
tällaista  historian vääristelyä.
Yhtenä syynä on venäläisten kan-
salaisuuden riisto Virossa ja Lat-
viassa.  Baltian maat pyrkivät
valheillaan peittelemään sekä nat-
sirikoksiaan että Virossa erityisesti
omaa apartheid-rikostaan. Anti-
fasistin päiväkirjani keskittyy
näiden valheiden paljastamiseen.

 (Näistä asioista hietanen kertoo
mm. blogissaan: http://dissident-
ti.blogspot.com/2007/09/viron-
keskitysleirit.html)

Suomen Demokraattisen Nais-
liiton  syntyä tutkinut Elina Ka-
tainen kirjoitti kirjassaan “Akkain
aherrusta aatteen hyväksi”, että
syyskesällä 1944 Hämeenlinnan
naisvankilassa joukko poliittisia
naisvankeja puhui työstä naisten
keskuudessa vankilasta vapautu-
misen jälkeen.

Keskusteltiin maata kattavasta
naisjärjestöstä, joka sai kannatus-
ta ,  vaikkakin osa vastusti eri
karsinaan järjestäytymistä. Hä-
meenlinnan naisvankilassa ilmestyi
salainen vankien toimittama lehti,
jossa hahmoteltiin liiton työkenttää.
Jotkut olivat innostuneita työsken-
telystä työpaikoilla. Mutta suurin
osa naisista oli kuitenkin siihen
aikaan kodin piir issä.  Niinpä
puhuttiin, että jokaisen täytyy pitää

sydämen asiana niiden naisten
valistamista, jotka ovat välittömässä
läheisyydessämme.

Vankien  salaisessa lehdessä
syyskesällä  1944 kirjoitettiin,
miten työläisnaiset ja heidän tapais-
tensa kotiäidit on saatava ja saadaan
mukaan vaikuttamaan naisten ase-
man parantamiseksi. Se oli julistus,
jonka mukaan valitustyössä oli
mentävä naisten luokse. Vain nais-
ten tietoisuuden parantaminen
auttaa heitä auttamaan itseään. Se
oli julistus,  joka pätee tänäkin
päivänä.  Mistään kostosta porva-
ristolle työläisnaisten vainoami-
sesta ei puhuttu. Tärkeintä oli
naisten valistaminen, että he kyke-
nisivät vaatimaan tasavertaisia etuja
ja oikeuksia. Välirauha syyskuun
alussa 1944 vapautti myös poliit-

tisesti vangitut naiset vankilois-
taan. Vapaus oli suuri tapahtuma,
jota olisi voinut juhlia juhlimasta
päästyäkin. Entisillä poliittisilla
naisvangeilla oli kuitenkin aivan
muita kiireitä . Oli perustettava
naisten liitto.

Valitustyön aloittaminen naisten
keskuudessa vaati, että oli perus-
tettava työn järjestämistä varten
paikallisia naisosastoja. Ensim-
mäiset perustettiinkin Helsinkiin.
3.12.1944 pidettiin kokous, jossa
Suomen Naisten Demokraattisen
Liiton, SNDL:n syntysanat lausut-
tiin. Se oli vangittujen poliittisesti
tietoisten naisten keskuudessa
kollektiivisesti syntynyt ajatus,
liitto, jonka nämä naiset pitivät
Suomelle ja sen naisille välttämät-
tömänä. Vuoden kuluttua osastoja
oli jo sata. Ja kasvu jatkui. Osastot
ja  piirijärjestöt saatiin nopeasti
rakennettua maan kattavasti.

Ensimmäiset ns. vapaat edus-
kuntavaalit pidettiin 1945. Niissä
SKDL sai 49 kansanedustajaa, joista
naisia oli 6.  Se oli kolmannes
kaikista  eduskuntaan valituista
naisista. Eduskunnassa naisilla oli
oma merkityksensä,  mutta sitä
suurempi se oli kunnanvaltuustois-
sa. Niissä naisilla oli täysi työ
vahtia sitä,  että korvamerkityt
valtion osuudet käytettiin oikein
eikä epäoikeudenmukaisen veroäy-
rin hintaa nostettu. Se vaati työs-
säkäyviltä, huushollinsa ja lapsensa
hoitavilta naisilta todella suuria
ponnistuksia.

Naisten osuus vankilavuosien
jälkeen perustetussa kansande-
mokraattisessa liikkeessä ei ollut
aivan helppo ja yksinkertainen.
Naistenkin keskuudessa naisjärjes-
tön perustaminen jakoi mielipiteitä.

Jotkut naiset olivat sillä kannalla,
että naisten ja miesten on toimit-
tava yhdessä ilman järjestöllistä
jakautumista.

Oli kuitenkin selvää, että SNDL:n
ansiosta naisia koskevat asiat olivat
esillä voimakkaammin kuin ilman
omaa järjestöä. Sekin oli selvää, että
SNDL:n politiikka oli saumat-
tomasti osa kansandemokraattisen
liikkeen politiikkaa. Vasta tuleva
historiankirjoitus lopullisesti  sel-
vittää, että SNDL:n perustaminen
oli oikea ratkaisu,  sillä se veti
piiriinsä naisia, joita poliittisesti
yhdisti ennen muuta naisasia-aate.
Painettu sana pysyy ja  sitä on
helppo levittää. Siksi myös SNDL
perusti  1944 oman lehden “Kansan
nainen”,   joka sai myöhemmin
nimen “Uusi Nainen”.

Perustamisestaan lähtien SNDL
panosti työläisnaisten rinnalla
erityisen vahvasti maaseudun
naisten valistukseen ja  etujen
ajamiseen.  Vasta 1970-luvulla
toiminnassa työläisnaisten osuus
selkeästi lisääntyi. Se näkyi val-
takunnallisissa työ1äisnaiskon-
ferensseissa.

Suomen Naisten  Demokraat-
tinen Liitto oli aktiivinen, vakaa
ja myös kansainvälisesti tunnus-
tettu ja arvostettu. Sillä on ollut
vain viisi puheenjohtajaa; Anna
Nevalainen, Hellä Meltti, Helli
Niskanen, Anna-Liisa Korpinen ja
Inger Hirvelä.

SNDL kuului jäsenenä Naisten
Kansainväliseen Demokraattiseen
Liittoon. Sen toimintaan SNDL
vaikutti vahvasti, sillä 1969-74
puheenjohtajana oli Hertta Kuusi-
nen ja 1977-1990 pääsihteerinä
Mirjam Vire-Tuominen.

Naisliitto, SNDL, joutui saman
kohtalon uhriksi kuin koko edistyk-
sellinen, demokraattinen työväen-
ja kommunistinen liike. Sitä on
yritetty kaikin keinoin hajottaa. Se
ei ole onnistunut väkivallalla eikä
vankiloilla. Ensimmäiset porvarilli-
sen propagandan menestyksen
vakavat oireet ilmaantuivat jo 1950-
luvun lopulla ensin kommunistiseen
ja lopulta koko kansandemokraat-
tiseen liikkeeseen. Naisliitto hajo-
tettiin 22.11. 1990 tehdyllä päätök-
sellä, jolla liitosta erotettiin ne
piirijärjestöt, jotka eivät hyväk-
syneet siir tymistä poliittisesti
oikealle. Samana vuonna naisliitto
oli yhtenä osapuolena perustamas-
sa Vasemmistoliittoa ja  päätti
itsenäisen toiminnan lakkaut-
tamisesta.  Kaikki naiset eivät
hyväksyneet tätä. Jäljellä on joita-
kin osastoja ja SNDL:n Uudenmaan
piirijärjestö.

Kansainvälistä naistenpäivää on
vietetty sata vuotta. Vasta Suomen
Naisten Demokraattisen Liiton
perustamisen jälkeen siitä tuli 45
vuotta sitten kansandemokraattisen
ja kommunistisen liikkeen julistama
juhlapäivä. SNDL:n toimesta ja
koko kansandemokraattisen liik-
keen voimalla naistenpäivänä on
aina korostettu ja vaadittu erityi-
sesti naisten ja  lasten aseman
parantamista.

Koko sodan jälkeisen ajan Suomes-
sakin kansainvälisen naistenpäivän
viettoon on sisältynyt ajatus
yksityisen ihmisen ja kansojen
vapaudesta, veljeydestä ja tasa-
arvosta.  Ne ovat edelleen vain
ihanteita,  joiden saavuttaminen
vaatii vielä paljon ponnisteluja.

Raika Kontturi

Naistenpäivänä: 100 vuotta toimintaa rauhan puolesta

Leena Hietanen: Neuvosto-Eestin katoaminen hävitti kansalaisyhteiskunnan

Naistenpäivan tervehdys Hermannin kerhoon
nicaragualaiselta terveysalan naisjoukkueelta
ja minulta sandinistikaupungista Leonista,
Nicaraguasta!
Tutkimuskeskuksen naiset ja Timo
Lähetti Timo Partanen
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Islannin  kaikki  pankit  ro-
mahtivat. Suurimman Landsban-
kin keräämiä talletuksia Englannista
ja Lontoosta ollaan nyt velkomassa
3,9 miljardin euron edestä Islan-
nilta. Kyse ei ole pelkästään siitä,
millä maksutavalla summa mak-
setaan, vaan siitä, että Islanti ei ole
velvollinen maksamaan tätä sum-
maa ja maksettavan summan suu-
ruutta on ainakin soviteltava. Kyse
on samalla siitä, pakotetaanko pieni
maa Islanti epäoikeudenmukaiseen
maksamiseen voimaa ja painostusta
käyttäen.

Belgiassa,  Hol lannissa ja
Saksassa pankkeja romahti ja
Saksassa Baijerissa ykköspankki
romahti kuten myös Sveitsin suurin
pankki UBS. Ranskan Sociéte
Genéralén toimitusjohtaja joutui
eromaan suurhuijauksen takia.
Yhdysvalloissa vakuutusjätti AIG
romahti ja on saanut valtion tukea
summan, joka on lähes Suomen
vuotuisen tuotannon suuruinen.
Yhdysvaltojen ja  Euroopan
pankeissa ainakin 200 000 –
300 000  työntekijää irtisanottiin.
Tulos tai ulos –periaate toimi
työntekijöiden vahingoksi ja samal-
la asiakkaiden,  jotka joutuivat
pankkien uhreiksi niiden selvittäessä
kriisiään asiakkaiden kustan-nuk-
sella .  Konkurssit ja  yritysten
vaikeudet ovat arkipäivää.

Lehmanin, Kreikan ja
Suomen verottajan vel-
kojen kirjausvirheellisyy-
det

Kreikan val tio pimitti vel-
kojaan päästäkseen euroon .

Samaan syyllistyivät Italia ja Belgia,
jotka kaikki kirjasivat tulevien
vuosien tuloja tuloiksi etukäteen.
Romahtanut Yhdysvaltain Lehman
Brothers jäi kiinni kirjanpito-
huijauksesta. Se jätti vuoden 2008
maaliskuun lopun tulostiedoissa
kertomatta 39 miljardin euron
osakkeiden takaisinostovelvoit-
teistaan ja  pimitti tällä  tavoin
velkaansa.  Ei ole poissuljettua
myöskään, että euroalue hajoaa.
Kriisissä se on joka tapauksessa.
Monenlainen petosmainen toiminta
finanssialalla yleistyi, johtajat ovat
menettäneet tuolejaan ja syyte-
toimia on suuret määrät.

Suomessa Helsingin  vero-
toimisto syylli styi vastaavaan
kirjaamalla velkaa tuloksi ja verot-
tamalla tällä tavalla velkaa. Velan
verottaminen on uusi vero ja vaatisi
eduskunnan hyväksynnän 2/3
enemmistöllä. Näin verotoimisto
rikkoi paitsi tuloverolakia myös
perustuslakia ja ylitti toimivaltansa
ottamalla itselleen eduskunnalle
kuuluvaa päätösvaltaa. Vastaavasti
Suomessa useat pankit ovat syyl-
listyneet sijoitusvälityksessään
asiakkaiden varojen pimittämiseen
ja haltuunottoon sekä rahavaa-
timuksiin väärin perustein haltuun-
otettujen varojen tilalle. Finans-
sivalvonta ei ole näihin väärin-
käytöksiin puuttunut.

Maailmahistorian suu-
rimmat pankkituet

K aiken kaikkiaan Yhdys-
vallat, Japani ja EU-maat sekä
muut OECD-järjestöön kuulu-
vat maat ovat antaneet pankeille
takauksia 6 000 miljardia euroa.
Summa on 850 euroa jokaista
maailman asiakasta kohden. Se on

kuudennes maailman tuotannosta.
Osa on maksettu avustuksina. Osa
on lainaa. Osa on takauslupauksia.

Finanssikrii sin  selvittämi-
sessä on  kyse  yhtäältä sii tä,
miten talous ja työllisyys saa-
daan elpymään. Taka-alalle ei tule
kuitenkaan jättää sitä, miten on
mahdollista, että pankeille annettiin
jälleen kerran mahdollisuus toimia
väärin ja  aiheuttaa tällaisia va-
hinkoja ja miten tämä tulevai-
suudessa estetään. Se edellyttää
asennemuutosta siitä, että hyöty
haetaan muiden kustannuksella eikä
työllä ja luomalla uutta ja parempaa
kuten pitäisi. Kuvitelma siitä, että
markkinat ratkaisevat ilman yhteis-
kunnan minkäänlaista roolia kuoli.
Keskustelu jatkuu siitä minkälainen
yhteiskunnan roolin ja  yhteis-
vastuun olisi oltava.

Sovittelua tulee käyttää mak-
simaal isesti .  Silti finanssialan
syyllisiä on kohtuudella rangaistava
opetukseksi ja varoitukseksi, jotta
hyväksikäytön ja lain porsaanreikiä
ja valvonnan heikkouksia hyödyn-
tävän rosvoamisen tilalle palau-
tetaan eettiset periaatteet. On silti
oltava tarkkana,  ettei talous-
rikollisiksi ja r ikoksista  leimata
väärin perustein ja oikeusturvan
mukainen käsittely huolehditaan
myös tuomioissa.

Oikeusjärjestelmän kriisi

Monin paikoin oikeusjärjes-
telmä romahti. Tunnelmia kuvaa
yrittäjä Luke Johnsonin tarkastelu
Financial Times-lehdessä 7.4.2010.
Hän viittaa Englannin kuninkaaseen
Henry IV:een,  joka sanoi, että
“ensimmäinen asia, joka meidän on

tehtävä, on ampua kaikki laki-
miehet”. Hän kirjoittaa, että länsi
on täysin ylilakimiehitetty. Tar-
vitaan henkilökohtaisen vastuun
palauttamista ja sovittelevaa konf-
liktien hoitoa. Hän kertoo menet-
täneensä toivonsa ihmetellessään,
miten niin monet lahjakkaat oikeus-
alalta valmistuneet päätyvät tuhoa-
maan yhteisöjemme arvoja aiheut-
tamalla kuormitusta yrityksille ja
tappamalla työpaikkoja. Kaikkien
näiden manipuloivien lakimiesten
pitäisi tehdä jotain luovaa, kuten
aloittaa teollista liiketoimintaa sen
sijaan, että yritetään tuhota yhtä
maailman hienoimmista teollisista
valmistajista , vanhaa Toyota-
raukkaa, joka nyt on oikeusjuttujen
vyöryssä, kirjoittaa Johnson.

Finanssikri i si ssä esi l le  on
tullut ongelma, että lakikou-
lutuksen saaneista merkittävä
osa saa palkkansa ja tulonsa
finanssialalta. Se ja korkea palk-
kiotaso sekä finanssialan uudet
konstit yrittää kiertää lakeja ja sää-
telyä vääristävät oikeusjärjestelmän
toimintaa finanssialan hyväksi sekä
asiakkaiden ja kansalaisten vahin-
goksi. 300 000 ihmistä ja yritystä
on Suomessakin velkaperinnän

kohteena ja 200 000 – 300 000
velkomustapausta vuodessa kuor-
mittaa ja halvaannuttaa oikeus-
laitoksen. Oikeuslaitos ja oikeus-
järjestelmä ovat uudistamisen
tarpeessa.

Työttömiä työnhakijoita on
300 000 ja luvusta puuttuvat
lomautetut ja  työttömyyseläke-
läiset sekä toimin piirissä olevat
mukaan lukien 450 000 henkilöä.
700 000 ihmistä syö mieliala-
lääkkeitä, kun sosiaalisia kysy-
myksiä ei ratkaista ja ongelmat
selitetään henkilöistä ja psyyk-
keestä johtuviksi lääketehtaiden
lisätessä myyntiään.

Ihmisten ja yritysten vahingoit-
tamiseen pankkien velkomuksilla
on välttämätöntä saada muutos.

Jälleenrakentaminen
Jälleenrakentaminen finans-

sikriisin jäljiltä on vuosien kysy-
mys. Jos ongelmia ei ratkaista, vaan
ne lakaistaan maton alle, valmista
ei tule koskaan ja edessä ovat uudet
kriisit ellei tämäkin vielä pahene
uudelleen.

Helsingissä 9.4.2010
Pekka Tiainen

Jälleenrakentaminen vuosien 2006-2010 pankkikriisistä...
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Pelastaako hätäa pulaina Kreikan ?
Kreikka elää julistamattomassa
konkurssin tilassa. Kapitalismin
vararikko uhkaa vetää mukaan-
sa niin Etelä-Euroopan taloudet
kuin euroalueen kokonaisuu-
dessaan. Pätevät porvarilliset
analyytikot  tunnustavat, että
kapitalismi on siirtynyt uuteen
vaiheeseen. Kriisi puhkesi ke-
säl lä 2007 ja syventyi  2008
Lehman Brothers – pankin kon-
kurssin yhteydessä.

