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EU:n liittovaltion rakentamisen loppu lienee lähellä

Katso sivut 2, 5, 10, 11 ja 20  

Tänään on käynyt täysin selväksi se, että EU 
ja Nato pelaavat samaan pussiin. EU-liittoval-
tio on yksi monopolikapitalistien liitto, joka 
tänään globalisaatiosta kertyneiden voimava-
rojen loputtua, hakee uusliberalistisin keinoin 
uusia voimavaroja. Niitä se odottaa löytävän-
sä Venäjän voimavarojen ja politiikan haltuun-
otosta. Tässä tarvitaan monopolipääoman Na-
to-organisaatiota. Molemmista meidän tulee 
irtaantua, sekä EU:sta, että Natosta. On täy-
sin selvää se, että maailma ei palaa nykyisel-
leen sen jälkeen, kun nykyinen uusliberalis-
tien kokoon keittämä kriisi on selvitetty.

Irti itse aiheutetusta sotataloudesta !
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Ulkomaillakin on huomattu Sanna Marinin pu-
heet sota-ajan talouspolitiikasta. Hallituksem-
me on itse valinnut politiikan, josta nyt kär-
simme. Sähkömarkkinat on väärien ulkopoliit-
tisten valintojen johdosta ajettu kriisiin. Koti-
talouksia ja yrittäjiä hallitus hyvittää miljar-
din tukipaketeilla. Puolustusmenot Ukrainan 
aseavun myötä nousevat yli 8 miljardiin. Suu-
ret menetykset talouselämään syntyvät Venä-
jään kohdistuvien pakotteiden johdosta, esi-
merkkeinä mm. Fortum ja eläkeyhtiöt. On ir-
taannuttava itse aiheutetusta sotataloudesta.

Sivut 2, 3, 4, 5, 6 ja 9

Sotatalousajan budjetti heittää lokaa kansan niskaan
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Päättäjämme ovat Niinistön, Marinin, Kaikkosen ja Haaviston johdol-
la sementoineet maamme pahimpaan kriisiin 80 vuoteen. He jopa pu-
huvat sotataloudesta. Sanovat Venäjän käyttävän energiaa aseenaan, 
vaikka EU ja Suomi itse ilmoittavat tavoitteekseen irtaantua venäläi-
sestä energiasta. Sotapolitiikan vuoksi energian hinta nousee ja firmat 
keräävät voitot. Ukrainassa käydään Naton eskalaatio sotaa, jolla län-
si pyrkii ottamaan haltuunsa Venäjän luonnonvarat. Suomen tulee pa-
lata puolueettomuuteen ja irtaantua Natosta sekä EU:sta. 

Sivut 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16, ja 20

Helsingin vappumarssilla vastus-
tettiin edelleen selkeästi Naton Jä-
senyyttä. Vaadittiin luopumaan Na-
tosta ja isäntämaasopimuksesta

Jälleen oli väki saapu-
nut säätytalolle muis-
tuttamaan ministerei-
tä tulevista päätöksistä

STOP Nato-liikkeen tapah-
tumassa 4.5.-22 todettiin, 
että on irtaannuttava sekä 
EU:sta, että Natosta.
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Tuhoisaan politiikkaan on saatava 
muutos
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USA tähtää koko koko Ve-
näjän ja Euraasian talou-
delliseen hallintaan

Geopoliittisesta näkökulmasta kat-
sottuna tarkastelu pitää ulottaa siis 
vähintään Neuvostoliiton hajoami-
sen vuosiin 1980- ja 90-luvun tait-
teeseen, josta lähtien Yhdysvallat 
on myös käynyt laaja-alaista talou-
dellista ja poliittista kulutussotaa Ve-
näjää vastaan saadakseen Venäjän 
valtavat luonnonvarat ja viimekä-
dessä koko Euraasian yhteiskunnat 
ja taloudet kytkettyä osaksi amerik-
kalaista järjestelmää. Venäjän Ukrai-
nassa käynnistämä operaatio onkin 
nähtävä Venäjän Yhdysvaltoja ja sen 
välittömiä liittolaisia vastaan koh-
distaman vastareaktion sotilaallise-
na ulottuvuutena. Venäjän reaktio ei 
lopulta ollut mikään yllätys kaikkien 
neuvotteluiden kariuduttua vuo-
denvaihteessa 2021–22. Läntisessä 
valtavirtamediassa on kuitenkin vir-
heellisesti korostettu yksinomaan 
Venäjän Yhdysvaltoja vastaan koh-
distaman vastareaktion sotilaallista 
luonnetta. Jo pitkään Venäjä on tur-
vannut olemassaoloaan ja pyrkinyt 
irrottautumaan Yhdysvaltain domi-

noimista rakenteista keinoilla, jois-
sa on nähtävissä yhtä lailla talou-
dellisia, poliittisia ja myös kulttuuri-
sia ulottuvuuksia.

Ukrainalla keskeinen 
asema USA:n sotasuunni-
telmissa

Kun Ukrainan demokraattisesti va-
littu presidentti Viktor Janukovytš 
syksyllä 2013 hylkäsi EU:n Ukrainal-
le pakottaman ”vapaakauppaso-
pimuksen” ja kääntyi Venäjän puo-
leen, käynnistivät Yhdysvallat ja EU 
sotilaallisen operaation Ukrainassa.  
Länsi organisoi vuoden 2014 alus-
sa vallankaappauksen, president-
ti Janukovytšin väkivaltaisen syr-
jäyttämisen ja edelleen EU pakotti 
Yhdysvaltain ohjaamana Ukrainan 
uudestaan allekirjoittamaan aiem-
min Ukrainan hylkäämän kauppa-
sopimuksen. Yhdysvallat hyödyn-
si tehokkaasti syntynyttä tilannetta 
tukemalla itäisen Ukrainan alueel-
le asettuneita länsimielisiä äärioi-
keistolaisia joukkoja vuosina 2014–
2022 jatkuneessa sisällissodan tyyp-
pisessä tilanteessa. Samanaikaises-
ti Pentagon ja Nato aseisti, koulutti 
ja valmisteli Kiovan armeijaa Venä-

jää vastaan suunniteltuun myöhem-
min käytävään sotaan. Ukrainalla on 
geopoliittisen asemansa vuoksi kes-
keinen tehtävä amerikkalaisten so-
tasuunnitelmissa.

Amerikkalaisetkin sen jo 
myöntävät

Yhdysvaltain demokraattien 
kongressiedustaja Seth Moulton on 
sanonut suoraan, että ”Olemme tosi-
asiallisesti sodassa Venäjää vastaan, 
vaikkakin käymme sitä alihankinta-
na, ja on välttämätöntä, että voitam-
me tämän sodan”. Chicagon yliopis-
ton professori John  Mearsheimer 
on sanonut vielä suoremmin USA:n 
olevan päävastuussa koko Ukrainan 
kriisistä. Voidaankin perustellusti 
väittää, että Venäjän erikoisoperaa-
tion pääkohde ei todellakaan ole 
Ukraina, vaan USA ja Nato euroliit-
tolaisineen.  Geopoliittisesti Venäjän 
koko vastareaktio tulee ymmärrettä-
väksi, kun otetaan huomioon sen ta-
loudelliset ja kansainvälispoliittiset 
ulottuvuudet. Tämän vuoksi Yhdys-
vallat liittolaisineen, Suomi mukaan 
lukien, on kiihdyttänyt Venäjän vas-
taisen taloudellisen ja poliittisen so-
dankäyntinsä ennennäkemättömiin 
mittasuhteisiin varsinaisen sotilaalli-
sen sodankäynnin ohella. Kuluneen 
puolen vuoden aikana Länsi on tu-
kenut Ukrainaa kokonaisuudessaan 
jo lähes sadalla miljardilla dollaril-
la. Tämä kaikki edellä mainitun Pen-
tagonin kahdeksan vuotta jatku-
neen ja miljardeja maksaneen Uk-
rainan militarisoimisprojektin pääl-
le. Kun amerikkalaisetkin tämän jo 
itse myöntävät, niin täällä Suomes-
sakin ”Slava Ukraini” huutelijoiden 
kannattaisi vaihtaa sinikeltaiset värit 
suoraan Yhdysvaltojen tähtilippuun.  

Historia ei loppunutkaan 
Lännen toivomalla tavalla

Amerikkalaisen imperialismin, yk-
sinapaisen maailmanjärjestyksen 
vastapainoksi on koko ajan raken-
tumassa entistä vahvempia ja us-
kottavampia vaihtoehtoja. Yhdys-
valtain ja Naton sotilaallinen pelote 
ei ole enää 2020-luvulla niin ylivoi-
mainen ja itsestään selvä kuin välit-
tömästi Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeisenä ajanjaksona. Lännen im-

Geopoliittinen näkökulma Ukrainan tilanteeseen
Venäjä toteuttamassa samanaikaisesti mer-
kittäviä taloudellisia ja poliittisia hankkeita
Venäjän sotilaallisen erikoisoperaation Ukrainassa kestettyä nyt 
puolisen vuotta on syytä tuoda esiin koko tilanteelle olennaista 
geopoliittista taustaa. Kyseessä ei ole Venäjän ja Ukrainan välinen 
alueel linen kamppailu. Keskeistä Ukrainan tapahtumien yhteydes-
sä on ymmärtää amerikkalaisen imperialismin eli Yhdysvaltain ja sen 
liittolaisten koko muulle maailmalle maailmansotien jälkeen pakot-
taman järjestyksen alkaneen jo vuosia sitten lähestyä vääjäämätön-
tä loppuaan. Yhdysvaltain maailmanlaajuinen hegemonia saavut-
ti eräänlaisen huippunsa 1990-luvulla ja tätä globaalin uusliberaa-
lin kapitalismin nousukauteen vahvasti kytkeytyvää amerikkalais-
ta hegemoniaa alettiin tuolloin heidän itsensä toimesta kutsumaan 
”sääntöpohjaiseksi kansainväliseksi järjestelmäksi”.
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Mariupolissa vientisatama ja kuljetuskalusto toimivat, jälleenrakenta-
minen on aloitettu ja infraa palautetaan.

Kuulemme päivittäin Mediapoo-
lin uutisissa käsitteen ”Venäjän 
hyökkäyssota.” Meidän ei pidä 
hyväksyä tätä läntisten propa-
gandakeskusten luomaa ilmai-
sua. Kyse on konfliktista, jonka 
läntiset nato-voimat ovat tietoi-
sesti eskaloineet.

Tässä kriisissä ei ole kyse Venäjän 
valloitushaluisesta hyökkäykses-
tä Ukrainaan. Ukrainan asema täs-
sä on siinä, että v. 2014 USA:n tuel-
la Maidanin kaappauksessa he ky-
kenivät muuttamaan Ukrainan hal-
linnon, jossa banderalaiset (Hitle-
rin liittolaiset) alkoivat dominoida 
maan politiikkaa. Tämän jälkeen 
Ukrainan politiikka on militarisoi-
tu voimakkaasti länsimaiden tuel-
la ja se on saanut voimakkaan Ve-
näjän vastaisen sisällön. 

Sota alkoi vuonna 2014 Uk-
rainan hyökkäyksellä Donbas-
siin. Tämän jälkeen Ukraina on 8 
vuoden ajan täysin vastoin Mins-

kin sopimusta pommittanut Don-
bassin aluetta Ukrainan natsimielis-
ten joukkojen (Azov) johdolla. Tässä 
konfliktissa on menehtynyt 16000 
ihmistä, joista 4000 on Ukrainan so-
tilaita. Etyj sopimusten vastaises-
ti Nato on levittäytynyt kiinni Venä-
jän rajoihin. 

Tämä on 30 vuoden kulues-
sa muodostanut kestämättömän 
turvallisuusriskin Venäjälle. Ve-
näjä esitti viime vuoden lopulla 
neuvotteluja uudeksi turvallisuus-
sopimukseksi. EU, USA ja Nato eivät 
suostuneet neuvottelemaan, vaan 
suhtautuivat pilkallisesti Venäjän 
esityksiin. Venäjän sotilaalliset toi-
met tähtäsivät siihen, että saadaan 
uusi turvallisuussopimus ja Ukrai-
na ETYJ-periaatteiden mukaisesti 
omaksuu puolueettomuuden. Kysy-
mys oli selkeästi Naton eskaloimas-
ta konfliktista, josta Lavrov sanoi, 
että ”Te ette antaneet muuta mah-
dollisuutta”. Kyse on jälleen siitä, et-

tä länsimaat (USA, EU, Nato) liittou-
tuvat Venäjää vastaan tarkoitukse-
naan jakaa sen luonnonvarat ja pai-
nostaa maa hallinnon muutokseen.

Sauli Niinistö, puhuessaan 
kadeteille 26.8.2022 sanoi: ”Geo-
poliittiset jännitteet kasvavat eri 
puolilla maailmaa ja Venäjän hyök-
käys Ukrainaan on tuonut sodan 
Eurooppaan.”  Tätä kriisiä on kui-
tenkin valmisteltu USA:n ohjauk-
sessa vuodesta 1990. Tämän mei-
dän poliitikkomme tietävät varsin 
hyvin. Niinistö voi vain itse katsoa 
peiliin. Samalla eskalaatiopolitii-
kalla USA ja EU tietoisesti loivat Ve-
näjästä ”todellisen” vihollisen. Täl-
lä USA hakee mahdollisuutta pitää 
Euroopassa joukkojaan seuraavat 
50 vuotta. Tämän ”tietävät” Suo-
menkin poliitikot, kun sanovat, et-
tä uusien suhteiden luominen Ve-
näjään kestää todella kauan.

Naton eskalaatiosota Ukrainassa

Sanna Marinin hallitus yhdessä presidentti Sauli Niinistön kanssa on 
onnistunut lyhyessä ajassa tuhoamaan maatamme vuosikymmeniä 
hyvin palvelleen ulkopolitiikan perinteen. Puolueettomuus ja soti-
laallinen liittoutumattomuus on heitetty romukoppaan. On liittou-
duttu imperialistisen suurvallan Yhdysvaltojen kanssa ja haettu jä-
senyyttä sen johtamassa sotilasliitossa Natossa. Verukkeena politii-
kan äkilliselle suunnanmuutokselle on esitetty ”Venäjän hyökkäys-
sota Ukrainassa”. 

Sodan jälkeisen Suomen menestys perustui hyviin naapurisuhteisiin ja 
puolueettomuuspolitiikkaan. Ne takasivat maallemme vakauden, turval-
lisuuden sekä hyvinvoinnin. Teollisuustuotantomme perustettiin pitkäl-
ti sotakorvausten pohjalle. Tuosta maamme hyvinvoinnin luoneesta po-
litiikasta on tänä päivänä tullut vallanpitäjien ja median pilkan ja halvek-
sunnan kohde. Presidentti Urho Kekkosesta on tehty kaikkein suurin kon-
na ja yleinen sylkykuppi. 

Rauhanpolitiikka, ystävälliset suhteet itänaapuriin sekä koko 
maan tasaiseen kehitykseen tähtäävä sisäpolitiikka ovat tänä päivä-
nä suuri kauhistus. Se on ymmärrettävää, sillä EU-vetoinen ja USA:lle alis-
teinen politiikka tähtää juuri päinvastaisiin tavoitteisiin. Nykyinen poli-
tiikka on tehnyt Venäjästä vihollisen, voimistanut militarismia ja kasvat-
tanut asemenoja.

USA painostaa Eurooppaa katkaisemaan välinsä Venäjään. Vuo-
den 2014 Venäjä-pakotteet olivat USA:n masinoimia ja ne työnnettiin Eu-
roopalle väkisin kurkusta alas. Vuonna 2022 Euroopan unioni on innok-
kaasti ja vapaaehtoisesti ampumassa itseään jalkaan katkaistessaan kai-
ken yhteistyön ja suhteet Venäjän kanssa. Toki USA häärää nytkin taus-
talla ja ohjailee Ukrainan hallintoa sodassa Venäjää vastaan, sodassa jota 
Ukraina käy USA:n puolesta.

Suomen hallitus ja presidentti eivät tänä päivänä enää edusta 
Suomen kansaa. Pääministeri Sanna Marin osallistui hiljattain Bilder-
berg-ryhmän kokoukseen. Suljettu Bilderberg-ryhmä edustaa maailman 
kapitalistista eliittiä ja salaisissa kokouksissa piirretään maailman valta-
eliitin suuntaviivoja ja toimintalinjoja. Kokouksessa käsiteltiin varmasti 
myös Ukrainan tilannetta. Pääministeri Marinin Ukrainaa ja Venäjää kos-
kevat lausunnot tuleekin nähdä tästä näkökulmasta. 

Pääministeri ei linjauksillaan aja maamme etua, vaan hän edesaut-
taa Washingtonin ja Brysselin valtapyrkimyksiä. Marin on esittänyt, että 
kaikki siteet Venäjään tulee katkaista. Marin on lisäksi useaan otteeseen 
todennut olevan välttämätöntä, että Ukraina voittaa sodan Venäjää vas-
taan ”kuten Suomikin on voittanut Venäjän”. Suomi on antanut aseapua 
Ukrainalle käytännössä koko nykyisen konfliktin ajan.

On pöyristyttävää, että Suomen hallitus on tehnyt maastamme 
Venäjän vastaisen sodan osapuolen. Historiaa ymmärtämätön Marin 
on asettanut maamme ja kansalaiset suureen vaaraan uhkarohkealla po-
litiikallaan. Hallitus ja presidentti eivät ole tehneet elettäkään hillitäkseen 
rasistista Venäjä-vihaa Suomessa. Venäjän vastaisilla, kiusaamiseen rin-
nastettavilla toimilla ei pääsääntöisesti ole mitään tekemistä ”sodan vas-
tustamisen” kanssa. Venäläisten kissojen pääsyn estäminen kissanäytte-
lyyn Suomessa on tästä erinomainen esimerkki. 

Nykyiset vallanpitäjät on asetettava vastuuseen vahingollisista 
teoistaan. On torjuttava Nato-jäsenyys ja irtauduttava tuhoisasta EU-po-
litiikasta ja USA-yhteistyöstä.

T.

Pertti Hämäläinen
Hämeenlinna
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perialismin lopullista voittoa ja ”his-
torian loppua” 90-luvulla julistaneet 
propagandistit olivat tämän päivän 
näkökulmasta katsoen pahasti vää-
rässä. Euroopan unionin eliittipiireis-
sä tosin vallitsee vankka usko ame-
rikkalaisen järjestyksen ikuiseen yli-
valtaan. Uskonnollisen liturgian ta-
voin niin Suomen kuin Saksan ulko-
ministerit toistavat, että meidän on 
tarvittaessa uhrattava kaikki tämän 
”sääntöpohjaisen kansainvälisen 
järjestelmän” puolesta. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että euroop-
palaisia yhteiskuntia ja kokonaisia 
kansantalouksia kuritetaan ja mili-
tarisoidaan kovaa vauhtia amerik-
kalaisen imperialismin puolesta Uk-
rainassa käynnissä olevan taistelun 
voittamiseksi. Historia tuskin saavut-
taa tälläkään vuosikymmenellä Län-
nen toivomaa ”loppua”.

BRICS-maiden yhteisö 
laajenee

Ylivoimainen enemmistö maapal-
lon valtioista ei ole kohdistanut mi-

tään sanktioita Venäjää vastaan, 
vaikka USA ja sen liittolaiset ovat-
kin väläytelleet erilaisten pakottei-
den mahdollisuutta niitä maita vas-
taan, jotka ”lipeävät yhteisestä rin-
tamasta”. Samanaikaisesti Venäjä on 
ollut aktiivisesti rakentamassa ja tii-
vistämässä suhteitaan esimerkiksi 
BRICS-maihin, joihin Venäjän lisäk-
si kuuluu tällä hetkellä Brasilia, In-
tia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Lähiaikoi-
na BRICS on laajenemassa, kun sii-
hen ovat liittymässä Iran ja Argen-
tiina, sekä mahdollisesti Saudi Ara-
bia, Egypti ja Turkki. Myös merkittä-
vän pohjoisafrikkalaisen kaasun- ja 
öljyntuottajamaan Algerian kerro-
taan olevan hakeutumassa BRICSin 
jäseneksi lähiaikoina.

INSTC ja Pohjoinen me-
rireitti tukee dollarista 
irtautumista 

Venäjä kehittää edelleen jo pitkälle 
toteutettua Moskovan ja Mumbain 
välistä INSTC (International North 
South Transport Corridor) kuljetus-
reittiä yhdessä Iranin, Intian ja lu-
kuisten Kaukasuksen ja Keski-Aa-

sian maiden kanssa, joka mahdollis-
taa nykyistä huomattavasti parem-
mat yhteydet pohjoisen Euroopan, 
Keski-Aasian ja Intian välille. Kiinan 
kanssa Venäjä kehittää niin sanottua 
Pohjoista merireittä, joka lähes puo-
littaa Pohjois-Euroopan ja Itä-Aasian 
välisen matkan verrattuna Suezin 
kanavan kautta nykyään kulkevaan 
reittiin. Näiden erilaisten hankkei-
den todellinen geopoliittinen mer-
kitys korostuu, kun otetaan lisäk-
si huomioon Venäjän kaikkein tär-
kein tavoite – kansainvälisen kau-
pankäynnin ja transaktioiden irrot-
taminen USA:n dollarista eli erilais-
ten kansallisten valuuttojen käyt-
töönottaminen dollarin sijasta.

Länsi valmis taistelemaan 
”viimeiseen ukrainalai-
seen” saakka  

Koska Yhdysvallat ei ole enää sen 
kaltainen ylivoimainen supervalta, 
mitä se oli 1990-luvulla, sen on ol-
lut pakko taloudellisen, poliittisen 
ja kulttuuri-imperialistisen aseman-
sa säilyttääkseen ryhtyä 1990-luvun 
lopulta lähtien yhä enemmän varsi-
naiseen terrorisodankäyntiin. Jugos-
lavian, Irakin, Afganistanin, Libyan ja 

Syyrian pommittaminen ovat tästä 
selkeimpinä esimerkkeinä. 

Euroopassa Yhdysvallat ja Na-
to on kylmänsodan päättymisen 
jälkeen vahvistanut miehitysjouk-
kojaan ja pyrkinyt toteuttamaan ns. 
värivallankumouksia. Ankaralla ta-
loussodankäynnillä ja liittämällä sii-
hen ukrainalaisten tapattaminen 
tarvittaessa ”viimeiseen ukrainalai-
seen” Yhdysvallat ja Euroopan unio-
ni yrittää romahduttaa Venäjän ta-
loudellisesti, poliittisesti ja sotilaal-
lisesti. Lännelle tämä olisi välttämä-
töntä, jotta se voisi jatkossa tehok-
kaammin kohdistaa vastaavia toimia 
erityisesti Kiinaa ja muitakin amerik-
kalaiselle imperialismille alistumat-
tomia maita kohtaan ja viimekädes-
sä palauttaa koko muun maailman 
yksinapaisen ”sääntöpohjaisen kan-
sainvälisen järjestelmän” alaisuu-
teen.

Nato-Suomen ulkopoliitti-
nen rappio syvenee

Suomen poliittinen johto on aja-
nut revanssihenkisellä natolinjal-
laan Suomen täydelliseen ulkopo-
liittiseen rappioon. Pahimmassa ta-

pauksessa kaiken itsenäisyytensä 
täysin menettäneen Suomen isän-
tämaa Yhdysvallat ja sen sotilaal-
linen siipi Nato tulevat organisoi-
maan seuraavan Venäjän vastaisen 
sotilasoperaationsa Suomen maa-
perällä. Yhä syvempään taloudel-
liseen, sosiaaliseen ja energiakrii-
siin ajautuvan Suomen, Nato-pro-
sessissa mahdollisesti maanpetok-
seen syyllistyneen presidentti Sau-
li Niinistön sanat Ukrainan ”itsenäi-
syyspäivän” kunniaksi ovat pahaen-
teiset: ”Suomi ei unohda, että Ukrai-
na taistelee paitsi omasta vapaudes-
taan myös Euroopan arvojen ja pe-
riaatteiden puolesta. Tuki Ukrainalle 
jatkuu niin kauan kuin on tarpeen”. 

 
Sekä vuoden 2014 Nato-isän-

tämaasopimukseen, että kevään 
2022 Nato-jäsenyyshakemukseen 
liittyen olisi perustettava riippuma-
ton kansantuomioistuin tutkimaan 
ja arvioiman Suomen ulkopoliitti-
sen johdon tuolloisten toimien pe-
rustuslainmukaisuutta. 

PK. Hämäläinen
Hämeenlinna  
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Geopoliittinen näkökulma Ukrainan tilanteeseen

Inflaatio jyllää

24.2.2022 jälkeen lisättyjen pakot-
teiden ja vastatoimien vuoksi öljyn 
ja muun energian ja raaka-aineiden 
hinta on noussut saatavuuden vä-
henemisen takia Euroopassa. Tämä 
ja muut saatavuuden pullonkaulat 
kiihdyttivät inflaation heinäkuussa 
2022 8 %:iin. Hintojen nousu leik-
kaa reaaliansioita ja muuta osto-
voimaa sekä sitä kautta kotimaista 
kysyntää. Tämä vie taloutta kohden 
taantumaa vuoden parin sisällä, el-
lei muutosta tapahdu.

Inflaation nousun takia kes-
kuspankit nostavat korkoja luo-
ton kysynnän vähentämiseksi. Tä-
mä lisää asuntovelkaisten sekä 
muiden lainaa ottaneiden korko-
menoja ja syö ostovoimaa. Se ai-
heuttaa erilaisia maksuvaikeuksia 
ja lisää ulosottoja sekä omaisuu-
den pakkohuutokauppoja. Aiheut-
taessaan vaikeuksia yrityksille me-
netetään työpaikkoja ja aiheutuu 
konkursseja. Myös pienituloisille 
hintojen nousu aiheut taa talou-
dellisia vaikeuksia ja ulosottojen li-

sääntymistä.

Polttoaineiden hinnat ra-
sittavat elinkeinoelämää

Osalle maatiloja lannoitteiden 
ja muiden kustannusten nousu 
aiheut taa vaikeuksia. Harvaan asu-
tuilla ja pitkien matkojen alueil la 
polttoaineiden hintojen nousu te-
kee loven asukkaiden toimeentu-
loon. Erityisesti Kaakkois-Suomes-
sa ja Venäjän rajan Suomen puo-
lella yritystoiminta rajan yli kärsii 
ja venäläismatkailun vähenemi-
nen aiheuttaa työpaikkojen me-
netyksiä ja heikentää aluetaloutta.

Fortumin Uniper oli tehnyt 
sopimukset myydä kaasua ja 
muuta energiaa tiettyyn hintaan. 
Kun kaasun ja öljyn saatavuus äkis-
ti vaikeutui ja hinnat nousivat, se 
joutui ostamaan kalliilla ja myy-
mään sopimusvelvoitteiden takia 
halvalla. Tästä aiheutuivat miljar-
ditappiot, joiden takia Fortum on 
menettänyt suuret summat, ja pyr-
kii pitämään energian hintaa kor-
keana. Vastaavasta syystä kolme 
sähköyhtiötä on kaatunut tähän 

mennessä Suomessa. Ainakin yhden 
toimintaan on liittynyt ilmeisesti 
epämääräisyyttä. Lisäksi esimerkiksi 
Lumme Energia on kärsinyt saman-
laiset tappiot sähkössä kuin Uniper 
kaasussa ym. Se ei kuitenkaan kaa-
du, koska sen omistaa pääosin kun-
tien omistama Suur-Savon Sähkö Oy 
ja sen kautta tappiot tulevat kunta-
laisten maksettavaksi. Tämä on Uni-
per-tapaus pienoiskoossa.

Venäjää ei voi irrottaa 
maailman taloudesta

Finnair on menettänyt Venäjän kaut-
ta Aasiaan suuntautuvat lentoreit-
tinsä. Venäjän rataverkoston kaut-
ta Kiinasta ja muulta Aasiasta Suo-
meen suuntautuva tavarankuljetus 

kärsii. Menettäjänä on mm. Helsin-
gin Hietalahden telakka ja sen työ-
paikat, kun jäänmurtajia ei voida toi-
mittaa Venäjälle.

Monet suomalaisyritykset 
ovat kärsineet menetyksiä toi-
minnoissaan Venäjällä. Yksi seu-
raus oli, kun Hanhikiven ydinvoima-
la pantiin jäihin ja siihen käytetyis-
tä varoista huomattava osa menee 
hukkaan. Samalla tarkoitus, että se 
tuottaisi sähköä Tornion ja Raahen 
terästeollisuudelle ja muuhun kaa-
tui. Toinen kysymys on, oliko hanke 
järkevä alun perinkään huomioon-
ottaen sen sijaintiin ympäristön 
kannalta liittyvät ongelmat. Joka 
tapauk sessa rahaa on palanut pal-
jon hukkaan. Suuri kysymys on, et-
tä talousyhteyksien katkeaminen 
Venäjälle heikentää Suomen talout-
ta pysyvästi ja Suomi menettää sil-
lan rakentajan roolissa taloudessa ja 
ympäristö- sekä monissa muissa asi-
oissa. Yksi vakava esimerkki on, et-
tä arktinen yhteistyö kärsii. (KÄ3/22)

Varustelumenot ja liitto-
valtiokehitys

Puolustusmenoja on lisätty ja se 
vie budjettivaroja muusta tarpeel-
lisesta.  Natojäsenyyden perusteel-
la puolustusmenojen pitäisi olla 2 % 
bruttokansantuotteesta, mikä vas-
taa noin viittä miljardia euroa vuo-
dessa. Muutoin taso on ollut ilman 
Hornet 35-hankintoja noin 1,8 mil-
jardia vähemmän. Tämän verran siir-
retään vuosittain Hornet 35-hankin-
tojenkin jälkeen varoja muusta puo-

lustusmenoihin ja osa summasta ka-
tetaan lisävelalla.

Hyödyksi Nato-jäsenyydestä 
on sanottu olevan, että Suomi saa 
sellaista vientiä Yhdysvaltoihin, jota 
ei muuten saisi, kuten sotilastekno-
logiaan kytkeytyvillä aloilla. Yhdys-
valtain presidentti Eisenhower va-
roitti 1950-luvulla sotilaallisteolli-
sen kompleksin kasvusta. Asevarus-
telun ja siihen kytkennässä olevan 
teollisuuden kasvu vie tähän suun-
taan. Hyötyjiä kriisistä ovat öljyä ja 
kaasua tuottavat yhtiöt ja sotateol-
linen kompleksi.

Nyt Italian rahoituskriisillä 
on perusteltu uutta EU:n elvytys-
pakettia, mikä maksaisi taas lisää. 
Aiem man elvytyspaketin varoja on 
osoitettu Puolalle, joka on käyttänyt 
paljon varoja asevientiin ja muuhun 
sotilaalliseen apuun Ukrainalle. El-
vytyspaketti on vapauttanut Puo-
lan käyttämään varoja tähän ja el-
vytysrahat ovat näin siirtyneet so-
tilaismenoiksi. Vastaavaa tapahtuu 
osalla muitakin EU:n elvytysrahaa 
saaneilla. Muutoinkin eri maat ovat 
lisänneet ja lisäävät varustelua ja se 
on pois muusta. EU:n budjetin rahoi-
tusta valuu tällä tavoin aukon paik-
kaamiseen varustelukustannusten 
nousun vuoksi.

Menetykset tuntuvat kaik-
kialla

Menetyksiä pienituloisille, pitkäai-
kaistyöttömyyden hoidossa, tervey-
denhuollon rahoituksessa ja muissa 
perustelluissa tarpeissa on osittain 
katettavissa nostamalla suurempien 
pääoma- ja ansiotulojen verotusta, 
karsimalla puolustusmenoja ja vä-
hentämällä Suomen vuosittain mil-
jardiin euroon nousevaa nettorahoi-
tusta EU:lle (miljardi on summa, mi-
kä Suomesta maksetaan EU:lle, kun 
siitä vähennetään Suomeen tuleva 
rahoitus). 

Menetykset tuntuvat kaik-
kialla. Eläkeyhtiöiden eläkerahas-
tojen arvosta hävisi vuoden 2022 
alkupuoliskolla 16 miljardia euroa. 
Valtion korkomenot kasvavat koron 
nousun myötä. Ilmasto- ja vihreän 
siirtymän tavoitteet kärsivät taka-
pakkia, kun varustelua lisätään.

Pekka Tiainen, 22.8.2022 
Valt. tohtori, kansantaloustiede  

Talouspakotteiden ja Nato-jäsenyyden taloudelliset haitat
Keväällä 2014 länsi vastasi Krimin tapahtumiin talouspakotteilla ja 
lisäsi niitä Donbassin tapahtumien jälkeen. Venäjä vastasi vastatoi-
milla, joka Suomen osalta koski ennen kaikkea maataloutta. Tuon 
vaiheen jälkeen Suomen vienti Venäjälle laski voimakkaasti.  Venä-
jän vastatoimien vuoksi osana sitä laski Suomen elintarvikevienti. 
Suuri osa viennin laskusta johtui ruplan heikentymisestä, koska se 
vähensi viennistä saatavia euromääräisiä tuloja. Ruplan devalvaatio 
alensi öljyn ja muun tuonnin hintoja verrattuna vahvempaan rup-
laan ja tämä toi myös hyötyä Suomeen.
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Suomi ja osa EU-maita on otta-
massa käyttöön ns. kollektiivi-
sen syyllisyyden periaatteen. 
Se suuntautuu tässä tilanteessa 
Venäjän kansalaisia ja heidän oi-
keuksiaan vastaan. Kun olet Ve-
näjän kansalainen, sinua voi-
daan kohdella muista poikkea-
valla tavalla mm. matkustusoi-
keuksia tai pankkipalveluita ra-
jaamalla.

Kyseessä on yksi käytännön esi-
merkki ns. moralistisista kaksois-
standardeista. Lännessä ollaan 
toisaalta vakuuttuneita siitä, et-
tei Venäjällä vallitse demokratia 
vaan harvainvalta, diktatuuri tai 
Putinin tyrannia. Toisaalta kuiten-

kin ne vaikutusvaltaa vailla olevat 
kansalaiset asetetaan osasyyllisiksi 
ja vastuuseen valtionjohdon teois-
ta ja politiikasta.

Tällaisen ajattelun taustalla 
on yritys vaikuttaa Venäjän valtio-
johtoon, tai yllyttää kansalaiset suo-
raan kapinaan, ei ylevä läntinen mo-
raalinen eetos.

Kun ajattelen kaikkea si-
tä väkivaltaa, jota länsimaat Yh-
dysvaltojen johdolla ovat vuosi-
kymmenet harjoittaneet talou-
tensa ja ylivaltansa edistämisek-
si eri puolilla maailmaa, nuo toi-
met tuntuvat täysin järjettömil-
tä. Moraalista perustelua niille 

ei löydy. Sen sijaan valtapoliitti-
nen, globaaliin herruuspyrkimyk-
seen liittyvä perustelu on selvä.

Venäjä, mutta etenkin Kiina 
ja molemmat maat yhdessä liitto-
laisineen ovat uhka Yhdysvaltojen 
Naton avulla ylläpitämälle herruu-
delle globaalitaloudessa, energian 
ja raaka-aineiden markkinoilla. Sik-
si Venäjä pitää nujertaa. Sitten on 
vuorossa Kiina.

Ukrainan sota kaikkine omi-
tuisuuksineen on käsitettävissä 
vain tätä taustaa vasten.

Kari Arvola

Kollektiivisen syyllisyyden periaate?

Aktiiviset kansalaiset kyllä ymmärtävät mitä Sannan sotatalous merkit-
see. Talouspolitiikassa tapahtuu siirto työltä pääomalle.
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Sähkön hinta, mikä ratkaisee?

Tutustu osoitteessa www.desili.fi

DSL tiedottaa
Marx-opiston kesätapaamisen antia materiaalipan-
kista

DSL mukana Osaaminen näkyviin -viikolla!

Suomeksi käännettyjä kurditarinoita, -runoja ja -op-
pimateriaalia
DSL:llä on myynnissä monenlaista kurdikirjallisuutta. Mukana on lastenkirjoja, tarinoi-
ta, runokirjoja sekä kurdin kielen oppikirja. Kirjojen suomennuksesta ja oppikirjan te-
kemisestä on vastannut Soran Zaki, parissa kirjassa yhdessä Jihan Kojin Zakin kanssa. 
Kirjojen hinta on 10 € / kpl (+ mahdolliset postikulut). 
Tilaa meidän toimistolta: dsl@desili.fi!

DSL:n Marx-opiston kesätapaamisessa 5.-7.8. käsiteltiin marxilaisen teorian osa-aluei-
ta, ympäristöpolitiikkaa, imperialismia ja nykyistä yhteiskuntajärjestelmää. Viikonlo-
pun aikana muun muassa kuultiin Elokapinan alustus, tehtiin ryhmätöitä, vietettiin il-
toja yhdessä, muistettiin Hiroshima-päivää 6.8. sekä pidettiin DSL:n teoriaopintoker-
hon livetapaaminen. 

Materiaalipankistamme löytyy nyt kaikki kolme viikonlopun alustusta, Jari Karttu-
sen puheenvuorot hyvinvointivaltiosta ja Venäjän imperialismista sekä Elokapinan pu-
heenvuoro ympäristöpolitiikasta ja toiminnastaan. Lisäksi materiaalipankissa ja SKP:n 
YouTube-kanavalla on julkaistu Heikki Ekmanin puhe kesätapaamisen Hiroshima-päi-
vän iltana.

Tutustu ja opi enemmän osoitteessa desili.fi/materiaalipankki!

Osaaminen näkyviin -viikkoa vietetään 5.9.-11.9.2022. Osaamista syntyy monissa ym-
päristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, 
perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa.

Tapahtumaviikon tavoite on auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään 
sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Tätä varten viikolla tullaan tar-
joamaan monenlaisia työkaluja osaamisen huomaamiseen. Viikolle odotetaan mukaan 
runsaasti monenlaisia yhteisöjä. Muiden mukana monet opintokeskukset, kuten DSL:n 
opistokeskus, osallistuvat viikolle.

