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Poliittiseen muutokseen tarvitaan koko ihmiskuntaa

Vaaleissa luomme rintamaa uusliberalismia vastaan

Säästetään maapallo - kaadetaan uusliberalismi !

Sivut 6, 8, 9 ja 13  

Sivut 6, ja 8
-USA ja EU puuhaavat vallan-
kaappausta Venezuelaan.

Latinalainen Amerikka luok-
kataistelun kärjessä:
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kunnan syvenevät ongelmat. Naisten huonom-
man aseman taustalla piilee edelleen kaksin-
kertaisen työn ongelma. Kehitys näyttää kul-
kevan poliittisestikin naisvihamieliseen suun-
taan meillä, Amerikan mantereella, Afrikas-
sa ja Aasiassa. Sitä syventää uusliberalismin 
oloissa työväenliikkeen heikentyminen. Rat-
kaisuksi nähtiin vain työkansan kokoaminen 
yhteiseen taisteluun. Hermannin kerhon tilai-
suudessa hyväksyttiin ”Näpit irti Venezuelas-
ta” solidaarisuuslausuma.

Myös edellisissä vaaleissa kansanrintamajär-
jestöt puolustivat julkisia palveluja ja puolu-
eettomuutta. Näissä vaaleissa olemme edel-
leen kehittäneet kansanrintamalle hallitusoh-
jelmaa poliittiseksi vaihtoehdoksi uuslibera-
listiselle markkinakapitalismille. Keskeisiä 
vaatimuksia ovat sote-kaappauksen torjumi-
nen, militarismin vastustaminen ja paluu puo-
lueettomuuteen sekä yhteiskunnan omaisuu-
den yksityistämisen lopettaminen. Näiden tun-
nusten taakse keräämme poliittisia voimia. 
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Ihmiskunta on perimmäisten kysymysten äärellä. Elämme yhteiskun-
nallisessa kehityksessä kapitalismin uusliberalistista vaihetta. Se on 
muodostunut globaaliksi kapitalismin muodoksi sosialismin väliaikai-
sen heikentymisen oloissa. Emme kykene torjumaan ihmiskuntaa ja 
maapalloamme uhkaavia vaaroja kumoamatta ensin uusliberalismia. 
Vasta kun nykyinen nuoriso oivaltaa tämän, voimme saavuttaa todel-
lisia tuloksia sodan, ilmastonmuutoksen, epätasa-arvon ja köyhyyden 
torjunnassa. Sivut  2, 4, 5, 14 ja 15   

Nato on muuttanut Suomen mediailmastoa.  s. 2
Viro sementoituu oikealle. s. 3
Hallituksen aktiiviset kiky kyytykset  s. 4
SOS-Sote-farssin loppu s. 5
Poliittiset työtaistelut painostuskeinona s. 7
Naistenpäivän viettoa Guatemalassa s. 8
Minna Canth s. 12
Kingiseppin jalanjäljillä s. 16

Tuhannet koululaiset protestoi-
vat ”tekoja ilmaston” puolesta 
koululakossa 15.3.2019. 

Hermannin kerholla naistenpäi-
vännä  hyväksyttiin solidaari-
suusviesti Venezuelan kansalle. 

Myös viime vaaleissa kansanrin-
tamajärjestöt vastustivat Natoa 
ja sote-palvelujen yksityistämistä

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta
Nro 2/19, maaliskuu-huhtikuu 2019, 18. vuosikerta, irtonumero 2 €

   ansanääniK



 

ansanääniK
Kaikkien maiden proletaarit -
liittykää yhteen!

Päätoimittaja:
Tommi Lievemaa, PL 780, 00101 Helsinki
0408335360

Tilaan

Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 20 €.

Olen maksanut tilaushinnan 20 €

Maksettu tilille Op FI08 5541 1420 0279 66

Lehti laskuttaa

Tilaus os. Kansan ääni PL 780, 00101 Helsinki
Tilaus sähköpostilla: tilaukset.kansanaani@gmail.com
Tilausohje: Jos tilaat Kansan äänen ainoastaan maksamalla tilaus-
maksun pankkitilille FI08 5541 1420 0279 66, laita viesti-osaan eh-
dottomasti osoitteesi. Ilman osoitetta emme voi lähettää lehtä sinul-
le. Osoitteen voit ilmoittaa myös sähköpostilla os: tilaukset.kansan-
aani@gmail.com. 

Sukunimi Etunimi

Lähiosoite Postinumero ja -paikka

ansanäänenK

Helsinki 25.3.2019

Toimituksen pääkirjoitus: Tommi Lievemaa

Vaaleissa uusliberalismia ja Natoa 
vastaan

Käytännössä jo seuraavana päivänä keskusta kiersi vaalikentillä esittele-
mässä uutta sote-malliaan ottaen etäisyyttä lähes neljä vuotta ajamaansa 
malliin ja esiintyen ikään kuin oppositiopuolueena. Samaa ”oppositioase-
telman” tuomaa etua pyrkivät vaalikampanjassaan hyödyntämään myös 
kokoomus ja siniset. On vain toivottava, että äänestäjät näkevät tämän 
härskin poliittisen pelin lävitse.

Mielipidetiedustelujen perusteella Sdp näyttäisi olevan vahvoilla 
vaalien voittajaksi ja yhteistyö keskustan kanssa näyttäisi tällä hetkellä 
todennäköisimmältä hallitusratkaisulta. On olemassa suuri riski, että nyt 
kuopattu sote-uudistus tuodaan hieman erilaisessa paketissa uudelleen 
esiin heti, kun hallitus aloittaa työnsä.

Sdp:n ja myös Vasemmistoliiton kritiikki nyt kaatunutta sote-uu-
distusta kohtaan on ollut verrattain maltillista ja kummatkin eduskun-
nan vasemmistopuolueet kannattavat sinänsä uudistuksen tekemistä. Eri-
näisten lehmänkauppojen jälkeen edessämme saattaa olla hyvin saman-
kaltainen tilanne kuin neljä vuotta sitten. 

Yksityinen terveysbisnes ei aio luovuttaa, vaan päinvastoin he pai-
navat päälle yhä voimallisemmin saadakseen kaapattua sote-palvelut it-
selleen. Heti hallituksen erottua terveysalan yritykset vetosivat voimak-
kaasti sääntelyn purkamisen puolesta. Terveysbisnes on erittäin tuottoi-
saa; tulotaulukoiden kärkipaikoilla keikkuu nykyään runsaasti alan yri-
tysten johtajia.

Valtapuolueiden tueksi valjastettu YLE marssittaa säännöllises-
ti uutislähetyksiinsä erinäisiä ”asiantuntijoita” ja valtiovarainministe-
riön virkamiehiä saarnaamaan vakavana siitä, kuinka seuraavan hallituk-
sen on jatkettava nykyistä leikkauspolitiikkaa. Suomella ei ole muka muu-
ta mahdollisuutta kuin entisestään heikentää julkisia palveluita, koulutus-
ta, infrastruktuuria jne. Toisaalta esimerkiksi tähtitieteellisen kalliisiin hä-
vittäjiin löytyy kyllä vaivatta rahaa.

On demokratian halveksuntaa, että ministeriön virkamiehet julista-
vat jo ennen vaaleja millaista tulevan hallituspolitiikan tulee olla. Silloin-
han olisi ylipäätään tarpeetonta käydä vaaleja ja toimitusministeristö voisi 
jatkaa virkamiesten ohjeiden pohjalta seuraavat neljä vuotta.

Myös ulkopolitiikka tulisi nostaa vaalikeskustelujen keskiöön. 
Suomi harhailee tätä nykyä vaarallisilla poluilla ulkopolitiikassaan, kun 
puolueettomuus ja Paasikiven-Kekkosen linja on heitetty romukoppaan 
ja on asetuttu rähmälleen lännen, Naton ja USA:n suuntaan. Suomella oli-
si niin halutessaan kaikki mahdollisuudet hyödyntää suurta rajanaapu-
riamme niin kauppakumppanina kuin muun yhteistyön merkeissä. Täl-
lä hetkellä toimimme juuri päinvastoin; Suomi kannattaa Venäjä-pakot-
teita sekä myötäilee USA:n ja EU:n linjauksia Ukrainan, Krimin, Venezue-
lan jne. suhteen. 

On välttämätöntä, että nykyistä uusliberalismia vastaan nous-
taan mahdollisimman laajalla rintamalla. Näissä eduskuntavaaleis-
sa kannattaa äänestää ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneet vastustamaan 
uusliberalistista politiikkaa, militarismia sekä Nato-jäsenyyttä.

Juha Sipilän hallitus jätti eronpyyntönsä hallituskautensa viime met-
reillä, virallisen selityksen mukaan epäonnistuneen sote-hankkeen 
johdosta. Todellisuudessa on ollut jo pitkään tiedossa, ettei sotel-
la ollut läpimenon mahdollisuuksia perustuslaillisten ja muiden on-
gelmien takia. Hallituksen dramaattinen ero juuri ennen eduskun-
tavaaleja olikin ilmiselvä julkisuustemppu pahojen kannatusongel-
mien kanssa kamppailevan keskustan taholta.

Noin kaksi vuotta sitten Helsin-
kiin perustettiin NATO-maiden 
hyb ridiosaamiskeskus. Sen tarkoi-
tuksena on sanottu olevan Venäjän 
oletetun hybridisodan vastainen toi-
minta. Millaista keskuksen toiminta 
on, siitä ei julkisuuteen kerrota. Sen 
johtajalta ja asiantuntijoilta media 
pyytää usein lausuntoja erityises-
ti Venäjää koskevissa asioissa. Vuo-
den 2014 keväällä valtioneuvoston 
kanslia järjesti kansanedustajille se-
minaarin Venäjän hybridivaikutta-
misesta. Keskeisten medioiden pää-
toimittajat yhdessä valtioneuvoston 
tiedottajan Markku Mantilan kans-
sa vastasivat ohjelmasta. Valtioneu-
vosto lähetti myöhemmin Harvardin 
yliopistoon Yhdysvaltoihin 100 toi-
mihenkilöä, tiedottajia ja virkamie-
hiä, oppimaan hybridisodan käyn-
tiä. Suomen virkamiesten ja median 
johtoporras on siis hyvin valmen-
nettu hybridisodan käymiseen.

Mediapooli ohjaa mediaa

”Suomen valtavirtamedia, kustan-
nustalot, Yleisradio ja MTV mukaan 
luettuna ovat muodostaneet Media-
pooliksi ristityn yhteenliittymän, jo-
ka sitoutui myönteiseen yhteistyö-
hön NATOn hybridikeskuksen kans-
sa”, Turpeinen-Saari kertoi.

Mediapoolin tehtävänä sano-
taan olevan ”media-alan huolto-
varmuudesta huolehtiminen”. 
Sen puheenjohtajana toimi aluk-
si YLEn toimitusjohtaja Lauri Kivi-
nen. Tänä vuonna puheenjohtajaksi 
tuli Otava-konsernin toimitusjohtaja 
Alexander Lindholm. ”Tuntematto-
malla prosessilla valtioneuvosto on 
kytkenyt valtion turvallisuuskomite-
an alaisen huoltovarmuuskeskuksen 
tähän mediapoolin ja hybridikes-
kuksen yhteenliittymään rahoitta-
malla mediapoolia. Siten käytännös-
sä kaikki Suomessa toteutettava in-
formaatio noudattaa NATOn tavoit-
teita. Mikäli näin ei ole, poikkeavan 
informaation voidaan katsoa uhkaa-
van valtion turvallisuutta”, Turpei-
nen-Saari totesi. ”Tämä yhteenliitty-
mä muodostaa maahamme ennen 
näkemättömän valtiol lisen sensuu-
rin. Tämän sensuurin ideologinen 
johtaja on NATO. ”

Miten tähän on tultu?

Yhdysvallat aloitti presidentti Ro-
nald Reaganin aikana erilaisten 
”demokratiaa” edistävien järjes-
töjen perustamisen CIA:n rinnal-
le. Tarkoituksena oli luoda Yhdys-
valtojen johtama maailma anta-
malla vallanhalulle ja ryöstötoi-
minnalle demokratian naamio. 
George H. W. Bushin aikana Yh-
dysvallat lähti propagandan, talou-

dellisen kiristyksen, lahjonnan ja 
sotilaallisen voiman erilaisin yh-
distelmin hajottamaan sosialistisia 
maita lähtien Puolasta sekä Neu-
vostoliitosta ja päätyen Jugosla-
vian liittovaltion pommittamiseen. 
Haltuunotto- ja ryöstöprojekteja 
naamioimaan tarvittiin tehokasta 
korruptiota sekä median ja markki-
nointitoimistojen propagandaa.

”Neuvostoliiton ja Varsovan 
liiton hajoamisella oli valtava 
merkitys Suomessa. Koko se osa 
yhteiskuntaa, joka sodan jälkeen 
oli joutunut alistumaan hyvään yh-
teistyöhön Neuvostoliiton kanssa 
ja painamaan natsiliittolaisuuden 
ihannoinnin taka-alalle, pääsi heit-
tämään alistumisen taakan harteil-
taan. Suojeluskunnat ja Lotta-jär-
jestöt nousivat maan alta. Puolus-
tusministeriksi noussut Elisabeth 
Rehn palautti asekätkijöiden kun-
nian.” Suomen media ei tiennyt tai 
tietoisesti valehteli hajotettavien ja 
haltuun otettavien maiden kohta-
losta. Se on kuvannut tapahtumien 
kulun Yhdysvaltojen ja NATOn sil-
mälasien läpi.

Esimerkkejä mediapimen-
nosta

Suomalaiset eivät ole mediastaan 
kuulleet Afganistanista ja Lähi-Idäs-
tä tuotettujen jihadistien ja uudelta 
mantereelta saapuneiden natsien 
käytöstä Yhdysvaltojen ja Euroopan 
keskeisten NATO-maiden tavoittei-
den aikaansaamiseksi. Serbien ho-
lokausti on täysin tuntematon. Sa-
moin kroaattien suorittama ser bien 
kansanmurha ja etninen puhdistus 
Kroatian Krajinassa elokuussa 1995. 
Tämän etnisen puhdistuksen salaa-
miseksi Yhdysvallat nosti esiin val-
heellisen version Srebrenican ta-
pahtumista.

Suomalaisille ei ole kerrottu ji-
hadistien tuomisesta Tsetseniaan 
taistelemaan Venäjän hallitusta vas-
taan. Ei myöskään sitä, että Kosovon 
albaanit ehdoin tahdoin kieltäytyi-
vät yhteistyöstä Jugoslavian valtion-
hallinnon kanssa samoin kuin kiel-
täytyivät osallistumasta demokraat-
tisiin vaaleihin. Sen sijaan Yhdysval-
lat sekä Iso-Britannia, Ranska ja Sak-
sa kouluttivat ja aseistivat  KLA:n al-
baanitaistelijoita tavoitteenaan val-
lata Kosovo Yhdysvaltojen sotilas-
tukikohdaksi. KLA oli aiemmin luo-
kiteltu terroristijärjestöksi.

”Suomalaiset diplomaatit, en-
tiset YK:n virkamiehet, ovat esiin-
tymisillään Suomen mediassa  
vahvistaneet NATOn propagan-
daa. Heistä keskeisimpiä ovat pre-
sidentti Martti Ahtisaari sekä enti-
nen puolustusministeri, YK:n Balka-

nin ihmisoikeusraportoijanakin  toi-
minut Elisabeth Rehn. Oikeusham-
maslääkäri Helena Ranta on toimi-
nut Martti Ahtisaaren oikeana kä-
tenä. Lisäksi kansanedustaja Pek-
ka Haavisto on vähätellyt NATOn 
pommitusten merkitystä ja tuhoja”, 
Turpeinen-Saari kertoo. Julkisuu-
dessa on annettu kuva, että suoma-
laiset ovat olleet rauhanrakentaji-
na Balkanilla. Tämä illuusio on teh-
nyt mahdottomaksi tarkastella, mi-
tä Jugosla vian hajottamissodissa ta-
pahtui.

Suomalaiset Jugoslavian 
pommitusten kätilönä

Kouriintuntuvimman panoksen NA-
TOn hyväksi Suomi suoritti vuoden 
1999 alussa, jolloin Jugoslavian hal-
litus oli pyytänyt Suomesta oikeus-
lääkäriryhmän tutkimaan Racakin 
kylässä tapahtuneen taistelun uh-
rien ruumiita. Ruumiit oli koottu yh-
teen kaivantoon. ETYJ:n tarkkailijoi-
den yhdysvaltalainen puheenjoh-
taja William Walker väitti henkilöi-
den tulleen teloitetuiksi juuri siinä 
paikassa.

Ranskalainen TV-ryhmä oli 
kuvannut koko päivän tapahtu-
mat ja toimittajat kirjoittivat selos-
tuksensa muutaman päivän kulut-
tua. Mikään ei viitannut teloituk-
siin, vaan terroristien kylän takaisin 
valtaamiseen Jugoslavian hallituk-
sen poliisien toimesta. Oikeuslääkä-
rit avasivat ruumiit yhdessä jugosla-
vialaisten ja valkovenäläisten kolle-
gojen kanssa. Kun yksi avasi, toinen 
seurasi vieressä. Avausten jälkeen 
kaikki ryhmät olivat yksimielisiä, et-
tä henkilöitä ei ollut teloitettu.

Yhdysvallat oli odottanut ti-
laisuutta aloittaa Jugoslavian 
pommitukset. Presidentti Bill Clin-
ton viittasi puheessaan hirviömäi-
siin tekoihin ja Rannan lausuntoon 
ja aloitti pommitukset. Martti Ahti-
saaren saama Nobelin rauhanpal-
kinto ikään kuin sementoi NATOn 
version todellisuudesta.

Toisenlainenkin totuus... 

Elisabeth Rehn on lukuisissa TV-oh-
jelmissa vahvistanut NATOn propa-
gandaa siitä, että muslimit ovat uh-
reja ja serbit syyllisiä Jugoslavian so-
tien tapahtumiin.