Sen jälkeen ja erityisesti viime
vuodesta lähtien olemme tilan-
teessa, jossa vararikkoon menevät
kokonaiset valtiot. Päättämällä
tukea pankkisektoria valtiot sosiali-
soivat yksityissektorin riskit, so.
konkurssit. Prosessi on kansain-
välinen, mutta konkurssit iskevät
epätasaisesti, riippuen eri kansal-
listalouksien heikkouksien laadusta
ja määrästä. Tätä taustaa vasten
myös Kreikan kriisi on nähtävä.
Kapitalismin ketju rikkoutuu
heikoimmista lenkeistään. Aikai-
semmin samaan tilanteeseen jou-
tuivat Islanti ja EU:n jäsenmaat
Latvia ja Unkari. Nyt ensimmäisenä
euromaana tuli Kreikan vuoro.
Vuoroaan odottavat Portugali, Italia
ja Espanja (Spain), jotka Kreikan
(Greece) kanssa muodostavat tun-
nuksen PIGS.Vasemmiston kan-
nalta on tärkeää ymmärtää, että
kriisissä ei ole vain yksi lenkki,
Kreikka, vaan koko ketju,  so.
kapitalismi. Vieläpä Kreikan umpi-
kujaan johtaneet ristiriidat ovat
kansainvälisen kriisin heijastamia.
Kreikan vararikko johtuu tästä ja

paikallisten ongelmien yhteis-
vaikutuksesta. Kannanotot siitä,
että  kreikkalaiset ovat laiskoja
työntekijöitä ,  pääsevät aikai-
semmin eläkkeelle, väärentävät
tilastoja tai elävät ylivarojaan eivät
perustu mihinkään tieteelliseen
analysointiin. Kreikan valtion velka
on huikea.  Monella länsimailla
velkaongelma on kuitenkin huo-
mattavasti huonommalla tolalla jos
mukaan laskisi yksityisen sektorin
velkaa.
Aikaisemmat Kreikan hal li -
tukset kaunistelivat tilastoja ja
salasivat sen, että budjettivaje on
miltei 13 prosentin luokkaa bkt:sta.
Tilastoja muokattaessa Kreikan
hallituksen neuvonantajana on
toiminut Gold-man Sachs, jonka
virkailijoita on miehittänyt mm.
Bushin hallituksia. Myös Govern-
ment Sachs nimelläkin tunnettu
investointipankki on ns. luovan

kirjanpidon ensimmäisiä alullepa-
nijoita. Luova kirjanpito on laajasti
käytetty maailmalla, kapitalismin
valtava kasvu 2000-luvulla osittain
johtuu tästä keksinnöstä. Myös
Suomi on kaunistellut talous-
lukujaan. OECD:n tutkijat Vincent
Koen ja Paul van den Nord toteavat,
että Suomen valtio on käyttänyt
tilikikkoja tilien kaunistamiseksi
siinä missä muutkin (HS, 4.3.2010).

VOIKO VARARIKOSTA
VÄLTTYÄ?
Kreikan hallitus on ryhtynyt toi-
menpiteisiin.  Julkisen sektorin
työntekijöiltä on leikattu palkat ja
lomarahaa. Verot on myös kiris-
tetty. Sen lisäksi on aikomus nostaa
eläkeikä. Nyt yksityinen sektori
seuraa perästä ja leikkaa palkkoja
kaikilta työläisiltä. Tarkoituksena
on supistaa budjettivajetta  alle
kymmeneen prosenttiin. Kreikan

suurin ongelma ei ole suuri valtion-
velka eikä edes kaksinumeroinen
budjettivaje. Kun kansan elintaso
lasketaan, niin valtion saatavatkin
laskevat siten, että  ostovoima
laskee ja siitä saatu ALV –vero sekä
tulovero  sen mukana. Samalla
laskee bkt, jonka seurauksena velan
ja vajeen osuus kasvaa. Näin ollen,
vyönkiristyksestä ei ole hyötyä.

Suurin ongelma on muualla.
Kreikka kattaa vajeensa hank-
kimalla lisälainaa. Epävakaan tilan-
teen vuoksi Kreikan lainapapereita
kohti vallitsee suuri epäluottamus.
Velkapapereiden korot ovat nous-
seet pilviin, ylittivät 7,5 prosentin
rajan, eikä kukaan osannut sanoa,
missä koronnousu pysähtyy. Jos
Kreikka joutuisi lainaamaan näin
isolla korkotasolla, se vain nostaisi
budjettivajetta entisestään. Toinen
suurin ongelma on se, että valtion

liikkeelle laskettu luottoriski-
johdannainen kallistui voimak-
kaasti. Spekulatiivinen pääoma ja
muut keinottelijat levittivät huhuja
maan pikaisesta vararikosta ja löivät
sen jälkeen vetoa siitä päätyykö
Kreikka konkurssiin vai ei. Fi-
nancial Times ja Wall Street Journal
olivat päivittäin Soroksen ja
muiden keinottelijoiden asialla.
Tilanne verrattiin tilanteeseen,
jossa joku ostaa vakuutuksen siltä
varalta, että naapurin talo palaa, ja
käy samalla sytyttämässä sen
tuleen.
Markkinat hyökkäsivät EU:n
hei-koimmalle lenkille. Kreikan
kansantalouden volyymi on alle
kolme prosenttia EU:n kansan-
taloudesta. Silti EU:n keinot auttaa
Kreikkaa olivat vähäiset. Porva-
rilliset hallitukset tiedostavat
hyvin, että enää ei kaadu vain
yrityksiä tai pankkeja, vaan myös
kokonaisia valtioita. Kreikan itse-
näisyyspäivänä, 25.3. EU-maat
kokoontuivat ja sopivat epämää-
räisen sisällön apupaketista. Tar-
koitus oli lähettää viesti mark-
kinoille, että EU on Kreikan takana.
Saksa hyväksyi paketin vasta-
hakoisesti, mikä kielii siitä, että
vanha integraatiomentaliteetti
edustaa mennyttä aikaa. Merkel
vielä asetti ehdoksi IMF:n mu-
kaantulo.  Kreikalle saataisiin
lainata rahaa korkeammalla korolla
kuin millä EU:n kova ydin saa,
mutta matalammalla kuin millä
mark-kinoilta  saa. Paketin oli
tarkoitus toimia pelotteena, mikä
saisi markkinat uskomaan,  että
tarvittaessa EU tukee Kreikkaa.

Dimitris Mizaras

jatkuu sivulle 14

Sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden puolesta

Sairaus- ja Tapaturmainvalidien Liitto kutsuu
sinut mielenosoitukseen eduskuntatalolle

torstaina 6.5.-10 klo 12.00
Järjestäjien puheenvuoron jälkeen vapaa

sana sekä kuullaan, mitä kansanedustajilla on
kerrottavaa. Saatavilla kahvia ja hernekeittoa

Tervetuloa



Sivu 13Nro 2/10 Kansanääni

BOLIVAARISEN VALLANKU-
MOUSPROSESSIN TILANNE

Boliviassa, Ecuadorissa ja Vene-
zuelassa on parhaillaan meneillään
vallankumousprosessi.  Vanhaa
valtiokoneistoa korvataan uudella
vallankumouksellisella hallinto-
järjestelmällä. Tehtävä on kuitenkin
vielä pahasti kesken. Venezue-
lalaisen sosiologian professorin
Vladimir Acostan  mukaan har-
vainvalta kontrolloi edelleen suurin-
ta osaa valtaa maassa sisältäen
myös poliittisen vallan. Entinen
tapakulttuuri ja käyttäytymismallit
vallitsevat yhä.

Poliittisen vallan haltuunotto on
Venezuelassa ongelmallista, koska
maasta puuttuu luokkatietoinen ja
organisoitunut työväenliike. Sa-
manlaista heikkoutta on havait-
tavissa talonpoikais- ja  opis-
kelijaliikkeen kohdalla. Sosialismia
ei voi rakentaa ilman ammat-
titaitoisia  työläisiä  (teollista-
minen), osaavia talonpoikia (ruo-
kaomavaraisuus) ja sivistyneistöä
(koulutus) sekä hyvin organisoituja
järjestöjä. Venezuela on kohdannut
saman tilanteen kuin nuori vallan-
kumouksellinen Kuuba. Sen on
luotava kouluttamalla ja kasvat-
tamalla oma työväenluokkansa,
talonpoikaistonsa ja sivistyneis-
tönsä sekä oma sosialistinen kult-
tuurinsa. Väestön keski-ikä on
Venezuelassa 25,5 vuotta. Maa-
reformi tuottaa ongelmia, koska 93
% väestöstä asuu kaupungeissa.

Suomessa vierailleen, venezue-
lalainen professorin ja histori-
oitsijan,  Luis Bri tton mukaan
Chávezin tukijat kritisoivat eniten
bolivaarista  vallankumousta jul-
kisen hallinnon tehottomuudesta ja
korruptoituneisuudesta.  Tämä
johtuu hänen mukaansa siitä, että
hallintovirkailijoiden reilu enem-
mistö edustaa edelleen maan oppo-
sitiota. Toinen huolestuttava asia on
maan ruokaomavaraisuus. Elin-
tarvikkeista  tuodaan yli 70 %
ulkomailta. Kolmanneksi vaikka
hallitus on toteuttanut sosialistisia
toimenpiteitä, se syyllistyy edel-
leen sekatalouteen, jossa vallitsee
kapitalistinen ja  sosialistinen
sektori.  Se kunnioittaa yksityi-
somistusta. Hallitus on laajentanut
osallistumistaan yksityisten yhti-
öiden toimintaan, vaikka näillä on
suhteellisen matala tuottavuus.
Maan porvaristo harjoittaa tava-
roiden tuontia ulkomailta. Tämä
työllistää jonkin verran ihmisiä ja
mobilisoi rajoitetusti maan tuotan-
tovoimia.  Kaikesta edellisestä
johtuen Venezuelan talous on hyvin
haavoittuva. Ihme kyllä suurempia
kriisejä ei ole ilmennyt. Maan suurin
sisäinen ongelma on sen kyvyt-
tömyys tuottaa kansalaisten enem-
mistön käyttöön riittävästi kulu-
tustavaroita .  Esim. maatalous-
koneista on puute.  Maatalous-
tuotanto on heikoissa kantimissa.
Maanomistus perustuu suurti-

loihin, joista enemmistö on lait-
tomasti maalordien hallussa. Lisäksi
ne eivät ole suuntautuneet ravinto-
tuotantoon.

IDEOLOGINEN VALTA

Yhteiskunnallinen oleminen mää-
rää yhteiskunnallisen tajunnan
sisällön. Marx ja Engels kirjoittivat:
“Hallitsevan luokan ajatukset ovat
jokaisena aikakautena hallitsevia
ajatuksia, ts. se luokka, joka on
yhteiskunnan hallitseva aineellinen
voima, on samalla sen hallitseva
henkinen voima.” Kapitalistisen
arvomaailman korvaaminen sosia-
listisella arvomaailmalla on kapi-
talistien yhäkin hallitsemassa
maailmassa varsin työlästä.

Ideologia ymmärretään tiettyjen
aatteiden ja katsomusten järjes-
telmäksi tai vieraantuneen yhteis-
kunnan aiheuttamaksi vääräksi
tietoisuudeksi. Uskonnollisia ,
moraalisia, oikeudellisia ja poliit-
tisia ideologioita kutsutaan maail-
mankatsomuksiksi. Ketkä hallit-
sevat nykyajan tajunnan täyt-
töteollisuutta ,  sen sisällöntuo-
tantoa ja välineistöä sekä syytävät
tajuntoihimme vieraantunutta to-
dellisuutta? Vatikaani on hyvin
huolissaan siitä, kun Venezuelan
reformistinen katolinen kirkko
saarnaa sosialismin puolesta. Vene-
zuelan viestintäkapitalistit syyt-
tävät Chávezia lasten aivopesusta,
kun kouluissa aletaan opettaa, mitä
on yhteiskunnallinen oikeudenmu-
kaisuus, demokratia ja tasa-arvo.
Kapitalisteilla on edelleen käsissään
viestintävälineet ja uskonto. Vladi-
mir Acostan arvion mukaan: “Yksi-
tyinen media on vallannut kaikille
kuuluvan tilan. Se on änkeytynyt
oikeussaleihin ja  yliopistoihin.
Kaikki tapahtuu viestinvälineissä ja
ne valvovat kaikkea.  Yksityiset
viestintävälineet ovat tämän maan
vallankumouksen vihollisia.” Ideo-
logista taistelua vaikeuttaa myös se,
että 21. vuosisadan sosialismilla ei
ole selkeää poliittista ohjelmaa.
Ideologisessa koulutuksessa on
puutteita.

Tieto- ja viestintätekniikan avulla
suoritettu yhteiskunnallisen tajun-
nan reaaliaikainen muokkaaminen ja

yleiseen mielipiteeseen vaikut-
taminen on ympärivuorokautista ja
samanaikaista maailmanlaajuisesti.
Toisaalta sama asia on mahdol-
listanut myös maailmanlaajuisen
toisinajattelun kuten bolivaarisen
vallankumouksen ketjuuntumisen ja
yhteisten mielenilmaisujen saman-
aikaisuuden maailman eri kolkilla.
Internetin käyttäjien määrä maail-
massa on kasvanut v. 2000–2009
361 miljoonasta 1,7 miljardiin.
Toistaiseksi tämän bittien valtatien
tarjoamista palveluista nauttii vasta
24,5 % ihmiskunnan jäsenestä. Yli
43 % käyttäjistä on joko euroop-
palaisia tai pohjoisamerikkalaisia
(1,1 miljardia ihmistä).  Näissä
maanosissa netin käyttöaste vaih-
telee 48,1 % – 73,6 % väestöstä.
Venezuelassa Internetin käyttöaste
on 28,2 % ja Ecuadorissa 12,1 % ja
Boliviassa 10 %.

VENEZUELAN TÄHTÄIMES-
SÄ SOSIALISMI

Venezuelan yhdistynyt sosia-
listinen puolue – PSUV – ilmoittaa
puolueohjelmassaan haluavansa
edistää kansanvallan neuvostojen
valtaan perustuvaa valtioraken-
netta, jonka hallintaan työläiset,
talonpojat, opiskelijat, kotiäidit,
sivistyneistö,  taiteilijat,  pien-
tuottajat ja -yrittäjät kaupungeissa
ja maaseudulla voivat osallistua
demokraattisesti ja tasavertaisesti.
Puolueen päämääränä on yhtei-
söllinen valtiososialismi.

Vladimir Acosta totesi kesä-
kuussa 2009 Venezuelan valtion Tv-
yhtiön järjestämässä keskuste-
lufoorumissa, että “Venezuelassa ei
ole vallankumouksellista puoluetta.
Venezuelan yhdistynyt sosialistinen
puolue (PSUV) ei ole edes puolue.
Olen surullinen todetessani tämän.
PSUV on ollut todellisuudessa aina
tähän asti hallinnollinen ja vaali-
tekninen väline,  jota käytetään
presidentti Chávezin poliittisen
linjan levittämiseen.”

Caracasissa järjestettiin
21.11.2009 PSUVin ensimmäinen
erityispuoluekongressi,  johon
osallistui yhteensä 772 valtuutettua
kokousedustajaa. Puolueessa on
yhteensä seitsemän miljoonaa

jäsentä, joista aktiivisia on kaksi
miljoonaa.

Venezuelan presidentti Hugo
Chávez totesi avajaispuheessaan,
että globaali talouskriisi on nähtävä
mahdollisuutena hajottaa kapita-
listinen järjestelmä ja rakentaa
sosialismia.

“Vallankumouksellisen taistelun
keskus sijaitsee meidän Amerikas-
samme. Venezuela on sen järis-
tyskeskus.  Me olemme suun-
nannäyttäjän roolissa ja meillä on
kannettavana olkapäillämme val-
tava vastuu.”

Chávezin arvion mukaan uusi
vuosikymmen on oleva maail-
manlaajuisessa politiikassa suurten
määritysten aikakausi. Venezuela
on v. 2019 sosialistinen valtio, jolla
on sosialistiset arvot, jotka perus-
tuvat sosialistisiin tuotantosuh-
teisiin. Leninin teokseen “Valtio ja
vallankumous” vedoten hän totesi,
että “meidän on eliminoitava loisiva
porvarillinen valtio Venezuelassa
luodaksemme sen sijalle uuden
vallankumouksellisen valtion, joka
toimii todellisena koneistona 21.
vuosisadan sosialismin raken-
tamisessa. Tämän toteuttamiseksi
olisi välttämätöntä kasvattaa työ-
väenluokan tietoisuutta  perus-
tavana osana bolivaarista  val-
lankumousta sekä lujittaa puo-
lueen ja  työväenluokan välistä
liittoa. Ammattiyhdistysliikkeen
rakennetta ja työväenluokan orga-
nisaatioita pitäisi muuttaa, jotta ne
voisivat asettua etujoukon osaan.
Chávez hätisti puoluetta pistämään
lopun vanhan hallitsevan luokan
paheille, joiden tavoitteena on
soluttautua maan hallitukseen ja
puolueen keskuuteen.

Presidentti Chávez korosti, että
puolueen etujoukko pitää organi-

soida kansan perustalta, mutta sen
koostumuksen tulee suuntautua
myös puolueen jäsenistön ulko-
puolelle. Kongressiedustajien on
oltava kellokkaita ja heillä on oltava
sykkivät yhteydet ruohonjuu-
ritasoon,  yhteiskunnallisiin liik-
keisiin ja Venezuelan kansaan.

Presidentin mukaan tällä hetkellä
on tärkeintä suojella maan kan-
sainvälisiä valuuttavarantoja, öljy-
varoja, suosia energian järkevää
käyttöä sekä syventää sosialismia
ja puolustaa sitä USA:n kasvavalta
militarisoinnilta. Kolumbian maa-
perällä väijyy USA:n asevoimien
muodostamaa uhka.

BOLIVAARINEN VALLAN-
KUMOUS JA KANSAINVÄLI-
SYYS

Caracasissa järjestettiin 19.–
21.11.2009 laaja kansainvälinen
maailman vasemmistopuolueiden
konferenssi, johon osallistui yli 50
vasemmistolaista järjestöä, jotka
edustivat 31eri valtiota kattaen
Aasian, Afrikan, Euroopan, Kari-
bian alueen ja Oseanian. Tapaa-
misessa ei ollut paikalla USA:n
vasemmiston edustajia.