DSL pyrkii viikon aikana tuomaan esiin tapahtumissamme, koulutuksissamme se-
kä jäsenjärjestöissämme syntyvää osaamista ja tietotaitoja. Tiedotamme työkaluista 
ja harjoitteista osaamisen huomaamiseen sekä nostamme osaamisen huomaamista 
ja edistämistä esiin omissa viestintäkanavissamme ja somessa. Kuka vaan voi osallis-
tua viikolle ja kertoa esim. omassa järjestössä syntyvästä osaamisesta. #Osaaminen-
Näkyviin

Tämän verukkeella on toteutettu 
EU:n politiikkaa, tuettu USA:n kaup-
pasotaa ja yksinapaisen maailman 
rakentamista. On tehty ja tuettu 
USA:n tekemiä pakotteita Venäjää 
ja muita maita vastaan. Ukrainassa 
tehtiin vallankaappaus vuonna 2014 

ja siitä alkanutta sotaa on käytetty 
perusteena Venäjän eristämiseksi. 

Todellinen syy on kuitenkin 
Venäjän hajottaminen, jotta länti-
set markkinavoimat pääsevät käsik-
si Venäjän luonnonvaroihin. EU:n 
poliittiset päätökset olla käyttämät-

tä venäläistä fossiilista energiaa 
poliittisista syistä ja USA:n politiikan 
totteleminen on ajanut sen tilan-
teeseen, jossa sähköä joudutaan 
säännöstelemään. Ihmiset tulevat 
palelemaan ja teollisuustuotantoa 
joudutaan ajamaan alas. Vähempi-
päästöistä energian tuotantoa ei ol-
la kyetty rakentamaan tarvetta vas-
taavasti. Vasta vetytalouteen siir-
tyminen auttaa ”puhtaampaan” 
ener gian tuotantoon pääsemiseen, 
mutta siihen kuluu vielä 30–50 vuot-
ta.

Suomen tilanne

Sähkön hintaan vaikuttavat sähkön 
tuotannon sekä kysynnän määrä eli 
markkinat ja tuotantotavat. Samoin 
vaikuttavat päästökauppa, veden, 
tuulen ja aurinkoenergian saatavuus 
sekä ydinvoiman, turpeen, hakkeen, 
teollisuuden yhteistuotannon, fos-
siilisten polttoaineiden kuten öljyn-, 
kaasun-, kivihiilen- ym. käyttö.

Suomessa on normaalitilan-
teessakin puutetta sähkön tuo-
tannosta noin 3000–4000 MW/h. 
Normaali kulutustaso on noin 9000 
MW/h ja se vaihtelee huomat-
tavasti. Suomen tuotanto on noin 
6000-7000MW/h. Ensi talven huip-
pukulutus voi nousta lähelle 
15000MW/h. Sitä ei korvaa Ruot-
sin tuonti noin 3500 MW/h, eikä Vi-
ron viennin lopettaminen. Nyt Eest-
Link 1 ja 2 vienti on puolitettu. Nor-
ja on lisäksi uhannut supistaa säh-
kön vientiä, mikä tulee Suomeen 

Ruotsin kautta. Olkiluodon uuden 
yksikön saaminen käyttöön ja verk-
koon auttaa, mutta ei ratkaise säh-
köenergian vajausta. Erityisesti 
säätövoimasta, joka tasaa lyhytai-
kaisen sähkön tarpeen vaihtelua, 
on puutetta.

Venäjältä lopetettu sähkön 
tuon ti, joka vastasi yhden ydinvoi-
malan tuotantoa ei ole pystytty kor-
vaamaan. Myös maakaasun tuon-
ti lopetettiin poliittisista syistä. Sitä 
käytetään teollisuuden prosessien 
lisäksi lämpö- ja sähkövoimaloiden 
polttoaineena. Myös hakevoimalat 
tarvitsevat lisäenergiaksi kaa-
sua tai öljyä. Eivät edes EU:n pa-
kotteet koske sähköä ja kaasua.                                      
Maksamalla euroilla venäläiselle 
pankille, joka muuttaa eurot rupliksi, 
kuten Saksa ym. tekevät, olisi tuon ti 
voinut jatkua. 

Hintaan vaikuttavat

Sähkön hintaan vaikuttavat eniten 

Pörssisähkön hinta on noussut rajusti ja nousu jatkuu. Tilanne oli 
näkyvissä jo selkeästi vuonna 2020. Sitä on perusteltu esimerkiksi 
sääolosuhteiden rajulla erolla ja vesivarantojen vähyydellä. Nämä 
kuuluvat kuitenkin normaaliin vuosittaiseen vaihteluun. Suurin teki-
jä on suunnittelematon yritys siirtyä pois fossiilisesta energiasta.

markkinat eli sähkön tuotannon se-
kä kysynnän määrä.  Päästökaupalla 
on vaikutus tuotantohintaan. Yhtiöt, 
jotka tuottavat sähköä, ovat hyöty-
neet korkeista hinnoista. Suomi ei 
voi itsenäisesti määrätä sähkön hin-
taa. Hinnan määrää kaupallinen säh-
köpörssi Nord Pool, jonka omistavat 
sijoittajien Euronext (66%) sekä lo-
put pohjoismaiden ja Baltian verk-
koyhtiöt. 

Nord Pool määrää seuraavan 
päivän hinnan, joka tunnilta tarjon-
nan ja kysynnän perusteella ja jul-
kaisee sen klo 13.45. Hinnaksi muo-
dostuu hinta, missä osto- ja myyn-
ti tarjoukset kohtaavat niin, että kal-
leimmasta muodostuu kaikille hin-
ta. Pohjoismaissa hinnat nousevat, 
koska on edullista myydä sähköä 
Eurooppaan.

Kalevi Wahrman
Hamari

Kun aamulla haen lehden posti-
laatikosta, tiedän kutakuinkin, 
kuinka paljon sen tuottaminen 
on vienyt luonnonvaroja, kuin-
ka paljon lehden tekeminen on 
lämmittänyt palloamme. ”Kuta-
kuinkin” siitä syystä, etten tiedä 
”digiosuutta” lehden syntyyn, 
missä valmistuksen vaiheissa on 
tarvittu digiyhteyksiä? Digileh-
den lukemisesta ja tekemisestä 
tiedän vielä vähemmän, kuinka 
paljon se kuluttaa luonnonva-
roja, synnyttää lämpöä eri pai-
koissa? Näitä asioita eivät tiedä 
muutkaan, eivät tutkimuslaitok-
setkaan kerro. Meille raportoi-
daan ilmaston lämpenemisestä 
ja luonnon monimuotoisuuden 
kapenemisesta, suositellaan ta-
varoiden kierrättämistä ja uusia 
”energiaa säästäviä” laitteita. 
Maailman energian kulutus jat-
kaa kasvuaan ja sen myötä pal-
lomme lämpenee.
Mökillä ei ole kuin aurinkosähköä, 
puulämmitystä ja digiyhteyksiä. 
Luempa siellä digilehteä tai -kir-
jaa, katsompa televisiota tai mui-
ta viihdesivuja, niin tiedän, että vir-
rankulutus on mökissä pieni, mut-
ta en tiedä kuinka paljon muual-
la palloamme lämmitän erilaisis-
sa keskuksissa? Tämä tietämättö-
myys todellisesta kulutuksesta, luo 
tunteen säästämisestä ja ympäris-
töystävällisyydestä, edistyksestä-
kin. Kehityksellä on varjopuolen-
sa, se synnyttää aina uusia luontoa 
vahingoittavia prosesseja ja takai-
sinkytkentöjä, digilehdet ja sähkö-
autotkin.

Uuudet kodinkoneet saat-
tavat torpassa säästää sähköä, 

mutta niissäkin on digiyhteyksiä, 
jotka kuluttavat jossain muualla ja 
lämmittävät. Kiertotalous kokonai-
suudessaan on energiankulutusta, 
jonka voi välttää ainoastaan tuot-
teet loppuun kuluttamalla, pape-
rilehden lukuarvon päättyessä se 
on raaka-ainetta kuten kodinko-
neenkin käyttöiän tullessa pää-
tökseen. Jokainen kulutustavaran 
loppuunkäyttö on ympäristöteko, 
autonkin.

Ilmastopaneeli, IPCC rapor-
toi meille ilmaston jatkuvas-
ta lämpenemisestä ensisijaise-
na, tärkeimpänä asiana. Siis LÄM-
PENEMINEN on tärkein asia. Tois-
sijaisia ovat asiat, jotka kertovat 
syistä, miksi energiankulutuksem-
me-, lämmöntuotantomme jatku-
vasti kasvaa, mahdollisesti ”ympä-
ristöystävällisten kiertotalouden 
ja digitalisoitumisen” myötä, va-
rastoimmeko auringosta tulevaa 
energiaa toiminemme (esim. sulat 
vedet, aurinkopaneelit, aavikoitu-
minen ym.)? Lisääkö ”vihreä siirty-
mä” todellisuudessa energian ku-
lutusta, lämmön tuotantoa vaik-
ka ”kasvihuonekatto” lähtisi ohe-
nemaan?

Ilmasto sisältää liikaa kysy-
mysmerkkejä, mutta ”paperiver-
sio” on parhaiten loppuun käytet-
ty muikku- tai silakkapaketin kää-
reenä ja viimesilaus hellan sytyk-
keenä.

Hannu Ikonen
Lieksa

Sähkön tuottaminen, siirto, 
myyminen, ostaminen, varas-
tointi, hinta, globaalisuus ja ei 
vähäisempänä politiikka, on 
monimutkainen kokonaisuus, 
jota sähkölaskun maksajan ei 
ole helppo kokonaisuutena ym-
märtää ja nähdä. Avataan joita-
kin perustermejä, joita kulutta-
jan olisi hyvä tietää. 

Perussvoima on jatkuvaa erilai-
sesta tuotannosta verkosta saata-
vaa sähköä.

Säätövoima tasaa tuotannon 
huippuja ja on nopeasti  käynnis-
tettävää perusvoimaa vuorokau-
tisen ja säiden aiheuttaman kulu-
tuksen mukaan. Sitä on esim. vesi-
voima ja valmiustilassa olevat kaa-
su-, hiili- ja polttoöljyvoimalat. Tu-

levaisuudessa vety tulee olemaan 
säätövoiman energialähteenä. Si-
tä ei tule sekoittaa vikatilanteissa 
käynnistyvään varavoimaan, joka 
on usein polttomoottoreilla toi-
mivaa.

Sähköreservi tarkoittaa Huol-
tovarmuuskeskuksen kilpailutta-
maa ja ostamaa voimalaitostuo-
tantoa, joka voidaan käynnistää 
sovitun ajan kuluessa erikoistilan-
teissa sähkön loppuessa.

Tuontisähkö ostetaan pää-
osin Nord Poolin sähköpörssistä 
tai tekemällä erillissopimuksia. 

Kalevi Wahrman
Hamari

Sähkön sekava palettiBudjetin tiedotustilaisuudessa Sanna väittää Venäjän käyttävän ener-
giaa aseena, vaikka EU ja Suomi itse ilmoittavat tavoitteensa päästä ir-
ti Venäläisestä energiasta. Talousarviossa yritetään kompensoida ku-
luttajille sähkön hinnan noususta aiheutuvia menetyksiä yhteensä mil-
jardilla. Se on osa sitä hintaa, joka maksetaan nykyisestä uusliberalis-
tisesta sotapolitiikasta, josta suurkapitalistit käärivät voittoja. Kansan 
äänen järjestöt ovat esittäneet yhteiskuntaohjelmassaan vaihtoehdon.  
Irrottaudutaan Natosta ja palataan puolueettomuuteen. Rakennetaan 
yksi yhteiskunnan omistama yhtiö, joka hoitaa sähkön tuotannon, siir-
ron ja myynnin, sekä tasaa tariffit kaikille kuluttajille yhdenmukaisiksi.

Digi- vai paperiversio
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EU:n liittovaltion rakentamisen loppu lähellä?

Ulkoministeri Haavisto on syväl-
lisesti sisäistänyt epäluulon, vie-
roksunnan ja tietenkin Venäjän 
poliittisen johtoon ja viranomai-
siin kohdistuvan vastenmieli-
syyden. Ei ole vihreissä uutta, 
etenkin Saksan vihreiden vuosi-
kausien opastuksella.

Silti ihmettelen asiallisena ja lähi-
historian hyvin tuntevana pitämä-
ni Haaviston heittäytymistä Venä-
jään ja venäläisiin kohdistuvaan 
epäluuloon. Etenkin hänen ase-
massaan maamme ”korkean edus-
tajan” tehtävissä, tulisi varoa osal-
listumasta ja lietsomasta vihamie-
lisyyttä itänaapuria, ylipäänsä ul-
kovaltaa kohtaan. 

Haavisto tietää varsin hy-
vin, että meillä on voimassaole-
va valtiosopimus hyvästä naapu-
ruudesta. Tästä huolimatta hän käy 
kierroksilla, aivan kuin olisimme 
sodan partaalla. Tosin pääministe-
ri, puolustusministeri, energiami-
nisteri ja Eurooppa-ministeri käy-
vät niin kuumina että rauta heh-
kuu. Ja sitä viedään myös rajalle.

Haavisto on toistellut turisti-
viisumien kohdalla muun muas-
sa toisinajattelijoiden ja heihin ver-
rattavien etusijaa viisumien myön-
tämisessä.

Kuinkahan Suomi aikoo ot-
taa selville ja erotella hakijois-
ta tällaisen joukon. Onko Suo-
mella jonkinlainen verkosto Ve-
näjällä, joka on perillä hakijoiden 
edesottamuksista. Ollaanko yh-
teistyössä Venäjän sisäisten op-
positiovoimien kanssa. Vai onko 
Suomen tiedusteluelimille annet-
tu tehtäväksi muutoin seurata täl-
laisia ihmisiä, pitää kirjaa ja luoda 
luettelo suosittavista henkilöistä.

Suomessa on esitetty suo-

ranainen vaatimus, että Venäjän 
kansalaisten tulisi tuomita oman 
maansa politiikka, valtioelinten 
ja viranomaisten toiminta. Tämä 
edistäisi mm. viisumin hakemista. 
Onko nyt tilanne se, että Suomi on 
kiinnostunut Venäjän viranomai-
siin arvostellen suhtautuvista ve-
näläisistä ja nostaa heidät erityis-
asemaan. 

Eikö se ole sekaantumista 
Venäjän sisäisiin asioihin? Eikö 
se ole yllytystä viranomaisia vas-
taan? Sitäpaitsi: eikö tule ulkomi-
nisterille, hallitukselle ja presiden-
tille mieleen, että näin toimien voi-
daan saattaa myös asianomaiset 
henkilöt hankaluuksiin, vaikeuk-
siin, mahdollisten oikeustoimien 
kohteeksi, vangittavaksi, kenties 
vainottavaksi ja laittomuuksien 
kohteeksi toisten venäläisten ta-
holta.

Nykyinen venäläisvastainen 
hysteria, johon hallitus ja presi-
dentti ovat vajonneet, näyttää 
johtavan sellaisille poluille, että 
reaalinen vaara on Moskovan vas-
tareaktio. Jos Venäjä alkaa moit-
tia Suomea puuttumisesta sen si-
säisiin asioihin, yllytykseen esival-
taa vastaan, voi Kremlillä olla kiu-
saus ryhtyä asianmukaisiin vas-
tatoimiin; mitä ne sitten voisivat-
kaan olla. Onko Suomen poliitti-
nen johto kollektiivisesti menettä-
nyt järkensä, harkintakykynsä, va-
rovaisuuden ja sitäpaitsi hukannut 
Suomen 75 vuotta jatkuneen ulko-
poliittisen kurssin.

Ajopuu kolisee nyt koskessa 
niin, että päänsärkyä tulee. Toivot-
tavasti ei kansa joudu kärsimään 
seikkailupolitiikasta.

Hannu T. Sepponen

Ajopuu kolisee

Yhteinen raha paha ereh-
dys

USA:n taloustutkijat ovat yhtä miel-
tä euron kriisistä. Taloustieteen no-
belistit Paul Krugman ja Joseph 
Stiglitz katsovar, että yhteiseen ra-
haan siirtyminen oli paha erehdys ja 
että euro joutaa historian roskatyn-
nyriin.  Nobel-taloustieteilijä Mar-
tin Feldstein pitää liittovaltiopoli-
tiikkaa älyttömänä: ”Eurooppa tar-
vitsee maakohtaisia verotus- ja bud-
jettiuudistuksia - ei puskemista po-
liittista integraatiota kohti”.  

EU:n kannattajat ja vastusta-
jat ovat yhtä mieltä siitä, että vain 
liittovaltio voi pelastaa euron. Liito-
valtion synnyttäminen on erittäin 
epätodennäköinen, sillä Euroopan 
kansat arvostavat itsenäisyyttä ja 
EU-maista on käytännössä mahdo-
tonta muodostaa optimaalista va-
luutta-aluetta. Maat ovat niin erilai-
sia. Historiassa ei milloinkaan ole liit-

tovaltiota rakennettu ilman sotaa.

Velkamaiden rahoitus

Kriisien taltuttamiseksi on pitkin 
matkaa rikottu EU:n perustuslakia 
eli Lissabonin sopimusta maksa-
malla pulaan ajautuneiden maiden 
velkoja. Ensin niitä maksettiin Lu-
xemburgiin perustettujen pankkien 
kautta, sitten niiden rahat siirrettiin 
EU:n sisälle Euroopan vakausmeka-
nismiin EVM:ään.  Etelä-Euroopan 
velkamaat ovat vuosikausia vaati-
neet yhteisvelkojen eli eurobon-
dien ottamista kriisimaiden rahoit-
tamiseksi.  Viime vuonna juntattiin 
jäsenmaissa koronakriisin varjolla lä-
pi 750 miljardin euron elvytyspaket-
ti. Eduskunnalle kerrotiin, että se oli 
poikkeustilanteessa ainutkertainen 
ja tarkkaan rajattu. Jo ennen paketin 
hyväksymistä EU:ssa ja sen keskus-
pankissa EKP:ssä valmisteltiin uut-
ta ja suurempaa jokavuotista eu-
robondia.  Vuoden 2021 elokuus-

sa Italian pääministeri Mario 
Draghi esitti elvytysvälineestä 
pysyvää. Jos suunnitelma on-
nistuu, se muuttaa EU:ta py-
syvästi solidaarisemmaksi ja 
yhteisestä riskien jaosta tulee 
normaalia arkipäivää.  Joulu-
kuussa Italia ja Ranska löivät 
yhteisen linjauksensa pöy-
tään: Velkakuri uusiksi ja el-
vytysvälineestä pysyvä. Ma-
rio Draghin mukaan ”lähes 
kaikki” on EU:ssa muuttunut 
velkakurin suhteen ja moni 
maa jakaa Italian  ja Ranskan 
linjan. Draghi ja Emmanuel 
Macron tekivät yhteisen lin-
jauksen EU:n tulevasta kasvu- 
ja vakaussopimuksesta eli vel-
ka- ja budjettikurisäännöistä. 
He katsovat, että talouskriisin 
hoitoon rakennetusta elvytys-
paketista tulee tehdä pysyvä. 
”Velkakurisäännöt ovat epäselvät ja 
mutkikkaat. Ne eivät tarjoa kannus-
timia keskeisten julkisten menojen 
ja investointien prio risointiin”. ”Em-
me voi korottaa veroja tai leikata 
sosiaalimenoja”. ”Fiskaalipolitikan 
säännöissä on suosittava velkaa, jo-
ka hyödyttää tulevien sukupolvien 
hyvinvointia ja pitkän aikavälin ta-
louskasvua.”

Elvytysväline on jo osoit-
tautu nut menestykseksi

Myös talousnobelisti Joseph Stiglitz  
kysyi tammikuussa, pystyykö EU 
enää elvyttämään eli kannattaako 
rypistää, jos huonot on jo housuis-
sa.  Ukrainan sota, energia- ja ruo-
kakriisi tuli unionistien riemuksi, ja 
eurobondeja ajettiin kuin käärmet-
tä pyssyyn. Mario Draghi vaati: Pe-
russopimukset on avattava, veto-oi-
keus estää toiminnan. 

EU:n kauppasodan katast-
rofaaliset seuraukset

EU-maat - Suomi etunenässä - läh-
tivät soitellen kauppasotaan Venä-
jää vastaan. Tarinoitiin Venäjän ta-
louden romahtamisesta, kun länsi-
maat eivät osta energiaa. Yalen yli-
opiston pari ”tutkijaa” tarinoi, et-
tä Venäjän talous romahtaa ener-
gian viennin tippuessa ja ulkomaa-
laisomisteisten yritysten lähdettyä 
maasta. Vaikka Venäjän vienti vähe-
ni rajusti, länsimaiden energiapula 
nosti hintoja 3-10-kertaisiksi, joten 
Venäjän vientitulot eivät paljoa vä-
hentyneet. Jää nähtäväksi onko yri-
tysten siirtyminen venäläisille hyvä 
vai huono asia. Kauppasota aiheut-
ti kriisin monessa maassa, jotka nyt 
ovat laman kynnyksellä. ”Eurokriisi 

2.0” uhkaa etenkin Italiaa, Espanjaa 
ja Saksaa. Myös Ranskan energiati-
lanne on vaikea. Maa on riippuvai-
nen ydinsähköstä, mutta 2/3 maan 
atomivoimaloista on pysäytetty, 
koska niitä ei ole huollettu.  Italian 
ja Espanjan talouskriisi voivat siis 
johtaa siihen, että EKP joutuu vie-
lä muuttamaan suunnitelmiaan no-
peastikin. 

EU:ssa ja EKP:ssa ”sisäl-
lissota”

Mario Draghin hallitus erosi ja par-
lamenttivaaleissa 25.9.odotetaan fa-
sistipuolueen ja kahden muun euro-
kriittisten oikeistopopulistisen puo-
lueen selkeää voittoa. Äärioikeiston 
nousu nostaa kauhukuvia Italian  
talouskehityksestä.  Saksa uhkai-
lee Italiaa: ”Elvytyspakettivaroja ei 
myönnetä, jos uudistuksia ei jatke-
ta”. Italian on täytettävä 55 kohtaa, 
jotka EU-komissio on asettanut seu-
raavan 21 miljardin euron elvytyspa-
kettierän ehdoksi. Ehtojen joukossa 
on mm. Italian kilpailulakien uudis-
tus, jota hallituskriisin käynnistänyt 
populistinen Viiden tähden liike ja 
oppositiossa istuva ”Italian veljet” 
vastustavat. Italian hallituskriisi huo-
lestuttaa laajasti EU:ssa. Saksa uhkaa 
Italiaa elvytyspakettivarojen mene-
tyksellä, jos eurokriittinen äärioikeis-
to nousee valtaan.  ”Jos oikeistopo-
pulistit nousevat valtaan, sillä on 
vaikutusta niihin uudistuksiin, joita 
Italialta vaaditaan. Ja silloin EU:n on 
reagoitava. Rahaa ei myönnetä, jos 
uudistuksia ei jatketa”. 

Saksalaispankki varoittaa 
uuden eurokriisin uhasta

Velka huolettaa. EKP:n suunnitel-

ma tukiostojen alas ajamisesta ja 
ohjauskorkojen nostosta on ris-
ki velkaantuneille maille. Saksalai-
nen Deutsche Bank varoittaa EKP:n 
suunnittelemien koronnostojen 
seurauksista. Euroopan tilanne on 
synkkä: ”On hyviä ja huonoja aiko-
ja - ja sitten on vuosi 2022”. Riitele-
vien päättäjien vaihtoehdot käyvät 
vähiin. 

Italian ja Espanjan tilanne 
on kriittinen, jos EKP ajaa valtion-
velkojen tukiosto-ohjelman alas ja 
nostaa ohjauskorkoa liian nopeasti 
ja liian suurin askelin. Italian 10-vuo-
tisen valtionlainan korko nousi yli 
kolmeen prosenttiin. Korko on nyt 
noin kaksinkertainen verrattuna al-
kuvuoteen. Italia on ajautumassa hi-
taan talouskasvun ja nopean inflaa-
tion kierteeseen. Maan bruttokan-
santuote ei ole kasvanut euroaika-
na ja nyt se supistuu.

Miten katastrofi voidaan 
välttää?

EU:n kauppasodan seurauksena 
Länsi-Eurooppaa uhkaa lama. Jos 
samaan aikaan omatekoisen taan-
tuman kanssa inflaatiokin kiihtyy, 
niin seuraavan stagflaation ainek-
set ovat koossa.  Stagflaatio tarkoit-
taa, että talouksia koettelee samaan 
aikaan kaksi vitsausta, kasvun tyreh-
tyminen eli stagnaatio ja kuluttaja-
hintojen nousu eli inflaatio. EU- ja 
euromaiden olisi syytä kiireen vilk-
kaa lähteä neuvottelemaan Venäjän 
kanssa kauppasodan ja myös Ukrai-
nan sodan lopettamisesta. Se antai-
si mahdollisuuden, että eurojärjes-
telmä pysyisi kasassa.
  Juhani Tanski

Kuopio

Jos Jean Monnet’n teoria kriisien EU:ta yhdentävästä vaikutukses-
ta pitäisi kutinsa, liittovaltio olisi jo valmis. EU-johtajat toistelevat 
Monnet’n ajatusta. Nyt kriisejä tulee kuin liukuhihnalta ja Monnet’n 
oppi on lujilla. Näyttää käyvän toisin kuin piti: nämä kriisit repivät 
eivätkä yhdistä. Eurokriisin pohjimmainen syy on muutamien Euroo-
pan maiden poliittisten johtajien ja suurkapitalistien hillitön liitto-
valtiokiima. Suomessa Lipponen ja Niinistö ajoivat Suomen poliitti-
sin perustein rahaliittoseikkailuun, jonka katastrofaalisista seurauk-
sista tehdyt selvitykset varoittivat. Tähän saakka kriisejä onkin ollut 
kiitettävästi: eurokiriisi, velkakriisi, koronakriisi, energiakriisi ja so-
ta. Niitä on ollut peräkkäin, päällekkäin ja limittäin. Tänään tilanne 
onkin toinen. Kaikki kriisit kaatuvat päälle. Näyttää, että näin mon-
taa kriisiä EU ja sen talousliitto Emu ei kestä.

EU:n rahaliitto romahduksen partaalla

Suomen porvarit ovat aina tar-
vinneet isäntämaan. Valmistau-
tuessaan sotaliitto Naton jäse-
nyyteen, kaikki porvariston hal-
litsemat tiedotusvälineet olivat 
täynnä katumusta Neuvosto-
liiton edessä nöyristelystä. Jari 
Tervolla oli Ylellä katumushar-
joitelma, jossa kaikki poliitikot 
saivat tunnustaa syntinsä. Ää-
nestämällä molemmilla käsil-
lään nykyisen Isäntämaamme 
sotaliittoon liittymisen puoles-
ta, he osoittivat todellisen itse-
näisyystahtonsa ja saivat syn-
ninpäästön.

Suomi sai itsenäistyessään Ve-
näjästä vuonna 1918 laajat maa-
alueet  Karjalasta ja osan Laatok-
kaa. 1920-luvun neuvotteluissa 
Neuvostoliitto luovutti Suomelle 
Petsamon, joka mahdollisti ympäri

vuotisen meriliikenteen. Mutta ei-
hän Suomen porvari osaa pitää mi-
tään, jonka on saanut. Keisarillinen 
Saksan armeija tuli vuonna 1918 
auttamaan porvariston voittoon 
luokkasodassa. Siitä lähtien Saksa 
oli Suomen isäntämaa 1940-luvun 
puoliväliin asti.

Suomen porvariston 
nöyristelemätöntä itsenäisyys-
tahtoa kuvaa V.Vorovkin kirje 
vuon na 1918 Berliinin neuvotte-
luista ulkoasiain kansankomissaa-
ri Tshitsherinille. ”Suomen valtuus-
kunta suhtautuu meihin sangen vi-
hamielisesti mielikuvituksellisen 
suu ruudenhulluine vaatimuksineen, 
ja samalla he nöyristelevät saksa-
laisille aivan häpeilemättä.” Suomen 
valtuuskuntaa johti Carl Enckell.

 Siitä isäntämaasopimuk-
sesta selvittiin halvalla, meni 
ainoas taan Laatokan Karjala, Vii-
purin kaupunki ympäristöineen ja 
Petsamo ja osa Kalastajasaarentoa.

Nykyisestä isäntämaa-
sopimuksesta saattaa mitä 
todennäköisimmin tulla Suo-
men täystuho, kun Naton pe-
rustajavaltio USA ryhtyy toteutta-
maan pitkäaikaista tavoitettaan 
Venäjän tuhoamisesta. Että sem-
moisia johtajia meillä on. Niistä ei 
ole paljon vartijoiksi!

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 2.6.2022

Suomi ja kulloinenkin isäntämaa

Tänään on käynyt täysin selväksi se, että EU ja Nato pelaavat samaan pussiin. 
EU-liittovaltio on yksi monopolikapitalistien liitto, joka tänään globalisaatiosta 
kertyneiden voimavarojen loputtua, hakee uusliberalistisin keinoin uusia voi-
mavaroja. Niitä se odottaa löytävänsä Venäjältä. Tässä tarvitaan Naton apua. 
Molemmista tulee irtaantua sekä EU:sta että Natosta.
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Vesi elementtinä on siis elämää yl-
läpitävä, sitä voi tiivistää ja säilöä – 
edellyttäen että sitä ei pilata. Ihmi-
nen ei näytä ymmärtävän tätä asiaa , 
vaan on omilla teoillaan tuhoamas-
sa planeetan vesivarannot ja aiheut-
tamassa tuhon itselleen pitkällä täh-
täimellä. Tuho vaikuttaa suoraan 
elinympäristön muuttumiseen ja vä-
lillisesti ihminen on uhka niille, jotka 
käyttävät maan vesivarantoja. Uut-
ta vettä ei muodostu eikä voi tehdä, 
vanhan voi puhdistaa.

Ilmaston muuttuminen kuu-
maksi trooppisilla alueilla ja läm-
pimiksi lauhkeilla alueilla, aiheut-
taa laajoja alueita tuhoavan vesien 
nousun. Samalla kun vedet nouse-
vat, saastuvat laajat makean veden 
alueet erilaisten ympäristökatastro-
fien seurauksena. Osassa maapalloa 
tuhkalaskeumat muuttavat vedet 
emäksisiksi tuhoten elämää, joka ei 
selviä uudessa ympäristössä. Olem-
me joka kesä nähneet levien peittä-
miä rantoja niin merissä kuin järvis-
sä. Viherlevä on myrkyllinen ja voi 
tappaa esim. koiran, jos tämä juo si-

tä. Lannoitteiden valuminen vesis-
töihin lisää myös levien lisääntymis-
tä kiintoaineiden lisääntyessä.

Vedenpinnan kohotessa me-
rialueilla joutuvat yhä suuremmat 
viljelyalueet veden alle. Muutaman 
metrin vedenpinnan nousu peittää 
alleen suuret määrät viljelysaluei-
ta ja vähentää samalla viljeltävän 
maan pinta-alaa. Hollannin maanvil-
jelys on vaarassa heti tällaisen nou-
sun vuoksi.

Yksi suuri ja ihmeen vähäisel-
le huomiolle jäänyt seikka on glo-
balistien kemikaalivanat taivaalla, 
joita levittävät niin tavallinen len-
toliikenne kuin erikoislentokoneet. 
On todettu, että vanat sisältävät eri-
laisia aineita kuten bariumia, alumii-
nia ja rautaa. Näitä pienhiukkasia le-
vitetään ilmaston muokkaustarkoi-
tuksessa eli voi ajatella, että niitä 
käytetään myös sotilaallisiin tarkoi-
tuksiin. Ilmasto muodostetaan esi-
merkiksi sellaiseksi, että se tuhoaa 
maan ruokasadot muualla. Sen al-
kuperä on USA:sta. Levitystä tapah-

tuu Pohjoismaissa ja koko Euroopan 
alueella.

Ei kovinkaan kauan aikaa sit-
ten saimme lukea, että sadeve-
si ei enää ole suositeltavaa juo-
da. Se sisältää juuri tällaisia ainei-
ta, joita kemikaalivanat levittelevät. 
Sadeveden pitäisi olla melko puh-
dasta, mutta ilma on täynnä erilai-
sia kemiallisia aineita, jotka seuraa-
vat sateen mukana alas ja joutuvat 
maaperään. Nyt juuri keskustellaan 
sammutusaine PFAS:n vaikutukses-
ta. Sen osasia löytyy lähes kaikkial-
ta Ruotsissa, jopa juomavedestä. Si-
tä on käytetty mm. sammutusvaah-
dossa, huonekaluissa, matoissa, pi-
karuokapakkauksissa jne, ja on myr-
kyllinen fluorattu aine.

Meillä ei ole oikeutta kieltää 
toisia käyttämästä vettä janonsa 
sammuttamiseen tai pitääkseen it-
sensä ja elinympäristönsä puhtaa-
na. Hänen pitää voida juottaa eläi-
mensä ja osallistua ravinnon tuotta-
miseen. Koska emme osaa valmistaa 
vettä, niin meidän on osallistuttava 
niihin kuluihin minkä veden tuotta-
minen ja puhdistaminen maksaa. 
Tähän liittyy myös kasvillisuudesta 
huoltaminen, sillä kasvit tuottavat 
happea, jota myös tarvitsemme.

Merien saastuminen on joh-
tunut myös siitä, että ihmiset ovat 
nähneet meret kaatopaikkana. Nyt 
alkavat seuraukset näkyä, meri alkaa 
lämmetä, muovipartikkeleita esiin-

tyy kaikkialla, Mariaanien haudasta-
kin löytyi muovipusseja. Lajit alka-
vat vähetä, siihen on monta muuta-
kin syytä, mutta juuri korallialueet  
ovat olleet ilmaston muutosten 
vuoksi tuholle alttiita ja niissä elävät 
eläimet ovat yhtä riippuvaisia niis-
tä. Meret eivät pysty enää uusiutu-
maan samalla tavalla kuin ennen. Ne 
ovat monien työpaikka ja ruoan an-
taja miljoonille.

On selvää, että Pohjoismaat, 
joilla on runsaasti vesivarantoja, 
tulevat olemaan kovan rahan omis-
tajille mieluinen paikka tehdä bis-
nestä. Painetta on jo suuryritysten 
taholta tehdä sopimuksia kuntien ja 

läänien kanssa veden yhteisestä hoi-
dosta. Se pitää tyssäyttää alkuunsa, 
sillä se tulee olemaan seuraava tava-
ra, joka nostaa tavallisen taivaltajan 
maksuja kohtuuttomuuksiin.

Parhaillaan tätä kirjoittaessa 
menee Merikonferenssi, joka tulee 
säännöstelemään mereen kuuluvia 
asioita lähitulevaisuudelle. Toivotta-
vasti konferenssi tuo parempia pää-
töksiä, vaikka itse olen hieman pes-
simistinen näiden konferenssien an-
neista, mutta muutamakin paran-
nus on hyvä asia.

Esa Salomaa
Sandviken Ruotsi

Telluksemme on vesiplaneetta. Se näkyy selvästi, kun katselemme 
satelliittien maasta ottamia kuvia avaruudesta käsin. Kaunis, sininen 
planeettamme pilvimuodostumineen ja mannerlaattoineen on upea 
näky. Tiedemiehet ovat jo nyt löytäneet samankaltaisia kiviplaneet-
toja Linnunratamme miljoonien planeettojen joukosta. Voi olettaa, 
että niissä on myös jonkinlaista elämää. Elämä tällaisilla planeetoil-
la on täysin sopeutunut veden olemassaoloon, ilman sitä ei meitä-
kään olisi. Kaikki orgaaninen elämä planeetallamme tarvitsee vet-
tä elääkseen. 

Vesiplaneetan ongelmia

Vettä on maapallolla rajallinen määrä. Makean veden määrä on vain 3 
% koko vesivarastosta. Vesi on syntynyt kosmoksessa kemiallisen ke-
hityksen tuloksena jo ennen maapallon syntymistä. Suuri osa aurinkoa 
kiertävistä asteroidesta ja mm. pyrstötähdistä sisältää paljon vesijää-
tä, joista on tullut suurin osa maan nykyisestä vedestä. Kuvan vesinäy-
te Pakasaivon järvi (hiidenkirnu) Muoniossa on Lapin toiseksi syvin jär-
vi. (Huom! Katso kirjoitus ,KÄ/5/15, ”Makean veden varantojen yksityis-
täminen estettävä”, Hannu Kautto)

Vähintään vuoden yhtäjaksoises-
ti työttömänä olleita oli heinä-
kuussa 2022 edelleen 95 000 vä-
henemisestä huolimatta. Sen nol-
laaminen ja uuden nousun ehkäi-
sy talouden alkaessa näillä näky-
min uudelleen heiketä edellyttää 
voimakasta työllistämisen lisää-
mistä. 

Hallituksen budjettiriiheen tuota-
vassa budjettiesityksessä palkkatuet  
ja valtion 55-vuotiaiden työllistä-
mistuki saisivat yhteensä 101,6 milj. 
euroa, kun palkkatukiin on osoitettu 
v. 2022 105,9 milj. euroa. Yksityisel-
le sektorille, joka sisältää yritykset ja 
kolmannen sektorin on vähennystä 
tukityöllistettävien määrissä. Tilalla 
on uusi valtion 55-vuotta täyttänei-
den tukityöllistäminen. 

Julkisiin työvoima- ja yritys-
palveluihin on osoitettu vuonna 
2022 282,8 milj. euroa ja vuonna 
2023 263,2 milj. euroa, kun mukana 
ovat uudet 55 vuotta täyttäneiden 

työllistämistuki ja muutosturvakou-
lutuksen 22 milj. euroa. 

Tukityöllistämisessä on 
päästy noin 30  000:een ja ylikin 
ja siinä on parannusta. 1990-luvun 
lamanpohjalla oltiin yli 60  000:ssa 

ja käytiin 70 000:nkin tuntumassa. 
30 000:n lisäys nykytasoon alentaisi 
pitkäaikaistyöttömyyttä tehokkaas-
ti, kun se kohdistettaisiin pitkäai-
kaistyöttömyyden ratkaisuun.

30  000 tukityöllisen lisäyk-

seen ei tällöin riittäisi 300 milj. 
vuodessa, koska työttömyyden 
pitkittymisen vuoksi tarvitaan suu-
remmat tuet, kuin noin 10 000 eu-
roa henkilötyövuotta kohden. 400–
500 milj. eurolla saataisiin tehokasta 
tulosta nopeammin. Se ei maksa val-
tiolle tuota summaa, koska työttö-
myysturvan tilalle tulee ansiotuloa 
ja verotuloja tulee enemmän työt-
tömyysturvaa korkeammista ansio-
tuloista. Pidemmän ajan kuluessa 
pitkäaikaistyöttömyyden voittami-
sesta tulee lisää hyötyä, kun syrjäy-
tyminen vähenee ja ihmiset ovat 
kiin ni työelämässä. 

