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Ranskan ja Hollannin kansanäänestykset
pelästyttivät pääomapiirejä, koska pääomaa
suosiva Eu-politiikka saa yhä enemän vas-
tustajia. On kuitenkin erheellistä kuvitella
heidän luopuvan esityksestään. EU:n perus-
tuslakiesitys on tehty suurten voittojen turvaa-
miseksi, siksi he vain odottelevat hetkeä nostaa
asia uudelleen edille. Kuva Vantaan Tikku-
raitilla järjestetystä tiedotustilaisuudesta

Wärtsilä Dieselin hautajaiset Turussa

Sivut 8-9

EU-jäsenyyden aikana maastamme on viety pääomia
saman verran kuin meillä kotimaassa tällä hetkellä
on tuotantopääomaa, yhteensä 258 miljardia euroa.
losviety pääoma koostuu voitoista  ja ulkomaille
myytyjen yritysten myyntituloista. Hyvä esimerkki tästä
on Wärtsilä Diesel. Investoinnit Suomeen eivät tällä
hetkellä korvaa maamme tuotantokaluston kulumista.
Ei ihme ettei työttömyys hellitä.

Lue Wärtsilä Dieselin tarina
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Öljykriisin syynä vÖljykriisin syynä vÖljykriisin syynä vÖljykriisin syynä vÖljykriisin syynä väärääräärääräärä politiikkaä politiikkaä politiikkaä politiikkaä politiikka
Aasian tsunamia seurasi Amerikan tsunami, jota nyt

syytetään öljyn hinnan kohoamisesta. Katrina kuitenkin
vain nosti esiin kansainvälisen talouden riskejä ja
öljytalouden haavoittuvuuden

Öljy on vain harvojen imperialististen uuryritysten
käsissä, jotka syntyneessä tilanteessa pyrkivät kasvat-
tamaan voittojaan. Lisäksi New Orleansin patoja piti
korjata, kutta rahat käytettiin Irakin sotaan. Sisksi
autoilijat ovat joutuneet maksamaan viime päivinä
bensasta 1,50 euroa/ litra.
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Hallituksen budjettiluonnos
kapitalisteja  varten

Hallitus sai valmiiksi bud-
jettiluonnoksensa vuodelle
2006 elokuun lopulla 24.8.
Valtiovarainministeri Antti
Kalliomäen ja pääministeri
Matti Vanhasen johdolla
tehty budjetti ei ollut kovin-
kaan työläs, parissa tunnissa
kyhätty. Budjetille on ase-
tettu valmiit raamit jo EU:n
tasolla, vain eräät yksi-
tyiskohdat vaativat pientä
viilausta.

Budjetti joutuu ennen hyväk-
symistään eduskunnan käsit-
telyyn, jossa se voi vielä muuttua.
Yleensä viimeinen nuijankopau-
tus budjetin osalta tehdään joulu-
kuussa ennen eduskunnan lähte-
mistä joululomalle.

Sellainen merkkipaalu
budjetissa saavutettiin, että nyt
budjetin koko 39,5 mrd. euroa
ylittää vuoden 1991 budjetin, joka
oli tuolloin hieman alle 230 mrd.
markkaa. Sen jälkeenhän kaikkea
julkista taloutta alettiin Ahon ja
Lipposen hallitusten toimesta
leikkaamaan ja juustohöylällä
viilaamaan. Noiden leikkausten
tuloksena julkisesta sektorista
otettiin pois n. 60 mrd. markkaa eli
n. 10 miljoonaa euroa. Tietenkään
näitä vuoden 1991 lukuja ei voi
suoraan verrata nykyisen budjetin
lukuihin. Hintataso on sen jälkeen
monilta osin kallistunut merkit-
tävästi, vaikka inflaatio onkin ollut
kurissa. Hallituksen nykyinen
budjettiluonnos on näin suhteu-
tettuna oleellisesti pienempi kuin
vuoden 1991 budjetti. Nykyisestä
budjettiluonnoksesta puuttuu
edelleenkin nuo leikatut kym-
menen miljardia euroa. Ei  90-
luvun leikkauksia ole palautettu
takaisin budjettiin.

Hallituksen suurituloisia
suosiva linja näkyy mm. sen
verolinjassa. Ansioverotuloja
vähennetään 840 miljoonalla eu-
rolla. Tästä edusta suunnataan
merkittävä osa suurituloisten
marginaaliverotuksen pienentä-
miseen. Tosin verotulojen vähen-
nyksestä 200 miljoonaa suun-
nataan sairausvakuutusmaksujen

kompensoimiseen. Tuon saattaisi
kuvitella palvelevan myös pie-
nempituloisia. Myös varallisuus-
vero poistetaan edelleenkin kaik-
kein varakkaimman kansanosan
hyödyksi. Hallituksen tiedotteen
mukaan verokevennykset alen-
tavat keskituloisen palkansaajan
verotusta 0,7 %.

Hallituksen köyhä paketti
Hallitus laati budjettiin ns.

köyhyyspaketin. Kaikkein pieni-
tuloisimpien aseman paranta-
miseen suunnataan vuosina 2006
n. 30 miljoonaa euroa ja vuonna
2007 n. 90 miljoonaa euroa. Kallio-
mäki luonnehti köyhyyspakettia
”hyvin suureksi”. Kaikki on
kuitenkin suhteellista. Jos köy-
hyyspakettia verrataan vaikkapa
pörssiyritysten 10 mrd. euron
voittoihin tai näiden yritysten
jakamiin lähes 5 miljardin osin-
koihin, niin köyhyyspaketti on
tässä valossa todella köyhä pa-
ketti verrattuna Suomen rikkaalle
eliitile annettuun "rikkauspaket-
tiin". Hallitus myös nostaa kan-
saneläkkeitä 5 euron tasokoro-
tuksella. Tällä rahalla eläkeläinen
saakin jo yhden ylimääräisen
puuron kuukaudessa.

Hyviäkin asioita budjetista
löytyy kuten toimeentulotuen
saajilta poistettava järjetön 7%:n
omavastuuosuus asumismenois-
ta. Sekin tosin poistetaan vasta
syksyllä 2006. Hallitus pyrkii
nopeuttamaan asuntotonttien
saatavuutta ja sitä kautta alenta-
maan asumiskustannuksia otta-
malla käyttöön korotetun kiin-
teistöveron kokonaan rakenta-
matta oleville tonteille Helsingin
seudun 14 kunnassa.

Keppiä budjetti tarjoaa
pitkäaikaistyöttömille. Yli 500
päivää työmarkkinatukea saan-
eille toteutetaan ”yhteiskun-
tatakuu” tarjoamalla heille työtä
tai koulutusta. Jos näistä kieltäy-
tyy työmarkkinatuki lakkaa juok-
semasta.

Kaikkein eniten budjetin
yhteydessä riideltiin liiken-
teestä. Valtiovarainministeri pisti

uusiksi liikenneministeri Leena
Luhtasen johdolla laaditun kiireel-
lisyysjärjestyksen tie- ym. liiken-
nehankkeissa. Risuja Kalliomäki
sai sekä puoluetovereiltaan että
etenkin Keskustan suunnalta.
Kalliomäen takapiruksi on esitetty
SDP:n uutta puheenjohtajaa Eero
Heinäluomaa, joka tällä tavoin
olisi halunnut sotkea valmiita
piirustuksia ja lyödä puumerk-
kinsä budjettiin. Joka tapauk-
sessa Kalliomäki ja Vanhanen
sopivat nopeasti erimielisyydet
kuvaten niitä myrskyksi vesi-
lasissa. Näin Tampere saa ohikul-
kutiensä ja Kainuu Oulu - Kuusa-
motien parannuksen. Luhtasen
työryhmän esitykset säilytettiin,
vaikka joitakin niistä siirrettiin
myöhemmäksi.

Myös alkoholin veropro-
sentin nostaminen on ollut esillä.
Peruspalveluministeri Liisa Hys-
sälä on vaatinut viinan veron
korottamista, mutta hallituksessa
ajatus ei ole saanut kannatusta,
eikä sitä tullut budjettiesitykseen.
Jos alkoholin verotusta joskus
korjataan, niin silloin kannattaisi
suosia mietoja alkoholijuomia,
viinejä ja oluita. Nyt verotus
suosii aivan liikaa väkeviä juomia
ja ohjaa ihmisiä humalahakuiseen
ryyppäämiseen.

Budjetin tulopuolen ar-
vioidaan olevan 38,8 mrd. euroa,
josta verotulojen arvioidaan
olevan 33,1 mrd. euroa. Budjetti
on runsaat 600 miljoonaa alijää-
mäinen, mikä vaje täytetään lai-
nanotolla. Valtionvelka laskee 39
prosenttiin vaikka velka kas-
vaakin euromääräisesti. Valtion-
velan uskotaan olevan vuoden
2006 lopussa 62,4 mrd. euroa.

Kunnille budjettiesitys ei
tarjoa paljoakaan. Kuntien val-
tionosuuksiin tehdään 2,4%
kustannustason tarkistus. Valtio
rahoittaa kuntien peruspalveluita
yhteensä 7,4 mrd. euron valtion-
osuuksin.

RK/Kä

“Tsunamin” jälkeen
USA:n oma “tsunami” herättää monenlaisia kysymyksiä. Katrina

pääsi yllättämään sen haettua mereltä lisää voimaa ja yllettyä lopulta
niin suureen raivoon, että tuloksena oli vuosisataan suurin
luonnonkatastrofi Amerikan mantereella. Mutta tapahtuiko tämä
ilman ennakkovaroitusta kuten se oikea tsunami Intian valta-
merellä?

Ympäri maailmaa saadut tiedot osoittavat taifuunien ja
hurrikaanien kaltaisten lämpimillä merialueilla esiintyvien
hirmumyrskyjen lisääntyneen ja samalla ne ovat kasvattaneet
voimaansa. Sen minkä tavallinen mattimeikäläinenkin voi todeta,
myöntävät lähes kaikki ilmastontutkijat, että ihmisen aiheuttama
ilmastonmuutos on tosiasia.

Alkukesästä ilmastontutkijat ja kansalaisaktivistit keskustelivat
eräässä televisio-ohjelmassa ilmastomuutoksen vaikutuksista.
Siinä esitettiin myös ajatus, että mitä teemme sitten, kun tapahtuu
todella megaluokan katastrofi, esimerkiksi Golf- virran kääntyminen.
Viime aikojen uutisia kun katsoo, niin syntyy ajatus, että jospa
meillä on jo menossa tällainen megaluokan katastrofi. Pyreneiden
niemimaalla raivoavat kesäisin entistä laajemmat metsäpalot. Tällä
hetkellä näyttää siltä, että metsää palaa enemmän kuin kasvaa.

Entistäkin kuumemmat kesät ja ankara kuivuus ovat merkki siitä,
että aavikoituminen tuntuu leviävän Afrikasta Espanjaan.
Presidentti Bush vakuutti, että New Orleans rakennetaan
uudelleen. Näin varmasti tehdään jos tilanne rauhoittuu. Mutta
hyvin todennäköistä myös on, että voimistuvat hirmumyrskyt
uhkaavat alueen kaupunkeja tulevaisuudessa entistä useammin.
Kysyä voi, että voiko Meksikonlahteen rajoittuvien etelävaltioiden
alueella tulevaisuudessa elää normaalia elämää. Otetaanko käyttöön
kovatkin hurrikaanit kestävä rakennustekniikka vai syntyykö
muuttoliike pohjoiseen? Jos Katrinan kaltainen hirmumyrsky
toistuu, uskaltavatko vakuutusyhtiöt silloin vakuuttaa ihmisten
omaisuuden?

Nämä uhkakuvat ovat todellisia. Joku voi sulkea silmänsä ja
ajatella, että kyse on paikallisista ilmiöistä. Niinköhän vain? Etelä-
Ruotsissa ja Baltiassa metsiä koristavat suuret myrskyntuhoalueet,
joita aiemmin ei ollut. Meillä kotosuomessa oja- ja viemäri-
järjestelmät ovat saaneet elokuussa toimia kapasiteettinsa
ylärajoilla. Ja tämä on pientä verrattuna keski- Euroopan
kaatosateisiin.

Katrinan vaikutusalueella sijaitsevat USA:n keskeiset öljyn-
tuotanto- alueet, joka näyttää vaikuttavan polttoaineiden hintoihin
niin, että bensiinilitra voi lähiviikkoina maksaa 1,5 •. Vaikka USA ei
hyväksynytkään Kioton sopimusta, näyttää siltä, että koko muu
maailma jollain tavalla joutuu bensan hinnan muodossa USA:n
kärsimän katastrofin maksumieheksi.

Tällaisessa tilanteessa nousevat eteen suuret ratkaisut. Osaako
ihminen vastaisuudessa toimia taitavasti ja vastuullisesti tällaisten
uhkien edessä? Nykyinen yhteiskuntamme antaa luonnonvoimia
ja globalisaatiota vastaan  vain ”tulvatakuut”. Sosialismia tarvitaan.
Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää sanoo vanha viisas
sananlasku.
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Sinä, minä ja Hentun Liisa
Viimeaikoina

on yksi jos toi-
nenkin puhunut
suurella antau-
muksella turval-
lisuudesta ja tur-
vatakuista. Jo-
kainen puhuja

tuntuu olevan herttaisen yksimie-
linen siitä, että turvallisuus on
yksin pyssyjen piipuissa, tan-
keissa ja hävittäjissä, vaikka
todellinen sinun, minun ja Hentun
Liisan turvallisuus on työlli-
syydessä, palkoissa ja sosiaa-
liturvassa. Jos leipä loppuu, niin
henki menee ilman pyssyjäkin.

q q q

Muutama päivä sitten Pentti
Sadeniemi (HS 28.8) totesi, että
Yhdysvaltojen turvallisuusolet-
tamukset ovat vahingoittaneet
pahasti sen etuja. Vahinko, sillä
vain Yhdysvallat voi olla soti-
laallisella ylivoimalla sekä demok-
ratian ja vapauden tyyssijana
demokraattisen maailman johtaja ja
ihmisoikeuksien ylin vartija sanoo
Sadeniemi.

Pentti Sadeniemi, ei ole ajatuk-
sineen yksin. Se on todellinen
vahinko. Luulisi, että jokainen
itseään kunnioittava tuomitsee
ehdoitta ja yksiselitteisesti USA:n

raakalaismaisen hyökkäyksen mm.
Irakiin, sen totaalisen tuhoamisen ja
ihmisten tappamisen kauko-ohjatulla
sotakoneellaan.

Yhdysvaltojen ylistäminen demo-
kratian ja vapauden tyyssijana on
täydellistä itsepetosta. Demokra-
tiasta siellä ei tiedetä enempää kuin
sika pohjantähdestä. Yhdysvalloissa
kuvitellaan, että demokratia on sama
asia kuin samalla kirjaimella alkava
kaikesta päättävä dollari. Demok-
ratioissa ihmisillä on myötäsyn-
tyinen äänioikeus, mutta ei Yhdys-
valloissa. Siellä jokaisiin vaaleihin
äänioikeus on erikseen anottava
rekisteröitymällä. Mutta sekään ei
riitä. On vielä tarkistettava onko
äänioikeus, rekisteröinti, hyväksytty.
Joskus rekisteröintikierros on tehtävä
useampaan kertaan – jos voimaa,
aikaa ja mielenkiintoa riittää.

Puheet vapaudesta ja ihmisoi-
keuksista on aivan uskomaton mai-
nostemppu. Kahden maan Yhdys-
valtojen ja Ruotsin maaperällä ei ole
käyty sotaa yli sataan viiteen-
kymmeneen vuoteen joten ne ovat
vertailukelpoisia. Jo 1990-luvun
lopulla Ruotsin väestöstä 17,4
prosenttia ylitti 64 vuoden iän, mutta
USA:ssa vain 12,4 prosenttia. Ruot-
siin verraten joka ikinen vuosi viisi
prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä,
15 miljoonaa ihmistä, menehtyy
ennen aikojaan, ennen 65 vuoden ikää.

Heillä ei ole muuta kuin vapaus kuolla
ihmisoikeuksien puutteeseen.

Eräiden asiantuntija-arvioiden
mukaan myös vuonna 2050 USA:n
väestöstä yli 64 vuotiaita on 12,4
prosenttia. Tässä suhteessa politiikka
on valettu sementtiin.

Tätäkö on turvallisuus, demok-
ratia, vapaus ja ihmisoikeudet?
Kaukana siitä. Eihän viidentoista
miljoonan ihmisen uhraaminen ole
kuin viisi prosenttia, joten se on niin
pikkujuttu, ettei sitä kukaan edes
huomaa!

q q q
Nyt joku saattaa ihmetellä, että

mitä meille sinulle, minulle ja Hentun
Liisalle kuuluu mitä Yhdysvalloissa
tapahtuu. Eipä sellaisenaan kuulu-
kaan, mutta kun puhutaan kilpailu-
kyvystä, niin jo alkaa kuulua.
Politiikallaan USA tukee kilpailu-
kykyään, kun puolet väestöstä
jätetään todella pienipalkkaisten
pätkätöiden varaan ja kunnollisen
terveyden-, sairaan- ja vanhusten-
hoidon ulkopuolelle. Kun manalan
majoille ajetuille ei tarvitse maksaa
eläkkeitäkään, niin siinä säästyy joka
vuosi 200- 250 miljardia dollaria.
Säästyvät todella valtavat rahat.

Suomessa on aina ihannoitu ame-
rikkalaisuutta, vaikka se on vain
unelma, illuusio. Tähän ihannointiin
herrat luottavat, mutta samalla
hokevat, että emme ole sen kanssa

kilpailukykyisiä ja että tilanne
huononee, kun väestö vanhenee.
Nykyisellään, vuonna 2005, meillä on
yli 64 vuotiaita 15,7 prosenttia
väestöstä. Tilastokeskuksen teke-
mien poliittisesti tarkoituksenmu-
kaisten ennusteiden (Työministeriö;
Työvoima 2017) mukaan vuonna
2030 tuo luku on 25,6 prosenttia.
Siinä on Yhdysvaltoihin verraten
enemmän kuin puolet liikaa – 690 000
henkeä. Se merkitsee, että kilpai-
lukyky nykyisestä vielä heikkenee.
Niinpä herrat ajattelevat, että asialle
on tehtävä jotain...

q q q
Niinpä tuli heureka; jaetaan maa

kahteenkymmeneen suurkuntaan!
Sillä voidaan lopettaa turhat pienet
päiväkodit ja koulut, lopettaa lukuisat
terveyskeskukset, pikkusairaalat ja
vanhusten talot. Ne voidaan keskittää
taloudellisesti tehokkaisiin suurem-
piin yksiköihin. Samalla saadaan
turvattua korkeatasoinen opetus,
terveyden-, sairaan-, lasten- ja
vanhustenhoito. Siinä on todella
oivallinen ajatus ja rahaa säästyy.

Sillä ei ole väliä, vaikka matkat
pitenevät kymmeniä tai satoja
kilometrejä. Se, joka ei halua tai pysty
niitä kulkemaan se on hänen ongel-
mansa. Jääpä iästä riippumatta turhat
käynnit ainakin terveysasemille,
sairaaloihin ja vanhustentaloihin

tekemättä. Siten myös manalaan
noutaja pääsee nopeammin pai-
kalle. Sillä korjattaisiin tehokkaasti
väestörakennetta, vähennettäisiin
vanhusväestöä, parannettaisiin
kilpailukykyä ja lisättäisiin har-
vojen ja valittujen voittoja. Niin
että kyllä se siitä...

Näin joustavasti voitaisiin siir-
tyä jo hoidetusta talonpojan
tappolinjalta entistä laajemmalle
tappolinjalle.

q q q
Kaikki torvet toitottavat, että ei

ole rahaa. Kyllä on, mutta sitä ei
haluta käyttää yhteiseksi hyväksi.
Esimerkiksi vuoteen 1990 verraten
kokonaistuloista palkoista, sosiaa-
liturvasta ja julkisista tuloista oli
leikattu yhteensä 25,7 miljardia
euroa. Koko tämä summa, 153
miljardia Suomen markkaa, on
lahjoitettu Suuren Rahan ylimää-
räiseksi voitoksi - siis pelkäksi
ylimääräiseksi voitoksi. Siinä on
mistä ottaa.

Turvallisuus ei ole pyssyn pii-
pussa, ei EU:ssa eikä NATO:ssa.
Se on kokonaan kiinni siitä poliit-
tisesta tahdosta, jolla yhteis-
kunnallisia tuloja ja hyvinvointia
jaetaan.Ja se tahto riippuu sinusta,
minusta ja Hentun Liisasta...

Kai Kontturi

Katrina, tsunami ja öljy

Aasian tsunami ja USA:ta
kohdannut Katarina-myrsky
ovat valtaisia inhimillisiä katas-
trofeja. Hädän keskellä pelas-
tustoimet ovat asia numero
yksi. Samalla on kysyttävä,
miksi tällaista päästetään ta-
pahtumaan.

Tsunami kohdistui maailman-
talouden takamaille, jossa suurimmat
vaikutukset tulivat siitä, että rakenta-
minen oli tehty halvalla, vakuut-
tamatta ja siten, ettei ollut otettu
huomioon tulvariskiä. Tällä tavoin oli
alennettu matkojen kustannuksia ja
hintadumpattu pohjaa massaturis-
mille Floridan hiekkarantojen vaihto-
ehdoksi. Bangladeshin tulvat ovat
vaatineet aiemmin vielä enemmän
kuolouhreja, mutta ne on sivuutettu
lyhyillä uutisoinneilla, koska länsi-
maisia turisteja ei siellä juuri ole ollut.
Maailmataloutta ei tsunami heilaut-
tanut. Sanottiin, että olisi ollut
osakemarkkinoilta kohteliasta edes
niiata  - tosin maailman pörssisalit
osallistuivat muiden mukana hetken
hiljaisuuteen.

Hirmumyrsky Katrinan vahingot
ovat valtaisat, mutta ihmisuhreina
kuitenkin  murto-osa Tsunamin ja
Bangladeshin tulvien vahingoista.

Katrina kuitenkin osui kuin nuoli
Yhdysvaltojen öljyntuotantoalueen
sydämeen. Se nosti esiin kansain-
väliseen talouteen liittyviä riskejä ja
öljytalouden haavoittuvuuden. Sa-
malla se merkitsi melkoista Georg
Bushin edustaman poliittisen linjan
uskottavuuden romahdusta.

Konkreettinen asia on se, että New
Orleansin patojen vahvistamisesta oli
säästetty ja suurimmat inhimilliset ja
suorat aineelliset vauriot aiheutuivat
juuri patojen murtumisesta. Köyhä
etelä ei ole kuitenkaan Bushin tukia-
luetta eikä sinne siksi ole uhrattu
varoja.

Bush on myöskin valinnut linjak-
seen ristiretken, jossa amerikkalaisia
arvoja edistetään maailmalla asein.
Vietnamin sodassa tällaiselle linjalle
kävi huonosti. Afganistanissa tuli
jonkinasteista menestystä, mutta nyt
Yhdysvallat rämpii Irakin suossa.
Yhdysvallat on halunnut pitää vah-
vat asemat Lähi-idässä turvatakseen
öljyn saatavuutta. Tarkoitus on ollut
saada putket Kaspialta välimerelle,
jotta öljy ei kulkisi Venäjän kautta.
Samaan valta-asemien rakentamiseen
liittyy pyrkimys Turkin saamiseksi
EU:n jäseneksi. Näissä suunni-
telmissa ja Lähi-idän tilanteen saa-

misessa Yhdysvaltain hallintaan on
suuria ongelmia, kun pitäisi turvata
asema senkin tilanteen varalle, jos
Saudi-Arabian kuningashuoneen
asema horjuu.

Venezuelassa, joka on Latinalaisen
Amerikan suurin öljyn toimittaja
Yhdysvalloille, on Chavezin hallitus,
joka on myönteinen Castron Kuu-
balle. Alaskassa tulevat vastaan
luonnonsuojelukysymykset haavoit-
tuvilla arktisilla alueilla.

Läntistä öljy-yhtiöistä Shellillä on
ollut hankaluuksia Nigeriassa, koska
alkuperäisasukkaita on häädetty
öljyntuotannon tieltä. Lontoossa
Thames-joen mutkan eteläpuolella
olevassa pääkonttorissa ei ole kyltin
kylttiä, joka kertoisi, että kyseessä
on Shellin pääkonttori. Sammutetuin
lyhdyin ajaminen lienee viisasta, ettei
herätettäisi mielenosoittajien huo-
miota.

Venäjän Haradkovski-oikeuden-
käynnin yksi taustatekijä oli, että
läntiset öljy-yhtiö olivat pyrkineet
saamaan omistukseensa Venäjän öljy-
yhtiöitä. Putin haluaa pitää omis-
tuksen Venäjällä.

Nyt uutena murheena Katrina-
myrsky vähensi Yhdysvaltojen omaa
öljyntuotantokapasiteettia arviolta
kolmella miljoonalla barrelilla päi-
vässä eli viidenneksellä. Vähennys on
suurempi kuin esimerkiksi Vene-
zuelan koko öljyn tuotanto. 40 %
vähennyksestä on sellaista, että
laitoksen ovat kärsineet erittäin
pahoja vaurioita, jotka keskeyttävät
tuotannon pitkäksi aikaa.

Patojen korjaamiseen ei ole ollut
varoja, koska Irakin sota on tullut
kalliiksi. Irakissa ovat myöskin
kansalliskaartilaiset, jotka eivät siksi
ole voineet olla avustustehtävissä
Katrinan tuhoalueella.

Öljytalouden ongelmat kertovat
Yhdysvaltojen voimapolitiikan ja
talouden haavoittuvuudesta. Maa
velkaantuu vauhdilla. Ulkomainen
velka on jo tähän mennessä kasvanut
suhteessa kansantuotteeseen enem-
män kuin Suomessa koko 1990-luvun
laman aikana. Ero on siinä, että
Suomessa velka alkoi sitten vähetä,
Yhdysvalloissa velkaantuminen
jatkuu. Alijäämä on suurin Kiinan
kanssa, mutta jos öljyä ei ostettaisi
niin paljon eikä Irakin sotaa olisi,
velka olisi hallinnassa. Tältä kannalta
Yhdysvaltojen talous pyörii velka-
öljyllä. New Orleansin köyhät
maksavat hengellään ja vähäisellä
omaisuudellaan tästä politiikasta.
Heistä ei ole piitattu, kun padot on
jätetty korjaamatta. Meillä öljypoli-
tiikka näkyy bensiinin litrahinnan
nousuna ja lämmityksen ja sähkön
kallistumisena. Tietysti tällaisessa on
aina myös rahastamisen paikka.
Bensiini nostettiin 1,5 euroon litralta,
vaikka öljy oli ostettu ja jalostettu
ennen Katrinaa. Sähkön hintaa
nostettiin, vaikka se on suurelta osin
ydinvoima- ja vesivoimasähköä,
johon Katrina ei vaikuta suoraan.
Neste Oil ja Fortum kylpevät rahas-
sa. Valtion energiaverotulot nousevat,
koska ALV on prosenttivero. Kun
energian hinta nousee 30 %, ALV-
tuotot nousevat 30 %.