Kansainvälinen vasemmisto-
puolueiden konferenssi kelpuutti
Hugo Chávezin tekemän ehdo-
tuksen kutsua koolle uusi vallan-
kumouksellinen Internationaali
sosialistisesti suuntautuneiden
puolueiden, kansanliikkeiden ja
aatevirtausten yhteisenä tilana,
jossa voidaan harmonisoida yhtei-
nen strategia imperialismin vastai-
selle taistelulle, kapitalismin kor-
vaamiseksi sosialismilla ja uuden
tyyppiselle solidaarisuuteen perus-
tuvalle talousintegraatiolle. Tavoit-
teena on perustaa uuden inter-
nationalismin hengessä työryhmä,
joka käsittää ne sosialistiset puo-
lueet, yhteiskunnalliset liikkeet ja
virtaukset, jotka hyväksyvät aloit-
teen maailmanlaajuisen vallan-
kumouken tavoitteet, sisällön ja
toimintamekanismit luonnehtivan
ohjelman laatimiseksi.  Caracasissa
järjestetään huhtikuussa 2010
uuden Internationaalin perus-
tamiseen liittyvä kansainvälinen
kokous. Chávezin mukaan uuden
internationaalin pitäisi toimia ilman
määräyksiä ja sen olisi kunnioi-tet-
tava mielipiteiden moniarvoi-
suutta.

Matti Laitinen

Lähteet:  www.venezuelana-
lysis.com; Kominform; Prensa
Latina,  YK:n tilastot,  PSUVin
puolueohjelma, Fidel Castro, Maa-
ilman taloudellinen ja  yhteis-
kunnallinen kriisi, s. 127–128, HYY
julkaisusarja ja Kirkon ulkomaan-
apu sekä Matti Laitisen omat
lehtiartikkelit aiheesta v. 2002–
2009.

Bolivaarisen vallankumouksen tilanne, osa 2
Jatkoa edellisestä numerosta

Boikotoi Israelia!

Israelin boikotti ei ole lakannut, vaan
jatkuu.  Häikäilemättömän siirtokuntien
Jerusalemiin rakentamisen vuoksi boi-
kottia on edelleen kiristettävä.  Muista
kaupassa varmistaa, ettet osta is-
raelilaista tuotetta.
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Kaksi päivää viettivät mielen-
osoittajat eduskuntatalolla vas-
tustamassa uutta mediamaksu-
lakia

Kommunistien Liitto 14. puolueet ja uusi yhteiskuntaseminaarissa:

Marxilainen arvio tämän päivän ja huomisen haasteista välttämätön
Tänä vuonna paikalla oli myös

huomattava edustus meksikolaisia
kansalaisjärjestöjä, joista näkyvim-
min edustettuina olivat maan eri
alkuperäiskansojen oikeuksien
puolesta kamppailevat yhteisöt
sekä Meksikon monenkirjavat
ammattiliitot. Kansainvälistä
arvovaltaa seminaariin toivat
samoin Kiinan, Kuuban, Korean ja
Vietnamin työväenpuolueiden
keskuskomitean edustajat ja kaik-
kien latinalaisamerikkalaisten
maiden vieraat.

Meksiko murrosvai-
heessa

Seminaarin avasi Työväenpuo-
lueen puheenjohtaja ja Meksikon
Liittovaltion senaatin jäsen Alberto
Anaya Gutierrez, joka puheessaan
keskittyi käsittelemään nykyisen
kansainvälisen talouslaman ja
imperialististen sotien luonnetta ja
seurauksia. Hän totesi seminaarin
olevan tärkeä etenkin nyt, kun
yhteiskunnalliset ristiriidat kärjis-
tyvät ja edistyksellisten järjestöjen
on etsittävä vaihtoehtoja voidak-
seen kamppailla entistä tehok-
kaammin maailmanlaajuisen muu-
toksen puolesta.

Anaya selosti Meksikon tämän-
hetkistä tilannetta ja näki vuoden
2010 muodostavan käännekohdan
meksikolaisten taistelussa perin-
pohjaisen yhteiskunnallisen muu-
toksen aikaansaamiseksi. Hänen
mukaansa meksikolaiset ovat nyt,
kun on kulunut 100 vuotta Mek-
sikon ensimmäisestä vallanku-
mouksesta, ryhtyneet vahvemmin
kyseenalaistamaan vallitsevaa
järjestelmää ja järjestäytymään
tavoitteidensa läpiviemiseksi.
Erityisinä ongelmina Anaya mainit-
si hallituksen tavoitteet yksityistää
kokonaan koulutus,- terveydenhoi-
to ja energiateollisuus.

Anayan avauspuheenvuoron
yhteydessä kuultiin vuoden 2006
presidentinvaalit tosiasiallisesti

voittaneen, mutta vaalivilpin takia
hävinneen Manuel Lopez Ob-
radorin videotervehdys seminaa-
rille. Hänen videolla tekemänsä
ilmoitus aikeestaan osallistua
vuoden 2012 presidentinvaaleihin
sai myrskyisät suosionosoitukset
etenkin paikalliselta kokousylei-
söltä.Puheessaan Anaya käsitteli
lukuisten maiden tilannetta ja katsoi
mm. Kiinan roolin sosialistisena –
vaikkakin kapitalismia osittain
harjoittavana maana – olevan eri-
tyisen tärkeä imperialisminvastai-
sessa taistelussa.

Yhtenäisel lä r inta-
malla imperialismia vas-
taan

Kolmen seminaaripäivän aikana
lähes kaikki tilaisuudessa mukana
olleet järjestöt ja eri Latinalaisen
Amerikan maiden akateemisen
maailman edustajat esittivät alus-
tuksensa, joissa mm. pohdittiin
Meksikon nykytilannetta, USA:n
imperialismin vaikutuksia Latina-
laisessa Amerikassa ja alkupe-
räisväestöjen asemaa eri maissa.

Monissa puheenvuoroissa eri-
tyisesti Etelä-Amerikan maiden
kommunististen ja työväenpuo-
lueiden puhujat peräänkuuluttivat
entistä voimakkaampaa ja yhte-
näisempää rintamaa, joka selkeästi
suuntautuisi kohti sosialismia ja
etsisi kansainvälistä yhteistyötä
imperialisminvastaiseen taisteluun.
Venezuelassa hiljattain perustettu
nk.  5.internationaali sai sijansa
monessa kohtaa, joskin suhtau-
tuminen siihen oli kokousvieraiden
taholta ristiriitainen: kykeneekö
tällainen rintama muodostumaan
johdonmukaiseksi toiminnaksi
kapitalismia vastaan, mikäli sillä ei
ole takanaan vahvaa ja  selkeää
ideologiaa, puheenvuoroissa poh-
dittiin.

Tieteellinen arvio vält-
tämätön

Kommunistien Liiton puheen-
vuorossa haettiin syvällisemmän
marxilais-leniniläiseen tieteelliseen
sosialismiin tukeutuvaa arviota
tämänhetkisestä maailmanlaajui-
sesta tilanteesta ja  tieteellisen

filosofian kehittämistä eteenpäin.
Samalla puheessa myös pohdittiin
sitä taktiikkaa, millä kansallisesti ja
kansainvälisesti voidaan paremmin
haastaa vallitsevat olosuhteet ja
saada entistä laajemmat uusoi-
keistolaisesta politiikasta kärsivät
väestönosat mukaan laajaan kansan-
rintamaan.

Välittömästi Kommunistien Lii-
ton puheen jälkeen monet kommu-
nistit ja kommunististen puolueiden
edustajat kiittelivät puhetta ja
katsoivat sen olevan virkistävä
huomio Pohjois-Euroopasta. Eri-
tyisesti monet iloitsivat sitä, että
KL peräänkuuluttaa marxilais-
leniniläisen analyysin toteuttamista
kokonaisvaltaisesti tieteellisen
sosialismin pohjalta  eikä vain
tukeutumalla tämän yksittäisten
kohtien kapea-alaiseen tulkintaan.

Kommunistien Liitto
rakensi kansainvälisiä
suhteitaan

Seminaariin osallistui edustajia
useista kymmenistä kommunis-
tisista puoleista ja Kommunistien

Liitolla olikin mahdollisuus vaihtaa
näkemyksiä mm. saksalaisten,
baskimaalaisten,  panamalaisten,
brittiläisten ja kanadalaisten kom-
munistien kanssa. Monien maiden
kommunististisia puolueita tuntu-
vat vaivaavan samat ongelmat kuin
Suomessakin: puoluekenttä on
hajallaan eikä uutta luokkataistelua
kyetä järjestämään. Viitteitä yh-
teistyötaktiikan hyödyntämisestä
kansanrintamataktiikan kautta on
kuitenkin olemassa.

Kommunistien Liitto sai erityis-
huomiota myös seminaarin järjes-
täneen Työväenpuolueen taholta.
Puolueen puheenjohtaja Alberto
Anaya tapasi Kommunistien Liiton
edustajan kaksi kertaa ja näissä
keskusteluissa vaihdettiin ajatuksia
puolin ja  toisin.  Meksikolaiset
selvittivät puolueensa tilannetta ja
uskovat vahvasti puolueensa nou-
sevan maansa suurimmaksi seu-
raavissa parlamenttivaaleissa 2012.
Jo nyt he odottavat puolueensa
voittavan kuvernööri- ja paikal-
lisvaalit useissa Meksikon osaval-
tioissa ensi heinäkuussa. Meksikon
Työväenpuolue näyttää olevan
erityisen suosittu juuri pääkau-
pungissa Mexico Cityssa.

14.”Puolueet ja uusi yhteisku-
nta”-seminaari päättyi näyttävissä
merkeissä ja tilaisuuden päätös-
päivänä paikalle oli saapunut myös
runsas joukko työväenpuolueen
aktiiveja eri puolilta maata. Heidän
laulaessaan Jose Martin kirjoit-
tamaa kuuluisaa vallankumous-
laulua “venceremosta”  saattoi
ilmassa aistia Meksikon kevään
tuovan toivoa kansalle, joka etsii
itselleen uutta tietä vuosisataisesta
toivottomuudesta.

Antti Siika-aho
Kommunistien Liiton

edustaja seminaarissa

Silti korkotaso nousi nousemistaan
ja samoin tekivät Kreikan luot-
toriskijohdannaisten hinnat. Maan
luottoluokitus on jatkuvasti laske-
nut. Fitch alensi sen äskettäin (9.4.)
kahdella pykälätasolla kerrallaan, ja
nyt on BBB-. Samaan valmistautuu
Mondys vaikka sunnuntaina
(11.4.)  EU:ssa yksimielisesti
sovittiin konkretisoida apupaketti.
Nyt Kreikan ei enää tarvitse olla
mark-kinoista riippuvainen, koska
ko-ronkiskureina toimivat EU,
EKP ja IMF. Vuositasolla paketti
pitää sisällään 30 miljardin euron
lainaa EU:lta ja toinen 15 miljardia
IMF:lta. EU:n korkotaso on 5 % ja
IMF:n vähän pienempi. Paketti
rauhoitti markkinat seuraavaksi
päiväksi. Maanantaina korko tuli
hieman alas, mutta tiistaista (13.4.)
lähtien epäluottamus alkoi kasvaa
taas. Vakauden saaminen ei näytä
onnistuvan tälläkään tavalla.
Teorian tasolla tilanne näyttää
olevan kunnossa. Lainarahalla

Kreikka pitäisi estää joutumasta
maksukyvyttömäksi. Sen lisäksi
maa saisi hoitaa lyhyen aikavälin
velkansa ja EU näyttäisi yhtenäi-
seltä ja solidaariselta. Tällä tavalla
EU näytti tekohampaitaan mark-
kinoille, ja se riitti vain vuoro-
kaudeksi, pelote ei ole uskottava.
Ensinnäkin se kauan haettu yhte-
näisyys ei ole kirkossa kuulutettu.
Yksinmielisiä olivat euromaiden
johtajat, mutta kun Kreikka pyytää
sille luvatut rahat, paketin hyväk-
syntä pitää alistaa jokaisen maan
eduskunnalle. Silloin yksimielisen
päätöksen saaminen on utopia. 45
miljardin summa kattaa Kreikan
vain tämän vuoden tarpeita. Vaikka
Kreikan taloudellinen tilanne ei
huononisi,  se tarvitsee samaa
summaa rahaa joka vuosi. Paketin
tiellä on muitakin esteitä.  Sen
rahoittajina on kaikki EU:n maat,
jotka osallistuvat tietyllä summalla
bruttokansantuotteestaan. Suomel-
le se tietää yli puoli miljardia euroa
ensimmäiselle vuodelle.
Mahdottomalta näyttää myös se,
että  monet maat, joiden pitäisi

osallistua lainoittajana, ovat pian
itsekin kerjäämässä vastaavanlaista
pakettia. Kuka sitten heille lainaa,
Kreikkako? Paketti saattaa pelastaa
Kreikan velkojat tämän vuoden
osalta. Kreikkaa se ei voi pelastaa,
jo viidenkin prosentin korko on sille
kestämätön. Ennen pitkää Kreikka
ajautuu maksukyvyttömäksi. Sel-
lainen ratkaisu säästäisi monelta
piinalta. Siksi sitä on etukäteen
suositellut monet professoritkin.
Nimittäin jos (vai pitäisikö sanoa
kun) Kreikka joutuu maksuky-
vyttömäksi,  ensinnäkin saatu
pakettilaina jäisi palauttamatta, ja
toiseksi monille heikolla oleville
eurooppalaisille pankeille kävisi
kalpaten. EU ajautuu täydelliseen
umpikujaan, mikäli Kreikan jälkeen
paketin saajaksi ilmoittautuu joku
kansantaloudellisesti suurempi maa.
Näistä skenaarioista kirjoitettiin
paljon heti paketin hyväksynnän
jälkeen. Pelkkä puhu-minenkin siitä
saa markkinat hermostumaan ja
epäluottamusmittarin ajamaan
ylinopeutta. Kreikka on luvannut,
ettei aio käyttää apupakettia, jos
markkinakorkotaso pysyy mata-

lana. Mutta minkä teet kun nämä
jääräpäiset markkinat eivät usko …
Kuolemantuskassa oleva kapi-
talismi joutuu raatelemaan omia
nahkoja. Integraatioiden aika on
loppunut.  Nyt eletään protek-
tionismin orastavaa vastakkain-
asettelun kautta.

JÄLKISANAT
Monet vertaavat Kreikan tilan-
netta Argentiinan vararikkoon, joka
johti kansannousuun joulukuussa
2001. Vertaus pitää paikkansa siinä
mielessä, että molempien maiden
vararikot johtuivat globaali kapi-
talismin romahtamisesta.  Ver-
tailussa on kuitenkin eroavai-
suuksiakin. Argentiinan tilanne
saatiin pysymään maan rajojen
sisällä,  se ei koskenut samalla
tavalla kuin nyt koko maanosaa tai
maailmaa. Tiukan IMF:n talous- ja
nälkäkurin seurauksena saatiin
järjestelmä jotenkin stabiloitumaan
muutamaksi vuodeksi. Nyt vaadi-
taan,  että  samassa tilanteessa
olevien tulisi pelastaa Kreikka.
Kreikka on Euroopalle sama tapaus
kuin Lehman Brothers Yhdys-

Maaliskuun 11-13. päivinä 2010 pidetty kansainvälinen “Puolueet ja uusi yhteiskunta”-seminaari
kokosi tänäkin vuonna yhteen kansainvälisten edistyksellisten puolueiden ja järjestöjen edustajia
Mexico Cityssa. Meksikon Työväenpuolueen jo 14:ta kertaa järjestämään seminaariin  oli  jo
avauspäivänä saapunut vieraita yli 40 maasta ja yli 90 järjestöstä. Suomea tilaisuudessa edusti Kommu-
nistien Liitto, joka jo näin oli toista kertaa mukana.

Pelastaako hätäapulaina Kreikan?..

Jatkoa sivulta 12

valloille ,  paitsi että  nyt vaa-
ravyöhykkeellä ei ole yksi pankki,
vaan kokonainen joukko valtioita.
Toiseksi  eroksi  voisi  maini ta
luokkataistelun laatutasoa. Argen-
tiinassa pankit panttasivat kansan
rahat sulkemalla kansalaisten tilit.
Sen jälkeen puhkesi erittäin mili-
tantti kapina, joka kaatoi viisi
presidenttiä.  Kreikassa alamäki
kohti vararikkoa alkaa heti 2008
joulukuun kapinan jälkeen. Silloin
IMF:n pamppu Strauss Khan oli
lausunut: “Tämä on ensimmäinen
poliittinen purkaus nykyisen krii-
sin puhkeamisen jälkeen.

Yksi ratkaisu kriisiin olisi se,
että ensin heikoimmassa asemassa
olevat maat liittoutuisivat ja ky-
seenalaistaisivat jättiläisvelkojen
takaisinmaksuja. Tämä ei kuiten-
kaan voi tapahtua niin kauan kun
porvaristo on yhteiskunnan hege-
moninen voima. Se vaatisi työ-
väenvaltioita ja vallankumousta.
Siinä piilee luokkataistelun suurin
vedonlyönti seuraavalla aikakau-
della.

Dimitris Mizaras
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Välittömästi ensimmäisen maa-
ilmansodan rauhansopimuk-sen
jäl-keen v. 1917 Saksa aloitti
uuden sodan valmistelut. Fasis-
tien vallankaappaus tapahtui
30.1.1933 ja samalla aloitettiin
talouden militarisointi. Kun v.
1932 saksan maavoimissa oli 10
divisioonaa, niin v. 1935 maa-
voimien vahvuus oli jo 31 divi-
sioonaa. 30- luvun laman saat-
te lemana muodostui  ti lanne,
jossa kaikki kapitalistipiirit pyr-
kivät Neuvostoliiton murskaa-
miseen ja liittämään sen alueet
omaan valtapiiriinsä.

Hitleriläiset pitivät suurimpana
vihollisenaan kommunisteja ja
järjestivät valtaannousunsa jälkeen
valtiopäivätalon tuhopolton, josta
heitä syytettiin. Näin fasistit saivat
aiheen suunnata terrori kommu-
nisteja kohtaan.  Myöhemmin
25.11.1936 solmivat Saksa ja Japani
ns.  antikomintern-sopimuksen
vahvistaen maiden liiton taistelussa
maailmanherruudesta. Britannia ja
Ranska solmivat Saksan ja Italian
kanssa 15.7.1933 ns. neljän vallan
sopimuksen, joka julisti hurskaasti
tavoitteekseen “rauhan säilymi-
sen”. Tosiasiassa sovittiin yhteis-
työstä kaikkia Eurooppaa kos-
kevissa kysymyksissä syrjäyt-
tämällä Neuvostoliitto ja Euroopan
pienet valtiot.