Puolustusmenot olivat v. 2021 
4,345 miljardia euroa, 2022 5,1 
miljardia ja ovat v. 2023 6,1 miljar-
dia. F35-rahat ovat budjetissa tässä 
vaiheessa viiden vuoden ajan ja oli-
vat v. 2021 1,48 miljardia ja ovat 
2022 1,52 miljardia ja esityksen mu-
kaan v. 2023 1,4 miljardia euroa.

Puolustusmenot olivat v. 2021 
2,9 miljardia euroa ilman F35-
hävittäjiä. Vuonna 2022 taso on 3,6 

miljardia ja vuonna 2023 4,7 miljar-
dia. Siten lisäystä ilman hävittäjiä on 
vuodesta 2021 vuoteen 2022 vuosi-
tasolla 1,8 miljardia euroa. Naton 
vaatima 2 % bruttokansantuottees-
ta olisi v. 2023 noin 5,5 miljardia eu-
roa. Tämä kertoo suunnasta mihin 
ollaan menossa, kun F35-hävittäjien 
osalta vuosien 2021–2025 summat 
on maksettu. Inflaation kattaminen 
nostaisi vuoden 2,9 miljardia noin 
3,1 miljardiksi v. 2023 ja 2 % tarkoit-
taisi 5,5 miljardia eli lisäystä 2,4 mil-
jardia vuodessa vuodesta 2026 al-
kaen.

Muutaman sadan miljoonan 
euron irrottaminen tästä pitkäai-
kaistyöttömyyden voittamiseen on 
arvovalinta ja työttömien, työttö-
mien omaisten ja talouden ja yh-
teiskunnan edun mukainen valin-
ta. Muuhunkin tarpeelliseen olisi ir-
rotettavissa puolustusmäärärahois-
ta niiden kasvattamisen sijasta kah-
teen prosenttiin bruttokansantuot-
teesta.

Suomi maksaa EU:lle miljar-
din vuodessa enemmän, kuin 
saa ja on tämän verran nettomak-
saja. Tämän nettomaksuosuuden 
pienentäminen vapauttaisi varoja 
muihin tarpeisiin. Varallisuusvero-
tuksen palauttaminen suuriin varal-
lisuuksiin, pääomaverotuksen nos-
to suurissa pääomatuloissa ja su-
urten tulojen tuloverotuksen nos-
to olisi vat perusteltuja keinoja saa-
da lisärahoitusta perusteltuihin tar-
peisiin. Siten varoja epäkohtien 
korjaami seen ja ihmisten elämän 
parantamiseen on saatavissa.

Helsingissä 23.8.2022
Pekka Tiainen, valtiotiet. tohtori, 

kansantaloustiede

Vuosi maapallolla on noin 365 
vuorokautta. Se on ajan määrite. 
Kun siihen lisätään sana valo, niin 
siitä tulee kappaleiden välisen 
etäisyyden mitta. Valon nopeus 
on 299 792 kilometriä sekunnissa. 
Tämä luku kerrottuna vuoden se-
kuntien määrällä antaa valovuo-
den kilometrien summan. Muuta-
ma sukupolvi sitten savutuvassa 
asunut savolaismuori sohi kepil-
lä seinässä olevasta tuuletusluu-
kusta ja totesi, että on sitä muali-
moo tuollakin päin. Se oli empii-
ristä, kokemusperäistä avaruus-
tutkimusta.

Nykyinen avaruustiede on epäilyttä-
västi teologian eli jumaluusopin kal-
taista. Sanoma yhtiön pää-äänen-
kanattaja julkaisi 13.7.2022 uutisen: 

Avaruusteleskooppi Webb kuvaa 
maailmankaikkeuden kaukaisim-
matkin kolkat tarkasti. ”Kuvan kor-
keimmat ”huiput” ovat seitsemän 
valovuoden korkuisia.” Luulisi siellä 
jo kovapäistäkin huimaavan.

Savutuvan emännällä oli 
suhteellisuustajua, kun hän tote-
si vain suunnan, että on sitä mua-
limoo tuollakin päin. Nykyiset tie-
täjät määrittävät maailmankaik-
keuden rajalliseksi: ”kaukaisim-
matkin kolkat.” Webbit enemmän 
kuin kepitkään eivät ulotu loputto-
miin, joten ne kaukaisimmat jäävät 
kunkin havainnoitsijan mielikuvi-
tuksen varaan.

Ihminen on määritellyt itsen-
sä viisaaksi ja on etsinyt ainakin vii-
meisen vuosisadan älyllisen elämän 
merkkejä toisten aurinkokuntien 
planeetoilta. Avaruuteen lähetetään 
toistuvasti kutsuviestejä mahdol-
lisille meidän kaltaisille asukkaille. 
Pitäisihän heille päästä kertomaan, 
miten erinomaisesti me olemme 
täällä Maapallolla keskinäiset asiam-
me järjestäneet

On kuitenkin mahdollista, jos 
jossakin on sitä kaivattua älyllistä 
elämää, että se on niin korkealla ta-
solla, että meitä seurataan niin kuin 
sianporsaita karsinassaan ja jätetään 
vastaamatta soittopyyntöihin.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti, 1.8.2022

Karsimalla puolustusmenoja on pitkäaikaistyöttömyys voitettavissa

Tieteen valovuosi
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Tänä 25. elokuuta Bolivian pääkau-
pungin La Pazin San Franciscon au-
kiolla yhteiskunnallisten ja kansan-
liikkeiden eloisa kokous kokoontui 
puolustamaan demokratiaa, Jeani-
ne Áñezin vallankaappaushallinnon 
jättämän katastrofin jälkeistä talou-
dellista jälleenrakennusta, yhtenäi-
syyden puolesta. Movement Toward 
Socialism – Poliittinen väline kanso-
jen suvereniteettia (MAS-IPSP) ja yh-
tenäisyyttä koskevassa sopimukses-
sa, sekä presidentti Luis Arcen ja va-
rapresidentti David Choquehuan-
can hallituksen tukemiseen.

Hyvin varhaisesta aamusta 
lähtien tapahtumapaikalle saapui 
massiiviset joukot ihmisiä monikan-
sallisen valtion kaikista osastoista - 
tuosta monimuotoisesta ihmiskun-
nasta, joka täytti kadut  mittasuhteil-
laan, iskulauseillaan, tansseillaan ja 
lauluillaan. Lavalla, jossa maan de-
mokraattisesti valitut viranomaiset 
seisoivat, kuului peräkkäin lämpi-
miä terveisiä talonpoikien edustajil-

ta, kaivostyöläisiltä,   alkuperäiskan-
soilta, kulttuurien välisiltä ryhmiltä,   
naapuruusneuvostoilta, yliopisto-
opiskelijoilta, ammattilaisilta, Bar-
tolinailta (talonpojan naisjärjestöt), 
ammattiliitot ja kuljetustyöntekijät, 
muun muassa meneillään olevan 
demokraattisen ja kulttuurisen val-
lankumouksen prosessissa mukana 
olevat.

Luokkataistelu vs. impe-
rialistinen resurssien 
varastaminen

Yksi kokouksen puhujista oli enti-
nen presidentti Evo Morales, joka 
huomautti, että ”meidän kaikkien 
on oltava yhtenäisiä isänmaan puo-
lesta. Vielä enemmän, kun länsimaat 
haluavat tulla litiumimme ja sen yk-
sityistämisen jälkeen. Hän lisäsi, että 
”poliittisen oikeiston, vieraiden etu-
jen työkalun kanssa käymme luok-
kataistelua”.

Sitten Bolivian monikansal-
lisen osavaltion varapresidentti 

David Choquehuanca Céspedes, 
jonka punainen poncho valaisi au-
kion täynnä vakaumuksia ja toivei-
ta, tervehti [Aymara-tervehdyksellä] 
”Kamisaki” ja sanoi: ”Vuonna 2006 
Bolivian heräämisessä ihmiset aloit-
tivat luonnonvarojen, suverenitee-
tin ja arvokkuutemme sekä ”sapin”, 
yhteisen juuremme: yhtenäisyyden, 
elämän, rauhan kulttuurin, elpymi-
sestä.”

Choquehuanca sanoi, että vuo-
den 2019 vallankaappauksen traagi-
sen kokemuksen jälkeen ”emme voi 
jatkaa kohtaamista bolivialaisten 
keskuudessa. Velvollisuutemme on 
rakentaa uudelleen kansan yhtenäi-
syys, jatkaa osallistavan demokra-
tian vahvistamista, palata polullem-
me, omaan tapaamme olla.” 

Varapresidentti lisäsi: ”Olem-
me perineet esi-isiltämme joukon 
arvoja, etiikkaa, joka meidän on pa-
lautettava tasapainon, veljeyden ja 
kunnioituksen pohjalta.  Kukaan ei 
pelastu yksin; me kaikki tarvitsem-
me toisiamme – aivan kuten mei-
dän on tultava jälleen yhteisöksi ja 
voitettava itsekkyys, individualismi 
ja rasismi. Meidän on otettava op-
pia siskoltamme Bartolina Sisalta ja 
muilta historiallisilta johtajiltamme, 
jotka kapinoivat kolonialismia, im-

perialismia, ka-
pitalismia ja kai-
kenlaista epäoi-
keudenmukai-
suutta vastaan.

Suuren mie-
lenosoituksen 
päätteeksi pre-
sidentti Luis Ar-
ce puhui läsnä-
olijoille ja tote-
si, että ”näemme 
tänään tällä auki-
olla historiamme 
suurinta mars-
sia.  Ja Bolivian 
kansan kypsyys ja viisaus osoittavat 
meille, että tärkein asia, jota meidän 
on puolustettava, on demokratia.

Luis Arce korosti, että ”ihmi-
set eivät koskaan anna oikeiston va-
kuuttaa tai pettää itseään, joka yrit-
tää pysäyttää heidän edistymisen-
sä.  Oikeisto on kiinnostunut vain 
täyttämään omat taskunsa ja tyh-
jentämään kansan taskut; se on vain 
kiinnostunut heikentämään hallitus-
ta, joka on tullut kansasta ja kansaa 
varten.”

Arce lisäsi, että ”oikeistoa har-
mittaa tosiasia, että teollistam-
me maata ja tarjoamme paran-
nuksia niille, jotka työskentelevät 

maan päällä.  Ja kun oikeistolla ei 
ole enää mitään käyttöä demokra-
tialle, se turvautuu vallankaappauk-
seen. Mutta yhdessä, täältä, vahvis-
tamme vahvasti, että oikea siipi ei 
pääse ohi!

Lucho [Luis Arce] ja David 
[Choquehuanca] lukivat ban-
nereita La Paz luminosan alla. Ko-
konainen kansa sanoo sydämestään 
”Lucho ja David”.

Taustatietoja on osoittees-
sa: working.org/2020/11/52536/, 
”Bolivialaiset hylkäävät vallankaap-
pauksen ja Evo Morales palaa”.

Andrés Figueroa Cornejo

Boliviassa massiivisessa mielenosoituksessa sanotaan: 
”vallankaappaajat eivät pääse ohi”

Andrés Figueroa Cornejo kirjoitti tämän artikkelin Boliviasta (Crea-
tive Commons -lisenssillä) massiivisesta suositusta ennaltaehkäise-
västä toiminnasta, jonka tarkoituksena oli pysäyttää Yhdysvaltain 
tukema sotilasvallankaappaus, ennenkuin se ehti käydä. Artikkeli 
julkaistiin osoitteessa rebelion.org 27. elokuuta. Käännös: John Ca-
talinotto. (Workers World, Konekäännös)

La Paz, Bolivia, 25. elokuuta: Joukkomielenosoitus tor-
juu vallankaappausjuonet.

Voi hyvä tavaton tuota päämi-
nisteriämme. Heti budjettirii-
hen alkuun hän kertoi, kuinka 
hallitus on elänyt kolmen krii-
sin jyllätessä. Korona, Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan ja nyt ener-
giakriisi. Koronan vielä ymmär-
sin, mutta halpamaiset syytök-
set Venäjän suuntaan ällistyttä-
vät. Tai no, eivät enää edes ällis-
tytä, kun on huomannut, miten 
Sanna Marin on Venäjä vihas-
saan sumentanut tyystin aivo-
toimintansa.

Oletko pääministeri Sanna Ma-
rin miettinyt, miksi Venäjä puut-
tui Ukrainan tilanteeseen? Oletko 
kenties sokeasti halunnut olla huo-
maamatta, kuinka Ukrainan venä-
läisväestöä teurastettiin 8 vuotta 
Ukrainassa? Heiltä vietiin ihmisoi-
keudet. Niistä sinä kyllä kauniisti 
puhut, mutta Ukrainan räikeille ih-
misoikeusloukkauksille sinä kään-
sit selkäsi.

Saitko ohjeet USA: n pre-
sidentti Joe Bideniltä olla piit-
taamatta Ukrainan kansasta, kun 
USA:n   tavoite on pirstaloida Venä-
jä? Et puhunut Minskin sopimuk-
sen hyväksymisestä, jota Venäjä 
suorastaan rukoili länneltä, mutta 
sai vastaansa pilkat ja ivalliset nau-
rut. Suomen ja lännen piittaamat-
tomuuden tähden Ukrainassa kär-
sitään nyt.

Vai on energiakriisi sekin Ve-
näjän ja Putinin syy! Hei haloo, 
pakotteet Venäjää vastaan ovat ol-
leet voimassa vuodesta 2014 lähti-
en. USA pakotti EU: n kiristämään 
pakotteita lisää, muun muas-
sa energian osalta. Suomen halli-
tus ensimmäisenä maana katkaisi 
energian tuonnin Venäjältä. Joten 
hyvä hallitus: Kaada itsellesi vaan!

Marinin hallitus on järkyttä-
västi koko eduskunnan ja presi-
dentti Niinistön tuella tehnyt hir-
vit tävää tuhoa Suomen Ja Venä-

jän suhteisiin. Niihin suhteisiin, 
joiden turvin olemme eläneet ja 
nauttineet hyvinvointivaltiosta ja 
rauhasta.

Te olette viemässä meitä Na-
toon. Jo nyt maksamme rujoja 
maksuja, kun Nato jyllää maape-
rällämme. Hallitus on vienyt Suo-
men yhdeksi osapuoleksi Ukrai-
nan sotaan – kenen luvalla? Miksi 
haluat te lisätä ukrainalaisten kärsi-
myksiä pitkittämällä sotaa? Joe Bi-
denin käskystäkö?

Arvatenkin puhutte ja ehkä 
teette budjettiriihessä päätök-
siä ilmastontorjunnan edistämi-
sestä. Ja kuinkas muuten vetoat-
te suomalaisiin siinä, kun samaan 
aikaa USA varastaa Syyrialta öljyä, 
toimittaa Ukainalle sadoilla miljar-
deilla aseita, kuten maammekin. 
Eikö sodat tuhoa maapalloa, mitä? 
Vain me pienet ihmisetkö sitä tu-
hoamme. Suomalaisten käyttämä 
Venäjältä tuotu öljykö on tuhoisaa 
luonnolle, mutta USA: n oma ja va-
rastama öljy taas superpuhdasta, 
vai miten se menee??

Ja nyt, kaiken tämän son-
nan te kaadatte Venäjän ja suo-
malaisten vähäväkisten ja pienitu-
loisten ihmisten niskaan. En edes 
jaksa kirjoittaa Uniper/Fortum sot-
kusta. Kerrankin toivon sydämes-
täni takinkääntöä. Tehkää nyt vii-
saasti, nöyrtykää ja ottakaa hat-
tu kouraan ja menkää Moskovaan. 
Kerrotte, että Suomi on valmis rau-
han välittäjäksi. Suomi laittaa Na-
ton jäihin ja aletaan luoda mai-
demme välisiä suhteita uudelleen.

Eikö tämä hullutus olisi syy-
tä lopettaa, ennen kuin ruuti 
myös maaperällämme alkaa pa-
laa ja sodan uhreja aletaan hau-
taamaan.

Hannu Tiainen
31.8.2022

Pääministeri Sanna Ma-
rin hourailee

Vanhusten tehostetun hoivan hen-
kilöstömitoitus on kirjattu lakiin. 
Pääministeri Sanna Marin vahvisti 
5.2.2021 hallituksen päässeen so-
puun vanhuspalveluiden hoitaja-
mitoituksen yksityiskohdista ja ra-
hoituksesta. Lain mukaan mitoitus 
toteutuu aiotussa laajuudessaan 
eli sitovaksi hoitajamitoitukseksi 
tulee ensi vuoden huhtikuussa 0,7. 

Siirtymäajan jälkeen mitoi-
tuksen pitäisi olla 7 hoitajaa 10 
asiakasta kohden. Nyt hallitus 
keskustelee pitäisikö lakia noudat-
taa. Aiemmin hallitus nosti minis-
terien avustajamitoitusta:  19 mi-
nisterillä on yhteensä 69 erityis-
avustajaa ja 15 poliittista valtio-
sihteeriä. Ministereiden avusta-
jamitoitus on siis  (69 + 15)/19 eli 
4,421052631578947 eli yli 6,3 ker-
taa tuleva hoitajamitoitus.

* * *
Urheilutapahtumat ja TV:n urheilu-
ohjelmat loppuivat rajoitusten tul-
tua voimaan. Eräs innokas penk-
kiurheilija kertoi kaverilleen: “Is-
tuin sohvalla TV:n ääressä, mutta 
urheiluruutua ei tullut uutisten jäl-
keen. Vieressäni istui joku naishen-
kilö, joka onkin vaimoni. Hän onkin 
oikein mukava ihminen.”

* * *

Korona-aikana kummastutti kaupal-
listen TV-kanavien ohjelmatarjonta. 
Eräänä päivänä yhdeltä kanavalta 
tuli 27 jaksoa ohjelmasta ”Tahdon 
morsiuspuvun”. Kukahan jaksaa kat-
soa sarjaa 14 h 30 min yhteen put-
keen?   Ihmettelen, miksi joku ha-
luaisi kerätä morsiuspukuja. Itse en 
halua kenenkään morsiuspukua - 
olisi se miten kaunis tahansa!

* * *
Koronaepidemian aikana hamstrat-
tiin mm. WC-paperia. Hongkongissa 
WC-paperikuljetus ryöstettiin aseel-
la uhaten, kun huhut paperin loppu-
misesta velloivat kiivaina. Nyt Met-
sä-Tissue yllyttää hamstraamaan pa-
peria energiakriisin varalta.

* * *
Kansalaisten äänestämistä vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa on tutkit-
tu.   Vangeista 36 % ja poliiseista 24,4 
% äänesti perussuomalasia ehdok-
kaita. 

Suomi lienee tosi harmoninen 
yhteiskunta, kun rosvoilla ja polii-
seilla on yhteinen suosikkipuolue.  
Mikä heitä yhdistää? Maskuliinisuus 
ja rasismi?  Samanlaisen kirjallisuu-
den harrastus – esimerkiksi Suomen 
persujen huussin alustan julkaisun 
”Valhe kiihottaa” lukeminen?

* * *

Ydinvoimateollisuudessa arvioi-
daan, että projektin toteutunut 
kustannus on Pii (3,14) * budjetti 
vai G (9,81) * budjetti. Olkiluoto 3 
ydinvoimalan rakennusprojekti al-
koi elokuussa 2005 ja voimalan pi-
ti olla valmis kesäkuussa 2009. Are-
van arvaus tuotannon aloittamis-
ajasta on ensi joulukuu. 

Rakentaminen on jo nyt kes-
tänyt yli neljä kertaa sovitun 
ajan.

* * *
Lopuksi vähän huumoria: EU-komis-
sio ehdotteli Suomelle, että raken-
taisimme uudet rautatiet kapealla 
raideleveydellä. Komission huumo-
rintajuton virkamies viestitti nimet-
tömänä, että pähkähulluun esityk-
seen ei pidä korvaansa lopsauttaa. 

Myös huumorintajuton Juk-
ka Ukkola pohti Suomen Kuva-
lehden pakinassaan kapearaitei-
sen kustannuksia ja ehdotti, että 
vain toista raidetta siirretään.

Johannes Touhula
Sisäpoliittisen instituutin ohjel-

majohtaja, 
kaikkien alojen johtava erikois-

asiantuntija

Niin sanottu ”vasemmisto halli-
tus” lisää sotilasmenoja 2,6 mil-
jardilla (2600 miljoonaa euroa) 
joista 1,6 miljardia euroa (1600 
miljoonaa euroa) aseostoihin, li-
säksi HX-hävittäjien ostoon ku-
luu noin 1 miljardi euroa (1000 
miljoonaa euroa).

Pelkästään vanhusten hoivasta 
puuttuu liki 2 miljardia euroa ja sa-
man verran (2 miljardia) terveyden 
huollosta ja sen nostamiseksi poh-

joismaiselle tasolle tai kehittyneel-
le eurooppalaiselle tasolle!

Tehdään siis Sveitsit ja pe-
rutaan militaristien haaveet ja 
turhat ja kalliit HX-hävittäjä ja ase 
hankinnat, niin suljetutkin terkka-
rit (Jokelassa ja Kellokoskella) saa-
daan palvelemaan kansalaisia!

Jannu Jokelasta

Korona-ajan kummasteluja

Terkkarit palvelemaan asukkaita
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Olkiluodon ranskalaisvalmisteisen reaktorin käynnistäminen vihdoin 
on toivottavaa. Valitettavasti sen teho ei korvaa edes normaalitilantees-
sa sähkötuotannon vajetta, mikä on noin 3000-4000 MW/h. Sähköveron 
alentamisen vaikutus on marginaalinen, miten se kohdennetaan ja mistä 
korvaavat verotulot.

Huoltovarmuuskeskuksen ostamien tehoreservien kapasiteet-
ti on luokkaa 800 MW? Kilpailutus on käynnissä. Voimalaitoksia on 7–8 
kpl, tehot 100–200 MW, mm. Meri-Pori on isompi. Tehoreservin oston jäl-
keen ei jää olennaisia määriä tehoja otettavaksi käyttöön. Uutta talveksi 
käyttöön otettavaa kapasiteettia ei ole.

Tukkuhintakattoa ei Suomen hallitus eikä eduskunta voi määrätä. 
Hinnan määrää seuraavaksi päiväksi tunneittain sähköpörssi Nord Pool, 
josta yksityiset sijoittajat omistavat 66% ja loput Pohjoismaiden ja Balt-
tian verkkoyhtiöt, Suomessa Fingrid. Sähkömarkkinoilla siis tukkusähkön 
osto ja myynti pitää uudistaa. Nykyinen mekanismi luotiin tilanteessa, 
missä sähköä oli riittävästi saatavilla, mutta se ei tässä tilanteessa toimi.

Heikki vaatii investointeja ”tasaisesti sähköä tuottaviin laitok-
siin”. Vesivoimaa ei voida lisätä ja se on lähes ainoa, jota voidaan käyttää 
säätövoimana lyhytaikaisen kulutuksen tasaamiseen.

Fennovoiman rakenteilla olevan ydinvoimalan rakentaminen 
torpattiin poliittisista syistä. Uuden ranskalaisvalmisteisen voimalan 
val mistuminen voi viedä 40 vuotta. Silloin ollaan jo pitkällä vetytalouden 
kehittämisessä. Mahtaa olla melkoinen näky, kun kerrostalon joka parvek-
keelta törröttää takan savupiippu. Ainoa hätäapu tähän tilanteeseen on 
ottaa lusikka kauniisti käteen ja viedä euroja venäläispankkiin, joka muut-
taa ne rupliksi ja ostaa Venäjältä sähköä ja kaasua, ei edes EU:n pakot-
teet sitä estä.

Esimerkkejä suomalaisten menneistä energiatöppäyksistä oli 
 esim. suunnitellun tasasähkölinkin rakentamisesta luopuminen Nor-
jan vesivoiman tuomiseksi. Syynä se, että se olisi tiputtanut hintaa ja 
yhtiöiden voitot pienentyneet. Toinen oli poliittisista syistä johtuen 
tasasähkölinkin rakentamisesta luopuminen Kotkasta Sosnovyboriin.

Heikki voisi kansanedustajana selvit tää, missä viipyy Fingridin 
Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa 2019–2030 mainittu verkon 
rakentami nen 800/900 MW välille Pyhäselkä, Ruotsin Messaure, Jokk-
mokk. Tämä parantaisi huomattavasti varmuutta ja lisäisi yhteyttä Ruot-
sin halvalta vesivoima- alueelta. 

Koulujen jälkeen työura avau-
tui Jämsänkosken paperitehtaal-
la kestäen yli 42 vuotta. Viimeisim-
pänä tehtävään Reino toimi kuo-
rimonhoitajana. Pitkän työuran 
ohella Reino teki mittavan uran 
työväenliikkeessä ja muussa va-
paaehtoistoiminnassa. SKP:n jä-
sen Reino oli 1980-luvulta saak-
ka ja kunnanvaltuustossa vuosina 
1992–1995 ja 2011–2015. 

Myös ystävyysseuratyö oli 
Rei non sydäntä lähellä. Reino toimi 
sekä Suomi-Neuvostoliitto-seuras-

sa ja myöhemmin Suomi-Venäjä-
seurassa yli 40 vuotta. Matkoja 
Venäjälle on kertynyt yli 50 kpl. 

Yhtä pitkään Reino toimi 
myös Suomi-Korea-seurassa. Rei-
no kertoi 80-vuotishaastattelussaan 
että ”Suomi-Korea-seuran toiminta 
on sydäntäni lähinnä”. Reino toimi 
Suomi-Korea-seuran hallituksessa 
yli 30 vuotta. Korean demokraat-
tisen kansantasavallan korkein neu-
vosto huomioi Reinon aktiivisen 
toiminnan ystävyyden kunnia-
merkillä vuonna 2010. 

Reinon aktiivista vastuun-
kantoa ja luotettavuutta yhdis-
tystoiminnassa kuvasivat sihteerin 
tehtävät eri järjestöissä, joista 
mainittakoon Paperiliiton osasto 11 
ja Jämsänkosken kotiseutuyhdistys. 
Reino toimi myös Jämsänjokilaak-
son invalidien puheenjohtajana 
sekä Jämsänkosken eläkeläisten 
tiedottajana. Reino palkittiin SKP:n 
kultaisella ansiomerkillä, Suomi-
Venäjä-seuran kultaisella an-
siomerkillä sekä Suomen kotiseutu-
liiton hopeisella ansiomerkillä.

Reino oli aktiivinen lehtikir-
joittaja. Ensimmäinen lehtijuttu 

julkais tiin yhdeksänvuotiaana ja 
sen jälkeen juttuja kertyi pitkälti 
 toi s  ta tuhatta. Lukuisat olivat ne 
kirjoitukset, joissa Reino toi esiin 
Korean asiaa ja solidaarisuutta Ko-
rean kansaa kohtaan.

Korean demokraattisen kan-
santasavallan Tukholman suur-
lähettiläs Ri Won Guk kuvasi 
omaisille toimittamissaan muisto-
sanoissa, että ”korealaiset arvos-
tavat suuresti ja muistavat mie-
lessään hänen arvokkaita pon-
nistelujaan ja kovaa työtään. Ko-
realaiset kehittävät edelleen soli-
daarisuutta Suomi-Korea-seuran 
kanssa Reino Wellingin elämänsä 
aikana toivomalla tavalla.”

Myös Kansan äänen järjestöt 
yhtyvät näihin suurlähettilään 
sanoihin. Reino Wellingin työ 
myös Kansan äänen kirjoittajana 
ja tukijana on ollut mittaamatto-
man arvokas lehden toiminnalle. 

Ystävän ja luotettavan 
Toverin muistoa kunnioittavat 
Suomi-Korea-seura, Kansan äänen 
julkaisijajärjestöt sekä järjestöväki.

Juha Kieksi

Toveri Reino Wellingin muistolle
Juhannuksen alla kantautui Jämsänkoskelta suruviesti. Tunnettu järjestöaktiivi ja työväenlehtien avusta-
ja ja kirjoittaja Reino Welling on kuollut äkillisesti 80-vuoden iässä. Reino Welling syntyi 3.12.1941 Lap-
peenrannassa jääden jo puolen vuoden ikäisenä sotaorvoksi. Reino siirtyi isovanhempiensa hoitoon ja 
eli lapsuutensa äidittömänä ja isättömänä. Sotaorpous toi Reinolle sodan ja militarismin vastaisuuden. 
Jatkosodan aikana Reino asui vuoden verran Valkjärvellä, mutta kesällä 1944 perhe joutui Evakkoon si-
joituspaikkana Jämsänkoski, jossa Reino asui vaimonsa Mirjan kanssa kuolemaansa saakka. 

Näyttää sähköenergia ”paletti” 
olevan vaikea

Kommunistien liiton varapuheenjohtaja Tommi Lievemaa tapasi Ve-
näjän kommunistit - puolueen korkeita edustajia 8. elokuuta Hel-
singissä. Keskusteluissa todettiin puolueidemme suhteiden olevan 
erinomaiset. Venäjän kommunistien varapuheenjohtaja Ilia Kleime-
nov totesi, että hyvien naapurisuhteiden säilyttäminen maidemme 
välillä on Suomen ja Venäjän kansojen tavoite ja näiden tärkeim pien 
etujen mukaista. 
Tapaamisessa suunniteltiin myös tulevaa yhteistyötä puolueiden välil-
lä. Kommunistien liitto sai kutsun Moskovassa joulukuussa järjestettäviin  
Neuvostoliiton perustamisen 100-vuotisjuhliin. Lisäksi Venäjän kommu-
nistien kanssa on suunnitteilla yhteinen julkilausuma koskien Ukrainan 
tilannetta. Yhteinen kannanotto on tarkoitus julkistaa syyskuussa järjes-
tettävässä kansainvälisessä työväenpuolueiden seminaarissa Mexico 
Cityssä.

Venäjän kommunistien puheenjohtaja Sergei Malinkovich ker-
toi ajankohtaisesta tilanteesta Venäjällä. Hänen mukaansa lännen pa-
kotteet eivät juuri vaikuta tavallisen työväenluokan ihmisen elämään 
Venäjällä. Länsimaisten muoti- ja luksustavaroiden kohdalla pakotteet 
sen sijaan näkyvät, kuten myös matkustamisessa. Ilmatilan sulkemises-
ta sekä venäläisten pankkikorttien käytön estämisestä on tuntuvaa hait-
taa matkailijoille.

Malinkovichin mukaan venäläisessä politiikassa vallitsee tällä 
hetkellä ”Donbassin konsensus”. Se tarkoittaa, että myös kommunis-
tit välttävät liiallista presidentti Putinin ja tämän politiikan arvostelua eri-
koisoperaation aikana. Malinkovich arvioi, että 80 prosenttia venäläisistä 
tukee Ukrainan operaatiota ja 20 prosenttia vastustaa sitä.

KÄ/toimitus 

Suomen ja Venäjän kommunistien 
yhteistyö tiivistyy

On paikallan muistuttaa isiem-
me ja äitiemme taisteluista suur-
ten ikäluokkien kanssa ja kylmi-
en tilojen historiasta.  Suuri jouk-
ko lähti Ruotsiin, kun valtioval-
ta luuli, että elämä jatkuu maa-
seudulla samanlaisena kuin en-
nen.  Paljon olisi ollut toisin, jos 
silloinen valtionhoitajapuolue 
Maalaisliitto (kepu) olisi hyväksy-
nyt teollistamisen.  Olen vuosien 
varrella kuullut monia tosi kerto-
muksia, miten Keskustapuolueen 
hallinnoimat kunnat, sekä paikal-
liset suuryritykset ja kartanot, ei-
vät sallineet teollisuuslaitoksia 
alueilleen. Toinen haaste oli, että 
ammattikoulutusta jarrutettiin 
liian kauan.

Suurten ikäluokkien synnyssä oli 
mukana valtiovalta.   Ei voi ”syyttää” 
yksistään perheitä. Sodan jälkeen 
perustetut uudet kodit olivat tärkei-
tä. Ne olivat yhteiskunta-, perhe- se-
kä väestöpoliittisesti ensisijaisia.  Ne 
syntyivät sodan jälkeisen asutuspo-
litiikan ja muiden valtion toimien 
tuloksena.  Koteihin syntyneet suu-
ret ikäluokat eivät syntyneet pelkäs-
tään sodan päättymisen riemusta ja 
yksityisten intiimien valintojen seu-
rauksena, vaan valtiovallan suotui-
salla avustuksella. Esim. asutustilal-
linen sai uudesta lapsesta korot ja 
lyhennykset anteeksi vuodeksi!! Ne 
olivat tietoisen, jo sodan aikana laa-
ditun, väestöpolitiikan seurausta. 
Silloisen näkemyksen mukaan kan-
santalouden ja väestökehityksen vä-
linen suhde oli suoraviivainen: mitä 
suurempi väestö, sitä enemmän työ-

voimaa ja sitä runsaampi oli tuotan-
to. Tästä seurasi elintason nousu se-
kä maan kansainvälisen painoarvon 
kasvu.

Maaseudun kannalta hyvin 
merkitykselliseksi asuttamisen 
muodoksi osoittautui perheellis-
ten rintamamiesten asuttaminen 
Savotta-Suomen ydinalueille: Kai-
nuuseen, Pohjois-Karjalaan, Keski-
Suomeen ja Savoon sekä myös Ete-
lä-Lappiin ja Pohjois- Pohjanmaalle. 
Rintamamiesten asuttamisen yhtey-
dessä muodostettiin noin 16.000 ns. 
kylmää tilaa.  

Jopa Etelä-Suomesta muutti-
vat jotkut Pohjois-Pohjanmaalle 
esim.  Pulkkilaan kylmälle tilalle. Elo 
ei ollut hurrattavaa. Kun tilan raiva-
ukset sai jonkinlaisen kuntoon, niin 
työkyky oli useasti mennyt. Koval-
la työllä ja lisäansioillakaan tiloilla 
ei tullut toimeen. Pohjoiseen ja syr-
jäseuduille syntyi liikaväestö. Nuo-
ret joutuivat kansakoulusta suoraan 
työhön.

Suuret ikäluokat olivat vete-
raanien lapsia. Uudistiloilla kasva-
tettiin tälle maalle tulevaisuus, noin 
miljoona suomalaislasta. Näiden 
pellavapäiden ja paljasjalkojen se-
kä vanhempiensa avulla maamme 
nousi kukoistukseen.

1960-luvulla koimme lähihis-
torian suuren muuttoaallon. Tuol-

loin sadat tuhannet suomalaiset jät-
tivät kotiseutunsa, joko muuttaak-
seen maalta kaupunkeihin tai me-
ren taakse Ruotsiin. Tuhannet maa-
tilat autioituivat ja kokonaiset kylät 
tyhjenivät.

Jatkosodan aikana maata oli 
luvattu siirtoväen lisäksi myös 
rintamamiehille, sotainvalideille 
ja kaatuneiden perheille. Maanhan-
kintalain perusteella muodostettiin 
1950-luvun loppuun mennessä lä-
hes 150 000 uutta viljelmää. Suo-
malainen yhteiskunta havahtui vas-
ta vuosisadan lopulla työvoimapu-
laan, sillä ”oikein” koulutettuja ei ol-
lut tarpeeksi.

Jo 1971 metallilakon yhtey-
dessä pelästyttiin ammattimies-
ten   siirtymistä Ruotsiin. Siksi la-
kon tuloksena kehitettiin lomalta-
paluuraha jarruttamaan muuttoa. 
Pohjois-suomalainen muuttaja ei ol-
lut seikkailija, eikä rahailluusion pe-
rässä juokseva.  Hänellä ei ollut uu-
sien kokemusten kaipuuta, vaan toi-
meentulonsa varmistaminen. Väite, 
että siirtolaisuus on luonnonvoimai-
nen ilmiö, jonka taustalla ovat maail-
matalous ja pääoman liikkeet, ei ole 
yksistään perusteltu. Miksi ei ole to-
teutettu vaihtoehtoa, jossa ihmisten 
sijasta liikkuu pääoma.

Viljo Lehmusketo
Raahe

Kylmät tilat ja suuret ikäluokat

Vilkasta elämää on täälläkin asutustilalla vietetty, mutta 30 vuotta asu-
mattomana muuttaa alueen perusteellisesti.
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Kansanedustaja Heikki Vestman kirjoittaa usein Sähköstä Uusimaa 
lehdessä, viimeksi 28.6.2022. Suosittelisin hankkimaan vähän pa-
rempia sähköasiantuntijoita. Ohessa vastinetta Heikin esityksiin:

Kalevi Wahrman
Hamari

Ilja Kleimenov, Tommi Lievemaa 
ja Sergei Malinkovich
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16.8.2022 uutisoitiin: ”Väliaikainen 
korotus auttaisi sekä ylivelkaantu-
neita että uudistuksen työllisyysvai-
kutusten arviointia, sanoo puheen-
johtaja Andersson”. Ulosoton suoja-
osuuden merkittävällä tasokorotuk-
sella on kaikkien eduskuntaryhmien 
tuki, mutta asia ei ole valtion bud-
jettiesityksessä. Se on korjattavissa 
hallituksen budjettiriihessä. Väliai-
kainen korotus onkin vähintä, mitä 
voidaan tehdä, kunhan se on mer-
kittävän kokoinen. Se on askel py-
syvälle tasokorotukselle eikä sen tu-
le olla tilapäinen ja perutaan sitten.

Suojaosuus on tällä hetkellä 
696 euroa kuukaudessa, kun työ-
markkinatuki on tilapäiskorotuk-
sesta 1.8.2022 alkaen 767,98 euroa 
ja takuueläke 885,63 euroa. Uloso-
ton suojaosuus rajattiin tilapäiskoro-
tuksen ulkopuolelle. Tälle ei esitetty 
perusteluita. Hallitusohjelmassa oli 
v. 2019 kirjaus ulosoton suojaosuu-
den nostamisesta takuueläkkeen 
tasolle, jolloin se olisi 885,63 euroa 
kuukaudesta 696 euron sijasta ja 

suojaosuus olisi 189,60 euroa kuu-
kaudessa nykyistä korkeampi.

Suuri myönteinen vaikutus 
pienituloisten ongelmien 
vähentämisessä. 

Toiseksi tällä olisi merkittävä työlli-
syyttä parantava vaikutus. Nyt suo-
jaosuuden ylittävästä tulosta me-
nee verojen jälkeen ulosottoon kak-
si kolmasosaa ja siten verojen kans-
sa noin 90 %. Lisäksi työtulo suoja-
osuuden päälle nostaessaan tulo-
ja leikkaa asumistukia, korottaa las-
ten päivähoitomaksuja ja heikentää 
muita etuuksia. Tämä tappaa työha-
lukkuuden. Käytän voimakasta il-
maisua, että ulosoton suojaosuuden 
alhaisen tason vahingollinen vaiku-
tus otettaisiin todesta.