Suomessa Max Jacobson, Martti
Ahtisaari ja Liisa Jaakonsaari ovat
toistuvasti esittäneet liittymisestä
NATO:oon turvatakuiden saami-
seksi. Jos Suomessa on turval-
lisuusongelmia, hoitaako Yhdysvallat
ne, kun ei ole hoitanut omien kansa-
laistensakaan kohdalla? Kävisikö
päinvastoin niin, että meistä tulisi
toisten virheiden paikkaajia, kuten
olisi tapahtunut, jos olisimme osal-
listuneet ”yhteiseen” koalitioon
Irakin sodassa, kuten Bush asian
ilmaisi ilman, että Paavo Lipponen
olisi sanonut tähän poikkeavaa
mielipidettä ennen vuoden 2003
eduskuntavaaleja.

Vaihtoehdoksi NATO:lle vaaditaan
EU:lta turvatakuita. Sotkeutuminen
suurvaltojen valtapeliin on vierasta
Suomen hyviin naapurisuhteisiin
perustuvalle, rauhan edistämiseen
tähtäävälle ja puolueettomuuteen
suurvaltojen eturistiriidoissa raken-
tuvalle ulkopolitiikalle. EU:n turva-
takuut ovat tähänkin asti olleet
epäuskottavia, mitä tällaiset ongel-
mat lisäävät. EU on lisäksi työttö-
myyskriisissä ja perustuslaki hylly-
tettiin Ranskan ja Hollannin äänes-
tyksissä. Vahvan euron politiikka on
hyvä esimerkki siitä, miten pienen
maan edut eivät tule EU:ssa otettua
huomioon. Eipä silti, ei muidenkaan
EKP:n jäsenmaiden. Saksassa on
viiden miljoonan työttömyys. Kat-
rina-myrsky sekoitti osaltaan Saksan
vaalikamppailua. Katarina-myrskyn
konkreettinen vaikutus oli epäilyksen
lisäys Angela Merkelin suunni-
telmaan korvata palkkoihin peru-
stuvia työttömyysvakuutusmaksuja
välillisellä verolla perusteluna työn
kysynnän edistäminen. Vakuutus-
maksut ovat 6,5 % palkoista, kun
työttömyys on lähellä viittä miljoo-
naa. Kolmanneksen alennus tarkoit-
taisi 2 % nousua välillisiin veroihin.
Myrsky nosti bensiinin ja muita
hintoja ja välillisen veron nosto vielä
lisää. Siirto sisältyi Markelin 100
päivän ohjelmaan, jonka muita osia
ovat löysemmät työsuojelusäädökset
ja tuotantolaitoskohtaiset sopimus-
neuvotteluallianssit, mikä merkitsee
siirtymistä liittokohtaisesta paikal-
lisen tason sopimiseen.

Suomella ei ole niin sanottua
turvallisuusvajetta ulospäin. Suu-
rin turvallisuusriski onkin yhteis-
kunnan mureneminen sisältäpäin
eriarvoisuuden lisääntyessä, työttö-
myyskriisin jatkuessa, sosiaalisten
ongelmien ulottuessa lapsiin, nuo-
riin ja työpaikoille sekä kasvavaan
vanhusväestöön. Suomen vahvis-
taminen sisäisesti tarttumalla näihin
kysymyksiin on tärkeämpi asia kuin
ajan haaskaaminen puheisiin ul-
koisista turvallisuustakuista.

Pekka Tiainen:
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Virallinen totuus valheen kyytipoikana
Palkkatyöläiset ovat nyky-

maailmassa tekemisissä mel-
koisten veijareiden kanssa.
Jotkut ovat heidän välittömässä
palveluksessa ja jotkut, mm.
tieteen ja taiteen huipputekijät,
ovat heistä vain riippuvaisia.
Nuo veijarit ovat kapitalisteja,
jotka eivät koskaan puhu totta.
Ja silloinkin, kun puhuvat  to-
tuus on vain valheen kyyti-
poikana.

Kautta maailman sivu meille on
selitetty, että kapitalistit synnyttävät
toimillaan arvonlisäystä, jota rasittaa
palkkatyöläisten ahneus. 1990-
luvulla palkkojen osuus arvon-
lisäyksestä laski ja voiton osuus
kasvoi. Se ei näyttänyt poliittisesti
hyvältä kapitalistien silmissä. Siksi
kapitalistit saivat päänsärkyä. Asialle
piti tehdä jotain.

Vuonna 1997 palkkojen osuus
arvonlisäyksestä oli laskenut 39,0
prosenttiin. Kun seuraavana vuonna
julkaistiin uudistetut tilastot, niin
kappas vaan – palkkojen osuus
arvonlisäyksestä oli kasvanut peräti
44,4 prosenttiin. Nyt Suuren Rahan
ihastukseksi näyttää siltä, että
palkkatyöläiset kehtaavat kahmaista
kapitalistien synnyttämästä arvonli-
säyksestä lähes puolet! Tämän
tempun ansiosta sopii taas kitistä,
että palkat rasittavat tuottavuutta ja
kilpailukykyä aivan ruokottomasti.
Sen vuoksi on pakko tehdä maltillisia
tai nolla-tupoja ja jopa alentaa
palkkoja. Palkkoja alennettiin mm.
jakamalla säännöllinen työaika
halpoihin pätkätöihin ja lisäämällä
työvauhtia.

Jo iät ja ajat on tiedetty, että
kapitalistit eivät ole ikinä tuottaneet
ainuttakaan senttiä. Jokainen uusi
sentti on syntynyt palkkatyöläisten
työllä ja tuskalla. Ilman työtä ei olisi
yhtään rakennusta eikä sitä tavarapal-
joutta, jonka keskellä tänään elämme.
Karl Marx sanoi, että jos tavaroista
poistettaisiin kaikki työ, niin jäljelle
jäisi vain aineet sellaisena kuin
tapaamme ne luonnossa.

Palkkatyöläiset ovat joukkoa,
jonka hallussa on arvo arvaamaton.
Arvo on heidän työvoimassaan. Se
on ainoa tavara, jonka palkka-
työläinen tuotannossa omistaa. Sen
hän voi myydä jos sille sattuu
olemaan kysyntää. Ja kysyntää on
vain, jos sillä voi hankkia voittoa.

Voittoa syntyy, jos työläiseltä os-
tettu työ menee kaupaksi, sillä
työvoiman ostaja (yleensä jonkin
sortin kapitalisti) maksaa työläiselle
aina palkan vain työajasta. Palkka on
aina pienempi kuin työaikana palkka-
työläisen luoma arvo. Palkan yli
menevä työvoiman käyttö on ilmais-
ta lisätyötä, lisäarvoa. Palkka ja
lisäarvo yhteensä ovat työn arvo, jolla
tuotetaan koko arvonlisäys, ts.
kansantulo. Osa siitä kulutetaan ja
kuluu välittömästi. Osalla korvataan
vanhojen arvojen kuluminen ja
kasvatetaan uutta arvoa – lisätään
pääomaa.

Kapitalistisessa maailmassa yh-
teiskuntaa palvelevat kansantalouden
tilinpitäjät eivät saa eivätkä halua
selvittää kuinka ja miten paljon
lisäarvoa syntyy, vaikka Marx on
antanut siihen kaikki eväät. Hän
osoitti, että tuotannossa on kiinteänä
osana tuotannon välineet. Liikkuvana
pääomana on vaihto- ja rahoitus-
omaisuus, jossa osa on omistajan
(kapitalistin) omaa kapitalisoitunutta
pysyvää pääomaa ja osa vuoden
aikana kertynyttä vaihtelevaa pää-
omaa, ilmaista työtä. Se ei ole vielä
muuttunut pysyväksi omistajansa
kiistattomaksi pääomaksi.

Marx selittää, että lisäarvo selviää,

kun tuotannon arvosta vähennetään
liikkuvan pääoman pysyvä osa ja
palkat. Jäännös on lisäarvoa. Tätä
palkkojen ja lisäarvon yhteismäärän
jakoa sanotaan arvonlisäyksen tai
kansantulon ensijaoksi.

Ensijako ei vielä kerro palkka-
työläisten kanalta koko totuutta, sillä
palkoissa on mukana kapitalistien ja
sen eliitin ns. ”olliloiden” jättipalkat,
jotka eivät ole palkkaa, vaan omista-
jien ja eliitin saamaa voittoa. Siksi
jättipalkat on siirrettävä palkoista
lisäarvoon. Tätä on osa arvonlisäyk-
sen, kansantulon ns. uusjakoa. Se
kertoo lähinnä oikean yhteiskun-
nallisen (mukaan lukien pk-yrittäjät)
palkan ja lisäarvon. Kun nämä palkat
ja lisäarvo jaetaan työtunneilla,
saadaan niiden määrä tehtyä tuntia
kohden.

Kokemuksesta tiedetään, että
työttömyydellä on tuotannossa ja
toimeentulossa monen monia vaiku-
tuksia. Että niiden merkitys tulisi
näkyväksi, niin uusjaon palkka-
summa on vielä jaettava työvoiman
käytössä olevilla työtunneilla. On
siis otettava mukaan myös työttö-
myyteen haaskatut palkattomat
tunnit. Näin saadaan loppujako eli
koko työvoiman kesken jaettu
työtunnin keskipalkka.

Oheisesta taulukosta (Taulukko 1)
näkyy, että vuonna 1990 kokonais-
tuottavuus, työn arvo, työtuntia
kohden oli 22,35 euroa. Kun jätti-
palkat siirretään lisäarvoon, tulee
palkaksi 8,96 euroa ja lisäarvoksi
13,39 euroa työtunnissa. Näin ilmai-
seksi tehdystä työstä syntyi lisäar-
voa palkkoihin verraten 149,4 pro-
senttia. Se on lisäarvon suhdeluku.
Mutta, kun työttömyystunnit ote-
taan mukaan, koko työvoiman
kesken jaettu palkka oli 8,53 euroa ja
lisäarvon suhdeluku 157,0 prosenttia.
Marxin mukaan lisäarvon suhdeluku
kertoo palkkatyöläisten riiston
tason.

Vuonna 2004 kokonaistuottavuus
työtuntia kohden oli 42,03 euroa.
Jättipalkkojen lisäarvoon siirron
jälkeen palkka oli 13,48 ja lisäarvo
28,55 euroa tunnissa joten lisäarvon
suhdeluku oli kasvanut 211,8 pro-
senttiin. Loppujaossa, koko työ-
voiman kesken jaettu palkka oli 11,01
euroa tunnissa ja lisäarvon suhdeluku
259,3 prosenttia.

Mikäli palkkatyöläiset olisivat
pitäneet 1990-luvun alusta saakka
pintansa, niin lisäarvon kasvu olisi
pidetty aisoissa. Vuonna 2004 palkka
olisi ollut työtuntia kohden 3,37
euroa suurempi ja lisäarvo saman
verran pienempi. Silloin molemmat
olisivat kasvaneet suhteellisesti yhtä
paljon. Sen sijaan että palkat kas-
voivat 50,4 ja lisäarvo 113,2 pro-
senttia. Tulonjako on muuttunut
merkittävästi.

Virallisten tilastojen perusteella on
perinteisesti surtu sitä, että työläiset
ottavat (2004) yrittäjien tuottamasta

arvonlisäyksestä hurjat 45 pro-
senttia. Todellisuus on kuitenkin
päinvastainen. Työläisten työn
tuloksesta erilaiset kapitalistit
ottavat työn tuloksesta maksettuun
palkkaan verraten lisäarvoa 258
prosenttia!

Oheisessa taloukossa (Taulukko 2)
näkyy marxilaisittain laskettu vuo-
sien 1990 ja 2004 (palkka+lisäarvo)

arvonlisäys. Siitä näkyy, että Tilasto-
keskuksen tilastoissa vastaava luku
on 34,7 miljardia euroa pienempi. Se
on valtion ja kuntien mutta ennen
kaikkea yritysten voitoista tekemiä
erilaisia verovapaita varauksia ja
rahastosiirtoja.

Taulukko osoittaa, että arvon-
lisäyksen lopullisessa jaossa vuonna
2004 vuoteen 1990 verraten netto-
palkat ovat kasvaneet nimellisesti
22,1 prosenttia, mutta kun inflaatio
oli 34 prosenttia, niin reaaliset palkat
laskivat 11,9 prosenttia. Tulonjaossa
tilanne oli vieläkin pahempi. Vuo-
desta 1990 nettopalkkojen osuus
arvonlisäyksestä, kansantulosta on
laskenut 22,5 prosentista 16,0
prosenttiin, menetys 10,7 mrd.euroa,
eläkkeiden ym. sosiaalitulojen osuus
11,0 prosentista 10,0 prosenttiin,
menetys 1,6 mrd. mrd.euroa ja
julkisen talouden osuus 42,1 prosen-
tista 34,0 prosenttiin, menetys 13,4
mrd.euroa. Kaikki nämä menetykset
ovat siirtyneet voittoihin, joiden
osuus on kasvanut 24,4 prosentista
40,0 prosenttiin joten kapitalistien
saama ylimääräinen voitto on 25,7
mrd.euroa. Kaiken minkä muut
menettivät, sen kapitalistit pistivät
taskuihinsa.

Virallisesti hoetaan, että työttö-
myys vähenee. Se vähenee, kun
kokopäiväinen työpaikka jaetaan
kahdeksi puolipäiväiseksi pätkä-
työksi. Onko se työttömyyden
todellista vähenemistä? Viimeisen
verotilaston mukaan yli puolet (50,8
%) työvoimasta teki pätkätöitä,
joista sai keskimääräisenä vuosipalk-

kana 9 586 euroa!
Virallinen totuus on valheen

kyytipoika. Se ei kerro, että palkka-
työläisten riisto on työttömyyden
seurauksena rajusti koventunut. Se ei
kerro, että kapitalistit ovat rajusti
rikastuneet, mutta kansan valtaenem-
mistön elämä on rajusti kurjistunut.

Kai Kontturi

EU uhkaa lopettaa sokerituotannon Suomessa
EU:n sokeripolitiikan uudistus

uhkaa lopettaa sekä sokerin
viljelyn että sokerin jalostuksen
Suomessa. Uudistus on jyrkäs-
sä ristiriidassa moneen ker-
taan vahvistetun periaatteen
kanssa, jonka mukaan maata-
loustuotantoa on voitava har-
joittaa kaikkialla EU:n alueella.

EU:n komission ajaman sokeri-
uudistuksen tavoitteena on vähentää
sokerin ylituotantoa ja sopeuttaa
EU:n sokerituotanto Maailman
kauppajärjestölle (WTO) kelpaavaan
muotoon. Tavoitteeseen pyritään
voimakkaalla sokerin hallinnollisen
hinnan laskulla, jolloin sokerin hinta
EU:ssa lähestyy sokerin maailman-
markkinahintaa.

Sokerin hinnan lasku on tarkoitus
korvata sokerijuurikkaan tuottajille
60 %:sesti. Tämä ei kuitenkaan riitä,
vaan toteutuessaan hinnan alennus
tekee sokerijuurikkaan tuottamisen
Suomessa kannattamattomaksi ja
sokerin tuotanto loppuu. Tuotanto
siirtyy pohjoisilta alueilta etelään.

Sokerin viljelyn loppuminen
lopettaa myös jalostuksen

Sokerijuurikasta tuottaa Suomessa
noin 2500 viljelijää. Sokerin viljelyllä
on merkittävä aluetaloudellinen
merkitys ja juurikkaalle on Suomessa
hankala löytää korvaavaa viljely-
kasvia, paljon hankalampaa kuin
Etelä- ja Keski-Euroopassa, jossa
viljelykasvien valikoima on paljon
suurempi. Juurikkaan viljelyn lopet-
tamisen myötä loppuu myös sokerin-
jalostusteollisuus Suomesta. Kaikki-
nensa sokerisektori työllistää Suo-
messa noin 4000 henkilöä, kun
huomioon otetaan teollisuus, kone-
urakointi, kuljetus ja kauppa. Samalla
kun sokeriteollisuuden työpaikat
häviävät, tuemme verovaroillamme
EU:n sokeripolitiikan kautta EU:n
suurten sokerimaiden, kuten Ran-
skan, sokerintuotantoa.

Suomi ei ole myöskään ollut
lisäämässä sokerin ylituotantoa, sillä
Suomi tuottaa itse vain 70 % kulutta-
mastaan sokerista. Suomalainen
kuluttajakaan ei hyödy uudistuk-

sesta, sillä sen vaikutus elintar-
vikkeiden hintoihin on olematon.

Maataloustuotanto siirtyy
Etelä-Eurooppaan

Sokeriuudistus olisi vaarallinen
ennakkotapaus ja romuttaisi moneen
kertaan hyväksytyn periaatteen siitä,
että maataloutta on voitava harjoittaa
kaikkialla EU:n alueella. Onkin
odotettavissa, että sokerin jälkeen
samaan asiaan palataan muiden
kasvien osalta. Maataloutta ollaan
keskittämässä sille suotuisimmille
alueille Etelä- ja Keski-Eurooppaan.
Sokeripolitiikan uudistus on jälleen
yksi toteutunut uhkakuva, mistä
EU:n vastustajat ennen EU-kansa-
näänestystä varoittivat.

Kaikkien työtätekevien etu on, että
maatalous säilyy Suomessa ja voim-
me ylläpitää edes kohtuullista
omavaraisuutta. Ilman omavarai-
suutta riippumattoman yhteiskunnan
kehittäminen on entistä vaikeampaa.

KÄ/Juha Kieksi

Sokerijuurikkaan viljelyllä ja sokerin valmistamisella on pitkät
perinteet Suomessa kuten Perniön vaakunakin osoittaa. Siinähän on
kuvattuna sokerijuurikas. Sokeriteollisuutemme on jo siirretty
ulkomaiseen omistukseen. Nyt EU uhkaa tehdä sokerin viljelyn
mahdottomaksi Suomessa. Yksi ehdotus on lehdistössä näkynyt: Jos
juurikkaista ei saa tehdä sokeria, niin tehdään niistä sitten alkoholia
ja käytetään se autojen polttoaineena.
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Wärtsilä Dieselin tarina
Wärtsilä Diesel  tehtaan poiskuljetus Suomesta on loppusuoralla. Tilalle ei ole tullut

mitään ja kaavoitus enteilee rannan rakentamista luksustaloja täyteen. Yksi on jo
harjakorkeudessa entisen korjaustelakan sivulla. Suomen työpaikkojen muutto maasta
pois on meneillään ja jäljelle jäävät pääomattomat ihmiset ihmettelemään minne heidän
työnsä tulokset ovat kadonneet. Joko riittää sosialidemokratian ja oikeiston liitto pääomien
hävittämiseksi ulkomaisiin käsiin, vai vieläkö jatketaan, uskotaan ja toivotaan??

Pitkä menestyksekäs metallin taru
on päättymässä Turun Aurajoen
Korppolaismäen, Turku N60°26,03'
E022°12,80', rannoilla, yhdellä Turun
seitsemästä kukkulasta, jäljelle jäävät
luultavasti luksuskodit ja he, jotka
lisäarvoa työnsä tuloksena eivät
tuota.

 Suomen metallimiesten työpaikat
alkavat olla kortilla, koska korvaavaa
työtä ei yhteiskunta pysty järjestä-
mään. Paineet tuleekin suunnata sinne
minne ne kuuluvat, ei työttömille ja
syrjäytetyille.

 Hallituksen tulee voida korvata
kaikki ne menetykset, jotka se on
tuottanut työmiehen kannettavaksi.
Hallitus on vastuussa myös kapita-
listien teoista ja on myös luvannut
vastuunsa kantaa. Missä se vastuu
nyt on? Kysyy oikeutetusti työläi-
nen saadessaan laittaa rukkaset
naulaan.

Samoilla rannoilla vatkattu ker-
mamme tanssi juuri oopperaansa
Suomen Joutsenen kannella Wärt-
silän lopetettu dieseltehdas karuna
auringonlaskutaustanaan pääsy-
lippujen ollessa jopa toistasataa
euroa per lurjus. Neljätuhatta oop-
peran ystävää oli kokoontunut
hartaushetkeään viettämään maamme
mestarilaulajien säestyksellä.  Miksi
työmiestä ei näkynyt missään, ei
tehtaan tyhjillä, muovipusseja lente-
levillä laitureilla eikä oopperan
katsomossa??

Alku on aina ennen
loppua...

Turkulaisen laivanrakennusteolli-
suuden historian juuret ulottuvat
1400-luvulle, jolloin alkoi laivojen
rakennus suomalaisten toimesta
Ruotsin vallan käyttöön.
Aurajokisuussa oli 1700-luvulla
veneveistämö, jota voidaan pitää
turkulaisen laivanrakennuksen todel-
lisena aloituspaikkana. Viime vuosi-
sadan lopulla joen rannalla toimi kaksi
konepajaa ja telakka. Toinen tela-
koista tuotti sukellusveneitä mm.
Suomenlinnassa olevan Vesikon, joka
on Vesikko -luokkaan kuulunut
sukellusvene, ja laskettiin vesille
Turussa Crichton-Vulcanin telakalla.
Tämä toinen yritys oli alkuperäiseltä
nimeltään Turun Uusi Konepaja,
mutta muutti myöhemmin nimekseen
Vulcan Oy. Hollantilaisten tilaukset
tuottivat näiden telakoiden kehi-
tyksen, joten golobalisaatio oli
mukana jo silloin kapitalistisen
tuotantotavan uumenissa ja versoo
nyt lonkeroitaan ja tappaa vastavasti
silloiset lapsensa.

Vuonna 1924 Chrichton & Co ja
Vulcan Oy yhdistettiin, uuden
laivanrakennusyrityksen nimeksi tuli
Ab Chrichton- Vulcan Oy. Telakka
sai 1920-luvulla puolustusministe-
riöltä suurtilauksia. Myös sukellus-
veneet, eli “vedenalaiset”, Vetehinen,
Vesihiisi ja Ikiturso rakennettiin
Aurajokivarressa. Chrichton-Vulcan
siirtyi 1938 Wärtsilä-yhtymän omis-
tukseen ja vuodesta 1963 telakan

nimenä on ollut Wärtsilä Oy:n Turun
telakka.

Telakka siirtyi 1970-luvulla pois
jokivarresta Pansion Pernoon. Ny-
kyisin telakan nimi taitaa olla Åker
Yards (entinen Kvaerner Masa-
Yards) ja se on norjalaisessa omis-
tuksessa.

 Aurajokisuussa, sen itärannalla
Korppolaismäen rannalla on siis nyt
lopettamistaan ja poiskuljetustaan
tekevän Wärtsilän suuren Diesel-
moottoritehtaan osaajia täynnä oleva
kotisatama.

Neljäkymmenvuotisen metalli-
työuransa syksyä nykyään kotonaan
Turun Varissuolla viettävä sairaselä-
keläinen Heikki Kottonen kertoo
oleensa keskisuuren Turkulaisen
metallifirman RKM-Asennuksen
pitkäaikainen pääluottamusmies.
Firma teki ja tekee  yhä alihankantaa
laivanrakennusteollisuuden parissa,
lähinnä Turun Pernossa. Pikaisesti
haastattelemani hänen silloinen
alaisensa Reijo, kertoo Heikin olleen
heitä alati puolustanut työtove-
ri.Heitä oli silloin n.70 henkilöä, he
rakensivat näitä suuria loistoristei-
lijöitä ja lähinnähän ne menivät USA:n
vauraammille eläkeläisille. Heikin
tiedon mukaan heistä silloisista on n.
30 nykyään työssä, loppujen ollessa
eläkeputkissa ja muissa hommissa.

Heikki Kottonen itse aloitti työnsä
Wärtsilän meriteollisuuden palve-
luksessa ja oli siellä n. 15 vuotta,
kunnes “Late” lopetettiin vuonna -
89. Nykyään katseltuaan maailman
menoa eläkeläisvinkkelistään Heikki
on tullut aatoksiin, jotka vastaavat
yleistä käsitystä siitä, että Suomi on
hiipumassa globalisaation myötä ja
sen laivoihin liittyvä metalliteolli-
suus, vaikka se ei kokonaan lopu, niin
se kutistuu lähinnä Turun ja Rauman
telakoille. Hänen mielestään ei edes
tehtaiden modernisointi lopulta
pelasta niitä ja näinhän se on Wärtsilä
Dieselinkin kohdalla. Huippumo-
derni  tehdas lopetetaan tällä kertaa
italialaisten eduksi. Kuinka pitkään
he saavat nauttia edustaan, jää
nähtäväksi. Joten uusien korvaavien
tuottaviin aloihin panostamisen tulisi
olla kaiken virkamiespuuhastelun
kuningasajatus.

Turun työvoimatoimistossa on
valmisteltu pitkään selvitystä Wär-
tsilä Dieselin tuoman vaikean työllis-
tämistilanteen järjestelemiseksi.
Lähinnä teollisuuspuolen toimesta
tehtyä operaatiota johtaa teollisuus-
puolen johtaja Jukka Vatanen .
Tapasin hänet ja työvoimaohjaaja
Heidi Kivisen Turun Linnankadulla
ja kävimme pitkän keskustelun
työttömyydestä teollisuudessa ja
metallialolla. Vatanen kertoo hyvin
avoimesti Turun tilanteesta ja antaa
tilanteeseen nähden positiivisen
kuvan tulevaisuuden näkymistä
ainakin lyhyellä, kahden- kolmen
vuoden ajanjaksolla.

Tällä hetkellä Turun seudulla on
runsaasti kysyntää työntekijöistä
teollisuudessa, Autoteollisuus Uu-
dessakaupungissa lisää väkeä yli
100:lla henkilöllä kouluttautumisen
kautta ja lupaa pysyviä työpaikkoja.
Samoin Porin Mäntyluoto toimii
samoin menetelmin ja määrin. Työn-
tekijöiden motiivatioiden ollessa
kohdallaan, uskoo työvoimatoimisto
lujasti useamman sadan metallialalla
olevan työllistymiseen lähitulevai-
suudessa.

Turussa metallialan näkymät näyt-
tävät siis nyt hyviltä. Tutustuessani
lisää faktoihin, täytyy myöntää, että
tosiasiat puhuvat vahvasti Turun
työvoimatoimiston hyvästä ja moti-
voituneesta osallistumista Turussa
olleisiin vaikeisiin työttömyys-
tilanteisiin. He ovat onnistuneet
turvaamaan yhteiskuntarauhaa luo-
malla pikapikaa hyvin toimivan ja
selvästi onnistuneen kohdennetun
työvoimapisteen Wärtsilä Dieselin
tilannetta hoitamaan. On ollut
merkittävässä määrin toimia, jotka
ovat auttaneet aidosti ihmisiä kohtaa-
maan kapitalismin raadollisuuden ja
sen, että he ovat se kohde, jolla kriisit
kapitalistisessa tuotannossa hoide-
taan.