Neuvostoliitto pyrki 30-luvulla
luomaan Eurooppaan fasismin
vastaisen liittoutuman. Nämä ta-
voitteet Englanti ja Ranska kui-
tenkin torjuivat. Fasistien siirty-
minen 30- luvun puolivälissä aseel-
lisen toimintaan ei vaikuttanut
eurooppalaisten päättäjien asentei-
siin.  Hitleriläiset miehittivät
12.3.1938 Itävallan. Ainoastaan
Neuvostoliitto tuomitsi Itävallan
valloituksen ja esitti samalla kollek-
tiivisen vastarinnan järjestämistä
Saksaa vastaan.

Itävallan valloituksen jälkeen
Hitler määräsi valmistelut Tšek-
koslovakian val taamiseksi
(Grün). Neuvostoliiton esitystä
sen estämiseksi ei Ranskan ja
Englannin hallituspiireissä edes
virallisesti käsitelty. Saksan, Italian,
Ranskan ja Englannin toimesta
järjestettiin Münchenissä 29-
30.9.1938 konferenssi, jossa so-
vittiin häikäilemättömästi Tšek-
koslovakian jaosta. Englannin ja
Ranskan tavoitteena oli suojata oma
maansa ja suunnata fasistien hyök-
käys Neuvostoliittoon.  Sopi-
muksista välittämättä valtasi Saksa
15.3.-38 koko Tšekkoslovakian
ilman, että  Ranska ja  Englanti
laittoivat Tšekkoslovakian puolesta
“tikkua ristiin” Münchenissä anta-
miensa turvatakuiden lunasta-
miseksi. Saksalla oli nyt tie auki
koko itäiseen Eurooppaan. Neu-
vostoliitto vielä yhden aloitteen.
Ranskan ja Englannin hallituksille
Saksan vastaisesta r intamasta.
Neuvostoliiton huolellisesti valmis-
teltu esitys Saksan vastaisen kolmi-
liiton muodostamisesta jätettiin
17.4.1939. Neuvotteluista  huo-
limatta 21.8.-39 kävi lopullisesti
selväksi, että minkäänlaiseen Sak-
san vastaiseen liittoon Englannin ja
Ranskan hallitukset eivät aikoneet
suostua. Tietäessään Saksan pää-
tavoitteen olevan Neuvostoliitto,
halusivat ne edes-uttaa tätä suun-
nitelmaa.

Neuvostoli iton ja Saksan so-
pimus

Saksa oli tehnyt päätöksen aloittaa
maailmansota hyökkäämällä Puo-
laan. Natsit näkivät, että hyökkäys
Neuvostoliittoon tulee valmistella
paremmin. Tehtiin päätös hoitaa
sotatoimet muualla Euroopassa
ennen hyökkäystä Neuvostoliit-
toon. Kokemuksesta tiedettiin, että
vastarinta Länsi-Euroopassa tulee
olemaan puolinaista. Tässä mielessä
Ranskan ja Englannin taktiikka koki
täydellisen haaksirikon. Samasta
syystä Saksa tunnusteli maaperää
toukokuussa 1939 hyökkäämät-
tömyyssopimuksen solmimiseksi
Neuvostoliiton kanssa ja teki tästä
virallisen esityksen 3.8.1939.
Elokuussa 1939 Neuvostoliitto
joutui tekemään valinnan.  Jatkaako
Ranskan ja Englannin kanssa ka-
riutuneita toivottomia neuvot-teluja
vai suostuako Saksan esittämään

hyökkäämättömyyssopi-mukseen.
Neuvostoliitto ei yksinään ky-
ennyt ehkäisemään sotaa ja
tarvitsi aikaa varustautua pa-
remmin Saksan tu levaa hy-
ökkäystä vastaan .  Hyökkää-
mättömyyssopimus Neuvostolii-
ton ja Saksan välillä  solmittiin
23.8.1939.

Neuvostoliiton ja Saksan sopi-
muksen seuraukset

Sopimuksen ansiosta Münchenin
rintama hajosi. Neuvostol iiton
onnistui pysäyttää väliaikaisesti
fasistien eteneminen itään. Se
kykeni myös siirtämään puolustus-
linjansa lännemmäksi, millä oli
ratkaiseva merkitys tulevassa
suursodassa.  Kaikki ne,  jotka
toivoivat voivansa suunnata Saksan
hyökkäyksen ensinnä Neuvosto-
liittoa vastaan, pettyivät katkerasti.
Heidän suuttumuksensa on koko
sodanjälkeisen ajan ollut suunnaton.

Huolimatta siitä, että länsimaat
olivat itse syypäitä sotaan, kieltäy-
tymällä Saksan vastaisesta rinta-
masta,  ei taistelu neuvostoliit-
tolais-saksalaisen hyökkäämät-
tömyyssopimuksen ympärillä ole
hälvennyt, vaan on ideologisen
taistelun keskiössä tänäänkin.
Kaikki tahtovat unohtaa sen to-
siasian,  että sota kypsyi kapi-
talistisen maailman sisällä.

Kilpajuoksua ajan kanssa

Neuvostoliitto kävi kilpajuoksua
ajan kanssa. Tärkeintä oli nostaa
maatalous ja  raskas teollisuus
tasolle, joka kestää imperialistien
hyökkäyksen.  Tämän ymmärsi
koko neuvostokansa. Puolueen
18.edustajakokous hyväksyi kol-
mannen viisivuotissuunnitelman
(1938-1942).  Suurta huomiota
kiinnitettiin puolustusteollisuuden
kehittämiseen. Vuosina -34-39
puna- armeijan miesvahvuutta
lisättiin kaksinkertaiseksi ja a-
seistusta kehitettiin määrän ja
laadun osalta .  Kolmatta viisi-
vuotissuunnitelmaa ehdittiin to-
teuttaa kolme vuotta, kun Saksa
liittolaisineen (Italia,  Suomi ,
Romania ja Unkari) 22.6.1941
hyökkäsi Neuvostoliittoon. Aivan
valmistautumattomana sotaan ei
jouduttu. Teollisuustuotanto ylitti
vallankumousta edeltäneen tasoon
8,5-kertaisesti. Maatalouden kol-
lektivisointi oli suoritettu loppuun.
Vuonna 1940 sähkön tuotanto oli
kasvanut vuoteen 1913 nähden 24
kertaisesti ja koneenrakennus- sekä
metalliteollisuus 35 kertaisesti.
Työläisten määrä lisääntyi 34
miljoonaan. Kolhoosit ja sovhoosit
kykenivät turvaamaan elintarvike-
huollon.  Sodan alkaessa oli 2000
km pitkälle rintamalle vihol-
linen keskittänyt mm. 5 mil-
joonaa soti lasta, 5000 len-to-
konetta ja 3500 tankkia.

Maan talouden kääntäminen
sotataloudeksi ja siirto itään.

Neuvostoliiton viholliset sodan
syttyessä vahvempia. Viikon ku-
luttua sodan alkamisesta hyväk-
syttiin sota- ajan talous-suunni-
telma vuoden 1942 loppuun saakka
ja tuotantovoimien perusta siirret-
tiin itään. Metallurgiaa sekä muuta
raaka- ainetuotantoa oli jo sijoitettu
maan itäosiin. Luotiin hyvin järjes-
tetty suunnitelmallinen sotatalous.
Maan itäosiin evakuoitiin rauta-
teitse rintaman läheisyydestä 1960
suurta tehdasta, sekä rakennettiin
3500 puolustuksen kannalta mer-
kittävää tuotantolaitosta. Monet
tuotantolaitokset evakuoitiin ja
asennettiin paikoilleen jopa 1-2
kuukaudessa ja saavutti sodan
alkamista edeltävän tason 3-4
kuukaudessa. Kun parhaassa työ-
iässä olevat miehet ja naiset lähtivät
rintamalle, palasivat tehtaisiinsa
eläkkeellä olevat veteraanityöläiset.

Heidän johdollaan omaksuivat
työläisen ammatin naiset ja nuoret,
jotka eivät olleet rintamalla. Kan-
santalouden siirtäminen sodan
oloihin suoritettiin vuoden 1942
puoliväliin mennessä. Vihollisen
miehittämällä alueella sijaitsi ennen
sotaa 50 % maataloudesta sekä 33
% teollisuudesta. Kolhoosilaiset
raivasivat Siperiaan 11 miljoonaa
hehtaaria uutta viljelysmaata, jolla
korvattiin miehitettyjä viljelys-
maita.

Sodan ensimmäiset kuukaudet
ja salamasodan loppu.

Voimakkaan armeijansa turvin
Saksa suoritti valloituksensa
Euroopassa nopeasti. Hyökätes-
sään Neuvostoliittoon Saksa sai
huomata sodan ensi tunneista
lähtien, että vastassa oli erilainen
vihollinen. Neuvostojoukot tais-
telivat jokaisesta metristä viivyt-
täen vihollista.  Ei ilmaantunut
myöskään ns. “viidettä kolonnaa”,
joka asettui tukemaan fasistista
hyökkääjää. Tilanne oli kuitenkin
neuvostojoukoille hyvin epäedul-
linen ja vihollinen eteni nopeasti
itää kohti. Ensimmäinen tehtävä oli
vihollisen pysäyttäminen. Kaikilla
fasistien etenemissuunnilla raken-
nettiin portaittain puolustuslin-
joja, joilla kyettiin ratkaisevasti
hidastamaan vihollisen etenemistä.
Rakennustöihin osallistui 10 mil-
joonaa ihmistä, mutta näin voi-
tettiin aikaa. Neuvostojoukot
tarvitsivat aseistusta ja  siinä
vaiheessa tehtaat olivat “pyörien
päällä”. Vihollinen eteni kaikilla
pääsuunnilla Leningradin, Mos-
kovan ja Kiovan suuntaan. Lening-
radiin hyökkäävällä vihollisella oli
suuri ylivoima. Ankarien taistelujen
jälkeen se pääsi lähelle Leningradia,
mutta ei onnistunut murtamaan
kaupungin puolustuslinjoja. Hyök-
kääjälle jäi ainoaksi keinoksi
piirittää kaupunki tarkoituksenaan
sen näännyttäminen nälkään ja
murskaaminen voimakkaalla ty-

kistö- ja ilmatulella . Moskovan
suunnalla vihollinen pysäytettiin
10.7.-41 Smolenskin länsipuolelle ja
ns. Smolenskin taisteluja käytiin
10.9.-41 saakka.  Smolenskissa
puna- armeija kykeni ensi kerran
pysäyttämään saksalais-joukot ja
pakottamaan ne puolustukseen.
Näissä taisteluissa neuvostojoukot
suorittivat monia menestyksellisiä
vastahyökkäyksiä. Kiovan suun-
nalla vihollisen suuret moottori-
joukot pääsivät Kiovan läheisyyteen
11.7.-41. Ankarien taistelujen jälkeen
Uk-rainan pääkaupunki luovutettiin
viholliselle. Sodan ensi kuukaudet
osoittivat kuitenkin, että vihollinen
voidaan pysäyttää.

Fasist i en  hyökkäys sammui
Moskovan porteille

Nopea voitto näytti karkaavan
fasisteilta käsistä. Siksi he päät-tivät
suunnata ratkaisevan iskun Mos-
kovaa vastaan. Tästä muodostui yksi

toisen maailmansodan suurimmista
taisteluista Moskovaan suunnattua
hyökkäystä varten fasistit keskit-
tivät 77 divisioonaa (n.1,1 milj.
sotilasta), mistä 14- oli panssari- ja
8 moottori divisioonaa. Aseistuk-
senaan fasisteilla oli 14000 tykkiä ja
kranaatinheitintä, 1700 panssari-
vaunua ja 950 lentokonetta. Puna-
armeijalla oli tätä voimaa vastassa
95 neuvostoliittolaista divisioonaa
(800000 sotilasta), 680 tykkiä ja
kranaatinheitintä, 780 panssari-
vaunua (joista 140 ras-kasta) sekä
540 lentokonetta.  Ylivoimallaan
saksalaiset joukot mursivat puna-
armeija puolustuksen tärkeimmällä
suunnalla ja pääsivät noin 80-100 km
päähän Moskovasta.  Moskovaa
puolusti kaupungin koko aikuinen
väestö. Lyhyessä ajassa rakennettiin
1500 km panssariesteitä sekä ra-
kennettiin 30000 tulikorsua ja
betonipesäkettä. Fasistit aloittivat
uuden hyökkäyksen 15.-16.11.-41.
Taistelut olivat hyvin ankaria ja
fasistien panssarikiilat raivasivat
esteiden lävitse tietä joukoilleen.
Moskovan puolustajilla oli asettaa
panssareita vastaan useinkin vain
käsikra-naatteja,  polttopulloja ja
panssarintorjuntakiväärejä. Vihol-
linen menetti huomattavan osan
pans-sarivaunuistaan ja jalkaväes-
tään. Välittömästi tässä vaiheessa
neu-vostojoukot siirtyivät suoraan
vastahyökkäykseen ja ratkaisivat
vaikean sotateoreettisen kysy-
myksen siirtyä ilman strategista
taukoa vastahyökkäykseen. Fasis-
tijoukkojen nujertaminen toteu-
tettiin menestyksellisesti. Vihol-
linen työnnettiin 120-350 km päähän
pääkaupungista.

Käänne sodassa

Fasistien armeija kärsi Moskovan
luona ensimmäisen suuren tappion
aiheuttaen Hitlerin esikunnassa
pakokauhua. Salamasodan suunni-
telma oli haudattu. Voitto Moskovan
edustalla kehittyi puna- armeijan
yleiseksi hyökkäykseksi. Huhti-

kuuhun 1942 puna- armeija va-
pautti vihollisista  Moskovan,
Tulan ja Rjazanin alueet. Syksyn -
41 ja  kevättalven -42 taistelut
muodostivat käänteen sodassa.
Voitto Moskovan luona ei ollut
sattuman tulosta vaan sen perus-
tana oli Neuvostoliiton sosia-
listinen järjestelmä.  Sotaan fa-
sistista miehittäjää vastaan osal-
listui koko kansa.

Neuvostotalouden kehittymi-
nen turvasi voiton.

Moskovan edustalla saavutetun
voiton varmistaminen oli kuitenkin
vuodenvaihteessa 1941-42 sotata-
loudellisista syistä mahdo-tonta.
Vasta vuoden 1942 lopulla maassa
toimi hyvin järjestetty sotatalous.
Tämä oli sodan käänteen taloudel-
linen edellytys. Sotakaluston tuo-
tannon kehitystä kuvaavat seu-
raavat luvut: Panssarivaunuja ja
rynnäkkötykkejä toimivalla armei-
jalla oli käytössään joulukuussa -
41 1731 kpl, marraskuussa -42
6014 kpl ja heinäkuussa -43 9580
kpl. Vastaavat luvut ajanmukaisten
lentokoneiden osalta olivat 2495
kpl, 3088 kpl ja 8293 kpl sekä
tykkien osalta 21983 kpl, 72505
kpl ja 98790 kpl. Lukuja voi verrata
siihen tietoon, että hyökätessään
Neuvostoliittoon kesällä 1941, oli
fasistiarmeijalla varustuksenaan
4940 lentokonetta ja 3410 pans-
sarivaunua.

Taistelu strategisesta aloitteesta

Neuvostoliiton sodanjohto tiesi,
että vain pysäyttämällä saksa-
laisten hyökkäys ja  tuottamalla
niille tappio puolustustaisteluissa,
voidaan murtaa vihollisen ylivoima
ja vallata lopullisesti aloite. Sak-
salaiset keskittivät kesällä -42
suuria voimia rintaman etelä-
sivustalle. Vastahyökkäys epäon-
nistui ja saksalaiset löivät Voro-
netshin alueella neuvostojoukot,
valtasivat Donetskin laakion teol-
lisuusalueet ja etenivät lähelle
Stalingradia. Täältä fasistit suun-
tasivat iskunsa kahteen suuntaan,
Stalingradiin ja Kaukasiaan suun-
nitelmanaan Bakun ja Kaspian-
meren öljyalueiden haltuunotto.
Viiden kuukauden ajan neuvos-
tojoukot perääntyivät raskaita
puolustustaisteluja käyden ja
tuottaen viholliselle koko ajan
suuria tappioita. Näillä Kaukasian
puolustustaisteluilla  oli suuri
merkitys sodankäynnille. Vihol-
linen heikennettiin ja pysäytettiin
Kaukasusvuorten reunoille, eikä se
koskaan päässyt näkemään Kas-
pianmerta.

Taistelu Stalingradista sodan
käännekohta

Vihollisen hyökkäys Stalingradiin
alkoi 17.7.-42. Fasisteilla oli noin
kaksinkertainen ylivoima: 250 000
sotilasta, 740 panssarivaunua, 1 200
lentokonetta ja 7 500 tykkiä ja
kranaatinheitintä.  Saksalaiset
tekivät rynnäkön kaupunkiin 23.8.-
42 ja pommittivat silmittömästi
kaupunkia. Suurtaistelua käytiin
kuukausien ajan. Lokakuun puo-
livälissä -42 kaupungin puolus-
tajat pysäyttivät vihollisen ja
sitoivat Stalingradin alueelle 50
Saksalaisten valiodivisioonaa. Sitten
alkoi taistelun toinen vaihe, jota
fasistit eivät olleet ennakoineet.
Puna-armeijan sodanjohto oli
muodostanut reserveistä selustaan
vastahyökkäystä varten voima-
ryhmittymän, jonka strategisena
tavoitteena oli yhtyviltä suunnilta
annetuilla voimakkailla iskuilla
murtaa vihollisen perusryhmän
puolustus molemmilla sivustoilla,
saartaa vihollinen ja tuhota se
lopullisesti. Miesvahvuuden suh-
teen neuvostojoukoilla ei ollut
ylivoimaa ja aseistuksen suhteen
ylivoima oli vain keskimäärin 1,3:1.
Sotilaallisen ylivoiman sijaan
sotatoimi perustui sen tarkkaan
suunnitteluun ja iskun kohdis-
tamiseen Stalingradin alueelle
keskittyneen vihollisen perus-
ryhmittymään.