Oheisissa kuvissa näkyvät 
ulosoton suojaosuus, työmarkki-
natuki ja takuueläke euroina kuu-
kaudessa ja toisessa nämä kaik-
ki reaalisesti. Korotukset katta-
vat lähinnä hintojen nousua, in-
flaatiota tai eivät sitäkään. Näh-

dään, että ulosoton suojaosu-
uden reaalinen arvo on alentunut. 
Työmarkkinatuen kin reaaliarvo on 
alentunut vuodesta 2012, jolloin tu-
li tasokorotus, jolla korvattiin reaa-
liarvon alenemista runsaan vuosi-
kymmenen takaisesta.

Ulosoton suojaosuus on jää-
nyt 2000-luvulla 30 % jälkeen kes-
kimääräisestä ansiokehityksestä. 
Siten ulosotetaan tämän verran pie-
nemmistä tuloista suhteessa ansio-
tasoon. Ulosoton suojaosuuden ta-
sokorotus poistaisi merkittävän 
määrän ongelmia ja auttaisi myös 
lainojen hoitoa. Työllisyyden lisään-
tyminen toisi lisää verotuloja ja työt-
tömyyden ja sosiaaliturvan kustan-
nukset vähenisivät. Siksi ulosoton 
suojaosuuden nosto ei lisää valtion 
velkaa millään merkityksellisellä ta-
valla ja työttömyyden alentuessa 
päinvastoin kohentaa valtiontalout-
ta ajan myötä.

Euroopan komission käyt-
tämä köyhyysraja on 60 prosent-
tia mediaanitulosta eli ihmistä 
pidetään köyhänä, jos hänen netto-
tulonsa ovat alle 60 prosenttia kes-
kimmäisen tulonsaajan nettotulois-
ta. Jo vuonna 2017 laskettiin täl-
lä perusteella köyhyysrajaksi n. 1 
229 euroa kuukaudessa ja tästä se 
on noussut mediaanitulojen nous-
tua. Rajan alapuolelle jäi vuonna 
2017 654 000 henkilöä eli 12,1 % 
väestöstä.

Takuueläkkeen tasoinen 
suojaosuus olisi 300 euroa 
alle näin lasketun köyhyys-
rajan.

Hallituskauden aikaisen valmiste-
lun perusteella ei ole ollut aikomus-
ta nostaa ulosoton suojaosuutta ta-
kuueläkkeen tasolle. Keväällä 2021 
hallitus myös muutti ohjelmaa siten, 
että suojaosuus nousisi takuueläk-
keen tasolle tai olisi tehtävä jotain 
muuta vastaa. Tällaisia muita kun-
nollisia keinoja ei sitten kuitenkaan 
esitetty, vaan esitettiin lista asioita, 
joilla ei ole vastaavaa vaikutusta eikä 
oikeusministeriön- ja valtiovarain-
ministeriön esityksessä valtion vuo-
den 2023 budjettiin ole mitään esi-
tyksiä ulosoton suojaosuuden nos-
tamisesta tai muista parannuksista.

Tein töissä ollessani laskel-
mat suojaosuuksista v. 2015 alus-
sa ja niitä julkaistiin TV1:ssä. Suo-
jaosuuden ylittävistä tuloista me-
nee ulosottoon eri prosenttimäärä 
eri tulotasoilla. Osoitin asteikon 
epäloogisuuden ja ongelman, että 
ulosottoloukuksi kutsumani ongel-
ma haittaa työllisyyttä, koska työ-
tulosta ei jää hyötyä kuin mität-
tömästi. Tein vastaavat laskelmat 
kesällä 2016 ja vertasin ulosoton 
suojaosuut ta eri sosiaa lietuuksiin ja 
ansioihin ja kuvasin suojaosuuden 
jälkeenjääneisyyden.

Laskin, että jälkeenjäänei-
syyttä korjaisi suojaosuuden 
nosto suun nilleen 900 euroon kuu-
kaudessa ja että 850 euroakin olisi 
merkittävä parannus työllisyyden 
ja pienituloisuuden kannalta. Halli-
tus päätti tämän perusteella käyn-
nistää val mistelun suojaosuuden 
korottamiseksi. Korjausta ei kuiten-
kaan saatu, vaikka 900 euroon kuu-
kaudessa korottaminen olisi työryh-
mälaskelman mukaan maksanut 
vain 25 milj. euroa. Ei huomioi-
tu, että työllisyyden lisääntyes-
sä sosiaa liturvan ja työttömyyden 
kustannukset alenevat ansiotulojen 
lisääntyessä. Suojaosuuden noston 

Ulosoton suojaosuuden nosto tarpeen ottaa budjettiin
Valtion vuoden 2023 budjetti:

Ulosoton suojaosuuden korotus auttaisi ylivelkaantuneita. Se on 
vähintä mitä voidaan tehdä. Se on askel pysyvälle tasokorotukselle. 
Tällä olisi suuri myönteinen vaikutus pienituloisten köyhyyden ja ra-
havaikeuksien vähentämisessä. Toiseksi tällä olisi merkittävä työlli-
syyttä parantava vaikutus. Suojaosuus on tällä hetkellä 696 euroa 
kuukaudessa, kun työmarkkinatuki on tilapäiskorotuksesta 1.8.2022 
alkaen 767,98 euroa ja takuueläke 885,63 euroa. Ulosoton suojao-
suus rajattiin tilapäiskorotuksen ulkopuolelle. Tälle ei esitetty pe-
rusteluita.

vaikutus kutistuu 
tästäkin 25 milj. 
eurosta olemat-
tomaksi ja pidem-
män ajan kulues-
sa tällä on val-
tion taloutta vah-
vistava vaikutus.

Asiassa ta-
pahtui sitten 
parannusta, kun 
vuoden 2019 
h a l l i t u s o h j e l -
maan tuli uloso-
ton suojaosuu-
den nostaminen 
takuueläk keen 
tasolle kuten sel-
vitin edellä, mut-
ta tätä hallitusoh-
jelman kohtaa 
ei olla toteutta-
massa. Korotus 
on kuitenkin erit-
täin perusteltu ja 
välttämätön ja on 
tärkeää, että val-
tion budjettia kor-
jataan mm. tässä 
kohtaa ja että 
myös lisäbudje-
teissa korottami-
seen varataan 
määrärahat.

Jos korotuk-
sen saamista 
hel pottaa tässä 
vai heessa tilapäi-
syys vaikutusten 
seu raamiseksi, se 
olisi joka tapauk-
sessa tärkeä askel. 
Silloin ja muuten-
kin olisi seurat-
tava vaikutuk-
sia jatkotoimien 
tekemistä varten.

Ulosoton 
valuvikoja 
korjattava, 
suuntana 
kokonaisre-
montti

Suojaosuuden ko-
rotuksessa ovat 
kerrotut positiivi-
set puolensa. Se 
ei silti ratkaise jättimäisesti paisu-
neen kroonisesti kriisiytyneen ulos-
ottojärjestelmän valuvikoja ja vaka-
via oikeusvaltiolle uhkan aiheuttavia 
ongelmia kuin yhdeltä vaikkakin tär-
keältä osaltaan. Siksi on tositoimin 
käynnistettävä muiden korjaustoi-
mien valmistelu. Se ei silti saa ol-
la takaportti sille, että suojaosuutta 
ei korotettaisikaan, vaan se askel on 
välttämätöntä ottaa. Ulosoton valu-
vikoja on tarpeen korjata myös aske-
littain samalla, kun suuntana on ko-
konaisremontti.

Ministereiden kansanedusta-
jien tulee perehtyä tähän asiaan, 
että sen merkitys ymmärretään. Täl-
lä otetaan huomioon kiihtynyttä in-
flaatiota. Se ei kuitenkaan yksistään 
riitä, vaan tarve on merkittävälle ta-
sokorotukselle jälkeenjääneisyyden 
korjaamiseksi verrattuna muihin 
etuuksiin ja ansioihin pienitulois ten 
aseman parantamiseksi ja ulosotto-
loukun lieventämiseksi työllisyyden 
esteenä. 

Hallitusohjelma 2019 merkit-
si, että ulosoton suojaosuuden nos-
tamiselle takuueläkkeen tasolle oli 
kaikkien hallitusryhmien ja siten 
hallituspuolueiden eduskuntaryh-
mien tuki. Sitten myös kokoomus 

lisäksi otti työllisyysohjelmaansa 
ulosoton suojaosuuden nostamisen 
900 euroon kuukaudessa ulosotto-
loukun lieventämiseksi työllisyyden 
esteenä. Perussuomalaisilla on ollut 
kanta suojaosuuden korottamisek-
si kuten myös Nyt-liikkeessä, eivät-
kä kristilliset ole olleet missään vai-
heessa vastaan. Päinvastoin kristillis-
ten kansanedustaja Antero Lauk-
kanen allekirjoitti jo muutama vuo-
si sitten yhdessä eri eduskuntaryh-
mien kansanedustajien kanssa kir-
jallisen kysymyksen ulosoton kor-
jaustarpeista mukaan lukien suo-
jaosuuden korotus. Olin tehnyt 
tähän eduskunnan yhteydessä 
järjestetyssä paneelissa esitelmä-
ni pohjalta pohjatekstin, jota kristil-
lisen eduskuntaryhmän avustaja vii-
meisteli, hoitaen yhteydet muiden 
eduskuntaryhmien edustajiin.

Ulosoton suojaosuuden tason 
nostamisella merkittävästi on siten 
eduskunnan kattava tuki. Ei pitäi-
si olla mitään estettä tason nosta-
miselle.

Tiainen, Pekka 19.8.2022  
 valtiotiet. tohtori, 

kansan taloustiede 

Velallisten Tuki ry:n edustajia Eduskuntatalolla Joukkovoiman ”Ei jat- 
koon”-protestin yhteydessä 30.3.2019. Henkilöt edessä vasemmalta:
Pekka Tiainen, Liisa Mariapori, Kalevi Partanen ja Jali Raita.
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Luentotilaisuus lauantaina 29.10.2022 Helsingissä Her-
mannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 13.00. Jatkam-
me historialliseen materialismiin - yhteiskuntakehityk-
sen lainalaisuuksiin - perehtymistä. Olemme käsitel-
leet sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän alkuvaihei-
den lainalaisuuksia (Venäjä, Kiina, Korea ja Mongolia). 
Seuraavan lauantaitiimin aiheena meillä on Sosialisti-
nen maailmanjärjestelmä: Alustavan puheenvuo-
ron asiasta käyttää Heikki Männikkö. Tutustukaa ennak-
koon Kansan äänen numerot  6/21 ja 1-4/22 sivut 14-15
Järjestää: kansan äänen jäjestöt, Kommunistien 

Liitto ja DSL, Tervetuloa

Marxilainen lauantaitiimi 
jatkuu 
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Helmikuun 24. päivänä alkaneen Ve-
näjän sotilaallisen erikoisoperaation 
ensimmäiset tavoitteet, maasillan ja 
vedensaannin takaaminen Krimille 
onnistuivat nopeasti. Sekä Hersonin, 
että Melitopolin alue antautuivat ve-
näläisille joukoille lähes ilman taiste-
lua viikossa. Sen sijaan toinen tavoi-
te, Luganskin ja Donetskin kansan-
tasavaltojen alueiden vapauttami-
nen Ukrainan miehityksestä on suju-
nut hitaammin. Liittoutuneiden jou-
kot, Luganskin ja Donetskin kansan-
armeijat vahvistettuna Venäjän ar-
meijalla vapauttivat Luganskin kan-
santasavallan (LNR) alueen  koko-
naisuudessaan heinäkuun 3. päivä-
nä, kun ukrainalaiset joukot pakeni-
vat Lisitsanskin kaupungista. 

Donetskin kansantasavallan 
(DNR) alueella käydään edelleen 
rajuja taisteluja. DNR:n johtaja De-
nis Pushilin toivoi sotilasoperaation 
etenevän nopeasti myös DNR:ssä. 
”Alueen turvallisuuden takaaminen 
edellyttää Slavianskin ja Kramators-
kin vapauttamista, koska sieltä tu-
litetaan Donetskia”, hän kertoi Do-
netskissa vierailulla oleville toimit-
tajille. DNR on myöhemmin tarken-
tanut sotilasoperaation aikataulua. 
Donetskin alueen pitäisi olla vapau-
tettu elokuun loppuun mennessä. 
(26.07. toim. huom.) 

Asukkaat eivät uskalla 
palata 

Kansainvälinen toimittajaryhmä 
pääsi LNR:n vapautetuille alueille 
ensimmäisinä länsimaisina toimit-
tajina heti heinäkuun alussa Venä-
jän ulkoministeriön ja puolustusmi-
nisteriön yhdessä järjestämällä mat-
kalla. Toimittajat päästettiin Severo-
donetskin ja Lisitsanskin taisteluissa 
tuhoutuneisiin kaupunkeihin. Seve-
rodonetskissa näkyi liittoutunei-
den tulitukseen joutuneiden talo-

jen edessä ukrainalaisten joukkojen 
kaivamat juoksuhaudat. Ukrainan 
armeija oli valinnut tukikohdakseen 
asuintalon, jonka edessä oli lasten 
leikkipaikka. Toimittajille esiteltiin 
talosta löytyneitä ulkomaisia aseita. 
Kerrostalosta löytyi sekä italialaisia 
Milan- että amerikkalaisia NLAW- ja 
Javelin -panssarintorjuntaohjuksia, 
saksalaisia patruunoita ynnä muuta 
sotasaalista. Suomalaisia aselahjoi-
tuksia ei joukosta löytynyt.

 ”Näitä ei Ukrainassa val-
misteta. Nämä ovat lännen lahjoja 
Ukrainalle”, aseita esitellyt Lugans-
kin kansanarmeijan kapteeni Fili-
penko korosti. 

Talon asukas, silminnäkijä 
kertoi, miten ukrainalaiset sotilaat 
piiloutuivat yläkerroksiin asuinhuo-
neistoihin eivätkä päästäneet siviile-
jä poistumaan talosta. Lopulta talon 
asukkaat olivat päässeet kellariin pa-
koon. Severodonetskista pakeni 80 
prosenttia asukkaista sotatoimia. 
He eivät ole vieläkään palanneet 
takaisin. Kaupungissa ei ole jäljel-
lä käytännössä yhtään taloa, jossa 
ei olisi edes ikkunat rikkoontuneet. 

Lisitsanskissa taistelut kes-
kittyivät teollisuusalueelle, eivät-
kä tuhot asuinalueilla olleet niin pe-
rusteellisia kuin Severodonetskis-
sa. Kaupungissa on kuitenkin suuri 
humanitäärinen hätä. Lisitsantskin 
asukkaat jonottivat Venäjän ar-
meijan humanitaarisen avun jako-
pisteellä vettä. Kaupungissa toimii 
viemäröinti, mutta juoma- ja pe-
suvettä ei ole. Paikalla oli runsaasti 
eläkeläisiä. Nuoret ovat kaupungin 
jättäneet. 

Lisitsanstkissa oli suuri so-
tasaalisnäyttely kaupungin kes-
kustassa. Panssariajoneuvot ja 
muut aseet siirtyvät myöhemmin 
liittoutuneiden armeijoiden käyt-
töön. 

Venäjä auttaa taloudelli-
sesti

Lisitsantskissa eläkeläisten eläkkei-

den maksamises-
ta huolehtii LNR. 
Venäjän fede-
raatio antaa ra-
haa LNR:lle, joka 
maksaa  alueen 
eläkkeet. LNR:n 
v a p a u t e t u i l l a 
alueilla on aloi-
tettu jälleenra-
kennus ja rauhan 
palautus. LNR:n 
johtaja Leonid 
Pasetsnik uskoo 
alueen tulevai-
suuteen. ”Meil-
lä on paljon potentiaalia. Meillä on 
mineraaleja, kivihiiltä ja vapautetuil-
la alueilla maanviljelyä. Auringon-
kukkaöljy on valttimme”, hän kertoi 
sairaalarakennuksen työmaalla Lu-
ganskissa. 

Luganskin kaupunki rakentaa 
200-paikkaista sairaalaa, johon ra-
hat tulevat Venäjän fede raatiolta. 
Leonid Pasetsnik korosti, että Lu-
ganskin kansantasavallan elämän 
normalisoimiseksi on ensin kun-
nostettava alueen infrastruktuu ri. 
”Uuden sairaalan rakentami nen on 
osa infrastruktuuriprojekteja, joil-
la palautetaan alueelle rauhaa ja 
yritetään saada ihmiset palaamaan 
takaisin alueelle”, Pasetsnik sanoi. 
”Ensin on saatava kuitenkin vesi, 
kaasu ja lämmitys toimimaan ja te-
itä kunnostettua ennenkuin voidaan 
siirtyä huolehtimaan muista tarpeis-
ta”, hän jatkoi. 

Ukraina pommittaa yhä 
siviilikohteita

Ukrainan saatua uusia aseita lännel-
tä, Luganskin kaupunki on joutunut 
pitkästä aikaa pommitus ten koh-
teeksi. ”Fasistit ampuvat HIMARS-
ohjuksilla, joita he saivat USA:lta”, 
Pasetsnik sanoi. HIMARS-ohjukset 
yltävät yli 300 kilometrin päähän. 

 
Donetsk on myös ollut ko-

ko ajan pommitusten kohteena. 
DNR:n johtaja Denis Pushilin ker-
toi, että Donetskissa oli kuollut edel-
lispäivänä kolme ihmistä ja haavoit-
tunut 15 ihmistä ohjusiskussa. Sa-
mana päivänä kuolleita oli kaksi ja 
yksi haavoittunut. ”Vihollinen jatkaa 
hyökkäyksiään siviilejä eikä sotilas-
yksiköitä vastaan”, Pushilin korosti.

 
Venäjän sotilasoperaation 

alettua Donetskin alueella on kuol-
lut yhteensä 246 ihmistä, joukos-
sa 16 lasta. Haavoittuneita on 2650, 
joukossa 173 lasta. Alueen raken-
nuskannasta yli 5400 asuintaloa 
on vahingoittunut ja 1200 siviili-

infrastruktuurirakennusta on saa-
nut vaurioita. Donetskin alueeseen 
kuuluvan satamakaupunki Mariupo-
lin vapauttamisen jälkeen kaupun-
gissa on aloitettu infrastruktuurin 
palautus. 

 
”Vesi ja sosiaalinen infrastruk-

tuuri ovat ensi sijalla sekä miinan 
raivaus”, Pushilin kertoi. Asuin-
talojen uudisrakennustyöt on aloi-
tettu sekä Mariupolissa että Vol-
novakhassa. Volnovakhassa kun-
nostetaan parhaillaan 50 kerros-
taloa. Mariupolin satama on saanut 
sähköt ja viljan vienti ja rakennus-
materiaalien tuonti sataman kaut-
ta ovat käynnistyneet. ”Pyrimme 
tekemään niin läheistä yhteistyötä 
Venäjän federaation kanssa kuin 
mahdollista”, Pushilin jatkoi. 

Asuntoprojekti Mariupo-
lissa

Venäjän Puolustusministeriö aloit-
ti hätäapuna kesäkuun alussa ker-
rostalokorttelin rakentamisen Ma-
riupolissa. Asukkaiden pitäisi pääs-
tä muuttamaan asuntoihin jo syksyl-
lä. Kortteliin valmistuu 1011 asuntoa 
9500 asukkaalle. Paikka on Mariupo-
lin laitakaupungilla, jossa talot ovat 
lähes kaikki tuhoutuneet. Raskaissa 
taisteluissa Ukrainan natsipataljoo-
nat käyttivät siviilejä ihmiskilpinä.

”Venäjän puolustusministeriö 
rakentaa talot omalla kustannuk-
sellaan ja ne  annetaan Donetskin 
kansantasavallan käyttöön vastik-
keetta”, työnjohtaja Oleg Petzenkin 
kertoi. Työmaalla on 850 sotilasta ja 
150 siviilirakentajaa alueelta. Uusis-
ta taloista tulee 5-kerroksisia. Kort-
teli tulee sisältämään niin so siaaliset 
palvelut kuin kaupalliset tilat alu een 
asukkaille. 

Venäjän Puolustusminis-
teriö rakentaa Mariupoliin myös 
60-paik kaisen erikoissairaalan, jo-
hon tulee patologinen osasto ruu-
miiden tunnistamista varten. Sairaa-

lan on tarkoitus olla käyttökunnossa 
lokakuussa. 

Palkkasotilaiden kohtalo 
epäselvä

DNR:n oikeuslaitos tuomitsi kuole-
maan kolme palkkasotilasta, kak-
si englantilaista ja yhden marokko-
laisen, jotka antautuivat Mariupo-
lissa. He ovat valittaneet tuomiois-
taan. Parhaillaan heidän valitustaan 
käsittelee Donetskin korkein oikeus. 
Pushilin piti varsin mahdollisena, et-
tä miehet tulevat kärsimään kuole-
manrangaistuksensa.

 
”Englanti ja Marokko eivät 

ole osoittaneet minkäänlaista 
kiinnostusta miesten kohtalos-
ta”, hän sanoi. Englanti lähetti ar-
monanomuksen Moskovaan, mut-
ta Venäjän ulkoministeriö kertoi 
osoitteen olevan väärän. He pyy-
sivät Englantia kääntymään DNR:n 
puoleen. Englanti on toistaiseksi 
kieltäytynyt, koska se ei suostu tun-
nustamaan Donetskin ja Luganskin 
kansantasavaltoja. 

Viljan ostaa Venäjän fede-
raatio

Itä-Ukrainan vapautettujen aluei-
den maatalous ja yrittäjät odottavat 
innolla uutta alkua Venäjän yhtey-

Itä-Ukraina haluaa liittyä Venäjään: Vapautetut alueet valmistelevat syksyksi kansanäänestyksiä Venäjään liittymiseksi
Itä-Ukrainan turvallisuustilanne on edelleen heikko. Kiovan natsi-
hallinto jatkaa siviilikohdeiden pommituksia lännen toimittamil-
la uusilla aseilla. Alueet valmistelevat liittymistä Venäjään syksyn 
kansanäänestyksissä.

LNR:n kansanarmeijan kapteeni Filipenko esittelee sotasaaliina saatu-
ja länsiaseita.

Melitopolissa pelloilla viljaa leikkaavat upouudet puimurit, jotka Venäjän markkinoil-
ta poistuneet yritykset jättivät Krimille.

Silminnäkijä Severodonetskissa kertoo ukrainalaisten 
käyttäneen talon asukkaita ihmiskilpinä.

Venäjän armeija jakoi humanitaarista apua Lisitsanskin keskustassa.
DNR:n johtaja Denis Pushilin tuomitsi lännen aseavun Ukrainan natio-
nalisteille.

Venäjän ulkoministeriö järjesti yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa seit-
semännen kansainvälisen toimittajamatkan Donetskiin. Puolustusministeriö vas-
tasi ryhmän turvallisuudesta ja kuljetuksista. Televisioryhmien runsaslukuisuus oli 
poikkeavaa aikaisempiin matkoihin verrattuna. Kuvausryhmistä yksi teki juttua 
Saudi-Arabiaan, kaksi Syyriaan, mukana oli Ranskan TV2, Saksan ZDF, molemmilla 
Moskovan toimitus oli komennettu töihin, Serbiasta ja Tsernogoriasta oli ryhmät ja 
lisäksi kaikki suurimmat Venäjän tv-kanavat olivat mukana. Mukana oli ranskalai-
nen lehti Le Figaro ja kuvatoimisto Magnum. Sen Moskovan toimiston kuvaaja oli 
saksalainen nuori naisvalokuvaaja. Nykyisessä mediailmapiirissä kuvareportaasien 
teko on jäämässä some-vaikuttajien harteille. Matkalla oli mukana joukko blogga-
reita ja freelancer-toimittajia eri puolilta. Heitä tuli Saksasta, Amerikasta, Turkista, 
Serbiasta, Belgiasta, Hollannista, Georgiasta, Azerbaidžanista, Liettuasta, Latvias-
ta, Virosta ja Suomesta Leena Hietanen. Harvoin on ollut niin mukava porukka ka-
sassa, kuin tämä kansainvälinen jengi. En epäile, etteivätkö valtamedian suomalai-
setkin edustajat olisi viihtyneet mukana.

Ukrainalaiset jonottivat hakemaan Venäjän kansalaisuutta Melitoplissa.

Leena Hietanen
Kuvat ja teksti, Helsinki
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dessä. Luganskin läänissä vapaute-
tulla alueella sijaitsevan maatalous-
yrityksen johtaja Viktor Molotok 
on löytänyt jo uuden ostajan ukrai-
nalaisten tilalle. ”Venäjän federaa-
tio ostaa kaiken. Pystyimme maksa-
maan palkat ruplissa heti, kun saim-
me satoa myytyä”, Molotok kertoo.

 
LNR:n lakien mukaan palkat 

pitää maksaa ruplissa. Yritys sel-
visi alueella riehuvista sotatoimis-
ta vähällä. Ammuksia ei tipahtanut 
alueelle yhtään, vaikka sotaa käy-
tiin vain 50 kilometrin päässä tilalta. 
Yri tyksellä on yhteensä 82 työnteki-
jää eikä yksikään työntekijä jättä nyt 
yri tystä. ”Tarvitsemme vakautta, 
että voimme kehittää yritystämme. 
Meil lä on kaikki hyvin, kun on rau-
ha”, Molotok sanoo. 

Yritys on perustettu Ukrainan 
aikana 1998. Se jatkaa LNR:ssä yksi-
tyisenä osakeyhtiönä. Yritys viljelee 
vehnää, ohraa, auringonkukkaa ja 
maissia. Tänä vuonna suurimman 
peltoalan on saanut auringonkukka. 
Ohraa on viljelty 200-300 hehtaaria 
ja vehnää 600 hehtaaria. Venäjän 
välittäjät myyvät viljaa eteenpäin 
Turkkiin ja Algeriaan. Myös Intia ja 
Pakistan ovat kiinnostuneita vil-
jan ostosta. Melitopolissa on kesän 
alussa viljaa kerätty yhteensä 300 

000 tonnia. Venäläiset välittäjät os-
tavat alueen viljan. Pelloilla satoa 
niit tävät upouudet puimurit, jotka 
on tuotu Krimiltä, kun länsimainen 
yritys on lähtenyt ja jättänyt tuotan-
tonsa paikallisille. 

 
Melitopolissa sijaitseva 

valimo odottaa myös innolla 
Venäjän markkinan avautumis-
ta. Yrityksellä on ollut vaikeuksia 
viime kuukausina, kun työntekijät 
evakuoituivat sotatoimien alta.  Nyt 
yrityksen yli 300 työntekijää ovat jo 
palanneet takaisin töihin. Johtaja 
kertoo, että Venäjän markkinoille in-
tegroituminen antaa toivoa parem-
masta tulevaisuudesta tehtaalle.

Kansanäänestykset järjes-
tetään syksyllä

LNR on järjestämässä kansanäänes-
tystä Venäjään liittymisestä nyt, kun 
koko alue on nyt vapautettu ukrai-
nalaisesta miehittäjästä. Samoin 
Hersonin ja Zaporožjen läänit ha-
luavat omat kansanäänestyksen-
sä. Ne on tarkoitus pitää heti alku-
syksystä. Zaporožjen läänin sotilas-
siviilihallinnon johtaja Jevgeni Ba-
litsky korostaa, että alue haluaa 
liittyä suoraan Venäjään ilman että 
alueesta muodostetaan ensin kan-
santasavaltaa. ”Emme halua kuu-
lua Kri miin, vaan haluamme liit-
tyä Venäjään Ros tovin ja Vorone-
zin tapaan”, hän kertoi Melitopolis-
sa järjestetyssä tiedotustilaisuudes-
sa. Kansanää nestyksen kysymykset 
rakenne taan läpinäkyviksi ja selvik-
si. ”Äänestyslipukkeessa on suora 
kysymys, haluavatko asukkaat liit-
tyä Venäjään vai ei”, Balitsky jatkaa. 

Z ap orožjen läänin 
pääkaupunki Zaporožje on edel-
leen Kiovan hallussa. Venäjän so-
tilassiviilihallinto toimii alueen suu-
rimmassa kaupungissa Melitopolis-
sa. Johtaja Jevgeni Balitsky on pai-
kallinen aktivisti, entinen Ukrainan 
kansanedustaja Radassa. ”Bandera 
ei koskaan ole meidän ihanteemme. 

Itä-Ukraina haluaa liittyä Venäjään: Vapautetut alueet valmistelevat syksyksi kansanäänestyksiä Venäjään liittymiseksi

Melitopolissa pelloilla viljaa leikkaavat upouudet puimurit, jotka Venäjän markkinoil-
ta poistuneet yritykset jättivät Krimille.

Haluamme elää maassa, jonka kadut 
kantavat esi-isiemme nimiä, joiden 
teoista voimme olla ylpeitä”, hän 
sanoi. Biletskyn mielestä Ukraina on 
pettänyt heidät. Ukrainan negatii-
vinen suhtautuminen alueen asuk-
kaisiin näkyy myös teoissa. ”Ukraina 
katkaisi meiltä kaasun viikko sitten. 
Sähkön ja veden katkaiseminen 
Krimiltä muistetaan. Kaasun, veden 
ja sähkön katkaiseminen ovat kan-
sanmurhan tunnusmerkkejä”, hän 
sanoi. Hän ilmoitti myös, ettei alue 
tule koskaan maksamaan velkojaan 
Ukrainalle.

Vanhempi väki haluaa 
Venäjälle

Melitopolissa jaettiin lehteä, jossa 
Venäjän presidentti Vladimir Pu-
tin muistuttaa venäläisten ja uk-
rainalaisten olevan samaa kansaa. 
Putin korosti lehdessä, että alueen 
asukkaat päättävät itse kansanää-
nestyksessä kohtalostaan, ei kukaan 
muu. Asukkaiden päätöstä tullaan 
kunnioittamaan.

Melitopolissa asukkaat jonot-
tivat Venäjän kansalaisuutta. 
Päivässä hakemuksen jättää noin 
20-30 asukasta. Pääosin jonottajat 
ovat eläkeikäisiä. Osa heistä kertoi, 
että heitä hävettää nykyinen Kiovan 
hallinto. Osa taas sanoi palaavansa 
”kotiin” Venäjälle. Eräs eläkeläinen 
kertoi, että häntä rasitti dokument-
tien täyttö ukrainan kielellä. Hä nen 
kotikielensä on venäjä. Tällä het-
kellä Melitopolissa virastokielenä 
on venäjä. Jonossa ollut vanhem-
pi rouva arvioi, että nuorempi väki 
haluaa länteen ja on jo sinne lähte-
nyt. Melitopolista evakuoitui noin 20 
prosenttia väestä, vaikka alueella ei 
juurikaan käyty taisteluja. 

 
Venäjän federaation poliisi 

FSB tekee kansalaisuushakemuksis-
ta turvallisuustarkistuksen. Denatsi-
fikaatiota tehdään siten, että nat-
sipataljooniin kuuluneet henkilöt 

eivät saa Venäjän 
k a n s a l a i s u u t -
ta. ”Heidät lähe-
tetään Bander-
astaniin”, Balitsky 
sanoi. 

Ero Ukrai-
nas ta on 
väis  tämätön

Vaikka kansan-
äänestystä Venä-
jään liittymisestä 
ei ole vielä pidet-
ty, Zaporožjen ja Hersonin läänit val-
mistelevat irtiottoa Ukrainasta täy-
dellä teholla. Balitskyn mukaan Me-
litopolissa eletään tällä hetkellä yli-
menokautta. Verotusmalli on otet-
tu Donetskista. Alueella on siirryt-
ty ruplaan, mutta palkkoja saa mak-
saa edelleen grivnoina. Eläkkeitä ja 
sosiaaliavustuksia maksetaan Venä-
jän lakien mukaan. Eläkeläisillä ei 
ole kuitenkaan esteitä vastaanottaa 
eläkkeitään myös Ukrainasta. 

 
Päällimmäisenä ongelma-

na Melitopolissa, 150 000 asuk-
kaan kaupungissa, on kaasun pa-
lauttaminen asukkaille. Gazpromin 
kanssa neuvotellaan kaasun toimi-
tuksista satamakaupunki Berdjans-
kin kautta.

 
Oikeuslaitos ja terveydenhoi-

to toimivat normaalisti. Poliitti-
set puo lueet ovat myös aloittaneet 
toimintansa, niiden joukossa Ukrai-
nassa kiel letyt puolueet, kuten kom-
munistipuolue. Myös Yhtenäinen 
Venäjä on aloittanut humanitaari-
sen avun tuonnin Melitopoliin. 

Kouluissa opetetaan myös 
ukrainan kielellä

Lapset aloittavat koulun normaalis-
ti syyskuun ensimmäisenä päivänä. 
Melitopolissa avaa ovensa 400 kou-
lua. ”Opetus tulee olemaan venäjän 
kielistä. Myös ukrainankielisiä luok-
kia tulee olemaan”, Balitsky arvioi. 
Katujen nimet on tarkoitus palaut-
taa venäjänkielisiksi sekä palauttaa 

myös neuvostosankarit katujen ni-
mistöön takaisin. Ukraina teki de-
kommunisaatiota ja poisti kommu-
nismin sankarit katujen ja paikkojen 
nimistöstä. 

 
Yritystoimintaa elvytetään. 

Balistskyn mukaan rahoitus Ukrai-
nasta katkaistaan ja teollisuutta py-
ritään integroimaan itään. 

Tihutyöt jatkuvat

Kansanäänestyksen tuloksesta vei-
kataan selvää enemmistöä asuk-
kaille, jotka haluavat liittyä Venä-
jään. Nuorten uskotaan jättävän ää-
nestämättä. Noin 20 prosenttia saat-
taa haluta jäädä Ukrainaan ja orien-
toitua länteen. 

  Melitopolin alueella on 
vielä ukrainalaisia nationalisteja, 
joita uusi komento ei miellytä. Kol-
men kuukauden aikana kolme siltaa 
ja 15 autoa on räjäytetty. Ukrainalai-
set nationalistit laittavat myös mii-
noja maastoon.

 
”Ukraina sairastui kiih-

konationalismiin”, Balitsky sa-
noo. Balitsky itse ja monet muut 
eivät enää katso olevansa Ukrai-
nan kansa laisia, koska heitä syytet-
tiin kollaboraattoreiksi heidän halu-
tessaan yhteistyötä Venäjän kans-
sa. ”Olemme ukrainalaisia, jotka 
olemme samaa kansaa venäläisten 
kanssa”, hän sanoo.

Leena Hietanen
Helsinki

Venäjän ulkoministeriö järjesti yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa seit-
semännen kansainvälisen toimittajamatkan Donetskiin. Puolustusministeriö vas-
tasi ryhmän turvallisuudesta ja kuljetuksista. Televisioryhmien runsaslukuisuus oli 
poikkeavaa aikaisempiin matkoihin verrattuna. Kuvausryhmistä yksi teki juttua 
Saudi-Arabiaan, kaksi Syyriaan, mukana oli Ranskan TV2, Saksan ZDF, molemmilla 
Moskovan toimitus oli komennettu töihin, Serbiasta ja Tsernogoriasta oli ryhmät ja 
lisäksi kaikki suurimmat Venäjän tv-kanavat olivat mukana. Mukana oli ranskalai-
nen lehti Le Figaro ja kuvatoimisto Magnum. Sen Moskovan toimiston kuvaaja oli 
saksalainen nuori naisvalokuvaaja. Nykyisessä mediailmapiirissä kuvareportaasien 
teko on jäämässä some-vaikuttajien harteille. Matkalla oli mukana joukko blogga-
reita ja freelancer-toimittajia eri puolilta. Heitä tuli Saksasta, Amerikasta, Turkista, 
Serbiasta, Belgiasta, Hollannista, Georgiasta, Azerbaidžanista, Liettuasta, Latvias-
ta, Virosta ja Suomesta Leena Hietanen. Harvoin on ollut niin mukava porukka ka-
sassa, kuin tämä kansainvälinen jengi. En epäile, etteivätkö valtamedian suomalai-
setkin edustajat olisi viihtyneet mukana.

Ukrainalaiset jonottivat hakemaan Venäjän kansalaisuutta Melitoplissa.

Ukrainan sisällissodassa Itä-Uk-
rainan johtajat käyttävät erilai-
sia nimityksiä länsiukrainalaisis-
ta ja Kiovan hallinnosta. 

LNR:n johtaja Leonid Pasetsnik 
puhuu lyhyesti fasisteista, kun 
DNR:n johtaja Denis Pushilin pu-
huu vihollisesta tai nationalisteis-
ta. Zaporožjen alueen sotilas-sivii-
lihallinon johtaja Jevgeni Balitsky 

kutsui Kiovan hallintoa banderis-
teiksi. Hyvin usein nationalistiuk-
rainalaisia kutsutaan vain ”ukro-
natseiksi”. 

Donetksin ja Luganskin kan-
santasavallan asukkaita kutsu-
taan yleensä venäjänkielisiksi 
ukrainalaisiksi. Kiovan mielestä he 
ovat separatisteja. 

Leena Hietanen

Kuka on kuka Ukrainan sisällissodassa?

Viljelijä Viktor Molotok myy vehnänsä nyt Venäjälle Euroopan sijaan.

Venäjän Puolustusministeriö rakentaa hätäapuna yli tuhat asuntoa. 

Miinanraivaus Mariupolissa on yksi prioriteeteista.
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Zaporožjen läänissä toimiva valimo odottaa innolla Venäjän markki-
noille pääsyä.
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Sote- vai kuntauudistus?

Sote-uudistuksen tavoite on palve-
lujen keskittäminen ja leikkaami-
nen. Halutaan kumota kuntien itse-
hallinto ja keskittää kuntien palve-
lut valtion aluehallinnolle. Kyseessä 
on sodanjälkeisen ajan merkittävin 
terveydenhuollon uudistus. Alueuu-
distus on kuntien hävittämisen en-
si vaihe. Tulevien hallituskausien ta-
voite on koulujen ja muun sivistys-
toimen siirto suuralueille. 

Suomen terveydenhuolto 
on EU-maiden huippua

Muutama vuosi sitten terveyden-
huoltomme todettiin yhdeksi EU-
maiden parhaista. Edellä olivat Hol-
lanti, Sveitsi, Tanska, Norja ja Luxem-
burg. Soten ongelma ei ole organi-
saatio vaan lääkäri- ja hoitajapula. 
Ongelmat ratkeavat kouluttamalla 
1000 lääkäriä ja 4000 hoitajaa lisää. 