Jukka Vatanen kertoo myös, että
he toivoisivat nopeita määrära-
hapanostuksia työvoimahallinnnolta
Helsingistä, jotta Wärstsilä Dieselin
kaltaisiin kriiseihin voitaisiin ennakoi-
vasti heti pureutua. Hän kertoo myös,
että 1.7.2005 on tullut voimaan
uuteen muutosturvaan liittyvää
lainsäädäntöä, joka velvoittaa työnan-
tajaa toimimaan aktiivisemmin mah-

dollisissa irtisanomistilanteissa.
Työnantajan tehtävänä on mm.
selvittää taloudellisilla ja tuotan-
nollisilla perusteilla irtisanottavalle
työntekijälle työvoimatoimiston
tarjoamat palvelut irtisanomis-
tilanteissa sekä tiedottaa irtisanot-
tavalle hänen oikeudestaan työvoima-
palvelulain mukaiseen työllisty-
misohjelmaan ja työttömyysturva-
laissa säädettyyn työllistämis-
ohjelmalisään. Työntekijällä on
oikeus irtisanomisaikana palkalliseen
työllistymisvapaaseen, jonka kesto
(5-20 päivää) määräytyy henkilön
irtisanomisajan pituuden perusteella.

Työvoimaohjaaja Heidi Koivu-
nen oli itse rintamalinjalla kohtaa-
massa “rautakourat” ja aloittamassa
tätä kohdennettua työllistymis-
toimintaa. Tuloksia voi pitää hyvinä,
sillä yli neljästäsadasta työttömäksi
jääneestä enää 153 on työllistymättä.
Tällä hetkellä on menossa työnan-
tajien sisäänottoaika ja koulutuskausi.
On siis toivoa, että heistä osa työl-
listyy tai saa koulutuspaikan vielä
tämän vuoden aikana. Näistä, 153
työttömästä yli 55 vuotiaita on 61 %
. Yli 50 vuotiaiden osuus on 78.4 %.
He ovat jo kaikki niissä ryhmissä,
joiden työllistyminen kapitalistisilla
työmarkkinoilla on vaikeaa. Yli 55
vuotiailla on sentään toimeentulon
turvaajaksi mahdollista saada työt-
tömyyseläkeputkipäätös.

 Jukka Vatanen kertoo myös,
että Turun telakalle haetaan tällä
hetkellä yli sataa levyseppää ja
hitsaajaa. Myös Nokian Salon tehtaat
hakevat satoja uusia työntekijöitä.

Yhteistä tässä kaikessa työt-
tömyyden kurjuuden ja työllisty-

mistoiminnan vyyhdessä on se, että
kaikilla työttömillä on aina pelko
toimeentulostaan. Tässä kohtaa onkin
syytä kysyä valtiovallalta onko sen
todella pakko pitää ihmisten toimeen-
tuloa sinä kiristysruuvina, jolla
kapitalististisia työvoimamarkkinoita
ylläpidetään. Onhan markkinoiden
tarkoitus aina luoda hintatasoa
sopivaksi, mutta sopiiko se ihmisen
mitaksi.

Kommunistien kanta asiaan on,
vielä ollessamme tässä kapitalis-
tisessa yhteiskunnassa, että ihmisille
tulee maksaa kansalaispalkkana
tunnettu toimeentulo ja se tulee
myöntää kaikille ilman toimeentuloa
oleville. Eikä sen ehtona voi olla tämä
nykyinen hyvän moraalin ja lain
vastainen ihmisiin kohdistettu “kiris-
tys”, jota valtio harjoittaa työnantajia
tukeakseen. Kyllä maksajan tulee olla
voitotkin keräävä kapitalisti.

Jyrki Yrttiaho, kuuluisan am-
mattiliittojen taistelujärjestön,
SAK:laisen Metalli 49 kokenut
toimitsija, jonka tapasin kotonani
miellyttävästi sohvalla jutustellen,
kertoi Turun metallimiesten tilan-
teesta. Näkymät ovat tietysti paran-
tuneet ja hän on samaa mieltä
työvoimatoimiston kanssa siitä, että
Wärtsilä Dieselin tilanne on kohtalai-
sesti yritetty hoitaa. Sensijaan niiden
tilanne, jotka eivät ole vielä työllis-
tyneet ja ovat 50-luvun jälkeen
syntyneitä, on kiristynyt oleellisesti
uusien työvoimapoliitisten lakien
vuoksi. Ihmisten töniminen osa-
aikaeläkkeelle on ajamassa heidät
tilanteisiin, joissa on vain köyhyys
vaihtoehtona.

Nyt jos koskaan on nuorten osat-
tava valita puolensa ammattilii-
toissaan, sillä heille tulevaisuus ei
lupaa paljoa muuta kuin kovaa
rutistusta 65 -67 vuotiaaksi, jollei
vakava sairaus tai onnettomuus heitä
pelasta kuolemalle.

Olemme Yrttiahon kanssa samaa
mieltä, että  ammattiyhditysliikkeen
tulee  osata linjata itsensä takaisin
työntekijäin kurssille, kauas pois
työnantajia suosivista kuvioista,
kuten konsensuspolitiikasta.

Kuten nämä kaikki haastateltavat,
voimme me kaikki todeta, että
toimeentulomme muodostuminen
täällä nyky Suomessa on tulevai-
suudessa erittäin vaikeaa. Voimme
varmaan todeta suoraan, että olemme
suuresta Itänaapuristamme riippu-
vaisia, kuten olemme lopulta aina
olleet koko historiamme ajan, sillä
työllämme koottava pääoma on
riippuvainen Itänaapurin kasvusta ja
siitä paljonko annamme tästä potista
yksityisille kapitalisteille.

Talouskuplat puhkeavat aikanaan
ja silloin vain karu totuus odottaa
hyisillä paljailla rannoillamme,
lokkien ja hylkeiden kanssa.

Hannu Rainesto
Kansan ääni Turku

Tässä kuormataan Wärtsilä Dieselin koneita laivaan Italiaan vietäväksi. Liekö sattumaa, mutta kuvasta
tulee hautajaiset mieleen.

Jyrki Yrttiaho, Metalli 49:n
kokenut toimitsija,

Jukka Vatanen ja Heidi Kivinnen Turun työvoimatoimistosta yrittävät
löytää töitä työttömiksi jääneille.
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Neuvostoliiton merkitys ihmiskunnalle (4)
Kolmannella viisivuotiskau-

della 1938-42 Neuvostoliiton
tuotantovoimien perusta siir-
rettiin itään ja kansantalouden
suunnittelu saatettiin vastaa-
maan sota-ajan vaatimuksia.
Maa muutettiin yhtenäiseksi
(yhdeksi) sotaleiriksi. Naiset,
lapset ja veteraanityöläiset
työskentelivät tehtaissa, jotka
tuottivat rintamalle aseita ja
materiaalia.

Vaikka fasistien valloitusten
johdosta maan viljelyala jyrkästi
supistui ja oli huutava puute maata-
louskoneista, kykeni Neuvostoliiton
maatalous näissäkin oloissa turvaa-
maan elintarvikehuollon. Näinä
vuosina sosialismi osoitti valtavan
voimansa. Yllätys fasisteille ja koko
kapitalistiselle maailmalle oli, että
loppuvuodesta 1941 Neuvostoliitto
kykeni torjumaan Moskovan edus-
talla yli miljoonan sotilaan fasis-
tiarmeijan ja teki lopun fasistien
salamasotataktiikasta.

Neuvostotalouden kehitty-
minen sodan aikana turvasi
voiton

Sotavuosina Neuvostoliiton talous
ja teollisuus kykeni tuottamaan
armeijan aseistukseen sotatekniikkaa
kaksi kertaa Saksaa enemmän. Mos-
kovan edustalla saavutetun voiton
varmistaminen oli kuitenkin vuoden-
vaihteessa 1941-42 sotataloudelli-
sista syistä mahdotonta. Kesti
kevääseen 1942 saakka ennen kuin
Neuvostoliiton kansantalous saatiin
täydellisesti siirrettyä sotakannalle.

Vuoden 1942 lopulla maassa toimi
hyvin järjestetty sotatalous. Tämä oli
toisen maailmansodan kulussa tapah-
tuneen käänteen taloudellinen edel-
lytys. Mutta tämä kaikki alkoi
vaikuttaa täysipainoisesti vasta
vuoden 1942 lopulla ja vielä kesällä
1942 puna-armeija koki kaluston
puutetta. Tätä puutetta eivät ollen-
kaan korvanneet toimitukset USA:sta
ja Englannista. Sotakaluston tuo-
tannon kehitystä kuvaavat seuraavat
luvut: Panssarivaunuja ja rynnäkkö-
tykkejä toimivalla armeijalla 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. Näistä
vuoden 1941 lukuja voi verrata siihen
tietoon, että hyökätessään Neuvosto-

liittoon kesällä 1941, oli fasistiar-
meijalla varustuksenaan 4940 lento-
konetta ja 3410 panssarivaunua.

Taistelu strategisesta aloit-
teesta

Talven -41-42 menestyksellisten
vastahyökkäysten jälkeen puna-
armeija siirtyi puolustukseen ja
vuoden 1942 sotatapahtumien yti-
menä oli taistelu strategisesta aloit-
teesta. Vihollisella oli vielä ylivoima.
Neuvostoliiton sodanjohto tiesi, että
vain pysäyttämällä saksalaisten
joukkojen hyökkäys ja tuottamalla
niille tappio puolustustaisteluissa,
voidaan murtaa vihollisen ylivoima
ja vallata lopullisesti aloite. Saksa-
laiset keskittivät kesällä -42 suuria
voimia rintaman etelä- sivustalle.
Vastahyökkäys toukokuussa täällä
epäonnistui ja saksalaiset löivät
Voronetshin alueella neuvostojoukot,
pääsivät valtaamaan Donetskin
laakion teollisuusalueet ja etenivät
Don- joen mutkan rajoittamalle
alueelle lähelle Stalingradia. Täältä
fasistit suuntasivat iskunsa kahteen
suuntaan, Stalingradiin ja Kaukasiaan
suunnitelmanaan Bakun ja Kaspian-
meren öljy- alueiden haltuunotto.
Viiden kuukauden ajan neuvosto-
joukot perääntyivät raskaita puolus-
tustaisteluja käyden ja tuottaen
viholliselle koko ajan suuria tappi-
oita. Näillä Kaukasian puolus-
tustaistelulla oli suuri merkitys
sodankäynnille. Vihollinen heiken-

nettiin ja pysäytettiin Kaukasus-
vuorten reunoille, eikä se koskaan
päässyt näkemään Kaspianmerta.
Vihollinen toivoi Kaukasian eri
kansojen liittyvän fasistien puolelle.
Kaukasian koko väestö osallistui
kuitenkin yksimielisesti puolus-
tustaisteluihin.

Stalingrad- aloite siirtyy puna-
armeijalle

Hitleriläisten suunnitelma oli
murtautua pysähtymättä Volgalle.
Vihollisen hyökkäys Stalingradiin
alkoi 17.7.-42. Fasisteilla oli noin
kaksinkertainen ylivoima: 250000
sotilasta, 740 panssarivaunua, 1200
lentokonetta ja 7500 tykkiä ja kranaa-
tinheitintä. Saksalaiset tekivät rynnä-
kön kaupunkiin 23.8.-42 ja pom-
mittivat silmittömästi kaupunkia.
Stalingrad joutui liekkien valtaan ja
talot muuttuivat rauniokasoiksi.
Mutta Volgan taakse neuvostojoukot
eivät perääntyneet. Suurtaistelua
käytiin talo talolta ja kerros kerrok-
selta useiden kuukausien ajan. Loka-
kuun puolivälissä -42 kaupungin
puolustajat pysäyttivät vihollisen
lopullisesti ja sitoivat Stalingradin
alueelle 50 Saksalaisten valiodivi-
sioonaa. Sitten alkoi taistelun toinen
vaihe, jota fasistit eivät olleet
ennakoineet. Puna- armeijan sodan-
johto oli muodostanut reserveistä
selustaan vastahyökkäystä varten
voimaryhmittymän, jonka strate-
gisena tavoitteena oli yhtyviltä

suunnilta annetuilla voimakkailla
iskuilla murtaa vihollisen perusryh-
män puolustus molemmilla sivus-
toilla, saartaa vihollinen ja tuhota se
lopullisesti. Miesvahvuuden suhteen
neuvostojoukoilla ei ollut ylivoimaa
ja aseistuksen suhteen ylivoima oli
vain keskimäärin 1,3:1. Sotilaallisen
ylivoiman sijaan sotatoimi perustui
sen tarkkaan suunnitteluun ja iskun
kohdistamiseen Stalingradin alueelle
keskittyneen vihollisen perusryh-
mittymään.

Aloite siirtyy puna- armeijalle
Neuvostojoukkojen vastahyök-

käys alkoi 19.11.-42 7000 tykin ja
kranaatinheittimen yhteistulella,
jonka jäljessä lähtivät liikkeelle
jalkaväki ja panssarivaunut. Vihol-
lisen puolustusasemat murrettiin
nopeasti ja saartorengas sulkeutui jo
23.11.-42. Saartorenkaan sisään jäi
Pauluksen johtama 6.armeija sekä osa
4:ttä panssariarmeijaa, joihin kuului
330000 miestä. Saksalaiset tekivät
raivokkaita yrityksiä saarron murta-
miseksi. Muodostettiin Mansteinin
johtama armeijaryhmä “Don”, johon
kuului 30 divisioonaa. Sen hyökkäys
alkoi 12.12.-42 ja kolmessa päivällä
se eteni 45 kilometriä. Mutta etene-
minen tyrehdytettiin ja “Don”
armeijaryhmä lyötiin hajalle. Sen
rippeet perääntyivät länteen ja
rintamalinja loittoni Stalingradin
motista n. 250 km. Motin tuhoaminen
alkoi 10.1.43 ja viimeiset saksalaiset
antautuivat 2.2.-43. Saksa menetti

19.11.-42 alkaneen neuvostojouk-
kojen hyökkäyksen aikana 2.2.-43
mennessä mm. 800000 miestä, 2000
panssarivaunua ja 3000 lentokonetta.
Mutta näiden tappioiden lisäksi
fasistit kärsivät suurimman tap-
pionsa: He menettivät strategisen
aloitteen 2. maailmansodan kaikilla
rintamilla.

Kurskin taistelu ratkaisi lo-
pullisesti puna- armeijan voiton

Stalingradin taistelut aloittivat 11
rintamalla Puna- armeijan suuren
talvihyökkäyksen, joka päättyi
maaliskuun lopulla -43. Koska
rintamalinjaa työnnettiin monilla
lohkoilla 600-700 km länteen, piti
Neuvostoliitto sotatoimissaan kol-
men kuukauden tauon joukkojensa
uudelleen ryhmittämiseksi. Sotaa ei
oltu vielä ratkaistu. Saksan sotilas-
mahti oli vielä suuri ja se halusi
aloitteen takaisin. Talvella 43 Kurs-
kin kohdalla Neuvostojoukot ete-
nivät muuta rintamalinjaa nopeammin
ja tähän muodostui ns. Kurskin
mutka. Hitleriläiset alkoivat suun-
nitella Kurskin kielekkeellä olevien
huomattavien neuvostojoukkojen
saartamista ja tuhoamista, uskoen
tällä palauttavansa aloitteen itselleen.

Hitler antoi 15.4.43 käskyn “Zita-
delle”- operaation valmistelemiseksi.
Muodostettiin kolme iskuryhmää:
pohjoisesta Orelin suunnasta, ete-
lästä Harkovin alueelta sekä lännestä.
Hyökkääviin voimiin kuului 50
divisioonaa: 900000 sotilasta, 10000
tykkiä, 2700 panssaria ja 2000
lentokonetta. Neuvostoliiton sodan-
johto oli reaaliaikaisesti selvillä
fasistien suunnitelmista ja poik-
keuksellisesti alueella päätettiin
siirtyä väliaikaisesti puolustus-
taktiikkaan. Ajatus oli, että kielek-
keen sisällä olevat joukot puolustus-
taisteluissa näännyttävät vihollisen ja
vasta tämän jälkeen kielekkeen
pohjois- ja eteläpuolella olevien
reservien kanssa kehitetään voimakas
vastahyökkäys, joka laajennetaan
yleiseksi hyökkäykseksi koko eteläi-
sellä rintamakaistalla.

Tätä varten keskitettiin todella
suuret joukot. Kielekkeen sisällä
Keski- rintamalla ja Voronetsin
rintamalla oli 1,3 miljoonaa sotilasta,
20000 tykkiä, 3600 panssarivaunua
ja 3000 lentokonetta. Lisäksi olivat
Arorintaman joukot voimakkaana
reservinä. Kurskin alueen asukkaat
kaivoivat yksistään 5000 km taistelu-
hautoja. Neuvostoliiton tiedustelu oli

Neuvostoliiton legendaariset marsalkat ja kenraalit, jotka johtivat neuvostojoukkoja toisessa
maailmansodassa. Sodan kuuluisimmat johtajat ovat ryhmittyneinä marsalkka Zukovin ympärille. Alarivissä
vasemmalta kenraalit Konev ja Vasilevski, sitten Zukov ja hänestä oikealle kenraalit Rokossovski ja Vatutin.

Saksan asevoimat allekirjoittavat antautumissopimuksensa toisessa maailmansodassa, joka lopetti vihollisuudet Euroopassa. Antautumissopimus allekirjoitettiin 9.5. klo 00.30
Karlshorstissa itäisessä Berliinissä. Saksan puolelta allekirjoittajana oli marsalkka Keitel, äärimmäisenä oikealla ja Neuvostoliiton puolelta allekirjoittajana olimarsalkka
Zukov,  pöydän ääressä toinen oikealta.
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Erillissota liittosuhteessa Saksaan

Presidentti Tarja Halosen
taitamaton puhe Ranskan ulkopo-
liittisessa instituutissa viime keväänä
on ollut tämän artikkelisarjan yhtenä
alkusyynä. Presidentin silloisesta
“erillissota”-puheesta ryöpsähtänyt
keskustelu osoitti niin keväällä kuin
pitkin aikaa sen jälkeenkin, että
asioihin viileän asiallisesti suhtau-
tuvalla historiankirjoituksella on yhä
paljon tehtävää!

Lehden edellisissä numeroissa,
tämän artikkelisarjan osissa 1 ja 2
todettiin Suomen niin valtiollisten
kuin sotilaallistenkin johtomiesten
“vehkeilleen” aivan avoimesti Suo-
men liittämiseksi Saksan rinta-maan
tulevassa suursodassa. Hitlerin
Saksan laajentumispyrkimykset
naapurimaitten alueille olivat 1930-
luvun jälkipuolella saaneet jo sellaiset
mitat, että Euroopan suurvaltojen
välinen täysimittainen sota näytti
voivan puhjeta milloin tahansa.

Näissä oloissa Suomen val-
tiollinen johto oli niin “voimainsa
tunnossa”, että, kun saksalainen

sukellusvenelaivue elokuussa 1937
teki laivastovierailun Helsinkiin
perehtyen samalla väistämättömästi
Suomenlahden pohjoisrannan sokke-
loiseen saaristoon niin Neuvos-
toliiton esittämä vastalause sivuu-
tettiin hyvin yliolkaisesti.

Sodanvaaran kasvaessa Neu-
vostoliitto lähestyi Suomen hallitusta
kansainvälisen diplomatian parhaiden
perinteiden mukaisesti julkisuudelta
salassa ja vailla korkeata asemaa
olevan henkilön kautta, kun Neuvos-
toliiton Helsingin lähetystön toinen
lähetystösihteeri Boris Jartsev välitti
neuvosto-hallituksen keskustelu-
pyynnön ensin ministeriöiden kor-
keitten virkamiesten kautta ja sitten
osin suoraan hallituksen keskeisille
ministereille. Oli erittäin kohteliasta
lähestyä arkaluonteisten turval-
lisuuskysymysten ollessakyseessä
toisen maan hallitusta epävirallisesti
tunnustellen, jolloin “kasvojen
menettäminen” ja suhteet kolmansiin
maihin eivät olleet häiritsevinä
mukana.

Kun Jartsev ei saanut perus-
telluille ehdotuksilleen sen paremmin
pääministeri Cajanderin kuin muiden-
kaan ministereiden ymmärtämystä
yritti neuvosto-hallitus samojen
kysymysten käsittelyä virallisemmin
Neuvostoliiton entisen Helsingin
lähettilään Boris Steinin kautta.
Näistä neuvosto-hallituksen maalis-
huhtikuussa 1939 tapahtuneista
neuvottelukosketuksista Suomen
hallitus ei tiedottanut edes edus-
kunnan ulkoasiainvaliokunnalle.
Marsalkka Mannerheim kuuli Steinin
ehdotuksista vahingossa ja hän
varoitti ankarasti Cajanderin halli-
tusta päästämästä Steiniä lähtemään
“tyhjin käsin”.

Näin kuitenkin tapahtui, ja
suurlähettiläs Stein joutui 6.4.1939
matkustamaan Suomesta saamatta
asialleen mitään vastakaikua. Pikem-
minkin vahvistui sotaa edeltävänä
viimeisenä rauhankesänä käsitys, että
Suomi ei sodan puhjettua ainoastaan
sallisi saksalaisten käyttää aluettaan
vaan, että Suomi yhdessä Saksan
sotavoimien kanssa muodostaisi
Saksan hyökkäysrintaman koillisen
sivustan tarkoituksena eristää ja
tuhota Leningrad.

Suursodan puhkeamisen
aattona

Hitlerin taktiikka Suur-
Saksan luomiseksi oli edetä aina
siellä, missä se näytti edullisimmalta.
Ison Britannian ja Ranskan peräy-
dyttyä syksyllä 1938 Munchenissä
saattoi natsihallitus luottaa läntisen
Euroopan suurvaltojen pysymiseen
poissa sen tieltä jatkossakin. Niinpä
Saksan kannalta vain Neuvostoliitto
muodosti uhkatekijän Saksan Puolaan
kohdistamien aluevaatimusten to-
teuttamisessa.

Kun Ranskan ja Britannian
hallitsevat piirit olivat haluttomia
solmimaan vihaamansa Neuvosto-
liiton kanssa toimivia sopimuksia niin
neuvostohallitus tarttui Saksan sille
jo useaan kertaan ehdottamaan
hyökkäämättö-myyssopimukseen.
Neuvostoliito oli itse asiassa Euroo-
pan suurvalloista viimeinen, joka
solmi hyökkäämät-tömyyssopimuk-
sen natsi-Saksan kanssa. Iso-Britan-
nia ja Ranska olivat tehneet sen jo
edellisenä vuonna, joskin näiden
maiden sopimukset olivat luonteel-
taan pelkkiä julistuksia vailla mitään
konkreettista.

Molotov-Ribbentrop-sopimuk-
sen aiheuttama pettymys Suo-
messa

Elokuun 21. päivänä julkistettu ja
23. päivänä Moskovassa allekir-
joitettu hyökkäämättömyyssopimus
merkitsi Suomessakin vaikeasti
sulatettavaa tosiasiaa. Natsi-Saksa ja
Neuvostoliitto olivat solmineet
sopimuksen, joka oli täysin Hitlerin
1930-luvun puolivälissä julkistaman
Itä-Euroopan ohjelman vastainen!

Mikä katkerinta niin hyökkäys-
sotaa Aunuksen ja Vienan Karjalan
valloittamiseksi suunnitelleet suoma-
laiset olivat panneet toivonsa juuri
Saksan hyökkäykseen Neuvos-
toliittoon!

Jo vuosina 1918-1922 olivat
heimoaatteen innoittamat suomalaiset
vapaaehtoisjoukot tehneet monia
hyökkäysretkiä silloin sisällissotaa
käyvän Neuvosto-Venäjän alueille.
Heidän tarkoituksensa oli liittää
Suomen ja sen lähialueiden suomen-
sukuiset kansat “yhdeksi suureksi
Suomeksi”. Vaikka nämä aseelliset
hyökkäilyt eivät onnistuneetkaan, ja
Suomi solmi lokakuussa 1920 Tartos-
sa rajasopimuksen jäi tämä Suomen
valtiollisen alueen laajentamistavoite
elämään säädellen enenevässä määrin

kaikkea kasvatuksellista ja kulttuu-
rista elämää!

Kun Hitler 1933 lähtien oli
taas nostanut Saksan sotilaalliseksi
mahdiksi, joka hyvin veti vertoja
entisen Saksan keisarikunnan voi-
malle näkivät ääri-isänmaalliset piirit
uuden mahdollisuutensa tulleen!
Suomen äärimmäinen oikeisto ja sen
tavoitteita taloudellisten ja soti-
laallisten syitten takia toteuttava
valtiovalta laskivat Saksan varaan
mahdollisuuden käydä valloitussotaa
sitten, kun uusi suursota puhkeaisi.

Niin sitten olikin Suur-Suo-
mea havitteleville piireille täysin
käsittämätöntä, että Saksa, jonka
sodan päämääriin itäinen laajen-
tuminen oli kuulunut jo I maail-
mansodassa oli mennyt tekemään
sopimuksen Neuvostoliiton kanssa!

Ennen II maailmansotaa oli
etiikkaa ja moraalia niin koulukas-
vatuksessa kuin kulttuurissakin
hallinnut yläluokan romantisoitu
näkemys, että eivät vain jalot yksilöt
vaan myöskin kansat mieluummin
kuolevat kuin antautuvat reaali-
politiikassa väistämättömiin komp-
romisseihin.

Asioihin vakavasti suhtau-
tuvat henkilöt taas odottivat, että
Saksan ja Neuvostoliiton hyökkää-
mättömyyssopimus tulee kestämään
taktisena välivaiheena vain siihen
saakka kunnes Hitler on saanut läpi
Puolaan kohdistuvat aluevaatimuk-
sensa. Tämänkin odotuksen tuli
kuitenkin sotkemaan Iso-Britannian
ja Ranskan sodanjulistukset Saksalle
3. syyskuuta. Valloitushaluinen
Suomi oli jäämässä yksin!

Itämeren suunta diplomaat-
tisen kamppailun taisteluken-
ttänä

Puolan odotettua nopeampi luhis-
tuminen Saksan hyökkäyksen edessä
sai aikaan hermostuneen odotuksen
eri maiden ulkopoliittisen ja soti-
laallisen johdon keskuudessa. Saksan
tulevaa siirtoa Puolan sodan jälkeen
pohdittiin levottomuudella tai toiveil-
la latautuneina.

Läntiset suurvallat olivat saa-
neet riesakseen itse julistamansa
sodan Saksaa vastaan, eivätkä ne
haluneet muuta kuin päästä siitä
eroon niin vähin vaurioin kuin
suinkin. Iso-Britannian ja Ranskan
kannalta mikään ei olisi ollut mielui-

sampaa kuin Saksan hyökkäyksen
jatkuminen Puolasta eteenpäin Bal-
tian ja Neuvostoliiton alueille.

Tästä vaarasta neuvosto-halli-
tus oli hyvin tietoinen ja se pyrki
vaikeuttamaan tätä Saksan mahdolli-
suutta toteuttamalla joukon nopeita
toimenpiteitä syys-lokakuussa 1939.

Kun oli varmistunut, etteivät
Puolan koskemattomuuden taanneet
läntiset suurvallat tule tekemään
mitään konkreettista suojattinsa
auttamiseksi julisti Neuvostoliitto
17.9 Puolalle sodan ja eteni saksalaisia
vastaan Puolan maaperällä demarkaa-
tiolinjan noudattaessa sittemmin
Saksan ja Neuvostoliiton juuri
solmiman hyökkäämättömyysso-
pimuksen määräyksiä. Saksalaisten
mahdollisen hyökkäystien Itä-Preus-
sista Liettuan rajalta pohjoiseen kohti
Leningradia neuvosto-hallitus sulki
tukikohta-sopimuksilla Viron(28.9),
Latvian(5.10) ja Liettuan(11.10)
kanssa.