Aloite siirtyy puna- armeijalle

Neuvostojoukkojen vastahyökkäys
alkoi 19.11.-42 7000 tykin ja

jatkuu sivulle 16

Berliinissä 9.5.1945 Puna-armeijan sotilas asettaa Neu-
vostoliiton lipun valtiopäivätalon katolle Saksan lopullisen
antautumisen merkiksi

65 vuotta suuresta isänmaallisesta sodasta:

Neuvostoliiton voitto ratkaisi ihmiskunnan kohtalon
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K orean Demokraatt i sessa
Kansantasavallassa on nyt käyn-
nissä todellinen talousbuumi.
Samaan aikaan kun muu maail-
ma kiristelee hampaitaan kan-
sainväl i sen  laman kourissa,
KDKT rakentaa kansantalout-
taan sen selätettyä 1990-luvulla
koetut  ennennäkemättömät
vaikeudet. Tämä uusi kasvu ei
kui tenkaan perustu  kapi ta-
listisille talousopeille, vaan se
on saatu käyntiin nojautumalla
kansankeskeiseen  sosial i st i -
seen talouspolitiikkaan.

Kiinan uutistoimisto Xinhuan
mukaan KDKT:n teollisuustuo-
tanto kasvoi yksistään vuonna
2009 yli 12 prosenttia .  Uusia
raskaan- ja kevyen teollisuuden
tehtaita  on rakennettu ympäri
maata ja vanhoja on kunnostettu.

Erityisen tärkeään asemaan
teollisuustuotannossa on noussut
CNC (Computer numerical con-
trolling), jota jokapuolella toistetaan
nyt lähes tauotta . Korean Työ-
väenpuolueen vaikutuksesta maas-
sa on muutaman viime vuoden
aikana ryhdytty automatisoimaan
tuotantolinjoja ja KDKT tuottaa
itsekin erilaisia CNC-ohjelmia ja
koneistusta.

Vinalon näyttää tietä
Konkreettisin esimerkki teol-

lisuuden vireämisestä ja  CNC-
teknologiasta  on Hamhungissa
KDKT:n itärannikolla  toimiva
Helmikuun 8:n päivän Vinalon-
kompleksi, joka uudelleenkäynnisti
toimintansa maaliskuussa 2010
oltuaan sitä ennen suljettuna 16
vuotta. Kivestä kemiallisen pro-
sessin kautta tuotettavaa vinalonia
ja satoja muita kemiallisia artik-
keleita tuotetaan siis jälleen tässä
maan teollisuuden lippulaivana
tunnetussa tehtaassa. Vinalon-
kompleksi tuottaa raaka-aineita
myös sadoille muille tehtaille, jonka
myötä nekin voivat nyt avata
ovensa ja valmistaa esimerkiksi
kemiallisia lannoitteita maatalouden
tarpeisiin.

K erskakulutus e i  ole pää-
määrä

Raskaan teollisuuden lisäksi
KDKT:ssa kevyt teollisuus ja

kansalaisten kulutustavaroiden
tuotanto kasvaa. Kaupoissa saattaa
nyt havaita entistä laajempaa vali-
koimaa niin hygieniatuotteita ,
elintarvikkeita,  vaatteita  kuin
elektroniikkaakiin. Tänä vuonna,
Korean Työväenpuolueen 65-
vuotisjuhlan kynnyksellä maassa
tullaan näkemään myös uusi auto-
merkki. Juuri autojen kysyntä on
kasvussa ja ennen niin autioilla
kaupunkien kaduilla niitä riittää nyt
jo ajoittain ruuhkiksi asti.

Tässä yhteydessä on syytä
muistaa,  ettei KDKT pyri ku-
lutusyhteiskunnaksi, vaan tuo-
tantoa kehitetään järkiperäisesti ja
kansalaisten todellisia  tarpeita
vastaavasti.

Tiilitehdas vastaa kysyntään
Tilanteen paranemisen myötä

KDKT:ssa on parhaillaan me-
neillään tuhansia uusia raken-
nusprojekteja. Yksistään Pjong-
jangissa on määrä valmistua vuoteen
2012 mennessä yli 100 000 uutta
asuntoa kolmelle uudelle asuin-
alueelle. Wonsanissa, Kaesongissa,
Sinuijussa, Hamhungissa ja Chong-
jingissa puolestaan korjataan julki-
sia rakennuksia ja restauroidaan
asuinkiinteistöjä.

Valtavan materiaalikysynnän
vuoksi useita materiaalitehtaita on
jouduttu perustamaan. Yksi näistä
on n. 30 km Pjongjangista länteen
valmistunut Taedonggangin tiili-
tehdas, joka käynnisti toimintasa
v.2008 ja  se perustuu täysin
kotimaiseen osaamiseen ja raaka-
aineisiin. Perinteisten rakennus-
tiilien lisäksi tehdas tuottaa mm.
kylpyhuonekaakeleita ,  korea-
laistyylisiä kattotiiliä ja takkoja
viidellä täysin automatisoidulla
tuotantolinjalla. Päivittäin tavaraa
tuotetaan noin 800 tonnista raaka-
aineita ja parhaillaan KDKT neu-
vottelee materiaalin toimitta-
misesta myös ulkomaiseen vientiin.
Tehtaan pääinsinööri Kil Sung
Ungin ilme olikin muikea hänen
muistuttaessaan, että samaan ai-
kaan kun muualla  maailmassa
rakentaminen on tyssännyt, heillä
tuotanto senkuin kasvaa ja kasvaa.
Huhtikuussa 2010 tehdasalueelle
on rakenteilla kolme uutta teh-
dasrakennusta.

Maatalous avainasemassa
Maataloudella on KDKT:n kan-

santaloudelle ehdottomasti tärkein
rooli. Kun 80% maan pinta-alasta
on vuoristoa ja kun maa elää jat-
kuvassa taloussaarrossa, kat-tavan

ruoantuotannon turvaaminen on
avainasemassa.  1990-luvun lu-
onnononnettomuudet pieksivät
maataloutta rankasti ja yhä edelleen
KDKT:lla on monia ongelmia tällä
saralla. Sadot ovat kuitenkin vuosi
vuodelta kasvaneet ja viime vuonna
maan kokonaisviljasato oli noin 5
miljoonaa tonnia. Huhtikuussa 2010
maassa oltiin huolissaan, sillä
viikolla myöhästynyt kevät saattaa
hei-kentää tulevaa satokautta.

Ongelmista huolimatta satoja on
voitu kasvattaa lisääntyneen lan-
noitetuotannon ja  uusien vilja-
lajikkeiden kuten mm. perunan
avulla. Monilla osuuskuntatiloilla
pohditaan kuitenkin jo kokonaan
luomuviljelyyn siirtymistä, sillä he
tietävät sen kasvattavan satoja
pidemmällä aikavälillä ja turvaavan
ympäristön kestävän kehityksen.
Nykyisessä tilanteessa tätä isoa
askelta  ei kuitenkaan vielä ole
uskallettu ottaa,  sillä luomuun
siirtyminen on kuitenkin pitkä-
aikainen prosessi.

Maatalouden tehokkuutta on
samoin parantanut maatalous-
koneiston modernisointi. Perus-
teiltaan maassa on paljon maa-
talouskoneistoa, mutta varaosa-ja

polttoainepulan vuoksi esimerkiksi
härät olivat ( ja  ovat vieläkin)
yleinen näky kyntöpelloilla ja
kylänraiteilla. Traktoreiden, kyntö-
ja kylvö-koneiden määrä on kui-
tenkin taas lisääntynyt ja tämän
saattaa huomata aivan silmä-mää-

Lisää hedelmätarhoja
KDKT:ssa on suotuisat olo-

suhteet hedelmien tuotannolle.
Korean Työväenpuolueen perään-
kuuluttamana maassa on ryhdytty
lisäämään hedelmätarhojen määrää
ja uusia taimipeltoja voi löytää lähes
kaikkialta. Yksi suurimmista on n.
50 kilometriä Pjongjangista itään
sijaitseva Taedonggin hedel-mätila,
jossa on erikoistuttu ome-nien
tuotantoon. Vuonna 2008 perus-
tetun farmin kymmenet-tuhannet
taimia tukevat betoni-palkit 135
hehtaarin alueella ovat vaikuttava
näky. Viime vuonna tilalta saatu
ensisato oli 60 tonnia ja suurin
tiedetty omena painoi peräti 550
grammaa. Todellisia satoja tilalta
aletaan korjaamaan kahden kolmen
vuoden päästä.

KDKT on joutunut viimeiset 20
vuotta elämään äärimmäisen vai-
keassa maailmanpoliittisessa tilan-
teessa. Yhdysvallat tekee kaikkensa
kaataakseen tämän sille epämie-
luisan järjestelmän ja monet on-
nettomuudet ovat lisänneet ko-
realaisten tulevaisuuden haasteita.
Korealaisten usko ja  tahto on
kuitenkin luja, eivätkä he anka-
rankaan painostuksen alla  ole
antaneet periksi sosialismin raken-
tamiselle ja sen jatkuvalle vah-
vistamiselle. Vuosien uinumisen
jälkeen Korea on nyt herännyt ja
yhteinen tavoite on “suuri, vauras
ja voimakas sosialistinen kan-
sakunta” edesmenneen Presidentti
Kim Il Sungin syntymän 100.
juhlapäivään mennessä vuonna
2012.

Antti Siika-aho
kirjoittaja vieraili

KDKT:ssa huhtikuussa
2010

kranaatinheittimen yhteistulella,
jonka jäljessä lähtivät liikkeelle
jalkaväki ja panssarivaunut. Vihol-
lisen puolustusasemat murret-tiin
nopeasti ja saartorengas sulkeutui
jo 23.11.-42. Sen sisään jäi Pau-
luksen johtama 6. armeija sekä osa
4:ttä panssariarmeijaa, joihin kuului
330 000 miestä. Saarron murta-
miseksi muodostettiin mm. Mans-
teinin johtama armeijaryhmä
“Don”, johon kuului 30 divisioonaa.
Sen 12.12.-42 alkanut hyökkäys
tyrehdytettiin kolmessa päivässä ja
“Don” armeijaryhmä lyötiin hajalle.
Rintamalinja loittoni Stalingradin
motista  n.  250 km. Motin tu-
hoaminen alkoi 10.1.43 ja viimei-
set saksalaiset antautuivat 2.2.-43.
Saksa menetti 19.11.-42 alkaneen
neuvostojoukkojen hyökkäyksen
aikana 2.2.-43 mennessä mm. 800
000 miestä, 2 000 panssarivaunua
ja 3 000 lentokonetta. Suurimman
tappionsa fasistit kärsivät menet-
tämällä strategisen aloitteen 2.
maailmansodan kaikilla rintamilla.

Kurskin taistelu ratkaisi lopul-
lisesti puna- armeijan voiton

Stalingradista alkanut suuri talvi-
hyökkäys päättyi maaliskuun
lopulla -43. Koska rintamalinjaa
työnnettiin monilla lohkoilla 600-
700 km länteen, piti Neuvostoliitto
sotatoimissaan kolmen kuukauden
tauon joukkojensa uudelleen ryh-

mittämiseksi. Sotaa ei oltu vielä
ratkaistu. Saksa halusi aloitteen
takaisin.  Talvella  43 Kurskin
kohdalla Neuvostojoukot etenivät
muuta rintamalinjaa nopeammin ja
tähän muodostui ns. Kurskin mut-
ka.  Hitleriläiset alkoivat suun-
nitella Kurskin kielekkeellä olevien
huomattavien neuvostojoukkojen
saartamista ja tuhoamista uskoen
tällä palauttavansa aloitteen itsel-
leen. Hitler antoi 15.4.43 käskyn
muodostaa kolme pohjoisesta,
etelästä ja lännestä hyökkäävää
iskuryhmää, joihin kuului 50 divi-
sioonaa: 900 000 sotilasta, 10 000
tykkiä, 2 700 panssaria ja 2 000
lentokonetta. Neuvostoliiton so-
danjohto päätti siir tyä väliai-
kaisesti puolustustaktiikkaan.
Suunnitelman mukaan puolus-
tustaisteluissa näännytetään vihol-
linen ja vasta tämän jälkeen reser-
vien kanssa kehitetään voima-kas
vastahyökkäys, joka laajen-netaan
yleiseksi hyökkä-ykseksi koko
eteläisellä rintamakaistalla. Tätä
varten keskitettiin todella suuret
joukot. Kielekkeen sisällä oli 1,3
miljoonaa sotilasta, 20 000 tykkiä,
3 600 panssarivaunua ja 3 000
lentokonetta. Lisäksi olivat  Aro-
rintaman joukot voimakkaana re-
servinä. Kurskin alueen asukkaat
kaivoivat yksistään 5 000 km
taisteluhautoja.  Neuvostoliiton
tiedustelu tiesi hyökkäyksen ajan-
kohdan (5.7.-43). Tuntia ennen
saksalaisten hyökkäystä avattiin
fasisteja vastaan voimakas tykis-

tötuli. Syntynyt taistelu oli yksi
sotahistorian kiivaimmista. Sen
yhteydessä käytiin ehkä maailman
suurin panssarivaunutaistelu, johon
osallistui kummallakin puolella
1200 panssarivaunua.  Fasistit
kykenivät etenemään pohjoisesta
Orelin suunnalta 9-15 km ja etelästä
Harkovan suunnalta  15-35 km.
Sitten vihollisen hyökkäys py-
sähtyi. Puna-armeijan vasta-hy-
ökkäys alkoi 12.7.-43. Se kehit-tyi
yleiseksi hyökkäykseksi kahdek-
salla eri rintamalla, jota tuki tärkeä-
ksi muodostunut partisaa-nien
toiminta.  Pohjoisessa neuvos-
tojoukot etenivät 500 km ja etelässä
1 300 km, vapauttivat Donetskin
laakion,  siir tyivät Dnepr-joen
länsipuolelle ja vapauttivat Kiovan
6.11.-43.

Neuvostoliiton lopullinen vapa-
uttaminen

Tammi- helmikuussa -44 Leningra-
din- Novgorodin alueen operaati-
oilla murrettiin Leningradin saarto
ja vapautettiin koko Leningradin
alue. Läntisen Ukrainan vapaut-
taminen aloitettiin jo vuoden -43
lopussa. Hyökkäystä varten muo-
dostettiin neljä Ukrainan rintamaa,
joiden toiminta perustui panssari-
vaunujen joukkomittaiseen käyt-
töön. Romanian raja saavutettiin
26.3.44.  Kesän -44 sotatoimet
alkoivat hyökkäyksellä Karjalan
kannaksella, jossa Suomen armeija
kärsi vakavan tappion.  Tästä

alkoivat aseleponeuvottelut Suo-
men ja Neuvostoliiton välillä .
Merkittävin kesällä -44 suoritet-
tava operaatio oli kuitenkin Valko-
Venäjän vapauttaminen. Siellä
sijaitsi vihollisen “Mitte” armei-
jaryhmä: 1,2 milj. sotilasta, 9 000
panssarivaunua ja  1 350 lento-
konetta. Valko- Venäjän operaa-
tiota varten Neuvostoliitto keskitti
suuret voimat: 2 milj. sotilasta, 5
000 tankkia ja 5 000 lentokonetta.
Tällaisen voiman keskittäminen oli
todella suuri tehtävä ja sinne tuotiin
voimia myös Suomen rintamalta,
jossa oli aselepo. Voimien suuruus
johtui siitä, että alueella sijaitsivat
Saksaan ja Puolaan johtavat tiet.
Valko-Venäjän vapautus alkoi 23.6.-
44 laajalla alueella partisaanien
hyökkäysoperaatiolla. Valko-Venä-
jän operaatiossa “Mitte” armeija-
ryhmä tuhoutui. Taisteluun osal-
listuneesta 110 divisioonasta 70
tuhottiin ja 57 000 vankia kulje-
tettiin itään. Valko-Venäjän ope-
raation jälkeen vapautettiin Baltian
neuvostotasavallat saksalaisista ja
lokakuussa -44 Karjalan rintaman-
ja Pohjoisen laivaston joukot
vapauttivat Neuvostoliiton napa-
piirin takaiset alueet. Näin vihol-
linen ajettiin Neuvostoliiton alu-
eelta.

Edistyksell isen ihmiskunnan
voitto
Voitolla oli suuri kansainvälinen
merkitys.  Se vahvisti työväen-
luokan taistelua ja kehitti kansojen

Jatkoa sivulta 15 yhteistyötä. Neuvostoliittoa on
syytetty monis-ta virheistä. On
sanottu, että uhrattiin liian paljon
ihmishenkiä Leningradin,  Mos-
kovan ja  Stalingradin puolus-
tamiseen. Väitetään, että olisi ollut
parempi luovuttaa Stalingrad. Nämä
ihmiset eivät tiedä, mistä puhuvat.
Sota oli alussa puolustussotaa.
Neuvostoliitto ei voinut sodan
alussa ottaa Saksan hyökkäystä
vastaan koko voimallaan, koska
silloin Saksa olisi kyennyt näiden
tuhoamiseen. Piti perääntyä ajan
voittamiseksi samalla heikentäen
vihollista. Leningrad, Moskova ja
Stalingrad muodostivat voimakes-
kittymät (linnoitukset) ,  joiden
turvaamiseksi varustettiin voimak-
kaimmat puolustustaistelut. Jos
niistä olisi peräännytty, mikä olisi
ollut seuraava paikka, johon pysäh-
tyä? Ja vihollinen pysäytettiin
puolustustaistelussa juuri Lening-
radiin, Moskovaan ja Sta-lingradiin
sekä Kaukasusvuoriston reunalle.
Viivytystak-tiikka piti siihen
saakka, että oli koottu materiaalia
ja voimaa vastahyökkäykseen.
Vihollinen ei ottanut huomioon
sosialismin voimaa eikä Neuvos-
toliiton alueen laajuutta. Neuvos-
toliiton alueen vapautuksen jälkeen
fasistien tuhoaminen jatkui maan
rajojen ulkopuolella Euroopassa.
Samaan aikaan jälleenra-kennustyö
vihollisen tu-hoamilla kotimaan
alueilla oli jo täydessä käynnissä.