Presidentti Mauno Koivisto 
oli toista mieltä. Hän kirjoitti esi-
puheen teokseen Toisenlainen ku-
va Kosovosta. Hän toteaa: ”Minulle 
tuottaa edelleen vaikeuksia kuva-
ta niitä tunteita, joiden vallassa jou-
duin seuraamaan NATOn toimesta 
suoritettua Jugoslavian ruhjomis-
ta vuonna 1999. Minä vihasin ja toi-
saalta ihailin sitä ammattitaitoa, jolla 
NATOn propagandistit orkestroivat 
Kosovon sodan tiedottamisen. Nyt-
temmin orkestrointia ei enää tarvi-
ta, se on jo tehnyt tehtävänsä. Ser-
bien oletetusta syntilistasta on tul-
lut mantra, jota automaattisesti lue-
taan. Olen halunnut vaikuttaa sii-
hen, että toisenlainenkin totuus Ko-
sovon sodasta saisi kirjan muodon.”

Euroopan unionin jäsenmai-
den enemmistö kuuluu NATOon. 
Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU:n 
kannat vain voimistavat tätä Suo-
meen iskostunutta NATOa myötäi-
levää todellisuutta. NATOn hybri-
diosaamiskeskus ja edellä mainittu 
sensuuri tekee tosiasiassa mahdot-
tomaksi tuon sensuurin ulkopuoli-
sen totuuden esilletuomisen ilman, 
että asianomainen menettää virkan-
sa tai maineensa.

Referaatin laati:
Marjaliisa Siira

NATO on muuttanut Suomen mediailmastoa
”Suomen ylikansallista suurpääomaa ja militarismia palvelevat oi-
keistopuolueet ovat muiden puolueiden passiivisuuden johdosta 
kyenneet pystyttämään Suomeen Yhdysvaltoja ja EU:n NATO-mai-
ta palvelevan sensuurin, josta tällä hetkellä näyttää olevan mahdo-
tonta päästä eroon. Media pystyy jälleen ratkaisemaan eduskunta-
vaalit kuten presidentinvaalit NATOa tyydyttävällä tavalla, ellei kan-
sa herää ja äänestä oikein”, psykiatri, ex-kansanedustaja Pirkko Tur-
peinen-Saari sanoo. Hän piti alustuksen ”Miten Nato on muuttanut 
ja muuttaa Suomea” Igor Panarinin kirjan Hybridisodat julkistamis-
tilaisuudessa 9.3.2019.

Tämä tunnus on näytetty ku-
luvalla vuosikymmenellä ai-
na itsenäisyyspäivänä Kias-

man aukiolla
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Meistä kovin har-
valla on muusta 
kokemusta kuin 
palkkatyöstä. Täs-
sä suhteessa jako 
kulkee niin, että 
ne, joilta puuttuu 
kokemus palkka-
työstä, ovat niitä, 

jotka omistavat määräävän osan 
yrityksistä ja rahalaitoksista. 
Määräävän osan vaikutus ylettyy 
pitkälle yritysten ulkopuolelle lä-
hes kaikkeen. Näiden omistajien 
taskussa ovat tärkeimmät virka-
miehet ja poliitikot. He tekevät, 
mitä omistajat toivovat ja ilman 
eri käskyä. Omistajille lojaali-
suus on hyveistä suurin. Poliiti-
kot ovat omaksuneet sen luita 
ja ytimiä myöten tietäen tai tie-
tämättään. Siitä on tullut heidän 
elämänsä.

Tämä virkamiesten ja politiikkojen 
lojaalisuus on vertaansa vailla, sillä 
alitajuisesti itse sitä huomaamatta 
he kehittävät asioita, joissa lojaali-
suus omistajia kohtaa kulkee ai-
na edellä. Tämä alitajuinen lojaa-
lisuus ulottuu todella syvälle suu-
reen joukkoon aivan tavallisia pal-
kansaajia. Se on keskeinen juttu 
paitsi työelämässä myös tavallises-
sa arjessa. 

Kun talouteen ilmestyy vai-
keuksia, somistajien valitus 
leviää  kaikkialle. Jokainen virka-
mies, poliitikko siinä kuin yritysjoh-

tajatkin ryhtyvät voivottelemaan 
vaikeita aikoja. Yritys toisensa jäl-
keen aloittaa yt-neuvottelut ja halli-
tus selittää, että nyt on pakko sääs-
tää ja leikata vähän sieltä sun täältä. 

o o o 
Työttömyyden ja leikkauslistojen 
paisuessa eliitti pelkää, että kansa 
hermostuu. Sille on tehtävä jotain. 
Optimismi vedetään hihasta. Siitä 
puhutaan eri asioiden yhteydessä 
puoli huolimattomasti. Ei kannata 
olla huolissaan. Tulevaisuuteen pi-
tää katsoa optimistisesti, sillä aina 
on selvitty, on selvitty vaikeistakin 
ajoista – kyllä se siitä.

Sitten tulevat kaiken maail-
man tilastonikkarit, jotka ensim-
mäisenä höynäyttävät poliitikko-
ja. Joskus se tapahtuu suoraan jos-
kus mutkan kautta. Tilastot työstä 
ja työttömyydestä ovat suoraa höy-
näyttämistä. Mutkan kautta tulevat 
vakuuttelut, joilla työttömyyden 
syntyminen saadaan näyttämän sil-
tä kuin se olisi työttömän oma syy. 
Toisaalta työttömät ovat patalaisko-
ja hakemaan töitä, vaikka lääkäreitä 
tarvitaan pilvin pimein. 

Kaikki tämä pitää saada näyt-
tämään todelta, siksi tilastoja pitää 
järjestellä, manipuloida. Todellisuu-
dessa se tarkoittaa tilastojen väären-
tämistä. Se tapahtuu monella taval-

la. Niistä kolme on tärkeintä. 

Ensin heitetään työvoimasta 
tilaston ulkopuolelle joukko ih-
misiä, joilla ei ole kelvollista am-
mattia tai ovat vain yksinkertaises-
ti väsyneet ainaiseen tuloksetto-
maan työnhakuun. Toiseksi kasva-
tetaan työllisten määrää laskemal-
la vain työpaikat riippumatta siitä 
tehdäänkö niissä töitä viikossa tun-
ti tai kaksi. Kolmanneksi tehtyjä työ-
tunteja lisätään haamuilla, niin saa-
daan työllisyys näyttämään todellis-
ta paremmalta. Kun näiden lukujen 
kanssa ryhdytään katsomaan, miltä 
työn tuottavuus ja palkat näyttävät 
luvut romahtavat ja Suomi näyttäy-
tyy maailmalle heikompana kuin se 
on todellisuudessa.

o o o
Suomi ei ole ainoa tilastohuijari. Täs-
sä suhteessa USA on vertaansa vail-
la. Olen 2000-luvun alusta saakka 
seurannut vuosittain mediassa hei-
dän bkt:n, velan ja väestön ja työlli-
syyden kehitystä. Bkt on niistä hurjin 
huijaus. USA:lla on käytössä ns. he-
donin hintaindeksi. Se tarkoittaa, et-
tä tämän vuoden bkt:n joillakin osil-
la voi vastaisuudessa olla tuotanto-
vuoden hintaa suurempi merkitys. 
Siksi niiden osien hinta tarkistetaan 
indeksillä. Siten bkt:n pumpataan il-
maa. Niin pieni saadaan näyttämään 
suuremmalta.

Tilastoni mukaan vuoden 
2017 USA:n bkt oli 13  662 mil-
jardia dollaria. Se tarkoittaa, et-
tä 10 vuoden keskimääräinen vuo-
sikasvu oli 1,6 %. Mutta Maailman-
pankille USA on ilmoittanut, että 
bkt on 19 390 miljardia dollaria. Si-
ten 10 vuoden keskikasvuksi tulee 
5,4 %. Viimeinen 10 vuotta ovat ol-
leet maailmantaloudessa varsin nih-
keitä. Kukaan ei osaa edes kuvitella, 
että teollisuusmaissa olisi saavutet-
tu moisia kasvulukuja. Kaiken lisäk-
si USA on vienyt tehtaitaan vauhdil-
la ulkomaille. Siksi heillä työtunteina 
laskien työttömyys on 23,1 %, mutta 
pätkätyöpaikkojen ansiosta vain 3,3 
%. Mikä lie lopullinen totuus?

o o o          
Tulevaisuus on pitkällä aika-

välillä katseltuna tosi huolestut-
tava. Kaikki ennusteet viittaavat sii-
hen, että kapitalistinen maailma on 
siirtynyt hitaan kasvun vaiheeseen. 
Siinä ei puhuta vuosista vaan vuosi-
kymmenistä.

Vuonna 2017 meillä työtun-
tien mukaan haamutunnit pois-
tettuna työttömyysaste oli 25,9 
%, mutta virallinen työpaikoista las-
kettu oli 8,0 %. Jos vuoteen 2050 
mennessä tuotanto kasvaa vuosit-
tain vain 1,5–1,0 % ja 10 vuoden vä-
lein olisi kaksi lyhyttä taantumaa, ja 
jos työn tuottavuus laskee 1,4 %:n 

tasolle, niin työtunneista jää käyttä-
mättä lähes puolet ja yöttömyysas-
te lähentelisi 50 %. 

Kapitalismille lojaalit opti-
mistit tietävät, että näillä men-
nään. Mutta he käyttäytyvät kuin 
maailmassa ei olisi huolen häivää. 
Siitä huolimatta poliitikot pannaan 
kissojen ja koirien kanssa etsimään 
julkisen talouden säästökohteita, 
sosiaaliturvan ja palvelujen leik-
kauksia. 

Jos Antti Rinteestä (sd) tulee 
uusi pääministeri, hän tekee Lip-
poset (sd) eli leikkaa yhtä rajusti el-
lei rajummin. Sillä yritysten mielet-
tömiä voittoja eikä muitakaan suu-
ria tuloja saa verottaa. Kansainvä-
listen suhteiden vuoksi on tär keää, 
että voitot viedään ulkomaille. Var-
sinkin, kun pitää ostaa hävittäjiä, 
että Venäjä pysyy aisoissa. Poliiti-
kot ovat kusessa vapaaehtoisesti, 
lojaalisina suurpääomalle. 

Itsensä ja perheen elättämi-
sessä tosi harvalla on kokemus-
ta muusta kuin palkkatyöstä. Ää-
nestyskopissa se kuitenkin tahtoo 
unohtua. Niin käy nytkin siksi, että 
selkeä vaihtoehto puuttuu, vaikka 
radikaalille muutokselle olisi jo kor-
kea aika.

Kai Kontturi   

Reformipuolueen voitto ja konser-
vatiivisen EKRE:n nousu vahvistaa 
Viron kallistumista oikealle entises-
tään. Keskustalle vaalit olivat mur-
heelliset. Se menetti ääniä jopa pe-
rinteisillä alueillaan Itä-Virossa.  Pää-
ministeri Jüri Ratas ei kuitenkaan 
suostunut tunnustamaan tappiota. 
Keskusta kieltäytyi reformipuo lueen 
tarjouksesta muodostaa Viroon vah-
va enemmistöhallitus. Jüri Ratas 
aloitti omat hallitusneuvottelut po-
liittisen kentän pahnan pohjimmais-
ten, konservatiivisen kansanpuolue 
EKRE:n ja nationalistisen Isänmaa-
puolueen kanssa. 

Keskustan valinta uhkaa 
johtaa Viron politiikan ukraina-
laistumiseen. Natsit nousevat hal-
litukseen. EKRE on avoimesti syyt-
tänyt keskustaa venäläisen vähem-
mistön suojelemisesta. EKRE haluaa 
poistaa ei-kansalaisista äänestysoi-
keuden myös paikallisvaaleissa sekä 
sulkea venäjänkieliset koulut. Isän-
maa-puolue on samoilla linjoilla. 
Keskustan venäläissiipi uhkaa olla 
tukematta tulevaa hallitusta.

Ennakkoäänet reformipuo-
lueelle

Reformipuolue nousi maaliskuun 
alussa pidetyissä parlamenttivaa-
leissa voittajaksi saaden 34 kansan-
edustajapaikkaa 101-paikkaisessa 
Riigikogussa eli parlamentissa. Se li-
säsi  paikkamääräänsä neljällä saa-
den äänistä 28,8 prosenttia. Toisek-
si tuli keskustapuolue, joka sai 26 
kansanedustajaa menettäen yhden 
paikan. Sen äänisaalis oli 23,1 pro-
senttia. Keskusta kadotti yli 12 000 
ääntä, jotka on perinteisesti tuonut 

puolueel le ääniharava Edgar Savi-
saar. Hän ei ollut ehdolla vaaleissa. 
Pääministeri Jüri Ratas ei päässyt lä-
hellekään Savisaaren suosiota vaan 
sai 9700 ääntä, kun keskustapuo-
lueen ääniharava Mihail Kölvart ke-
räsi vaalien toiseksi suurimman ää-
nisaaliin yli 17000 äänellä.

Mielipidemittauksissa puo-
lueet olivat hyvin tasaväkisiä. 
Keskusta oli jopa hienoinen ennak-
kosuosikki. Siksi oli yllättävää, että 
reformipuolue voitti vaalit niinkin 
selvästi. Erityistä vaalituloksessa oli 
se, että reformipuolue varmisti voit-
tonsa jo ennakkoäänien perusteel-
la. Se sai digitaalisista e-äänistä 40 
prosenttia. Se varmisti sen, ettei 
keskusta voinut enää paperiäänillä 
nousta reformia suositummaksi.   

Räikeätä nationalismia

Mielipidemittausten perusteella 
osattiin odottaa menestystä Viron 
konservatiiviselle kansanpuolue 
EKRE:lle. Se nousi kolmanneksi suu-
rimmaksi puolueeksi reformipuo-
lueen ja keskustan jälkeen saaden 
äänistä 17,8 prosenttia. Sen paikka-
luku parlamentissa on nyt 19 aikai-
semman 7 kansanedustajan sijaan.

EKRE oli vaalien ylivoimai nen 
voittaja. Puoluetta johtaa Viron en-
tinen Moskovan suurlähettiläs Mart 
Helme. Puolue on EU- ja maahan-
muuttovastainen ja erityi sen rus-
sofobinen. Se näkisi mielel lään 
venäläisen vähemmistönkin katoa-
van Virosta. Se on myös perin teisten 
perhearvojen puolesta eli vastustaa 
homoavioliittoja.

EKRE on hyvin sekalainen 
joukko erilaisia kansanedustajia. 

Jotkut ovat Suomen Sisun kaltai-
sia kommunistivihaajia. mutta läpi 
päässeissä on loikkareita keskustas-
ta ja historioitsijoita. EKRE:n hilpeyt-
tä herättävin aloite oli pyytää Yhdys-
valloilta lahjoituksena miljardi dol-
laria Viron aseistamiseen Venäjän 
”uhkaa” vastaan. 

Reformipuolue kieltäytyi 
kate gorisesti hallitusyhteistyöstä 
EKRE:n kanssa. EKRE:n positiivise-
na puolena on pidetty sitä, että se 
on globalisaation ja liberalismin vas-
tainen puolue.

Pienet häviäjät

Vaalien häviäjiin kuuluivat pienpuo-
lueet Isänmaa ja sosialidemokraatit. 
Nationalistinen Isänmaa sai äänis-
tä 11,4 prosenttia ja 12 paikkaa ka-
dottaen kaksi paikkaa. Sosialidemo-
kraatit olivat vaalien suurin häviä-
jä kadottaen viisi kansanedustajaa. 
Sen äänisaalis oli nyt 9,8 prosenttia 
äänistä ja 10 kansanedustajaa. 

Demarien tappioon on mon-
ta syytä. Puolue profiloitui alko-
holiveron nostajaksi ja sen ideo-
logia on puolueelle itselleenkin 
hämärän peitossa. Demarit yhdessä 
keskustan kanssa edustavat Virossa 
vasemmistoa. Niiden yhteenlasket-
tu tappio oli 6 paikkaa parlamentis-
sa. Vastaavasti oikeistopuolueet, re-
formistit, EKRE ja Isänmaa lisäsivät 
paikkalukuaan 14 kansanedustajal-
la. 

Parlamenttiin pyrki runsaas-
ti uusia puolueita, joista yksikään 
ei ylittänyt äänikynnystä. Vihreät ja 
Vasemmistopuolue jäivät myös ulos 
parlamentista. 

Keskusta epäonnistui

Keskusta joutui hallitusvastuussa 
mukailemaan ”Nato-agendaa”. Puo-
lue joutui esimerkiksi vaihtamaan 
ministerin, joka arvosteli Viron Na-

to-jäsenyyttä. 
Keskusta on perinteisesti 

tukenut venäjänkielisen vähem-
mistön oikeutta kouluopetukseen 
äidinkielellään. Nyt se veti tukensa 
pois Itä-Viron venäjänkielisiltä kou-
luilta, joissa ryhdytään vaihtamaan 
opetuskieleksi viro. Myös Narvas-
sa tapahtui kaupungin johdossa 
keskustalaisten kato. Viron suojelu-
poliisi pidätti koko keskustalaisen 
kaupunginhallituksen epäiltynä kor-
ruptiosta. Keskusta kadotti heidän 
kauttaan tukikohtansa Narvassa. 
Keskustan heikkoudesta puolustaa 
venäjänkielistä vähemmistöä on 
syytetty puolueen johtajaa ja en-
tistä pääministeriä, Jüri Ratasta. Hän 
ei kyennyt samaan kuin karismaat-
tinen Edgar Savisaar. 

EKRE kirkastaa nationa-
listit

EKRE:n vaalivoitto palvelee ennen 
kaikkea muun oikeiston etua. Nyt 
sekä reformi- että Isänmaa-puolue 
näyttävät suvaitsevaisilta ja liberaa-
leilta puolueilta. Todellisuudessa ne 
ovat myös äärinationalistisia. Ne ei-

vät tule koskaan antamaan kansa-
laisuutta venäläisille, joista edelleen 
200 000 on vailla Viron kansalaisuut-
ta. Heistä 80 000 on ei-kansalaisia ja 
120 000 on ottanut Venäjän kansa-
laisuuden. Hekin ovat Viron kansa-
laisuuspolitiikan uhreja.  