Syksyn neuvottelukosketukset
Moskovassa

Neuvosto-hallitus pyysi 5. loka-
kuuta Suomen Moskovan lähettilään
Yrjö-Koskisen kautta, “että ulkomi-
nisteri Erkko tai joku muu Suomen
hallituksen valtuutettu saapuisi
Moskovaan neuvottelemaan konk-
reettisista poliit-tisista kysymyk-
sistä”. Seuranneet neuvottelut olivat
sisällöltään suomalaisille tuttuja
edelliseltä kevättalvelta, jolloin
entinen Helsingin suurlähettiläs Stein
oli neuvosto-hallituksen valtuutet-
tuna pyrkinyt saamaan aikaan viral-
lisia neuvotteluja Suomenlahden
meriteitten sulkemiseksi ja vihollis-
alusten pääsyn estämiseksi Lenin-
gradin sisääntuloväylille. Koska nyt
ei kyse enää voinut olla luotta-
muksellisesta yhteistyöstä Suomen
ja Neuvostoliiton kesken sisältyi
neuvosto-hallituksen esitykseen
myös sellaiset Suomen maa-alueita
koskevat vaatimukset, jotka olivat
tarpeen Leningradin alueen turval-
lisuuden takaamiseksi siinäkin varsin
todennäköisessä tilanteessa, että
Suomen hallitus ei tulisi vastusta-
maan Saksan Neuvostoliittoon suun-
tautuvaa hyökkäystä Suomen maa-
ja merialueen kautta.

Artikkelisarja jatkuu lehtem-
me seuraavassa numerossa

Esko Koivisto
Timo Nieminen

selvillä hyökkäyksen ajankohdasta
(5.7.-43). Tuntia ennen saksalaisten
hyökkäystä avattiin fasisteja vastaan
voimakas tykistötuli. Syntynyt
taistelu oli yksi sotahistorian kiivai-
mmista. Sen yhteydessä käytiin
maailman suurin panssarivaunu-
taistelu, johon osallistui kummallakin
puolella 1200 panssarivaunua. Fasis-
tit kykenivät etenemään pohjoisesta
Orelin suunnalta 9-15 km ja etelästä
Harkovan suunnalta 15-35 km. Sitten
vihollisen hyökkäys pysähtyi. Puna-
armeijan vastahyökkäys alkoi 12.7.-
43. Se kehittyi yleiseksi hyök-
käykseksi kahdeksalla eri rintamalla,
jota tuki tärkeäksi muodostunut
partisaanien toiminta. Pohjoisessa
neuvostojoukot etenivät 500 km ja
etelässä 1300 km, vapauttivat Do-
netskin laakion, siirtyivät Dnepr-
joen länsipuolelle ja vapauttivat
Kiovan 6.11.-43.

Neuvostoliiton lopullinen va-
pauttaminen

Neuvostoliiton vuoden 1944
hyökkäyssuunnitelma käsitti sarjan
perättäisiä iskuja koko Leningradin

ja Krimin välisellä rintama- alueella.
Tammi- helmikuussa Leningradin-
Novgorodin alueen operaatioilla
murrettiin Leningradin saarto ja
vapautettiin koko Leningradin alue.
Läntisen Ukrainan vapauttaminen
aloitettiin jo vuoden -43 lopussa.
Täällä fasisteilla olivat suurimmat
voimat. Hyökkäystä varten muodos-
tettiin neljä Ukrainan rintamaa, joiden
toiminta perustui panssarivaunujen
joukkomittaiseen käyttöön. Hyök-
käystä haittasivat kevätkelirikot.
Ukrainan vapautuksen aikana suori-
tettiin useita suurten vihollisosas-
tojen saarto- operaatioita. Romanian
raja saavutettiin 26.3.44. Ukrainan
vapauttaminen antoi mahdollisuudet
Krimin niemimaan vapauttamiseen,
jonne oli paennut saksalaisia joukkoja
Ukrainasta. neuvostojoukkojen no-
pean hyökkäyksen johdosta fasistit
eivät ehtineet evakuoida voimiaan
merelle ja 12.5.-44 Krim oli neuvos-
tojoukkojen käsissä.

Kesän -44 sotatoimet alkoivat
hyökkäyksellä Karjalan kannaksella,
jossa Suomen armeija kärsi vakavan
tappion. Tästä alkoivat aselepo-

neuvottelut Suomen ja Neuvos-
toliiton välillä. Merkittävin kesällä -
44 suoritettava operaatio oli kuiten-
kin Valko- Venäjän vapauttaminen.
Siellä sijaitsi vihollisen “Mitte”
armeijaryhmä: 1,2 milj. sotilasta,
9000 panssarivaunua ja 1350 lento-
konetta.

Valko- Venäjän operaatiota varten
Neuvostoliitto keskitti suuret voi-
mat: 2 milj. sotilasta, 5000 tankkia ja
5000 lentokonetta. Tällaisen voiman
keskittäminen oli todella suuri tehtävä
ja sinne tuotiin voimia myös Suomen
rintamalta. Voimien suuruus johtui
siitä, että alueella sijaitsivat Saksaan
ja Puolaan johtavat tiet. Valko-
Venäjän vapautus alkoi 23.6.-44, vain
vajaat kaksi viikkoa Karjalan Kan-
naksella aloitetun hyökkäyksen
jälkeen laajalla alueella partisaanien
hyökkäysoperaatiolla. Operaation
10 ensimmäisen päivän aikana
saarrostettiin ja tuhottiin useita
vihollisen ryhmittymiä. Minskin
lähellä saarrettiin 100000 vihol-
lissotilaan ryhmittymä. Valko-Venä-
jän operaatiossa “Mitte” armeija-
ryhmä tuhoutui. Taisteluun osallis-

tuneista 110 divisioonasta 70 tuhot-
tiin ja 57000 vankia kuljetettiin itään.
Valko-Venäjän operaation jälkeen
vapautettiin Baltian neuvostota-
savallat saksalaisista ja lokakuussa -
44 Karjalan rintaman- ja Pohjoisen
laivaston joukot vapauttivat Neu-
vostoliiton napapiirin takaiset alueet.
Näin vihollinen ajettiin Neuvosto-
liiton alueelta.

Edistyksellisen ihmiskunnan
voitto

Suuri Isänmaallinen sota muo-
dostaa vaiheen, joka osoittaa kiistat-
tomasti sosialismin paremmuuden
kapitalismiin nähden. neuvostoliiton
voitolla oli suuri kansainvälinen
merkitys. Se vahvisti työväenluokan
taistelua ja kehitti kansojen yhteis-
työtä. Neuvostoliittoa on syytetty
monista virheistä. On sanottu, että
uhrattiin liian paljon ihmishenkiä
Leningradin, Moskovan ja Stalin-
gradin puolustamiseen. Väitetään,
että olisi ollut parempi luovuttaa
Stalingrad. Nämä ihmiset eivät tiedä
mistä puhuvat. Sota oli alussa
puolustussotaa, koska Neuvosto-

liitto ei ehtinyt varustautua. Neuvos-
toliitto 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
voimakeskittymät, joiden turvaa-
miseksi varustettiin voimakkaimmat
puolustustaistelut. jos olisi perään-
nytty, mikä olisi ollut seuraava
paikka, johon pysähtyä? Ja vihol-
linen pysäytettiin puolustustais-
telussa juuri Leningradiin, Mos-
kovaan ja Stalingradiin sekä Kau-
kasus vuoriston reunalle. Viivy-
tystaktiikka piti siihen saakka, että
oli koottu materiaalia ja voimaa
vastahyökkäykseen. Vihollinen ei
ottanut huomioon sosialismin voimaa
eikä Neuvostoliiton alueen laajuutta.
Neuvostoliiton alueen vapautuksen
jälkeen fasistien tuhoaminen jatkui
maan rajojen ulkopuolella Euroo-
passa, mutta samaan aikaan jälleen-
rakennustyö vihollisen tuhoamilla
kotimaan alueilla oli jo täydessä
käynnissä.

Heikki Männikkö

( kolmas osa )jatkoa
Kansan äänen edellisistä
numeroista

Risto Ryti oli kiistatta natsi-
mielinen ja äärioikeistolainen
Saksan sotapolitiikan kannattaja
ja ansaitsi tulla tuomituksi
sotarikolisena. Nyt hänen mai-
nettaan yritetään puhdistaa vetoa-
malla siihen, että Ryti epäitsek-
käästi uhrasi itsensä sopimalla
sodan loppuvaiheessa Ribben-
tropin kanssa Suomen liitto-
laisuudesta Saksan kanssa so-
dan loppuun asti. Näin monet
muut olisivat puhdistuneet pul-
musiksi ja säästyneet syytteiltä.
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Kaksi kertaa kymmenen syytä vastustaa EU:n perustuslakia
Alkukesästä pidettiin EU:n

perustuslain kannalta kah-
det todella merkittävät kan-
sanäänestykset. Perustus-
laille sanottiin Ei! ensin
Ranskassa ja sitten Hol-
lannissa. Ranskassa äänes-
tystulos oli, että 54,9 % sanoi
EI ja vain 45,1 % sanoi Kyllä.
Äänestysprosentti oli Rans-
kassa yllättävän korkea, 70
%. Hollannissa puolestaan
perustuslaille sanoi Ei 61,8
% ja Kyllä vain 38,4% äänes-
tysprosentin oltua Hollan-
nissa n.63%. Ranskan ja
Hollannin kansanäänes-
tysten jälkeen EU:n perus-
tuslaki pantiin jäihin. Sen
käsittely haluttiin lopettaa ja
ottaa se uudestaan esille
hamassa tulevaisuudessa.

Ranskan ja Hollannin äänes-
tysten jälkeen Luxemburgissa
perustuslaki hyväksyttiin kansan-
äänestyksessä, mutta nyt tuon
äänestyksen tulos on asetettu
kyseenalaiseksi, jopa lainvas-
taiseksi. Perustelut lainvastai-
suudelle ovat tutun omaisia:

1. Luxemburgin hallitus pani
rutkasti rahaa likoon TV:ssä ja
tiedotusvälineissä saadakseen
kansanäänestyksestä myönteisen
tuloksen.

2. Hallituksen tiedotuksessa ei
ollut minkäänlaista asiasisältöä.

3. Perustuslain vastustajille ei
annettu minkäänlaista tilaa keskei-
sissä tiedotusvälineissä.

Tässä joutuu kyselemään, eikö
näin ole menetelty myös Suo-
messa kaikissa EU:hun liittyvissä
asioissa alkaen EU:hun liitty-
misestä ja markan korvaamisesta
eurolla.

Ranskan ja Hollannin kan-
sanäänestyksien tulos oli
jokseenkin tyrmäävä EU:n perus-
tuslain suhteen. Se kaatui, kun
kaksi EU:n perustajamaata on sen
kaatanut. Erityisesti on havait-
tava, että kansan kielteinen suh-
tautuminen EU:n perustuslakiin
johtui EU:n politiikasta, EU-
jäsenyyden seurauksista, uusli-
beralistisesta politiikasta, julkisen
sektorin yksityistämisestä ja
alasajosta, kapitalistisesta kvar-
taalitaloudesta, jossa tehtaita
lopetellaan ja työntekijöitä irti-
sanotaan vain sijoittajaomistajien
ahneuden tyydyttämiseksi.

Nyt EU:ta aiotaan viedä eteen-
päin vanhojen sopimusten poh-
jalta kuten Maastrichtin ja Nizzan
sopimukset. Perustuslaki on jäissä
ja EU:n eliitti miettii, missä muo-
dossa ja millä aikataululla perus-
tuslaki vielä saataisiin henkiin.

EU:n budjettisopu rakoilee

Heti EU:n perustuslain kaatu-
misen jälkeen EU törmäsi toiseen
esteeseen. EU ei löytänyt budjet-
tisopua. Etenkin Ranska ja Eng-
lanti riitelivät budjetista. Ranska
vaati Englannin EU-maksujen

nostamista muiden tasolle. Siihen
Englannissa vastattiin, että sitten
myös Ranskan saamat maatalous-
tuet on laskettava muiden tasolle.
Riita oli valmis. Kun tähän vielä
lisätään EU:n itälaajentumisen
kustannukset, joiden suhteen mm.
Suomen maksut EU:lle nousevat
rajusti, niin soppa oli valmis.

EU-eliitin hämmennys
hasvaa

Meillä Suomessa on maamme
eliitin osalta vallinnut yleinen
hämminki EU:n perustuslain kaa-
tumisesta. Kolumnissaan Hesa-
rissa heti näiden äänestysten
jälkeen otsikolla ”Askel men-
neeseen maailmaan” Olli Kivinen
purki katkeruuttaan: ”Kaunaisten
liiton keskeinen yhdistävä tekijä
on tarrautuminen ”eurooppa-
laiseksi” väitettyyn luutuneeseen
yhteiskuntamalliin. Vastustamalla
epämääräistä ”liberalismia” rans-
kalaiset yrittävät askelta taak-
sepäin, kohti vanhaa valtiojoh-
toista holhousyhteiskuntaa, jon-
ka eväät on jo syöty.” Hetkinen
Olli Kivinen. Ensimmäinen kysy-
mys: Kuka holhoaa, jos meidän
Suomessa ei anneta äänestää?
Toinen kysymys: Kuka oli se, joka
söi hyvinvointivaltion eväät?
Eikö se, että suuryritykset ovat
kaapanneet kaikki työn tulokset
ja sijoittelee niitä nyt kaikenlaisiin
veroparatiiseihin ja ulkomaisiin
investointeihin ole se syy, mikä
on syönyt hyvinvointivaltion
eväät.

Tässä muutamia syitä vas-
tustaa EU:n perustuslakia

1. Eu:n perustuslaki sitoo
Suomen peruuttamattomasti
EU:hun ja antaa EU:n päättäville
elimille ylimmän päätösvallan
Suomen asioista. EU:n perustus-
laki menee yli Suomen lainsää-
dännön ja Suomen perustuslain.
Jos Suomen lainsäädännön ja EU-
lakien ja direktiivien välille tulee
ristiriitaa, EU:n lait pätevät. Tämä
on sanottu EU:n perustuslain
I osaston artiklassa 6 näin: ”Tämä

perustuslaki sekä lainsäädäntö,
jota unionin toimielimet antavat
käyttäessään sille annettua toimi-
valtaa ovat ensisijaisia jäsen-
valtioiden oikeuteen nähden.”

Jos siis EU päättää sijoittaa
Suomen alueelle esim. ydinjät-
teitä, meillä ei ole päätösvaltaa
siihen.

2. EU:n perustuslaki lupaa
kymmenen hyvää ja yhdeksän
kaunista: hyvinvointia, työlli-
syyttä, kansalaisten perusoi-
keudet jne., mutta ne ovat vain
lupauksia paperilla: Keskeistä
ovat teot, se mitä EU tekee, ja se
on voimakkaassa ristiriidassa
lupausten kanssa. EU määrittelee
jäsenmaidensa talouspolitiikan
puitteet, mm. budjettien raamit.
Käytännössä EU:n talouspo-
litiikka ei johda kansalaisten
hyvinvointiin, hyvään sosiaali- ja
työttömyysturvaan sekä hyvään
työllisyyteen vaan aivan päin-
vastaiseen tulokseen.

Tätä taas ei ymmärrä Demarien
Kimmo Kiljunen, joka luulee EU:n
perustuslain hyväksymisen mer-
kitsevän hyvinvointiyhteiskun-
nan turvaamista ja täystyölli-
syyden ottamista tavoitteeksi.
Kimmo Kiljunen ei ymmärrä, että
hyvinvointiyhteiskunnan alasajo
on EU:hun sisäänrakennettu,
samoin suurtyöttömyys on
EU:hun sisäänrakennettu.

Ranskassa kansa osasi nähdä,
mitä lupausten ja sanojen takana
todellisuudessa on. Meillä Suo-
messa ollaan tästä vielä kaukana.

3. EU:n talouspolitiikka on
valjastettu vapaan, uuslibera-
listisen talouspolitiikan vank-
kurien vetäjäksi ja pääoman
voittojen takaajaksi. Tätä edus-
taa EU:n jäsenhakemuksen ennak-
koehdot eli oli täytettävä neljän
vapauden periaate, pääomien,
tavaroiden, työvoiman ja palve-
luiden liikkumisen vapaus.

4. Mitä EU:n talouspolitiikka
todellisuudessa on, se näkyy
Suomessa harjoitetussa poli-

tiikassa. Kun talouspolitiikan
tarkoituksena on vain ja ainoas-
taan suuryritysten tukeminen ja
niiden kilpailukyvyn kasvat-
taminen, kaikki muu jää tämän
tavoitteen alle. Siksi valtiolla ja
kunnilla ei ole varaa huolehtia
sosiaaliturvasta, vanhusten hoi-
dosta, lasten päiväkodeista ja
koululaitoksesta. Ja yhä vaaditaan
uusia ja uusia säästöjä, vaikka
Suomen yritykset ovat nyt erityi-
sen hyvässä kunnossa. Kaudella
1990-2004 omaisuus- ja yrittä-
jätulot ovat kasvaneet 194 pro-
senttia. Pelkästään Suomen pörs-
siyhtiöt ovat tuottaneet voittoa
viimeisen vuoden aikana 10 mrd.
euroa, eli 60 mrd.  Suomen mark-
kaa. Mutta eihän näistä rahoista
juuri mitään heru kansan käyttöön,
sosiaaliturvaan, terveydenhoi-
toon, koulutukseen, työllisyyden
kehittämiseen, nuorisotyöttö-
myyden poistamiseen. Valtion
budjetista on 90- luvulla entisten
lisäksi hävinnyt taivaan tuuliin
suuryrityksille lahjoitettuna n. 10-
15 miljardia euroa eikä niitä ole
sinne takaisin palautettu, vaan
aina vain enemmän pitäisi julki-
sissa menoissa säästää, etteivät
raharikkaat ja suuryritykset jou-
tuisi maksamaan veroja.  Tästä
syystä meillä ei ole enää edes
kunnollista vanhuuden turvaa.
Monet jopa miettivät, kuinka
vanhoiksi he oikein uskaltavat
elää, ennekuin joutuvat täydel-
lisesti hyljätyiksi ja laiminlyö-
dyiksi vaipoissaan lojuviksi
petipotilaiksi. Tämä kaikki on
seurausta Suomen EU-jäsenyy-
destä ja siitä seuranneesta talous-
politiikasta.

Miten Suomi EU-suohon
joutui

5.Miten tämä talouspolitiikka
luotiin? Suomi liitettiin rikkomalla
perustuslakia EU:n jäseneksi
kymmenen vuotta sitten. Sorsan
hallitus aloitti liittymisen val-
mistelun vapauttaen asteittain
pääomaliikkeet. Holkerin hallitus
vei sen loppuun vuoteen 1990

mennessä. Sen lisäksi päämi-
nisteri Holkeri ilmoitti, että nyt
tehdään hallittu rakennemuutos.
Se tarkoitti, että toteutetaan myös
tavaroiden ja palvelusten vapaa
liikkuminen. Samassa tarkoituk-
sessa   Ahon hallitus tuki yritys-
ten kansainvälistä kilpailukykyä
alentamalla yritysveroa vuoden
1991 48 prosentista vuoden 1993
tasan 25 prosenttiin. Samalla
myös luonnollisten henkilöiden
pääomaverokanta 0-70 prosen-
tista 25 prosenttiin.

Pääomien
vapauttamisen
seurauksena

1. Suomalaisia pääomia alettiin
esteettömästi keinottelun ja kasi-
notalouden merkeissä viedä ulos.
Ulosviejinä olivat mm. paperi-
teollisuus ja muu  vientiteollisuus.
Pääomien vienti johti Suomen
pankin valuuttavarannon kriisiin.
Valuutan pitämiseksi maassa
Suomen pankin oli nostettava
korkotaso lähes pilviin, pahim-
millaan se nousi n. 15%:iin.

2. Korkea korkotaso taas hou-
kutti Suomeen ulkomaista kei-
nottelupääomaa, jotka oli lai-
tettava kiertoon eli lainattava
edelleen voidakseen tuottaa voit-
toa, eli korkoa. Siksi pankit lai-
nasivat rahaa 90-luvun alussa
asiakkaille mitään takuita kysy-
mättä. Lainaa sai kuka tahansa ja
kuinka paljon tahansa.

3. Pankit alkoivat kilpailla
suuruudella. Vuonna 1985 niiden
taseiden arvo oli yhteensä 362,1
mrd. markkaa, mutta ottamalla
ulkomailta velkaa 161,2 mrd.
markkaa niiden tase kasvoi mel-
kein puolella. Sen lisäksi ne
haalivat käyttäen houkuttimina
korkeita korkoja muuta rahaa niin,
että vuonna 1991 niiden taseiden
loppusumma oli kasvanut 770,4
mrd. markkaa, 136,2 prosenttia
Tätä pankkien haalimaa velka-
rahaa tyrkytettiin kaikille halul-
lisille ja haluttomille vakuuksista
piittaamatta.

4. Korkeasta korkotasosta
johtuen lainojen takaisinmaksu ei
monilta yksityisiltä ja yrityksiltä
enää onnistunutkaan. Näin pank-
kien auliisti yrityksille ja yksi-
tyisille jakamien lainojen takai-
sinmaksu joutui todellisiin vai-
keuksiin. Lisäksi tavaroiden va-
paan liikkumisen seurauksena ja
mm. maan laajuuden sekä epä-
edullistenilmasto-olosuhteiden
vuoksi pk-yritykset joutuivat
ilman rajasuojaa mahdottomaan
kilpailutilanteeseen ulkomaisten
suuryritysten kanssa.

Seurasi suuri yritysten lopet-
tamisten ja konkurssien aalto.
Noin 50.000 pientä ja isompaakin
yritystä lopetettiin tavalla tai
toisella. Sen seurauksena syntyi
jättiläismäinen työttömyys. Seu-
rasi pankkikriisi. Pankit alkoivat
kaatua, SKOP ensimmäisenä.
Pankit ja niiden suuret saama-
miehet pelastettiin siten, että
pankkeja tuettiin verovaroistaan

EU:n Vastainen Kansanrintama on keväästä lähtien järjestänyt tiedotuskampanjaa EU:n perustulain
merkeissä. Samalla olemme keräneet nimiä Eduskunnalle luovutettavaan adressiin, jossa vaadimme
kansanäänestystä myös Suomessa EU:n perustuslaista. Tässä olemme Tikkurilassa 27.8.2005.
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Kaksi kertaa kymmenen syytä vastustaa EU:n perustuslakia
valtavilla summilla.

5. Työttömyys ja pankkituki
maksoivat ja valtiolta loppuivat
rahat. Hallitus otti valtiolle satojen
miljardien markkojen edestä vel-
kaa, mutta sen vastapainoksi
hallitus alkoi leikata budjettia
kaikkialta muualta paitsi puolus-
tusmenojen osalta. Vuonna 1992
siirryttiin eduskunnassa ns. enem-
mistöpäätösperiaatteeseen, jol-
loin oppositio ei enää voinut
siirtää huonoja päätöksiä seu-
raavan eduskunnan päätettä-
väksi.

6. Valtion ahdinkoon vedoten
Ahon hallitus alkoi säätää liu-
kuhihnalta ns. säästölakeja. Bud-
jetista leikattiin talouspulaan
vedoten kaikesta, kuntien valtion-
osuuksista, terveydenhoidosta,
sosiaaliturvasta, koulutuksesta.
Lama, joksi poliittisesti hallittua
rakennemuutosta nyt häveliäästi
sanotaan, leikkasi tuotannosta
viidenneksen. Tältä alhaiselta
tasolta talous kääntyi nousuun v.
1995. Vaikka nousu jatkui parhaim-
millaan 5 prosentin vuosivauh-
dilla,  kasvusta huolimatta – sitä
kun on aina ennenkin tapahtunut!
– se ei ole kyennyt korvaamaan
tuotannosta leikattua määrää.
Siksi tuotanto toimii edelleen
leikatulla tasolla. Tuotannon
kääntyminen kasvuun on helpot-
tanut hallituksen asemaa. Siitä
huolimatta Lipposen kaksi hal-
litusta jatkoivat edelleenkin lei-
kkauslinjaa. Sillä on valtion ja
kuntien budjeteista leikattu aina-
kin 20- 25 miljardia euroa. Senkin
jälkeen sama leikkauslinja jatkuu
ja jatkuu.

7. Nykyisen Vanhasen hallituk-
senkin aikana leikkaukset jatku-
vat, vaikka suuret leikkaukset on
jo muka tehty. Vanhasen hallitus
ja valtiovarainministeri Kalliomäki
vahtivat, että budjetti pidetään
leikkausten jälkeisellä tasolla, että
kuristusote hyvinvointivaltiosta
jatkuu.

Samalla suunnitellaan todella
uusia rajuja ”uudistuksia”, joista
julmimmasta päästä on kunta-
uudistus, joka uhkaa väestön
suuren enemmistön kaikkia ns.
hyvinvointipalveluita. Myös
julkisen talouden yksityistämis-
linjaa jatketaan. Julkisia palveluita
ja yrityksiä siirretään yksityisille,
jolloin julkisten palveluiden rahoi-
tustarve tosin pienenee. Kään-
töpuolena tässä vain on, että
palvelut ovat rikkaita varten, eivät
tasapuolisesti koko kansalle.

8. Suomalaisten pääomien
maastaviennissä on kuitenkin
suurin merkitys suomalaisten
yritysten myynnissä ulkomaa-
laisille. Myös vientiyritysten
huikeasti kasvaneet voitot ovat
pääsääntöisesti viety pois maas-
ta. Vuonna 1985 pääomia oli ulko-
mailla noin 0,2- 0,3 miljardia euroa,
mutta vuoden 2004 lopussa sitä
oli jo 258,4 miljardia euroa. Se on
lähes yhtä paljon kuin Suomessa
on toimivaa tuotanto-, liikenne- ja
kauppapääomaa.

9. Näin rahat ovat kadonneet
investoinneista, kansalaisten ja
kuntien ulottuvilta yritysten voit-
tojen kasvattamiseksi ulkomailla.
Kaikki tämä on EU-jäsenyyden
ennakkoehtojen täyttämisen seu-
rausta ja siihen liittyvän hallitun
rakennemuutospolitiikan suoraa
seurausta.

10. Kotimarkkinatuotannosta,
kansantalouden omavaraisuu-
desta, on tämän globalisaation –
pääomien, tavaroiden ja palve-
lusten vapaan liikkumisen –
seurauksena menetetty yli puolet.

11. Kotimarkkinatuotannon
romahduksen seurauksena aikai-
semmin poikkeuksellisista epä-
tyypillisistä pätkätöistä on tullut
tyypillistä. Jos vuonna 2004 yli
1,4 miljoonaa palkkatyöläistä ja
142.000 pitkäaikaistyötöntä, 54
prosenttia työvoimasta, sai tehdä
palkallista työtä vain runsaat
kuusi kuukautta. Pätkätyöläisten
vuosipalkaksi tuli vaatimaton
9.586 euroa. Tästä tilanne ei näytä
paranevan, sillä ennusteet puhu-
vat sen sijaan vain pätkätöiden
lisääntymisen puolesta. Se merkit-
see väestön jatkuvaa köyhty-
mistä.