Toim. Heikki Männikkö

Koreassa talous kehittyy vakain askelin. Rakentaminen etenee ja rakennus-
materiaalia tarvitaan. Kuva täysin automatisoidun tiili- kaakelitehtaan
valvomosta.

Vaikeat ajat voitetaan Kor eassa
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Kirgisian äskeiset tapahtumat
toistavat huomattavalla tavalla
sen, mikä tapahtui tasan viisi vuotta
sitten: vihaiset väkijoukot Bish-
kekin kaduilla, paikallisen Val-
koisen talon valtaus, presidentti,
joka poistuu kiireesti pääkaupun-
gista. Eroja kuitenkin valitettavasti
on: jos vuonna 2005 vallan vaih-
tuminen tapahtui  suhteell i sen
verettömästi, niin tällä kerralla
voimakeinojen uhreiksi tulivat
kymmenet ihmiset ja lisäksi satoja
ihmisiä haavoittui.

Kaikki alkoi siitä, että Talasin
lääninkeskuksessa Länsi-Kirgisiassa
vangittiin 6.huhtikuuta paikallinen
asukas, Ata Meken – oppositiopuo-
lueen varapuheenjohtaja Bolotbek
Shernijazov. Tämän henkilön oli määrä
osallistua niin sanotun Kansan-
kurultain (Kansankokouksen) istun-
toon, jonka päiväjärjestys oli viran-
omaisten kannalta todella uhkaava –
Kansanvallan palauttamisesta. Kysei-
siä kurultaikokouksia oli tarkoitus jär-
jestää muuallakin maassa, mutta
jostain ihmeen syystä nimenomaan
Talasissa väkivaltaministeriöiden
paikallisedustajat päättivät vangita
poliitikon, joka kuului opposition ei
kovin tunnettujen vaikuttajien jouk-
koon.  Oliko se osoitus paikallis-
viranomaisten virkaintoisuudesta vai
oliko se osa jotain erikoissuunnitelmaa
– on nykyään vaikeata päätellä. Joka
tapauksessa paikallisen sisäasiainhal-
linnon rakennuksen edustalle alkoi
kokoontua väkeä, joka vaati Shernija-
zovin vapauttamista. Kohta hänet
myös vapautettiin, mutta oli jo liian
myöhäistä – paikalle kokoontunut
väkijoukko valloitti paikallisadminist-
raation rakennuksen ja valitsi “kansan-
kuvernöörin” .  Bishkekista välit-
tömästi lähetettiin paikalle erikois-
joukkoja, jotka palauttivat hetkeksi
status quon, ja siinä vaiheessa keskus-
hallitus päätti lopullisesti kääntää
tilanteen itsensä hyväksi. Kirgisian
sisäministeri ilmoitti, että oppositio-
koalition voimien eli Yhdistyneen
kansanliikkeen kaikki toimet ovat
laittomia ja oppositiopuolueiden
johto käytännöllisesti katsoen koko-
naisuudessaan vangittiin.

Mutta huol imatta sii tä,  e ttä
viral-linen oppositio jäi itse asiassa
ilman johtoa, protesti ei päättynyt
siihen. Talasissa lääninhallinnon talo
siirtyi monta kertaa käsistä käsiin,
kunnes väkivaltaministeriöiden eri-
koisjoukot eivät antautuneet. Protes-
titapahtumien nimellisjohtajien kai-
kista yrityksistä huolimatta sisäasiain
paikallishallinnon talossa pidätetty
Kirgisian sisäministeri piestiin väki-

joukon toimesta puoli kuoliaaksi.
Toi-saalta  vaistonvaraisen
kapinan luonteen saaneet
mellakat u-lottuivat myös
pääkaupunkiin asti. Määrällisesti
jatkuvasti kasvava väkijoukko
alkoi ryn-näköidä tasavallan
Valkoista taloa ja  muita
valtakeskuksia. Val-koisen talon
valloittaneet eri-koisjoukot
käyttivät ensin kapi-nallisia
vastaan kyynelkaa-sua ja sitten
alkoivat tulittaa väki-joukkoa
rynnäkkökivääreillä ja lähiaukio
muuttui verestä punaiseksi. Siitä
huolimatta väkivaltaministeri-
öiden erikoisjoukkojen vas-
tarinta alkoi asteittain laantua ja
niiden sotilaat alkoivat yhä
enemmän ja enemmän siirtyä
kapinallisten puolelle. Ratkai-
seva murros tapahtui sen jälkeen,
kun opposition vapautetut joh-
tajat alkoivat esiintyä kapi-
nallisten valtaamassa kansalli-
sessa televisiossa.  Noin kello
kuusi illalla 7. huhtkuuta vallasta
syösty presidentti Bakijev poisui
Bish-kekista lentoko-neella ja
kohta puoleen sisäministeriön
johtohenkilöstölle esiteltiin uusi
sisäministeri,  joka määrättiin
virkaan kapinallisten joukosta.
Armeija pysytteli puolueetto-
mana alusta lähtien.

Muutaman päivän kuluttua
uskol li suuden valan  oppo-
sition muodostamalle uudel-le
hallituk-selle vannoivat Kirgisian
kaikki läänit. Eräiden venäläisten
asian-tuntijoiden (ilmeisesti
saman-laisten kuin ne asian-
tuntijat,  jotka noin puoli-toista
vuotta sitten en-nustivat, että
muka Venäjä pysyy vakaan
tilanteen saarekkeena maailman
talouskriisin valtameressä) en-
nustama Kirgisian apokalyp-
tisen jakautumisen käsikirjoitus
vallankumoukselliseksi Poh-
joiseksi ja Bakijeville uskol-
liseksi Eteläksi ei toteutunut.
Etelä ei antanut tukeaan Baki-
jeville. Jonkin aikaa vallasta
syösty presidentti piileskeli
synnyinalueeellaan Dzhe-lala-
badissa (huhujen mukaan naapu-
rivaltioiden viranomaiset eivät
yksinkertaisesti antaneet hänen
lentokoneelleen lupaa lentää
niiden ilmatilan kautta), sitten
kansainvälisen painostuksen
tuloksena hän allekirjoitti ero-
ilmoituksen ja sai luvan poistua
maasta. Kun uuden vallan viran-
omaiset saapuivat Keskuspank-
kiin, osoittautui, että sen kassa

olikin käytännöllisesti katsoen
tyhjä.

Voidaan rohkeasti väittää, että
mitään ulkopoliittisia seurauksia
vallan nykyisellä  muutoksella
Kirgisiassa ei lähiaikoina tule
olemaan. Kirgisiassa ei ole olemassa
selkeästi venäjänvastaisia tai Länttä
myötäileviä voimia ja tavallisten
kirgiisien joukossa, joista melkein
neljännesosa on siirtynyt Venäjälle,
mielialat ovat etupäässä Venäjälle
myötämielisiä. Toisaalta tuskinpa
uudet viranomaiset tulevat vaati-
maan USAn sotilastukikohdan
poistamista maasta, sitä suurem-
malla syyllä kun myös Venäjä, joka
etsii nykyään suhteita Länteen, ei
tule itse esittämään sellaista vaati-
musta.

Mitä tu lee  sisäpol i i t t i si in
muu-toksiin, niin jos oppositio
alkaa todellakin toteuttaa käytän-
nössä vaatimuksiaan asumis- ja
kunnallismaksujen tariffien korot-
tamisen kieltämisestä, laittoman
yksityis-tämisen peruuttamisesta,
sanava-pauden ym. vapauksien
palaut-tamisesta, niin se tuottaa
Kirgisian kansalle tiettyä hyötyä.
Joka tapauksessa maalla on mah-
dollisuuksia selviytyä siitä umpi-
kujasta, johon sen Bakijev on ajanut
aikoinaan.

Mikä oli syynä näin mittaviin
kansan levottomuuksiin, jotka
johtivat vallan vaihtumiseen pie-
nessä Keski-Aasian tasavallassa?
Jopa viime kerralla vallasta syös-
tetty entinen presidentti Akajev
ilmoittaa, ettei tämänkertaisen
vallankumouksen takana ole mitään
ulkoista voimaa, että se on puhtaasti
kansan kapina (väittäisin jopa, että
oppositiollakaan ei tässä ole mitään
tekemistä –  myös sen kannalta
kaikki tapahtui yllättäen). Mielen-
kiintoista, että erotuksena vuodesta
2005 Venäjän viranomaiset ja niitä
lähellä olevat julkaisut eivät yritä

nykyään etsiä mitään valtameren-
takaista jälkeä olettamalla, että
myös IVY-maiden johtajat voivat
samoin toimia jotenkin toisin. Herra
Putinin arvion mukaan, kun presi-
dentti Bakijev tuli valtaan, niin  hän
arvosteli tiukkasanaisesti vallasta
syöstyä presidentti Askar Akajevia
sukulaistensa suosimisesta. Minul-
la on sellainen vaikutelma, että herra
Bakijev on toistanut saman virheen.

Bakijev todel lakin  n imitt i
johto-virkoih in lukuisia suku-
laisiaan – poikiaan, veljiään jne.
Mm. valtion vartiointilaitoksen
päällikkönä oli hänen veljensä
Zhanybek, joka väitteiden mukai-
sesti antoi käskyn ampua kapi-
nallisia. Mutta sukulaistensa suo-
siminen ei ole vielä kaikki (muuten
tuskinpa Kirgisiassa se on kehit-
tynyt enemmän, kuin Venäjällä –
Putinin klaani ja ns. pietarilaiset
poikkeavat Bakijevin klaanista vain
siinä, että sen jäsenet eivät ole
Putinin verisukulaisia, kun  taas
muissa asioissa tilanne on sama –
virkaan asettaminen ei ole ollut
riippuvainen ehdokkaan amma-
tillisista  ominaisuuksista , vaan
hänen henkilökohtaisesta uskol-
lisuudestaan).

Ongelma onkin tässä tapauk-
sessa paljon laajempi. Kirgisiassa
kärsi haaksirikon hallitun demokra-
tian paikallinen malli, jota herra
Bakijev rakensi venäläisen esimer-
kin mu-kaan. Ja todellakin, tähän
kuuluivat absurdiksi kehittynyt
vertikaalivalta,  vaalien joukko-
mittaiset vääristelyt, minkä tulok-
sena enemmistön parlamen-tissa
saavuttaa valtapuolue,  valtion
omaisuuden jakaminen klaaninsa
jäsenille ja jopa tulevan seuraajan
nimittäminen (tässä tapuksessa
oman poikansa, kun kyseessä on
Idän valtio) Kehitystoimiston
johtajaksi, mikä muistuttaa voimak-
kaasti Venäjän kansallisprojekteja.
Mutta kuiten-kin ruuvien liiallinen

kiristäminen johti melko nopeasti
siihen,  että  Bakijev vaurioitti
kierteen.

Jokaise lla kansalla on oma
sietokykynsä, jonka loukkaaminen
on vallalle vaarallista – pienestäkin
kipinästä voi seurata räjähdys.
Tämän sietokyvyn määrää ennen
kaikkea väestön valtaosan elintaso
– nimenomaan kurjuudesta, joka
Bakijevin vallas-saolon aikana vain
voimistui, tuli tärkein kasvupohja
Kirgisian toiselle vallankumouk-
selle.  Kurjuus ja  virkamiesten
mielivalta. Mihin tilaan oli saa-
tettava kärsivälliset kirgiisit, että he
olisivat niin johdonukaisesti ja
sitkeästi esittäneet protestinsa
henkeään säälimättä. Muuten sa-
manlaiset ongelmat muodossa tai
toisessa ovat havaittavissa myös
useissa muissa IVY-maissa.

Siinä tilanteessa, joka syntyi
Kirgisiassa huhtikuun alussa,
puh-taasti voimakeinoin ei voitu
enää tehdä mitään. Toisaalta Bakijev
vangitutti opposition koko johdon
ja perusti taistelukykyiset erikois-
joukot,  jotka puolustautuivat
täysin toivottomassakin tilan-
teessa.  Ja auttoiko se häntä?
Kansainvälinen kokemus osoittaa,
että  joukkomittaisten kansan-
levottomuuksien oloissa mitkään
poliisivoimat eivät voi pelastaa
tilannetta ,  valtaa voi suojella
luotettavalla tavalla vain armeija,
joka IVYn oloissa tuskinpa tulee
puuttumaan politiikkaan. Näin ollen
vallanpitäjien, jotka tahtovat pysyä
valtaistuimellaan, pitää ei niinkään
lujittaa väkivaltaministeriöitä kuin
seurata sitä, ettei ylitetä kansan
sietokykyä. Jos siinä epäonnis-
tutaan, niin silloin on parasta heti
matkustaa lentokentälle.

Sergei Skvortsov
NKPn keskuskomitean

ensimmäinen (pää-)
sihteeri

Viisi vuotta myöhemmin:

Kirgisian toinen vallankumous

Jonkinlaisena perusteluna sille että
NL sodan olisi aloittanut,  on
esitetty kello 6.05  22 kesäkuuta
1941, jolloin NL:n pommikoneet
tiputtivat ensimmäiset pommit
Suomeen. Tuolloin jää tuon näke-
myksen esittäjiltä  selvittämättä
miksi NL:n pommikoneet ylipää-
tänsä tuona aamulla Suomen yllä
lensi.
Saksan laivaston suorittaessa yöllä
21-22 kesäkuuta -41 Suomenlahden
miinoittamisen NL:n aluevesiä
myöten, oli se yksi Saksan toimista
sodan aloittamiseksi. Mutta tämä
miinoitus oli mahdollista, koska
ensinnäkin Suomi oli sallinut sekä
Saksan laivaston osien piilotella
itseään Suomen saaristossa ja
toisekseen koska Suomi oli sopinut
fasisitisen Saksan kanssa miinoi-
tusoperaatiosta ja siten sallinut
Saksan laivaston aloittaa mii-
noitusoperaatio.  Varsinkin jäl-
kimmäisessä kysyä kuuluukin, että
salliessaan Saksan laivaston osallis-
tumisen sodan aloittamiseen omilta
aluevesiltään, syyllistyikö Suomi
myös omalta osaltaan sodan aloit-
tamiseen. Miinoitusoperaatio kai-
ken lisäksi paljastui. Klo 2.28 NL:n
punalipun balttian laivaston tiedus-

telukone havaitsi toisen päämii-
noituksista, ja tuskin NL:n johdolle
oli kovinkaan vaikeata laskea mistä
Saksan laivaston purkit olivat
lähteneet. Myös kolmas miinoitus
havaittiin, kun neuvostohävittäjä
yritti estää saksalaisten miinoi-
tusyritystä Muhun salmessa. NL:n
johto siten tiesi varsin hyvin oliko
Suomi ottanut osaa sodan aloit-
tamiseen. Entäpä Suomen laivaston
kolmen sukellusveneen toiminta
Neuvosto-Eestin rannikon edus-
talla.  Vaikka alkuperäiset tais-
teluraportit ovatkin “mystee-
risesti” kadonneet, ovat kaikkien
kolmen veneen kipparin oma-
kohtaiset kertomukset säilyeet ja
niistä kyllä näkee kuinka sukel-
lusveneet laskivat miinansa Neu-
vosto-Eestin rannikolle. Saatuaan
suulliset käskynsä ja  niitä ver-
tailtuaan rupesivat sukellusve-
neiden kipparit ihmettelemään
käskyjään sillä sotaa NL:n kanssa
ei ollut ja kun Kiljanen kävi vielä
kysymässä tarkistusta komentaja
Kivikurulta, oli Kivikuru vastan-
nut: “Sinne menette enempää kyse-
lemättä, sillä takana on kyllin suuri
herra”. Tavallaan oma pieni sivue-
pisodi on siinä että miksi sukel-

lusveneiden kipparit ylipäätänsä
säilyttivät omat muistiinpanonsa,
olisihan kuvitellut että näin ras-
kauttava materiaali olisi pitänyt
tuhota, kuten alkuperäiset tais-
teluraportitkin. Olisikohan niin että
merimiehillä on sittenkin,  jollei
peräti kommunistinen niin vähint-
ään  vasemmistolainen vastarinta
mentaliteetti. Kun NL:n pommi-
koneet ilmestyivät suomen ylle, oli
NL:n sodanjohdolle selvää kuinka
Suomi oli r ikkonut puolueet-
tomuuttaan.  Tästä huolimatta
keskusteltuaan ulkoministeri Wit-
tingin kanssa Orlov ilmoitti 22
päivän illalla UP kirjeenvaihtajille
että NL piti suomea puolueet-
tomana, mutta niin kauan kuin sen
aluetta ei käytetty hyökkäyksiin
NL:ää vastaan ( mikä siis oli jo
tapahtunut ), missä tapauksessa NL
ryhtyisi vastatoimenpiteisiin.
Sekä Saksan että Suomen laivaston
toiminnassa Suomenlahdella, on
muistettava että  ne eivät vain
aloittaneet sotaa NL.ää vastaan,
vaan myös se, että Suomen so-
danaloittaminen suoritettiin Rytin
sotakabinetin ja Saksan yhteisestä
sopimuksesta.

Ville Rahikainen

Sotasyyllisyys, jatkoa edellisestä numerosta, osa 3

Mutta ken ensimmäisen laukauksen
ampuikaan?