Sote-toimen yksityistämi-
nen tulee kalliiksi kansa-
laisille!

Suomessa 20 000–40 000 asukkaan 
kunnat tuottavat palvelut tehok-
kaimmin. Ruotsissa vastaava luku 
on 30 000–50 000 ennen suuraluei-
siin siirtymistä. THL:n tilastojen mu-
kaan alle 10 000 asukkaan kunnat 
ovat yleisesti alle keskiarvon, suuret 
kaupungit eivät ole taloudellisia ja 
kaikki suurikaupungit ovat keskiar-
von yläpuolella.

Sipilän-Marinin uudistus merkit-
sisi sote-palvelujen yksityistämisen 
jatkumista ja siirtymistä vakuutus-

pohjaiseen terveydenhoitoon. Suo-
messa sote-palvelut ovat maailman 
kustannustehokkaimpia.

Leveiden hartioiden harha

Yksikään vuoden 2009 alussa teh-
dystä 32 kuntaliitoksesta ei tehosta-
nut palveluja, eikä hidastanut kus-
tannusten kasvua (VATT). Palvelut 
heikkenivät varsinkin liitoskunnissa.  
Suomi on tekemässä samoja virhei-
tä, joita muut ovat jo korjaamassa. 
EU:n hyvinvointivaltion tutkimusoh-
jelmissa todetaan, että nyt on me-
nossa hajasijoitus- ja paikallistason 
vahvistaminen. Suomi on menossa 
väärään suuntaan. 

Muiden maiden kokemus-
ten “unohtaminen”

Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Hol-
lannissa ja Virossa on päätetty perua 
maakuntasote, kun huomattiin sen 
olevan kallis ja tehoton. Peruster-
veydenhuolto palautetaan kun tien 
ja kuntayhtymien vastuulle. Suomi 
ei ole muusta maailmasta poikkeava 
saareke. On mahdotonta, että halli-
tuksen, sote-valiokunta tai puoluei-
den kellokkaat eivät tietäisi naapu-
rien sote-tilannetta. Kyse on piittaa-
mattomuudesta ja häikäilemättö-
myydestä ja tosiasioiden kieltämi-
sestä.

Sote-kriisi uhkaa aluevaa-
lien jälkeen

 Vuoden1994 alusta voimaan astu-
neen aluekehityslainsäädännön uu-
distamisen yhteydessä Suomi jaet-
tiin 20 ns. toiminnallistaloudelliseen 

maakuntaan, Samalla aiemmat seu-
tukaavaliitot ja maakuntaliitot yh-
distettiin maakuntien liitoiksi. Tam-
mikuun aluevaali ei muuta tämän 
valtion aluehallintoa mitenkään. 
Maakuntaliittojen hallintoa ei vali-
ta vaaleilla. Alueuudistuksella val-
taosa kuntien tehtävistä siirretään 
17 maakunnan kanssa rinnakkaisel-
le valtion aluehallintoelimelle. Kan-
sa nimittää niitä sote-, hyvinvoin-
ti-, pahoinvointi-, eripura-, suhmu-
rointialueiksi.  Puhutaan himmelis-
tä, mutta viritelmää voisi verrata tip-
paleipään tai harakanpesään

Valitaanko aluevaaleissa 
”kumileimasimia” vai päät-
täjiä? 

Sote-palvelujen ongelmiin ei ole 
ajauduttu sattumalta vuodessa tai 
kahdessa. Lopputulos on ollut lu-
kuisten virhepäätösten tulos. Sanna 
Marinin hallitus on osoittanut vain 
125 milj. € vuonna 2022 sote-alan 
palveluvelan purkuun. Se on mitä-
tön summa todellisen tarpeen rin-
nalla. Kuntavaalien tapaan aluevaa-
leista muodostui katteettomien lu-
pausten vuori. Sote-laki on 1600 si-
vua pitkä. Valtio antaa rahat lain to-
teuttamiseen, Uudistus aiheuttaa 
runsaasti sekä siirtymäkauden, että 
pysyväisten menojen lisäyksiä, mut-
ta hallitus ei ole niihin rahaa myön-

tämässä. Rahat tarvitaan Naton hä-
vittäjiin, Suomen puolustukseen, 
Ukrainaan ja Italian velkojen mak-
suun. yms. 

Hallitus tarvitsee syntipu-
kin

Vanhassa Matti Kassilan ohjaamas-
sa elokuvassa tavaratalo palkkaa va-
litusosastolle syntipukin, jonka tiliin 
pannaan muiden työntekijöiden te-
kemät virheet ja johon vihaiset 
asiak kaat voivat purkaa kiukkunsa.  
Sipilän hallitus sai ilmeisesti filmis-
tä idean perustaa aluevaltuustot sa-
maan tehtävään. Tammikuussa vali-
tut aluevaltuustot ovat ryhtyneet ri-
peästi toimeen. Se tarkoittaa johta-
jien nimittämistä sekä omien palk-
kojen määräämistä. 

Johtajien kuukausipalkka 
on vähintään 14 000 € .

Joidenkin hyvinvointialueiden joh-
tajat saavat reippaasti enemmän 
rahaa, kuin pääministeri. Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialuejohta-
jan liksa on 17 400 €. Varsinais-Suo-
men hyvinvointialuejohtajalle kaa-
vaillaan palkaksi 17 800 €. Pirkan-
maan hyvinvointialuejohtajan palk-
ka on asettumassa 17 000 € tuntu-
mille. THL:stä Satakuntaan valittu 
Kirsi Varhila itse ihmettelee keskus-
telua.   – Kyse on ison kokonaisuu-

den johtajista, joilla on äärettömän 
suuri vastuu. Jos näitä palkkoja ver-
rataan yksityisen sektorin vastaaviin, 
palkkataso on ehkä kolmannes. On 
mielenkiintoista ajattelua, että jul-
kisella puolella ei palkita vastuusta. 
Tajusin vihdoin, miksi sote-alueita 
nimitetään hyvinvointialueiksi. Kos-
ka valtuustolla, hallituksella ja alue-
johtajalla ei ole budjetti- eikä paljon 
päätösvaltaakaan, heille pitää mak-
saa likaisen työn lisää.

Hoitajamitoitus on toteu-
tunut vain paperilla 

Esimerkiksi Jyväskylässä ainut tapa, 
jolla hoitajamitoitus on voitu turva-
ta, on ollut vähentää hoivakotien 
asukaspaikkoja. Hallituspuolueiden 
tärkeimpiin vaalilupauksiin kuulu-
nut hoitajamitoituksen nosto van-
huspalveluissa ei ole toteutumas-
sa. Laki toki on jo voimassa, mutta 
lain määräämä mitoitus 0,7 työnte-
kijää asukasta kohden ei toteudu. Li-
säksi vanhuspalveluiden työvoima-
pula uhkaa jo kesällä kriisiytyä enti-
sestään. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta (THL) kerrotaan, että vii-
me marraskuussa hoitajamitoituk-
sen ollessa 0,55, yhteensä 92 yksik-
köä ei päässyt lakisääteiseen mitoi-
tukseen. Mitoituksen nousu 0,7 hoi-
tajaan merkitsee, että hoitoyksiköitä 
supistetaan tai lakkautetaan. Edessä 
on katastrofi.

Meilläkin jättialueuudistus 
tullaan perumaan. 

ICT-järjestelmän rakentaminen on 
vaiheessa. Lääkärien ja hoitajien pal-
kankorotusten ja palkkojen harmo-
nisoinnin kustannusten maksajis-
ta ei ole hajuakaan. Sote-laki on ku-
mottava jo 2022, jotta kuntien sote-
toimen purku estetään ja rahat sääs-
tyvät palveluihin eikä seinien siirte-
lyyn. Sote-palvelut on säilytettävä 
julkisina palveluina.  Jo yksityiste-
tyt palvelut on otettava yhteiskun-
nan haltuun. 
  Juhani Tanski

Kuopio

Sote-uudistus meni omaan maaliin
Vuosi sitten juhannusviikolla hyväksyttiin Sipilän, Rinteen ja Mari-
nin hallitusten kyhäämä sote-uudistus. Uudistus runnottiin kasaan 
keväällä 2021 hirvittävällä kiireellä. Jälki oli sen mukaista. Kohdat, 
joihin ei saatu perustuslakivaliokunnan vaatimia korjauksia, jätet-
tiin pois. Torsoa esitystä ei viety perustuslakivaliokuntaan, vaan se 
hyväksyttiin juhannusviikolla.  Menettelyä pidettiin ennennäkemät-
tömän törkeänä. Mm. Martin Schenin katsoi, että jos asiaa ei olisi 
käsitelty juhannusviikolla ennen edustajien kesälomaa, esitys oli-
si tarkastettu. Lain ongelmat puskevat päälle jo ennen aluehallin-
non suunniteltua voimaantuloa. Aluehallintolain punainen lanka on 
sote-palveluiden yksityistäminen sekä kustannusten siirto kansa-
laisille. Nykyisen lainsäädännön mukaan vastuu kansanterveydes-
tä kuuluu yhteiskunnalle – ei alueille eikä kansalaisille.

Tammisaaren yliopistossa Kalli-
nen tutustui moneen suomalai-
seen tulevien vuosikymmenien 
vaikuttajaan. Yrjö Mäkelinin kans-
sa hän oli ystävystynyt jo Oulus-
sa.  Mäkelin oli vuoden 1905 aikai-
sen Tampereen Punaisen julistuk-
sen kirjoittaja, joka muotoili kesän 
1917 Valtalain. Se olisi ollut jo riit-
tävä perusta Suomen itsenäisyy-
delle. Yrjö Kallinen vapautui lä-
hes neljä vuotta kestäneestä van-
keudesta joulukuussa 1921. Mä-
kelinin kohtaloksi koitui uusi van-
gitseminen 1923, sitä hän ei enää 
kestänyt. Kallinen sanoi hautajais-
puheessaan Mäkelinin nimen kul-
kevan työväenvapautuksen his-
toriassa suurten nimien joukossa. 

Vankilasta vapauduttuaan Kalli-
nen oli 35-vuotias työtön mies. 
Osallistuminen punaisten toimin-
taan oli hirmuinen miinus ihmisen 
kohdalla. Kallinen siirtyi Helsinkiin 
Teosofisen Seuran tehtäviin. Vakau-
muksestaan hän kirjoitti Veljeys-ni-
misen kirjan. Kallinen kertoi anta-
neensa itselleen lupauksen olla mil-
loinkaan tottelematta yhtään käs-
kyä, ellei tajua sitä oikeaksi tai aina-
kin lähes oikeaksi. Sosialistisen työ-
väenpuolueen johdon taholla oli 
pidetty avoinna Kallista varten kun-
nallispolitiikan neuvojan ja ohjaajan 
tointa. Kallinen halusi vakuuden, et-
tä hänen on kunnioitettava vain nii-
tä päätöksiä, joiden muodostami-
sessa on itse ollut mukana järjestö-

demokratian menettelytapojen mu-
kaisesti. Vastauksena oli sanottu, et-
tä taistelussa tarvitaan keskusjohto, 
jonka antamia käskyjä ja ohjeita on 
noudatettava. Tämä ratkaisi asian. 
Kallinen oli sitä mieltä, että ”palve-
len parhaintakin asiaa vain ehdolla, 
että saan tehdä kaikki suuret ereh-
dykset omaan laskuuni”. 

Sitten eräänä päivänä Kulu-
tusosuuskuntien Keskusliiton sil-
loinen toimitusjohtaja Väinö Hup-
li soitti Kalliselle ja pyysi puheil-
le. Hupli kertoi asian: Tarvitsemme 
tänne kolmannen matkapuhujan. 
Oli vuoden 1924 tammikuu. Kalli-
nen oli tyytyväinen valintaansa ja 
siirtymisestään osuustoimintaliik-
keen palvelukseen. Jo hänen isänsä 
oli osuustoimintamiehiä vuosisadan 
vaihteessa Oulussa. ”Osuuskauppa-
liike on vapaaehtoista yhteistoimin-
taa yhteisen tarpeen pohjalla yhtei-
seksi hyväksi. Sen vuoksi se täyttää 
korkeimman aatteellisuuden ehdot”, 
arvioi Kallinen.

Oleellisinta Yrjö Kallisen toi-
minnalle 1930-luvulla oli ehkä 
se, että hänen teosofinen ajattelun-
sa oli hänen käytännön elämään-
sä. Hän todellakin eli niin kuin opet-

ti. Teosofian yleinen veljeys tarkoitti 
sekä työtä maailmanrauhan hyväksi, 
että osuustoiminnallista työtä kaik-
kien yhteiseksi hyväksi.

Kallinen erosi kirkosta 30-lu-
vun alussa. Häntä puistatti eten-
kin se, että monet pappismiehet, 
kärkinimenään Lapuan kirkkoher-
ra K.R.Kares, esiintyivät selkeäs-
ti fasistisen liikkeen johdossa. Kalli-
nen oli 1936 perustamassa siviilire-
kisteriin kuuluvien yhdistystä, jos-
ta myöhemmin syntyi Helsingin Va-
paa-ajattelijat ry. 

Kallinen varoitti toistuvasti 
suomalaisia fasismin ja natsismin 
uhasta. Talvisodassa tulimme  sel-
vän hyökkäyksen alaiseksi. Mutta 
me olimme provosoineet sen hyök-
käyksen, sitä varten meillä oli AKS ja 
IKL. Talvisota meni niin kuin meni ja 
päättyi raskaaseen rauhaan. Sitten 
tuli toinen vaihe, levoton välikausi 
ja sitten 1941 alkanut meidän sel-
vä hyökkäyssotamme, sitä on turha 
kaunistella. Maamme johdossa ja 
johdon ympärillä oli miehiä ja naisia, 
jotka uskoivat Saksan voittoon Hitle-
rin johdolla. Loviisassa oli vanha raa-
timies Ringström, joka ennusti, että 
Saksa tulee voittamaan sodan ja hä-
nen ennustuksiaan kävi kuulemassa 
mm.  rouva Ryti, jolla saattoi olla vai-
kutusta presidentti Rytiinkin. 

Kallinen kertoo tulostaan 

KK:hon  ja hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Väinö Tanneris-
ta, jolla oli voimakkaita sympa-
tioita Saksaa kohtaan. Tanner us-
koi, että kun Hitler on saanut Sak-
san kansan liikkeelle, se tekee Neu-
vostoliitosta selvän. Kallinen ker-
too olleensa toista mieltä. Sosia-
lidemokraattisessa puolueessa 
muodostui jatkosodan aikana op-
positioryhmä, jossa oli muutamia 
kymmeniä ihmisiä. Tannerille ”sel-
visi vähän liian myöhään, että Hit-
ler olikin hullu, mutta hän ei usko-
nut, että se aivan hullu on”. Puolue-
johdon ja Kallisen välit olivat täs-
tä oppositiokaudesta lähtien usein 
hyvinkin viileät, eikä Kallinen sitä 
peitellyt.

Maaliskuussa 1946 Yrjö Kal-
linen nimitettiin kansliaminis-
teriksi Mauno Pekkalan halli-
tukseen.   Pekkalan piti alun pe-
rin ottaa myös puolustusminis-
terin salkku, mutta oikeuskansle-
ri puuttui asiaan. Kallisen tulisi ot-
taa myös puolustusministerin teh-
tävät. Tasavallan presidentti Paasi-
kivi ilmaisi mielipiteenään: Maa on 
vasta välirauhan tilassa, nyt on saa-
tava puolustusministerin paikal-
le mies, joka tunnetaan rauhan-
miehenä ja joka siis siinä asemas-

Opetusneuvos Yrjö Henrik Kallinen (1886-1976) oli puhutun ja kir-
joitetun sanan mestari. Kirjailija Matti Salminen kertoo kirjassaan 
”Yrjö Kallisen elämä ja totuus” tukeutuneensa mahdollisimman 
paljon Kallisen omiin teksteihin, joita on julkaisematta yllättävän 
paljon. Tavoitteena on kertoa, mitä Kallinen itse asioista sanoi ja 
ajatteli. Työ osuustoiminnassa, politiikassa, kansansivistysjärjes-
töissä ja puheenjohtajana Työväen Sivistysliitossa teki Kallisesta 
todellisen toisinajattelijan. ”Me olemme kautta aikojen paljon ah-
keroineet toistemme tappamisessa, mutta ensi kerran olemme ti-
lanteessa, jossa historiallisen sodankäynnin jatkaminen muuttaa 
tähänastisen vähittäistappamisen mantereita ja meriä käsittäväk-
si massatuhoksi”, kirjoitti Kallinen vuonna 1963 ”Ydinaseet luolaih-
misten käsissä”.
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”NATO-liittolaisina Suomi ja Ruot-
si anttavat täyden tukensa Turkin 
kansalliseen turvallisuuteen koh-
distuvia uhkia vastaan. Jotta tä-
mä toteutuu, Suomi ja Ruotsi eivät 
tue YPG/PYD:tä tai FETÖ:a. Turkki 
tarjoaa  myös täyden tukensa Suo-
men ja Ruotsin kansalliseen turval-
lisuuteen kohdistuvia uhkia vastaan. 
Suomi ja Ruotsi torjuvat ja vahvasti 
tuomitsevat terrorismin sen kaikis-
sa ilmenemismuodoissaan. Suomi ja 
Ruotsi tuomitsevat yksiselitteisesti 
kaikki terroristijärjestöt, jotka teke-
vät hyökkäyksiä Turkkia vastaan, ja 
ilmaisevat syvää solidaarisuutta Tur-
kille ja terrorismin uhrien omaisille.”

Kurdijärjestö YPG on toiminut 
merkittävässä osassa terroristi-
järjestö Isisin vastaisessa sodassa 
Syyriassa. Se taisteli USA:n rinnalla 
Isisiä vastaan.  Turkki hyökkäsi Syy-
riaan 9.10.2019. Yhdysvallat lo petti 
yhteistyönsä YPG:n kanssa, pois-

tui maasta 20.10.2019 ja jätti kur-
dit Turkin armeijan armoille. Naton 
jäsenvaltio Turkki sotii yhä kurdeja 
vastaan Syyrian Kurdistanissa Roja-
vanissa. Turkki pitää Syyrian kur dien 
YPG:ta terrorijärjestönä ja ha luaa 
perustaa turvavyöhykkeen Syyrian 
rajaseudulle. 

”Suomi ja Ruotsi vahvistavat, 
että PKK on kielletty terroristior-
ganisaatio. Suomi ja Ruotsi sitoutu-
vat estämään PKK:n toiminnan sekä  
kaikkien muiden terroristijärjestöjen 
ja niiden laajennusten toimin-
nan sekä näihin terroristijärjestöi-
hin liit tyvien tai niistä inspiroitunei-
den ryhmien tai yksilöiden toimin-
nan. Turkki, Suomi ja Ruotsi ovat 
sopineet tehostavansa yhteistyötä 
näiden terroristiryhmien toimin-
nan estämiseksi. Suomi ja Ruotsi 
torjuvat näiden terroristijärjestöjen 
tavoitteet.” 

Alun perin marxilainen v. 
1978 perustettu Kurdistan-

in työväenpuolue PKK:n tavoit-
teena oli itsenäisen kurdivaltion 
perustami nen. Vuonna 2004 se siir-
tyi kohti libe raalisosialismia, johon 
liittyy myös mm. feminismi sekä so-
siaalinen ekologia. Samalla puolue 
asetti tavoitteekseen kurdien itse-
hallinnon ilman omaa valtiota. EU 
ja USA ovat luokitelleet sen terro-
ristijärjestöksi. Sveitsi, Kiina, Intia ja 
Venäjä eivät ole lisänneet järjestöä 
terroristilistalleen monista Turkin 
yrityksistä huolimatta. YK on myös 
kieltäytynyt lisäämästä järjestöä 
terroristilistalleen. ”Turkki, Suomi 
ja Ruotsi ovat sopineet tehostavan-
sa yhteistyötä näiden (YPG ja PKK) 
terroristiryhmien toiminnan es-
tämiseksi. Suomi ja Ruotsi torjuvat 
näiden terroristijärjestöjen tavoit-
teet.” 

Käytännössä Turkin nuoleske-
lusopimus tarkoittaa Suomen 
ja Ruotsin sitoutumista Naton 
jäse ninä siihen, että kurdit eivät 
saa eivätkä voi perustaa omaa it-
senäistä valtiotaan Kurdistania soti-
lasliitto Naton olemassaolon aikana. 
Tämän takaamiseksi: ”Turkki, Suomi 
ja Ruotsi vahvistavat, että niiden vä-
lillä ei ole enää kansallisia aseiden 
viennin kieltoja. Ruotsi muuttaa sen 
aseviennin säädöstöään Naton liit-
tolaisten suhteen.” Asekaupan har-
joittaminen sotaa käyvän Turkin 
kanssa on taas pian mahdollista.

Kurdit

Kurdeja on yhteensä noin 35–40 
miljoonaa ihmistä. He muodosta-
vat maailman suurimman etnisen 
ryhmän, jolla ei ole omaa valtiota. 
Useimmat kurdit asuvat Turkissa, 
mutta monet heistä elävät myös Ira-
nissa, Irakissa, Armeniassa ja Syyrias-
sa. Maantieteellisesti heidän asuin-
alueensa on nimeltään Kurdistan 
(Kurdien maa), ja se sijaitsee Iranin, 
Irakin, Syyrian ja Turkin raja-alueilla. 
Turkissa kurdit muodostavat maan 
suurimman etnisen vähemmistön. 
Koska kurdit eivät ole Turkissa vi-
rallisesti tunnustettu vähemmistö, 
heille ei ole suotu valtion toimesta 
mitään erityisoikeuksia kuten kou-
lutusta omalla äidinkielellään, itse-
hallintoa tai oikeutta oman kulttuu-
rin julkiseen vaalimiseen. Sen sijaan 
he ovat joutuneet järjestelmällisen 
syrjivän ja sortavan erityiskohtelun 
kohteiksi. Kurdien omaan valtiolli-

seen itsenäisyyteen tai kurdien itse-
hallintoon pyrkiminen leimataan siis 
terrorismiksi.

Turkin ja Kurdistanin työväen-
puolueen PKK:n rauhanneuvot-
telut katkesivat kesällä 2015, kun 
maan presidentti Recep Tayyip 
Erdoğan jäädytti ne. Amnesty In-
ternational on tämän jälkeen rapor-
toinut islamilaista konservatismia 
edustavan hallituspuolue AKP:n ju-
listamista Itä- ja Kaakkois-Turkin 
lukuisista ulkonaliikkumiskiellois-
ta, sen sotilas- ja poliisioperaatiois-
ta sekä käydyistä raskaista tulitais-
teluista. Oppositiopuolue HDP:n 
mukaan sotilasoperaatioissa on 
kuollut satoja siviilejä. 

Itsevaltainen presidentti 
neuvottelukumppanina

Päästyään Turkin presidentiksi v. 
2014 Erdoğan ryhtyi toteuttamaan 
maansa siirtämistä parlamenta-
rismista presidenttivaltaisuuteen. 
Aiem min hän toimi maansa päämi-
nisterinä v. 2003–2014. Hän ei kan-
nata Natosta eroamista ja pitää EU:n 
jäsenyyttä tarpeellisena. Vuoden 
2017 perustuslakimuutos vahvisti 
huomattavasti presidentin valtaoi-
keuksia. Hän vastustaa sukupuolten 
tasa-arvoa ja on ilmaissut useasti is-
lamin määrittelevän naisen aseman, 
joka on käytännössä äitiys. Hän ha-
luaisi nostaa Istanbulin maailman 
tärkeimpien kaupunkien joukkoon. 

Yksinvaltainen presidentti on 
harjoittanut koko valtakautensa 

jatkuvaa Turkin sisäistä vallankaap-
pausta ja vallan keskittämistä it-
selleen. Hänen mielestään maata 
on johdettava kuin osakeyhtiötä. 
Erdoğan haluaisi rakentaa maastaan  
nykyteknologiaa hyödyntävän, 
vanhoillisen islamilaisen suurval-
lan, jonka sulttaanina toimisi hän 
itse. Islamilaisuus on hänelle tärkeä 
vallankäytön väline. Se vahvistaa 
hänen itsevaltiuttaan ja luo hä-
nen ympärilleen hänelle itselleen 
mie leisen uskonnollisen yhteisön. 
Oma käsitys kapitalistisesta islami-
laisuudesta, Osmanien valtakunta 
ja Turkki ovat presidentille tärkeitä 
tunnuksia. 

Matti Laitinen 30.6.2022
Toisinajatteleva rauhanmies ja 
Natoa vastustava vanhukainen

Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama raukkamainen sopimus

Eräänä päivänä
maan uumenista syntyi
tulivuorenpurkaus.
Ja se synnytti Kurdistanin.
Kurdistan synnytti pojan,
joka oli
Ararat-vuoriston kaltainen.
Ararat synnytti kurdeja,
ja kurdit synnyttivät yhtä ai-
kaa
sorron ja taistelun kaksoset.
Toinen kaksosista
raivasi tien,
joka synnytti
kuuluisan
Yilmaz Güneyn.

Sherko Bekäs 1985 (suom. So-
ran Zaki)

Suomen ja Ruotsin sotilasliitto Naton jäsenyyteen liittyvien neuvot-
teluiden edistämiseksi ulkoministeri Pekka Haavisto sekä Ruotsin 
ja Turkin ulkoministerit Ann Linde ja Mevlüt Çavuşoğlu allekirjoitti-
vat 28.6.2022 Madridissa yhteisymmärrysasiakirjan. Tämä raukka-
mainen sopimus hyväksyy hyvässä yhteisymmärryksessä Turkin har-
joittaman kurdien sortamisen ja lahtaamisen jatkumisen. Nato-maat 
eivät kyseenalaista sen muiden jäsenmaiden kuten Turkin ja USA:n 
tekemiä sotarikoksia ja ihmisoikeusrikkomuksia YK:ssa tai missään 
muussakaan kansainvälisessä elimessä. Yksi sotilasliiton keskeisistä 
periaatteista on horjumaton solidaarisuus ja yhteistyö - sen itsensä 
määrittelemän vihollisen vastaisessa - terrorismin torjunnassa sen 
kaikissa ilmenemismuodoissa, jotka ovat suora uhka Naton jäsen-
maiden kansalliselle turvallisuudelle sekä kansainväliselle rauhal-
le ja turvallisuudelle. Suomi liittyy pian mukaan samaan valinta- ja 
kontrolliraatiin.

24.9.2016 järjestetyssä ”Näpit irti Rojavasta-liikkeen” tapahtumassa 
Kansan äänessä ilmaisimme tukemme Rojavalle. Ilmaisimme kuiten-
kin huolemme siitä, että Rojava tukeutuu Syyrian vihollisen USA:n tu-
keen. Katsoimme, että Kurdien on yhdessä ratkaistava tulevaisuuten-
sa ja Rojavan osalta sen tulisi kuitenkin tapahtua yhteistyössä Syyrian 
kanssa, joka on alueella selkeä demokratia.

sa kelpaa symbolisoimaan halli-
tuksen tahtoa päästä rauhanso-
pimukseen. Kallinen ilmoitti pää-
ministerille, ettei tiedä, mitä puo-
lustusministerin tehtäviin kuuluu, 
mutta aseiden hankintaan, upsee-
rien nimittämiseen  ja sotapoten-
tiaalin lisäämiseen hän ei osallis-
tu. Siitä on tehtävä kirjallinen so-
pimus. Tehtävät jaettiin ja Pekkala 
otti ne tehtävät, joista Kallinen ha-
lusi vapautua. 

Asevelijuntta oli ottanut so-
sialidemokraattisessa ryhmäs-
sä vallan. He olivat olleet sodan 
kannalla ja tiesivät, että Kallinen 
oli oppositiomies. Emil Skog oli 
nostettu puolueen puheenjoh-
tajaksi vain sen takia, että tarvit-
tiin proletaarinen keulakuva. Kal-
linen oli nähty Helsingissä tilai-
suuksissa, joissa työväenliikkeen 
eri puolet neuvottelivat mah-
dollisen yhteistyön aloittamises-
ta. Kallista epäiltiin kaveeraami-
sesta kommunistien kanssa. Vie-
lä 30-luvulla Väinö Tanner tunnusti 

Kallisen kyvyt ja käytti häntä ”har-
maana eminenssinä” aina silloin, 
kun tarvittiin osaavaa puheitten 
kirjoittajaa. Ministerinpostilta Kal-
linen palasi Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton valistusosaston joh-
toon vuonna 1948, jossa toimessa 
hän työskenteli eläköitymiseensä 
vuoteen 1955 saakka.

Kallisen aikana osuustoi-
mintaliike oli erittäin voimakas, 
1950-luvun puolivälissä jäseniä oli 
jo puoli miljoonaa. Kansa perus-
ti laajan osuustoimintaverkoston, 
johon kuului muun muassa pank-
ki, vakuutuslaitos ja rakennuslii-
ke. Myöhempien aikojen suoma-
laiset osuustoimintamiehet tuho-
sivat liikkeen, joka oli monen suku-
polven yhteistoiminnan tulos. Yr-
jö Kallinen sai vuonna 1957 tasa-
vallan presidentin Urho Kekkosen 
myöntämän opetusneuvoksen ni-
men ja  arvon ”Miehen iän kestä-
nyt menestyksellinen työskentely 
vapaan kansansivistystyön saral-
la ansaitsee yhteiskunnan taholta 
tunnustuksen.”

Elina Tala
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Iltarukouksessaan sotamies Hon-
kajoki rukoili Jahvea varjele-
maan Suomen herroja lyömäs-
tä päätään toista kertaa Karjalan 
mäntyyn. Kapteenin puhuttelus-
sa käytiin seuraavalainen sanan-
vaihto: - Menkää ulos.- Kyllä her-
ra kapteeni. Mutta varoittaisin 
eräästä toisesta tekijästä. Mieles-
täni pahin uhka on tuo keltainen 
vaara. –Ulos! Ulos! –Kuten käsket-
te, herra kapteeni.   (Väinö Linna 
Sotaromaani.)

Se on malum signum paha merkki 
kuten lääkärit sanovat, kun sairas ei 
enää näe eikä kuule. (Miguel de Cer-
vantes. Don Quijote.) Meidän minis-
terimme ja presidenttimme näyt-
tävät potevan vaivaa, josta Honka-
joki pyysi varjelemaan. Sen tasois-
ta on Venäjän vastainen uho ja pa-
kahduttava omahyväisyys, jolla rys-
sävihaa lietsotaan. Onkohan Jahvel-
ta mennyt ohi korvien tuo Honka  - 
j oen pyyntö. 

Sota on laillistettua murhaa-
mista ja tuhoamista. Sitä se on tällä 

hetkellä Ukrainassa, mutta Venäjä ei 
siellä yksin hyökkäys sodi. Koko kris-
tillinen länsiyhteisö on siellä muka-
na. Tämä ei ole ainoa sota Euroopas-
sa toisen maailmansodan jälkeen. 
Samainen arvoyhteisö tuhosi Jugos-
lavian valtion ja jakaa oikeutta Ser-
bialle itseaiheuttamistaan sotarikok-
sista. Neuvostoliiton hajottaminen 
oli koko sen olemassaolon ajan län-
tisen arvoyhteisön toivelistalla. 

Nyt on Venäjän vuoro kantaa 
syyllisyyttä siitä uhosta, jolla kaik-
ki demokraattiset maat omine Heidi 
Hautaloineen ja Sanna Marineineen 
ajoivat Natoa Ukrainaan Venäjän 
saartamiseksi joka puolelta sotilas-
tukikohdilla.

Aina kun isäntävaltiomme 
USA huolestuu jonkin valtion ih-
misoikeuksista se on paha merkki. 
Se tietää sotaan valmistautumista. 
Viimeksi suuressa mitassa USA kävi 
Afganistanissa puolustamassa tyt-
töjen ja naisten oikeuksia. Sellaista 
uskoa ei ollut Israelissakaan, jolla 
meidän kansanedustajamme ja eu-

roparlamentaarikot uskovat isäntä-
valtiomme satraappien puolustavan 
resuisten afgaanityttöjen oikeutta 
käydä koulua.

Nyt USA on jälleen havain-
nut Kiinan vihollisekseen. Jim-
my Carterin presidenttikaudella 
1977 – 1981 USA huolestui ihmisoi-
keuksista Kiinassa. Silloin maan jo-
hdossa oli Mao Zedongin koirak-
oulun käynyt Deng Xiaoping, joka 
ei vähästä hätkähtänyt. Kun Carter 
otti vierai lullaan puheeksi ihmisoi-
keudet  niin Deng sanoi, että me 
voim me lähettää heti neljä miljoo-
naa kiina laista teidän maahanne ja 
kym menen vuoden kulutta he hal-
litsevat USA:n taloutta. Carterin 
kiin nostus kiinalaisten ihmisoikeuk-
siin loppui siihen. Olihan Deng teh-
nyt selvän tarjouksen. Kaikki sorre-
tut saavat lähteä demokratian koti-
maahan.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 18.8.2022

Demarit ja Vasemmistoliitto tukivat 24.9.2016 Rojava-liikettä ja kurdi-
kansaa. Tämä ei estänyt heitä taipumasta Turkin ja USA:n painostuksen 
edessä kurdikansaa vastaan.
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Historiallisen materialismin perusteista (8/4/1)
Kansan äänen numerosta 5/19 lähtien olemme julkaisseet artik-
kelisarjaa, josta muodostuu pohja historiallisen materialismin 
opiskelun pohjaksi. Kirjoitukset perustuvat Kommunistien liiton, 
DSL:n, Marxilaisen pyhäkoulun ja -lauantai tiimin alustuksiin. Kan-
san äänen 5/19 ingressissä todettiin työväenliikkeen hajaannuksen 
yhdeksi perussyyksi, että meiltä puuttuu työväenliikkeen toiminnal-
le suuntaa luova yhtenäinen tieteellinen maailmankatsomus. 

Marxilaista maailmankatsomusta ei ole yli 40 vuoteen päivitet-
ty vastaamaan tie teen ja yhteiskuntakehityksen uusiin saavutuksiin . 
Kansan äänen 3/18 artikkelissa ”On palattava Marxiin ja Leniniin” 
torjuimme väitteet, että materialistinen historiankäsitys olisi marxi-
laisuudelle vieras näkökanta. Tarvitsemme dialektisen- ja historial-
lisen materialismin opintoaineiston, jossa huomioidaan tieteellisen 
maailmankatsomuksen merkitys työkansalle, kun kehitämme vaih-
toehtoa nykyiselle imperialistiselle uusliberalismille.

Olemme julkaisseet luonnokset historiallisen materialismin pe-
rusteiden seitsemään (7) ensimmäiseen lukuun. Oheinen kirjoitus 
on sosialistista ja kommunistista yhteiskuntamuodostumaa käsitte-
levän 8. luvun 4. osa. Kansan äänen seuraavissa numeroissa 5-6/2022 
arvioimme sosialistisen ja kommunistisen yhteiskuntakehityksen 
käytännön toteutusta toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sekä 
sosialistisen ja kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän väliaikaisen 
alasajon syitä.

Tämä kirjoitus (8/4/1) Mongolian siirtymisestä feodalismista so-
sialismiin on merkittävä, koska se osoitti, että feodalismista voidaan 
siirtyä suoraan sosialismiin, kunhan tarvittavat objektiiviset edelly-
tykset täyttyvät (Lenin 1920). 

8. Sosialistinen ja kommunistinen yh-
teiskuntajärjestelmä  [osa 4/1]
Mongolian kehitys 
feodalismista sosia-
lismiin

Mongolien maailmanvallan jälkeen 
valtakunta hajaantui pieniin kaani-
kuntiin, eikä lopulta pystynyt vas-
tustamaan Mantšurien hyökkäyk siä. 
Mantšuurit valloittivat Mongolian 
vuonna 1691. Mantšurialaiset feo-
daaliherrat jakoivat Mongolian 
pieniin hallintoalueisiin estääkseen 
Mongolian uuden nousun.

Karja oli mongolialaisen feo-
daaliyhteiskunnan päätuotanto-
väline ja tuotantosuhteet perustui-
vat feodaaliherrojen maanomistuk-
seen, valtaviin karjamääriin ja osin 
arat-maaorjien omistukseen. Mon-
golian tapauksessa feodaalimaan-
omistuksen erikoisuus oli siinä, et-
tä maata käytettiin enimmäkseen 
luonnollisena laidunmaana. Aratit 
joutuivat suorittamaan paikallisille 
ja mantšurialaisille feodaaliherroille 
maksuja rahana sekä luonnontuot-
teina. Koko kauppa oli ulkomaisten 
kauppiaiden hallinnassa, jotka feo-
daaliherrojen ohella riistivät arateja.

B u d d h a l a i s u u s 
saapui Mongoliaan 
1500-luvulla ja yhdestä 
sen haarasta tuli maan 
virallinen uskonto. Laa-
malaisuus ulotti vaiku-
tuksensa kaikille elä-
mänaloille ja se palveli 
laajan luostariverkoston 
avulla sekä kotimaisia 
että ulkomaisia riistäjiä. 
1900-luvun alussa maas-
sa oli n 700 luostaria ja 
niissä 100  000 laamaa, 
jotka elivät kansan kus-
tannuksella. Mongolian 
papisto ei ollut kuiten-
kaan yhtenäistä. Alem-
man asteiset laamat oli-
vat ylempien laamojen 
hallinnassa ja alemman 
asteiset laamat osallistui-
vatkin myöhemmin val-
lankumouksen toteutta-
miseen.

Aratien ankarasta 
riistosta johtuen eri-
laisia kansannousuja 
oli säännöllisesti. Ne 
kuitenkin kukistettiin 
aina verisesti. 1900-lu-
vun alussa kansainvä-

linen pääoma alkoi levittäytyä Kii-
naan, mikä heijastui myös Mongo-
liaan. Kauppa kehittyi voimakkaasti 
tietyn mongolialaisen väestönosan 
keskuudessa ja Mongoliasta tuli 
puolisiirtomaa. Tämä aiheutti lisära-
situksia arateille entisten feodaalira-
sitteiden päälle. 

Itsenäistyminen ja auto-
nomia

Tilanteen kärjistyminen aiheutti laa-
jan kansannousun. Samaan aikaan 
Kiinassa mantsu-dynastia syrjäytet-
tiin. Mongolialaiset feodaaliylimyk-
set ottivat kansallisen vapautusliik-
keen johdon käsiinsä ja julistivat 1. 
joulukuuta 1911 itsenäiseksi Mon-
golian, johon sisältyi Ulko-Mongo-
lia- ja Sisä-Mongolia, sekä Tuva. Kah-
deksannesta Jebtsundamba Khu-
tuktusta tehtiin Bogd Khan, eli pyhä 
hallitsija. Uusi hallinto tukeutui tsaa-
rin Venäjään. 