Reformipuolueen puheen-
johtaja Kaja Kallaksesta en-
nustettiin Viron ensimmäistä  
naispääministeriä. Kaja Kallas ei 
ole kovin karismaattinen johtaja, 
vaikka hän sai suurimman äänisaa-
liin vaaleissa, 20 072 ääntä. Hänen 
taustajoukkonaan on hänen isänsä, 
Siim Kallas, joka vaikuttaa tyttären-
sä kautta jälleen Viron politiikassa. 

Keskustapuolueen politiikka 
edellisessä hallituksessa ei juuri-
kaan eronnut reformipuolueen 
linjasta. Se saattoi olla yksi syy kes-
kustapuolueen romahdukseen val-
takunnallisesti, mutta ennen kaik-
kea venäläisten parissa Narvassa ja 
muualla Itä-Virossa. 

Leena Hietanen

Viro sementoituu oikealle
Keskustapuolue kärsi yllättävän tappion parlamenttivaaleissa 

Viron hallitusneuvottelut tarjosivat jättiyllätyksen, kun tappion 
kärsinyt keskusta ryhtyi muodostamaan hallitusta äärinationalistien 
kanssa. Yhteistyö EKRE:n ja Isänmaan kanssa uhkaa hajottaa kes-
kustan. Lehden painoon mennessä hallitusneuvottelut eivät olleet 
vielä päättyneet. 

OLISIKO JO KORKEA AIKA?

EKRE:n protestissa syksyllä 2017 vastustettiin ”väkevin tunnuksin” An-
gela Merkelin politiikkaa ja maahanmuuttoa, vaikka näitä muuttajia 
Virossa tuskin on ainoatakaan. Sitä ei vastustettu, että omat kansalai-
set muuttavat halpatyövoimaksi naapurimaihin polkemaan palkkoja.
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Nykyhallituksen loppumetreil-
lä voidaan vetää johtopäätös, et-
tä hallituksen politiikka on ollut 
määrätietoista ja johdonmukais-
ta tavallisen kansan elämän kur-
jistamisessa. Istuvasta hallitukses-
ta voidaan täydellä syyllä puhua 
tavallisen kansan vastaisena hal-
lituksena. 

Useamman eduskunnan ai-
kana on jatkunut merkillinen 
”yksimielisyys”. Onkin syytä ky-
syä, mikä on tasavallan korkein 
päättävä elin, hallitus vai eduskun-
ta? Toistaiseksi perustuslakiin on 
vielä kirjattu periaate, jossa kansa 
valitsee eduskunnan vaaleilla nel-
jäksi vuodeksi kerrallaan korkeinta 
päätäntävaltaa käyttäväksi elimek-
si. Nykyisin on välillä näyttänyt sil-
tä, että hallitus ja jotkut eduskun-
nan valiokunnat ovat nousseet 
käytännössä eduskunnan päätän-
tävallan ylitse.  Puhumattakaan sii-
tä, että eduskunta näyttäisi tarvit-
sevan ulkomailta luvan päättää 

sille kuuluvasta asiasta. Esimerkiksi 
tasavallassa eri vuoden aikoina nou-
datettavista kellonajoista ei edus-
kunta voinut tehdä päätöstä kansa-
laisaloitteen pohjalta. Mikä itsenäi-
nen valtio on sellainen, joka tarvit-
see ulkomaiselta poliittiselta ylikan-
salliselta elimeltä luvan päättää, mi-
tä kellonaikaa maassa käytetään. 

Eduskuntavaalien lähestyes-
sä on syytä esittää kysymys, muut-
tuuko mikään, jos hallituksen ko-
koonpano muuttuu? Aikaisemmin 
on osoittautunut, että hallituksen 
kokoonpanon muuttuessa pelkistä 
porvareista vasemmalle, ei perus-
suuntaus muutu. Ehkä vasemmis-
tolaisempi kokoonpano hieman to-
teuttaa asioita eri tavoin, mutta köy-
hyyttä se ei tule poistamaan kuin 
juhlapuheissa ja vaalipropagandas-
sa. Niissäkään ei kajota todellisiin 
köyhyyden aiheuttajiin ja perustuk-
siin. Köyhyyden poistamiseksi tarvi-
taan linjan muutosta suurpääoman 

etuja palve-
levasta poli-
tiikasta sel-
laiseksi, jo-
ka katsoo ko-
ko maan etua 
huomioiden 
myös sen, et-
tä yhteiskun-
ta koostuu 
m u u s t a k i n 
kuin pelkis-
tä ylikansalli-
sen pääoman 

eduista.
Tässä on syytä muistuttaa 

mieliin erään porvareita edus-
tavan kunnallisen lautakunnan 
puheenjohtajan periaate: Tär-
kein tehtävämme lautakunnas-
sa on saada yksityisen grynderin 
etu näyttämään yhteiseltä edulta. 
Tuohon periaatteeseen on saata-
va muutos. Viime vuosina on näyt-
tänyt siltä, että kokoonpanostaan 
riippumatta hallitus ja eduskunta 
ovat yrittäneet saada suuren pää-
oman edun näyttämään yhteisel-
tä edulta. Tuollaista edunvalvontaa 
vartenhan on EU kaikkine aparaat-
teineen olemassa.

Esko Luukkonen 
Turku 17.2.2019

Köyhyyden poistamiseksi linjan muutos
Eduskunta- ja EU-vaalien ohella tälle vuodelle on kaavailtu myös 
maakuntavaaleja, joita tuskin pidetään. Sipilän hallituksen poli-
tiikka on ollut hyvin poukkoilevaa. Ilmapiirissä on ollut nähtävis-
sä selvästi eräänlaista valtaeliitin hermostumista, mikä on ilmen-
nyt esimerkiksi erinäköisinä runnomisina saattaa lait voimaan vä-
littämättä niiden perustuslaillisuudesta.

Esko Luukkonen
Varsinais-Suomi
Turku
IPU listat (sit)

118

Ensimmäisen tarkastelujakson (huh-
ti - kesäkuu 18) jälkeen 150.000 työ-
töntä joutui toteamaan, ettei saa-
nut aktiivisuusehtoa täytettyä - ja 
toimeentulo pieneni. On huomioi-
tava, että ehdon täyttyminen ei ole 
ihmisestä itsestään kiinni. Nii tä työl-
listymistä edistäviä palveluita ei ole 
riittävästi tarjolla, työstä puhumat-
takaan. Työnhakijan oma aktiivisuus 
ei siis riitä, leikkuri heilahtaa armot-
ta, jos niitä palveluita tai töitä ei ole. 

Rinne on luvannut kaataa 
aktii vimallin

Kun hallituksen esitys tuli syksyllä 
-17 julkisuuteen se herätti voima-
kasta vastustusta eikä syyttä. “Aktii-
vimallia” vastustava kansalaisaloite 
laitettiin alulle ja se keräsi lyhyessä 
ajassa 141.000 allekirjoitusta. Myös 
Ay-liike heräsi toimimaan ja aktii-
vimallin vastustamiseksi puoli suo-
mea oli päivän lakossa. Helsingin se-
naatintorilla järjestettiin vuosi sitten 
mielenilmaus, johon kerääntyi vä-
keä n. 30.000. 

Kansalaisaloite aktiivimallin 
kumoamiseksi kaatui eduskun-
nassa äänilukemin 103 - 90. Työt-
tömien kyykytyksen lopettaminen 
jää seuraavan hallituskauden kärki-
hankkeeksi. SDP:n puheenjohtaja 
Antti Rinne on jo julkisuudessa lu-
vannut aktiivimallin kaataa, mikä-
li SDP on hallituksessa. Lupaukset 
ovat lupauksia ja vaalien jälkeen 
nähdään onko niille katetta.

Aktiivimalli 2 kaatui

Hallituksella oli valmiina esitys myös 
aktiivimalli kakkosesta, ns. omaeh-
toisen työnhaun mallista. Sii nä työ-
tön olisi joutunut hakemaan ole-
mattomia työpaikkoja vähintään 
kerran viikossa uhalla, että päivära-
haa muutoin leikataan. Syksyllä irti-
sanomislakikiistan yhteydessä halli-
tus kuitenkin taipui siihen, että nöy-
ryytysmallin kakkososa meni kolmi-
kanta työryhmän valmisteluun. Kol-
mikannassa ei syntynyt yksimielis-
tä esitystä ja malli siirrettiin syrjään.

Varmaa kuitenkin on, että 

kaik ki heikennykset kaivetaan esiin, 
jos markkinaporvaripuolueet voit-
tavat seuraavatkin vaalit. Kannattaa   
miettiä, minkä puolueen edustajan 
numeron äänestyslippuun piir tää.

Yhteiskuntasopimuksesta 
tuli KIKY

Sipilän hallitus ajoi ensitöikseen v. 
2015 ns. yhteiskuntasopimusta. Tar-
koitus oli säätää pakkolait, joilla työ-
ehtoja olisi heikennetty. Listalla oli 
mm. työajan pidennys sekä paikal-
linen sopiminen.  Ay-liikkeen nous-
tua vastarintaan, hallitus perääntyi 
eikä lakeja säädetty. Niin perääntyi 
Ay-iikekin hyväksymällä työajan pi-
dennyksen. Työaikaa pidennettiin 24 
tunnilla vuodessa ansiotasoa nosta-
matta sopimalla siitä työmarkkina-
järjestöjen kesken kilpailukyky (ki-
ky) sopimuksella. Mikään läpihuu-
tojuttu ei KIKY sopimuksen syntymi-
nen ollut. Elin tarvikeliitto,   Raken-
nuslitto sekä Auto- ja kuljetusalo-
jen liitto AKT jäivät sen ulkopuolelle. 

Nyt jo edesmennyt Metallityöväen-
liitto (nykyisin osa teollisuusliittoa) 
hyväksyi KIKY:n liittovaltuustonsa 
kokouksessa 10.6.2016 äänin 32 - 
24. (Kä 3/16)

Porvarit perustelivat 24 tunnin 
palkatonta työtä sillä, että se lisää 
työpaikkoja. Totuus on, ettei työajan 
pidennys ole tuonut yhtäkään uutta 
työpaikkaa. Sellaista viestiä ei ole yh-
deltäkään työpaikalta kuultu. 

Jatkuuko KIKY-kusetus

Teknologiateollisuuden (metallin) 
työehtosopimuksiin ei v. 2016 kir-
joitettu “sisään” työajanpiden nystä, 
vaan siitä tehtiin erillinen sopimus 
joka oli irtisanottavissa. Tämä erilli-
nen sopimus koskee viittä TES-sopi-
musta.

Teollisuusliitto irtisanoi KIKY:n 
ja se päättyy v. 2019 lopussa.  Teol-
lisuusliitto neuvottelee yhteensä 33 
eri sopimusta. Suurimmalla osalla 
työajanpidennys on siis sopimusten 
sisällä. Jos siitä halutaan eroon, on 

irtisanottava koko 
työehtosopimus. Teol-
lisuusliitto kylläkin irti-
sanoi myös teknologia-
teollisuuden työehto-
sopimuksen, joka päät-
tyy 31.10. Voimme taas 
kerran odottaa vilkasta 
työmarkkinasyksyä. 

Julkisten alojen 
työajanpidennys - ja 
etenkin lomaraho-
jen leikkaus on rai-
vostuttanut alan  työn-
tekijöitä eikä syyttä. 
Kun TES:t päättyvät ja 
uusista aletaan neu-
votella, on pidettävä 
huoli, että nämäkin 
leikkaukset palau-
tetaan työntekijöille 
korkojen kanssa. Kaik-
ki vaikuttaa kaik keen, 
sanotaan. TES neuvot-
teluihin vaikuttaa mitä 
suurimmassa määrin 
maan poliit tiset voi-
masuhteet. Kannat-

taa siis todellakin miettiä kirjoit-
taako kevään eduskuntavaaleissa 
äänestyslippuun palkattoman työn 
teettämistä kannattavan porva-
rin numeron, vai antaako äänensä 
sellaiselle suoraselkäiselle työväen 
ehdokkaalle, jonka tietää olevan 
työläisten ja työttömien kyykyt-
tämistä vastaan.

Ajetaanko Posti alas?

Posti ilmoitti 21.3 siirtävänsä palve-
lukeskuksensa töitä Tallinnaan. Sa-
malla se irtisanoo Helsingin, Tam-
pereen ja Jyväskylän palvelukeskuk-
sesta 23 henkeä! Posti- ja logistiikka-
alan unioni PAU pitää härskinä, että 
valtion omistama yhtiö hakee sääs-
töjä siirtämällä työtä maan rajojen 
ulkopuolelle. Posti tarjoaa irtisano-

tuille mahdollisuutta siirtyä irtisa-
nomisajan jälkeen töihin Tallinnaan 
paikallisen tason mukaisilla palkoil-
la! “Onko tämä suomalaisten työn-
tekijöiden tulevaisuus? Meidät lä-
hetetään Suomen rajojen ulkopuo-
lelle tekemään työtä ties millä työ-
suhteen ehdoilla, kunhan yritykset 
saavat kustannuksiaan laskemaan”, 
kysyy Postin toimihenkilöiden valta-
kunnallinen pääluottamusmies Mir-
ja Sandberg (pau.fi).

Posti v. 2017 siirsi tunnista-
mattomien osoitetietojen käsit-
telyä eli videokoodausta - Filippii-
neille! PAU vaatii valtion omistajaoh-
jauksesta vastaavia puuttumaan 
Postin ala-arvoiseen toimintaan. 

Postin yksityistäminen 
estettävä

Posti on jo pitkän aikaa heikentä-
nyt palveluitaan. Se ei enää suoriu-
du väen  vähentämisten ja säästöjen 
vuoksi tehtävistään. Onko tarkoi-
tus kaikella palvelun heikentämisel-
lä saada kansa hyväksymään postin 
yksityistämisen? 

Yksityistäminen onkin ollut 
vii meiset neljä vuotta leikkausten 
ja soten ohella porvarihallituksen 
kärkihanke. Nyt on aika laittaa näille 
hankkeille stoppi. Posti- ja sote- 
palveluiden tulee olla yhteiskunnan 
järjestämiä ja ylläpitämiä. Jos olet 
samaa mieltä, äänestä eduskun-
tavaaleissa sellaisten puolueiden 
ehdokkaita, jotka tähän vaatimuk-
seen sitoutuvat.

Vaaleissa äänestäminen ei 
valitettavasti yksin riitä, vaan 
vaatimuksia pitää vauhdittaa 
ulkoparlamentaarisella toiminnal-
la. Siihen on mahdollisuus lauantai-
na 30.3. 2019 joukkovoiman mielen-
osoituksessa Helsingissä.

Markku Nieminen

Hallituksen aktiiviset KIKY-kyykytykset

Lähdin ehdokkaaksi eduskun-
tavaaleihin, koska Sipilän halli-
tus on viimeiset neljä vuotta li-
sännyt ihmisten eriarvoisuut-
ta ja kurjistanut työntekijöiden 
asemaa. Eduskuntaan tarvitaan 
päättäjiä, jotka kumoavat Sipi-
län hallituksen huonot päätök-
set kuten kilpailukykysopimuk-
sen ja työttömyysturvan aktiivi-
mallin.

Työttömyysturvan karensseista pi-
täisi luopua kokonaan. Mielestäni 
on väärin, että työntekijää tämän 
irtisanoutuessa tai työnantajan ir-
tisanoessa rangaistaan peräti 90 
päivän karenssilla.

Irtisanomissuojan  heiken-
tä mis yritykset on torjuttava 
jatkossakin ja hyökkäykset luotta-
musmiesjärjestelmää sekä lak-
ko-oikeutta vastaan on estettävä. 
Työehtosopimusten tulkintaetu-
oikeudet on saatava myös 
työntekijöille. Pätkätyöt ja nol-
latuntisopimukset hyödyttävät 
lähinnä työnantajia. Kaikille 
työntekijöille on taattava oikeus 
tehdä halutessaan kokopäivätyötä, 
josta saa sellaisen palkan, jolla tu-
lee toimeen.

Tehokkainta työurien jat-
kamista on työttömyyden vähen-
täminen. Eläkeikää ei ole tarvet-
ta korottaa nykyisestä. Päinvas-
toin kuluttavaa työtä teke vien 
työläisten olisi halutessaan pääs-
tävä eläkkeelle 60-vuotiaana. 
 Eläkeiän alen taminen on parhai-

ta keinoja työl-
listää nuo-
ria. Kansan-
eläkettä ja ta-
kuu eläkettä on 
korotetta va.

Sote-pal  -
velut pi tää 
ot taa kun-
tien  ja julki-
seen omis-
tuk seen. Uu-
sia työpaik-
koja saadaan 

syntymään, kun valtio ja kunnat 
luovat työpaikkoja investoinneil-
la ja palkkaamalla lisää työnteki-
jöitä esimerkiksi vanhusten- ja las-
tenhoivaan, missä nyt on pulaa 
tekijöistä.

Vastustan Suomen jäse-
nyyttä sotilasliitoissa sekä yh-
teistyötä sotilasliittojen kans-
sa. Suomen on irrottaudutta-
va isäntämaasopimuksesta ja yh-
teistyöstä Naton kanssa (mm. so-
taharjoituksista). Suomen pitää 
keskittyä puolueettomuuspolitiik-
kaan sekä pyrkiä palauttamaan 
hyvät naapurisuhteet Venäjään. 
Suomi on pidettävä irti sodista ja 
Suomen on liityttävä ydinasekiel-
tosopimukseen.

Malmilaisena haluan vaikut-
taa siihen, että Malmin lentokent-
tä säilytetään.

Ville Rahikainen, Helsinki

Kurjistamispolitiikan loputtava

Ville Rahikainen
Helsinki/Malmi
SKP listat (STP)
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Suomessa on ollut vallassa vii meiset neljä vuotta hallitus, joka on käyttänyt kai-
ken aikansa, tarmonsa ja aktiivisuutensa heikompiosaisten kyykyttämiseen. Yksi 
surullinen esimerkki tästä on työttömyysturvaa leikkaava ns. aktiivimalli. Lyhyesti 
sanottuna malli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on kolmen kuukauden 
tarkastelujakson aikana osallistuttava työllistymistä edistävään palveluun tai olta-
va palkkatyössä vähintään 18 tuntia. Jos tämä ei onnistu, työttömyysturvasta lei-
kataan 4,65 prosenttia. 