Kommunistien Liitto ja Neuvostoliiton Kommunistinen
Puolue ovat valmistelleet yhteisen asiakirjan, jossa
arvioimme kommunistisen liikkeen  ongel-makysy-
myksiä. Asiakirja luo pohjaa lähestyä veljespuolueita.
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Katyn tiedoitusvälineissä.
Syksyllä, kun olin jakamassa

Kansan ääntä Vaasan torilla, niin
noin 60 vuotias mies tuli  minua
jututtamaan. Hän kysyi, että tun-
nenko natsilehteä “Singnal” .
Sanoin lapsuudessani lukeneeni
kaikki suomenkieliset Singnaalit.
Se ilmestyi 1942-44 suomen
kielellä. Lisäsin, että olen Lu-
kenut kaikki ilmestyneet Hak-
kapeliitat. Tämä lehti alkoi il-
mestyä 1922 ja eräässä ensim-
mäisistä numeroista kerrottiin,
että leninismi on samaa kuin
stalinismi. Tämä mies oli kui-
tenkin, niin nuori, että hän ei itse
ollut tilannut näitä natsi lehtiä.
Kun kukaan ei tuntunut  ym-
märtävän vanhaa natsismia, niin
hän halusi myydä lehdet ja kysyi
että halusinko ostaa.  Kun en
halunnut ostaa, niin hän lisäsi, että
siinä on pitkät tarinat Katynistä.
Silloin soi hälytyskellot, että mitä
natsit kertovat Ktynistä. Menin
kirjastoon ja kysyin Singnaaleja.
Siellä sanottiin, että suomen-
kieliset Singnaalit on nidottu
yhteen kirjaan, joka on sota-
museossa..

Kävin Sotamuseossa. Siellä tuli
lottovoitto. Joku natsi oli jättänyt
kartongin saksankielisiä Sing-
naaleja pahvilaatikossa. Ne ei ollut
vielä lajiteltuja ja rekisteröityjä.

Kopioin 4 sivua ja  virkailija
esitteli Natsi-Saksan ulkominis-
teriön kirjan  Katynistä. Ilmeisesti
laajoissa piireissä oli jo käsitelty
sodanjälkeistä tilannetta. Tästä oli
esimerkkinä Suomen hallituksen ko-
kous, jossa pohdittiin, miten es-
tetään kommunismin leviäminen.
Suomessa Tanner esitti, että Nos-
ken  oppien mukaan tulee perustaa
tiukka poliisivalta kommunisteja
vastaan. Toiset menivät vielä pi-
demmälle ja kätkivät aseita. Vas-
taavalla tavalla Englannissa poh-
dittiin, että miten estetään vallan-
kumouksellinen kehitys Saksassa ja
muussa Euroopassa sodan jälkeen.
Sodan loppu häämötti jo Stalin-
gradin taistelun jälkeen. Siis Katyn
ja muut antikommunistiset ope-
raatiot alkoivat ottaa muotoa.
Ilmeisesti eräs tilaajista oli Puolan
natsi pakolaishallitus Lontoossa.
Kuitenkaan kaikki eivät puhaltaneet
yhteen hiileen. 1944 pakolais-
hallitus järjesti Varsovan kan-
sannousun, jonka kenraali Stroop
pisti matalaksi hetkessä. Myöskin
siitä tappiosta syytettiin Puna-
armeijaa. Totuus oli kuitenkin, että
Puna-armeija ei voinut tehdä kouk-
kausta, vaikka se oli vain 80 km
päässä. Pakolaishallitus ei infor-
moinut kansannoususta Neuvos-
toliittoa.  Katyn propaganda on

hyvin palvellut erilaisia  anti-
kommunisteja vasemmistoliit-
tolaisista lähtien. Siinä on vain yksi
mutka matkassa.  Katyn tutki-
muksen teki Gestapo Natsi-Saksan
ulkoministeriön määräyksestä.
Toisaalta  haluttiin saada riitaa
aikaiseksi liittoutuneiden kesken ja
yhtäältä valmistella sodan jälkeistä
propagandaa.

Vihje ilmeisesti tuli Puolasta.
“Todistajina”  kuultiin Katynin
lähellä  asuvaa maalaisväestöä.
Monet talonpojat kätkivät Puo-
lassa siltä varalta aseita, että kom-
munistit tulisivat kollektivisoi-
maan maaseudun. Suomesta asialla
oli patologi Arno Saxen,  joka
“todisti” 12 sinne värvätyn pato-
login kanssa ; että NKWD:n Mos-
kovasta tulleet miehet olivat tehneet
hirmutyöt. Tuntuu hiukan oudolta
määritelmä, sillä virallisen kään-
nöksen mukaan kyseinen lyhenne
tarkoittaa sisäisen turvallisuuden
palvelua. Vielä oudommaksi asian
tekee se,  että Puolan sotaa ei
hoidettu Moskovasta käsin, vaan
se kuului Leningradin sotilaspiirin
toimiin. Samoin kuin Suomen tal-
visota. Siitä  suomalaiset sota-
historioitsijat ovat yhtä mielta.

Mikä Katynin “tutkimuksen”
tarkoituksena käy ilmi Singnaalin
esipuheesta “Neuvostoliiton  uh-

rit?. Sveitsiläinen patologi pro-
fessori  Neville-Genf selitti Ka-
tynin tutkimuksen jälkeen: “Meillä
on ollut surullisin ruumiiden kat-
selmus mitä koskaan on ollut.
Puolalaisia upseereita on murhattu.
Motiivi murhiin on julma maail-
mankatsomus, että likvidoita por-
varillinen maailma, mikä merkitsee
hirveää vaaraa kaikille länsimaille.
Me oikeuslääkärit menimme Katy-
niin hakemaan totuutta ja julis-
tamaan sitä . Oli helppo todeta
tosiasiat tässä tapauksessa. Kyse
on koko Eu-roopan intressistä ja
totuus täytyy saada esille Eu-
roopassa ja Koko maailmassa”.

Eräs todistaja Kusma Godonow
kertoi Tsekan ja sitä seuranneiden
Neuvostoliiton  turvallisuus-
palvelujen toimineen alueella. Herää
kysymys, että kuinka Neuvos-
toliiton turvallisuuspalveluilla olisi
ollut poliisiasema Puolan alueella?
Oleellista asian lähemmälle  käsit-
telylle olisi tietää missä rajat
kulkivat eri aikoina. Olen pyy-
tänyt apua Saksasta.

Henkilökohtaisesti kyseen-
alaistan Gestapon paikallispääl-
likön Vossin Natsi-Saksan ulkomi-
nisteriölle tekemän “ tutkimuk-
sen”,  jolla ei  miltään kohdin ole
tieteellistä arvoa.

Puolan pakolaishallituksen mu-
kaan puolalaiset vangit siirrettiin
Jakutiaan. Sinne on Puolasta kai
matkaa 2000-3000 kilometriä ja
sitten vangit olisi tuotu tapet-
taviksi Katyniin.   Singnaalin
kuvien mukaan ruumiit oli heitet-
ty sekaisin ja kertomusten mukaan
mätänemisaste oli erilainen, joten
natsit olivat eri puolilla Puolaa eri
aikoina murhanneet upseerit ja
papit ja sitten kärränneet ne heidän
valitsemalleen kaatopaikalle.
Oikeistopiirit juhlivat  Arno
Saxenia sankarina, kun hän kiel-
täytyi perumasta lausuntoaan
Valvontakomission pyynnöstä.
Lääkärit  organisoi ilmeisesti
Punainen Risti,  jolla on joskus
ollut kyseenalaisia toimia silloin
tällöin.

Jos kyseessä olisi ollut rehel-
linen tutkimus,  niin miksi ei
käytetty Saksan kuuluisinta oi-
keuslääkäriä tri Waldemar Wei-
mannia? Minulla on hänen elä-
mänkertansa ja siitä päätellen hän
on myöskin  kansainvälisesti
huippuluokkaa. Hän teki lukuisia
poliittisten murhien tutkimuksia.
Hän tutki mm. Horst Wesselin. Eri
antikommunistisissa piireissä ei
piitata ollenkaan tosiasioista, vaan
kaikki valheet kelpaavat.

Wäinö Pietikäinen

Vanhasen ja koko hallituksen työtätekevän kansan oike-
uksien polkeminen sen kuin jatkuu!!!

Mielestäni tasapuolisuuden
nimissä olisi puhuttava työn-
antajapuolen oikeuksien louk-
kauksista ja polkemisesta. Hallitus
voisi vaihteeksi pistää kuriin koko
suurpääoman mielivallan. Hallitus
voisi vaihteeksi olla polkematta
sisukasta Suomen työtätekevää
kansaa ja suunnata tarmonsa sinne
missä on mätää, eli aloittaa vaikka
katsomalla peiliin. Lakko-oikeuden
sijaan voisi Vanhanen miettiä
pääoma- ja osinkotulojen prog-
ressiivista verottamista sekä osake-
kaupan,  keinottelun ja  valuut-
takeinottelun laittamista verolle.
Samoin Vanhanen voisi miettiä
suurituloisten verohelpotusten
lopettamista ja aloittaa välittömästi
perusturvan kohentamisen vaikka
900 € kk:ssa. Syytä olisi miettiä

yleistä työajan lyhentämistä 6:een
tuntiin, minimipalkan nostamista
1500 €/kk, halpatyövoiman Suo-
meen rahtaamisen rajoittamista,
suurpääoman tukien lopettamista,
Afganistanin sodasta välittömästi
irtautumista,  kuntien valtion o-
suuksien korottamista,  julkisen
sektorin vahvistamista, suurpää-
omapiirien saattamista edesvas-
tuuseen kannattavien tehtaiden
sulkemisista  ja  tehtaiden siir-
tämisestä halpamaihin sekä eläke-
ikärajan laskemista vaikkapa 58
vuoteen, kun nyt eläkkeelle siir-
rytään keskimäärin 59-vuotiaina.
Tulisi kohentaa työoloja,  että
työntekijät jaksaisivat viralliseen
eläkeikään, sekä hillitä eläkera-
hastojen rahoilla käytävää häi-
käilemätöntä keinottelua. Voidaan

vahvistaa omia puolustusvoimia,
mutta tulee lopettaa projekti puo-
lustusvoimiemme Nato yhteen-
sovittamiseksi sekä siihen liittyvät
hankinnat.   Puolustusvoimien
hankinnat on hoidettava koto Suo-
mesta, ja suunnattava kaupanteko
Venäjän suuntaan.

Näin niin kuin aluksi. . .tässä
Vanhanen oikeita töitä. Kansan
kyykyttämisen sijaan voit aloittaa
mistä kohtaa tahansa, vaikka heti
Maanantaina. Ja jos on vaikeita
kohtia, ota Vanhanen vaikka minuun
yhteyttä, niin kyllä minä selitän.

Tekijä: Markku Huhtala
Salonlisäntie 3

33450 Siivikkala
050-5677944

Keskisuomalaisen linjaukset
Päättyneen ahtaajien lakon tii-

moilta useakin asia kummastutti.
Ammattiliiton tehtävänä on jäsen-
tensä etujen ajaminen. Ellei neu-
vottelemalla asiat luonnistu ei auta
muu kuin persettä penkkiin, kuten
eräs ay-johtaja aikoinaan totesi.
Työriidoissa on aina kaksi osa-
puolta ja  sanomalehti ei saisi
mielestäni asettua kummankaan
puolelle.  Keskisuomalainen oli
pelkästään satamaoperaattorien
puolella. Yhtään ahtaajia tukevaa ja
ymmärtävää toimituksellista artik-
kelia en huomannut lehden pals-
toilla. Kaiken lisäksi  myös mie-
lipidepalstoille ei suvaittu yhtään
ahtaajia tukevaa kirjoitusta, niitä
kyllä tarjottiin.

Keskisuomalaisen mukaan Suo-
men talous ja teollisuus oli romah-
duspisteessä lakon takia. Kun 2005
paperikapitalistit estivät 7 viikon

ajan tekemästä paperia, ei se ollut
ollenkaan katastrofi. Stora Enso
nosti paperien hintoja tämänkin
lakon aikana, joten lakostahan taisi
olla joillekin tahoille hyötyäkin.
Kyllä Karvinen on vienyt rutosti
enemmän työpaikkoja Suomesta,
kuin ahtaajien lakko. Propagandaan
pitää suhtautua naureskellen, mutta
kun pääministeri esittää lakko-
oikeuden rajoittamista tulee taas
mieleen kolkko-30 luvun ilmapiiri.

Nyt olisi SAK:n korkea aika
herätä Ruususen unesta ja ryh-
distäytyä. Yleislakkouhka päälle jos
lakko-oikeuteen puututaan. Muu-
taman päivän tai viikon yleislakko
kummasti palauttaisi järkeä polii-
tikkojen ja työnantajapiirien pää-
hän. Tyhjää tilaa kyseisissä päissä
tuntuu olevan riittävästi. Ihmetellen
olen myös seurannut työväen-
puolue Kokoomuksen hiljaisuutta

ahtaajien tukemisessa.  Jos on
korvat niin pitäisi niitä käyttää,
samoin aivoja, jos niitä on. Taitaa
monelle työväenpuoluetta äänes-
täneelle tulla puolueen vaihto. Se
jos mikä olisi käänne terveeseen
Suomeen. Pitäisi tuntea historiaa ,
että tietää työväen saaneen paran-
nuksia vain taistelemalla etujensa
puolesta. Vuoden 1971 metalliliiton
lakon jälkeen saatiin Pekkaset, ei
niitäkään työnantajakapitalisti olisi
koskaan tullut tarjoamaan. AKT
nosti ir tisanomissuojan julki-
suuteen ja siihen varmasti pik-
kuhiljaa tulee parannuksia tule-
vaisuudessa. Pää on avattu ja siitä
suuri kiitos AKT:n väelle.

Reino Welling
Jämsänkoski

“Uskomatonta aivopesua”
“Tiedonvälitys”, vai olisiko
oikeampi muoto puhua “pimi-
tyksestä”, on melkein sota-
aikaisissa tunnelmissa. Sotaa ja
ennenkaikkea “talvi”sellaista
muistellaan lämmöllä ja uholla.
Joensuussa jopa teatterikin on
lämmennyt asialle. On ollut
tarjolla “Sofia ja talvisotaa”.

Karjalainen vihjaisi tänä aamuna
jopa Baltian maiden vapautu-
neen osittain Suomen urhool-
lisen esiintymisen seurauk-
sena. Televisio on näyttänyt
jopa ruotsalaistenkin vimmas-
tuneen meitä kohdanneesta
vääryydestä ja tulvineen puo-
lustamaan Saksaan sitoutu-
nutta maatamme siltä mahdol-
lisuudelta, että saisimme rajan
siirrolla Leningradista kolme
kertaa laajemman alueen pohjoi-
semmasta Karjalasta ja säilyt-
täisimme rauhan. Suomihan ei
ole voittanut yhtään sotaa ei
entisen eikä nykyisen histo-
riansa aikana. Se, että on tuhot-
tu joku kolonna, jonka jäänteitä
kohdellaan museoituneessa
“ajatuspimiössä” näytteenä
siitä, että kannatti tapattaa ja
tuhota satojentuhansien nuor-
ten elämä. Jopa vihreyteen
taipuneetkin haluaisivat poistaa
sotasyyllisyyden muka väärin-
tekona ja hyväksyvät USA:n
murhajoukkojen kauheudet niin
Irakissa kuin Afganistanissakin.

Tiitisen listalla vihjaillaan puo-
lustellen sieltä muka löyty-vän
äärimmäisen arkaa tietoa, joka
puolustaa Supon olemassaoloa.
Aikalailla saman tasoista kuin
konsanaan Stubbin terhistelyä
palkkiovirkoina jaettuja “mini-

lähetystöjä”, joiden tarpeel-
lisuus ei kestänyt todellisuutta.
Slovenian lähettiläällä oli “mu-
istissa” viikoin töistä kutsu
kuuntelemaan Euroviisukar-
sintaa. Kiirettä tuntui olevan.
“Golffatakkin kuulemma pitäisi”.
Huh huh sitä huisketta. Melkein
pelkkiä otsikoita oli koottu val-
koiselle paperille ja perässä
merkintä “salainen”. Ei olisi
kelvannut tuntilistaan yhdelle-
kään työnantajalle.

Tuli kerrattua tuo menneisyyteen
liittyvä ennen ja jälkeen 1918. Ei
oltu nimetty syyllisiä. Ei ehkä ole
mahdollistakaan, koska kapita-
listinen talousjärjestelmä on
kokonaisuudessaan vastuussa
harvainvallan aiheuttamista jul-
muuksista ja sodista. En ole
nähnyt minkään puolueen Suo-
messa enkä muuallakaan nous-
seen suosioon syyttämällä kan-
sojensa kärsimyksiin johtaneis-
ta syistä omien oppi-isiensä sen
hetkisten olosuhteitten vallites-
sa välttämättömiksi tehtyjä pää-
töksiä. Tänä päivänä viestintä eli
tiedonvälitys on suurpääoman
täydellisessä hallinnassa. Se ei
sirottele tuhkaa harteilleen ni-
meämällä atomiaseilla ja kaikilla
mahdollisilla keinoilla tuhoa-
mansa sivistyksen olleen sen
pääasiallinen johtotähti.  Päin-
vastoin se riemuitsee “kiher-
täen” noiden yliviisaiden “va-
semmistolaisten nöyristelylle”
oman ajatusmaailmansa voit-
toon uskomattomista hölmöi-
lyistä. Siinä ei porvaristolle jää
oikeuksiensa oikeutuksellisuu-
desta edes todistustarvetta.

Veijo Saarelainen
 Joensuu
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Lähiradiossa
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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

http://www.kominform.eu/
Maksuton internet-uutispalvelu. Li ity maksuttomil le
postituslistoille! 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 780, 00101 Helsinki
www.tyovaenpuolue.org/
sähköposti: tyovaenpuolue@suomi24.fi
Sampo 800017-70626472

Vapaa Sana
STP:n verkkojulkaisu
http://suomentyovaenpuolue.blogspot.com/

http://personal.inet.fi/koti/matti.laitinen/matti.html
http://www.kolumbus.fi/r.katajaranta/
http://www.vunet.org/

Suosittelemme kotisivuja ja blogeja

http://masanlaari.blogspot.com/
http://korpikommari.blogspot.com/
http://www.punavihreakeskustelu.blogspot.com
http://lievemaa.blogit.uusisuomi.fi//
http://leenahietanen.blogit.uusisuomi.fi//

Larmo Lehtola 30 e, Tarja Männikkö 18 e, Paavo
Heikkinen 30 e, Juha Kieksi 58 e, Hannu Kautto 40 e,
Eira Kärki 30 e, Heikki Männikkö 78,20 e, Esko Koivisto
3 e, Reijo Katajaranta 40 e, Ismo Laaksonen 5 e, Matti
Järvinen 20 e, Anna Saarelainen 40 e, Veikko
Väisänen 46 e, Anja Saarikko 10 e, Reino Welling 9
e, Kaija Siippainen 5 e, Kalevi Wahrman 15 e, Jouko
Nevalainen 25 e, Esko Auervuolle 40 e, Hilkka
Kääriäinen 5 e ja Teuvo Laurinolli onnittelee Paavo
A. Junttilaa 50 eurolla.