12. Jos EU:n perustuslaki hy-
väksyttäisiin, se merkitsisi, että
naulasimme itsemme lopullisesti
tähän kansallisen ja ylikansallisen
suurpääoman etuja ajavaan tuhon
politiikkaan.

6. Kun EU:n puitteissa pääo-
mien vienti tuli esteettömäksi,
niin suomalaiset yritykset ovat
käyttäneet tilaisuutta hyväksi
päästäkseen ottamaan hyötynsä
halpatyövoimasta ja hyvistä
markkina-alueista. Tätä kut-
sutaan globalisaatioksi. Viimeisin
esimerkki tästä on UPM:n aiko-
mus perustaa uusi paperitehdas
Saksaan tai Ranskaan. Samalla
yritys aikoo lakkauttaa pienempiä
tehtaitaan. Esillä on erityisesti
ollut Kajaanin tehdas. UPM:n
johto perustelee aikomustaan
sillä, että he ovat globaali yritys,
eikä heillä ole mitään velvol-

lisuutta toimia Suomessa ja suo-
malaisen yhteiskunnan hyväksi.
Näin siis käenpoika kiittää hauto-
jaansa.

Pääomien vienti ei niin kuin
olettaisi ole suuntautunut pää-
asiassa Kiinaan ja entisen Neu-
vostoliiton alueille. Pääomia vie-
dään eniten EU:n alueelle ja
USA:han. Kuitenkin Kiina ja Itä-
Eurooppa ovat kasvattaneet
voimakkaasti osuuksiaan. Myös
työpaikat ovat valuneet ulko-
maille. Yksinomaan elektroniik-
kateollisuudessa suomalaiset
yritykset työllistävät tänään
ulkomailla enemmän kuin Suo-
messa. Lisäksi suomalaiset yrityk-
set jakoivat viime vuona osinkoja
omistajilleen 8 miljardia euroa. 42
suurinta pörssiyritystä Nokia
pois lukien jakoivat osinkoja 4,8
miljardia euroa, mikä on melkein
täsmälleen sama summa, kuin mitä
on kuntien nykyisin valtiolta
saamat valtionosuudet.

Nyt EU-jäsenyyden oloissa,
pääomien vapaan liikkumisen
oloissa, meillä ei ole mitään
mahdollisuutta kontrolloida ja
säädellä pääomien vientiä. Kai-
kesta tästä näkee, että jos talous-
politiikka ei olisi EU:hun sidok-
sissa ja jos eduskunta ja hallitus
olisivat tehtäviensä tasalla, rahaa
- ne vaadittavat 10 miljardia euroa
vuodessa - riittäisi edelleenkin
hyvin myös sosiaaliturvaan,
työllisyyden hoitoon, koulu-
tukseen ja hyvinvointiin koko
Suomen kansalle.

7. Ulko- ja puolustuspolitiikka
ovat EU:n perustuslain mukaan
EU:ssa päätettäviä asioita.  Perus-
tuslain I osaston12. artiklassa
kohta 4 sanotaan: ”Unionilla on
toimivalta määritellä ja toteuttaa
yhteistä ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa, mihin kuuluu myös
yhteisen puolustuspolitiikan
asteittainen määrittely. Näin pe-
rustuslaki vie Suomelta kaiken
ulko- ja puolustuspoliittisen

riippumattomuuden ja itsenäi-
syyden. Nyt meitä aivan kuin
annettuna tosiasiana jo sopeu-
tetaan EU:n kriisinhallintaan ja
Nato-yhteistyöhön.

8. Menetämme kansallisen
päätösvallan. I osaston 7. artikla
tekee EU:sta oikeushenkilön. Se
merkitsee, että EU voi tehdä
kaikkia sen jäsenmaita koskevia
sitovia sopimuksia mistä tahansa
asiasta ja minkä instanssin kanssa
tahansa. I osaston 12. artiklassa
kohdassa 2 sanotaan: ”Jäsen-
valtiot käyttävät toimivaltaansa
siltä osin kuin unioni ei käytä
omaansa tai on päättänyt lakata
käyttämästä sitä.”  Tällä tavoin
jäsenmaa on yksiselitteisesti
antanut päätösvaltansa EU:n
elimille. Suomi saa käyttää omaa
päätösvaltaansa vain sikäli, kuin-
ka se EU:lle sopii.

9. Vaikutusvaltamme EU:ssa ei
ole kovin kummallinen. Menim-
me sinne istumaan pöytiin, joissa
tehdään päätöksiä. Kuitenkaan
meillä ei ole äänivaltaa EU:ssa
kuin vain hyvin vähän. EU:n
parlamentissa istuu tällä hetkellä
729 kansanedustajaa. Heistä 14 on
suomalaisia. EU:n ministerineu-
vostossa äänimäärä on yhteensä
laskien 321. Suomella on tuosta
äänimäärästä käytettävänään 7
ääntä. EU:n virkamiehistössä
suomalaisia on yhä vähemmän.

Suuntaus EU:n päätöksen-
teossa on siirtyminen enemmistö-
päätöksiin.

Enemmistöpäätös Eurooppa-
neuvostossa ja ministerineu-
vostossa syntyy, jos 55% jäsen-
maista sekä15 maata nykyisistä 25
jäsenvaltiosta kannattaa päätöstä
ja sen takana on vähintään 65%
EU:n väkiluvusta. Tämä suo edun
EU:n suurille jäsenmaille – EU:n
15 pienintä valtiota eivät saa
mitenkään kasaan 65% koko EU:n
väkimäärästä. Kun lasketaan EU:n
15 pienimmän maan väkiluvut
yhteen Maltasta (0,4 miljoonaa)
Portugaliin (9,8 miljoonaa), väki-

määräksi tulee 64,6 miljoonaa, joka
on ainoastaan 14,7% koko EU:n
asukasmäärästä 440 miljoonaa!

Pelastaako
aloitemahdollisuus EU-
demokratian

Suurena kansalaisten demo-
kratiaa ajavana uudistuksena
perustuslaki mainitsee aloitemah-
dollisuuden. Kansa saa tehdä
EU:lle lakialoitteen, jos sen taakse
saadaan miljoonan kansalaisen
allekirjoitukset. Tällaisen aloitteen
aikaansaaminen on lähes mahdo-
tonta ja jos sellaisen miljoonan
nimen listan saisikin kokoon, se
ei velvoita mihinkään vaan EU:n
päättävät elimet voivat heittää
aloitteen nimilistoineen suoraan
roskakoriin.

10. Kansan ääntä ei ole kuultu
EU-asioissa. Kun Suomi liitettiin
kansanäänestyksellä EU:hun v.
1994 silloin totuutta EU:sta ei
kerrottu. Luvattiin 100.000 uutta
työpaikkaa Suomeen. Luvattiin
suuria pääomasijoituksia Suo-
meen. Luvattiin, että markka
säilyy. Luvattiin, että Suomen
ulkopoliittinen riippumattomuus
ja puolustuspolitiikka säilyvät.
Mikään noista lupauksista ei ole
pitänyt. Päinvastoin – ne ovat
muuttuneet vastakohdikseen.

Pääomat eivät ole virranneet
Suomeen vaan Suomesta ulos.
Suomeen ei ole tullut 100.000
uutta työpaikkaa, vaan vähintään
200.000 työttömän kestotyöt-
tömyys. Markka ei ole säilynyt.
Siitä luopumisesta ei kansalta
edes kyselty. Eduskuntakaan ei
ole päättänyt markasta luopumi-
sesta, vaan eduskunta äänesti
asian yhteydessä hallituksen
tiedonannosta ja hallituksen
luottamuksesta.

Ulkopoliittisesta riippumatto-
muudesta meillä ei ole enää tuskin
rippeitäkään jäljellä. Meitä sovi-
tetaan EU:n puolustus- ja ulko-
politiikkaan läheisessä yhtey-
dessä sotilasliitto Natoon.

Reijo Katajaranta
Kai Kontturi

Tässä toritilaisuus Kuopiossa 20.8.2005. Kuopiolainen toriyleisö oli kiinnostunut sanomastamme ja
allekirjoituksia saatiin runsaasti. Kuvassa Juhani Tanski keskustelee erään asioista kiinnostuneen
kanssa.
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Jälkimietteitä paperin työtaistelusta
Seitsemisen viikkoa kestänyt

paperialan työtaistelu on päät-
tynyt. Jälkipuinti on ollut kum-
mallisen vähäistä. Sitkeästi
kuitenkin kansan keskuudes-
sa muistellaan Paperiliiton
lakkoa. Lakkoa itse asiassa oli
vain muutaman päivän ajan,
muu oli työnantajan työtais-
telutoimintaa eli työsulkua.

Paperin työtaistelun aikana muut-
kin sanonnat heittivät häränpyllyä ja
etenkin Erkon lehdistö unohti erään
tärkeän asian eli totuuden turhan
usein. Hesarin uutisointi Paperiliiton
tavoitteista ja työntekijöitten pal-
koista meni useasti satujen puolelle.

Tarkoitukseni on lyhyesti käsitellä
työtaistelun syitä, itse taistelua,
seurauksia ja sitäkin olisiko jotain
voitu tehdä muuten kuin tehtiin.
Näkemykseni ovat Paperiliiton
Jämsänkosken osasto 11 rivijäsenen
ajatuksia.

Paperikapitalistien suunni-
telmissa oli kertajysäyksellä saada
vahva ja vaikutusvaltainen Paperi-
liitto polvilleen. Suunnitelma oli hieno
ja paljon oli kulunut sikareja ja
konjakkia sitä funtsiessa. Ensim-
mäinen vaihe oli mainoskampanja
lehdissä. Mainosten väitteiden mu-
kaan paperiliittolaiset vuolevat
puuveitsellä kultaa - runolliseen
muotoon mainokset muutettuina.

Seuraavassa vaiheessa pa-
perikapitalistit ilmoittivat jättäy-
tyvänsä tupon ulkopuolelle. Vaati-
mukset Paperiliitolle olivat älyttömät
ja tarkoitushakuiset. Tähtäimessä oli
saada Paperiliitto heti antamaan
lakko-varoitus. Sitten masinoitiin
porvarilehtiin ja televisioon kateus-
kampanja. Paperiliittolaisten pal-
koista esitettiin hatusta vedettyjä
lukuja. Moisia palkkoja en ole
koskaan saanut enkä ole osannut
niistä edes uneksia. Olen sentään ollut
jo yli 42 vuotta alalla. Innokkaasti
verrattiin sairaanhoitajien ja paperi-
työläisten palkkoja. Jokainen paperi-
työläinen arvostaa sairaanhoitajien
työtä ja pitää heidän paikkojaan
alimitoitettuna. Pitää muistaa kuiten-
kin eräs tärkeä pointti - Paperiliitto
ei voi määrätä sairaanhoitajien

palkoista. Heillä on oma liitto, jonka
tehtävänä on palkoista ja eduista
neuvotteleminen.

Paperiliiton johto osoitti kaiken
melskeen keskellä hallitsevansa
tilanteen ja pitävänsä ennen kaikkea
hermot kurissa. Työnantajan puolella
alkoi pinna kiristyä, kun paljastui,
ettei homma mene alkuunkaan suun-
nitelmien mukaan. Paperiliiton
julistama ylityökielto osoittautui
tehokkaaksi. Se osoitti myös työte-
kijämäärät alimitoitetuiksi, moni
tehdas käy ylitöitten varassa. Työn-
antajien oli yritettävä työsululla
saada tulosta aikaan. Sekin osoit-
tautui tehottomaksi. Eräänlaisena
paniikkireaktiona työsulkua vain
jatkettiin kerta toisensa jälkeen.

Työtaistelun tapahtumia seu-
ratessani totesin vanhan sanonnan:
toveri on toverin pahin vihollinen
olevan edelleen ajankohtaisen -
valitettavasti. Metalliliitto ei antanut
tukeaan ja ko. liiton karsas suhtautu-
minen herätti kummastusta. Syitä
lienee useita. Metalliliitto on ensim-
mäisenä tekemässä uutta tupoa ja
useimmiten huonoa sellaista. Kun

suurin liitto suostuu työnantajien
vaatimuksiin, on pienten ja heikkojen
mahdottomuus saada parempi aikaan.
Metalliliiton johdolle on kauhu-
skenaario tilanne, jossa lakolla
saataisiin aikaan parempi sopimus
kuin heillä on. Siksi talven aikana
tapahtuneet bussikuljettajien ja
ahtaajien työtaistelut eivät myöskään
saaneet Metalliliiton tukea. Metalli-
liitto lienee unohtanut tuen jota se
sai 1971 raskaan ja pitkän lakkonsa
aikana. Nirsosti tuli myös tukea
SAK:n johdolta. Kovasti Ihalainen oli
vaatimassa työnantajien vaatimusten
hyväksymistä - sellaista tukea siis.

Työtaistelun aikana tuli mie-
leeni, mihin yleensä SAK:ta tarvitaan.
Valitettavasti yhtään järkevää syytä
en keksinyt Moni poliittinen ruumis
on saanut suojatyöpaikan SAK:sta.
Nimiä voisin luetella pitkän rivin,
mutta määrätystä syystä en tee sitä.
Jos SAK:n johdosta olisi löytynyt
selkärankaisia johtajia, olisi Paperi-
liiton työtaistelu ollut viikossa ohi.
SAK:n valtuusto olisi voinut ilmoit-
taa: Suomi on yleislakossa, ellei
paperialan sopimusta ole tehty siihen
ja siihen päivään mennessä. Sopimus

olisi ollut luultavasti vielä parempi
kuin nyt tehty. SAK:n johdossa
kuitenkin Matti Huutola on ainoa,
jolta ei mene löysät housuun, kun
yleislakosta aletaan puhua. Lakko ja
yleislakko ovat edelleen haluttaessa
työntekijöitten ainoat puolustau-
tumis keinot työnantajan mielivaltaa
vastaan. Eivät edes EU:n byrokraatit
ole vielä rohjenneet kieltää Lakko-
oikeutta. Lakkosakoilla on tosin
vaikeutettu työläisten puolustau-
tumista. Kalevi Sorsa ei ole kuol-
tuaankaan minulle suuri valtiomies,
vaan pelkästään Valco-Sorsa ja
Lakkosakko-Sorsa.

Ranskassa, Italiassa ja vii-
meksi Kreikassa on yleislakkoa
käytetty tehokkaasti. Paperialan
työtaistelun jälkipyykkiä pestään
vielä kauan molemmilla puolilla.
Ainakin paperikapitalistit voivat
todeta hienon ja upean suunnitel-
mansa menneen metsään. Pitkään
aikaan ei tarvitse valittaa rahan-
puutetta. Rahaa paloi rutosti.  Tosin
rahapulahan on aina ollut vain ennen
palkkaneuvotteluja. Näin on ollut
vuosikymmenten ajan. Kun työehto-
sopimus on saatu keinolla tai toisella

Tässä UPM:n Kajaanin tehdas komeassa ilmakuvassa. UPM aikoo nyt "globaalina yhtiönä" perustaa
uuden paperitehtaan Keski-Eurooppaan ja lakkauttaa tuotantoaan muualla. Yksi vahva ehdokas
lakkautettavaksi on juuri tämä Kajaanin tehdas. UPM perustelee hankkeitaan sillä, että UPM on globaali
kansainvälinen yritys, eikä sitä sido mitkään velvoitteet Suomen suuntaan. Näin siis käenpoika kiittää
hautojaansa.

aikaan, alkaa valitus sen kalleudesta.
Konkurssipiru alkaa heti kurkistella
oven raosta.

Kun meikäläinen aloitti paperi-
tehdastyöt olivat tehtaat pääosin
suomalaisten omistuksessa. Kun
Juuso Walden oli Yhtyneet paperi-
tehtaat - firman johtajana olivat
urheilijat ja jalkapallo etusijalla. Kun
vuosien saatossa omistukset ovat
siirtyneet ulkomaille, on kaikki
inhimillisyyskin kadonnut teollisesta
toiminnasta. UPM:nkin suurin omis-
taja on jenkkilän eläkejärjestö. Kun
jenkkilän eläkemuorit ja vaarit tarvit-
sevat entistä enemmän ryppyvoiteita
on heidän saatava myös enemmän
tuottoja osakkeistaan. Voitto, ja aina
vaan suurempi voitto on toiminnan
päämäärä. Jos voiton maksimointiin
tarvitaan 200 tai 20.000 ihmisen
irtisanominen se myös suoritetaan.

Vähin mitä Arkadianmäellä
toimivat EU:n kumileimasimet voisi-
vat tehdä, olisi laatia pikaisesti laki,
jolla perittäisiin takaisin jokainen
sentti, jonka ulkomaille siirtyvät
firmat ovat saaneet suomalaisilta
veronmaksajilta avustuksina.

Jos nyt pitäisi loppukaneettina
antaa numeroarvostelu Paperiliiton
työtaistelusta antaisin kuutosen.
Saavutetuista eduista jouduttiin
osittain luopumaan, mutta pääasia
ettei luovuttu ilman taistelua. Vielä
pari viikkoa kestänyt taistelu olisi
ehkä tuonut paremman lopputulok-
sen, mutta kuten edellä on ilmennyt,
ulkopuolinen painostus oli kovaa ja
ns. korkealtakin tasolta tulevaa.
Heikompi liitto olisi joutunut antau-
tumaan jo aiemmin. Itselleni ei
sopimuksen hyvyys tai huonous ole
enää suurimerkityksellinen. Vielä 8
työpäivää niin 42 vuotta ja 4 kuukaut-
ta kestänyt “elinkautistuomio” on
kärsitty. Se on ehkä toisen jutun-
aiheen sisältävä tapaus.

Reino Welling,
Jämsänkoski

Yli miljardin sielun mies
Roomalaiskatolinen kirkko on

maailman suurin kristillinen
kirkkokunta. Vatikaani on sen
vallankeskittymä, jonka vaiku-
tusalue ulottuu Euroopasta,
USA:han, Latinalaiseen Amerik-
kaan, osaan Afrikkaa ja Osea-
niaan sekä aina Filippiineille asti.
Katolilaisuus suoritti väkival-
taisen maihinnousunsa Latina-
laiseen Amerikkaan 1500-luvulla
sekä levisi konkistadorien ja
heidän perillistensä pakkokei-
noin kaikkialle vallatuissa mais-
sa.

Saksalaisen kardinaali Joseph
Ratzingerin valinta uudeksi paa-
viksi virkanimellä Benedictus XVI
on koettu Latinalaisessa Amerikassa
pettymykseksi. Hänen valintansa
pelätään aiheuttavan hyvin vaikeita
aikoja köyhälle Latinalaisen Amerikan
kirkolle. Katolisen kirkon vaikutus
maanosassa on hyvin suuri, koska
väestöstä valtaosa kuuluu Vatikaanin
vaikutuspiirin.

Arvokonservatiivi

Joseph Ratzinger mielletään edel-
täjänsä Johannes Paavali II hengen-
heimolaiseksi. Hän suhtautuu varsin
nihkeän konservatiivisesti sek-

suaaliseen moraaliin, ehkäisyvä-
lineisiin, syntyvyyden sääntelyyn,
pappien selibaattiin sekä naisten
asemaan kirkossa ja yhteiskunnassa.

Hänen mielestään katolisten on
ehdottomasti ja nurkumatta seurat-
tava kirkon opetuksia. Yksi hänen
päämääristään on julistaa pannaan
katolisen kirkon tukemia oikeisto-
diktatuureja vastaan taisteleva kristil-
linen vapautusliike Latinalaisessa
Amerikassa.

Nuorukaisena Ratzinger kuu-
lui Hitler Jugendiin, mutta ei ole
todisteita siitä, oliko hän natsi vai
vain natsien sympatisoija. Mutta
hänen opportunismistaan, jota joh-
datteli hänen kunnianhimonsa, on
paljon näyttöjä. Hän ilmaisi jo
aikaisessa vaiheessa elämässään
haluavansa kardinaaliksi. Hän vaalii
hyviä suhteita äärioikeistolaiseen
Opus Dei –järjestöön. Hänet tunne-
taan myös diktaattori Pinochetin
ystävän kardinaali Sodanon neuvon-
antajana.

Aikuisena miehenä tätä Jeesuksen
Kristuksen sijaista kuvattiin säikyksi
ja koruttomaksi papiksi, josta keh-
keytyi tärkeä hahmo Vatikaanin
fundamentalististen, kovan linjan
asenteiden puolustajana. Kapitalismin
ymmärtäjänä vapautuksen teologia ei
ole ollut myöskään hänelle koskaan

mieleinen.

Kaikkialle tunkeutuva
katolilaisuus

Brasilialaisen sosiologin ja katoli-
laisen Maria Jóse Rosado Nunesin
mukaan uusi paavi syventää kuilua
kirkon hierarkian ja ”Jumalan kansan”
välillä. Avioituneiden pappien liik-
keen mielestä Ratzingerin valinta oli
lyhyen aikavälin katastrofi, joka
hyllytti kaiken väittelyn selibaatista.
Chileläisen teologi Alvaro Ramisin
mukaan paavi vastustaa lisäksi
kirkkojen välistä yhteistyötä ja
katolisen kirkon avautumista maail-
malle. Hän ei tajua myöskään mitään
köyhien todellisuudesta.

Kuubassa ollaan huolissaan siitä,
että uuden paavin konservatismin
johdosta katolinen kirkko voi menet-
tää kannattajiaan muille uskon-
tokunnille sekä pahentaa paikallisten
kirkkojen riippuvuutta Vatikaanista.
Kuuban katolinen kirkko on jo nyt
yksi Vatikaaniin tiukimmin sidotuista
kirkoista. Skismat sosialistisen
valtion ja kirkon välillä saattavat
kiristyä.

jatkuu seuraavalla sivulla...

Kaksi suurta "jarrumiestä", joihin monituiset yhteiskunnalliset
uudistusliikkeet ovat pysähtyneet,  kättelevät tässä toisiaan. Oikealla
entinen paavi  Johannes Paavali XII ja vasemmalla uusi paavi
Benedictus XVI,  alkuperäiseltä nimeltään Joseph Ratzinger.
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Saksassa pidetään syyskuun 18. parlamenttivaalit,
joiden tulosta kannattaa seurata suuremmallakin
mielenkiinnolla. Saksan tulevat vaalit heijastelevat
yhtä aikaa paitsi sosialidemokratian myös kapitalismin
samanaikaista kriisiä.

Sosialidemokratian ja kapitalismin kriisit
kohtaavat Saksan vaaleissa

Nykyisen sosialidemokratian
juuret menevät 1800- ja 1900-
lukujen vaihteeseen. Tuolloin Gothan
kokouksessa 1875 marxilaisille
juurille perustettu Saksan Työväen-
puolue, myöhemmin Saksan sosiali-
demokraattinen puolue SPD hajosi
kahtia. Puolueeseen syntyi Eduard
Bernsteinin toimesta oikeistolainen
siipi, joka revisioi ja mitätöi Marxin
ja Engelsin kansantaloutta, yhteis-
kuntakehitystä ja dialektiikkaa
koskevat teoriat. Tämä kriisi kärjistyi
ensimmäisen maailmansodan aikana,
jolloin puolueen silloinen johtohahmo
Karl Kautsky käytännössä hajotti
puolueen asettuessaan puolustamaan
Saksan maailmansotaan johtanutta
sotapolitiikkaa. Tässä prosessissa
alkuperäinen sosialidemokraattinen
liike hajosi kommunistiseen ja sosia-
lidemokraattiseen liikkeeseen.

Sosialidemokraattisella liik-
keellä on ollut maailmansotien
jälkeen suuri vakiintunut kannatus
useissa eurooppalaisissa maissa.
Mm. Ruotsissa ja Saksassa sosiali-
demokraatit ovat olleet valtapuo-
lueita, Itävallassa ja Suomessa sosiali-
demokraattien asema on ollut hieman
pienempi, mutta kuitenkin merkit-
tävän suuri.

Kun maailma oikeistolaistui
1980-luvulla ja siirtyi Margaret
Thatcherin ja Ronald Reaganin
johdolla ns. uusliberalismiin, sosiali-
demokraateista tuli omien valta-
asemiensa vanki. Voidakseen säilyt-
tää valtansa sosialidemokraattien oli
lähdettävä oikeistolaistamaan omaa
politiikkaansa. Näin tapahtui ylei-
sesti Euroopassa: Saksassa, Ruotsissa
ja monissa muissa maissa, myös
Suomessa.

Saksassa valtapuolueina
ovat olleet perinteisesti sosiali-
demokraatit, SPD ja oikeistolaiset
kristillisdemokraatit, CDU. Kristil-
lisdemokraatit ovat esiintyneet
lännessä kahtena puolueena, CDU:n
rinnalla on ollut sen baijerilainen siipi
CSU.

Kun DDR liitettiin silloiseen
Länsi-Saksaan 1989, Länsi-Saksassa
oli vallassa Helmut Kohlin johtama
CDU/CSU liittolaisenaan vapaat
demokraatit FDP. Mutta kun Saksan
”itälaajennus” ei ollutkaan Kohlille
mitään paraatimarssia ja siitä aiheutui
Saksalle suuria kustannuksia, vuoden
1998 vaaleissa valta Saksassa vaihtui
takaisin sosialidemokraateille. SPD
sai vaalivoiton ja Saksan johtoon tuli
liittokansleriksi Gerhard Schröder.

Alusta alkaen Schröderin
hallinto on ollut periaatteidensa ja
asemansa vanki. Saksalaiset ovat
aikaisemmin kokeneet sosialide-
mokraatit kunniakkaana työväen-

puolueena, joka puolustaa kapita-
lismissa perinteistä työväenluokkaa,
perusduunaria. Oikeistolaisen poli-
tiikan puhurissa Saksan sosiali-
demokraattinen puolue on menet-
tänyt viimeisetkin rippeensä työ-
väenluokkaa edustavana puolueena.

Tässä tulee esille kapitalis-
missa itsessään olevat ristiriidat.
Kapitalismissa kaiken tarkoituksena
on tuottaa voittoa yritysten kapita-
listisille omistajille. Työläinen saa
kapitalismissa työtä vain, jos hän
työllään onnistuu lisäämään omista-
jakapitalistien voittoja. Tästä syystä
kapitalismi synnyttää työttömyyttä,
erityisesti näin tekee uuslibera-
listinen kapitalismi, jossa kapita-
listien etu syrjäyttää kaikki muut
yhteiskunnalliset intressit.

Saksassa tämä politiikka on
johtanut Schröderin aikana jättiläis-
mäiseen työttömyyteen. Yli 5 miljoo-
naa saksalaista, siis saman verran
kuin Suomessa on asukkaita, on tällä
hetkellä työttömänä. Perinteinen
keino kapitalismissa torjua työttö-
myyttä on ollut ”talouskasvu”.
Sosialidemokraatit ovat nähneet
vähintään 3% talouskasvun ainoaksi
keinoksi työttömyyden pienen-
tämiseksi. Nyt Saksan talouskasvu
on kuitenkin ollut olematonta, lähes
0- +1 % luokkaa. Näin kapitalismi
törmää ristiriitoihinsa; eihän mikään
asia maailmassa pysty loputtomasti
kasvamaan. Jatkuva talouskasvu on
mahdottomuus myös kapitalismissa.
Siten myös työllisyyden turvaava
kapitalismi on mahdottomuus. Tehtä-
vänä on löytää sellainen yhteis-
kunnallinen organisaatio, joka turvaa
kansalaisten työllisyyden ja hyvin-
voinnin myös sellaisissa oloissa,
missä talouskasvu voi olla ainakin
hetkellisesti pysähtynyt tai jopa

taantumassa. Tähän kapitalismi ei
kykene.