Nämä tunnukset näytettiin 2.2.2018 aktiivimalli-mielenosoituksessa.  Katsotaan pe-
ruuttaako uusi hallitus aktiivimallin ja SOS hallituksen ajaman sote-kaappauksen.

Sivu 4 Nro 2/19ansanääniK



Kepun äänitorvi Annika Saarik-
ko yltyi haukkumaan hoiva-alan 
yritysjättejä Soten haudoilla 
tanssimisesta, pääministeri Si-
pilän kerrottua hallituksen eros-
ta. Kokoomuksen puheenjohta-
ja Petteri Orpo yhtyi duettoon 
Saarikon kanssa arvostellessaan 
myös terveysjättejä. 

Annika Saarikko, et sitten satu 
muistamaan, kuka käynnisti syn-
nytyksen ja keiden kätilöiden kä-
siin Sote kuoli, jonka haudalla sa-
not nyt tanssittavan? Yksi lysti ter-
veysalan suurpääomille tarjotaan-
ko Sote elävänä vai kuolleena. Kun 
portit julkiseen terveydenhuol-
toon on avattu, on tie avoin kul-
kea tiliä tekemään ihmisten ter-
veydellä. Jokainen miettiköön mil-
loin ja miten väylä avattiin terveys-
bisnekselle. 

Niin siitä tanssimises-
ta Soten haudalla? Kuka ja ket-
kä oikein sottiisia tanssivat Sipi-
län hallituksen ja Soten saatta-
jaisissa? Saattoväki (kepu ja ko-
koomus) oli laittanut oikein se-
kahaun päälle, kun vuoroin otet-

tiin täysi ilo irti vainajasta, myös it-
kua tirautellen näön vuoksi. Hallitus-
puolueet repivät viikonlopun aika-
na kaiken mahdollisen mediahuo-
mion irti varsinkin Yleisradion kun-
nostautuessa pääkapellimestari-
na. Toiselle vainajalle (Sipilän halli-
tus) veisattiin ylistyslaulua, muiste-
luissa surutta kehua retosteltiin hal-
litusta siihen malliin, että jopa hal-
litusta koko sen olemassaolon vas-
tustaneet tunsivat varmasti tele-
visioiden ääressä myötähäpeää. 

 Kaiken huippu oli, kun tuskin 
hautakumpua oli umpeen luotu, 
niin Sotea alettiin kaivaa takaisin. 
Pääministeri Sipilä heti tuoreelta 
oli sitä mieltä, kuinka seuraava Sote 
tehdään Keskustan maakuntamallin 
mukaan. Hän ikään kuin piti Soten 
hautaan saattamista välivaiheena ja 
seuraavissa synnytystalkoissa kepu 
aikoo taas olla ylkänä. Ei ole Sipilän 
ylimielisyydellä rajaa tai sitten hän 
uskovaisena miehenä luottaa ylös-
nousemukseen.  

Eduskuntavaaleista on ar-
veltu tulevan rumat. Pääministeri 

Juha Sipilä ja hänen vanavedes-
sään toiset hallituspuolueet ava-
sivat padot rumalle, härskille ja 
mistään piittaamattomalle vaa-
likampanjalle. Nämä samat naa-
mat kehtaavat nostaa ilta illan jäl-
keen puheeksi vieraan valtion (Ve-
näjän) puuttumisen vaaleihimme. 
Millään ei näytä enää olevan väliä 
omien puolueiden puhtaaksi pe-
sutalkoissa. On vain niin, että Si-
pilän hallituksen jäljiltä likapyyk-
kiä riittää sellainen kuorma, et-
tei sitä puheilla ja vippaskonsteil-
la kansan silmissä puhtaaksi saa. 

Yleensä jäähyväissanoissa 
toivotaan vainajalle kevyet mul-
lat, mutta tällä kertaa tuota toivo-
musta ei järin monelta kuule. 

Akseli
 

PS. Äskettäin käytiin keskuste-
lua kenet voidaan haudata val-
tion kustannuksella. Yksi asia aina-
kin on varmaa, Sipilän hallituksen 
ja Soten hautaamisen kustantavat 
kalliisti veronmaksajat.

Tanssi haudoilla

Olen huolissani suomalaisista 
pienituloisista eläkeläisistä ja 
lapsiperheistä. Eläkeläisten köy-
hyys on suuri ongelma. Omissa 
kodeissaan asuvat tippuvat köy-
hyysrajan alapuolelle. Tulot ei-
vät riitä palvelukoteihin ja asun-
toja ei saa myytyä. 

Lapsiperheissä hälyttäviä asioi-
ta on, että lapsiköyhyys koskettaa 
jo 100 000 lasta. Kun asuntolai-
nojen korot lähtevät nousemaan, 
niin köyhyys tulee edelleen kasva-
maan ja siitä tulee tulevaisuudessa 
iso ongelma. Asuntolainojen hoi-
toon uppoaa paljon rahaa. Ratkai-
su olisi jonkinlainen perustulo ai-
nakin kaikkein pienituloisimmille.  

Se raha mikä 
siihen laite-
taan, tulee ku-
lutuksen kas-
vuna yhteis-
kunnalle ta-
kaisin. 

Ruuan ve-
rotusta tu lee 
alentaa, mikä 
 myös aut taa 
köyhyys rajan 
a l a  p u o l e l l a 
eläviä. Nämä 

ratkaisut tulisivat vähentämään 
leipäjonoja huomattavasti. 

Matti Koski
Itsenäisyyspuolue, Seinäjoki

Lapsiperheiden asema huolestuttava
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Matti Koski
Vaasan vaalipiiri/
Seinäjoki 
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SOS-Sote-farssin loppu

Historiaa lyhyesti

E. Pula-Ahon hallituskaudella 1991 
ulkoministeriön valtiosihteeri Mart-
ti Ahtisaaren johdolla laadittu salai-
nen selvitys toteaa: ”Valtiontalou-
delle EY-jäsenyys aiheuttaisi myös 
suuria rahoitusongelmia. Rajojen 
avautuminen merkitsisi tulli- ja val-
misteverotuottojen tuntuvaa vä-
hentymistä. Valtion tulot laskisivat 
17-20 miljardia mk/v. Tämä aiheut-
taisi suuria paineita valtion- ja kun-
tataloudelle.  Esille nousisi sosiaa-
liturvan rahoittaminen omavastuu-
periaatteella. Paavo Lipposen II hal-
litus keksi, että sote-palvelut on saa-
tava “leveämmille hartioille“. Tuol-
loin puhuttiin 20 000-30 000 asuk-
kaan väestöpohjasta. Matti Van-
hasen I hallitus loi Paras-hankkeen 
ja kiteytti väestöpoh jan vähintään 
noin 20 000 asukkaan kokoiseksi. 
Kuntakentällä kyseltiin , paljonko on 
“vähintään noin“. Mitään ei tapahtu-
nut. Vanhasen II loi ns. perälautalain, 
että valtioneuvosto voi pakottaa 
kunnat yhteistyöhön, jos se ei muu-
ten luonnistu. Eduskunta ei ehtinyt 
käsitellä lakiesitystä ennen vaaleja.

Mari Kiviniemen pätkähalli-
tus ei tehnyt sotelle mitään muu-
ta kuin junaili pari pakkoliitos-
ta mm. Lapinlahden ja Varpaisjär-
ven pakkoliiton. Jyrki Kataisen hal-
litus uskoi vahvoihin peruskuntiin, 
puhuttiin jopa 20 kunnasta. Sdp:n  
eduskuntaryhmässä eli kapinahen-
ki ja valtiova rainministeri Jutta Ur-
pilainen joutuikin  lupaamaan, ettei 
pakkoliitoksia tule. Aika loppui kes-

ken. Alexander Stubbin hallitus rak-
ensi uudistusta viiden sote-alueen 
pohjalta. Uudistus raukesi perustus-
laillisiin ongelmiin. Juha Sipilän hal-
lituksen sote-viritelmä koki ansaitse-
mansa lopun..        

SOS-hallituksen kaatuma-
tauti

 Sipilä julisti hallituksensa syntyhet-
kellä 2015, että sen kärkihankkei-
den askelmerkit asetetaan 100 päi-
vän aikana. Hän julisti ”Tulos tai ulos” 
ja ”Ukko vaihtoon”-hokemat. Sipilä 
vahvisti tunnuksen olevan voimassa 
syyskuussa Pääministe rin haastatte-
lutunnilla. Hän ei marssinut presi-
dentin puheille, vaan hanke muutet-
tiin soten yksityistämiseksi ja kytket-
tiin älyttömään maakuntauudistuk-
seen.  Näin uudistus laskettiin tuuli-
ajolle. Nyt kun askelmerkkejä oli ase-
teltu lähes 1400 päivää, Sipilä ”muis-
ti” lupauksensa. Hän ”erosi” 5 viik-
koa ennen vaaleja, jolloin hallitus-
ta ei vaihdeta. Hän tekee virkaheit-
tohallituksessa keskustan vaalipro-
pagandaa vaaleihin asti, koska po-
liittisia hommia ei hallituksella ole. 

Loppuiko aika vai oliko 
homma mutkikas?

Ongelma oli se, että Sipilän ja Ale-
xander Stubbin marraskuun pime-
änä yönä tekemä likainen lehmän-
kauppa ei millään sovi perustusla-
kiemme raameihin ja Sipilä tai Or-
po ei voinut irtisanoa sopimusta. 
Kun hallitus ei korjannut lakipake-
tin virheitä, perustuslakivaliokunta 
antoi sen sote-valiokunnalle muo-

kattavaksi, mutta hallitus ei antanut 
sen tehdä tolkullista versiota. Vii-
me vuoden toukokuun jälkeen oli 
9 kuukautta aikaa korjata valu viat, 
lehmänkaupasta pidettiin tiukasti 
kiinni loppuun asti!

“Jokaisen on luvattava, 
ettei koskaan ryhdy tällai-
seen“ 

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeu-
den. apulaisprofessori Pauli Rautiai-
sen lausunto sote-valiokunnalle on 
karu:  “Olen huolissani siitä uppinis-
kaisuudesta perustuslakivaliokun-
nan valtiosääntöoikeudellisia huo-
mioita kohtaan.. ... jokaisen demo-
kraattisten instituutioidemme toi-
minnasta aidosti välittävän pitäi-
si nyt laittaa käsi sydämelle ja luva-
ta, ettei enää koskaan ryhdy sellai-
seen toimintaan, joka on leimannut 
käsillä olevien esitysten valmistelua 
ja käsittelyä“, 

Vastuuministerien riemu 
Soten kaatumisesta

Heti Sipilän eroilmoituksen jälkeen 
Annika Saarikko ilmaisi ilonsa sii-
tä, että laaja valinnanvapaus ei to-
teutunut. Antti Häkkänen ei jää nyt 
kaipaamaan maakuntia. Ben Zysko-
wicz iloitsee, ettei maakuntauudis-
tusta tule. Suomessa ei tarvita erillis-
tä hallintoporrasta valtion ja kuntien 
väliin. Kauan keskusta ja kokoomus 
eivät vääntäneet siitä, kumpi kaatoi 
soten.

Lähimuistin heikentyminen

Halituksen kaatumataudin pahen-
tuminen ja kupsahtaminen aiheut-
taa ministereille muistinmenetystä. 
Poliitikkojen sote-linjaukset muut-
tuivat päälaelleen. Mitä vannottiin 
hyväksi ratkaisuksi, unohtui vaali-
taistelussa saman tien. Miksi äänes-
täjien pitäisi uskoa ministerien pu-
heita. Kun Sipilä kaatoi hallituksensa 
ja upotti soten, äänestäjät ovat saa-
neet seurata mielenkiintois ta poliit-
tista näytelmää: Sote-nuttu on kään-
tynyt nurin ja vanhat valat on unoh-
dettu.  Uusliberaalit polii tikot osaa-
vat pitää kansaa pilkkanaan.

Puolueiden uudet Sote-
linjaukset

 Nyt lähes kaikki puolueet ovat kai-
vaneet pöytälaatikoista sote-mallin-
sa. Monet niistä muistuttavat Sipilän 
hallituksen esitystä, mutta niistä on 

riisuttu ainakin 
osa valinnanva-
paudesta.  Ko-
koomus puhuu 
kuntapohjasta. 
Muut eduskun-
tapuolueet ta-
voittelevat jätti-
suuria sote-alu-
eita - sote-kun-
tia, maakuntia 
tai Erva-aluei-
ta. Petteri Orpo 
kiistää takin-
käännön: “Pis-

timme hallitustakin sivuun, ei tar-
vinnut kääntää mitään“.

Lyly–Vapaavuori-akseli voi 
ratkaista hallitusohjelman 
sote-kirjauksen

Tampereen pormestari Lauri Lyly is-
tuu Kuntaliiton hallituksessa ja ker-
too, että sen kokouksessa eri puolu-
eiden edustajat asettuivat kannat-
tamaan sote-ratkaisua, jossa kun-
nat ja kuntayhtymät ovat keskiössä, 
kun sote-palveluita uudistetaan. Ly-
ly on kutsunut Pirkanmaan kunnan-
johtajat neuvottelemaan sii tä, alka-
vatko pirkanmaalaiset kunnat uu-
distaa yhdessä sote-palveluita. Lyly 
ja Helsingin pormestari Jan Vapaa-
vuori ovat yhdessä taistelleet Sipi-
län hallituksen sote-esitykset nu-
rin.  Petteri Orpo arvioi, että Kunta-

liiton hallituksen sote-kanta vaikut-
taa vaali asetelmaan.  On luultavaa, 
että keskusta reivaa kantansa linjaan 
aseveliakselin kanssa.

Leveiden hartioiden harha

Soten myllertämistä perustellaan 
sillä, että “ihmiset eivät pääse lääkä-
riin“. Tämä voi pitää paikkansa, mut-
ta yleensä lääkäriin pääsee kyllä sa-
man päivän aikana, kunhan viit sii 
vähän odotella. Odottelu johtuu lää-
käri- ja hoitajapulasta sekä huonos-
ta järjestelykyvystä. .

Isot yksiköt eivät ole 
soten viisasten kivi

Kuta pienempi kunta, sitä parem-
min perussairaanhoito toi mii. On-
gelmia esiintyy yleisesti isoissa yksi-
köissä. Sairaanhoito on tehokkainta 
10 - 40 000 asukkaan kunnissa. Pe-
russairaanhoito pitää säilyttää kun-
nissa ja erikoissairaanhoito yliopis-
tosairaalapiireissä.

Juhani Tanski

Farssi  ”Sammon ryöstö” on ollut yllätyksiä täynnä. Viimeiset 9 kuu-
kautta on odotettu, että draaman kaari laskee tasaisesti kohti lop-
pua. Kuitenkin lopussa saatiin yllättävä huipennus. Sipilä oli kaksi 
kertaa aiemmin menossa presidentin luokse pyytämään hallituksen 
eroa. Kun eduskunta oli vielä 6 viikkoa koolla, Sipilä marssi perille as-
ti. Hän soitti edellisenä iltana Mäntyniemeen ja ilmoitti tulostaan aa-
mulla hallituksen erokirjeen kanssa. Hän oli kuunnellut sisäistä ään-
tään - liekö ollut mahanpuruja tai muita ongelmia. 
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ma 1.4.19 18:00–20:00 vaalipaneeli  Vie-
remän koulukeskuksen auditoriossa. 
Järj. Vieremän kansalaisopisto, rehto-
ri maija-leena.kemppainen@vierema.fi 
040 594 9143

pe 5.4.2019 klo 09. Juhani Tanski tse-
näisyyspuolueen edustaja Savo-Karja-
lan pienpuolueiden vaalitentti Radio 
Suomi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karja-
lan alueradiot

Tämä ei vielä ole ohi
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Vammaiset eivät aina voi päät-
tää itse asioistaan, vaan pää-
tökset tehdään heidän puoles-
taan, eikä aina asiakasta kuun-
nella. Palveluntuottajat valitaan 
usein hinta edellä. Vammaiset 
henkilöt ovatkin nykyajan huu-
tolaisia, myytävänä. ”Ei myytä-
vänä – kansalaisaloite” tähtäsi 
vammaisille ihmisille välttämät-
tömien ja pitkäaikaisten palve-
luiden kilpailuttamisen lopetta-
miseen, mutta ikävä kyllä edus-
kunta hylkäsi sen. 

Moni Euroopan maa ei kilpailu-
ta sosiaali- ja terveyspalveluitaan, 
koska EU ei sitä vaadi. Vammaisil-
le välttämättömiä palveluita ovat 
esim. asumis-, apuväline-, kuljetus- 
ja tulkkauspalvelut, kuntoutus ja 
henkilökohtainen apu. Hyvin toi-
mivat vammaispalvelut mahdollis-
tavat vammaiselle yhteiskunnalli-
sen osallistumisen, mm. opiskelun, 
työnteon ja harrastukset. 

Vammaisten oikeuksia ei voi 

mitata rahalla. Usein kuitenkin 
edullisin tarjous voittaa, eikä laadul-
la ole merkitystä. Suomi on sitoutu-
nut YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksien yleissopimukseen, jonka 
mukaan vammaisen on voitava vali-
ta missä, miten ja kenen kanssa hän 
asuu. Vammaisella on myös olta-
va yhdenvertainen liikkumisvapaus 
vammattomiin nähden. Kuitenkin 
kilpailuttaminen koskee vammais-
ten asumis- ja kuljetuspalveluitakin. 

Laitoksessa asuvan vammai-
sen koti voidaan kilpailuttaa muu-
taman vuoden välein. Moni laitok-
sessa asuva onkin pakotettu muut-
tamaan kotoaan. Vaikkei asukas jou-
tuisi muuttamaan, saattavat kaikki 
häntä hoitavat henkilöt vaihtua. Eri-
tyisesti kehitysvammaisille ja autis-
teille ovat tutut ihmiset tärkeitä. Tar-
jouskilpailun voittaneella yrityksel-
lä ei aina ole tarvittavaa erityisosaa-
mista, tai toimipistettä vammaisen 
kotikunnassa.