Helsingin Työväen Vappu-
marssiyhdistys ry. järjestää
muistotilaisuuden Valtakun-
nallisella Punaisten muisto-
merkillä Eläintarhassa Vappu-
aamuna klo 09.00. Järjestöliput
mukaan. Tervetuloa.

SFT jä SKP:n Itähelsingin
osasto järjestävät  muisto-
käynnin ja  kukkien laskuti-
laisuuden Neuvostosotilaiden
muistomerkillä Kivikossa. Ko-
koontuminen Myllypuron Te-
boilhuoltoaseman pihalla klo
17.00. Järjestöliput mukaan.

SFT:n hal li tus kokoontuu
17.5.10 maanantaina klo 17.00
Kirveskerholla Mäkelänkatu 8.

Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistyksen
Vuosikokous tiistaina 25.5.klo 18.00 Kirves-
kerholla os. Mäkelänkatu 8 klo 18.00. Käsitellään
vuosi-kokoukselle kuuluvat asiat. Tervetuloa.
Hallitus.

Tampereen vappu

STP:n edustajat mukana Tampereen vappukul-
kueessa 01.05.2010. Kulkueen järjestäy-tyminen Sorin
aukiolla klo. 11.00. ja liikeelle lähtö 11.30.
Tavataan STP:n tunnusten alla!

Chollima-urheilun maa -  ilta-
tilaisuus

Suomi-Korea-Seura ry. järjestää torstaina 20.05.
Chollima-urheilun maa - iltatilaisuuden Helsin-
gissä, Hermannin kerhotalolla (Hämeentie 67)
alkaen klo. 18.00. Illan aikana kuullaan alustukset
korealaisesta taekwondosta ja KDKT:n tiestä
vuoden 2010 jalkapal lon MM-kisoihin. Ti lai-
suudessa lisäksi urhei luaiheinen valo-kuva-
näyttely, korealainen myyntipöytä, arvontaa sekä
virvokkeita ja pientä purtavaa.

Tervetuloa!
Lisätiedot:
Seuran sihteeri Juha Kieksi p.040-8498316

Piikin Tutkain

Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz
Joka kuun toinen tiis-
tai 20.00-20.30

VALTTERILLE
Seuraavaa kirpputoripäivää ei ole vielä päätetty, mutta
toivomme seuraavia kertoja varten kirpputorille tavara-
lahjoituksia Kansan äänen ystäviltä ja jär jes-
tötovereilta.

Olemme myyneet parhaimmat tavarat ja nyt tarvit-
semme uutta hyväkuntoista tavaraa. Sen tulee olla
puhdasta ja ehjää. Talouden pienkoneet, astiat, radiot,
kamerat, kahvinkeittimet yms. menevät hyvin kaupaksi.
Jos sinulla on käyttökelpoista tavaraa, jota et enää itse
tarvitse, pistä se kierrätykseen ja lahjoita kirp-
putorillemme. Lahjoituksista pyydämme ottamaan
etukäteen yhteyttä joko Tarja Männikköön p. 050 432

http://kaikontturi.blogspot.com/

65 vuotta suuresta
voitosta

Tapahtuma Hermannin kerholla
Voitonpäivänä, sunnuntaina

9.5.2010 klo 14.00
järj. STP ja Kansan äänen

julkaisijajärjestöt
Tervetuloa,

tarkempi ohjelma kirjeitse ja sähköpostilla

Mielenosoitus pienten korkeakouluyksiköiden alasajoa
ja uutta yliopistolakia vastaan sivistysyliopiston puolesta
Eduskuntatalon edessä ti 27.4.klo 13.

Helsingin Työttömien järjestämä ihmisketjumielen-
osoitus ti 27.4. Aleksanterinkadulle työn ja toimeen-
tulon puolesta. Kokoontuminen  Kolmen Sepän patsaalle
klo 14.30.

Rauhanseminaari Kirjan juhlasal i  8.5. klo 10-15
Kirjantyöntekijänkatu 10 B, Helsinki
Aloitteita ja keskustelua rauhankulttuurista  juontavat Elviira
Davidow & Arja Pekurinen
Lisät. 050 5554392 Pand, 050 573 8598
Natonvastaiset.blogspot.com
Magalis está cocinando - Kuubalaista ruokaa edulliseen
hintaan

Ydinvoima historiaan -päivä 8.5. Helsingissä: klo 12
Tapahtuman avaus Rautatientorilla, klo 14.30 kulkue
Rautatientori l ta eduskuntatalol le, klo 15.30–15.45
kansanedustaj ien näkemyksiä ydinvoimasta edus-
kuntatalolla. Lisät. www.ydinvoima.fi/mielenosoitus.

EI Natolle-performanssi Älä muuta virka! 9.5. klo 13 -
13.30 Helsingissä Kolmen sepän patsaalla. Voiton päivänä
joukko ihmisiä eri puolella Suomea osallistuu Naton
vastaiseen virkkaukseen samaan aikaan julkisella paikalla.

Menovinkkejä



Sivu 20 Nro 2/10Kansanääni

Tuloerot hirvittävät:
Suurella enemmistöllä
pienet tulot. Pienellä vä-
hemmistöllä suuret tulot.

Tilastokeskus kertoi tammi-
kuun lopulla, että vuonna 2008
kokoaikainen palkka oli 2 876
euroa kuukaudessa.  Verohal-
lituksen mukaan keskimääräinen
keskipalkka oli 2 204 euroa.
Kaikki tulot yhteensä olivat
kuukaudessa keskimäärin 2 060
euroa. Eihän tämä näytä ollenkaan
hullummalta. Tosin siinä on vain
joitakin osatotuuksia, joilla ei ole
väestön toimeentulon kannalta
mitään merkitystä.

Verohallituksen tilastot an-
tavat kokonaan toisen kuvan.
Palkkasummasta 1 872 958 pal-
kansaajaa, 69,9 prosenttia, sai
kuukaudessa keskimäärin 1 435
euroa. Se on enää puolet Tilasto-
keskuksen mainostamasta keski-
palkasta. Palkkatulojen jonkin-
laisessa keskikastissa oli 21,2
prosenttia eli 566 717 palkan-
saajaa. Heidän kuukauden kes-
kiansio oli 3 277 euroa.  Sitä
enemmän sai 8,9 prosenttia pal-
kansaajista, mutta tämän joukon
ydin oli  0,1 prosenttia eli 3 505
palkansaajaa, joiden palkka oli
keskimäärin 17 214 euroa kuu-
kaudessa. Kaavio 1.

Kaikista tuloista, joissa ovat
mukana ni in e läkkeet kuin
pääomatulotkin 79,5 prosenttia
eli 3 635 713 tulonsaajaa, , sai
keskimäärin vaatimattomat 1 341
euroa kuukaudessa. Jonkinlai-
sessa tulojen keskikastissa oli 14,3
prosenttia eli 651 622 tulon-
saajaa, joiden kuukauden kes-
kitulo oli 3 558 euroa. Tulon-
saajien varsinainen kapitalistinen
ydin 283 125 tulonsaajaa, 6,2
prosenttia, sai edellisiä enemmän,
mutta sen varsinainen luja ydin oli
pieni, vain 4 675 tulonsaajaa, 0,1
prosenttia kaikista tulonsaajista,
mutta heidän tulonsa oli keski-
määrin 66 901 euroa kuukaudessa!
Kaavio 2.

Tradekan vaalit ja demokraattinen yhteistyö
Tradeka on osuuskauppaliike,
joka on osakas Suomen Lähi-
kaupat OY:ssä, jolle Tradeka on
siirtänyt muun muassa Valintatalot
ja Siwat. Vaalit pidetään kerran
kuudessa vuodessa ja ovat seu-
raavan kerran vuonna 2016. Ke-
vään 2010 vaaleissa joka kolmas
äänesti ja suurimmat paikkamäärät
edustajistoon saivat SDP ja Vasem-
mistoliitto. Keskusta sai yhden ja
SKP kolme. Uudellamaalla Pekka
Tiainen sai Suomen Työväen-
puolueen ehdokkaana suurimman
äänimäärän STP:n, SKP:n ja KTP:n
ehdokkaista ja olisi tullut valituksi,
jos näillä kolmella olisi ollut yhtei-
nen edistyksellisen osuustoimin-
nan vaaliliitto. Silloin KTP:n Jukka
Viita  olisi tullut varalle ja  Eira
Storm SKP:stä toiseksi varalle.
Tiainen olisi tullut valituksi myös
STP:n ja SKP:n muodostamasta
edistyksellisen osuustoiminnan
vaaliliitosta ja silloin Eira Storm
olisi tullut varalle . Tämä olisi
onnistunut myös siten, että vaa-
liliiton nimi olisi ollut SKP:n ja
STP:n tai SKP:n, STP:n ja KTP:n
vaaliliitto.

Tradekan epädemokraattinen
vaalijärjestys ei salli, että puo-
lueet solmisivat vaaliliiton siten,

että kukin olisi omalla nimellään.
SKP puolestaan ei ole halunnut että
vaaliliiton nimi olisi esimeriksi
edistyksellisen osuustoiminnan
vaaliliitto, vaan on halunnut oman
nimensä vaaliliiton nimeen ja tämä
aiheutti paikkojen menetyksen.
Työväen ja edistyksellisen osuus-
toiminnan vaaliliiton nimen käyttö
koko maassa olisi johtanut paljon
useampienkin ehdokkaiden valin-
taan STP:n, SKP:n ja KTP:n ehdok-
kaista, koska yhteistyö olisi vah-
vistanut myös uskottavuutta ja sitä
kautta luottamusta.

Tradekaan l i it tyy toinenkin
epädemokraattisuus sillä se jakaa
vaalitukea edustajistossa edustet-
tuina oleville.  Tradekan vaali-
tilanteessa menettely on muita
ehdokkaita syrjivä.

Työtä edistyksel l i sen  osuus-
toiminnan puolesta niin Tradekan
kuin HOK-Elannonkin osalta on
tarpeen jatkaa olipa edustusta tai ei
ja tukea myös uutta  osuustoi-
mintaa.

Osuustoimintavaal in tulos vah-
vistaa jälleen kerran sen luke-
mattomia kertoja todetun ja epä-
onnistumisten vahvistaman asian,
että edistyksellisten voimien me-

nestyksen kannalta ratkaiseva
kysymys on sellaisen yhteis-
työjärjestön  aikaansaaminen, joka
eri edistykselliset voimat voivat
olla mukana omilla nimillään, mutta
yhteistyöjärjestön nimi on yhtei-
sesti valittu. Kyse on siten Suomen
Kansan Demokraattisen Liiton
SKDL:n mallin mukaisen yhteis-
työjärjestön rakentamisesta 2000-
luvun Suomeen. Aiempia virheitä
tulee korjata ja hyviä kokemuksia
vahvistaa keskinäistä kunnioitusta
noudattaen ketään syrjimättä,
Suomen kansaa, työtätekeviä pal-
kansaajia ja yrittäjiä ja pienituloisia
edustaen ja puolustaen sekä koko
maata rakentaen ja kansainväli-
syyttä rakentaen eri maiden ja
kansojen oikeuksia kunnioittaen.

Vaalissa Uudeltamaalta ehdok-
kaamme saivat ääniä seuraavasti:
Tiainen 143, Männikkö T 56,
Nummiranta 45, Wahrman 28,
Koivisto 27 ja Auervuolle 24.
Uudellamaalla SKP sai 872 ääntä,
KTP 325 ääntä, sekä STP 323
ääntä. KTP:n Jukka Viita sai 117
ääntä ja SKP:n Eira Storm 93 ääntä.
Vaaliliitossa näiden ryhmien yh-
teinen äänimäärä olisi ollut 1520
ääntä, jolla olisi tullut yksi edus-
tajistopaikka sekä kaksi vara-
paikkaa.

Pääomapiirien imperialistisen politiikan vuoksi maailmanrauha on
uhatumpi kuin aikoihin. Nopeasti puhjennut globaali talouskriisi  luo
sosiaalista turvattomuutta ja taloudellista hätää, joka koskettaa jollain
tavalla lähes jokaista suomalaista palkansaajaa, eläkeläistä, opiskelijaa,
työtöntä ja pienyrittäjää. Yhä äänekkäämmät vaatimukset Suomen Nato-
jäsenyydestä ja pyrkimys kytkeä Suomi sotilaallisiin seikkailuihin
herättävät laajoissa kansalaispiireissä suurta huolta. Hallituksella on
Nato-optio, päätös sijoittaa suomalaisia Naton nopean toiminnan
joukkoihin. Tämä on johtamassa vaaralliseen tilanteeseen. Näkö-
piirissämme on muitakin kärjistyviä globaaleja uhkia, joista voisi mainita
esimerkiksi ympärillämme havaittava ilmastomuutos, köyhyyden
kasautuminen, sairauksien leviäminen, sekä niistä johtuvat muuttoaallot.
Näiden asioiden vuoksi vappumielenosoituksilla tulee tänäkin vuonna
olemaan entistä suurempi merkitys.  STP ja Kansan äänen jul-
kaisijajärjestöt kehottavatkin kaikkia osallistumaan työväen perinteisiin
vapputapahtumiin omilla paikkakunnillaan.

Helsingin Vappu

Yhteinen muistotilaisuus punaisten muistomerkillä
Vapunvieton aloitamme kokoontumalla aamulla klo 09.00 yhteiseen
muistotilaisuuteen Helsingin eläintarhaan Valtakunnalliselle punaisten
muistomerkille.  Järjestöliput mukaan.

Työväen vappumarssi Helsingissä Rautatientorilta Hakaniemeen
Helsingin työväen yhteinen vappumarssi järjestetään vapunpäivänä
1.5.09. Vappumarssia varten kokoonnumme vappuaamuna klo 10.00
alkaen Rautatientorille. Siellä kohotamme ylös Vappumarssi-
yhdistyksen tunnuksen “Sotaa vastaan” ja ryhmitymme sen taakse.
Kaiutinautomme toimii hyvänä opasteena. Rautatientorilta marssi lähtee
klo 11.00 Helsingin keskustan kautta Hakaniemeen, jossa eri järjestöt
järjestävät omia vapputapahtumiaan.  Helsingin Työväen vap-
pumarssiyhdistyksen järjestämään vappujuhlaan rauhanpatsaalle
marssimme Metallitalon edestä suoraan lippujemme ja banderolliemme
kanssa.

Työkansan ja Nuorison Vappujuhla Helsingissä
Helsingin Työväen vappumarssiyhdistys ry.  kutsuu kaikkia
osallistumaan Työkansan Vappujuhlaan Hakaniemenrantaan Rauhan
patsaalle. Juhla alkaa heti vappumarssin jälkeen noin klo 11.45. Siellä
puhuvat valt. tri Pekka Tiainen STP, puheenjohtaja Hannu Harju
KTP, Seppo Harjunpää SFT, sekä maahanmuuttajien puolesta Nowzar
Nazari CPI.n Suomen jaosto. Muusta ohjelmasta vastaavat, Heikki
Typpö ja kitara, Teuvo Kauhanen sekä Konnakööri. Juontaa
Marja Eronen

Vappujuhla Hermannin kerholla
Heti Kaisaniemen Vappujuhlan jälkeen alkaa Hermannin kerholla n. klo
13.30 Kansan äänen julkaisijajärjestöjen ja Hermannin Naisten yhteinen
vappujuhla. Tässä juhlassa esiintyvät mm. Heikki Typpö ja kitara sekä
Konnakööri. Puheenvuoroja pitävät: Tervehdyspuhe; Timo Kangasmaa
ja vappupuhe Pekka Tiainen. Saatavilla nakkeja, perunasalaattia ja
hyvä kahvipöytä voileipineen Tervetuloa kaikki tähän yhteiseen juhlaan.
Buffetista perimme 6 euron maksun.

Kuopion vappu

STP:n vapputilaisuus Kuopion torilla 1.5. klo 9.35 - 10.00. Puhuuvat
mm. puheenjohtaja Juhani Tanski sekä Raimo Ruttonen.

Kuopion Vappumarssi klo 13 Kuopion torilta Valkeisenlammille.
Järjest.  toripuheiden jälkeen siskotytön patsaalla klo13.Valkei-
senlammella vappupiknik iltakuuteen saakka. Luvassa on palopuheita,
musiikkia, politiikkaa, vapaata hengailua, järjestöesittelyjä, karne-
vaalitunnelmaa - kaikilta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa
mukaan. Valmisteltujen puheenvuorojen jälkeen sana ja mikki on vapaa
kaikkien käytettäväksi (10 min./puhuja). Illasta marssijoilla ja juhlijoilla
on lisäksi mahdollisuus siirtyä K-klubille jatkokarnevaaliin (Vuorik. 14,
70100 Kuopio). Klubilla esiintyy rap-artisti Ilkka Tillanen & Räme-
elukka.

Järj. Vappumarssitoimikunta

Sonkajärven Vappu

Sonkajärven vappumarssi 30.4.2010 Lakko-oikeuden ja sotilaallisen
liittoutumattomuuden puolesta! Kulkue lähtee entisen Sonkalinnan
tontilta klo 18. Kunniakäynti Raivaajapatsaalla Sana on vapaa
Päiväkeskus Pysäkin sisäpihalla. Keskustelua uudesta työväenluokasta,
luokkatietoisuudesta ja solidaarisuudesta. Simaa ja munkkeja! Puhuu
mm. STP:n pj Juhani Tanski

Järj. Sonkajärven vapputoimikunta

Vappuna työn, rauhan, edistyk-
sen ja ympäristön puolesta

Aineiston kokosi
Kai Kontturi