Kiinalainen comprador-por-
varisto ei kuitenkaan hyväksynyt 
itsenäisyyttä ja saikin aikaan ns. 
kolmisopimuksen Kiinan, Venäjän 
ja Mongolian välillä. Sopimus taka-
si Kiinan ylivallan Ulko-Mongolias-
sa (=nykyinen Mongolia) ja Mongo-

lia sai autonomisen aseman. Riistä-
jät muuttuivat, mutta riisto jatkui. Si-
sä-Mongolia jäi osaksi Kiinaa ja Tu-
va itsenäistyi ja liittyi myöhemmin 
(1944) osaksi Neuvostoliittoa.

Lokakuun vallankumouk-
sen vaikutukset

Lokakuun vallankumous muutti ti-
lannetta myös Mongoliassa. Val-
lanpitäjät alkoivat pelätä asemansa 
puolesta. Kiinalaiset toivat mongo-
liaan sotajoukkoja 1918–1919. Mon-
golian autonomia lopetettiin mon-
golialaisen feodaali ylimystön tuella 
ja Mongoliasta tuli Kiinan maakunta.

Vuonna 1919 muodostet-
tiin Urgassa (nykyään Ulan Bar-
tor) kaksi toisistaan riippumatonta 
illegaalista vallankumousryhmää. 
Damdiny Suhe-Batorin (Damdiny 
Sühbaatar) johtamat vallankumouk-
selliset kokosivat laajat kansanjou-
kot taisteluun ja alkoi imperialismin 
ja feodalismin vastainen vallanku-
mous.

Japanilaiset keräsivät Kau-
koidässä valkokaartijoukkojen 
jäännökset taistelemaan tuoret-
ta neuvostovaltaa vastaan ja murs-
kaamaan Mongolian vapautusliik-
keen. Paroni Roman von Ungern-
Stenbergin johtama armeija hyök-
käsi Mongoliaan 1921 ja samaan ai-
kaan kiinalaisten armeija yritti saada 
koko Mongolian valtaansa. Ungern-
Stenbergin joukot saapuivat Mon-
goliaan kiinalaisten syrjäyttämän 
kuninkaallisen ja uskonnollisen joh-
tajan Bogd Khanin kutsumina ”va-
pauttajina”. Tammikuussa 1921 Un-
gern-Sternberg pyrki useaan ottee-
seen valloittamaan pääkaupungin 
Urgan, mutta hänet torjuttiin ja hän 
kärsi raskaita tappioita. Helmikuus-
sa 1921 hän ajoi kiinalaiset kaupun-
gista ilman taisteluja. Paroni nostatti 
Bogdo-kaanin takaisin valtaan, mut-
ta piti tätä kontrollissaan.

13. maaliskuuta Mongolia ju-
listautui itsenäiseksi monarkiak-
si, jonka diktaattoriksi tuli Ungern-
Sternberg ja hengelliseksi johta-
jaksi Bogdo-kaani. Ungern-Stern-
bergin ajatusmaailma oli kummal-
linen sekoitus venäläistä nationa-
lismia ja itämaisia uskomuksia, ku-
ten buddha laisuutta. Hän uskoi ole-
vansa Tsingis-kaanin reinkarnaa-
tio, mistä johtuen hänestä on käy-
tetty nimitystä Ungern-kaani. Hä-
net tunnettiin myös nimellä hullu-
paroni. Hänen lyhyt hallituskauten-
sa Mongoliassa oli ryöstelyn ja väes-
töön kohdistuneen terrorin leimaa-
ma. Tiibetin 13. Dalai Lama tuki Un-
gern-Sternbergiä ja lähetti tämän 
avuksi oman henkivartijansa ja sa-
toja sotilaita.

Vallankumoukselliset jatkoi-
vat maanlaista valistustyötä ja or-
ganisoivat taisteluosastoja. Mon-
golian kansanpuolue piti ensimmäi-
sen kokouksensa 1.3.1921. Mongo-
lian väliaikainen demokraattinen 
hallitus valittiin 13.3.1921 työtäte-
kevien joukkojen kokouksessa. Täs-
tä tuli vapaustaistelun johto-orga-
nisaatio. Talonpoikien lisäksi taiste-
luun otti osaa sivistyneistöä ja osa 
feodaaliherroista. 

Mongolian vallankumous al-
koi 18. maaliskuuta, kun 400 va-
paaehtoista Damdiny Suhe-Bato-
rin johtamaa sotilasta hyökkäsi    2 
000  miehen kiinalaisen varuskun-
nan kimppuun Kyakhtassa Mongo-
lian pohjoisrajalla ja kiinalaisarmei-
ja pakotettiin lähtemään maasta. 
Väliaikainen hallitus pyysi Neuvos-
to-Venäjältä apua valkokaartilais-

ten kukistamiseen ja yhdessä pu-
na-armeijan kanssa joukot aiheut-
tivat suuria tappioita valkokaartilai-
sille. Pääkaupunki Urga vapautettiin 
heinäkuussa ja demokraattinen hal-
litus muodostettiin 11.7.2021. Vuo-
den loppuun mennessä koko maa 
oli vapautettu ja valkokaartilaisjou-
kot hävitetty. Mongolia ja Neuvosto-
Venäjä tekivät 5.11.2021 sopimuk-
sen, jossa maat tunnustivat toisensa.

Vallankumouksen jälkeen

Uusi hallitus ryhtyi demokratisoi-
maan maata, mutta se osoittau-
tui erittäin vaikeaksi feodaaliherro-
jen, kauppiaiden ja kirkon sabotaa-
sin vuoksi. Kuitenkin tärkeimmät de-
mokraattiset uudistukset toteutet-
tiin vuosina 1921–1924. Näitä oli-
vat maaorjuuden lopettaminen, ul-
komaisten velkojen lakkauttaminen, 
rajoitukset ulkomaiselle pääomal-
le, kauppa- ja kulutusosuuskuntien 
muodostaminen jne. Ylimysten ja 
kirkon omaisuutta ryhdyttiin verot-
tamaan ja verotuloilla lujitettiin ta-
lonpoikaisluokan asemaa feodaali-
luokkaa vastaan.

Vuosien 1922–1924 aikana 
koko vanha hallintojärjestelmä 
purettiin talonpojat tulivat mukaan 
alueiden hallintoon. Myös maaky-
symykseen ryhdyttiin puuttumaan 
uudelleen ruhtinaiden omistamien 
laitumien uudelleenorganisoinnil-
la. Vaikka ruhtinaat menettivätkin 
maa-alueiden omistuksen, he omis-
tivat kuitenkin edelleen suuria kar-
jalaumoja ja ne saivat kulakkityyppi-
sen talouksien piirteitä. Sama koski 
luostarien omistamia karjalaumoja.

Vuonna 1923 Neuvosto-Venä-
jä ja Mongolia allekirjoittivat en-
simmäisen kauppasopimuksen, 
joka oli Mongolian kannalta edul-
linen. Huolimatta demokraattisis-
ta uudistuksista, vuonna 1924 86,4 
% kauppavaihdosta oli ulkomaisis-
sa käsissä. Ulkomainen pääoma tuki 
Mongolian taantumuksellisia piirejä, 
mikä aiheutti paljon ongelmia talou-
dessa. Myös hallituksessa oli henki-
löitä, jotka halusivat edistää kansal-
lisen porvariston etuja. Kapitalistiset 
ainekset käyttivät myös perustettu-
ja osuuskuntia omien etujensa aja-
miseen.

Kohti maareformia

Mongolian kansan vallankumouk-
sellisen puolueen kolmas kongressi 
hyväksyi 1924 politiikan, jonka mu-
kaan Mongolian ainoa oikea hyväk-
syttävä tie on ei-kapitalistinen tie. 
Tämä oli haastava linjanveto, sillä 
Mongoliassa ei tuolloin ollut prole-
tariaattia eikä teollisuutta. Talous oli 

yksipuolinen ja perustui karjankas-
vatukseen, väestö oli miltei koko-
naan lukutaidotonta ja buddhalai-
sen kirkon voimakkaan ideolo gian 
alainen.

Feodaaliylimystön omaisuu-
den takavarikoimiseen liittyvät 
haasteet osoittautuivat erittäin 
merkittäviksi. Työhön paneuduttiin 
systemaattisesti ja syksyllä 1929 ja 
talvella 1929–1930 kansanvalta ta-
kavarikoi noin 600 feodaaliomista-
jan tilaa (pakkoluovutettavia suurti-
loja oli yhteensä 729). Osa karjasta 
ja omaisuudesta luovutettiin maa-
talousosuuskunnille ja loput jaettiin 
köyhien paimentolaisten kesken. Ta-
kavarikoinnit jatkuivat 1930–1931 ja 
yhteensä 1000 maallisen tai kirkol-
lisen feodaaliylimystön tilaa takava-
rikoitiin vuoden 1932 toukokuuhun 
mennessä.

Toinen toimenpide, joka to-
teutettiin 1930–1931 oli kam-
panja, jossa vaadittiin veroja luos-
tarien tiluksista ja pysyvien palkko-
jen vahvistamista maatyöläisille se-
kä luostarien karjan jakamista köy-
hille. Tämä lopetti kirkon suoritta-
man julman riiston. Köyhille talon-
pojille ryhdyttiin myöntämään luot-
toja, eläinlääkäriverkosto luotiin ko-
ko maahan ja heinänkorjuuseen tal-
ven varalle ryhdyttiin panostamaan 
valtion toimesta.

Kapitalististen maiden kaup-
payhtiöistä eroon pääsy kes-
ti kymmenen vuotta. Sitä ei teh-
ty kerralla vaan vähitellen. Erityises-
ti kuluttajaosuuskuntien muodosta-
minen osoittautui tärkeäksi. Valtion 
finanssi-, kauppa- ja luottojärjestel-
män luomisella, valtion ja osuuskun-
tien teollisuuden perustamisella ja 
kehittämisellä, nykyaikaisilla kulje-
tus- ja liikenneyhteyksillä pystyttiin 
lopulta romuttamaan feodaaliyli-
mysten taloudellinen mahti ja pois-
tamaan nousevat kapitalistiset ele-
mentit. Teollisuus siirtyi kokonaan 
yhteiskunnalliseen omistukseen ja 
yksityisomistus säilyi osin karjata-
loudessa. Arat-kulakit, joilla oli pal-
kattua työvoimaa, pidettiin kurissa 
verotuksella.

Mongolian valtiollista itsenäi-
syyttä uhkasivat jatkuvasti kiina-
laiset militaristit ja japanilaiset im-
perialistit. Sen vuoksi merkittävä osa 
valtion budjetista (50–60 %) jou-
duttiin käyttämään puolustukseen. 
Vuosina 1935–1936 ja 1939 japani-
laiset militaristit alkoivat järjestel-
mällisesti provosoida sotilaallisia 
konflikteja Halhin-Golin ja Bulan-
Dersin alueella. Vuonna 1939 suu-

Damdiny Sühbaatar ensimmäinen Mongolian 
kansan vallankumouspuolueen johtaja. Vuon-
na 1919 Sühbaatar ja Horloogijn Tšoibalsan or-
ganisoivat imperialistiselle komennolle vasta-
voiman, josta muodostui myöhemmin Mongo-
lian kansanarmeija. Sühbaatarin johtama ar-
meija voitti Roman von Ungern-Sternbergin 
imperialistista komentoa puolustavat joukot 
ja valloittivat Ugran (Ulan Bator) heinäkuussa 
2021. Sühbaatar vieraili pian Venäjällä ja tapa-
si Leninin. IMF-komennon määräyksestä Süh-
baatarin ja Tšoibalsanin muistomerkit hävitet-
tiin Sühbaatarin aukiolta ja paikalle rakennet-
tiin Tšingis Kaanin muistomerkki v. 2006.

Teollisuus on viime vuosina kehittynyt, kun läntiset yritykset ovat saa-
neet toimintaoikeuksia maan rikkaisiin öljy-, kivihiili- ja malmivarantoi-
hin. Käytännössä ulkomaiset yritykset hallitsevat maata. Ulan Batoris-
sa rakennetaan ulkomaisen teollisuuden ja työvoiman tarpeisiin. Net-
tiä tutkimalla näkee, että pilvenpiirtäjiä kohoaa kaikkialle. Kaupungin 
väkiluku on noussut nopeasti 1,2 miljoonaan. Pakkastalvina 10 vuotta 
sitten kaupunkiin virtasi karjansa menettäneitä ihmisiä, jotka asuvat 
kaupungin reuna-alueilla jurtissa, joita lämmitetään kivihiilellä. Tämä 
on syy kaupungin huonoon ilmanlaatuun.
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ret japanilaiset sotilasmuodostel-
mat hyökkäsivät Mongolian alueel-
le. Yhdessä puna-armeijan kanssa 
mongolialaiset murskasivat japani-
laiset joukot elo-syyskuun vaihtees-
sa 1939. Selkkauksen seuraus oli se, 
että Japani oli vakuuttunut Neuvos-
toliiton sotilaallisesta voimasta ja pi-
dättyi enää hyökkäämästä sitä vas-
taan.

Teollistaminen

Vallankumouksen voiton jälkeen 
valtio ja kauppa- ja kulutusosuus-
kunnat ottivat hallintaansa pienet 
käsityö ja puolikäsityöyritykset, jot-
ka olivat olleet Bogdo-Gegenin hal-
lituksen tai ulkomaalaisten hallussa. 
Näitä olivat villanpuhdistuslaitokset, 
pienet nahanmuokkausverstaat, Ur-
gan sähkölaitos sekä Nalaihan hiili-
kaivokset.

Näitä yrityksiä laajennettiin ja 
modernisoitiin. Hiilikaivoksia ko-
neellistettiin ja uusia kaivoksia avat-
tiin. Teollisuuden kehittämiseen ei 
ollut varoja ja sitä tehtiin hyvin pit-
kälti Neuvosto-Venäjältä saaduil-
la edullisilla lainoilla. Ensimmäinen 
suuri yritys, Ulan Batorin teollisuus-
kompleksi rakennettiin 1934. Kom-
pleksia laajennettiin huopatehtaal-
la 1936 ja villakutomolla 1940. Työ-
väestö kompleksiin saatiin maatyö-
läisistä, köyhistä maanviljelijöistä ja 
alemman tason laamoista.

Vuodesta 1940 vuoteen 1947 
teollisuustuotanto kasvoi 450 % 
ja osuustoiminnallinen teollisuus 
88 %. 1970-luvulle tultaessa Mon-
goliasta oli kehittynyt teollisagraa-
rinen maa.

Maatalouden kehitys

Vallankumouksen jälkeen maa siir-
rettiin koko kansan omaisuudeksi. 

Ennen maatalouden osuustoimin-
nallista Mongoliassa oli yli 200 000 
aratien pientä paimentolaistalout-
ta. Hallitus tuki näiden tuottajien 
toimintaa niin, että ne voisivat tuot-
taa ylijäämää, mikä lisäsikin aratien 
varallisuutta. Vuonna 1956 63 % kai-
kista arateista oli luettavissa keskiva-
rakkaiksi. 

Karjankasvatus pysyi jatku-
vasti pientuottajien käsissä. Tä-
hän liittyi haasteita. Yksityistalouk-
sissa oli hyvin suuria koko eroja. 
Muutamilla oli jopa tuhat päätä kar-
jaa, toisilla sata ja toisilla vain muu-
tama eläin. Tämä kehitys olisi johta-
nut joidenkin aratien rikastumiseen 
ja joidenkin köyhtymiseen. Oli vält-
tämätöntä osuustoiminnallistaa kar-
jankasvatus.

Työ oli kuitenkin vaikeaa ja 
vaati paljon informaatiota, jot-
ta osuustoiminnan hyödyt tunnis-
tettiin. Vuosina 1930–1932 vaikut-
ti vasemmistopoikkeama, joka pyr-
ki nopeuttamaan kollektivisointia 
ottamatta huomioon tasavallan ke-
hityksen historiallisesta vaiheesta 
määräytyviä erikoispiirteitä. Nämä 
organisoivat useita satoja kollektii-
vitiloja ja joillakin alueilla 40–80 % 
väestöstä oli kollektivisoinnin piiris-
sä. Nämä kollektiivit eivät kyenneet 
innostamaan jäseniään moraalisesti 
eikä materiaalisesti. Tämän seurauk-
sena hyvin alkanut kehitys sai taka-
pakkia ja eläinten määrä väliaikai-
sesti kääntyi laskuun.

Puolue tuomitsi nämä toi-
met kolmannessa täysistunnos-
sa vuonna 1932. Puolue päätti lak-
kauttaa toimimattomat kollektiiviti-
lat ja kehittää vain lupaavimpia tilo-
ja täysin vapaaehtoisuuden pohjal-
ta. Samaan aikaan puolue ryhtyi sel-
vittämään tarkoituksenmukaisem-
pien ja helpommin saavutettavim-
pien yhteistyömuotojen etsimistä 
karjankasvattajien keskuuteen.

Keskeinen merkitys tässä oli 
aratien tuotantoyhtymällä ATY, 
joka syntyi vuonna 1934. ATYihin 
liittyi pääosin köyhiä ja vain perhei-
den päämiehet. He itse päättivät, 
mitkä tuotantovaiheet tulevat so-

sialisoinnin kohteeksi ja osallistujil-
le maksettiin pääasiassa samaa palk-
kaa. Sosialisoidun talouden tuloista 
luovutettiin osa ATYlle kollektiivise-
na tulona ja osa jaettiin yhteenliit-
tymän jäsenille korvauksena kar-
janhoidosta ja muusta työstä. ATY-
järjestelmä sai aratit vakuuttuneik-
si kollektiivisen työn ja maatalouden 
yhteistoiminnan eduista.

Vuonna 1940 Mongoliassa 
oli jo noin 90 ATY-tilaa ja vuosina 
1948–1952 tilojen määrä kolmin-
kertaistui. ATY-tilojen karjamäärä 
kasvoi nopeammin kuin yksityista-
louksien ja tämä innosti arateja liit-
tymään yhteen. Samaan aikaan ke-
hitettiin valtiontiloja, joilla voitiin ot-
taa käyttöön ja kehittää modernia 
teknologiaa. Mongoliassa oli vuon-
na 1932 kolme karjankasvatukseen 
ja viisi viljankasvatukseen suuntau-
tunutta valtiontilaa, vuonna 1943 
niitä oli 10 ja vuonna 1955 18. Lisäk-
si otettiin käyttöön kone- ja niitto-
asemia.

Valtiontilat ja niittoasemat li-
säsivät osaamista ja tuottavuutta 
ja veivät kapitalististisilta aineksilta 
mahdollisuuden riistää köyhiä ara-
teja. Hyvien kokemusten perusteel-
la syntyi vuonna 1956 kansanliike 
vapaaehtoisen yhteistoiminnan ke-
hittämiseksi. Valtio perusti sellaisen 
tuotteiden luovutusjärjestelmän, jo-
ka edisti ATY-tilojen talouden kehit-
tämistä ja antoi aineellisia kannus-
tuimia niiden jäsenille. Tämä lisäsi 
niiden taloudellista toimintaa. 

Maareformi vietiin loppuun

ATY-tilojen työläisten konferenssis-
sa vuonna 1955 hyväksyttiin uudet 
tilojen mallisäännöt ja tuotantoyh-
tymät nimettiin uudelleen maanvil-
jelysosuuskunniksi.

Uusien sääntöjen mukaan 
osuuskuntaan liittyy koko perhe, 
myös nuoriso, joka on saavuttanut 
16 vuoden iän. Jokaisen osuuskun-
nan jäsenen on työskenneltävä vä-
hintään 75 työpäiväyksikköä vuo-
dessa. Uusien sääntöjen mukaan 
muodostettiin jakamattomia va-
rantoja julkisista tuloista ja sosiali-
soiduista tuotantovälineistä. Noin 
25–30 % kollektivisoidusta karjas-
ta ja MOK:n jäsenten liittymismak-
sut sisällytettiin jakamattomiin va-

rantoihin. Rahas-
toja perustettiin 
myös sivistyksel-
lisiä ym. asioita 
varten.

S ä ä n n ö t 
säätelivät myös 
jäsenten henki-
lökohtaista kar-
janomistusta. 
Esimerkiksi aro-
metsäalueel la 
karjan enimmäis-
määrä oli 100 
päätä ja Gobin 
autiomaassa 150 
päätä.Vuodesta 
1956 konease-
mat alkoivat an-
taa MOK:lle laa-
jempaa palvelua. 
Vuoden 1957 loppuun mennessä n. 
33 % arat-perheistä oli li liittynyt va-
paaehtoisesti osuustoimintatiloi-
hin. Maatalouden osuustoiminnal-
listaminen saatiin loppuun vuonna 
1959, jolloin maassa oli 389 MOK-ti-
laa joihin kuului 99,3 % aratien maa-
tiloista ja 73,3% aratien karjan koko-
naismäärästä. Tuotantovälineiden 
sosialistinen omistus oli voittanut 
kaikilla kansantalouden sektoreilla.

Sittemmin MOK:t yhteen su-
lautuivat suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. Myös mallisääntöjä uu-
distettiin niin, että yksityisesti omis-
tetun karjan määrää vähennettiin, 
sillä suuret yksityiset karjalalaumat 
vähensivät MOK:n jäsenten yhteis-
kunnallista työtä. Uudet karjamää-
rät olivat 10 päätä perheenjäsen-
tä kohden (max 50 päätä). Gobin 
alueel la enimmäismäärä oli 15 ja 
75 päätä. Osuustoiminnan toteutta-
misen yhteydessä maareformi suo-
ritettiin loppuun, jolloin osuuskun-
nille ja valtiontiloille jaettiin laidun-, 
heinänkasvatus-, ja viljelykelpoiset 
alueet, metsät ja vesialueet. Tällä oli 
suuri merkitys karjanhoidon tehos-
tamiselle.

Maatalouden tuottavuus kas-
voi reformien myötä ja samaan ai-
kaan panostettiin jatkojalostusteol-
lisuuden kehittämiseen. Esimerkik-
si vuosien 1957 ja 1959 välisenä ai-

kana villan, maidon ja lihan tuotan-
to kasvoi osuuskunnissa 150-240 %, 
viljan kokonaistuotanto 400 % ja 
heinän kokonaistuotanto 150 %.

Valtiontilojen merkitys oli 
myös suuri. Ne toimivat viljan, pe-
runan ja vihannesten päätuottajina. 
Ne toimittavat MOK:lle myös kan-
takirjakarjan.  Vuonna 1965 valtion 
tilojen keskipinta-ala oli 10 800 ha, 
niillä oli keskimäärin 155 traktoria, 
44 leikkuupuimuria ja paljon muita 
koneita. Osuustoimintatilojen koko 
oli keskimäärin 418 000 ha ja karjaa 
oli 60 000 päätä.

Kulttuurivallankumous

Kuten aiemmin todettiin, ennen val-
lankumousta pääosa mongolialai-
sista oli luku- ja kirjoitustaidotonta. 
Ensimmäiset alkeiskoulut avattiin 
1923–1924. Vuoteen 1961 mennes-
sä kaikki lapset kävivät koulua. Van-
hemmalle väestölle järjestettiin ilta-
koulutusta. 

Vallankumouksen jälkeen 
otettiin tavoitteeksi hävittää lu-
ku- ja kirjoitustaidottomuus. Vuo-
teen 1952 mennessä 99 % maan ai-
kuisväestöstä osasi lukea ja kirjoit-
taa omalla äidinkielellään. Koulun 
lisäksi armeija oli merkittävässä ase-
massa luku- ja kirjoitustaidottomuu-
den poistamisessa.

Jopa porvarillisissa, kapitalis-
mia puolustavissa medioissa, pu-
hutaan mieluusti kansanvallas-
ta. Miten hyvin se on toteutettu 
pohjoismaisissa hyvinvointiyh-
teiskunnan malleissa. Saahan si-
tä tietysti puhua ja kirjoittaa mi-
tä huvittaa, mutta todellisuudes-
sa meillä ei vallitse kansanvalta, 
vaan asia on niin päin, että mei-
tä -kansan enemmistöä- hallitaan 
pienen vähemmistön toimes-
ta. Näennäisesti olemme vapaita 
kansalaisia, näin ainakin haluam-
me uskoa, vaikka käytäntö ja yh-
teiskunnallisen todellisuuden tut-
kiminen puhuu omaa karua kiel-
tään toisenlaisesta järjestykses-
tä, missä kansalaisten valvontaa 
ja yleensä kaikinpuolista kontrol-
lointia tullaan entisestään tehos-
tamaan.

On saatu luotua nurinkurinen tilan-
ne, missä työväenluokkaiset ihmiset 
uskovat porvarillisten valtamedioi-
den kertovan totuuden erilaisista 
ajankohtaisista asioista ja koko yh-
teiskunnan perusteista. Kannattaa 
kuitenkin pitää mielessä, että niin 
kauan, kun on erikseen työnantajat 
ja työntekijät, ei missään vaativam-
massa mielessä voida puhua demo-
kratian toteutumisesta ja vapaudes-
ta palkkatyöläisten osalta.

Esseessä ”The Ethics of Belief” 

englantilainen matemaatikko 
W.K.Clifford (1845–1879) esittää 
periaatteen, jonka mukaan on ”ai-
na ja kaikkialla väärin uskoa mihin-
kään riittämättömin perustein”. Mie-
lestäni tuota periaatetta tulisi nou-
dattaa kaikkialla käytännön elämäs-
sä, ei vähiten esimerkiksi uskontojen 
tutkimuksessa. Itseasiassa olisi ero-
tettava puhdas usko ja varmennet-
tu tieto toisistaan; ne eivät kuulu yh-
teen. Kun minä saatan sanoa usko-
vani johonkin asiaan, niin se edellyt-
tää hyviä perusteluja, toisin kun us-
konnollinen usko, joka usein lepää 
vain mielikuvituksen rasittavana si-
vutuotteena, joka ei kohtaa todelli-
suutta sellaisena kuin se on.

Todellisuudessa meillä on 
vain tämä materialistinen maail-
ma ja universumi kaikessa koko-
naisuudessa ja loputtomuudessa. 
”Mutkallisuudestaan ja erilaisista 
ominaisuuksistaan huolimatta kai-
killa luonnonesineillä ja -ilmiöillä on 
kuitenkin jotain yhteistä. Kaikki ne 
ovat itsenäisesti olemassa eli filo-
sofista kieltä käyttäen ovat olemas-
sa olevia objekteja, joihin kohdistu-
vat ihmisen ajatukset ja käytännöl-
linen toiminta. Kaikilla niillä on yk-

si yhteinen ominaisuus: ne ovat ole-
massa riippumatta siitä, mitä me 
ajattelemme niistä tai ajattelem-
meko niitä ollenkaan. Juuri näiden 
tunnusmerkkien perusteella marxi-
lainen filosofia kattaa ne yhteisellä 
materia-käsitteellä. Olisi aivan tur-
haa etsiä jotain ”puhdasta” mate-
riaa tai materiaa ”yleensä”. Materia 
on olemassa konkreettisten esinei-
den ja il miöiden loputtomana moni-
naisuutena, ja kukin näistä esineistä 
ja ilmiöistä on yhtenäisen materiaa-
lisen maailman osanen.” (Yhteiskun-
taoppi. Kustannusliike Edistys. Mos-
kova 1978).

Toinen asia mikä porvarilli-
sen tulkinnan mukaan halutaan 
tahallisesti ymmärtää väärin, on 
kysymys kommunismista. Tätä ta-
hallisesti väärin ymmärtämistä sit-
ten valtamedioiden toimesta  syö-
tetään kansalle totuutena. Ei halu-
ta käsittää -eikä sitä porvaristolta 
kohtuudella voi vaatiakaan - ettei 
kommunismi vielä toistaiseksi mis-
sään päin maailmaa ole toteutunut. 
Taistellaanko tässä tuulimyllyjä vas-
taan? Hallitseva porvaristo ja mono-
polipääoma ei koskaan vapaaehtoi-
sesti tule luopumaan saavutetuista 
etuoikeuksista silläkään uhalla, että 

Maaplaneetta kär-
sii jatkuvasti yhä 
enemmän tilan-
teesta, missä jat-
kuva voitontavoit-
telu saattaa koitua 
asuinelinympäris-
tön ja samalla ko-
ko ilmaston tuhok-

si. Varoittavia esimerkkejä ilmaston-
muutoksesta on jo olemassa. 

Yhteiskunnallinen suunnan-
muutos on mahdollista. Kun tie-
tää yhteiskunnan lainomaisuudet, 
ei varteenotettavana vaihtoehto-
na jäljelle jää muuta, kuin pikainen 
siirtyminen sosialismin rakentami-
seen, mikä olisi pitkällinen välivaihe 
siirryttäessä ylenpalttisen tuhlauk-
sen ja turvattomuuden kapitalisti-
sesta talousjärjestelmästä askel ker-
rallaan kohti kommunismia. Maail-
mankatsomuksellisista kysymyksis-
tä valtamedioiden toimesta vielä tä-
nään vaietaan. Kansalaisille jaetaan 
sirpaletietoa, jolloin perusteet usein 
unohtuvat. Sosialismia ja kommu-
nismia vaihdetaan ja annetaan sel-
lainen harhakuvitelma, että Neu-
vostoliiton liittolaisineen lakkautet-
tua, ne eivät enää vaikuttaisi maail-
man menoon ja yhteiskunnalliseen 
tarpeeseen. Miten virheellinen käsi-
tys tuo onkaan, selviää esim. lukies-

sa ”Dialektisen materialismin perus-
teet” -teosta (Kommunistien liitto ry. 
Helsinki 2016).

Mainittu kirja on edelleen 
ajankohtainen selvittäessään mis-
tä dialektisesta materialismista on 
kysymys. Eräiden mielestä teos vain 
toistaa Neuvostoliiton aikaisia käsi-
tyksiä. Tämä pitää osittain paikkan-
sa, sillä vieläkään suurimmalla osal-
la Suomen kansaa ei yhteiskunnan 
perusteista ole oikeaa tietoa. Edel-
leen voidaan sanoa, että perustei-
den tuntemuksen pitää kuulua jo 
sivistykseen. ”Dialektisen materialis-
min perusteet” -teos pyritään vaien-
tamaan, koska sitä ei oikeilla argu-
menteilla kyetä kumoamaan. Ei so-
sialismia ja kommunismia millään 
tietämättömyyttä osoittavilla hei-
toilla kumota. Historiallinen ja dia-
lektinen materialismi lepää jo niin 
vankalla perustalla, että sitä on mah-
dotonta kumota rationaalisilla, järki-
peräisillä selvityksillä. 

Kumoamiseen riittäisi yksi ai-
noa teoria, edellyttäen, että se olisi 
oikea. Sellaista emme vain tule kos-
kaan näkemään. Tämä on materialis-
tinen maailma -kehityssuuntana so-
sialismi- eikä siitä miksikään muutu.

Kai Leivo
Lohja

Sosialismin aikana Mongoliassa toimi hyvin kehittynyt 
kollektiivinen maatalous ja karjataloustuotteiden ja-
lostus. Nyt sanotaan, että demokratiauudistusten myö-
tä osuuskunnat on lakkautettu ja yksityismaatalous  
palautettu. Tätä ei mitenkään voi pitää demokraatti-
sena uudistuksena. Kymmenisen vuotta sitten maata 
koettelivat 50 asteen pakkaset ja kotieläimiä kuoli. Tä-
mä koitui monen maatalousyrittäjän kohtaloksi, kun 
juuri tässä tilanteessa heillä ei ollut kollektiivin suojaa.
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Tällä aukealla keskus-
tellaan marxilaisesta yh-
teiskuntateoriasta. His-
toriallisen materialismin 
osalta kehitämme ja tes-
taamme tulevan opinto-
materiaalin sisältöä. Kri-
tisoikaa,  kommentoikaa 
ja kirjoittakaa.

MEITÄ HALLITAAN JA MEILLE VALEHDELLAAN
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Obama tarkoitti ilmeisesti, että vii-
me syksynä alkaneissa Ukrainan ta-
pahtumissa USA:lla ei olisi ollut mi-
tään intressiä eikä halua toimia yh-
teistyössä myös fasistisina tunnettu-
jen ukrainalaisten järjestöjen kans-
sa. USA on kuitenkin koko tapahtu-
mien ajan tukenut kaikkia niitä voi-
mia, jotka laittomasti ja väkivaltai-
sesti kaatoivat Ukrainan laillisen pre-
sidentin ja tätä tukeneen hallinnon. 
USA:n ja länsieurooppalaisten taho-
jen tuki ei ole ollut vain henkistä laa-
tua esimerkiksi EU:n ja Ukrainan lä-
hestymissopimuksen puolesta, vaan 
myös konkreettista rahallista ja neu-
vonantoapua ns. Maidanin kapinal-
lisille. Tästä on kiistatonta näyttöä - 
eikä apu ole ollut mitenkään pieni-
muotoista. Pois ei lueta myöskään 
sitä, että ulkomaisia toimijoita osal-
listui myös sekä henkilöinä että or-
ganisoituneina ryhminä suoraan ka-
pinalliseen toimintaan ja myös täl-
laisten ukrainalaisten ryhmittymien 
johtamiseen.

Fasistit kärjessä

Kapinan kärkenä ja väkivaltai-
simpana osana toimivat Svoboda 
(Vapaus)-puolueen ja Oikea sektori-
taisteluryhmän aktivistit. Aseita oli 
anastettu armeijan varastoista. Oi-
kea sektori on avoimesti uusnatsi-
lainen organisaatio, jonka puheen-
johtajana toimii Dmitro Jarosh. Hän 
kuuluu myös Trizub (Kolmikärki)-jär-
jestöön, jonka juuret johtavat toi-
sen maailmansodan aikaiseen uk-
rainalaiseen äärinationalistiin ja fa-
sistiin Stepan Banderaan. Bande-
ran tunnukset olivat näkyvästi esil-
lä Maidan-aukiolla, samoin kuin ha-
karistit, rautaristit ja SS:n salamat. 
Svoboda-puolue, joka on vahvasti 
edustettuna nyt Ukrainan väliaikai-
sessa hallituksessa, ei paljoa poik-
kea Oikeasta sektorista, vaikka sitä 
on yritettykin pestä puhtaaksi län-
sieurooppalaisten EU-tahojen toi-
mesta. Näin siitäkin huolimatta, et-
tä joitain vuosia sitten samainen EU 
varoitti Svobodasta sen kansainvä-
listen uusnatsiyhteyksien johdosta. 
Oikea sektori on rekisteröity myös 
puolueeksi vallankaappauksen jäl-
keen. Sillä ei ole hallituspaikkoja, el-
lei sitten joku tai jotkut sitoutumat-
tomista ministereistä ole sen kan-
nattajia. Kansallisen turvallisuus-

neuvoston puheenjohtajana toimii 
Svoboda-puolueen Andrii Parubii ja 
varapuheenjohtajana edellä mainit-
tu Jarosh.  

Pitkät perinteet

USA:lla on perinteitä Ukrainan nat-
sien kanssa harjoitetusta yhteis-
toiminnasta. Saksan antauduttua 
vuonna 1945 tuhannet itäeuroop-
palaiset saksalaisten kanssa yhteis-
toimintaa harjoittaneet henkilöt 
saivat turvapaikan USA:sta tai sen 
kautta Etelä-Amerikasta. Monet jäi-
vät myös esimerkiksi Länsi-Saksaan 
antikommunististen organisaatioi-
den palvelukseen. Useimmat näis-
tä olivat olleet aktiivisia natseja so-
dan aikana. Näin myös Länsi-Ukrai-
nassa vaikuttanut Stepan Bandera 
(1909-1959).

Kirjailija Matti Rossi kirjoit-
ti Tiedonantajassa 23.8.1983 
otsikolla ”USA ja Ukrainan natsit”: 
”USA:n tiedustelu oli yhteydessä 
Ukrainan natseihin jo vuodesta 
1946. Kyseessä oli Banderan johta-
ma Ukrainan nationalistinen järjestö 
ja sen aseellinen siipi, ns. Ukrainan 
partisaaniarmeija.”

Rossin lähteenä oli tuolloin 
vuonna 1982 ilmestynyt yhdysval-
talaisen lakimiehen John Loftusin 
teos The Belarus Secret (Belaruksen 
salaisuus). Loftus oli osallistunut 
Valko-Venäjän sodanaikaisen fasis-
tijärjestön Belaruksen vaiheiden 
selvittämiseen. Tutkimus sisältää 
tärkeitä paljastuksia myös USA:n ja 
Ukrainan natsien suhteista. 

Rossi jatkaa Banderan orga-
nisaatiosta: ”Tämä järjestö armei-
joineen oli Kolmannen Valtakunnan 
yhteistyökumppani ja antoi suu-
ren panoksen natsien sotaponnis-
tuksiin, toteaa Loftus. Kuten Valko-
Venäjälläkin, sen tehtäviin kuului 
sodankäynti neuvostopartisaane-
ja vastaan, poliisitoimi saksalaisten 
miehittämillä alueilla ja juutalaisten 
ryöstäminen ja murhaaminen.”

Karpaattien ”metsäveljet”

Bandera siirtyi länteen ja pääsi Län-
si-Saksaan. Banderan ryhmät jat-
koivat maanalaista taistelua Ukrai-
nan neuvostovaltaa vastaan mm. 
Karpaattien vuoristossa Länsi-Uk-
rainassa. Nämä ”partisaanit” hävisi-

vät taistelunsa lopullisesti noin vuo-
teen 1952 mennessä. Allekirjoitta-
neella oli tilaisuus kesällä 1983 vie-
railla Länsi-Ukrainassa ja käydä mm. 
Lvovin kaupungissa sijainneella soti-
lashautausmaalla. Sinne oli haudat-
tuina lukuisa määrä neuvostovallan 
puolesta ja näitä partisaaniryhmiä 
vastaan taistelleita sotilaita ja mui-
ta Neuvosto-Ukrainan edustajia. Lie-
nenkö väärässä, jos epäilen, että täl-
le muistopaikalle on voinut käydä 
huonosti viime aikoina? Bandera-
laisten maineenpalautus myös Kio-
van tasolla on tuottanut tuhoa sekä 
kulttuurin että sivistyksen alueilla. 
Kymmeniä Leninin patsaita on kaa-
dettu ja tuhottu Länsi-Ukrainassa ja 
myös Kiovassa. Samoin toisen maail-
mansodan voiton muistomerkkejä. 
Svobodan ja Oikean sektorin aktiive-
ja on nähty näissä töissä.