Rakennetaan yhdenvertai-

nen, tasa-ar-
voinen, es-
teetön ja hy-
v i n v o i v a 
maa, jos-
sa kunnioite-
taan kaikkien 
ihmisoikeuk-
sia. Ääneste-
tään huuto-
laisuus histo-
riaan. Ihmiset 
eivät ole kau-

pan. Vanhusten ja vammaisten lai-
tosasumisessa todetut laiminlyön-
nit osoittavat, että sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin ei sovi voitonta-
voittelu. Lopetetaan hoivalla voi-
tontavoittelu ja ihmisille välttä-
mättömien palveluiden kilpailut-
taminen. Taataan ihmisarvoinen 
elämä ja itsemääräämisoikeus kai-
kille, vammaisillekin. Inhimillinen 
Suomi on mahdollinen.

Elina Nykyri, Vantaa
FM, tutkija

Ehdokas Uudeltamaalta (vas.)

Äänestetään huutolaisuus historiaan!
Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille, vammaisillekin  
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Elina Nykyri
Uusimaa, Vantaa
Vasemmistoliitto

Venezuelan tärkein ulkomaan va-
luutan lähde on öljy, josta 75 % me-
nee maihin, jotka tukevat Juan Guai-
dóa, joka julistautui - Donald Trum-
pin hallinnon kehotuksesta ja täy-
dellä tuella - Venezuelan virkaateke-
väksi presidentiksi. Tästä löytyi hyvä 
tekosyy USA:n liittolaismaille jättää 
maksamatta öljylaskunsa Venezue-
lan sosialistihallitukselle. Venezue-
lalla sattuu olemaan maailman suu-
rimmat öljyvarannot. 

Yhdysvaltojen ja sen liit-
tolaisten Venezuelan bolivaa-
riseen tasavaltaan kohdistamat 
toimenpiteet ovat taloudellista 
sotaa, jossa maan öljytulojen sur-
kastuttamisen seuraukset näkyvät 
konkreettisesti väestön kuolleisuu-
den kasvuna, elintarvikkeiden 
ja lääkkeiden puutteen lisään-
tymisenä. WOLA väittää näiden 
toi mien ainoastaan vaikeuttavan 
Maduron hallituksen taloutta siten, 
ettei niillä ole välitöntä vaikutus-
ta väestöön. Miten USA:n Venezue-
laan kohdistama ja pitkään jatkunut 
taloudellinen sota liittyy vapauteen 
ja demokratiaan? Miksi USA ei välitä 
huolehtia oman maansa 140 mil-
joonasta köyhästä ihmisestä?

Avoimessa kirjeessä tode-
taan

”Me uskomme, että Trumpin hallin-
non ponnistelut vallan vaihtamisek-

si Venezuelassa ovat kaikin tavoin – 
moraalisesti, laillisesti ja poliittisesti 
– vääriä. Trump itse virkamiehineen 
uhkaa Venezuelaa toistuvasti sodal-
la. Tämä pyrkimys voi johtaa maas-
sa ihmishenkien menettämiseen, 
sotaan ja odottamattomaan poliit-
tiseen väkivaltaan… Trumpin Vene-
zuelan hallinnon laiton muutosvaa-
timus pahentaa tilannetta huomat-
tavasti entisestään. Kaikkien ihmis-
ten, jotka välittävät ihmiselämästä ja 
kansainvälisestä oikeudesta, pitäisi 
vastustaa sitä.”

”Kaikkein vaarallisinta on se, 
että WOLA vastustaa paavi Fran-
ciskuksen sekä Meksikon ja Uru-
guayn neutraalien hallitusten teke-
miä välitysehdotuksia. WOLA on va-
linnut neuvottelukumppaniksi sen 
sijaan ECG:n (Euroopan yhteysryh-
mä), jota hallitsee Washington ja 
sitä tukevat valtiot (mm. EU-maat).”

”WOLA hylkää jopa YK:n osal-
listumisen neuvotteluihin, joita 
sen pääsihteeri Antonio Guterres 
on ehdottanut.   WOLA vaatii, että 
YK:n rooli olisi rajoitettava maan hal-
linnon syrjään siirtymisen valvomi-
seen. YK on kansainvälinen elin, jolle 
on kertynyt kokemusta ja tietämystä 
kansainvälisten ja kansallisten krii-
sien välittämisessä.”

Avoimen kirjeen lopussa tode-
taan, että ”WOLA:n ei pidä teesken-
nellä, että Venezuelan yhteiskunta-

järjestelmän ulkoi nen muutosope-
raatio, jota johtavat väkivaltaisuuk-
silla uhkaavat ääriliikkeet (maan 
oikeisto-oppositio), on ”kansain-
välisen yhteisön” laillinen ponnistus 
Venezuelan poliittisen ja taloudel-
lisen kriisin ratkaisemiseksi. ”

Caracasin manifesti

Venezuelassa pidettiin 24.-27.2.2019 
kansainvälinen kansojen kokous, jo-
hon osallistui 400 yhteiskunnallis-
ten liikkeiden aktivistia, poliitikkoa, 
toimittajaa ja akateemista ympäri 
maailmaa. He edustivat 85 eri maa-
ta ja viittä eri maanosaa. Kokouksen 
osanottajat  pyrkivät vahvistamaan  
yhdessä Venezuelan itsenäisyyttä 
ja sen itsemääräämisoikeutta. He 
puolustavat bolivaarista vallanku-
mousta sekä sen oikeutettua ja lail-
lista presidentti Nicolás Maduroa. 
Kokous julkaisi 10 kohtaisen mani-
festin. Seuraavassa esitellään muu-
tamia Caracasin manifestin keskei-
simpiä kohtia.

Bolivaarisen vallanku-
mouksen tavoitteet ja 
saavutukset

2) Kahden viime vuosikymmenen 
aikana bolivaarinen vallanku mous 
on edennyt syvällisessä muutok-
sen prosessissa, joka on perustu-
nut osallistuvaan ja protagonisti-
seen demokratiaan.  Vallanku mous 
keskittyy kansalaisten etujen aja-
miseen yhteisöllisen organisaation-
sa avulla (yhteisöneuvostot ja kom-
muunit, ML). Sen tavoitteena on Hu-
go Chávezin esittämä feministinen 
sosialismi.

Venezuela on saavuttanut his-
toriassaan ennennäkemättömiä 
tuloksia maan runsaista luonnon-
varoista peräisin olevan varalli-
suuden uudelleenjaossa. Näitä 
ovat lukutaidottomuuden poisto, 
jokaisen pääsy julkiseen ja maksut-
tomaan koulutukseen sekä  pääsy 
korkea koulutukseen. Samanlaisia 
saavutuksia ilmenee  myös tervey-
denhuollossa, asumisessa ja perus-
turvassa.

3) Yhdysvaltojen imperialis-
mi, oman maansa yritysten, rahoi-
tuksen, sotilaallisten ja ylikansallis-
ten etujen vartija, on päättänyt lo-

pettaa bolivaa-
risen vallanku-
m o u s p ro s e s -
sin ottaakseen 
V e n e z u e  l a n 
luonnonvarat 
omaanhall in-
taansa. USA on 
ottanut käyt-
töönsä kaikki 
hybridi- ja py-
syvät sotastra-
tegiat lakkaut-

taakseen Venezuelan suverenitee-
tin ja itsemääräämisoikeuden. Se 
on kokeillut tässä kaikkia mahdol-
lisia taktiikoita: vallankaappauksia, 
terrorismia, taloudellista keinotte-
lua ja saartoa sekä  inflaation kiih-
dyttämistä.

5) Vapaiden markkinoiden 
suojelemiseksi ja monikansallisten 
yritysten oikeudeksi ryöstää ja hyö-
dyntää kansakuntiamme eri puo-
lilla maailmaa. Yhdysvallat koh-
distaa taloussaartoja Venezue-
laan, Kuubaan ja Iraniin ja sotilaal-
lisia aggressioita Irakiin, Afganista-
niin, Li byaan, Jemeniin, Kongon de-
mokraattiseen tasavaltaan ja Pa-
lestiinan kaltaisiin maa-alueisiin. 
USA käynnistää lisäksi taloudellisia, 
psykologisia ja etnisiä sotia, kuten 
se on toiminut Venezuelan kohdalla 
useita vuosia. Nämä aggressiot naa-
mioidaan tapahtumaan ”ihmisoi-
keuksien ja demokratian puolusta-
misen” nimissä.

8. Tänään, Venezuelassa, on ky-
symys itsemääräämisoikeudes-
ta. Nämä ovat niiden kansakun-
tien ihmisarvon pilareita, jotka 
pyrkivät rakentamaan ihmiskun-
nan tulevaisuutta sekä oikeuden-
mukaisempia ja tasa-arvoisem-
pia yhteiskuntia. Tästä johtuen ja 

kansain välisestä solidaarisuudes-
ta Venezue lan kansaa ja sen laillis-
ta hallitusta ja presidenttiä Nicolás 
Maduroa kohtaan , me julistamme:

1. Venezuelan kansan kärsimyk-
siin johtanut taloudellinen saarto on 
lopetettava. Se uhkaa maan talout-
ta ja tuotantoa sekä varallisuuden 
uudelleenjakoa. Se on maksanut 
Venezuelalle jo yli 30 miljardia dol-
laria.

2. Venezuela puolustaa it-
semääräämisoikeuttaan, osallistu-
vaa ja protagonistista demokratiaan-
sa sekä oikeuttaan järjestää omia 
taloudellisia hankkeita ja luonnon-
varojensa hallintaa, koska ne perus-
tuvat maan suvereeniteettiin.

3. Maailman kansat haluavat 
rauhaa. Me emme halua toisen ai-
heuttamaa sotaa. Latinalainen 
Amerikka ja Karibia ovat rauhan-
omaisia alueita, kuten CELAC on il-
moittanut v. 2014. On suunnatta-
va tulevaisuuteen. Venezuelalla on 
oikeus ratkaista kaikki erimielisyy-
tensä vuoropuhelun ja sen oman 
perustuslain sekä kansainvälisen 
lainsäädännön puitteissa tarjotta-
vien monien keinojen avulla.

4. Maailman kansat, joita tämä 
kansainvälinen kansojen yleis-
kokous edustaa, puolustavat bo-
livaarista vallankumousta hankkee-
na, joka tarjoaa ihmiselle humaa nin 
tulevaisuuden ja järjen etiikan. Me 
kutsumme koko maailmaa voimis-
tamaan ääntään rakentaakseen rau-
haa ja lopettamaan sodan.

Matti Laitinen  17.3.2019
Hands Off Venezuela

Lähteet: International Peoples As-
sembly Caracas 27.2.2019 ja Vene-
zuelanalysis.com

Solidaarisuutta Venezuelan bolivaariselle tasavallalle
Yhteensä 124 professoria, tutkijaa ja yhteiskunnallista ajattelijaa 
ympäri maailmaa tuomitsivat 23.1.2019 yhteisessä avoimessa kir-
jeessään Washingtonin Latinalaisen Amerikan toimiston (WOLA) se-
kaantumisen Venezuelan sisäisiin asioihin sen tuettua presidentti 
Donald Trumpin hallinnon Venezuelan hallitukseen kohdistamia toi-
menpiteitä. He olivat huolestuneita WOLA:n roolista elämän ja kuo-
leman sekä sodan ja rauhan kysymyksissä Latinalaisessa Amerikas-
sa. 

Monen Venezuelan tapahtumia 
seuraavan on varmaan ollut vai-
kea käsittää, miksi maa ei anna 
USA:n toimittaa apua talouskrii-
sistä kärsiville ihmisille. Miljoo-
nien venezuelalaisen jakamal-
le kannalle on kuitenkin järke-
viä syitä. Yhdysvaltain apu ei ole 
vilpitöntä eikä välttämättä apua 
lainkaan. Punainen risti ja YK-jär-
jestöt ovat sanoutuneet irti USA:n 
käynnistämistä avustuskuljetuk-
sista, koska ne eivät halua, et-
tä humanitäärinen apu politisoi-
daan.

USA antaa ymmärtää haluavansa 
auttaa köyhiä venezuelalaisia. Sen 
kouluttama ja ohjaama vallanta-
voittelija Juan Guaidó on kuitenkin 
avoimesti ilmaissut haluavansa pa-
lata 1990-luvulla vallinneeseen po-
litiikkaan, joka hyödytti rikkaita ja 
sorti köyhiä.

Rajalle tuotujen avustusten 
arvo on joitakin kymmeniä mil-
joonia dollareita. USA on kuitenkin 
sanktioillaan ja kauppasaarrollaan 
aiheuttanut ja aiheuttamassa Vene-
zuelalle kymmenien miljardien dol-
larien menetyksen. Pelkästään vuo-
den 2017 elokuun ja vuoden 2018 
elokuun välisenä aikana Venezue-
la menetti sanktioiden takia 6 mil-
jardia dollaria. Yhdysvaltain hallitus 
arvioi itse, että tämän vuoden alus-
sa määrätyt sanktiot estävät maata 
käyttämästä ulkomailla olevia varo-
jaan, joiden arvo on 7 miljardia dol-
laria, ja aiheuttavan vuoden kulues-
sa 11 miljardin dollarin vientitulojen 
menetyksen. Venezuelan tilannetta 
YK:n toimesta tutkineen yhdysval-
talaisen ihmisoikeusjuristin Alfred 
de Zayasin mukaan sanktiot ovat yk-

si keskeinen syy talouskriisiin. 
USA pyrkii avoimesti syrjäyt-

tämään Maduron hallituksen ja 
on ilmoittanut käyttävänsä tarvit-
taessa väkivaltaa päämääränsä to-
teuttamiseen. Tässä tilanteessa on 
kaikki syy epäillä avustuskuljetuk-
sien olevan provokaatio, jolla luo-
daan maaperää tulevalle sotilaal-
liselle interventiolle.

Venezuelan sisäisiin asioi-
hin puuttumista perustellaan ih-
misoikeusloukkauksilla, joihin 
hallitus on syyllistynyt. Vaikka louk-
kaukset ovat todellisia, ne eivät 
ole syy interventioon: USA ei välitä 
vähääkään ihmisoikeuksista niissä 
maissa, jotka noudattavat sen tah-
toa. Esimerkiksi Amnestyn tuoreet 
raportit kertovat vakavista ihmisoi-
keusloukkauksista Kolumbiassa ja 
Brasiliassa eli maissa, joita Yhdys-
vallat nyt käyttää Venezuelan vas-
taisiin toimiinsa. Toisaalta USA itse 
syyllistyy määräämillään pakotteilla 
räikeään kansainvälisen oikeuden 
rikkomiseen. De Zayasin ja YK:n ih-
misoikeuksien erityisraportoija Id-
riss Jazairyn mukaan sanktiot louk-
kaavat viattomien ihmisten ihmisoi-
keuksia.

Presidentti Trumpin ja kansal-
lisen turvallisuuden neuvonanta-
jan John Boltonin puheista sel-
viää myös todellinen syy USA:n 
sekaantumiseen Venezuelan asioi-
hin: maalla on maailman suurim-
mat öljyvarat.

Olli Tammilehto
03.03.19 
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Miksi Venezuela ei halua USA:n apua?

Kansainvälisen Kansojen kokouksen osanottajia Caracasissa
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Saavun parkkipaikalle, jossa saas-
tuttajia on pilvin pimein, linja-au-
tojakin pitkä rivi rinnakkain. Sisäl-
lä häkellyn. Ihmiset ovat kuin ko-
tonaan valtavan tavaranpaljou-
den keskellä. Kädet syvällä housu-
jen taskussa alan ihmetellä ympä-
ristöä, kaikkea hullunmyllyä, joka 
vangitsee minut mykäksi. Kierrel-
tyäni jonkin aikaa istahdan pen-
kille, joita on käytävillä levähdystä 
varten, että jaksaa taas täyttää kär-
ryä. Vedän henkeä ja mietin, onko 
maailmasta järki kadonnut tyys-
tin? Mihin tarvitaan lukematon 
määrä vaihtoehtoja eri tuotteille? 

  Ennen kotitalouksissa oli 
yksi paistinpannu. Nyt katselen 
Fiskarsin arviolta kymmenen met-
riä pitkää korkeaa hyllyä, jossa on 
lukematon määrä yksinkertaiseen 
paistamiseen tarvittavia pannuja. 
Viereisellä osastolla samanlaisia 
paistinpannuja ja keittiötarvikkei-
ta vain eri firman tekeminä. 

 Kaikkien tavaroiden osalta 
sama juttu. Voiteluöljyjä, vaatteita, 
kosmetiikkaa, urheilutarvikkeita, 
tekniikkaa, jopa takapuolen pyyh-
kimiseen on vara valita eri malleja. 
Olisin käynyt koepyyhkimässä ryp-
pyreikäni, mutta en löytänyt 
koppia, jossa itselleni sopivaa pa-

peria olisin kokeillut. Laajennan aja-
tuksiani pohtien, kuinka tällaisia jät-
tiläiskauppoja on maailma täynnä. 
Meillä kotomaassammekin näitä on 
joka niemessä ja notkelmassa. Kuin-
ka paljon luonnon materiaaleja käy-
tetään maapalloa tuhoten? 

  Ihmiset vaeltavat autoillaan 
työpaikoille tekemään turhuuden 
tuotteita, jotta meillä olisi vaihtoeh-
toja mistä valita, jotta ihmiset voisi-
vat kuluttaa aikaansa tavarapaljou-
den keskellä. Eihän tehtaat ja sinne 
autoillaan aamuisin rientävät työn-
tekijät tuhoa ilmastoa, eihän! Ta-
varat, joita käymme hypistelemäs-
sä, tekemässä valintoja ja ostamas-
sa on lastattu rekkoihin, laivoihin 
maailman eri kolkilta. Maailma huk-
kuu tavarapaljouteen, mutta minkäs 
voit, sillä kapitalistinen markkinata-
lous vaatii kuluttamaan. 