Schröder turvautui Saksan
tilanteessa, 0-kasvussa ja jätti-
työttömyydessä oikeistolaisiin,
kapitalistisiin lääkkeisiin. Schröderin
johdolla Saksan sosialidemokraatit
laativat pari vuotta sitten ohjelman
Agenda 2010, jossa johtoajatuksena
oli kapitalismin johdonmukainen
tukeminen. Työttömyydestä ja
talouden 0- kasvusta piti päästämän
eroon antamalla kapitalisteille 10
miljardin euron verohelpotukset ja
heikentämällä kansan työttömyys- ja
sosiaaliturvaa.

Schröderin oikeistolainen
ohjelma kuitenkin hajotti sosiali-
demokraattisen puolueen. Ohjelma
aiheutti eri puolilla Saksaa suuria
mielenosoituksia  Schröderin Agendaa
vastaan. Samalla SPD:n kannatus on
laskenut jyrkästi. Kun SPD sai vielä
vuoden 2002 vaaleissa kannatus-
luvukseen 38,5% tämä kannatus
romahti EU-vaaleissa 2004 vaivai-
seen 21,5 %:iin. Tässä vaiheessa se
siipi puolueesta, joka katsoi sosiali-
demokraattien hyljänneen alkupe-
räisen ajatuksensa ja tehtävänsä
työväenluokan etujen puolustajana,
irrottautui puolueen entisen puheen-
johtajan Oskar Lafontainen johdolla
irti Schröderin linjasta. Kun Schröder
koki vielä tappioita osavaltio-
vaaleissa, hän päätti mittauttaa
sosialidemokraattien ja oman kanna-
tuksensa ja järjestää uudet vaalit.
Saksan vaalit siis pidetään 18.
syyskuuta.

Tämän jälkeen katsottiin
pöydän olevan katettuna kristillis-
demokraateille ja sen puheenjohtajalle
Angela Merkelille. Tilanne Saksassa
kuitenkin mutkistui oleellisesti, kun
DDR:n perillinen itäisessä Saksassa,
PDS ja Lafontainen läntinen ryhmä

WASG löysivät toisensa. Kesä-
kuussa PDS vaihtoi nimensä Vasem-
mistopuolue PDS:ksi. Länsi Saksan
puolella Lafontainen ryhmä tuli
mukaan Vasemmistopuolueeseen.
Länsi Saksan puolella puolueen
nimestä vain pudotetaan kirjaimet
PDS pois.  Yhtäkkiä tällä uudella
puolueella osoittautui olevan melkoi-
sesti kannatusta. Itäisessä Saksassa
peräti kolmasosa kannattaa Vasem-
mistopuoluetta ja läntisessä saksassa
Lafontainen ryhmän kautta puolu-
eella on galluppien mukaan n.11 %
kannatus.

Ohjelmassaan Vasemmis-
topuolue lupaa täydellistä muutosta
Saksan politiikkaan. Uusliberalis-
mista siinä ei jää mitään jäljelle.
Puolue lupaa kansalaisille 750 euron
perusturvan ja 1400 euron mini-
mipalkan. Lapsilisät nostetaan 154
eurosta 250 euroon. Vasemmis-
topuolue arvioi ohjelmansa maksavan
60 mrd. euroa joka rahoitetaan
nostamalla rikkaiden verotusta,
palauttamalla yritys-, omaisuus- ja

perintövero sekä luopumalla aiotuista
verohelpotuksista. Lisäksi aletaan
verottaa arvopaperikauppaa.

Nyt ei enää olekaan selvää,
että CDU saisi tulevissa vaaleissa
ehdottoman enemmistön ja että tuleva
liittokansleri olisi Angela Merkel.
Vasemmistopuolueella on suuri
mahdollisuus torjua tilanne, jossa
kumpikaan puolue, enempää SPD
kuin kristillisdemokraatitkaan, voisi-
vat yksinään määrätä hallituksen
kokoonpanosta, SPD yhdessä vihrei-
den kanssa tai CDU yhdessä vapai-
den demokraattien FPD kanssa.

Sosialidemokratian ja kapita-
lismin kriisit kohtaavat näin toi-
sensa. Todennäköisenä vaihtoehtona
on esitetty, että vaalien jälkeen nämä
kaksi kapitalismin tukipilaria CDU
ja SPD muodostavat yhteisen halli-
tuksen torjuakseen Vasemmistopuo-
lueen luoman uhan uusliberalistista
politiikkaa ja kapitalismia vastaan.

Reijo Katajaranta

Saksan Vasemmistoliitto
UZ  22/7-2005

Vuosien mittaan ovat Saksan Sosiaalidemokraattisen puolueen
rivit harvenneet tuntuvasti. Viime aikojen tapahtumat ovat
kuitenkin innostaneet tunnettuja sosiaalidemokraatteja
julkilausumiin. Äskettäin erosi SPD:n Baden-Würtenbergin
entinen puheenjohtaja Ullrich Maurer. Häntä seurasi Saksan
turkkilaisten liiton puheenjohtaja Hakki Keskin. Ovet paukkuen
lähti myös Yleisten alojen ammattiliiton pääekonomi Michael
Schleht, joka kirjoitti avoimen kirjeen SPD:n puheenjohtajalle
Franz Münterferingille.

“Hyvä Franz Müntefering, täten ilmoitan eroavani SPD:stä.
Vaalijulistuksesta vuonna 2005 käy lopullisesti ilmi Teidän
politiikkanne, josta on esimerkkinä Agenda 2010, jonka sisällöstä
ei voi erehtyä.  Sitä eivät muutamat tekstien stilisoinnit muuta
miksikään. Agenda on viime vuosina perusteellisesti käyty läpi,
joten en toista kaikkien tiedossa olevia tosiasioita. Keskeistä
minulle on siinä esiintyvä ihmisten turvatakuut. Pahinta mitä voin
ajatella on, miten työtoverini kokevat tämän epävarmuuden
tulevaisuudesta. On mahdotonta suunnitella elämäänsä ja lastensa
tulevaisuutta. Siinä ei ole kysymys pelkästään perhetuen
maksamisesta lapsiperheille. Kyseessä ei ole pelkästään henkinen
ahdinko, pelkotilat vuoden työttömyyden jälkeen. Työtoverit
joutuvat jatkuvan kurjistumisen uhreiksi ja pelkotilojensa vuoksi
yrittävät myös sairaat jaksaa työelämässä. Kyseessä ei kuitenkaan
ole vain elinehtojen huononeminen. Myös työehtosopimukset ovat
sisällöltään huonontuneet. Ensimmäisen kerran vuonna 2004
laskivat nimellispalkat. Reaalipalkat ovat jo useamman vuoden
olleet laskusuunnassa.. Tämä kehitys raunioittaa koko kansan-
talouden. Sisämarkkinat ovat kutistuneet ja deflaatio uhkaa..
Teidän politiikkanne on avannut tien tälle kehitykselle.

Kehitystä vauhdittivat yleisten palveluiden ja valtion apujen
heikentäminen. Vuodesta 1999 lähtien on “säästämisestä” tullut
valtion uskonto. Järkyttävällä tavalla olette suosineet rikkaita ja
suuryrityksiä.  Sitä on tehty puna-vihreä- hengessä enemmän kuin
koskaan ennen. Vuodesta 2001 on suurpääomalle annettu
vähintään 70 miljardia euroa.  Siten ei ole ihme, että valtion-
varainministeri budjetin käsittelyssä esittelee leikkauksia. Näin
luodaan “pakkotilanteet”. Laskun maksajia ovat vähäosaisimmat.
Kovimmat iskut ovat kohdistuneet julkiseen sektoriin.. Siitä on
järkyttävänä esimerkkinä nuorisotilojen sulkeminen.

Paluuta ei ole näköpiirissä! Te pidätte kiinni yritysveron 19 %
tasosta. Väitätte, että se edistää työllisyyttä ja investointeja. Totuus
on kuitenkin, että kun vuodesta 2001 on veroja alennettu 20
miljardia euroa, niin investoinnit ovat vähentyneet sen jälkeen.

Useat kohdat Teidän vaaliohjelmassa on valitsijoiden pilk-
kaamista.. Puheet “rikkaiden verosta” ovat onttoja, kun esitätte,
että miljonäärit maksaisivat 20.000 euroa lisäveroa tänä vuonna.
Täytyy ajatella, että olette heille viime vuosina lahjoittaneet
100.000 euroa. Kuitenkin väitätte, että Teidän politiikallenne ei
ole olemassa vaihtoehtoa. Katsotte, että globalisaatio ja
väestörakenne pakottavat  Hartz IV kautta “säästämään” 2005 2,5
miljardia euroa. Marginaaliveron alennus maksaa tänä vuonna
2,5 miljardia euroa. Tästä tulonsiirrosta köyhiltä rikkaille syytätte
globalisointia?”

(tämä on osa laajemmasta artikkelista, jonka on koonnut Adi Reiner.
Saksalaiset nimet voivat olla huvittavia Maurer = Muurari, Schlecht =
Huono)

...jatkoa edelliseltä sivulta

Paavi ja Hugo Chávez
Benedictus XVI ehdotti 25.8.2006

Castel Gandolfossa, että jännitteet
Hugo Chávezin  hallituksen ja
katolisen kirkon välillä ylitetään
Venezuelan kansan hyödyksi molem-
minpuolisella yhteistyöllä.

Vaikeudet alkoivat helmikuussa
1999, kun Chávez otti mittaa katoli-
sesta kirkosta hankaloittamalla sen
harjoittamia hyväntekeväisyys- ja
koulutusohjelmia maassa. Chávez on
syyttänyt piispoja ja Vatikaania
maan opposition tukemisesta ja oman
hallituksensa toimien vastusta-
misesta.

Pyhä isä ei ole innostunut Vene-

zuelan ja Kuuban yhteistyönä toteu-
tetuista lukutaito-, koulutus ja
terveydenhuoltokampanjoista. Anti-
kommunistina hän haluaisi saada
kuvioihin mukaan Vatikaanin katsan-
tokantaa.

Paavi suhtautuu kielteisesti Maail-
man sosiaalinen foorumi –liikkee-
seen, koska hän pitää sitä valtavana
vallankumousliikkeiden verkostona,
jonka johdossa toimivat Fidel Cast-
ro, Hugo Chávez sekä yhteiskun-
nallista epävakautta aiheuttavat
intiaaniliikkeet Boliviassa, Ecua-
dorissa ja Perussa sekä Brasilian ja
Uruguayn vasemmistohallitukset.

Chavez aikoo viedä
Robertsonin oikeuteen

Konservatiivinen jenkkipappi Pat
Robertson kehotti 22.8. suositussa
tv-ohjelmassaan, että yhdysvalta-
laisten olisi ehkä syytä salamurhata
Venezuelan presidentti Hugo Chavez.

Venezuelan hallitus aikoo nostaa
syytteen tv-pastoria vastaan, koska
ehdotus valtionpäämiehen salamur-
haamisesta on terroristiteko.

Matti Laitinen
Lähteitä:

Lähteet:http://
www.counterpunch.org: Pope
Benedict XVI, a Rightwing Polit-
ician, VICENTE NAVARRO,
MTV3, Catholicnet, Destaque
Internacional - Informes de Coy-
untura

Putinilla ja Schröderillä tuntuu olevan verrattoman hauskaa
keskenään. Kulissiahan se vaan on, molemmilla on enemmän kuin
tarpeeksi tekemistä omissa maissaan.
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Poliisilain muutokset vievät totaaliseen poliisivalvontaan
Viime aikoina on puhuttu

julkisuudessa ihmeen vähän
poliisilakeihin tehdyistä muu-
toksista. Kumminkin tehdyt
lain muutokset suistivat entis-
tä enemmän maamme poliis-
ilaitoksen pois vakaalta luot-
tamukselliselta tieltä. Tieten-
kään ei voida koskaan unoh-
taa, että poliisi on aina viime
kädessä vallassa olevan luo-
kan työväline. Työväline, jolla
vallassa oleva luokka var-
mistaa valtansa.

Kuitenkin meillä, täällä pohjo-
lassa, on voitu viime vuosina
jotenkin totutella ajatukseen, ettei
meitä yleisesti ottaen poliisi uhkaa.
On voitu hyvällä syyllä olettaa,
että poliisi toimii suhteellisen
tasapuolisesti tavallisten ihmisten
kanssa, kun puhutaan asiasta
hyvin yleisessä mielessä. Tasa-
puolisuudella tarkoitan lähinnä
toimintaa erilaisten demokraat-
tisten oikeuksien ja velvollisuuk-
sien toteutumisessa. Viime vuosina
sitä on uskaltanut luottaa, että
poliisi virkamiehenä toimii suurin
piirtein lojaalisti työväen ja muita
rauhanjärjestöjä kohtaan.

Käsittääkseni viimeisiä kärjis-
tymiä, jossa voidaan poliisin
todeta olleen selvästi järjes-
täytynyttä, kansalaisten vapaata
mielipiteen ilmaisua vastaan, ovat
olleet:

- Kemin lakkolaisten ampu-
minen,

- lakkolaisten hakkaaminen
Arabian tehtaan porteilla,

- yleislakon aikana tapahtuneet
ratsupoliisien hyökkäykset lakko-
laisten joukkokokouksiin sekä
kapinapykälän lukeminen Senaa-
tintorille kokoontuneille lakko-
laisille,
- Kansainvälisen nuorten ja yliop-

pilaiden festivaaleilla ulkomaisten
vieraiden pamputtaminen,

- ja viimeisiä tämän kaltaisia
tapahtumia taitaa aikakirjoissa olla
tapaukset elintarvikelakon ajoilta.

Vastaavanlaisia tapauksia jossa
poliisi on komennettu rauhanliikkeen
tai nuorisoliikkeen tilaisuuksiin
esiintymään väkivaltaisesti on vii-
meksi kait ollut rukouslauantain
vastaiset mielenosoitukset ja Persian
shaahin vastainen mielenosoitus.

Noiden tapahtumien jälkeen on
tasavallassamme ollut sangen rauhal-
lista. Miksi sitten muistelin noita
vanhoja tapauksia? Ne nousivat
mieleeni siksi, että nyt näyttäisi
tapahtuvan jotain hyvin arveluttavaa.
Voisipa ajatella, että joku tai jotkut
tahot valmistautuu rikkomaan tämän
rauhallisen ajan. Rauhallisen ajan
rikkoja näyttäisi tällä kertaa olevan
joku muu kuin tavallinen kansalainen.
Johonkin kummaan on sisäministeriö
päättänyt nyt kansalaisia valmistaa.

Hallituksen antama esitys Edus-
kunnalle laiksi poliisilain muutta-
misesta kantaa nimeä Hallituksen
esitys: HE 266/2004.  Esitys annet-
tiin Eduskunnalle 14.12.2004 pide-
tyssä täysistunnossa. Sen esitteli
Sisäasiainministeriö.

Eduskunta kävi siitä lähetekes-
kustelun jonka pohjalta asia lähe-
tettiin hallintovaliokuntaan. Perus-
tuslakivaliokunta ja lakivaliokunta
antoivat aikanaan lausuntonsa hallin-
tovaliokunnalle.

Tähän mennessä ainoa näyttävästi
julkisuudessa lain sisältöön puut-
tunut kansanedustaja on Ruot-
salaisen Kansanpuolueen edustaja
Astrid Thors. Hänen haastattelunsa
julkaisi Helsingin Sanomat 24.1.2005
näkyvästi.

Astrid Thors oli artikkelin mukaan

huolissaan esimerkiksi seuraavista
asioista: “Sisäministeriö haluaa
helpottaa puhelinkuuntelua sillä
perusteella, että potentiaalisten
terroristien jäljille olisi helpompi
päästä. Vähäinenkin epäily terrori
teon suunnitteluun sallisi puhelin-
kuuntelun. Tuomioistuimen lupa
siihen tarvitaan edelleen, mutta ennen
luvan saamista poliisi saisi kuunnella
terrorismin suunnittelusta epäile-
mänsä puhelinta päällystöön kuulu-
vien poliisimiehen luvalla. Lisäksi
poliisi saisi kuunnella puhelinta
vuorokauden ajan ennen kuin sen
tarvitsisi pyytää siihen lupa tuomio-
istuimelta. Thors pitää tätä liian
pitkänä aikana. “Kuka voi valvoa,
että epäilyn edellytykset täyttyvät?
“ Noin siis kansanedustaja Astrid
Thors Helsingin Sanomien julkai-
semassa artikkelissa. Tuohon halli-
tuksen esitykseen tutustuttaessa ei
voi muuta todeta kuin, että Astrid
Thorsin onkin syytä huolestua. Se
vain on minua ihmetyttänyt, että
missä ne loput kansanedustajat ovat?
Niin missäpä ovat ne niin sanotun
länsimaisen vapauden puolesta
puhujat?

Mitäpä lukijat pidätte esimerkiksi
hallituksen esityksessä olevasta
seuraavanlaisesta tekstistä:

“4.6. Telekuuntelun edellytykset:
Perustuslain 10 §:n 2 momentissa on
säädetty kirjeen, puhelun ja muun
luottamuksellisen viestin salai-
suudesta. Saman pykälän 3 momen-
tissa on todettu, että lailla voidaan
säätää välttämättömistä rajoituksista
viestin salaisuuteen yksilön ja yhteis-
kunnan turvallisuutta taikka koti-
rauhaa vaarantavien rikosten tutkin-
nassa, oikeudenkäynnissä ja turval-
lisuustarkastuksessa sekä vapauden
menetysaikana.

Poliisin toiminnan päämäärät ovat
poliisilain 1 §:n 1 momentin mukaan

oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen
turvaaminen, yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitäminen sekä
rikosten ennalta estäminen, selvittä-
minen ja syyteharkintaan saatta-
minen.”

Hieman myöhemmin hallituksen
esityksessä todetaan:  “Perustus-
lakivaliokunta on puolestaan lausun-
nossaan (PeVL 2/1996 vp) todennut
seuraavaa: “Näiden perustuslaissa
käytettyjen ilmaisujen voidaan pelkin
kielellisin perustein ymmärtää tar-
koittavan “ainoastaan tehtyjä rikok-
sia”. Käytännössä ei kuitenkaan ole
mahdollista vetää täsmällistä rajaa
rikoksen tekohetken mukaan. Mo-
nien rikosten luonteesta johtuu, että
niiden selvittäminen ei ole mahdol-
lista mikäli rikoksen tekeminen ei
ylipäätään paljastu, mikä puolestaan
saattaa ennakoida varautumista
rikoksen tapahtumiseen”.

Eli hyllyvällä suolla ollaan. Tuo-
han tulkinta mahdollistaa seuraavan
muistion ajatuksen: “Tämä tulkinta
sallii myös sellaisten rajoitusten
säätämisen, jotka kohdistuvat poliisi-
toimenpiteisiin ennen esitutkinnan
aloittamista, mikäli tämä johtuu
kysymyksessä olevien rikosten
luonteesta.”

Hieman myöhemmin on hurskas-
televa lausahdus: “Ehdotetulla
säännöksellä ei puututa kenenkään
oikeuksiin enempää kuin on välttä-
mätöntä. Telekuuntelulla kyetään
pikemminkin rajaamaan toimenpiteet
kohdistumaan tarkemmin poten-
tiaalisiin rikoksentekijöihin ja sulke-
maan ulkopuoliset tehokkaammin
pois.”

Oma mielenkiintoinen sarka oli
poliisilain 20 § muutoksessa ehdo-
tetut muutokset. Pykälän otsikkona
oli “Rikoksilta ja häiriöiltä
suojaaminen”. Muutosesityksestä
löytyi seuraavanlainen muotoilu:

“Henkilö saadaan poistaa paikalta
myös, jos hän käyttäytymisellään
aiheuttaa taikka hänen uhkauk-
sistaan tai muusta käyttäytymi-
sestään ja aiemmasta käyttäy-
tymisestään vastaavassa tilan-
teessa voidaan päätellä hänen
todennäköisesti aiheuttavan huo-
mattavaa häiriötä tai välitöntä
vaaraa yleiselle järjestykselle ja
turvallisuudelle.”

Sangen mielenkiintoiseksi asian
tekee kun katsotaan mitä muualla
esityksessä sanotaan samasta
asiasta: “Säännös rajoittaisi perus-
tuslain 13 §:ssä mainitun kokoon-
tumisvapauden käyttöä ja perus-
tuslain 7 §:ssä turvattua henkilö-
kohtaista vapautta.” Ja hetkeä
myöhemmin hallituksen esitys
jatkuu: “Koska säännöksen tarkoi-
tus on turvata nimenomaan muiden
henkilöiden perustuslain suojaa-
mien oikeuksien toteutumista,
voidaan ehdotettua sääntelyä pitää
myös painavan yhteiskunnallisen
tarpeen vaativana. Ennalta estä-
vällä puuttumisella vakaviin häiriö-
ja vaaratilanteisiin parannetaan
myös kohdehenkilön tulevaa
oikeudellista asemaa.”

Hallituksen esityksen yksityis-
kohtaisissa perusteluissa täsmen-
netään vielä asiaa seuraavasti
verrattaessa ehdotusta voimassa
olevaan lakiin: “Ongelmana esimer-
kiksi mielenosoituksissa on ollut
se, että vaikka henkilön voitaisiin
päätellä todennäköisin syin syyl-
listyvän tekoon, joka tulisi aiheut-
tamaan välitöntä vaaraa yleiselle
järjestykselle ja turvallisuudelle, ei
henkilön ennakoiva paikalta pois-
taminen ja mahdollinen kiinniotto
ole ollut mahdollista.”

Timo Kangasmaa
SFT:n kuulumisia

Presidentinvaaleista 2006
Presidenttiehdokkaat kaivavat

par’aikaa lähtökuoppia ensi
talven kisoihin. Seitsemän puo-
lueiden ehdokasta on jo ilmoit-
tautunut koitokseen. Liberaalit
ja Sosialistiliitto keräilevät
20 000 kannattajakorttia ehdok-
kailleen.

Alla lyhyet kommentit vaalei-
hin osallistuvista presidentti-
ehdokkaista.

Tarja Halonen
Halonen EU:n ulkoministerinä

ylisti Naton ilmapommitusten
tuhoja Jugoslaviassa. Hän on
kuitenkin taktisista syistä vält-
tänyt visusti vaatimasta Suomen
liittymistä Naton täysjäseneksi.
Kuitenkin Halosen johdolla Suo-
mea on kytketty yhä tiiviimmin
Naton koneistoon. Halonen on
pohjustanut tulevaa kannan-
muutostaan lausunnoillaan tyyliin
”Kyllähän sinne voisi liittyä,
mutta en näe syitä, miksi nyt”.

Vasemmistoliitto on asettunut
Halosen tueksi. Puolueen johto
tukee Halosen Nato-kantoja.
Suvi-Anne Siimeksen mielestä
vasemmistoliiton pitää hyväksyä
se, että Suomi ei sulje pois mah-
dollisuutta liittyä Natoon. Puolue
on pahasti hajallaan Nato-asiassa.
Esko-Juhani Tennilän mielestä
Nato-optio on ehkä tai puoliksi
kyllä Natolle.

Matti Vanhanen
Vanhanen on keskustan eh-

dokkaana takinkääntäjien kruu-
naamaton kuningas. Hän tuli
aikanaan tunnetuksi ydinvoiman
vastustajana ja pontevana Emu-
ja EU:n perustulakikansanäänes-
tysten vaatijana.

Vanhanen oli valmistelemassa
Paavo Lipposen I hallituksen
aikana työreformia, minkä erityi-
sesti toista versiota SAK piti
työehtosopimusjärjestelmän mur-
tamisena ja uhkana koko työeh-
tosopimusjärjestelmälle. Kesällä
2003 kysyttiin Kosovossa silloi-
sen puolustusministeri Vanhasen
kantaa Suomen suhteesta Na-
toon. Hän muistutti liittoutumat-
tomuuden olevan osa hallitus-
ohjelmaa, mutta se ei saa olla este
yhteistyövalmiuden parantami-
sesta Naton suuntaan.

Natoon otetaan uusia jäseniä
seuraavan kerran v 2006. Ovi on
auki Suomelle, sanotaan amerik-
kalaisten sanovan.

Sauli Niinistö
Kokoomuksen ehdokas on lu-

kenut gallup-kyselyjen tuloksia.
Niinistö ilmoitti heti alkajaisiksi,
ettei Suomen Nato-jäsenyys ole
ajankohtainen vaaliteema. Halo-
nen ilmeisestikin toivoo, että
ulkopolitiikka nousisi vaalien
suureksi teemaksi. Ovelaa toi-

vomus, sillä Halosen pääkil-
pailijoilta Vanhaselta ja Niinistöltä
puuttuvat käyttökelpoiset lyömä-
kirveet ulkopolitiikassa.

Heidi Hautala
Aikanaan Hautala edusti eko-

sosiaalista poliittista linjaa, mutta
heinäkuussa 1991 ns. EU-puhees-
saan hän yllättäen luopui siitä ja
alkoi suuntautua suurpääoman
etuja edustavan EU:n kannalle.
EU-kansanäänestyksen aikoihin
Vihreä liitto sai runsaasti rahaa
suurpääoman järjestöiltä ja liiton
rooli oli melko ratkaiseva kansan-
äänestyksen tuloksen kannalta.

Hautalan kampanjassa on mo-
nia piirteitä. Hän arvostelee
Halosta suomettumisen ajan poli-
tikoinnista ja vaatii myös pre-
sidentin ulkopoliittisten valta-
oikeukeuksien riisumista.

Hautalan mielestä Nato-jäse-
nyyden hakeminen ei ole ajan-
kohtaista. Turvayhteistyössä
Hautala luottaa EU:hun ja
YK:hon”.

Bjarne Kallis
Päinvastoin kuin Hautala kristil-

lisdemokraattien Kallis vaatii
presidentille lisää sisäpoliittista
valtaa. Kallis ihmettelee joidenkin
presidenttiehdokkaiden inno-
kasta suhtautumista Nato-jä-
senyyteen. Kalliksen vaalilupaus

on realistinen: -Jos minusta tulee
presidentti niin lupaan toimia niin
että minut valitaan uudelleen
kuuden vuoden kuluttua.

Henrik Lax
Suorimmin Nato-jäsenyyden

puolesta liputtaa RKP:n harmaa-
hapsi Henrik Lax. Laxille Nato on
vaaliteema. Lax kerää ääniä jonkin-
verran ruotsinkieliseltä väes-
tönosaltamme.

Timo Soini
Perussuomalaisten ehdokas

Soini hehkuttaa: -Pääteemani on
Suomen itsenäisyys. Nykymuo-
toinen EU-jäsenyys rajoittaa jo
merkittävästi Suomen itsenäi-
syyttä ja suvereniteettia.

Ennen viime eduskuntavaaleja
Soini julisti kannattavansa Suo-
men EU-jäsenyyttä, jos suomen
kieli säilyy EU:n virallisena kie-
lenä. EU:n komissio ja parlamentti
säikähti ja suomen kieli säilyi.