USA organisoi sodan ajan 
natseja

Rossi: ”Loftus seuraa USA:n kylmän 
sodan kiemuroita erään avainhenki-
lönsä, Frank G. Wisnerin kautta. Wis-
ner nimitettiin vuonna 1948 uuden 
tiedustelupalvelun OPC:n (Koordi-
nointielimen) päälliköksi. OPC:n ko-
ko toiminta oli keskitetty Neuvos-
toliittoa vastaan ja sen työnkuvaan 
kuului propaganda, taloudellinen 
sodankäynti, sabotaasi ja kumouk-
sellinen toiminta, mukaan luettu-
na apu Itä-Euroopan maissa toimi-
ville vastarintaryhmille. Maanalai-
nen vastarinta ja tuholaistoiminta 
käsitti myös Ukrainan. Tavoitteena 
oli entisten natsijärjestöjen sotilaal-
lisen toiminnan koordinointi kaik-
kialla Itä-Euroopassa”.  

Matti Rossi jatkoi kirjoitussar-
jaansa Tiedonantajan numeros-
sa 25.8.1983: ”Sotilaallista koulu-
tusta Wisnerin valmennusleireissä 
antoivat amerikkalaiset sekä Wehr -
machtin ja SS:n kouluttajat. Loftus 
ei juuri esitä yksityiskohtaisia tie-
toja Wisnerin natsikommandojen 
operaatioista. Ukrainan natseista 
puhuessaan hän antaa ymmärtää, 
että Wisner avusti näiden sissisotaa 
neuvostovaltaa vastaan.”

Kylmän sodan aikaan

Banderan siirryttyä sodan 
jälkeen Länsi-Saksaan hänen 
johtamansa nationalistijär-
jestö sijoitettiin sinne ja or-
ganisoitiin uudestaan. Neu-
vostoliitto vaati Banderan 
ja monen muun hänen kal-
taisensa natsin luovuttamis-
ta sotarikollisina. Yhdysval-
talaiset kuitenkin suojelivat 
Banderaa ja muita vastaavia, 
koska näistä katsottiin ole-
van apua syntymässä olevas-
sa kylmässä sodassa.

Kylmää sotaa tul tiin 
käymään myös silloisil-
la sähköisillä tiedotus-
välineillä. ”Vapaat” länti-
set radioasemat syytivät 
sosialistisia maita kohta-
an päivittäisen ”likasankon-
sa”. Allekirjoittaneelle ker-
rottiin vuon na 1983, miten 
länsisaksalainen radioase-
ma lähetti yötä päivää Län-
si-Ukrainaan oikeistopro-
pagandaa ukrainan kielel-
lä: kauhukertomuksia neu-
vostovallasta, tekstiä ka-
pitalismin ihanuuksista ja 
USA:n erinomaisuudes-
ta sekä Ukrainan histori-
an uustulkintoja. Pyrkimys 

oli myös nationalismin nostattami-
seen. Tässä tarkoituksessa syytettiin 
alueellisia neuvostovallan edustajia 
venäläistämistavoitteista. Myöhem-
mät banderalaiset olivat tässä tie-
tenkin innokkaasti mukana. Län-
si-Ukrainassa katsottiin vielä siihen 
aikaan olevan vanhastaan jossain 
määrin otollista maaperää tällaiselle 
myyräntyölle. USA oli suurimpia ra-
hoittajia.  

Puhtaaksipesua

Banderalaisten mainetta yritettiin 
sodan jälkeen kohentaa eri yhteyk-
sissä. Solzhenitsynin Vankileirien 
saaristo-teoksen henkilöluettelos-
sa kerrotaan: ”Saksalaisten miehi-
tettyä Lvovin 1941 Bandera julisti it-
senäisen Ukrainan valtion. Saksalai-
set vangitsivat ja internoivat Ban-
deran kannattajia”. Wikipedian mu-
kaan saksalaiset eivät hyväksyneet 
kansallista hallitusta Ukrainaan ja 
tämän takia vangitsivat myös Ban-
deran. Sieltä hänet olisi vapautet-

tu ukrainalaisten nationalistijärjes-
töjen toimesta. Tämä ei kuitenkaan 
muuta miksikään banderalaisten 
myöhempää toimintaa. Natseillakin 
oli ristiriitoja keskenään.  

Rossi (TA 23.8.1983): ”Wisner 
nimittäin väittää, ettei Banderan 
natsijärjestö ollut Saksan natsien 
kummilapsi eivätkä sen jäsenet 
koskaan olleet yhteistyössä saksal-
aisten kanssa” ja ”Ukrainan natio-
nalistijärjestö ja sen v. 1942 luoma 
partisaaniarmeija taistelivat kat-
kerasti sekä saksalaisia että neu-
vostovenäläisiä vastaan”.

Rossin mukaan Loftus to teaa, 
että tämä on kauttaaltaan pa-
junköyttä. Valokuvatuista Bande-
ran järjestön asiakirjoista oli käy-
nyt kiistattomasti ilmi, että useim-
mat järjestön jäsenet olivat toi-
mineet Gestapon tai SS:n hyväksi 
poliiseina, teloittajina, partisaanien 
metsästäjinä ja kaupunkien virkaili-
joina.

Imperialismin kasvot pysy-
vät muuttumattomina

Kymmenien vuosien historiallis-
ta jaksoa tarkasteltaessa ei voi tul-
la muuhun tulokseen kuin, että 
USA:lainen imperialismi ei ole muut-
tunut miksikään entisestään.

Entisen Neuvostoliiton si-
jasta ahdistetaan ja piiritetään 
nyt Venäjää. Maa toisensa jälkeen 
Venäjän ympäriltä on vedetty mu-
kaan Naton aggressiiviseen toi-
mintaan. Sitä johtavat USA ja sen 
sota teolliset valtarakenteet. Niiden 
pyrkimykset määräävät kaiken. 
Venäjälle ja sen liittolaisille ei suoda 
minkäänlaisia turvallisuustakuita, 
vaan jatkuvasti ollaan hyökkäyskan-
nalla ja sekaantumassa niiden ja hei-
kompien valtioiden sisäisiin asioihin. 
Näin on ollut tilanne myös Venäjän 
kannalta tärkeässä Ukrainassa. USA 
ei ole viime aikoinakaan kaihtanut 
yhteistyötä minkään tahon kanssa, 
jolta se voisi saada edes hetkellistä 
tukea omille pyrkimyksilleen. Tämä 
on nähty esimerkiksi Syyriassa. 
Tukeutuminen myös tämän päivän 
banderalaisiin, Ukrainan uusnat-
seihin, on johdonmukaista jatkoa 
aiemmalle politiikalle.

Jaakko Ahvola

Ukrainan fasismi ja USA:n imperialismi 
Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama lausui Brysselissä 
26.3.2014: ”On naurettavaa väittää, että yhdysvaltalaiset juonivat 
fasistien kanssa Ukrainassa” (Helsingin Sanomat 27.3.2014). Lause 
oli osa vastauksesta, jonka Obama antoi puheessaan viikkoa aiem-
min USA:ta kohtaan kriittisen puheenvuoron esittäneelle Venäjän 
presidentti Vladimir Putinille.

Kirjoitus on julkaistu alunperin Kansan äänen numerossa 2/2014. 
Toimituksessa katsottiin, että olisi tarkoituksenmukaista julkaista 
se uudelleen nykyisin Ukrainassa vallitsevan tilanteen valossa. Se 
toimii myös osaltaan kommenttina siihen, että lännessä pyritään 
jatkuvasti kiistämään järjestäytyneen ja laajamittaisen natsismin 
olemassaolo Ukrainassa. Itse artikkelin tekstiä ei ole muutettu, vaik-
ka osa yksityiskohdista onkin jo hieman vanhentunutta. Keskeinen 
sanoma on kuitenkin edelleen ajankohtainen.

Kiovan Euromaidanin aikaan fasistit ja ääri-
oikeistolaiset pitivät päämajaansa kaupun-
gintalossa, jossa seinälle oli asetettu itse 
Stepan Banderan kuva.  Banderalaiset oli-
vat sodan aikana liitossa hitleriläisten kans-
sa ja osallistuivat juutalaisten teloituksiin 
ja ryöstämiseen. Tehtäviin kuului myös so-
dankäynti neuvostopartisaaneja vastaan. 
Samassa paikassa otettiin myös ilmoittau-
tumisia uuteen suojeluskuntaan.
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Ukrainan ”mustan vallankumouksen” symboli on tyylitelty hakaristi, 
joka on yllä olevassa kuvassa piirretty revolution-sanan n-kirjaimeen. 
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Kommunistien Liiton ”Dialekti-
sen materialismin perusteet” on 
30 vuoteen ensimmäinen aineis-
to, jossa työkansan maailman-
kuvaa päivitetään. Siinä olem-
me huomioineet mm. materia- 
ja tajunta-käsitykseen liittyviä 
kysymyksiä, joita aiemmin ei ole 
käsitelty. 

Dialektisen- ja historiallisen ma-
terialismin tunteminen on vält-
tämätöntä, koska työväenluokan 
yhtenäisyyden perustan muodos-
taa marxilainen tieteellinen maail-
mankatsomus. Luokkataistelul-
le tieteelliseen tietoon perustuva 
maailmankuva antaa pitkän aika-
välin suunnan ja auttaa jäsentele-
mään oikein ajan kysymyksiä. 

Tutkikaa ”Dialektisen ma-
terialismin perusteet” 

Vihkonen on jokaisen  nuoren  ja 

t yö l ä i s e n  
k ä s i k i r j a .  
Asioiden il-
maisu sii -
nä voi ol  la 
puutteel-
lista. Pyy-
dämmekin 
l u k i j o i t a 
kommen-
t o i m a a n 

kriittisesti aineistoa. Kritiikin perus-
teella toimitamme siitä historialli-
sen materialismin osion kanssa uu-
den painoksen. Kirjasen välityksen 
postitse tilaajille hoitaa Juha Kiek-
si (juha.kieksi@saunalahti.fi), jol-
loin hinta on seitsemän (7) euroa. 
Kirjaa saa Kansan äänen aktiiveilta. 

Lisätietoja Kommunistien lii-
ton sivulta: www.kommunistien-
liitto.com.

Työkansan tulee omaksua tie-
teellinen maail mankuva
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NKP:n uudestisyntyminen: 30 vuotta eheyttävästä edustajakokouksesta

Puolueen toiminnan  palautuspro-
sessi, jonka uudet valtioelimet en-
sin pysäyttivät ja sitten jopa kielsi-
vät kokonaan, kesti melkein koko-
naisen vuoden. Eikä ainoastaan sik-
si, että tämä toiminta oli vaarallis-
ta sinänsä eikä ainoastaan kiihkeän 
kommunismin vastaisen  kampan-
jan takia, joka lamaannutti monet 
puolueen jäsenet, vaan myös entis-
ten puolueen virkailijoiden joukko-
mittaisen petturuuden vuoksi: Gor-
batshovin toiminta oli vain yksi tun-
netuin ja räikein esimerkki tästä toi-
minnasta.

Hajaannuksessa jäsenistö 
menetti aloitekykynsä

Ulkomaalaiset kommunistit kysyi-
vät minulta usein, miten saattoi käy-
dä niin, että miljoonapäinen puolue 
hajotettiin melkein yhdessä päiväs-
sä, eikä kukaan protestoinut, ku-
kaan ei lähtenyt kaduille? Vastaus 
tähän kysymykseen on hyvin yksin-
kertainen: entinen puoluejohto oli 
niin perusteellisesti hajottanut puo-
lueen, että tavalliset kommunistit 
menettivät aloitekykynsä, ja itse krii-
sin keskellä johtajat pakoilivat hädis-
sään piilopaikoissaan. Tämän tulok-
sena syyskuuhun mennessä 1990, 
kuten puolueemme asiakirjoissa to-
detaan, NKP ”lakkasi olemasta jär-
jestäytyneenä poliittisena voimana”. 

Sen, että vuosikymme-
nien  ajan Neuvostoliiton  yhteis-
kuntajärjestelmää oli nakerta-
nut muodonmuutos, joka uhka-
si johtaa sosialismin vastaiseen val-
lankaappaukseen, oli selvää vain 
muutamalle ihmiselle, eikä ainoas-
taan Neuvostoliitossa. 1980-luvulla 
tutkin ammattimaisesti sovjetolo-
gien eli Lännen experttien kirjoituk-
sia Neuvostoliitosta, valmistelin jopa 
tältä pohjalta väitöskirjaa. Tässä yh-
teydessä luin melkein kaikki kirjoi-
tukset, joissa käsiteltiin eri skenaa-
rioita Neuvostoliiton tapahtumien 
mahdollisesta kehityksestä. Jotain 
perestroikan tapaista ennusti vain 
sovjetologi ja vain yhtenä versiona 
yhteensä viidestä versiosta. 

Hyväksyttiin perestroika 
sosialismin puolesta

Vastakohtana yleiselle mielipiteel-
le siitä, että Brzezinski  oli kaiken 
jo suunnitellut, käytännöllisesti kat-
soen kaikki Lännen expertit eivät 
ennustaneet Neuvostoliitolle mi-
tään vakavia muutoksia. Kun taas 
perestroika, jonka alkamista Län-
nen asiantuntijat eivät edes aavis-
taneet, oli kuitenkin alkanut, nämä 
asian tuntijat saivat hatkat Pohjois-
amerikkalaisista hallituselimistä.

Kaikesta huolimatta peres-
troikan lähestyminen oli ennus-
tettavissa ja sen teki v. 1978 mei-
dän Kommunistinen Etujoukko-
ryhmämme. Toisaalta me emme 
kertoneet  laajasti johtopäätöksis-
tämme kenellekään. Eikä vain siksi, 
että turvallisuuselimet olisivat voi-
neet tulkita niitä ”Neuvostoliiton 
valtio- ja yhteiskuntajärjestelmää 
halventaviksi väitteiksi”. Tilanne oli 
nimittäin se, että valtaosa väestös-

tä ja jopa neuvostovastaisista ainek-
sista oli sitä mieltä, että vallitseva jär-
jestelmä on käytännössä ikuinen, ei-
vätkä uskoneet mihinkään radikaa-
leihin muutoksiin, vaikka perestroi-
ka olikin jo ovella.

Me emme olleet tietenkään 
mitään toisinajattelijoita, päin-
vastoin, me pyrimme estämään ka-
pitalismin palauttamisen. Eikä ol-
lut sattuma, että ohjelma- asiakir-
jassa, joka laadittiin v. 1987 mei-
dän perustamalle ja Neuvostoliiton 
ensimmäiselle kansalaisjärjestölle, 
sen  päätehtäväksi  julistettiin  ”tais-
telu peres troikan sosialistisen luon-
teen puolesta”. 

Liittolaisten etsintää

Tämän taistelun kuluessa me py-
rimme etsimään koko ajan liittolai-
sia osallistumalla esimerkiksi Mos-
kovan kansanrintaman perustami-
seen (jonka johtoon alusta alkaen 
hankkiutuivat liberaalit ja aatevel-
jiä  ei näin ollen sieltä löytynyt)  ja 
Marxilaiseen foorumiin, autta-
malla Sojuz-parlamenttiryhmän 
toimintaa (toimin jopa tämän ryh-
män epävirallisena neuvonantajana 
ja sain siitä palkkaa). Me osallistuim-
me myös vaaleihin. Ja vaikka minut 
kahdesti hylättiin vaaliehdokkaana, 
niin siitä huolimatta saimme yhden 
paikan Moskovan kaupungin- ja yh-
den paikan Moskovan läänin neu-
vostoihin.

Mutta vakavien aikaansaan-
nosten saavuttamiseksi tarvittiin 
puoluejohdon ”terveiden voimien” 
tukea. Loppujen lopuksi siinäkin 
onnistuttiin. Saimme käyttöömme 
erään tontin oman kirjapainon ra-
kentamiseksi ja asiantuntijat alkoi-
vat valmistella projektin asiakirjoja. 
Mutta valitettavasti koitti kesä 1991 
ja sitten myös elokuu.

Omintakeisiin  kombinaatioi-
hin eksynyt M.S.Gorbatshov pro-
vosoi (tai jopa itse järjesti) elokuun 
vallankaappauksen, jonka tulokse-
na hän menetti todellisen valtan-
sa ja lisäksi kavalsi puolueensa, jota 
hän ei enää tarvinnut. Entinen puo-
luetoimitsija Jeltsin allekirjoitti ase-
tuksen NKP:n toiminnan keskeyttä-
misestä, jonka kuolemaan asti säi-
kähtänyt Korkein Neuvosto myös 
hyväksyi mukisematta. 

Jälleen ”mitä on tehtävä?”

Vakaumukselleen  uskollisille kom-
munisteille asettui kysymys: mitä on 
tehtävä? Periaatteessa oli olemassa 
kaksi mahdollisuutta: NKP:n uudes-
tisyntyminen tai eräänlaisen uuden 
kommunistisen puolueen perus-
taminen. Ottamalla huomioon se, 
että NKP:ssä toimi jo siihen aikaan   
useampia järjestöjä, uusia puolu-
eita saattoi myös syntyä useampia. 
Tämän lisäksi yksikään analyytikko 
ei uskaltanut ennustaa, liittyvätkö 
kommunistit uuteen järjestöön.

Pääargumenttina  NKP:n uu-
destisyntyä vastaan oli tavallinen 
pelko vainojen edessä ja vainojen 
uhka oli todella realistinen. Kommu-

nismin vastaisen hysterian oloissa 
työ NKP:n uudestisyntymiseksi vaa-
ti tietynlaista urhoollisuutta. Toisaal-
ta vihamielisen propagandan vaiku-
tuksesta, joka oli vuosikausia kaata-
nut lokaa puolueen päälle, tietty osa 
kommunisteista oli vilpittömästi si-
tä mieltä, että maamme kommunis-
tisen liikkeen historia on aloitettava 
tyhjältä pöydältä.

Minun on vaikeata puhua 
ehdottomasti siitä, mitä nimen-
omaan kokivat puolueen sisäis-
ten virtausten johtajat, kuultuaan 
NKP:n hajottamisesta, mutta kyseis-
ten tunteiden joukossa oli varmasti 
myös iloa. Nyt ei ollut olemassa enää 
mitään esteitä heidän hartaiden toi-
veiden toteutumiselle oman uutu-
kaisen, ideologisesti puhtaan kom-
munistisen puolueen perustamisel-
le, jolla ei olisi taakkana mitään his-
toriallisia syntejä. Muutamassa kuu-
kaudessa ennen vuoden 1991 lop-
pua näiden liikkeiden ja virtausten 
toimesta syntyi useampia vasem-
mistopuolueita. Valitettavasti jokai-
nen niistä hajosi myöhempinä vuo-
sina ja tuloksena syntyi kymmen-
kunta järjestöä, jotka tähän päivään 
mennessä ovat melkein kaikki pois-
tuneet poliittiselta kentältä.

Pohja NKP:n uudestisynty-
miselle alkoi muodostua

Me lähdimme kuitenkin toiselle 
tielle. Keskusteltuani alueiden ak-
tivistien kanssa vakuutuin siitä, et-
tä shokista huolimatta kommunis-
tien enemmistö vastustaa uusien 
puolueiden perustamista. Tämän li-
säksi syyskuun alussa eräillä paikka-
kunnilla alettiin perustaa kommu-
nistien yhdistyksiä, jotka eivät kuu-
luneet mihinkään puolueeseen. Eräs 
sellainen ensimmäisistä perustet-
tiin kaukaiseen Juzhno-Sahalins-
kin kaupunkiin. Oli selvää, että täs-
tä saattaa muodostua pohja NKP:n 
uudestisyntymiselle. Ja niin sitten 
myös kävi, että me esitimme tämän 
aloitteen yhdessä Kommunistisen 
etujoukon ja Marxilaisen perustan 
kanssa.

Ilmoitettiin, että perustetaan 
Komitea kommunistien yhtenäi-
syyden puolesta, jonka nimissä 
me kirjoitimme Vetoomuksen maan 
kommunisteille. Sen allekirjoittivat 
Sojuz-liikkeen ajoilta minulle tutut 
NKP:n Niznyi Novgorodin kaupunki-
komitean 1. sihteeri; NKP:n keskus-
komitean sihteeristön jäsen A. Malt-
sev, Neuvostoliiton kansanedustaja 
Kharkovasta L. Suhov (myöhemmin 
molemmat eivät enää osallistuneet 
millään tavoin Komitean toimin-
taan) sekä minun silloinen maan-
mieheni, NKP:n Podolskin kaupun-
kikomitean sihteeri L. Shipilin (joka 
kohta puoleen poistui Komiteasta).

Vetoomuksessa sanottiin, että 
NKP:n toiminnan perustuslainvastai-
sen kiellon ja puolueen johdon toi-
mettomuuden tuloksena puolue 
on lakannut  olemasta järjestäyty-
nyt poliittinen voima. Vetoomuk-
sen kirjoittajien mukaan ”sellainen 
olemukseltaan uusi puolue oli pe-
rustettava alhaalta, itse kommunis-
tien aloitteesta, ilman NKP:n entistä 
vararikkoutunutta johtoa”. Katsoim-
me tarpeelliseksi siirtää väliaikaisesti 
tuonnemmaksi ”joskus todella vaka-
via teoreettisia väittelyitä” ja perus-
taa puolue uudestaan toimintayhte-
näisyyden pohjalta kansan etujen-
hyväksi. Järjestöllisellä puolella me 
kehotimme kommunisteja perusta-
maan aloiteryhmiä kommunistisen 
puolueen uudestisyntymiseksi, sekä 
valitsemaan edustajia kommunisti-
sen puolueen uudestisyntymisen 
edustajakokoukseen, joka myös tu-
lee päättämään maamme kommu-
nistisen liikkeen kohtalosta eli itse 
asiassa XXIX edustajakokoukseen.

 Vetoomus onnistuttiin julkai-
semaan eräässä sen ajan johtavas-
sa vasemmistolehdessä Glasnostis-
sa ja saimme satoja kommunistien 
kirjeitä ja puhelinsoittoja eri puo-
lilta maata. Tämän lisäksi käytös-
sämme olivat suhteet meidän enti-
siin aktivisteihin. Komiteamme pyr-
ki noudattamaan voimassa olevia 
puo lueen sääntöjä, mutta se ei ol-
lut helppoa. Säännöt eivät luonnol-
lisesti huomioineet tilannetta, jossa 
puolue oli hajotettu ja johto oli läh-
tenyt pakosalle. 

Ratkaisu kuitenkin löytyi. 
Säännöissä oli eräs kohta, jota ei 
koskaan ennemmin ollut käytet-
ty hyväksi. Sen mukaan Edustaja-
kokouksen koollekutsumisen ko-
mitea voidaan muodostaa ylimää-
räisessä puoluekonferenssissa, jo-
ka kutsutaan koolle liittotasaval-
tojen  muutaman kommunistipuo-
lueen aloitteesta. Me löysimme sel-
laiset puolueet. Ne olivat Trans-
dnestrian työtätekevien kommu-
nistinen puolue (Moldovan Bessa-
rabiassa ei kommunistista järjestöä 
ollut) ja Tadzhikistanin kommu-
nistinen puolue, jota ei v.1991 ol-
tu hajotettu. 

Päätös NKP:n elvyttävästä 
kokouksesta syntyi

Siitä huolimatta meidän asemam-
me välittömänä järjestäjänä oli epä-
määräinen. Komiteaan saapui ko-
ko ajan väkeä, mutta se oli edelleen 
vain aloitteentekijä, ilman mitään 
valtuuksia. Tästä syystä jouduimme 
suorittamaan matematiikkaa laina-
ten muutaman iteroinnin. 

Ensin me järjestimme Mosko-
van alueen kommunistien puo-
luekonferenssin, johon osallistui 
Moskovan kaupungin ja läänin li-
säksi myös eräiden naapurialuei-
den edustajia. Moskovan konferens-
si hyväksyi asiakirjat, jotka lisätyös-
tämisen jälkeen muodostivat perus-
tan XXIX edustajakokouksen asiakir-
joille. Laajentunut Kommunistien 
Yhtenäisyyskomitea  sai täydelli-
set valtuudet järjestää välittömäs-
ti valtakunnallisen konferenssin, jo-
ka sääntöjen mukaan muodosti jär-
jestelykomitean edustajakokouksen 
koolle kutsumiseksi otsikolla ”Kom-
munistien valtakunnallinen konfe-
renssi NKPn XXIX edustajakokouk-
sen koolle kutsumiseksi”. 

Nyt, kuluneiden vuosien  ta-
solta, asettuu pakostakin kysy-

mys: oliko yleensä realistista pe-
rustaa uudelleen NKP yhtenäisenä 
kommunistisena puolueena? Eikö 
sellainen ratkaisu ollut poliittista si-
nisilmäisyyttä? Ennen kaikkea tehtä-
vä oli realistinen. Ennen kaikkea sil-
loiset antikommunistiset asetukset 
eivät näytelleet vain kielteistä osaa. 
Ne eivät pelottaneet kommunistien 
aktiivisinta osaa, mutta toisaalta syr-
jäyttivät kommunistisesta liikkees-
tä entisen puolueen nomenklatuu-
ran  opportunistisimman  osan. Tä-
mä osa joko omaksui matalan profii-
lin tai ryntäsi suin päin jo lokakuus-
sa 1991 perustettuun sosiaalidemo-
kraattiseen Työtätekevien sosialisti-
seen puolueeseen. Sellainen tilan-
ne kesti vain lyhyen ajan eli vajaan 
yhden vuoden Perustuslaillisen tuo-
mioistuimen tekemään päätökseen 
asti, mutta siitä huolimatta ”mahdol-
lisuuksien ikkuna” oli saatu auki.

Tietysti meitä vastaan käytet-
tiin lainvastaisia toimenpiteitä. 
Osaa näistä toimenpiteistä, kuten 
keskustelujen salakuuntelu ja muut 
toimenpiteet, ovat edelleenkin käy-
tössä. Mutta kokonaisuudessaan 
toiminta on mahdollista. Siten syn-
tyi ainutlaatuinen tilanne, kun van-
ha NKP:n ns. sovitteleva osa ei enää 
pyrkinyt osallistumaan kommunisti-
sen liikkeen toimintaan. 

Mutta toisaalta subjektiivi-
set olosuhteet olivat meitä vas-
taan. Huolimatta siitä, että valmiita 
tulemaan heitä vastaan, uusien pe-
rustettujen vasemmistopuolueiden 
johtajat kieltäytyivät osallistumasta 
NKP:n eheyttämiseen ja uskaltautui-
vat kommunistisen liikkeen hajotta-
miseen. Tuolloin on jopa hauskaa se, 
että he esittelivät juuri meidät puo-
lueen hajottajina, vaikka yritys he-
rättää henkiin melkein sata vuotta 
olemassa ollut puolue ei voinut mi-
tenkään tarkoittaa puolueen hajot-
tamista. Hajottaminen on sitä, kun 
puolue yritetään repiä eri osiksi pe-
rustamalla sen jonkin osan pohjalle 
uuden järjestön.

Kuinka työ rahoitettiin?

Lukijoille saattaa herätä kysymys: 
mistä me hankimme rahaa? Muu-
ten täytyy sanoa, että aikanaan tä-
män kysymyksen esittivät hanakas-
ti meidän ”ystävämme” useista puo-
lueista, vaikka he itsekin järjestivät 
samantapaisia tempauksia.

Miten tämä asia ratkaistiin 
meillä? Nyt se saattaa tuntua kum-
malliselta, mutta kukaan ei kustan-
tanut konferenssien ja edustaja-
kokouksien  valtuutettujen matka-
kuluja, vaan edustajat itse maksoi-
vat  ns. organisaatiomaksun. Erääl-
lä kokousvaltuutetulla Tsherkassyn 
kaupungista Ukrainasta ei ollut riit-
tävästi rahaa matkan tekemiseen ja 
hän suoritti satojen kilometrien pit-
kän matkan paikallisilla sähköjunilla, 
vaihtamalla aina välillä junasta toi-
seen. Muut organisaatiokulut kor-
vattiin rahastosta, joka perustettiin 
vuotta ennen edesmenneen SNTLn 
kansanedustajan Jevgeni Koga-
nin toimesta, johon minulla oli hy-
vin lämpimät suhteet. Kun rahaston 
rahat loppuivat, niin käytin edusta-
jakokouksen valmisteluihin rahoja, 

Kesällä 1992 puolueemme yli 50-vuotisessa historiassa alkoi uusi 
vaihe. 4. heinäkuuta Moskovan läänin pienessä Pushkinon maalais-
kaupungissa  pidettiin NKP:n ylimääräinen XXIX edustajakokous, jo-
ka julisti puolueen uudestisyntymistä järjestäytyneenä poliittisena 
voimana, hyväksyi NKP:n Säännöt uudessa sanamuodossa sekä uu-
det ohjelmalliset asiakirjat, sekä valitsi puolueelle uuden johdon. 
Edustajakokous antoi myös muutamia julistuksia muodostuneesta 
tilanteesta ja mm. M.S.Gorbatshovin erottamisesta NKP:n riveistä 
ja vaati valtiovaltaelimiä asettamaan Gorbatshov rikosvastuuseen 
maansa hajottamisesta.

Sergei Skvortsov
NKPn keskuskomitean ensim-
mäinen (pää-) sihteeri
29.8.2022

Sergei Skvortsov
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Alkoholismista on aikojen saa-
tossa kirjoitettu varmaan miljoo-
nia juttuja. Silti se edelleen elää 
keskuudessamme, vaikka moni 
jo toivoo siitä päästävän eroon 
mahdollisimman pian, ettei ke-
nenkään tarvitse enää sairastua 
siihen. 

Joskus 1970-luvulla hallituksessa 
pääministerinäkin toimineen Ahti 
Karjalaisen taudinkuvan mukaan al-
koholismista alettiin puhua ”henki-
lökohtaisena ongelmana”. Alkoho-
lismi ei sinällään tunne luokkarajo-
ja, vaan periaatteessa siihen voi sai-
rastua kuka tahansa yhteiskunnalli-
seen asemaan katsomatta. Alempa-
na olevan työväenluokan edustajat 
vain näkyvät esim. katukuvassa hel-
pommin.

Alkoholismin haitat ja 
seuraukset ovat yhteiskunnal-
lisia. Niistä voisi mainita vaik-
kapa liikenneonnettomuudet, 
työtapaturmat, taloudelliset mene-
tykset, köyhyyden ja rikollisuuden, 
asunnottomuuden, särkyneet kodit 

sekä ammatillisen ja poliittisen 
valveutumisen puutteet. Kiinnos-
tus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja 
nii den ratkaisemiseen jonkin verran 
katoavat,  kun aivot saavat annok-
sen alkoholia tai jotain muuta huu-
mausaineeksi luokiteltavaa tuotetta.

Mitä sitten on tarjolla rat-
kaisuksi alkoholin aiheutta-
miin haittoihin? Monien ajatuk-
set suuntautuvat tässä tilanteessa 
epäilemättä AA-liikkeen puoleen. 
AA-liike perustettiin Yhdysvallois-
sa vuonna 1935 ja Suomeen ensim-
mäiset ryhmät tulivat 1948. AA:n 
mukaan alkoholismi on parantu-
maton sairaus, josta on mahdol-
lisuus toipua 12 askeleen hengel-
lisen ohjelman avulla. Nimenomaan 
hengellisen, sillä 12 askeleesta seit-
semän viittaa suoraan korkeimpaan 
voimaan. 

Minä ajauduin kokeiluis-
sa alkoholismiin saak-
ka,  addiktoiduin , eli tulin riippu-
vaiseksi päihdyttävistä aineista, joi-

ta yleisesti huumausaineiksi luo-
kitellaan. Huhtikuussa 2001 korkki 
meni lopullisesti kiinni ja siitä alkoi 
toipuminen. Alkoholismi on minus-
sa säilynyt koteloituneena ja ryyp-
pyjä ottaessani alkoholismi minussa 
jälleen aktivoituisi. Minua viisaam-
mat puhuvat tässä yhteydessä so-
lumuistista. Enkä enää aloittaisi ns. 
puhtaalta pöydältä, vaan jatkaisin 
melkein suoraan siitä, mihin edel-
lisellä ryyppykerralla olin päässyt. 
Tätähän jo vuosia puhdistunut eli-
mistöni ei kestäisi, vaan kaiken tie-
tämyksen mukaan en olisi enää 
pitkäikäinen. Suomessakin kuo-
lee vuosittain noin tuhat henkilöä 
pelkästään alkoholimyrkytyksiin, 
 siihen vielä muut huumeet päälle.

Voin rehellisesti myöntää, 
että minäkin turvauduin aluksi AA-
kerhojen antamaan apuun. Sanoi-
sin pari vuotta AA-ryhmissä käyn-
tiä riittävän kenelle tahansa, mut-
ta näin niitäkin, jotka loppuelämän-
sä käyvät palavereissa. Alkoholismi 

on kurja sairaus, mutta ei pidä jäädä 
märehtimään ja muistelemaan mi-
ten kauheaa se välillä oli, vaikka 
muutamat vuodet aloituksesta oli-
vat ihan hyviäkin, kun mukana ei 
ollut vielä puuduttavaa ja pakon-
omaista juopottelua.

Tunnettu Yhdysvaltalainen 
psykologi, rationaalis-emotionaa-
lisen käyttäytymisterapian (REBT) 
kehittäjä Albert Ellis kirjoitti Em-
mett Veltonin kanssa kirjan ”When 
AA Doesn’t Work For You. Rational 
Steps to Quitting Alcohol”(Barricade 
Books,1992) mitä voi suositella kai-
kille, jotka ovat luulleet, että AA-
kerhojen toiminta on ainut ratkaisu 
alkoholi- ja yleensä päihdeongel-
miin. Näinhän asia ei kuitenkaan 
todellisuudessa ole.

Alkoholista, kuten ei muis-
takaan huumeista, ei varmaan kos-
kaan päästä kokonaan eroon. Hait-
toja kuitenkin voitaisiin vähentää 
luomalla yhteiskuntajärjestys, 
missä kansalaiset todella itse saisi-
vat päättää kohtalostaan. Suurtuo-

tantovälineet tulisi kansallistaa itse-
hallinnollisina yksikköinä niille, jotka 
varsinaisen työn tekevät.

On otettava ratkaiseva askel 
kohti sosialistista, suunnitelmal-
lista markkinataloutta, joka toteu-
tuessaan antaisi mahdollisuuden 
tasavertaisempaan kilpailuun, missä 
raha ei määräisi kaikkea toimintaa. 
Ei olisi enää epädemokraattista ti-
lannetta, missä toiset tekevät työn, 
toisten korjatessa työstä saadut voi-
tot.

Silloin kun on mielekäs elämä, 
ei päihteet ole niinkään pinnal-
la. Alkoholikysymys on yhteiskun-
nallisesti ratkaistavissa, mutta se 
edellyttää yhteiskuntakehityksen 
siir tymisen kohti sosialismia, joka 
maail manmitassa vallitsevana antaa 
lopulta tilaisuuden kehittyä kom-
munistiseksi, luokattomaksi ja itse-
hallinnolliseksi järjestelmäksi.

Kai Leivo
Lohja

Akoholikysymys on yhteiskunnallisesti ratkaistavissa

Kun lieksalainen kunnanvaltuu-
tettu pyytää ihmisiä yksinäisten 
vainajien arkunkantajiksi, niin 
miettiikö hän koskaan, että on ol-
lut itse tekemässä päätöksiä, jot-
ka ovat johtaneet syvään yksi-
näisyyteen, syrjäytymiseen, ma-
sennukseen. Valtuutettumme on 
muistanut korostaa, että kuinka 
hyvässä kunnossa ”strategisten 
mittareiden” mukaan taloutem-
me on, mittareiden, jotka on valit-
tu kuvaamaan kunnan taloudel-
lista suorituskykyä, ei sitä kuinka 
hyvin kuntalaiset voivat, tai kuin-
ka paljon tarvitaan ulkopuolisia 
arkunkantajia.

Fyysinen ja henkinen ympäristö 
muodostaa sen kokonaisuuden, 
josta yhteisöllisyys, sosiaalinen hy-
vinvointimme rakentuu. Talouden 
kuntoa se tietysti edellyttää, mut-
ta ei sitä, että tässä vuorovaikutuk-
sessa yhteisöllisyys uhrataan talou-
delle. Jos vuodesta ja vuosikymme-
nestä toiseen kunnan väkiluku pie-
nenee, kertoo se siitä, että olemme 

epäonnistuneet hyvinvoinnin mit-
taamisessa ja siitä johtopäätösten 
tekemisessä. Onko se edellyttänyt 
kylien elinvoiman purkamista (kou-
lut, kaupat), keskustaajaman ”nyky-
aikaistamista” (koulut, terveyskes-
kus, sillat, tiestö) tai ”tehometsäta-
louden” hyväksymistä luontosuh-
teeksemme?

Hyvinvointia on vaikea, mutta 
mahdollista mitata aiemminkin, 
kuin ulkopuolisten arkunkantajien 
määrillä. Koettua hyvinvointia tai 
yksinäisyyttä voidaan mitata, mut-
ta ulkoisten, fyysisten tekijöiden 
vaikutusta niihin on vaikeampi ar-
vioida. On kuitenkin tutkimusta sii-
tä, että kaupunkikuvan muutokset 
heikentävät sosiaalisia verkosto-
ja, siis ihmisten välisiä suhteita, ys-
tävyyksiä, joiden rakentaminen vie 
vuosikymmeniä, ehkä elämän. Tämä 
lienee selvää niille, joiden tie on vie-
nyt kyläkoulusta tai -kaupasta kes-
kustaajaman suureen kouluun tai 
markettiin, mutta myös niille taa-

jamissa, joiden sosiaaliset verkostot 
ovat rakentuneet yhteisten tilojen 
ympärille, toreihin, puistoihin, sil-
toihin, uimapaikkoihin ym.

Ihmisen elinkaari – lapsuu-
desta vanhuuteen – rakentuu 
erilaisista sosiaalisista suhteis-
ta, kaveripiireistä, joissakin fyysi-
sissä ympäristöissä, kotona, koulus-
sa, työpaikoilla, kaupoissa ja muissa 
kohtaamispisteissä ja tiloissa. Nämä 
rakennetut tilat muodostavat yh-
teisten muistojen kokonaisuuden, 
joka on jatkuvan muutoksen tilassa, 
ehkä aika ajoin tarpeessakin? Tämä 
tilojen tukema sosiaalisten suh-
teiden- ja muistojen verkosto, joka 
monestakin syystä ajoittain kape-
nee ja laajenee, mutta ei saisi johtaa 
yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen, 
eikä lähdön hetkellä siihen, ettei ys-
täviä ja sukulaisia ole hautaan kan-
tamassa.