  Se myös pesee kätensä sen 
minkä ehtii ja pystyy kiertämään 
vastuun ilmastonmuutoksesta. Se 
on luonut markkinat, kysynnän tar-
peen, eivät suinkaan ihmiset, jois-
ta on tehty kuluttajia. Silti markki-
natalous pitää itseään viattomana, 
kääntänyt asiat nurin niskoin, toi-
mien muka vain ihmisten ehdoilla 
ja parhaaksi. Kaiken huippuna me, 
joille on luotu vaihtoehtoiset 

markkinat, joudumme myös kor-
jaamaan kuluttamisesta aiheutu-
vat vauriot luonnolle. Markkina-
talous on kehitellyt meille erilai-
sia tuotteita, joihin voimme lajitel-
la vakuumi – ja muovipakkaukset, 
purkit, purnukat ym. . Herra jumala 
jos olen laittanut väärään lootaan 
sinne kuulumattoman, niin voi mi-
nua onnetonta, enkö yhtään ajat-
tele kuinka osaltani tuhoan elin-
ympäristömme. 

Palaan kotiin saastuttaval-
la synninpesälläni miettien sau-
nan lämmitystä. Jos vasta pimeäl-
lä laitan valkean kiukaan pesään, ei 
kai ne ympäristöviranomaiset nyt 
näin lauantaina kyttää päästöjäni 
saunomisestani? Muuten oli siellä 
Tuurissa myös pitkä rivi ihan puil-
la lämmittäviä kiukaita ja paljon 
muuta, jotka saastuttavat luontoa. 
Mutta eihän syy ole tarjoajan, vaan 
hullun, joka tarttuu syöttiin eli mei-
dän, jotka erehdymme ostamaan 
bensakäyttöisen moottorisahan 
tai vastaavan, joita muuten oli tar-
jouksessa. 

Vaalit ovat ovella. Se joka vaa-
tii rajoja kiinni, saa ääneni. Mei-
naan kapitalistisen markkinatalou-
den turhuuden tuotteille. Maahan 
tunkeutuvalle, saastuttavalle hait-
takerskakuluttamisen yllyttämi-
selle on kerta kaikkiaan laitettava 
stoppi. 

Tuurin kyläkauppa - ilmastonmuutos 
- kulutushysteria
Köröttelen synninpesälläni, ilmaston pilaajalla (Skoda 2005) kohti 
Keskisen Vesan ostosparatiisia. Uteliaisuuttani ja perhesopua ajatel-
len päätin katsastaa tuon kuuluisan paikan. Ei siinä mitään, kuinka 
Keskinen on hyödyntänyt kapitalistista markkinataloutta luoden pik-
kupaikkakunnalle uutta elämää ja työpaikkoja. 

Punainen Leka

Lakko-oikeus suojattu ja 
tunnustettu kansainväli-
sesti

Oikeusjärjestyksessä poliittinen työ-
taistelu on eri asia kuin työmarkki-
noilla tavallinen lakko työsuhteen 
ehtojen parantamiseksi. Konkreet-
tisiin työehtoihin liittyvä painostus-
toiminta on ammattiyhdistysliik-
keen olemassaolon ehto. Ilman ky-
kyä ja tahtoa työnantajapuolen pai-
nostamiseen palkka- ja muissa työ-
ehtoasioissa ei ole lainkaan kysymys 
ammattiyhdistyksestä. Tämä työnte-
kijäjärjestöjen (ja ”vastavuoroisesti” 
työnantajajärjestöjen) lakko-oikeu-
deksi nimitetty oikeus on suojattu 
monilla kansainvälisillä ihmisoikeus-
sopimuksilla. Se on turvattu myös 
EU:n perusoikeuskirjassa, vaikka EU 
on monin tavoin jo kalvanut tätä oi-
keutta.

Ay-liikkeen lakko-oikeus tun-
nustetaan laajasti länsimaissa. 
Taustalla on ajatus työmarkkinoiden 
toimivuudesta parhaiten silloin, kun 
kummallakin puolella on neuvotte-
lujen tukena oma painostusmene-
telmänsä. Työntekijöillä se on lak-
ko monine eri lajeineen. Työnanta-
jilla on vastaavasti lukuisia painos-
tuskeinoja, kuten työsulku, lomau-
tukset, työnjohto-oikeuden tehos-
tettu käyttö kurinpitoineen ja muu 
hybridivaikuttaminen.

Poliittinen ja poliittisluon-
teinen työtaistelu

Poliittinen työtaistelu eroaa työrii-
doista ennen kaikkea siinä, että sil-
lä tavoitellaan muutosta julkisen 
vallan politiikkaan. Jos on kysymys 
työehtoihin vaikuttavasta kohtees-
ta, kuten esimerkiksi työaikalais-
ta, työturvallisuudesta tai työeläk-

keistä, puhutaan poliittisluonteisis-
ta työtaisteluista. Ne ovat poliittisia, 
koska niillä painostetaan valtioval-
taa ja joskus ehkä kunnallishallintoa. 
Myös poliittisluonteisia työtaistelu-
ja suojaavat kansainväliset YK:n, Eu-
roopan neuvoston, ILO:n ja EU:n so-
pimukset, jotka ovat Suomessa voi-
massa lakeina.

Sen sijaan puhtaasti poliitti-
nen työtaistelu tarkoittaa puuttu-
mista hallituksen toimintaan muis-
sakin kuin työsuhteisiin liittyvis-
sä asioissa. Sitä ei ole lailla rajoitet-
tu millään tavalla. Tämä on luonnol-
lista, koska poliittinen työtaistelu 

on yksi muoto kansalaisyhteiskun-
nan toimintaa. Se on samalla sanan-
vapauden käyttämistä. Kaikenlaisen 
työtaistelun saa vapaassa yhteiskun-
nassa järjestää kuka tahansa. Se ei 
ole vain joidenkin nimettyjen järjes-
töjen monopoli. Se on yksilön pe-
rusoikeus, jota hän tässä yhteydes-
sä käyttää yhdessä muiden kanssa. 
Tästä tullaankin kysymykseen, mitä 
poliittisten työtaistelujen kieltämi-
sellä oikeastaan tavoitellaan.

Työriitoihin liittyviä työtaiste-
luja koskee työehtosopimuslaissa 
säädetty työrauhavelvollisuus, jo-
ka sitoo järjestöjä, mutta ei yksittäi-
siä työntekijöitä. Työrauhavelvolli-

suus on suhteellinen (relatiivinen) 
eli se koskee vain sellaista painos-
tamista, jolla tavoitellaan voimassa-
olevan työehtosopimuksen ylittä-
viä etuja tai loukataan työehtosopi-
muksessa sovittuja työnantajan oi-
keuksia. Ammattiyhdistykset kes-
kusjärjestöineen ovat nykyisen hal-
lituksen aikana pariin otteeseen jär-
jestäneet poliittisia lakoja ja mielen-
osoituksia. Ilmeisesti äärioikeiston 
poliitikot (mm. Kimmo Sasi puheen-
vuoroissaan) pyrkivät työrauhavel-
vollisuuden ulottamiseen myös po-
liittisiin työtaisteluihin. Jos tämä ra-
joitus olisi mukana lainsäädännössä, 
niin myös poliittisista lakoista tuo-

mittaisiin järjestöille hyvityssakkoa 
työtuomioistuimessa. Nythän se ei 
ole mahdollista. Mainittakoon, että 
Skandinavias sa työntekijäjärjestöt 
ovat itse rajoittaneet poliittisia toi-
mintaoikeuksiaan, vaikka laki ei siel-
läkään kiellä poliittisia työtaisteluja.

Työnantajat kampanjoivat 
poliittisia lakkoja vastaan

Jos poliittisen työtaistelun järjestää 
jokin muu yhdistys kuin työrauha-
velvollisuuteen sidottu ammattiyh-
distys, niin mitä kieltäminen merkit-
sisi? Onko tarkoitus ehkä kriminali-
soida työtaistelut? Järjestäjät voitai-
siin tuomita sakkoon tai vankilaan, 
kuten monissa kapitalistisissa dikta-
tuureissa on tapana. TEHY:n työtais-
telun aikaan valmisteltiin jo laki, jol-
la terveysalan koulutuksen saaneita 
olisi pakotettu sakon uhalla mene-
mään osoitettuun työhön. Laki oli 
selvästi perustuslain vastainen, mut-
ta säädettiin yksinkertaisella enem-
mistöllä. Valtiosääntöjuristit myö-
täilivät paria poikkeusta lukuun ot-
tamatta.

Poliittisten työtaistelujen kiel-
täminen merkitsisi pakkotyöjär-
jestelmää. Orjuus ja pakkotyö on 
kielletty monissa kansainvälisissä 
sopimuksissa, mutta kieltäjät eivät 
näy siitä piittaavan. Yksittäisen työn-
tekijän kannalta on tietysti otettava 
huomioon kehno irtisanomissuoja, 
Osallistuminen yhteiskunnalliseen 
toimintaan oikeuttaa kuitenkin ly-
hyeen poissaoloon työstä. Työsopi-
muslain mukaan viikonkin poissaolo 
voi olla sallittua siinä mielessä, että 
purkuoikeutta ei ole.

Kalevi Hölttä
Oikeustieteen tohtori

Toimituksen väliotsikot

Poliittiset työtaistelut laillisena painostuksena
Työtaisteluvapaus ja lakko-oikeus ovat olennainen osa nykyistä ns. länsimaista demokratiaa. Siitä huo-
limatta kymmeniä vuosia jatkunut hyökkäys näitä kansalaisten oikeuksia vastaan jatkuu räikeänä. Jopa 
kansanedustajat ovat vaatineet työtaistelujen kieltämistä. Erityisesti poliittisia työtaisteluja vastaan esiin-
tyvät pääoman sisäpiiriin ajautuneet poliitikot. Vaatimuksia ei ole juuri mietitty demokraattisen oikeus-
valtion kannalta, vaan hoettu iskulauseina muka yrittäjien puolustamiseksi.

Kansalaisten painostuksesta ammattiliitot olivat pakotettuja poliittiseen lakkoon ja mielenosoitukseen ”Ak-
tiivimallia” vastaan 2.2.2018. Syyskaudella liitot järjestivät sarjan poliittisia lakkoja pienten työpaikkojen ir-
tisanomissuojan heikentämistä vastaan. Tiedotusvälineissä vaadittiin laajasti poliittisten lakkojen kieltoa ja 
rajoittamista (mm. Jyri Häkämies, metsäteollisuus ja EK). Lakot ”purivat”, mutta taistelu lopetettiin kesken. 
Suoritettiin vain ns. ”pehmeä lasku”.

Kihniöläiset ovat huolissaan 
oman sairaalansa puolesta.  Sai-
raala on ja on ollut kihniöläisten 
ylpeydenaihe – syystäkin.  Kun-
talaiset ovat heränneet puolus-
tamaan rakasta sairaalaansa, ja 
hyvä niin.  He ovat laittaneet alul-
le adressikeräyksen, josta myös 
paikallislehtemme uutisoi. Olen 
allekirjoittanut adressin.  Mik-
si?  Siksi, että kannatan ja oma 
valtuustoryhmämme kannattaa 
juuri tällaista toimintaa.  En kos-
kaan ole hyväksynyt ajatusta, et-
tä neljän vuoden välein ääneste-
tään ja sen jälkeen kuntalaisten 
on oltava ns. ”hiljaa kuin kusi su-
kassa”.

Me päättäjät päätämme erilaisista 
asioista ja toiminnoista, mitä kun-
tasektorilla vastaan tulee.  Se ei 
tarkoita, että olisimme neljä vuot-
ta ”ukko ylijumalia”, joita kuntalais-
ten on nöyrästi toteltava ja tyydyt-
tävä odottamaan seuraavia vaaleja. 
Ei, on erinomainen asia, jos kunta-
laisten keskuudessa vallitsee tyyty-
mättömyys, niin että kansalaistoi-
minnalla asioihin yritetään vaikut-
taa.  Koetetaan herätellä päättäjät 
ajattelemaan ja miettimään, miksi 
ihmiset eivät purematta niele, mitä 
heille ylhäältä annetaan.

Kaikki eduskuntapuolueet 
kuorossa laulavat edustuksel-
lisen demokratian virttä.  Siis, 
että vaaleilla ratkaistaan yhteiskun-
nallisen toiminnan suunta ja sillä si-
puli – valinnat on tehty ja pulinat 
pois.  Sodan jälkeen rakennettu 
suomalainen kattava sosiaaliturva 
rakennettiin yhdessä vankan kan-
salais- ja parlamentaarisen toimin-
nan yhteisvoimin. Tuollainen työ on 

ollut ja tulee olemaan johtotähtenä 
poliittisessa työssäni – yhdessä ra-
kentaen kuntalaisten/kansalaisten 
kanssa.

Kihniön sairaalan puolesta 
kerättävällä adressilla halutaan 
kertoa Parkanon ja Kihniön päät-
täjille sekä Kolmostien Terveyden 
edustajille, että mitkään sopimuk-
set eivät voi eivätkä saa olla ”kiveen 
hakattuja”.  Onko livetty sopimuk-
sesta ja miten sitä tulkitaan, kun 
kerran sopimus sanoo: ”Kihniössä 
tuotettavat palvelut suoritetaan 
Kihniössä, Kihniön kunnan osoit-
tamissa tiloissa”.

 Väitän kihniöläisten kannat-
tavan laajalti sairaalan vuodeo-
saston säilyttämistä.  Adressilla 
halutaan kertoa (uskon niin, kos-
ka itse en ole ollut sitä laatimas-
sa) huolimatta lastensuojeluyk-
sikön tulosta, että on silti jäätävä ti-
laa kihniöläisille toipilaille ja vuode-
paikkaa tarvitseville.  Kihniöläisten 
sairastavien paikka ei saa olla Par-
kanon sairaalan käytävillä tai täy-
teen tupatuissa huoneissa. Yllytän 
teitä kuntalaiset, käykää allekir-
joittamassa adressi.  Pistäkää vip-
inää meidän päättäjien kinttui-
hin.  Vaatikaa meiltä selontekoja.  
Kysykää kenen rinnalla seisotte – 
kunta laisten vai niiden, jotka väel-
lä ja voimalla ajavat palveluitamme 
muualle?

  On hienoa nähdä ja kokea, 
kuinka kihniöläiset ovat valmiit 
puolustamaan omaa rakasta kun-
taansa, sen elinvoimaa ja palveluita.

 Hannu Tiainen, Kihniö
Kyykystä ylös valtuutettu

Kihniön sairaalan puolesta
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Naismurhat ja seksuaali-
nen väkivalta yleistä

Kävin Sololán reissun jälkeen pikai-
sesti hostellilla syömässä ja menin 
Calle Santanderille, jossa oli nais-
tenpäivän tapahtumia menossa. 
Kadulla oli kukka- ja kynttiläalttari, 
joiden lomassa oli nuorten tyttöjen 
ja naisten kuvia ja heille osoitettuja 
kirjeitä. Mitä ymmärsin espanjakieli-
sistä teksteistä, oli kuvissa naismur-
hien ja seksuaalisen väkivallan uh-
reina kuolleita ihmisparkoja. Altta-
rin päässä oli myös kuvat Berta Cá-
ceresista, hondurasilaisesta ihmis-
oikeus- ja ympäristöaktivistista, jo-
ka ammuttiin kotiinsa kaksi vuot-
ta sitten. Cáceresin kuolemasta uu-
tisoitiin laajalti eri kansalaisjärjes-
töjen piirissä, ja hänen kuolemansa 
otettiin hyvin raskaasti etenkin Kes-
ki-Amerikassa. Itsekin lenca-intiaa-
neihin kuulunut Cáceres ajoi alkupe-
räisasukkaiden oikeuksia ja vastus-
ti suurta vesivoimahanketta, Agua 
Zarcaa Hondurasissa. Suomalainen 
Finnfund oli myös osallisena tuossa 
vesivoimalan rakennuttamisessa ja 
sinne upposi yli 2 miljoonaa euroa 
suomalaisten verorahoja. 

Alkuperäiskansojen oi-
keuksia poljetaan

Hondurasissa nousseen suuren 

mekkalan ja Cáceresin tyttären Suo-
men vierailun myötä asiaa alettiin 
tutkia tarkemmin, ja lopulta Finn-
fund päätti irtautua hankkeesta.

Samanlaisia monikansallisia 
projekteja on kuitenkin käynnissä 
lukuisia muitakin ja monet niistä 
riis tävät Keski- ja Etelä-Amerikan 
alkuperäiskansoja. Näillä seuduil-
la on hyvin yleistä, ettei intiaanien 
ja kansalaisaktivistien elämällä ole 
mitään merkitystä, ja lukemattomat 
eri projekteja vastustaneet ihmiset 
ovatkin menettäneet henkensä. Val-
tioilla ei ole mitään intressiä tutkia 
näitä murhia. Vuonna 2010 myös 
suo malainen kansalaisaktivisti Jyri 
Jaakkola ammuttiin kuoliaaksi Oax-
acassa, Etelä-Meksikossa hänen ol-
lessaan ajamassa alkuperäisasukkai-
den oikeuksia. Syyllisiä ei koskaan 
tuomittu, vaikka myöhemmin sel-
visi, että Meksikon edellisen pre-
sidentin edustaman PRI-puolueen 
ubisort-joukot olivat hyökkäyksen 
takana. Tämä kertoo paljon Keski-
Amerikan korruptoituneesta oikeus-
järjestelmästä.