Soini määrittelee itseni mais-
terisjätkäksi ja suomalaiseksi
ihannejuntiksi, joka ei kärsi itse-
tunto-ongelmista, siksi ei uhoa, ei
vihaa, eikä pelkää ketään. Minusta
tällainen lausunto on jätkän
häpäisemistä: jätkä ei vaihda EU-
kantaansa joka puolen vuoden
välein.

Ilkka Tillanen
Sosialistiliiton tukema Utopia

2006 -ryhmä haluaa tuoda uusi
vasemmistolaisen vaihtoehdon

presidentinvaaleihin ja kerää
kannattajakortteja mikkeliläiselle
vasemmistonuorten jäsenelle
Ilkka Tillaselle. Sosialistiliiton
mukaan Tillanen voisi haastaa
vaaleissa suomalaisen poliittisen
eliitin ja estää oikeistolaista
populistia Timo Soinia keräämästä
ainoana “vaihtoehtona” protes-
tiäänet.

Tillanen ottaa ulko- ja turvalli-
suuspolitiikassa  selkeän kiel-
teisen kannan NATO:on  Myös
EU:n taistelujoukot tai “nopean
toiminnan joukot” tulisi lopettaa,
ainoat rauhanturvaoperaatiot
jotka voidaan hyväksyä tapah-
tuvat YK:n kautta.

- Nykyiseen kehitykseen, jossa
pörssiyhtiöt tekevät huippu-
tuloksia, joilla lihotetaan vain
osakkeenomistajien kukkaroita
samalla kun työntekijöitä piste-
tään pihalle ja jäljelle jäävien olot
vain heikkenevät, pitää puuttua.

- 0,7% kehitysapuun on myös
yksi keskeinen vaatimus, jota
tulen pitämään esillä. Tillanen
sanoo inhoavansa mm  turkis-
tarhausta, McDonaldsia, öljy-
yhtiöitä ja Yhdysvaltojen ny-
kyistä ulkopolitiikkaa.

Lopuksi
Minulle valinnan tekeminen

tästä joukosta tuntuu ylivoi-
maisen vaikealta. Toivon lukijoille
parempaa menestystä!

Juhani Tanski
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Neuvostoliiton Kommunistinen Puolue
NKP – samalla kertaa nuori ja vanha

Heinäkuussa 1992 vuosisadan
mittainen puolueemme historia aloitti
uuden vaiheen. Vain vuosi vastaval-
lankumouksellisen kaappauksen ja
puolueemme pannaan julistamisen
jälkeen NKP:n ylimääräinen ja
epätavallinen XXIX puoluekokous
julisti puolueen restauraation.

Meidän ystävämme ja viholli-
semme kysyvät meiltä usein: ”Miksi
teidän puoluettanne kutsutaan edel-
leenkin NKP:ksi vaikka Neuvosto-
liittoa ei enää ole?” Kyllä, Neuvos-
toliittoa ei enää ole, mutta sen
uudelleen elvyttämiseksi tarvitaan
vakavasti otettavaa poliittista voi-
maa, organisaatiota, joka haluaa
taistella Neuvostoliiton takaisin
palauttamisen puolesta. Ja sellainen
voima löytyy – meidän puolueemme,
Neuvostoliiton Kommunistinen
Puolue!

Nyt meidän puoluejärjestömme
toimivat noin puolessa entisen
Neuvostoliiton tasavalloista vaik-
kakin valtaosa sen jäsenistä elävät
Venäjän Federaation alueella. 90-
luvun alun pienen kauden jälkeen
puolueemme osat toimivat erillään
toisistaan eri tasavalloissa, mutta nyt
me olemme jälleen keskitetty puolue.

Vastakohtana Itä-Euroopan maille,
missä entisten kommunististen
puolueiden opportunistinen johto
muutti puolueensa nimen ja avoimesti
hylkäsi marxismin, meidän maas-
samme ei näin ole tapahtunut. Nyt
valtaosassa tasavalloistamme kansan
tietoisuudessa sanalla ”kommunismi”
on varsin myönteinen kaiku. Yrityk-
set toistaa tasavalloissamme itäeu-
rooppalainen kokemus, luomalla
esimerkiksi Venäjälle niin kutsuttu
”palkansaajien sosialistinen puolue”
(vrt. SDP)  ovat epäonnistuneet
häpeällisesti. Opportunistit olivat
pakotettuja luomaan peitenimillä
kommunistisia puolueita ( kuten niin
kutsuttu  Zjuganovin johtama Venä-
jän Federation Kommunistinen
Puolue), jotka kuitenkin käytännössä
harjoittavat sovinnollista politiikkaa
vallassa olevan hallinnon suhteen.
Epäilemättä tämä hankaloittaa vaka-
vasti aitojen marxisti-leninististen
voimien toimintaa.

Ei ole epäilystäkään, etteikö syyt
sosialismin tilapäiselle tappiolle
Neuvostoliitossa  tarvitsisi edel-
leenkin huolellista marxilaista ana-
lyysiä. Kuitenkin, on jo nyt selvää,
että avainroolia tässä katastrofissa
eivät näytelleet niinkään lännen
vastavallankumoukselliset voimat
kuin rappeutuneen puolueen ja
valtion hallinnon halu johtaa valtio
kapitalismiin. Ja vaikka Gorbatshovin
henkilökohtaista panosta tässä
prosessissa on vaikea yliarvioida
(vuoden 1992 NKP:n restauraatioon
pyrkinyt XXIX puoluekokous erotti
hänet puolueesta ja vaati valtion
hallintoa viemään hänet oikeuteen
syytettynä maan hajottamisesta), hän
epäilemättä kuvasti koko hallitsevan
yhteiskuntaeliitin tavoitteita. Osa
aikaisemmin ns. nomenklatuuraaan
kuuluvista johtajista muuttuivat
myöhemmin kapitalisteiksi ja heidän
liittolaisensa uudessa valtiossa,
muodollisesti oppositiossa heihin
nähden, ajavat tosiasiassa samanlaista
politiikkaa ja tavoitteita muodos-
taakseen samanlaisen kaksipuoluejär-

jestelmän kuin mitä USA:ssa on.

Tämä ei merkitse, että me näkisim-
me koko entisen puolueen ja sen
talousjohtajat negatiivisessa valossa.
Me teemme yhteistyötä useiden
talousjohtajien ja heidän järjestöjensä
kanssa, meidän omissa riveissämme
on joitakin aikaisemman puolueen
toimihenkilöitä. Kuitenkin tällaiset
henkilöt ovat vain vähemmistö koko
nomenklatuurasta.

Kuten tunnettua, Putinin vallan
aikana Venäjä aloitti kapitalistisen
liberalisoinnin uuden vaiheen. Lain-
säätäjät laillistivat yhteiskunnal-
lisessa omistuksessa olevan maan
myymisen, toteuttivat feodalistisen
työlain, poistivat valtiolta viimeiset
jäänteet yritysten talouden säätele-
miseksi. Tänä vuonna tehdyt äskeiset
talouden elvytystoimenpiteet johti-
vat lamaan, joka sai aikaan voimak-
kaan kurjistumisen työväenluokan
keskuudessa, joiden elintaso verrat-
tuna Neuvostoliiton aikaiseen on jo
pudonnut 1/3 – 1/4 osaan, joissakin
tasavalloissa 1/10 osaan tai vielä
sitäkin alemmaksi.

Venäjällä, jonka tapahtumat vai-
kuttavat vahvasti muihin tasaval-
toihin, syntyi myös vallankumouk-
sellinen tilanne syksyllä 1998.
Valitettavasti meidän puolueemme ei
ollut tuolloin kyllin voimakas hyö-
tyäkseen siitä, kun taas sovinnolliset
vasemmistolaiset voimat olivat
tyytyväisiä asemaansa ”Hänen Ma-
jesteettinsa oppositiona”.

Tänä vuonna niin kutsuttu palve-
luiden rahaksi muuttaminen, tosi-
asiassa eräiden yhteiskunnallisten
palveluiden lopettaminen aiheutti
yhteiskunnallisen jännityksen voi-
makkaan kärjistymisen. Ja nyt
jännitys yhä vain kasvaa, koska
inflaatio kasvaa n. 30% vuodessa ja
taloudellinen kasvu ilmenee vain
paperilla.

Yhteiskunnallis-taloudellisen ti-
lanteen heikentyminen on vähentänyt

myös Putinin kannatusta, joka nyt
on noin 20-25 prosenttia. Yhteis-
kunnallinen liikehdintä, joka viime
vuosina kuihtunut, on tänään voimak-
kaasti nostamassa päätään Venäjällä.
Nyt Venäjä on uuden vallanku-
mouksen kynnyksellä.

Tuomiten sekä oikeisto-oppor-
tunismin ja äärivasemmistolaisuuden
meidän puolueemme toimintaa ohjaa
marxismi-leninismin aikojen kuluessa
testatut periaatteet. Irtisanoutumatta
toiminnasta parlamentissa me  sa-
maan aikaan tutkimme joukkoliik-
keiden taistelumuotoja, ennen kaik-
kea työläisten taistelua yhteis-
kunnallisten ja taloudellisten oikeuk-
siensa puolesta, lakkoliikkeiden
luomista kansanvallan alkumuotoina
ja niiden toiminnan koordinoimista.
Vuonna 1994 meidän puolueemme oli
aloitteen tekijä Yleisvenäläisille
päiville protestiksi työtätekevän
kansan elintason laskulle (Venäjän
sisäministeriön mukaan tähän protes-
tiliikkeeseen osallistui satoja tuhansia
ihmisiä). Meidän puolueemme pitää
yhteyksiä monilla eri aloilla toimiviin
ay-liikkeisiin Venäjällä ja muissa
tasavalloissa. Me otamme osaa
sellaisiin oppositiovoimien yhteis-
työtä järjestäviin liikkeisiin kuten
”Venäjän sosiaalifoorumi”, ”Kansa ja
sosiaalinen oikeus” ja ”Alueiden
välinen lakkokomitea”.

Toinen tärkeä linja toiminnas-
samme on alueiden ja koko maan
keskinäisen yhtenäisyyden puolus-
taminen. Kuten tunnettua, nykyinen
Venäjän johto käy neuvotteluja osan
Kuriilien saarista luovuttamiseksi
Japanille. Tällainen toisen maail-
mansodan tuloksen uudelleentulkinta
on mielestämme sietämätöntä. Vuon-
na 1992 NKP:n organisoima liike
”Yleisvenäläinen komitea Kuriilien
puolustamiseksi” on järjestänyt
massamielenosoituksia protestiksi ja
Venäjän hallituksen suunnitelmien
murtamiseksi. Nyt kolmetoista
vuotta myöhemmin kamppailu yhä
jatkuu. Muista ulkopolitiikan kysy-
myksistä haluaisin korostaa kielteistä

suhtautumistamme EU:hun ja Na-
toon, erityisesti niiden laajenemiseen.
Tietenkin me myös tuomitsemme
kaikki myönnytykset lännelle, mitä
Putinin hallinto tekee Venäjän kansan
kustannuksella.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että
me otamme pistimet ojossa vastaan
Venäjän nykyjohdon kaiken ulko-

poliittisen toiminnan.  Me toivo-
tamme tervetulleeksi jokaisen aske-
len. joka suuntautuu Venäjän kansain-
välisen aseman vahvistamiseen ja
entisen Neuvostoliiton tasavaltojen
suhteiden syventämiseen. Erityisesti
NKP kannattaa nk. ”Shanghain
yhteistyöjärjestön” luomista, josta
voi muodostua tärkeä askel matkalla
kohti ”moninapaista maailmaa”, joka
vastustaa USA:n monopolien yrityk-
siä sanella tahtonsa muille maille
kapitalistisen globalisaation mer-
keissä.

Meidän vahvan vakaumuksemme
mukaan monopolien maailmanlaa-
juiseen hyökkäykseen työtätekevien
oikeuksia vastaan me kommunistit
voimme vastata vain tehostamalla
kansainvälistä yhteistyötä kaikessa
toiminnassamme. Nyt puolueel-
lamme on toverilliset siteet moniin
kommunistisiin ja vasemmistolaisiin
järjestöihin ympäri maailmaa.

Näiden joukossa me arvostamme
korkealle perinteisiä yhteyksiämme
Suomen kommunisteihin. Me uskom-
me, että suhteemme tulevat vain
vahvistumaan ajan myötä.

Loppuyhteenvetona toivotan
Kansan äänen lukijoille terveyttä ja
iloa ja kaikille Kommunistisen liiton
jäsenille menestystä taistelussanne
työtätekevien oikeuksien ja etujen
puolesta.

Sergei Borisovich Skvortsov
Pääsihteeri, CPSU (NKP)

Hiroshima, sotarikos
Uusi historiantutkimus paljastaa Hiroshiman ja Nagasakin

ydinpommien todelliset  motiivit, ne olivat varaslähtö kylmään
sotaan.  Yhdysvaltalaishistorioitsijat Peter Kuznick ja Mark
Selden ovat osoittaneet ontoksi  presidentti Trumanin ja
Yhdysvaltain hallinnon virallisen väitteen, että ydinpommit olivat
välttämättömiä  sodan lopettamiseksi ilman amerikkalaishenkiä
vaativaa miehitysoperaatiota.  Kuznik ja Selden esittelivät
tutkimustuloksiaan Greenpeacen lehdistötilaisuudessa
Lontoossa 21. heinäkuuta 2005.

Kuznikin ja Seldenin tutkimukset tukevat aikaisemmin esitettyä
näkemystä, että  Hiroshiman ja Nagasakin iskujen todellinen
päämäärä oli Yhdysvaltain ydinpelotteen  luominen kylmän sodan
konflikteja varten.

Kuznik ja Selden ovat tutkineet Yhdysvaltain, Japanin ja
Neuvostoliiton  diplomaattisia arkistoja. Arkistot paljastavat
presidentti Trumanin ja  Yhdysvaltain asevoimien ylimpien
komentajien olleen yhtä mieltä siitä, että  Japani oli valmis rauhaan
jo ennen iskuja Hiroshimaan ja Nagasakiin.

Jo Trumanin 15. elokuuta 1945 toimeksiannosta laadittu ja vuotta
myöhemmin  julkaistu selvitys sodan kulusta piti varmana, että
ilman miehitystä, ilman  atomipommeja ja ilman Neuvostoliiton
liittymistä sotaan Tyynellä valtamerellä  Japani olisi varmasti
antautunut ennen vuoden 1945 loppua, todennäköisesti jo  ennen
marraskuun 1945 alkua. Japanin suunnitellun miehityksen
alkamispäivä  olisi ollut 1. marraskuuta. Hyökkäys Hiroshimaan
tehtiin 6. elokuuta 1945.

Haagin  kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) sääntöjen
mukaan Hiroshiman ja Nagasakin  ydinpommi-iskut sekä sodan
loppuvaiheen ilmahyökkäykset siviilikohteisiin  Japanissa ja
Saksassa tulisi määritellä sotarikoksiksi.

Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommit tappoivat välittömästi tai
ennen vuoden 1945  loppua ainakin noin 220 000 ihmistä. Kuznick
ja Selden syyttävät Trumania  tietoisista rikoksista ihmisyyttä
vastaan, eli Truman oli sotarikollinen.(lähde:Kominform/Workers
World )

Uuden NKP:n pääsihteeri Sergei Borisovich Skvortsov työhuoneessaan.
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

“Globalisaatio ei sinänsä ole
hyvä tai paha”. Niin, se on kapi-
talisteille hyvä ja ihmisille huono
asia. Yli sata vuotta sitten työolot
olivat länsimaissa kurjat ja nyt on
tehty taloudellisia ja poliittisia
päätöksiä, jotka johtavat samaan
tilanteeseen. Politiikka muuttuu,
jos ihmiset valitsevat edustajik-
seen kapitalismin globalisaatiota
ja Euroopan kapitalistikartellia
(EU:a) vastustavia puolueita.

Globaalitalouden palauttami-
seksi kansan taloudeksi tarvitaan
toki muidenkin kuin Suomen
ratkaisuja. Vitsissä Suomi oli
viimeinen maa, joka muuttuisi
sosialistiseksi. Jälkijunassa ol-
laan taas. Muut maat epäilevät jo
eurojen diktatuuria, kun Suomen
hallitus vielä intoilee siitä.

Globaalikapitalistit ja heidän
apurinsa (poliitikot Vasemmis-
toliitosta Kokoomukseen) sumut-
tavat kauniilla sanoilla. Dema-
reilta, etunenässä Porkkanapäältä,
saamme kuulla globalisaation
epäkohtien poistamispuheita
tyyliin “Oikeudenmukainen glo-
balisaatio”. Siinäpä nimi! Kapita-
lismistahan ei löydy kuin isomman
ja voimakkaamman oikeutta. De-
marit ovat paikkailleet demo-
kraattista (!) kapitalismiamme niin,
että paikka on paikan päällä!
Demarien mieleenhän ei tule, että
itse kapitalismissa olisi vika, joka
aiheuttaa kilpailun, markkinoiden
anarkian, työttömyyden ja eriar-

voisuuden. Tai sitten he eivät edes
ajattele.

Pitää olla umpitollo opportunisti
ja valehdella vielä itselleen, jos ei
tajua, että kaikki EU:n päätökset
ovat olleet kapitalismin globali-
saation mukaisia huononnuksia
julkisiin palveluihin - ja että EU :n
perustuslaki olisi ollut jättihuo-
nonnus tavallisten ihmisten elä-
mään. Jos joku näkee EU:ssa
muuta kuin kapitalistikartellin -
häntä voi kutsua näkyjen näki-
jäksi, todellisuudelta silmänsä
ummistavaksi haihattelijaksi.

Nämä poliitikot puhuvat, kuten
porvarit yleensä, että työttö-
myyteen, eriarvoisuuteen ym.
ratkaisu olisi talouskasvussa.
Suurempaa valetta ei olekaan!
Kokemus ja myös tilastot osoit-
tavat, että viimeisen kymmenen
vuoden aikana talouskasvu on
vain lisännyt eriarvoisuutta. Siis
itse talousjärjestelmä, kapitalismi,
on ongelma. Kapitalismihan pe-
rustuu työntekijäin työn tulosten
varastamiseen - globaalisti. Riis-
tokapitalismi on ryöminyt katu-
ojasta ihmisten ilmoille. Uutta
siinä on vain se, että nyt se kelpaa
globalisaation nimellä Suomessa
kaikille Kokoomuksesta Vasem-
mistoliittoon. Uutta on myös
aatteen puute vasemmistopuo-
lueissa.

Vasemmistopuolueissa? Por-
varidemokraatti Liisa Jaakonsaari
hylkäisi vasemmistokäsityksen ja

puhuisi mieluummin vaikka demo-
kraateista ja republikaaneista.
Rehellistä ja oikeata puhetta!
Työväenaatettahan SDP:n joh-
dossa ei ole ollut vuosikym-
meniin. Onko SDP sitten oikeisto-
vai keskustaoikeistopuolue, se on
samantekevää. Jos mikä niin se,
että SDP, tuo Usan perseen-
nuolija, teki töitä CIA:lle ja sai
rahaa siltä, kertoo mikä SDP on.
Kapitalistien asialla, kuten se
Vasemmistoliiton siilitukka, joka ei
ole koskaan ollut minkään sortin
sosialisti.

Kommunismia parjataan. Kum-
ma kyllä, nuo “kommunismista
vapautuneet” niin Venäjällä kuin
monissa muissakin entisissä so-
sialistimaissa kaipaavat entistä
järjestelmää takaisin! Se takasi
eläkeläisille jonkinlaisen toimeen-
tulon ja useimmille työtä, por-
varillinen demokratia vain kerjää-
misen ja prostituution. He ovat
nähneet ja kokeneet, että kapita-
lismi on hyvä vain harvoille, kun
sen periaate on hyvän hoidon,
hyvinvointivaltion ja kaiken
inhimillisen vastakohta: Kilpailu ja
heikomman sortaminen. Se on
Suomenkin ja EU:n työläisten tie,
jos globalisaatiouskovaiset eli
paskan paikkaajat saavat yhä
enemmistöjä parlamentteihin.

Hannu Alm
Helsinki

Paskan paikkaajat Kova kapitalismi
tarvitsee kovaa kuria

Äskeisten Lontoon liikenne-
välineissä tehtyjen pommiatten-
taattien seurauksena poliisien
valtuuksia lisättiin. Ohjeisiin
kuului myös, että terroristiksi
epäilty tulee pysäyttää ampumalla
päähän. Poliisin liipasinherkkyys
ja agressiivisuus kiihottuivat
siihen malliin, että ampuivat ilman
minkäänlaisia perusteita syyt-
tömän miehen.

Meillä Suomessa poliisit saivat
myös äskettäin harjoitella kriisi-
ajan meininkiä yleisurheilun maail-
manmestaruuskisoissa. Oli aitaa,
estettä, vartijoita, kulkulupien
kysyjiä ja ties mitä. Ja varmasti
kaikki “epäilyttävän” näköiset
ihmiset joutuivat erikoistark-
kailuun. Turvatoimet olivat kuu-
lemma vieläkin laajemmat, kuin v.
-75 Etyk- kokouksen aikoina.

Urheilukisat olivat laaja media-
tapahtuma. Sen sain huomata
minäkin, kun mökinmaalaushom-
missa pidin radiota jatkuvasti
avoinna. Korvani herkistyivät
kun eräs toimittaja urheilu- uutis-
ten lomassa muisteli Etykin aikaa
ja sitä kun Espoon Laajalahdella
silloin 30 vuotta sitten “eräs
pikavene kieltäytyi noudatta-
masta poliisin pysähtymiskäs-
kyä”. Juuri näillä sanoilla silloin
30 vuotta sitten puolusteltiin sitä,
kun poliisien tulituksen seurauk-
sena Laajalahdella kaksi miestä
menetti henkensä.

Totuutta silloinkaan tapahtu-
masta tuskin koskaan tiedotus-
välineisiin saatiin. Onni ja Elmeri
olivat Otaniemen venerannassa
kavereidensa kanssa korjaile-
massa venettään. Vene oli silloi-
nen Flipper, jossa oli ns. katama-

raanipohja. Veneessä oli 20 hv
moottori ja sillä saavutettiin
korkeintaan 6-7 solmun nopeus.
Välillä miehet kävivät koeajolla.
Ilta alkoi pimetä, kun taas läh-
dettiin koeajolle. Pahaksi onneksi
heidän reitilleen osui poliisivene,
josta oli annettu jonkinlainen
pysähtymiskehotus, jota miehet
eivät ymmärtäneet. Koska min-
käänlaisesta pikaveneestä ei ollut
kyse, olisivat poliisit helposti
voineet ajaa lähinnä soutuveneen
vauhtia kulkeneen veneen rin-
nalle. Näin he eivät kuitenkaan
tehneet, vaan tempasivat valo-
pistoolin ja ampuivat valoam-
muksen veneen sisään seurauk-
sella, että vene syttyi palamaan.

Ehkä poliisien kyseenalaiseen
reagointiin vaikutti se, että Lehti-
saaresta he olivat poimineet
meriajelulle kaksi “hienosto-
rouvaa”. Ehkä vaikutti myös se,
että he olivat nauttineet eräältä
merihuoltoasemalta noutamaansa
olutta, jota siellä säilytettiin
poliiseja varten. Poliisit kylläkin
saivat pienen (alle vuosi) linna-
tuomion ja menettivät virkansa.

Niin tämä kuin Lontoonkin
tapahtuma osoittavat, että vähän-
kin kärjistyneessä tilanteessa
poliisin kynnys tarttua aseeseen
kohoaa yli järkevän harkinta-
kyvyn. Meillä on uusi poliisilaki,
jossa poliisin valtuuksia lisätään.
On todennäköistä, että sillä
ennakoidaan yhteiskunnallisen
tilanteen kärjistymistä ja kriisiy-
tymistä. Tavalliselle ihmiselle tämä
ei kyllä ennakoi mitään hyvää.

Heikki Männikkö

EU :n hiekkalaatikkoleikit
Lasse Lehtinen, porvari (de-

mari), moitti ranskalaisia siitä, että
he kutsuivat EU:n uutta perus-
tuslakia perustuslaiksi. Se olisi
kuulemma mennyt läpi, jos sen
olisi sanottu (ja valehdeltu) ole-
van vain jokin sopimus. Suoma-
laiset Lasse Lierolat puhuvat
perustuslaillisesta sopimuksesta
yrittäen sanamuodolla huijata
suomalaisia. Sisältö on kuitenkin
perustuslain: Yhteinen presi-
dentti, ulkopolitiikkaa, puolustus
ym. Suomessakin on uusi perus-
tuslaki, ei kun siis uusi perus-
tuslaillinen sopimus, tietenkin.

Kun EU:n suuret päälliköt eivät
saa jotain läpi, niin silloin muute-
taan sääntöjä: Äänestäkää uudel-
leen! EU:n uusi perustuslaki ei
tule voimaan jos yksikin jäsen-
valtio vastustaa sitä. Nyt Rans-
kan ja Hollannin kansa vastusti
sitä. Sen jälkeen sanottiin, että
katsotaan sitten kun kaikki ovat
äänestäneet! Onneksi se on kui-
tenkin varma, että perustuslakia
ei tule siinä muodossa, missä se
esitettiin. Sen yltiöliberalismin ja
militarismin meidän hallituksemme
olisi hyväksynyt. Sille olisi kel-
vannut varmaan fasismikin.

Kun kakaroina leikittiin, niin
aina löytyi joku, joka häviöllä
ollessaan alkoi muuttamaan sään-
töjä. Sellaisia kutsuttiin pas-
kiaisiksi. Sellaisten kanssa ei
sitten toiste leikitty. Sama juttu
EU:ssa. Ei näistä sanansa syöjistä
ja sääntöjen muuttajista pääse

kuin eroamalla EU:sta! Nämä
paskaa puhuvat johtajat eivät
todellakaan halua kansaa päättä-
mään mistään vaan ainoastaan
saamaan kansan takaamaan omat
päätöksensä. EU on direktoraatti,
eliitin diktatuuri.

Suomen hallitus ei halua, että
Suomen kansa päättäisi perus-
tuslaista. Tietyin väliajoin kansa
äänestää europarlamentaarikois-
ta, kansanedustajista jne. On
tämä käsittämätöntä! Miten hal-
litus voi saada kansalaisilta suos-
tumuksen järjestämättä kansan-
äänestystä? Sanotaan, että on
demokratia, kun enemmistö ää-
nestää. Mistä lähtien 200 kansan-
edustajaa on ollut Suomen kan-
san enemmistö?

Ihmisten pitää saada itse päät-
tää EU: n perustuslain hylkäämi-
sestä tai hyväksymisestä. Päättää
useimmista asioista ilman väli-
miehiä. Ei tämä ole mikään vaikea
asia. Aivan kuten kansa saa suo-
raa äänestää presidentistä, sen
tulisi saada päättää myös asioista
eikä ainoastaan henkilöistä. Tämä
siksi, että varmasti EU eli Euroo-
pan kapitalistikartelli yrittää tuo-
da myöhemmin samat huonon-
nukset; kaiken yksityistämisen ja
militarisoinnin, hyväksyttäväksi.
Sitä ei varmaankaan silloin kuts-
uta perustuslaiksi, eikä edes
perustuslailliseksi sopimukseksi
vaan vain joksikin sopimukseksi.
Ja sehän sopii Vanhaselle ja Lasse
LierolalIe.