Hannu Ikonen
Lieksa

Yksinäisyys ja yksilöllisyys huipentuu yk-
sinäisiin hautajaisiin

Muistatte varmaan, kuinka meil-
le vielä hetki sitten vakuuteltiin, 
ettei vihreää siirtymää kaade-
ta ns. tavallisen kansan niskoil-
le. Turveyrittäjille korvataan lo-
pettamisesta aiheutuvat kulut. 
Fossiilisesta energiasta luopumi-
nen avaa ”taivaan portit” kaik-
keen hyvään. Maaseudulle ja sen 
asukkaille hyvitetään ilmaston-
muutoksen torjunnasta aiheutu-
vat kustannukset.

Sähköä riittää joka niemeen not-
koon ja saarelmaan ja edullisesti. 
Suomi on uusiutuvan energian ja il-
mastonmuutoksen esimerkkimaa. 
Kohta ei nouse savut omakotitalo-
jen piipuista. Kesämökkien sauno-
jen piiput muurataan umpeen ja au-
rinkopaneelit lämmittävät kiukaat.
Autojen päästömittauksista ei tar-
vitse katsastuksissa sydän kylmänä 
vapista, kun hurautamme sähköau-
toilla katsastuskonttoreille. Kaikki 
tämä lähes ilmaisella vihreää sähköä 
tuottamalla. Kuinka sitten kävikään?

Kylmä uhkaa talvella tulla, 
kertovat mediat. Sähköä täytyy al-
kaa säästää. Kotitalouksissa voi tul-
la sähkökatkoksia. Ilmastonmuutok-
sen torjunta vaatii uhrauksia. Bensa 
– ja dieselautot romutettaviksi. Säh-
köautoja tilalle, vaikka sitten sähköä 
rajoittamalla. Että näin sitä vihreää 
siirtymää hoidetaan, eikä suinkaan 
kansan kustannuksella, vai miten se 
menee?

Miten suomalaiset suhtautu-
vat vihreän siirron kusetukseen? 
Kapinako uhkaa? Mitä vielä. Nöyrä 
Suomen kansa ottaa kiltisti mitä yl-
häältä annetaan. Suomalaiset alka-
vat ruoskia itseään. Kun luen eri-

laisia keskustelupalstoja, lehtien 
näpyjä, niissä mietitään keinoja, mi-
ten säästämme sähköä!

Sähkön hinta nousee pil-
viin, eivätkä suomalaiset kyseen-
alaista, miksi? Säästetään, kun ker-
ran eduskuntaa myöten anne taan 
ymmärtää sähköstä olevan pulaa. 
Kaiken lisäksi tuo pahuksen Pu-
tin ja Venäjä. Russofobia on istutet-
tu suomalaisiin imeväisistä alkaen. 
Venäjän uhalla päättäjämme voivat 
uunottaa suomalaisia mielin määrin.
Mihin hävisi yhtäkkiä hätä ilmasto-
muutoksesta? Käyvätkö maihinnou-
sutaistelulaivat, Naton taistelukop-
terit ja hävittäjät pyhällä hengellä, 
vallatessaan Suomen maaperän? 
Toistuvasti Naton kanssa harjoitel-
laan, eikä yksikään päättäjä ole huo-
lissaan ilmaston saastuttamisesta.

Suomalaiset jopa taputtavat 
käsiään, mediat riemuitsevat esi-
tellessään sotakoneita. Lähetämme 
aseita sotaa käyviin maihin, ettei 
vahingossakaan saataisi rauhaa ai-
kaan. Toisella kädellä valtiojohtom-
me surutta saastuttavat maapalloa 
sotakiihkoiluillaan ja toisella kädel-
lä komennellaan suomalaisia uhrau-
tumaan maailman pelastamiseksi.

Ja me suomalaiset vain 
alamme sammutella valoja, vään-
nämme pattereita pienemmälle, 
haisemme hielle tukat rasvaisina, 
kun säästämme energiaa käymättä 
saunassa tai suihkussa. Mitä muuta 
voi sanoi kuin: Olemme me aika ih-
meellinen, pitkämielinen kansa. Mil-
loin huomaamme kuinka meitä ve-
dätetään?

Hannu Tiainen, 12.8.2022

Mikä suomalaisia vaivaa?

Äskettäin Eestin ulkoministeri 
Urmas Reinsalu esitti, että Venä-
läisten pääsy tulisi rajoittaa koko 
EU:n alueelle. Hän esittää otet-
tavaksi käyttöön Latvian mallin, 
jossa maahantulijan pitää ilmoit-
taa tuomitsevansa ”Putinin sodan 
Ukrainassa.”

Eestissä kuuluu ääniä, jotka halua-
vat kollektiivisen rangaistuksen  Ve-
näjän kansalle, kun he hyväksyvät 
maansa politiikan. Wanha Seppä 
puolestaan  katsoo, että  Suomen 
ja Eestinkin politiikka on selkeän fa-

sistista. Siihen liittyy rasistinen suh-
tautuminen venäläisiin, halu anas-
taa Venäjän luonnonvarat ja eristää 
Venäjä sekä toteuttaa Naton ylivalta. 

Ei kuitenkaan voi sanoa, että 
tämä on vain valtionjohdon näke-
mys. Jos gallup tutkimuksiin on us-
kominen, myös tavallinen kansa on 
niellyt meilläkin nämä valheet. Hitle-
rin tapaan tämäkin upposi kansaan. 
Kysynpä vaan, mikä meitä odottaa?

Wanha Seppä
Peräseinäjoki

Historian opetus unohtui

Olen seurannut pitkään Kan-
san äänen kirjoituksia. Varsin-
kin vaalien yhteydessä siellä on 
usein esitetty ajatus, että yhteis-
kunnan toimivuuden kannalta on 
olemassa perustarpeita, joista yh-
teiskunnan tulee vastata ja huo-
lehtia. Tällaisia välttämättömiä 
perustarpeita, joista meidän tu-
lee kollektiivisesti vastata, ovat 
esimerkiksi terveydenhoidon-, 
vesihuollon-, liikenteen-, postin-, 
pankkipalveluiden- ja sähköis-
ten tietoliikennepalveluiden toi-
mivuus. 

Tavalla tai toisella nämä kaikki ovat 
alueita, joissa yksityinen bisnes jol-
lain tavalla häärää mukana, teke-
mässä voittoa. On kuntia, joissa bis-
nespiirit ovat ”kokeilleet kepillä jää-
tä” ja yrittäneet saada yksityistettyä 
jopa vesibisneksen voittojensa läh-
teeksi. Nämä yritykset on toistai-
seksi kyetty torjumaan. Kansa ei ol-
lut vuosia sitten hereillä, kun kapita-
listit varkain hajottivat sähkön tuo-
tannon sen myyntiin ja siirtoon, jo-
ka myytiin ulkomaisille yrityksille. 
Varsinkin siirtokustannukset on sit-

ten nostettu keinotekoisesti pilviin. 

Ainakin viime eduskun-
tavaalien yhteydessä Kansan ää-
nessä julkais tiin ”Kansanrinta-
man yhteiskunta ohjelma. Siinä pe-
rusteltiin, että ”energiayhtiöiden tu-
lee olla yhteiskunnallisessa omistuk-
sessa. Energian tuotannon ja jake-
lun yksityistäminen on johtanut ti-
lanteisiin, joissa harvaan asutuil-
la alueilla sähkön siirtohinnat ovat 
yleisesti suurempia, kuin itse säh-
kön hinta. Tämä johtaa alueelliseen 
eriarvoisuuteen. Energia- ja sähkön 
siir toyhtiöt hamuavat kansa laisten 
perusoikeuksien ja turvallisuu-
den kustannuksella suurvoittoja. 
Tämä tapahtuu maamme huolto-
varmuuden – mihin kategoriaan 
kohtuuhintaisen sähkön saaminen 
myös kuuluu – kustannuksella. Siksi 
maassamme koko energia-ala ja sii-
hen kuuluva infrastruktuuri on saa-
tettava julkiseen valvontaan ja pe-
rustettava yksi kansallinen valtion 
omistama energiayhtiö, joka hoitaa 
sähkön siirron, -tuotannon ja -myyn-

nin ja toteuttaa kuluttajille saman-
suuruiset sähkötariffit koko maassa.” 

Jokainen näkee tilanteen, mi-
hin kapitalistinen riistopolitiikka on 
maamme johtanut. Nykyinen säh-
kön hinnoilla keinottelu on johta-
nut selkeään kurjistumiseen, jota ka-
pitalistien uusliberalistinen politiik-
ka ei kykene korjaamaan. On todel-
la luotava kansallinen sähköyhtiö ja 
toteutettava kuluttajille saman suu-
ruiset sähkötariffit ilman voiton-
tavoittelua. Tuotetun kohtuuhin-
taisen energian tulee olla kulutta-
jille tasapuolisesti saatavissa ympäri 
maata.

Tänään kietoutuvat yhteen 
uusliberalistisen markkinakapi-
talismin ristiriidat ja USA:n/EU:n 
imperia listinen tavoite Venäjän 
alueen  haltuun ottamisesta. Vain 
sosialismin ja kommunismin ke-
hityslinja pelastaa ihmiskunnan 
katastrofilta.

Wanha Seppä
Peräseinäjoki

Kapitalismin sekasorto on kestämätön
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Päivän uutisotsikot:

”Marxilainen lauantaitiimi jatkuu” 
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen maailmankat-
somus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yh-
tenäisen toiminnan perusta ja auttaa  jäsentelemään oikein 
ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista tiedettä ja tuo-
tamme siitä tutkimusaineistoa. Jatkamme opintotoimin-
taa  Korona-pandemian sallimissa rajoissa, kunnes ti-
lanne normalisoituu. 

Seuraava opintotiimi 8.9.-22 Hermannin kerholla, 
os. Hämeentie 67 Helsinki  klo18.30. Aiheenamme on 
”VFKP:n kommunistien näkemys Naton eskalaatioso-
dasta Ukrainassa. Opintoteeman esittelee Heikki Män-
nikkö. 

Seuraava opintotapahtuma järjestetään lauantaina 
29.10.2022 klo 13.00 samassa paikassa. Aihe: sosialistinen 
maailmanjärjestelmä. Opintoteemaan liittyen suositelta-
via aineistoja: Lenin, Toisen internationaalin vararikko, 
Huhtikuun Teesit ja Kirjeitä kaukaa; Kansan ääni 6/2021 
ja 1-4/2022, Sosialistinen ja kommunistinen yhteiskun-
tajärjestelmä sivuilta 14; Kommunistien Liitto, Neuvosto-
liiton merkitys ihmiskunnalle (KL:n nettisivu/opintomate-
riaali); KTP, Työväenluokka ja luokkataistelu tänään-Pa-
riisin kommuunista 2000-luvulle (KL:n kotisivu/opinto-
materiaalit) ja Kommunistien Liitto, Dialektisen materia-
lismin perusteet. 

Seuraava Kansan ääni (5/2022) ilmestyy ma. 31.10.2022. 
Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksessa 
su. 23.10.2022. 

Kommunistien Liiton vuosikokous järjestetään torstaina 
8.9.2022 klo 17.30 Hermannin kerholla, os. Hämeentie 
67 Helsinki. Kallitus kokoontuu klo 16.30 yhteiskokoukseen 
EVKR:n hallituksen kanssa.

Käsitellään vuosikokousasiat, syksyn ja talven toimintaa 
sekä järjestölliseen ja ideologiseen työhön liittyviä ajankoh-
taisia kysymyksiä ja mm. seuraavia asioita: (1) Kansanrinta-

man kehittämisen kysymyksiä, (2) Ajankohtaiset kansainvälisen yhteis-
työn kysymykset, (3)  Opinto ja julkaisutoiminta (4) Ajankohtainen leh-
ti- ja järjestötyö, (6) Kansan äänen 4/2022 arviointi ja seuraavan nume-
ron 5/2022 ideointi. 

Opintopiiri kokouksen jälkeen klo 18.30, aihe:  VFKP:n kommunistien 
näkemys Naton eskalaatiosodasta Ukrainassa. Opintoteeman esitte-
lee Heikki Männikkö “ 

Kommunistien liiton vuosikokous

Tervetuloa jäsenet ja ystävät, Koronasuojat !

EVKR toimii 
EU:n Vastaisen Kansanrintaman 
johtokunta kokoontuu torstai-
na 8.9.2022 klo16.30 Herman-
nin kerholla os. Hämeentie 67, 
Helsinki. Kokous pidetään myös 
videokokouksena.

Käsitellään mm. seuraavia 
asioita: (1) Katsotaan kansan-
rintaman kehittämisen kysymyk-
siä (2) Kansainvälisen yhteistyön 
kysymyksiä, (3) Syksyn ja talven 
opinto- ja julkaisutoi mintaa (5)  
Ajankohtainen lehti- ja järjestötyö. 
(6) Kannanotot ja ar viot: Kokouk-
sen yhteydessä pidetään Kan-
san ää nen toi mituskunnan ko-
kous. Arvioim me edellisen KÄ:n 
nu meron (4/22) sisältöä ja suun-
nittelemme lehden seuraavaa 
nume roa (5/22).  Kokouksen jäl-
keen opintotilaisuus 18.30, aihe: 
sosialistinen ja kommunistinen 
yhteiskunta.

Tervetuloa. Tilaisuus järjeste-
tään yhdessä Kom. Liiton kanssa.

Ryhmä keskittyy mm.  yhteis-
kunnalliseen keskusteluun, 
luokkatietoisuuden edistämi-
seen, ay-liikkeen, puoluepo-
litiikan, rauhantyön, globali-
saation ja ulkopolitiikan kysy-
myksiin.  

Julkiset keskustelufoo-
rumimme FB:ssa

Suomen Työväenpuo-
lue FB

Kansanrintama- vaih-
toehto uusliberalismil-
le FB

Ryhmän tavoite on kehittää 
vaihtoehto nykyiselle kovalle 
markkinavoimien yhteiskun-
tapolitiikalle ja toteuttaa yh-
teiskunnallinen muutos Suo-
messa. Keskusteluun kuuluu 
laajasti politiikka ja yhteis-
kunnalliset asiat erilaisella in-
formaatiolla.

Näissä ryhmissä toivotaan kes-
kustelua marxi laisen yhteis-
kuntatieteen lähtökohdista. 
Linkitettäessä näihin ryhmiin 
artikkeleita on toivottavaa li-
sätä oma kommentti ja lähde. 
Noudatetaan nettietikettiä. 
Rasistinen ja fasistinen mate-
riaali poistetaan.

joita saatiin Kansanlehti - puolueleh-
den tilausvaroista. Ehkä se ei ollut 
kaikkein onnistunein ratkaisu, mutta 
jos sanotaan, että tässä tapauk sessa 
sanatarkasti tavoite pyhittää keinot, 
useissa paikoissa kieltäydyttiin leh-
den painamisesta ja jos siihen suos-
tuttiin, niin ”shokkitera pian” tulokse-
na hinnat kasvoivat nopeasti ja ra-
ha riitti ainoastaan vain parin lehti-
numeron painamiseen.

Edustajakokous

Sitten koitti edustajakokouksen ava-
jaispäivä. Edellisenä päivänä olin so-
pinut erään aktivistimme, lääketie-
teiden tohtorin; akateemikko Alek-
sei Asadovich Seid-Guseiovin 
kanssa, että varhain seuraavana aa-
muna hän vie minut kokouspaikal-
le Pushkinoon. Aleksei Asadovich 
saapui hakemaan minut huomat-
tavasti etuajassa eli kello kuusi aa-
mulla ja sen tuloksena edustajako-
kous onnistuttiin pitämään sovitus-
sa paikassa. 

Ehdimme paikalle vain hetkeä 
ennen paikallisviranomaisia ja si-
lovikkeja (paikalle saapui jopa 4 
bussillista OMONin väkeä - Lännes-
sä tätä väkeä nimitetään mellakka-
poliisiksi), joiden tehtävänä oli es-
tää kokousväen pääsy kokouspai-
kalle. Mutta paikalle saapuvien leh-
timiesten läsnä ollessa OMON ei us-
kaltanut tappeluun meidän järjes-
tysmiesten kanssa. Mutta kokous-
ta yritettiin kuitenkin häiritä. Ensin 
Pushkinon paikallisen administraa-
tion johtaja vaati tyhjentämään ko-
koussalin, vaikka olimmekin mak-
saneet tarpeelliset vakuusmaksut, 
sitten saliin saapui paikallisen neu-
voston edustajiksi ilmoittautuneita 
provokaattoreita, jotka kovilla huu-
doillaan ja vaatimuksillaan tyhjen-
tää kokouspaikka yrittivät keskeyt-
tää puoluekokouksen. Lisäksi pai-
kalle saapui humalaisia nuoria mie-
hiä, jotka provosoivat tappelun. Tä-
tä menoa jatkui useita tunteja 1. ko-
kouspäivänä.

Kaikesta häirinnästä huoli-
matta puoluekokous kuitenkin pi-
dettiin. Siihen osallistui yhteensä 83 
kokousvaltuutettua seitsemästä liit-
totasavallasta (Itämerenmaat, Valko-

Venäjä, Moldova, Ukraina, Turkme-
nistan ja Venäjä), jotka edustivat 56 
000 kommunistia. Moskovaan saa-
punut Uzbekistanin edustaja ei ehti-
nyt paikalle kokouksen ennenaikai-
sen päättymisen johdosta. Näin ol-
len kaikki Puolueen sääntöjen vaa-
timukset tuli täytettyä.

Toiminta on jatkunut 30 
vuotta

Edustajakokouksessa oli läsnä Krei-
kan kommunistisen puolueen edus-
taja. Tervehdyset kokoukselle lähet-
tivät Unkarin sosialistinen työväen-
puolue ja Vietnamin kommunisti-
nen puolue. 

Seuraavana päivänä pidettiin 
juuri valitun uuden NKP:n keskus-
komitean täysistunnon järjestysko-
kous. Ja uudestaan meitä oli vastas-
sa OMON (mielenkiintoista, että jo-
pa meihin vihamielisesti suhtautu-
va Pravda-lehti, tietenkin NKP:n ni-
meä mainitsematta, tuomitsi myö-
hemmin laittoman tempauksen ja 
julkaisi jopa poliisin pöytäkirjan täs-
tä tapauksesta. Onneksi silovikit ei-
vät silloin vielä uskaltaneet  rynnä-
tä tiedotusvälineiden toimituksiin 
(täysistunto pidettiin Kansanleh-
temme  toimituksessa) eivätkä us-
kaltaneet piestä lehtimiehiä. Näinol-
len lausuntoni jälkeen siitä, että se ei 
ole teidän asianne, kuka ja  mitä var-
ten pitää täällä kokoustaan, silovikit 
vain poistuivat paikalta.

NKP:n uutta johtoa odotti jän-
nittävä, joskus   jopa vaarallinen 
työ työtätekevien etujen, demokra-
tian ja maan yhtenäisyyden puo-
lustamiseksi, Leninin mausoleumin 
suojelemiseksi, Jeltsinin  Perustus-
lain kansanäänestyksen boikotoi-
miseksi joulukuussa 1993, Protesti-
päivien järjestämiseksi kansan elin-
tason alentamista vastaan, lain hy-
väksyminen osittaisen hyvityksen 
maksamisesta Säästöpankin asiak-
kaille inflaation kasvun takia, - kaik-
kiin näihin asioihin NKP on tuonut 
merkittävän ja joskus jopa ratkaise-
van panoksensa. Meitä odottavat 
uudet koettelemukset ja olen var-
ma, että puolueemme selviää niis-
tä kunnialla.

Sergei Skvortsov, 29.08.2022
NKPn keskuskomitean en sim-

mäinen (pää-) sihteeri

NKP:n uudestisyntyminen: 30 vuotta eheyttäv...
Jatkoa sivulta 17

Esko Rintala 140 e, Viljo Heikkinen 40 e, Heikki Männikkö 39 e, Ka-
levi Wahrman 10 e, Espoon Leipäpappi 5 e, Jartsev 5 e, Kaija Siip-
painen 10 e, Reine Lindeman 20 e, Tarja Männikkö 39 e ja Wanha 
Seppä 10 e.

Ukrainassa Naton eskalaatioso-
dan syntytapahtumat  muistut-
tavat toiseen maailmansotaan 
johtaneita tapahtumia, koska 
myös silloin valmistauduttiin 
Venäjän jakamiseen imperialis-
tivaltojen kesken. Kansan ääni 
selvitti  9-osaisessa artikkelisar-
jassa sitä diplomaattista toimin-
taa, joka edelsi toista maailman-
sotaa. Julkaisimme nämä kirjoi-
tukset yhtenä koosteena ”Toi-
sen maailmansodan syylliset”. 
Tämän aineiston kautta pääset-
te nopeasti kärryille siitä, mikä 
on Naton eskalaatiosodan taus-
ta. Aineisto löytyy osoitteesta 
www.kommunistienliitto.com/
opintomateriaalit
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Tähän on tultu - demokratia on ihmeellistä
Kokoomustaustaisen presidentti Sauli Niinistön mukaan Nato-jä-
senyyden hakemisen ratkaisivat Venäjän joulukuiset ukaasit, jois-
sa Kreml vaati, että demokraattisten maiden puolustusliitto ei sai-
si enää laajentua. Natoon liittymisen todellisena syynä ei siis ollut-
kaan Venäjän hyökkäysuhka Suomeen! Se oli pelkkä veruke. Kaiken 
lisäksi Kokoomus haluaisi Suomeen vielä kylkiäisinä Nato-joukkoja 
ja Nato-tukikohdan. Tätäkö Suomen tasavallan väestön enemmistö 
todella haluaa? Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisinä pe-
ruslinjoina v. 1945–2014 olleet sotilaallinen liittoutumattomuus ja 
pysyttäytyminen suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella on kor-
vattu Yhdysvaltojen johtamalla Naton eurooppalaisella sotilaallisel-
la ulottuvuudella. 

Pääministeri Sanna Marinin vapaa- ja osin työajan edesottamukset 
ovat viimeisen vajaan vuoden aikana nostattaneet toistuvasti ko-
huotsikoita. Pääministeri on joutunut julkisuudessa selittelemään ja 
pyytelemään anteeksi kännisiä toilailuitaan erilaisten kakkosluokan 
julkkistyrkkyjen seurassa. Tämän epämääräisen, pääministeri Ma-
rinin seurassa pyörivän jauhojengin toiminnasta julkisuuteen vuo-
taneet kuvat ja videot ovat jo pitempään herättäneet hämmennys-
tä tavallisissa kansalaisissa, lopulta myös itse demaripiireissä. Syn-
tynyttä kohua vähentääkseen pääministeri on käynyt myös ”vapaa-
ehtoisessa” huumetestissä. Toistuva sirkus pääministerin ympärillä 
on antanut vakavat perusteet epäillä pääministerin omaa ymmär-
ryskykyä asian suhteen.

Pääministeri Sanna Marin on ulkoa ohjattu

Jokainen rehellinen ja realistinen vasemmistolaisesti ajatteleva kansalai-
nen menetti luottamuksensa pääministeri Sanna Mariniin ja hänen joh-
tamaansa hallitukseen viimeistään toissa vuonna EU-koronatukipaketin 
käsittelyn alkaessa. Fiksuimmilla tätä luottamusta Sanna Mariniin ei ollut 
alun alkaenkaan.  Kansikuvatytön muuttuminen kovan linjan ääri-nato-
mieliseksi sotahaukaksi antaa hänestä nykyään entistä vastenmielisem-
män tannerilaisen vaikutelman. Maailman talousfoorumin (WEF) ”nuor-
ten globaalien johtajien” koulutusohjelman läpikäyneen Marinin toimin-
ta viittaa siihen, että hänellä tuskin on enää ollenkaan omaa ajattelua jäl-
jellä. Kuluvan vuoden keväällä yllättäen tehty matka Bilderberg-ryhmän 
kokoukseen Washingtoniin kertoo paljon pääministeri Marinin taustalla 
olevista todellisista neuvonantajista. Tuolla matkallaanhan Marin posee-
rasi näyttävästi Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen, clintoni-
laisen demokraatin ja sodanlietsojan Nancy Pelosin kanssa Yhdysvaltain 
tähtiliput taustalla liehuen. 

Miksi todelliset taustavoimat eivät puutu pääministe-
rin käyttäytymiseen?

Varsin outoa Marinin tilanteessa on se, että kokenut valtionhoitajapuolue 
sdp seuraa sivusta pääministerinsä ja tämän jauhojengin toimintaa mil-
lään tavoin siihen puuttumatta. Ilmeisesti Sanna Marinin ja samalla Suo-
men hallituksen toimintaan ei muiltakaan osin ole enää pitkään aikaan 
ollut demaripuolueella mitään kosketusta. Sanna Marinia tosiasiallisesti 
ohjaksissa pitävät tahot puolestaan ovat ilmeisesti antaneet kaiken tois-
tuvasti tapahtua, koska tällä sirkuksen pyörittämisellä halutaan peittää 
samanaikaisesti tapahtuvia huomattavasti merkittävämpiä asioita. Nämä 
liittyvät ensinnäkin Euroopan unionin tietoiseen ajamiseen entistä katast-
rofaalisempaan talous- ja energiakriisiin tavoitteena Venäjän tuhoaminen. 

Tämän EU:n syöksykierteen lopputuloksena ei voi olla muuta 
kuin alati syvenevä liittovaltiokehitys – yhteinen velanotto ja yhtei-
nen budjetti. Toisaalta taustalla on mitä ilmeisimmin Suomen valmista-
minen tulevaan sotakurjuuteen, jota varten uudet hallituskuviot lienee 
jo mietitty valmiiksi. Joka tapauksessa sekä EU:n, että Naton näkökulmas-
ta Sanna on tehtävänsä tehnyt ja Sanna saa mennä – vaikka bailaamaan. 
Voi tosin olla, että hänelle on jo Brysselissä tai Washingtonissa suunnitel-
tu jotakin, mahdollisesti kansainvälistä suojatyöpaikkaa jatkoa ajatellen.    

Onko kyseessä sittenkin henkilökohtainen ongelma. 
Kokeeko Sanna Marin Laila Kinnusen kohtalon?

Suomalaisen iskelmätaivaan kaikkien aikojen kirkkaimman naisartistin 
Laila Kinnusen nousussa emotionaalisesti hyljeksitystä, Ruotsiin lähete-
tystä sotalapsesta parrasvalojen loisteeseen on jotain samankaltaista, 
kuin Sanna Marinin nousussa köyhän sateenkaariperheen tytöstä muo-
timaailman raamatun Voguen sivuille. Kimallusta, loistetta, menestystä, 
uusia ”ystäviä” ja shampanjan kuohua. Yliarvoinen kokemus omasta kau-
neudesta, suosiosta ja menestyksestä on saanut vielä hiljattain Sokoksen 
kassana työskennelleen Marinin tuntemaan ehkä ansiotontakin narsistis-
ta arvonnousua ja hyvänolontunnetta, jossa kaikki on mahdollista, ja jos-
sa vallitsee itsestä kokemus, että ”minulle kukaan muu ei voi mitään, saan 
tehdä mitä huvittaa”. Laila Kinnunen putosi sittemmin traagisesti viihde-
maailman loisteesta rappioalkoholisteista koostuneisiin juopporemmei-
hin ja kuoli lopulta hyljeksittynä ja erakoituneena alkoholistina.

Löytääkö Marin itsensä vielä Betty Ford-klinikalta?

 Silminnäkijöiden mukaan pääministeri Sanna Marinin umpikänninen 
esiintyminen jauhojengi seuranaan sekä Ruisrockissa, että Helsingin yös-
sä on alkanut näyttää muiden silmissä yhä säälittävämmältä.  Sanna Mari-
nin kohdalla merkittävä huomioitava seikka on se, että lehtitietojen mu-
kaan hänen biologinen isänsä kärsi elinaikanaan vaikea-asteisesta alko-
holismista. Vaikka nykyisen päihdelääketieteellisen käsityksen mukaan 
alkoholismi tai päihderiippuvuus ei ole suoraan perinnöllisiä, on alttius 
siihen kuitenkin periytyvää. Samanlaisten ympäristötekijöiden vallitessa 
päihdeongelmista kärsineen vanhemman lapsi sairastuu itse päihderiip-
puvuuteen helpommin kuin lapsi, jonka vanhemmilla ei ole ollut päih-
deriippuvuutta. On huomioitava sekin seikka, että Sanna Marin on neljä-
vuotiaan tytön äiti. Jossain vaiheessa myös lastensuojeluviranomaisten 
on pakko kiinnostua Marinin perheen tilanteesta, mieluummin liian ai-
kaisin kuin liian myöhään. Ehkä Sanna Marin löytää tässäkin tapaukses-
sa pelastuksen Yhdysvalloista. Ehkä Sanna Marinin amerikkalaiset suoje-
lijat hommaavat hänelle tarvittaessa hoitopaikan Kaliforniasta yksityisel-
tä Betty Ford-klinikalta. 

PK. Hämäläinen
Hämeenlinna 

Vuosikymmeniä ylläpidetyt hyvät 
suhteet naapurivaltioomme ensin 
Neuvostoliittoon ja sitten sen seu-
raajaan Venäjän federaatioon on tu-
hottu täydellisesti ja tietoisesti vii-
meisen puolen vuoden aikana. Pre-
sidentti Niinistö mainitsi 23.8.2022 
Suurlähettiläspäivien puheessaan 
kaiken luottamuksen Venäjään ole-
van mennyttä, eikä näköpiirissä ole 
aineksia uuteen alkuun. Hänen mu-
kaansa tilanne on nyt jopa kylmää 
sotaakin kylmempi. ”Vallitsevissa 
oloissa Suomen aiemmasta Venäjä-
suhteesta ei ole paljon jäljellä. Luot-
tamus on kadonnut eikä aineksia 
uuteen alkuun ole näköpiirissä. Nyt 
ei ole yhteyksien rakentamisen aika. 
Päinvastoin: kaikki riippuvuudet, joi-
ta voidaan käyttää meitä vastaan, on 
otettava tarkkaan syyniin. Minkään 
ei pidä olla löyhästi kiinni.” Tässä ar-
viossa on tulevalle historian tutki-
mukselle paljon arvioitavaa.

Tämä tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että Naapuruussopimus Ve-
näjän kanssa on lakannut olemas-
ta voimassa. Sen mukaan: Jos Suo-
mi tai Venäjä joutuu aseellisen hyök-
käyksen kohteeksi, sopimuspuolet 
eivät käytä eivätkä salli aluettaan 
käytettävän aseelliseen hyökkäyk-
seen toista sopimuspuolta vastaan 
ja kumpikin pidättyy myös sotilaal-
lisen avun antamisesta hyökkääjälle. 

Suomen liittäminen Natoon 
käynnistettiin määrätietoisesti jo 
heinäkuussa 2014. Tuolloin Suo-
men presidentti Sauli Niinistö ja ul-
kopoliittinen ministerivaliokunta 
päättivät Suomen allekirjoittavan 
Suomen ja Yhdysvaltojen johtaman 

Naton välisen isäntämaasopimuk-
sen. Maamme kutsui Nato-joukkoja 
harjoittelemaan sotaa. Suomesta tu-
li näin nätisti Naton ulkojäsen. Meil-
tä kansalaisilta ei tietenkään kysyt-
ty yhtään mitään. Naton johdolla on 
ollut kahdeksan vuotta aikaa pohtia 
Suomen 1300 km pitkän itärajan so-
tilaallista merkitystä. Demokratia on 
ihmeellistä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 
puoli vuotta sitten suomalaisten 
mielipidetiedustelumielipide muun-
tui mediassa äkkiä ja paniikinomai-
sesti Nato-myönteiseksi. Aikaisem-
min jo vuosikymmenien ajan väes-
tömme enemmistö suhtautui aina 
kielteisesti sotilasliitto Natoon liit-
tymiseen. Ylen 15.3.2022 julkaise-
man kyselyn, johon osallistui ruhti-
naalliset 1 378 vastaajaa, mukaan 62 
% tähän kyselyyn vastanneista kan-
natti tuolloin Nato-jäsenyyttä. Ylen 
Taloustutkimuksella teettämä ky-
sely toteutettiin internetpaneelissa 
9.–11.3.2022. Mielipidekysely vaati-
mattomine otantoineen ei ollut niin 
kattava kartoitus suomalaisten Na-
to-mielipiteistä, jotta siitä olisi voi-
nut vetää näin totaalista johtopää-
töstä. Gallupissa ei edes tiedusteltu, 
pitäisikö Suomen liittyä Natoon, jos 
Kreml kieltäisi Naton laajentumisen. 

Valtion ylin johto eli presi-
dentti sekä ulko- ja turvallisuus-
politiikan keskeiset ministerit 
päättivät 15.5.2022 virallisesti siitä, 
että Suomi hakee sotilasliitto Na-
ton jäsenyyttä. Meiltä kansalaisilta 
ei tietenkään taaskaan kysytty mi-
tään. Annetut lupaukset kansanää-
nestyksestä Natoon liittymisen suh-

teen olivat vain hämäystä, koska 
tyhmien kansanjoukkojen mielipi-
teeseen valtiojohto ei voinut luot-
taa. Oikeistolaisen pikkujenkkilän 
eduskunnassa ei istu enää ainoata-
kaan kapitalismia ja sitä suojelevaa 
Natoa vastustavaa puoluetta. De-
mokratia on ihmeellistä.

Päästäkseen jäseniksi soti-
lasliitto Natoon Suomi ja Ruotsi 
ovat valmiita tekemään sotilasliit-
to Natossa tiivistä yhteistyötä Tur-
kin kanssa tiedonvaihtoon, terroris-
tien luovuttamiseen ja yleensä ter-
rorismin torjuntaan liittyvissä asiois-
sa. Suomi ja Ruotsi tuomitsevat yksi-
selitteisesti kaikki Turkin ja Naton ni-
meämät terroristijärjestöt, jotka te-
kevät hyökkäyksiä Turkkia vastaan, 
ja ilmaisevat syvää solidaarisuutta 
Turkille ja terrorismin uhrien omai-
sille. Turkin kanssa solmitussa sopi-
muksessa ei mainita kuitenkaan mi-
tään arvaamattoman Turkin itsen-
sä terrorisoimista, sortamista ja sen 
sotatoimien kohteena olevista kur-
deista. 

Jos YLE, UPI, Hesari ja muu 
valtamedia eivät olisi pelotelleet 
suomalaisia Venäjällä, suostutel-
leet ja manipuloineet näitä vuo-
sikymmeniä liittymään sotilasliit-
to Natoon, kuinka monta prosent-
tia suomalaisista todella kannattai-
si kansanäänestyksessä sotilasliitto 
Natoon liittymistä? Vuosikymme-
niä kylvetty viha ja Venäjällä pelot-
telu tuotti vihdoinkin toivotun tu-
loksen eli Suomen sotilaallisen liit-
toutumattomuuden romuttamisen 
ja maamme siirtymisen Yhdysvalto-
jen etupiiriin. Toistaiseksi Venäjä ei 
ole hyökännyt aseellisesti Suomeen 
eikä sillä näytä olevan edes tarvet-
ta tai kapasiteettia moiseen. Nato 
sai halvalla haluamansa. Demokra-
tia on ihmeellistä.

Matti Laitinen, 24.8.2022
Vanhukainen, omaishoitaja ja 

rauhanmies

Ei enää sama maa

Tämä ei ole enää sama maa, 
johon rauhan vallitessa syn-
nyin.
Tämä ei ole enää sama maa, 

jota mutsi ja faija byggasivat.
Tämä ei ole enää sama maa, 

jolle soin parhaat duunivuo-
teni.
Tämä ei ole enää sama maa, 

jossa tavoiteltiin oikeuden-
mukaisuutta.
Tämä ei ole enää sama maa, 

jossa rauhanliike kukki ja vai-
kutti.

Matti Laitinen

Venäjän Federaation kommu-
nistisen puolueen kommentti 
ja vastaus Kansan äänessä 3-22 
julkaistuun toimituksen kirjoi-
tukseen ”Kriisin taustalla USA:n 
ja sen Nato-liittolaisten tavoite 
yksinapaisesta maailmasta”.

Allaoleva on lyhyt selvitys VFKP:n 
vastauksen sisällöstä. Sen kone-
käännetty ja toimitettu alkupe-
räinen versio kokonaisuudes-
saan tullaan julkaisemaan myö-
hemmin Kansan äänen numeros-
sa 5-22. Lehden numero 4-22 il-
mestymisen jälkeen se on luet-
tavissa myös verkosta osoittees-
ta: https://www.kommunistien-
liitto.com/ajan-ulkopolitiikka

Koska VFKP:n kirjoitus on pitkä 
ja sisältää lukuisia yksityiskoh-
tia Ukrainan tilanteesta ja siihen 
liittyvästä Venäjän Federaation eri-
koisoperaatiosta, niin koko tekstin 
sisällöstä saanee alustavan yleiskäsi-
tyksen alkuperäisistä väliotsikoista:

- Mikä ohjasi kommunistista puo-
luetta kantansa määrittämisessä?
- Kiovan vallankaappaus konflik-
tin lietsomisen perustana.
- Uusnatsismin kehitys Ukrainas-
sa.
- Erityisen sotilasoperaation syyt 
ja luonne.
- Venäjän oligarkian kiinnostus 
Ukrainaa kohtaan vai sen puute?
- Missä on muka valmistautu-

minen imperialistiseen valtauk-
seen?
- Kommunistisen puolueen ase-
ma.
- Maailman yhteisön asenne 
Ukrainan tapahtumiin.

Eräänä lähtökohtana VFKP:n 
vastauksessa oli erimielisyys 
Kreikan kommunistisen puolueen 
näkemysten kanssa suihteessa 
Ukrainan tilanteeseen ja sen kehit-
tymiseen. Vastauksen laati VFKP:n 
toimeksiannosta puolueen aktii-
vi Dimitri Dimitrijev. Kirjoitukses-
sa suhtauduttiin myötämielisesti 
edellä mainittuun Kansan äänen 
artikkeliin.

Toimituksen tiedote

Miten pääministeri Sanna Mari-
nin nykyiseen tilanteeseen tulisi 
suhtautua?

USA:n sota-alus USS Kearsarge vietti 4.-8.8.-22 viikonlopun Hernesaa-
ressa mukanaan 2000 merisotilasta. Näitä se Nato tuo mukanaan. Mei-
dän turvallisuutta se ei lisää.
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