Koskettava marssi

Täällä Panassa naistenpäivän ohjel-
massa oli mm. bingo, jossa nume-
roina oli tietoa naisten oikeuksista. 
Kadulla oli myös telttoja, jossa pää-
si maalaamaan omia plakaatteja ja 

kylttejä teemaan liittyen. Päivän ai-
kana oli lisäksi esityksiä, luentoja ja 
muuta ohjelmaa. Iltapäivällä osallis-
tuin muiden joukossa protestimars-
siin, joka kulki Panajachelin läpi. Kul-
kueessa oli paljon kovaäänisiä ihmi-
siä vaatimassa kunnioitusta naisil-
le. Oli ihana nähdä, että joukossa oli 
myös poikia. Toivon, että edes osas-
ta nykynuorista kasvaa tulevaisuu-
dessa kunnon miehiä, jotka koh-
televat naisia paremmin kuin mi-
tä edeltävä sukupolvensa. Katujen 
varsilla oli paljon miehiä katsomas-
sa meidän kulkuetta ja osan kasvoil-
la oli selkeästi vaikea ilme. Huoma-
si, että esimerkiksi iskulauseet ”ma-
chismoa”, latinaisen amerikan sovi-
nismia  ja patriarkiaa vastaan osui ja 
upposi joihinkin miehiin. Osa puo-
lestaan näytti huvittuneelta, osa jo-
pa halveksuvalta. Vaikka suurin osa 
omista kohtaamisistani paikallisten 
miesten kanssa ovatkin olleet hyviä, 
tiedän silti, että yleinen ilmapiiri nai-
sia kohtaan on todella huono ja sekä 
fyysinen että seksuaalinen väkival-
ta on yleistä täällä. Parisuhteessa ja 
naimisissa olevat miehet ovat myös 
kovin helposti pokaamassa turisteja, 
eikä heille merkitse mitään se, vaik-
ka vastaisi että itsellä on mies Suo-
messa; ”No es importante, él no es-
tá aquí”.

Naiset eivät luota oikeus-
järjestelmään

Juttelin marssin jälkeen erään ta-

pahtumajärjestäjän kanssa ja ky-
selin häneltä taustatietoa aiheesta. 
Hän kertoi, että täällä Panajachelis-
sa on viime kuukausien aikana ta-
pahtunut paljon raiskauksia ja hän 
mainitsi erikseen eräästä tietys-
tä tapahtumasta, joka jäi mieleeni. 
25-vuotias  yhdysvaltalainen kansa-
laisjärjestön perustaja oli viime vuo-
den lopulla osallistunut jonkun tut-
tavansa kaverin syntymäpäiväjuhlil-
le, jossa oli vieraana lääkäreitä. Mitä 
ilmeisimmin he olivat huumanneet 
anestesialääkkeellä Julian, jonka jäl-
keen hänet oli raiskattu. Luin Julian 
blogia ja tunsin silkkaa pahoinvoin-
tia. Kun hän tapahtuman jälkeen oli 
hakeutunut lääkärille raiskaustut-
kimukseen, oli häntä ennen tutkit-
tavana ollut vain viisivuotias tyttö. 
En pysty edes ajattelemaan asiaa.. 
— Julian tuotua asian ilmi, on hän 
sittemmin saanut paljon tukea pai-
kallisilta ja useat naiset ovat avautu-
neet omista kokemuksistaan. Nais-
tenpäivän tapahtumalla kerät-
tiin samalla rahaa näiden muiden 
raiskaus ten uhrien avuksi, sillä mo-
ni naisista jättää rikosilmoituksen te-
kemättä ihan vain siksi, ettei täällä 
ole minkäänlaista luottoa oikeusjär-
jestelmään. Vaikka juttu päätyisikin 

syyttäjälle, ei naisilla ole varaa käydä 
oikeutta. Juttelin myös Julian kans-
sa Facebookissa ja sain hänen suos-
tumuksensa kirjoittaa tästä asiasta.

“En halua kukkia, haluan 
kunnioitusta”

Suomessa naistenpäivää juhlitaan 
iloisena tapahtumana, mutta Latina-
laisessa Amerikassa päivä nähdään 
taistelun päivänä, jolloin protestit 
ovat hyvin yleisiä. Iskulauseissa lu-
kee espanjaksi mm. ”En halua kuk-
kia, haluan kunnioitusta!”. Muistan 
tämän saman tematiikan vuoden ta-
kaa Meksikosta, missä seminaaripu-
heissa kerrottiin naisiin kohdistuvas-
ta väkivallasta, perheväkivallasta ja 
miesten ylivallasta yleisesti. Onnek-
si toivoa kuitenkin on. Sen vuoksi oli 
kiva nähdä myös poikia tuolla nais-
tenpäivän tapahtumassa – mutta 
etenkin nuoria tyttöjä. Ilman tällai-
sia voimakkaita julkituloja, he eivät 
välttämättä osaisi tai uskaltaisi vaa-
tia muutosta.

Voit lukea blogiani osoittees-
sa: rantapallo.fi/cillamaria/

Cilla Maria

Toimituksen väliotsikot

Naistenpäivän viettoa Guatemalassa
Olen reppureissaamassa 2½ kuukautta Meksikossa ja Keski-Ame-
rikassa, ja osallistuin 8.3. naistenpäivän viettoon Guatemalan Pa-
najachelissa. Tässä otos matkablogistani: 

Niukkenevien resurssien, kasva-
van eriarvoisuuden ja pahene-
vien ympäristöongelmien edes-
sä meidän länsimaisten ihmis-
ten on ymmärrettävä, että jou-
dumme jatkossa luopumaan 
joistakin asioista. Erityises-
ti joudumme ratkaisevasti vä-
hentämään kestämätöntä ener-
giantuotantoamme. Tästä seu-
raa yleinen tuotannon ja kulu-
tuksen määrän väheneminen ja 
liikenteen väheneminen. 

Meitä vaivaa usko talouskasvuun 
ja teknologiaan. Uskomme, että 
lisäämällä ongelman aiheuttajaa, 
ongelma ratkeaa. Uskomme taika-
temppuihin, joita ei ole olemassa. 
Tällä hetkellä energian tarve maail-
massa kasvaa niin räjähdysmäises-
ti, että edes kasvua ei kyetä tuotta-
maan kestävästi, puhumattakaan 
jo olemassa olevan tuotannon kor-
vaamisesta. Mitään oikotietä ei ole. 
On vain luopumisen tie, mutta sen 
ei tarvitse tarkoittaa kurjuutta.

Kyse on yksinkertaisesti va-
linnasta kahden täysin erilaisen yh-
teiskuntajärjestelmän välillä.  Valin-
taan kulminoituu koko tulevai-
su u temme. Nykyinen, uuslibera- 

listinen kapitalismi johtaa länsi-
maisten yhteiskuntien tuhoutumis-
een, samaan tapaan kuin mo net 
aiemmat sivilisaatiot ovat tuhou-
tuneet. Tasapainoinen ja paikalli nen 
markkinatalous puolestaan mahdol-
listaa ihmisen ja ympäristön kukois-
tuksen.

Uusliberalistista kapitalismia 
edustavat ja edistävät mm. rajoit-
tamaton globalisaatio, vapaakaup-
pa, pankkivalta, EU, euro ja Nato. 
Sen seurauksia ovat valtioiden ja 
yksityistalouksien velkaantumi nen 
ja köyhtyminen, eriarvoisuuden 
lisääntyminen, pääomien keskit-
tyminen, monopolit, ”demokraatti-
nen” harvainvalta, veronkierto, hy-
vinvointiyhteiskunnan palvelujen 
alasajo, ympäristön saastuminen, 
pakolaisuus, sodat ja muut konflik-
tit, lapsityövoiman käyttö, työvoi-
man riisto, kehitysmaiden riisto ja 
luonnonvarojen riisto.

Tasapainoista ja paikallista 
markkinataloutta taas edustavat 
ja edistävät mm. valtion rahan-
luontioikeus, pankki- ja finanssialan 
tiukka sääntely, perustulon kaltaiset 
tasa-arvoa edistävät toimet,  osuus-
kuntatyyppiset yritykset, mono- 

polien es-
täminen ja 
purkaminen, 
demokraatti-
set vaikutus-
mahdollisuu-
det ruohon-
j u u r i t a s o l -
ta ylöspäin, 
oikeudenmu-
kainen, pro-
gressiivinen 
verotus, so-
siaalivakuu-
tusvero, hait-

taverot, hyvinvointipalvelujen 
turvaaminen em. verotustoimil-
la, paikallisuuden, omavaraisuu-
den ja kohtuullisen elämänta-
van vaatimukset ja niistä seuraa-
va ympäristön ja ihmiskunnan ti-
lan koheneminen, luonnonvaro-
jen maltillinen ja vastuullinen käyt-
tö, työntekijöiden oikeuksien edis-
täminen, aito kansainvälinen kehi-
tys- ja muu yhteistyö sekä maail-
manrauhan edistäminen.

Henri Aitakari
puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolue

Olemme elintärkeän valinnan edessä

115
Henri Aitakari
Varsinais-Suomi/
Laitila
IPU listat

Vanhempi väki muistaa ajan 
-70 luvulta, kun ns. energiakrii-
si nousi tapetille. Öljyn piti lop-
puman ja siksi myös sähköä tuli 
säästää. Joka toinen katulamp-
pu sammutettiin ja televisios-
sa ohjeistettiin sähkön säästä-
mistä.

Sähkön riittävyys on ollut yksi yh-
teiskunnallisen keskustelun aihe ja 
kiistakapula koko aikuisikäni. Mi-
ten tuotetaan riittävästi sähköä? 
Toiset vannovat ydinvoiman puo-
lesta, toiset taas luottavat tuonti-
sähköön ja loput tuuli – ja vesivoi-
maan ja mitä niitä muita sähkön-
tuotannon muotoja onkaan.

Talvisin, jos pakkasjakso-
ja on kauan, näytetään kansa-
laisille kalvoja sähkönkulutuksen 
piikeistä ja arvellaan, miten säh-
köä riittää, jos kylmyys jatkuu. Niin 
sanottu raskas teollisuus on jatku-
vasti huolissaan edullisen sähkön 
saatavuudesta ja vaatii uusia ydin-
voimaloita. Sen mielestä uusiutu-
villa energiamuodoilla sähkö ei tu-
le riittämään.

Venäjän vastainen rummu-
tus, mustamaalaus sekä uhkaku-

vien luominen on taas saanut ai-
kaan sen, että Venäjältä tuotavasta 
sähköstä on päästävä eroon. Uutta 
venäläistä ydinvoimalaa ei haluta, 
koska Venäjä sitä ja tätä. Edelleen 
suuri vastustus on koko ydinvoi-
malle, sekä siinä sivussa turpeen 
ja kivihiilen poltolle.

Kuitenkin nyt on noussut 
esil le sähkön autuaaksi tekevä 
voima. Yhtäkkiä sähköä tuntuu 
riit tävän yllin kyllin. Satojatuhansia 
sähköautoja ajelee kohtapuo-
lin maanteillämme, joissa sähköä 
tankkaillaan surutta. Teollisuudel-
la ei ole huolen häivää sähkön riit-
tävyydestä ja kotitaloudet lämmit-
tävät taloja ja saunoja sähköllä.

Sähköstä ei tule olemaan pu-
laa, vaikka tuontisähköltä ”hanat” 
laitetaan kiinni, jos ydinvoimalat 
ajettaisiin alas. Vaikka turvesuot 
palautetaan luonnontilaan ja kivi-
hiilivuoret puretaan. Voimakkaas-
ti lisääntyvää ja todella edullista ja 
puhdasta sähköä tuotetaan kulut-
tajille riittävästi, mistä pirusta ky-
syn vaan.

Hannu Tiainen
Kihniö 

19.3.2019

Sähkön saannin riittävyys
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BKT-raporteilla USA:ssa 
isäntien ääni

Miten se on mahdollista, kun koko 
ajan maailmalle annetaan kuva hy-
västä talouskasvusta ja alhaisesta 
työttömyydestä? Eikö hyvän talous-
kasvun ja alhaisen työttömyyden 
vuoksi maan pitäisi vaurastua eikä 
velkaantua? Miksi kukaan ei tutki ja 
selvitä, mikä on totta ja todellista? 
Näyttää siltä, että kukaan ei tiedä ei-
kä välitä, mitä Yhdysvaltojen talou-
dessa todella tapahtuu ja ne, jotka 
mahdollisesti tietävät on vaiennet-
tu tai vaiennetaan. Jo 1990-luvulla 
yhdysvaltalaiset taloustieteilijät va-
littivat, että maan tilastoissa brut-
tokansantuote (bkt) on aivan liikaa 
sen laatijoiden mieltymysten varas-
sa. He eivät halunneet tai voineet sa-
noa, että bkt:n tekijöillä on heidän 
isäntiensä ääni.

Todellisen ja hedonisen 
kasvuarvion ero kasvaa

Yleisesti on tiedossa, että Yhdysval-

loissa on käytössä niin sanottu he-
doninen hintaindeksi. Hieman yk-
sinkertaistaen se tarkoittaa, että tä-
nä vuonna tuotetun tavaran hyöty 
syntyy vasta seuravana vuonna tai 
sitäkin myöhemmin, joten sen tuo-
tantohintaa voidaan nostaa arvioi-
dun tulevan nautinnan, hyödyn pe-
rusteella. Joten, jos tänä vuonna ta-
varan tuotantohinta on vaikkapa 
100, mutta sen oletetaan aikanaan 
tuottavan 25 prosenttia tuotanto-
hintaa paremmin, silloin sen bkt-
hinnaksi tulee 125. Näin bkt:seen 
pumpataan ilmaa siitä hyötyvien 
iloksi.

Tätä menetelmää Yhdys-
valloissa on käytetty ainakin 
1990-luvulta saakka. Kun seura-
taan vuosittain julkaistuja kasvun 
prosenttilukuja ja myöhemmin il-
mestyneitä dollarimääräisiä lukuja, 
niin hedonisen hintaindeksin vaiku-
tus näyttää kasvaneen hurjiin mit-
toihin. Erotus todellisten ja hedo-
nisten lukujen välillä on kasvanut ai-
nakin 25 vuotta, mutta erityisen no-

peasti 2010-lu-
vulla. Maailman 
vaikealla kaudel-
la 2006–2017 Yh-
dysvaltojen ta-
louden todelli-
nen vuosittai-
nen keskikasvu 
oli 1,6 prosent-
tia, mutta hedo-
nisen hintain-
deksin mukaan 
5,4 prosenttia. 

V u o n n a 
2017 virallisen 
hedonisella in-
deksillä korja-
tun bkt:n ilmoi-

tetaan olevan 19  390 miljardia 
dollaria. Mutta ilman indeksikoro-
tuksia todellinen bkt oli 13 662 mil-
jardia dollaria. Ero on merkittävä. 
Sen lähempi tarkastelu viittaa sel-
västi siihen, että pienempi luku on 
lähempänä oikeaa. Se näkyy selvästi 
myös työn tuottavuudessa. Jos pät-
kätyöläiset tekisivät töitä 1000 tun-
tia vuodessa enemmän, niin bkt kas-
vaisi 5 570 miljardilla dollarilla ja vi-
rallinen bkt olisi tosi, mutta kun ei-
vät tee se on vale.

USA:n bkt asukasta kohti 
Suomeakin alempi

Työn tuottavuus on hieman kimu-
rantti juttu, sillä todellinen työn 
tuottavuus on laskettava reaaliar-
voisesta tuotannosta, siis tuotan-
non määrästä, joka on lähes kaksin-
kertainen bkt:n verraten. Niitä luku-
ja ei kuitenkaan ole käytettävissä. 
Bkt on hyväksytty viralliseksi mitak-
si sen puutteista huolimatta. Yhdys-

valtojen virallinen bkt oli vain 45,95 
dollaria työtunnissa. Se ei tunnu mi-
tenkään uskottavalta. Todellisessa, 
siis pienemmässä bkt:ssa työn tuot-
tavuus olisi 65,15 dollaria. Se tuntuu 
hieman luotettavammalta. Työllisyy-
den rakenteen ja työtuntien jakau-
tumisen perusteella se vaikuttaa yli-
mitoitetulta. Suomessa vastaava lu-
ku oli 60,64 dollaria eli 6,9 % pie-
nempi.

Olkoon miten tahansa kaikki 
kuitenkin viittaa siihen, että bkt 
väestön henkeä kohti ei enää ole-
kaan 59 532 vaan 41 945 dollaria. 
Maailmantilastossa se olisi Uuden-
Seelannnin jälkeen sijalla 19 ja Suo-
mi 45 703 dollarilla sijalla 14. Mikäli 
pätkätyöläiset olisivat tehneet keski-
määräisellä tuottavuudella normaa-
lin vuosityöajan, bkt olisi ollut 5 130 
miljardia suurempi. Vasta silloin nyt 
ilmoitettu virallinen luku olisi lähel-
lä totuutta. Nyt se on valeuutinen. 

Työvoimasta puolet pieni-
palkkaisia pätkätyöläisiä

Vuonna 2017 Yhdysvalloissa oli 
väes töä 325,7 miljoonaa, joista 15–
64 vuotiaita oli 219,5 miljoonaa ja 
työvoimaa 179,9 miljoonaa. Työlli-
siä oli 172,7 miljoonaa, joten työl-
lisyysaste oli 78,7 %. Vuoden aika-
na tehtiin töitä 297,3 miljardia tun-
tia, joten työvuoden pituus oli kes-
kimäärin 1 722 tuntia.

Vakinaista kokopäivätyö-
tä, mukaan lukien yrittäjät, te-
ki 87,2 miljoonaa, 48,5 % työvoi-
masta. Heillä työvuosi on keskimää-
rin 2 650 tuntia, 60 tuntia viikossa. 
Erilaisia pätkätöitä teki 85,5 miljoo-
naa, 47,5 % työvoimasta. Heillä työ-
vuosi oli keskimäärin 775 tuntia, 16 
tuntia viikossa. Työttömiä on 7,2 mil-
joonaa 4,0 %.

Tässä on varsinainen amerik-
kalaisen unelman murskaaja. Pät-
kätyöläisiä ja työttömiä on yhteen-
sä 92,7 miljoonaa. Heillä on pienet 
palkat, työllisyyden ja työttömyy-
den jatkuvasti pyörivä ruletti osal-
taan pienentää tuloja ja vaikeuttaa 
elinmahdollisuuksia. Pätkätyöläisil-
tä itse kultakin puuttuu keskimää-
rin 1000 työtuntia ja sitä vastaava 
palkka.   

Propaganda ei kerro 
amerikkalaisen unelman 
kuolemasta

Yhdysvalloilla on mahtava ja mo-
nipuolinen propagandakoneis-
to Hollywoodista lähtien. Se tuot-
taa valeuutisia enemmän kuin koko 
muu maailma yhteensä. Se ei kerro 
surkeas ta surkeampaa tilaansa. Se 
ei kerro, että asukusta kohti sen to-
dellinen bkt on maailman tilastossa 
vasta Uuden-Seelannin jälkeen. Se 
ei kerro, että yli puolet työvoimas-
ta elää pätkätöiden pienellä palkal-
la. Se ei kerro, että amerikkalainen 
unelma elää, vaikka se on kuollut! 