Vaali vaalilta on huomattu, että
yhä suurempi osa ihmisistä on
pettynyt politiikkaan, siihen että
heillä ei ole todellista mahdol-
lisuutta vaikuttaa siihen kuin
kerran neljässä vuodessa, äänes-
tyspäivänä. Ei pidä unohtaa, että
eräs lehti teki kyselyn EU:n perus-
tuslaista suomalaisille poliitikoille
- eivätkä he tienneet keskimäärin
sen enempää, osa edes sen vertaa
kuin “tajuton kansa”! Puheet
poliitikkojen paremmasta tietoi-
suudesta ovat pelkkää roskaa!

Hannu Alm

EU:n kuolinkorinat
alkaneet?

Kiittäkäämme Ranskan ja Hol-
lannin äänestäjiä. He aukaisivat
monen silmät ja auttoivat nopeut-
tamaan EU-kuplan puhkeamista.
EU-eliitti on paniikissa niin Suo-
messa kuin muuallakin Euroo-
passa.

Tavallinen kansa on maksanut
eliitin hiekkalaatikkoleikit, mutta
maksuhalukkuus on katoamassa.
EU kulkee kriisistä toiseen, mutta
ainakin suomalaisen oikeiston
mielestä siinä ei ole mitään kum-
mallista. Asiassa on kyllä perää-
kin, EU:n tulevaisuus ennustettiin
kriittisissä piireissä vaikeaksi jo
ennen Suomen EU-äänestystä.
Kriisiytyminen on ollut tavallis-
takin nopeampaa.

Viimeksi tehty laajennus oli
vikatikki. Kun päätöksenteko oli
tervanjuontia jo 15 jäsenen kes-
ken niin eihän siitä mitään tule 25
jäsenen kanssa.

Neuvostoliitosta yritettiin teh-
dä kansojen sulatusuuni - pöpe-
likköön meni. EU yrittää samaa ja
tulos on oleva yhtä kehno.

Näemme pian kun ensimmäiset
maat eroavat unionista. Silloin on
eliitin päätettävä yritetäänkö EU
pitää hengissä panssarien voimin
kuten Varsovan Liittoa. EU:n
tulevasta hajoamisesta ei ole
ainakaan tavallisille ihmisille
mitään haittaa. Itse en ole aina-
kaan huomannut EU:n tuoneen
elämääni mitään etuja, haittoja
kylläkin.

Suomalaisille ei annettu mah-
dollisuutta äänestää perustus-
laista, koska kansa olisi äänes-
tänyt väärin. Samoilla periaatteilla
voitaisiin lopettaa kunnallis- ja
eduskuntavaalienkin pitäminen.
EU:n perustuslailla on enää jäte-
paperin arvo joten siinä suhteessa
emme suuria hävinneet, vaikka
äänestysoikeutta emme saaneet-
kaan.

Imperiumit syntyvät ja kuolevat
- se on perinne maailmalla.

Reino Welling
Jämsänkoski

Max Jacobsson ja
7 seinähullua

Nyt se Max Jacobson vasta
sammakon päästi. Hän esittää
uusimmassa kirjassaan ajatuksen,
että jos konsensuspolitiikka ei
tahdo Suomessa toimia, on perus-
tettava seitsemän miehen sala-
seura, joka yksinään päättäisi
diktatorisin valtuuksin, miten
asioita maassa hoidetaan. Tähän
salaseuraan Jacobson kelpuut-
taisi ainakin  Ollilan, Ihalaisen,
Heinäluoman, Niinistön, Liikasen
ja Laxin. Sitä viimeistä en satu
muistamaan, olisiko ollut Lip-
ponen.

Siinäpä koko Max-paran ajatte-
lumaailma. Kabinettipolitiikkaa.

Mä haluun kahdeksanneksi !
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JULKAISIJAT:
 EU:n Vastainen Kansanrin-
tama ry, Kommunistien
Liitto ry ja Sodan- ja
Fasisminvastainen Työ ry

POSTIOSOITE:
PL 780, 00101 Helsinki

PUHELIN:
040-5643205 ja
050-5884159

PÄÄTOIMITTAJA:
Reijo Katajaranta

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

Tili:
OKO 554114-227966

PAINOPAIKKA:
Kangasalan Lehtipaino

Kansan ääni

Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz
Keskiviikkona
- 21.9.2005
- 19.10.2005
- 16.11.2005 ja
- 14.12.2005
klo 19.00-19.30

SFT Lähiradiossa

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

Tukea Kansan äänelle SFT toimii Kokouksia

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan

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

PL 66, 00841 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!

Uudenvuodentervehdys

KKKKKansanansanansanansanansan äänelle
Tervehdykset palautetaan 12.12.2005 mennessä Reijo Katajarannalle
(os. Sunilantie 10 D, 00720 Helsinki, Heikki Männikölle (os.
vellamonkatu 6 A1, 00550 Helsinki) tai Kansan äänelle os. PL
780, 00101 Helsinki.
Henkilötervehdys 2 € ja järjestötervehdys 10 €.
Maksu tilille: OKO-pankki 554114-227966.

Paikkakunta / kylä / kaupunginosa

Nimi Maksu/ €

Tervehdykset yht.  €

Linnea Eeron muistolle

Työväenliikkeen veteraani ja pitkä-
aikainen toverimme Linnea Eero on
poistunut keskuudestamme. Linnea
Fredriika Fogel syntyi 24.3.1909
Vaasassa työläisperheeseen nuorem-
maksi tyttäreksi. Vaikka elämä oli
kovaa, ei Linnealle tästä elämän-
vaiheesta jäänyt katkeria muistoja.
Päinvastoin, hän muisteli usein tätä
aikaa lämpimin tuntein.

Linnean ollessa 7-8 vuoden ikäi-
nen, hänen äitinsä kuoli. Tämän
jälkeen Linnea annettiin joksikin aikaa
kasvatuslapseksi keskiluokkaiseen
lapsettomaan perheeseen.  Erinäisten
vaiheiden jälkeen Linnea päätyi
huutokaupan kautta äitinsä kotikon-
nuille Laihialle jo iäkkäämmän amerii-
kanlesken kasvatettavaksi. Tämä
vaihe oli ehkä Linnean lapsuuden
parasta aikaa, sillä kasvattiäiti
osoittautui lämminsydämiseksi ihmi-
seksi, joka köyhyydestä huolimatta
kykeni tarjoamaan Linnealle hyvän
elämän edellytykset. Kasvatusäiti
ikääntyi, eikä kyennyt enää huoleh-
timaan Linneasta. Linnea joutui
varakkaaseen talonpoikaisperheeseen
piiaksi, jossa ankarasta työstä ei
kiitosta herunut. Ystävien avulla
Linnea saatiin pois talosta ensin
pappilaan piiaksi ja myöhemmin
muihin töihin.

Laihialla Linnea sai ensimmäisen
kontaktinsa työväenliikkeeseen.
Laihian työväentalolla järjestettiin
nuorisotoimintaa, johon Linnea
innolla osallistui. Kun hän muutti
Vaasaan, jossa hän työskenteli
piikana ja pumpulitehtaan työläisenä,
hän hakeutui mukaan toimintaan
Vaasan työväentalolle, jossa toimi
aktiivisesti kommunistinen nuoriso-
järjestö. Työväentalolla toimi myös
maailmankatsomuksellinen opinto-
kerho, josta Linnea omaksui marx-
ilaiset yhteiskunnalliset opit ja
ihanteen, joille hän oli uskollinen
elämänsä loppuun asti.

Nuorisotoiminnasta Linnea löysi
myös tulevan elämänkumppaninsa
Reinon. Avioliitto solmittiin 30-
luvun loppupuolella Reinon kahden
vankilareissun välillä. Silloin valtiol-
linen poliisi eli ohrana piti huolen
siitä, että normaali perhe-elämä oli
mahdotonta. Kolmekymmenluvun
Vaasa oli kova paikka nuorelle
kommunistille. Työvoimapulasta
huolimatta kommunistin oli mahdo-
tonta löytää vakinaista työtä ja jos
löysikin, niin seuraavana päivänä
ohranan miehet kävivät jututtamassa
työnantajaa, mikä aina johti lähtö-

passeihin. Kotietsinnät, poliisin
seuranta ja urkkiminen olivat arki-
päivää. Koskaan ei tiennyt, milloin
saa syytteen maanpetoksesta.

30-luvun lopulla Kommunistinen
puolue lähetti Linnean opiskelemaan
Leningradin puoluekouluun. Rajan
ylitys ei kuitenkaan onnistunut, vaan
ryhmä, johon Linnea kuului, jäi kiinni
rajalla. Seurauksena oli vankilaran-
gaistus. Sodan alkaessa Linnea
pantiin nk. turvasäilöön. Vaasan
läänin vankila ja Hämeenlinnan
naisvankila ehtivät tulla tutuiksi,
ennen kuin Suomen ja Saksan tappion
seurauksena vankilan ovet avautuivat
Linnealle.

Toisen maailmansodan jälkeen
Linnean elämässä koitti helpompi
aika, kun kommunistien toimintaa ei
enää voitu vainota. Puolue nousi
Suomen politiikassa merkittävään
asemaan. Ja työtä riitti. Puolueen
lisäksi Linnea toimi aktiivisesti
Demokraattisen naisliiton organi-
saattorina Vaasassa. Vasta sodan
jälkeen Linnealla ja Reinolla oli
mahdollisuus saattaa perhe-elämä
normaaleihin uomiin ja perheeseen
syntyivät Matti (-46) ja Juhani (-48).

Viisikymmenluvun lopulla perhe
siirtyi Helsinkiin isän työpaikan
mukana. Linnea jatkoi toimintaa
puolueessa ja naisliikkeessä sekä
myöhemmin Sodan ja fasismin-
vastaisen työn sekä Sairaus- ja
tapaturmainvalidien riveissä. Kom-
munistisen puolueen kovassa linja-
taistelussa 60- ja 70-1uvuilla Linnea
ei suostunut antamaan tuumaakaan
periksi ihanteistaan. Hän toimi aina
viimeisiin vuosiin asti Kommu-
nistisen työväenpuolueen riveissä.

Linneaa kohtasi kova henkilö-
kohtainen isku hänen miehensä
Reinon kuollessa vuonna 1973.
Linnealta meni vuosia päästä surun
yli. Viimeiset vuotensa Linnea vietti
Kontulan vanhainkodissa, jossa tämä
peräänantamaton taistelija kohtasi
viimein voittajansa. Linnea kuoli
rauhallisesti 8. heinäkuuta 96 vuoden
iässä.

Me kaikki, jotka tunsimme Lin-
nean jäämme kaipaamaan häntä
esimerkillisenä toverina ja lujana
työväenliikkeen taistelijana.

Esko Auervuolle 20,60 e,  Heikki Männikkö 216,10 e, Kalle Wahrman
10,00 e, Paavo Heikkinen 20,00 e, Armeijaton Suomi 20,00 e, Tarja
Männikkö 17,10 e, Reijo Katajaranta 83,20 e, Hannu Kautto 60,00
e, Eira Kärki 25,00 e, Jussi Tanski 42,50 e, Juha Kieksi 20,00 e,
Paavo Junttila 50,00 e, Timo Nieminen 20,00 e, lipaskeräyksestä on
tilittänyt Wäinö Pietikäinen 88,60 ja lisäksi listakeräyksellä ovat
tilittäneet Esko Auervuolle 126,60 e ja Tarja Männikkö 10,00 e.

VALTTERILLE

Kirpputori Kansan äänen tukemiseksi on lauantaina ja
sunnuntaina 8 - 9.10.2005 Valtterilla klo 9.00 - 15.00, Aleksis
Kivenkatu 17.  Pöydän numero ei ole vielä tiedossa. Tarvit-
semme uutta tavaraa myyntipöytään, sillä entinen alkaa
loppua.

Tavaran tulee olla puhdasta ja ehjää, jotta sitä voi kirpputorilla
myydä. Jos sinulla on jotain talouden pienkonetta, astioita tms.,
se menee hyvin kaupaksi. Mutta myös kaik-ki muu
kunnossaoleva tavara kelpaa. Varmasti sinulta tai tutuiltasi
löytyy käyttökelpoista tavaraa, jota ette enää itse tarvitse.
Lahjoita se kirpputorillemme ja näin saamme rahaa
toimintaan. Tavaran voi toimittaa etukäteen soittamalla joko
Tarja Männikkö p. 701 2628 tai Esko Auervuolle p. 694 9307 tai
tuoda suoraan myyntipöydälle heti aamusta. Olemme paikalla
klo 8.00.

Kiitokset kaikille, jotka ovat aiemmin antaneet tavaraa ja
näin auttaneet meitä toiminnassamme.

SFT tekee muistokäynnin San-
tahaminan punaisten muisto-
merkille sunnuntaina 25.09.2005.
Kokoontuminen Herttoniemen
metroasemalla Apteekin edessä

katutasolla klo 11.00, josta läh-
detään henkilöautoilla Santa-
haminaan. Ilmoittautuminen 18.9.
mennessä Esko Auervuolteelle
puh. 694 9307.

EU:n Vastaisen kansan-
rintaman toimikunnan ko-
kous

Seuraava EU:n Vastaisen Kan-
sanrintaman johtokunnan ko-
kous pidetään maanantaina
3.10.2005 Helsingissä Hermannin
kerholla os. Hämeentie 67 klo
18.00.  Kokouksessa käsitellään
opintotyötä, EU:n vastaista työtä,
kampanjaa kansanäänestyksen
järjestämiseksi EU:n perustus-
laista ja muuta syksyn toimintaa.
Kokous pidetään jälleen laajen-
nettuna. Sinne ovat puhe- ja
esitysoikeudella tervetulleita
kaikki kansanrintaman ja Kansan
äänen ystävät ja tukijat.

Kommunistien Hermanni Val-
lilan osaston kokous keski-
vikkona 5.10.2005 klo 18.00 Her-
mannin kerholla, Hämeentie 67.
Käsitellään syksyn toimintaa ja
arvioidaan syysseminaarin tulok-
sia. Alustaa Reijo Katajaranta.
Tervetuloa.

Linnea Eeron muistoa
kunnioittaen

KTP:n Itä-Helsingin osasto
Sirpa Mittilä
Tauno Wallendahr
Ilmari Huuskonen
Esko Auervuolle
Reijo Katajaranta
Heikki Männikkö
Bertta Laine
Tarja Männikkö
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Joukkoliikenteen lippujen
hinnat ylös — palvelut alas?

Joukkoliikenteen kehittäminen on
asetettu Helsingin kaupunginval-
tuuston liikenne- ja ympäristöoh-
jelmissa etusijalle. Kuitenkin kaupun-
gin ensi vuoden talousarvion valmis-
teluissa esitetään joukkoliikenteen
loppujen hintojen nostamista ja
samaan aikaan vielä bussi- ja raitio-
liikenteen vuorojen karsimista.

Kaupunginvaltuustolle syyskau-
den alkaessa esitetyssä joukko-
liikenteen kehittämislinjauksessa
asetetaan tavoitteet vuoteen 2012
asti. Siinä esitetään joukkoliikenteen
osuuden nostamista ruuhka-aikana 73
prosenttiin Helsingin niemellä, kun
osuus oli viime vuonna 69,5 pro-
senttia. Poikittaisessa liikenteessä
tavoitteeksi esitetään joukkoliiken-
teen osuuden nostaminen 4 pro-
sentilla eli 17 prosenttiin. Lisäksi
bussi- ja raitioliikenteen kulku-
nopeuksia pyritään vauhdittamaan.

Kokoomuksen, RKP:n ja kristillis-
ten edustajat vastustivat näitäkin
melko yleiselle tasolle jääviä tavoit-
teita.

Tariffituki ennallaan?
Kaupunginhallituksen keväällä

yksimielisesti hyväksymässä budjet-
tiraamissa esitetään Helsingin kau-
pungin liikennelaitokselle (HKL)
maksettavan tariffituen pitämistä
käytännössä ennallaan. Valtuustossa
budjettiraamia esitti muutettavaksi
vain SKP:n ja asukaslistan ryhmä.

Tariffitukeen on budjettiraamissa
varattu pieni lisäys vain korvaamaan
opiskelijalippujen alennus ja uuden
ns. tiedelinjan menoja. Edes yleistä
kustannustason nousua ei aiota
korvata.

Tämän raamin pohjalta uusi kau-
punginjohtaja Jussi Pajunen (kok)
on valmistelemassa ensi vuoden
budjettiesitystä, joka tullee julki-
suuteen syys-lokakuun vaihteessa.

Helsingillä on rahaa
Tiukkaa budjettiraamia on

julkisuudessa perusteltu sillä, että
Helsingin verotulot ovat jäämässä
ennakoitua pienemmiksi. Samalla on
jätetty kertomatta, että kokonai-
suutena ottaen kaupungin talous on
kehittynyt hieman ennakoitua parem-
min ja se on ylijäämäinen, kun lukuun
otetaan mukaan myös Helsingin

omistamat liikelaitokset.

Esimerkiksi valtionosuuksia ker-
tyy viimeisimmän, elokuun lopulla
julkistetun kaupungin talouden
seurantaraportin mukaan 20 miljoo-
naa enemmän kuin tämän vuoden
budjetissa arvioitiin. Helsingin
Energian tulosennuste tälle vuodelle
on toistakymmentä miljoonaa talous-
arviossa esitettyä parempi ja peräti
170 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kunnallisvaalien alla annettuja
lupauksia kunnallisten palvelujen
rahoituksen turvaamisesta mitataan
nyt valmiudessa ylittää monien
peruspalvelujen alibudjetoimisen
jatkumista merkitsevä budjettiraami.

Kilpailuttamisen laskut
kasvavat

HKL:n taloutta kiristää tariffituen
vähyyden ohella se, että kilpailut-
tamissopimusten kustannustaso on
noussut tämän vuoden aikana 5-7
prosenttia. Vaikka kilpailuttamista on
perusteltu kustannustason alenta-
misella, arvioi HKL kilpailutetun
bussiliikenteen korvausten nousevan
lähivuosinakin selvästi yleistä kus-
tannustason nousua enemmän.

Bussiliikenteen kilpailuttaminen
onkin johtanut käytännössä vain
muutamien yhtiöiden hallitsemiin
markkinoihin. Aluksi ne hankkivat
asemia myös hintakilpailulla, jolla
pienemmät yrittäjät pudotettiin
pelistä. Tästä ei tullut kuitenkaan
pysyvää etua kaupungille vaan nyt
hintataso nousee, vaikka palvelujen
laatu on heikentynyt.

Näistä ja monista ulkomaisista
varoittavista kokemuksista huoli-
matta kilpailuttamista aiotaan lähi-
vuosina laajentaa pääkaupunkiseu-
dulla VR:n lähiliikenteeseen. Tässä
vedotaan Euroopan unionissa valmis-
teilla olevaan direktiiviin, jonka EU-
parlamentti pysäytti muutama vuosi
sitten kommunistien ja muiden
sosialidemokraateista vasemmalle
olevien muodostama Yhtyneen va-
semmiston ryhmän esityksestä. EU-
direktiiviin vetoavat Suomessa ikään
kuin ulkoisena pakkona oikeiston ja
hallituspuolueiden edustajat, jotka
itse tukevat tätä pakkokilpailutta-
mista EU:ssa.

Lippujen hintojen korotuksia
vastaan

Kaupunginvaltuusto päättää
HKL:n tariffituesta ja lippujen
hinnoista. Kaupunginhallituksen
budjettiraamissa tuen osuus liiken-
nelaitoksen menoista olisi 46,5
prosenttia ja joukkoliikennelauta-
kunnan esityksessä 46,8. Molem-
missa tuen osuus on siis huomat-
tavasti pienempi kuin vielä muutama
vuosi sitten. Esimerkiksi vuonna
2001 tariffituen osuus oli 53 prosent-
tia.

Matkustajille tämä tarkoittaa
lippujen hintojen nousua. Joukkolii-
kennelautakunnan esityksessä esi-
merkiksi kertalippu nousisi 2 eurosta
2,20 euroon eli 10 prosenttia. Arvo-
lipun hinnannousu olisi noin 7 ja
kausilipun noin 6 prosenttia. Oikeisto
on ajanut vielä tätäkin suurempia
hintojen korotuksia.

SKP:n ja asukaslistan valtuus-
toryhmä esittää tariffituen osuuden
nostamista takaisin vuoden 2001
tasolle. Näin voitaisiin luopua jouk-
koliikenteen lippujen hintojen koro-
tuksista ja ryhtyä määrätietoisesti
kehittämään joukkoliikennettä. (ks.
www.skp.fi/hakanen)

Edellinen lippujen hintojen koro-
tus vähensi joukkoliikenteen käyttöä
ja pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnan YTV:n selvitys osoittaa
hintojen korottamisen johtavan
kokonaisyhteiskunnallisten kustan-
nusten lisääntymiseen, kun joukko-
liikenteen käyttäjien menot kasvavat
ja yksityisautojen käyttö lisääntyy.

Joukkoliikenteen kehittämisen
asettaminen etusijalle pitää ottaa
lähtökohdaksi myös liikenneinves-
toinneissa. Nyt näin ei ole vaan
suurin osa investoinneista suosii
yksityisautoilua ja keskustan tont-
tien ”jalostusta”. Pelkästään keskus-
tatunnelin rakentamiseen aiotaan
käyttää kolme kertaa enemmän rahaa
kuin kaikkiin suunnitelmissa oleviin
joukkoliikenteen investointeihin
yhteensä. Ryhmämme on esittänyt
muun muassa Raide-Jokerin suunnit-
telun kiirehtimistä joukkoliikenteen
osuuden kasvattamiseksi esitettyä
nopeammin poikittaisessa liiken-
teessä.

Yrjö Hakanen
SKP:n ja asukaslistan
kaupunginvaltuutettu

Kallein ja tuottamattomin
Yhdysvaltojen sijoitus
viimeisten 60 vuoden aikana
on ollut Irakin sota

Kallein ja tuottamattomin Yhdysvaltojen sijoitus viimeisten 60
vuoden aikana on ollut Irakin sota. Se on ohittanut Vietnamin
sodan kuukausikustannukset, kun ottaa inflaation huomioon.
“Institute for Policy Studies and Foreign Policy”-laitoksen
mukaan Irakin sota maksaa 5,6 miljardia dollaria kuukaudessa,
mikä tekee n. 186 miljoonaa dollaria joka päivä.

Vaikka tämä summa on vain kaksi prosenttia BKT:sta, se on
maksettu kasvattamalla budjetin vajetta, joka tulee miltei kaksinker-
taistumaan tulevan 10 vuoden aikana. USA:n Kongressi on
hyväksynyt 204.4 miljardin menoerän ja kuten on odotettavissa
toinen mokoma 43.3 miljardia hyväksytään pian. Irakin sota on
maksanut tähän asti 727 dollaria per Yhdysvaltain asukas.

Vietnamin sodan kokonaiskustannukset nousivat 600 miljardiin
ja monet uskovat, että Irakin sota tulee reilusti rikkomaan tuon
ennätyksen.

Al-Jazeera / Dimitris Mizaras

Bolivaarinen vallankumous
keräsi nuorisoa Venezuelaan

Maailman nuorison festivaalit päättyivät 15. elokuuta.
Festivaaleille osallistui 17 000 nuorta ympäri maailmaa ja meno oli
sen mukaista. Latinalaisen-Amerikan osallistujat pitivät huolen
ettei tunnelma päässyt laskemaan missään välissä. Festivaalien
avajaisiin osallistui arviolta 30 000 henkeä, avajaiset kestivät koko
kuuman päivän. Kohokohdaksi muodostui Hugo Chavezin vastaan
ottamien vieraiden kulkue.  Kaikkialta maailmasta nuoriso saapui
tervehtimään Chavesta, Venezuelaan kansaa ja antamaan tukensa
bolivaariselle vallankumoukselle. Tämän pystyi kokemaan
tuhansien ihmisten osallistuessa iskulauseisiin sekä banderollien
tervehdyksinä.

Bolivaarisen vallankumouksen ensimmäisiksi tavoitteiksi on
asetettu lukutaidottomuuden kitkeminen ja terveydenhuollon
korjaaminen. Mission Robinson I nimetyn kampanjan
tarkoituksena on kitkeä lukutaidottomuus pois Venezuelan
maaperältä. Ohjelma on ilmainen ja vaatimuksena on 13-80 vuoden
ikä. Ensimmäisen vuoden jälkeen miljoona ihmistä kävi Mission
Robinson ohjelman läpi . Jatkossa on tulossa Mission Robinson
II jonka tarkoitus on saattaa jokainen ensimmäisen ohjelman
läpikäynyt peruskoulun penkille.

Terveydenhuollon turvaamiseksi Venezuelassa on aloitettu
“Misio Barrio Adentro I” , suomennettuna ohjelman nimi kääntyy
suurinpiirtein muotoon ”sisään lähiöihin”. Omin silmin havaitsimme
kehityksen lähiöihin syntyneinä pieninä terveyskeskuksina, jotka
on nimetty moduloiksi, nämä keskukset tarjoavat palveluksia
ilmaiseksi kaikille. Yhteistyö Kuuban kanssa on poikinut lääkärit
näihin pieniin keskuksiin joissa kaksi lääkäriä päivystää ympäri
vuorokauden. Noin15.000 Kuubalaista lääkäriä toimii näissä
keskuksissa. Lisäksi Kuuba kouluttaa Venezuelalaisia lääkäreitä
maaperällään. Kuuban apu Venezuelalle terveydenhuollon osalta
on ollut korvaamatonta, toteaa pian Kuuban lääkäriksi
opiskelemaan lähtevä Calajan Diaz, 22. Lisäksi Venezuelaan on
rakennettu suurempia terveyskeskuksia, yhteensä 30 kappaletta
ympäri maata, joissa on valmius mm. leikkauksiin ja muihin
suurempiin operaatioihin joita modulo:t  eivät kykene hoitamaan.

USA:n ja Venezualan välit ovat kiristymään päin. Asioiden
kulkuun ovat vaikuttaneet niin 2001 CIA:n osallistuminen Chavezin
vallan kumamiseksi tähdättyyn vallankaappausyritykseen kuin
myös USA:n tukemien Columbian puolella toimivien oikeistosissien
toiminta. Columbian polella toimivat sissit ovatkin aiheuttaneet
rajakahakoita Venezuelan armeijan kanssa. Tämän räjähdysherkän
tilanteen saattoi aistia armeijan näkymisenä vahvasti festivaalien
turvajärjestelyissä.

Pasi Koponen
Kommunistinen Nuorisoliitto

Helsingin anorektinen säästökuuri jatkuu paitsi liikenteessä myös terveydenhoidon osalta. 30.8.2005
Helsingin terveyslautakunta käsitteli Vironniemen, Myllypuron ja Malminkartanon terveysasemien
lakkauttamisia/ toimintojen supistamisia. Kaupunkiosajärjestöt ja muut järjestöt keräsivät
mielenosoittajat  Hakaniemessä olevan terveyslautakunnan toimiston oven eteen, mutta terveys-
lautakuntapa olikin luikkinut mielenosoittajia pakoon pitämään kokoustaan Malmilla.