 
Kai Kontturi

Amerikkalainen unelma elää vaikka on kuollut

Kevään eduskunta- ja europarla-
menttivaaleissa päätetään demo-
kraattisen päätöksenteon tilan 
laajentamisesta tai kaventami-
sesta, markkinavoimien toimies-
sa demokratian vastapoolina, yh-
tiöiden hallituksiin demokratia ei 
ulotu. ”Yhtiöiden hallitusten pää-
töksenteko” on päästetty tunkeu-
tumaan kaikille – enemmän tai 
vähemmän – perinteisen demo-
kratian hallitsemille alueille, joi-
den varaan hyvinvointi on raken-
nettu. Markkinavoimat syventä-
vät osuuttaan yhteiskunnallises-
sa palvelutuotannossa alueella, 
joka ulottuu lasten päivähoidos-
ta vanhusten hoivaan ja kaikkeen 
siltä väliltä. Markkinavoimille ei 
ole yhdentekevää keitä valitaan 
edustajiksi elimiin, jotka ”säätä-
vät ja raamittavat” demokraatti-
sen päätöksenteon ulottuvuutta.

Suomessa vielä 80-90-lukujen 
taitteessa porvaripuolueet halu-
sivat määritellä yhteiskunnallisen 
tuotannon rajat, mitä yhteiskunta 
saa tai sen pitää tuottaa. Tuolta ”ra-
jausvaatimukselta” EU-jäsenyys (-95) 
tipautti pohjan tai tarpeen pois, 
kaikki tuli kilpailuttaa direktiivein 
asetetuin ehdoin. Markkinavoimat 
olivat saaneet tahtomansa, demo-
kratia astui taaksepäin, perääntyi. 
Markkinavoimat, finanssikapitalis-
mi (pankit, rahoituslaitokset) sane-
levat ehdot, joilla näkyvästi yhteis-
kunnan tilaa arvioidaan. Jos luotto-
luokitus ei ole kolmea aata, budjet-
tiraami on pettänyt ja valtion velka 
kasvanut, niin demokratian alue on 
laajentunut. Tämä koskee koko jul-
kishallintoa ja sen sosiaalisia toimia.

Markkinavoimat edel-
lyttävät vakautta ja sääs-

töjä julkishallinnolta, että sen 
oma ennustettavuus ja tulok-
sentekokyky olisi turvattu. Tästä 
syystä markkinavoimien ”tahto-
tila” on edustuksellisen demokra-
tian vakaus ja sen asteittainen vir-
kavaltaistaminen, luottamushen-
kilöiden ja hierarkioiden vaiku-
tusvallan vähentäminen. Puolue-
hierarkiat eivät suodata ehdok-
kaiksi niitä, jotka kyseenalaista-
vat markkinavoimien pelikentän 
laajuuden demokraattisella uu-
distustahdolla esimerkiksi päi-
vähoidossa, vanhusten huollos-
sa, koulutuksessa ja opiskelussa.

Eduskunnan ei siis tule ky-
seenalaistaa EKP:n, euron tai 
pankkimaailman (finanssikapi-
talismi) suvereeniutta edustaa 
”markkinavoimia” ja sanella min-
kä ehtojen vallitessa yhteiskun-
nan on lupa kehittyä tai taantua. 
Näillä ehdoilla, rajoittavilla ”raa-
meilla” käymme mittaamaan de-
mokraattista voimaamme vaa-
liuurnilla niin eduskunnan kuin 
europarlamentinkin osalta, syve-
neekö markkinavetoisuus vai on-
nistuuko demokratian vastaisku.

Hannu Ikonen sd 
Lieksa

Yhdysvaltoja on Suomessa pidetty unelmamaana, jossa kaikki on 
hymyä ja hunajaa. Hollywood ja muut mielikuvaa luovat laitokset 
ja niiden myyntimiehet ovat onnistuneet, amerikkalainen unelma 
elää, vaikka se on kuollut. Amerikkalainen ihanne on muuttumassa 
Yhdysvaltojen aloittamien ja käymien tuhoisien hyökkäyssotien seu-
rauksena. Seitsemän suurvallan väestöt ovat arvioineet Yhdysvallat 
maailman suurimmaksi turvallisuusuhaksi. Samalla voi hämmästel-
lä, miksi se on velkaantunut. Sen velkataakka ylittää jo 20 000 mil-
jardia dollaria ja velkaantuminen jatkuu.

USA:n taloudella pyyhkii itsellään huonosti. Painamalla dollareita se 
ryöstää ja vedättää muita maita. Se ei kuitenkaan riitä. Siksi sieltä läh-
detään ryöstöretkille ei puolille maailmaa. Osansa tästä politiikasta 
ovat saaneet Libya, Irak, Afganistan jne. Nyt USA yrittää kuristaa pol-
villeen Venezuelaa ottaakseen haltuunsa maan öljyvarat. Suurvallan 
kehittyneella cyber-tekniikalla USA lamautti Venezuelan sähköinfra-
struktuurin. Lauantaina 9.3.2019 imperialisminvastaisessa mielenosoi-
tuksessa Maduro ilmoitti USA:n osuudesta hyökkäykseen ja Venezue-
lan toimittavan todisteet Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusko-
missiolle ja muille kansainvälisille elimille.
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Kuva on pimennetystä Caracasista. USA:n cyberhyök-
käyksen johdosta suurkaupungit pimenivät ja Cara-
casin metroliikenne pysähtyi. Sairaaloissa kerrotaan 
21 potilaan kuolleen mm. dialyysihoidon keskeytymi-
seen. Tärkeisiin kohteisiin on kyetty toimittamaan vet-
tä ja ruokaa. Länsimaissa on oltu hiljaa kuin ”kusi su-
kassa”. Tämä jos mikä on kansainvälistä terrorismia ja 
sen tarkoitusta ei tarvitse enää arvailla.
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Eduskunnan tulee nauttia markkinavoimien luottamusta
Markkinavoimat ajavat demokraattisen päätöksenteon tilaa yhä ah-
taammaksi. Demokraattinen päätöksenteko ja edustuksellinen de-
mokratia ovat kriisissä, äänestysprosentit laskevat. Yhä vähemmän 
on asioita, joista voidaan edustajien välityksellä päättää. Demokra-
tian laatu ja laajuus lukitaan direktiivein, laein, budjettiraamein ”va-
kaiksi” ja tätä vakautta markkinavoimat edellyttävät kultakin pää-
töksentekotasolta. Budjetteja ei enää revitä auki lisätalousarvioin tai 
kunnissa talousarvioylityksin, vaan toiminta sopeutetaan markkina-
voimien edellyttämään tilaan, vaikka demokraattinen muutostahto 
muuta edellyttäisi.

Vaalien lähestyessä tulee esille 
poliitikkojen ja koko järjestelmän 
uskottavuus. Politiikkojen arvos-
tus on ollut alamaissa jo vuosien 
ajan. Syyksi luonnollisesti maini-
taan ilkeän median tarinat sau-
nassa asuvista kummajaisista ja 
henkilöistä, joille oma suu on pal-
jon tärkeämpi kuin kontin suu.

Pääministeri Sipilä ja ulkoministeri 
Soini ovat viime päivinä eniten ol-
leet julkisuudessa. Soinin hermo ei 
kestänyt asettumista kansanedusta-
jaehdokkaaksi. Oman mielensä mu-
kaan hän olisi ollut varma läpimeni-
jä. En usko Soinin olleen asiasta ol-
lenkaan varma, yhtä suuri mahdol-
lisuus olisi ollut putoaminen Edus-
kunnasta ja sehän olisi ollut nolo ta-
pahtuma. 

Timo Soini on ollut paikalli-
nen ”lentävä hollantilainen”. Soi-
ni painelee pitkin maailmaa, kun 
tie tää, ettei veronmaksajien varoil-
la enää kauan kierrellä maailmaa. 
Samoin käy muillekin ns. sinisille. 
Eräs sininen tämä militaristi J. Nii-
nistö tekee asekauppoja maailmal-
la; saaneeko bonuksia? Kun eräille 
militaristikenraaleille riittäisi 64 
jenk kikonetta, haluaa J. Niinistö nii-
tä peräti 120! Millä koneitten han-
kinnat rahoitettaisiin, sitä eivät 
taivaan rannan maalarit ja populis-
tit luonnollisesti kerro. Heikot ovat 
Juha Sipilänkin hermot, kun gallu-

pit painuvat aina vaan alemmaksi, 
piti hallituskin hajottaa vähän en-
nen vaaleja. Hajotus olisi pitänyt 
tehdä jo kaksi vuotta sitten, niin sii-
tä olisi ollut jotain hyötyäkin. Aina-
kin päämilitaristi J. Niinistö olisi ehti-
nyt tehdä Suomelle vähemmän va-
hinkoa maailmalla.

Suomea ajetaan nyt sotaan 
niin  kuin -30 luvulla. Lappia mie-
hittävät natsi-Saksan joukot ovat 
vaihtuneet Naton ja Yhdysvaltain 
sotilaisiin. Ilmeisesti historian opit 
eivät mene suomalaiskenraalien 
kovaan kalloon. Tulevassa sodassa 
ei Suomelle ole tarjolla kuin korkein-
taan pistesija. Venäjällä on oi keus 
puolustaa itseään kuten muillakin 
mailla. Venäjän sotilasdoktriiniin  
sisältyy myös ennalta ehkäisevä 
isku. Suomea tuntuu nyt johtavan 
militarististen politiikkojen ja kah-
jojen kenraalien johtama klikki. Sik-
si äänestäjien kannattaisi pohtia tar-
kasti kenelle äänensä antaa.

Oma ehdokkaani ei ole Na-
to-kiimainen eikä Yhdysvaltain 
takapuolen nuolija, sellaiset saa-
vat taholtani inhon ja voimallisen 
halvek sunnan. Eduskunta ja kun-
tavaaleissa äänestän, mutta en EU-
vaaleissa. Joku voisi ajatella, että 
hyväksyn EU:n äänestämällä.

Reino Welling
eläkeläinen Jämsänkoskelta

Politiikan ja poliitikkojen uskottavuus 
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Eroon uusliberalisisesta 
EU:sta. Suunta kansojen 
yhteistyön Eurooppaan

Tavoitteemme on politiikan muu-
tos, joka tekee oikeutta tavalliselle 
kansalle. On toteutettava tulon jaon 
muutos pääomatulojen ja suuritu-
loisten kustannuksella työtulojen 
ja perusturvan hyväksi. Pääomien  
viennin ja globaalin keinottelun ase-
mesta yritysten voittoja tulee ohja-
ta kansallisen tason sijoituksiin ja 
investointeihin. Leikkausten ja yk-
sityistämisen sijaan tulee kehittää 
julkisia palveluja ja luoda sinne työ-
paikkoja. EU:n tilalle tulee kehittää 
koordinoitu talous ylisuurten voit-
tojen ja tulojen, pääomien viennin 
ja keinottelun säätelemiseksi. Yli-
kansallisen lainsäädännön sijaan tu-
lee kehittää demokraattisen yhteis-
työn Eurooppaa. Siksi tulee irtaan-
tua EU:n yhteiskuntapolitiikasta. 

Rauhan puolesta - Nato on 
torjuttava ja suhteet Venä-
jään normalisoitava

”Sodat ja asevarustelu ovat suurin 
uhka ihmiskunnan olemassaololle 
ja yhteisen maapallomme ilmaston, 
maaperän ja merien tuhoutumisel-
le. Asehankinnat ja sodat ylläpitä-
vät asevarustelua ja aseteollisuut-
ta. Sotaharjoitukset Nato-maiden 
kanssa pitää lopettaa Suomen maa-
, meri- ja ilmatilassa. Isäntämaasopi-
muksen varjolla Suomeen on tuotu 
Yhdysvaltojen ja muiden Nato-mai-
den sotajoukkoja ja kalustoa moniin 
sotaharjoituksiin. Sotaharjoitukset 
ajavat sodan ja asevarustelun asiaa. 
Vieraiden maiden armeijoiden ja so-
takaluston Suomeen pääsyn salliva 
isäntämaasopimus on irtisanottava. 

Me emme halua maamme ole-
van osa USA:n maailmanlaajuista 
sotilastukikohtaverkostoa. Tämän 
vuoksi Suomen ulko- ja turvallisuus-
politiikan tulee perustua puolueet-
tomuuteen ja liittoutumattomuu-
teen eli sen täytyy olla pysyttäyty-
mistä kaikkien sotilasliittojen ja so-
tien ulkopuolella, Nato-jäsenyyden 
torjumista sekä irtisanoutumista 
kaikesta Nato-yhteistyöstä. 1990-lu-
vulla solmitun Nato-kumppanuus-
sopimuksen purkaminen voidaan 
aloittaa vetämällä sotilaat ja ns. so-
tilaskouluttajat pois Afganistanista 
ja Irakista. 

Maamme on neuvoteltava it-
se kaikki poliittiset, kaupalliset ym. 
suhteemme kuntoon eri valtioiden 
kanssa. Meillä on oltava myös oma 
Venäjä-politiikkamme ja oikeus hyö-
dyntää vapaasti yhteistyötä naapu-
rimme Venäjän kanssa. Maamme 
nykyjohto on unohtanut, että ystä-
välliset suhteet kaikkiin maihin ovat 
pienen Suomen paras puolustus.”

Valta kuuluu kansalle

Eduskunta on luopunut keskeisim-
mästä tehtävästään – lainsäädän-
nöstä. Suurin osa siitä tulee meille 
EU:n sanelemana. Vallan keskittymi-
nen ja demokratian kaventaminen 
ovat johtaneet yhä suljetumpaan 
ja salaisempaan päätöksien valmis-
teluun. Vaadimme Suomen valtiol-
lisen itsenäisyyden ja kansanvallan 
palauttamista ja tähän rakentuvaa 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Hyvinvointivaltion puoles-
ta politiikan suunta kään-
nettävä 

Euroopan Unioni on ”kovan ja puh-
taan” markkinatalouden toteutta-
misen väline - uusliberalistisen po-

litiikan synonyymi. Sen toteuttajak-
si ovat alistuneet kaikki eduskun-
tapuolueet, myös ”perinteiset työ-
väenpuolueet”. Pettämällä kannat-
tajiensa edut ne hyväksyvät ilman 
vaihtoehtoa toimintansa lähtökoh-
daksi EU-raamit ja näin lunastavat 
eliitiltä paikkansa ”yhteiskunnallisi-
na toimijoina”. Nykykomennossa ih-
misten perusturvan ja hyvinvoinnin 
leikkaamisesta on tullut pääomapii-
reille kilpailukykyä lisäävä tekijä. Tä-
mä on tänään valtiovallan keskeisin 
tehtävä. Siksi vaadimme politiikan 
muutosta.

Oikeus toimeentulon tur-
vaavaan mielekkääseen 
työhön on jokaisen kansa-
laisen perusoikeus

Oikeus työhön koskee kaikkia suo-
malaisia ja myös Suomessa asuvia 
ulkomaalaisia. Ratkaisevaa on, et-
tä yhteiskunta ottaa uudelleen vas-
tuun työllistämisestä, joka on viime 
vuosien politiikassa hylätty ja säly-
tetty työnhakijoille, vaikka työpaik-
koja ei ole riittävästi tarjolla. Työttö-
myysturvan heikentämiseen tehdyt 
muutokset on peruttava ja työttö-
myysturvan tasoa nostettava tasol-
le, jolla tulee toimeen. Lyhytaikai-
siakin töitä tulee voida tehdä niin, 
että sillä voi nostaa tulotasoa koh-
tuullisemmaksi menettämättä työt-
tömyysturvaa. Työllisyyspalveluiden 
saantia tulee parantaa. Työttömyys-
turva tuleekin pikaisesti palauttaa 
vuoden 2016 tasolle palkkaindek-
sillä korjattuna. 

Työaikaa lyhennettävä

Vuotuista työaikaa on lyhennettävä 
siten, että se vastaa lyhennystä kuu-
situntiseen työpäivään siirtymistä 
ansiota laskematta. 

Palkankorotuksilla tulee 
turvata reaaliansiotaso ja 
palkansaajien ostovoima. 
Päämääräksi täystyölli-
syys

Hyvinvointi luodaan työllä. Siksi 
korkea työllisyys ja alhainen työt-
tömyys ovat keskeinen perusta hy-
vinvoinnille. Kunnallisten sosiaali- 
ja terveyspalveluiden turvaaminen 
on keskeinen osa korkeaa työllisyyt-
tä samalla, kun korkea työllisyys ko-
ko yhteiskunnassa turvaa rahoitus-
pohjan kunnallisille palveluille ku-
ten myös muulle sosiaaliturvalle. 

Esitämme minimituntipalkak-
si 12 euroa tunnille ja minimikuu-
kausipalkaksi 1800 euroa kuukau-
dessa. Oikeita keinoja tähän ovat 
työn kysynnän vahvistaminen ja 
koulutuksen ja osaamiseen kehittä-
minen. Ne on saatava vastaamaan 
yhteiskunnan rakennemuutosta. 

Työsuhteen tulkintaetuoi-
keus siirrettävä työnteki-
jälle

Nykyisellään Työnantajalla on oi-
keus tulkita mitä tahansa työsuh-
teen normilähdettä, kuten lain, työ-
ehto- ja työsopimuksen sisältöä. 
Työntekijällä on velvollisuus nou-

dattaa työnantajan tulkintaa, kun-
nes asia on ratkaistu viime kädessä 
tuomioistuimessa. Jos työntekijä ei 
ryhdy selvittämään asian oikeaa tul-
kintaa, voi työnantajan väliaikainen 
tulkinta jäädä pysyväksi.

Työnjohto-oikeudesta johdet-
tua tulkintaa tulee muuttaa niin, 
että työtekijän erimielistä tulkintaa 
tulee toteuttaa ensisijaisesti, johon 
työnantaja voi hakea muutosta

Elintarviketuotannon oma-
varaisuus ja paikallinen 
tuotanto on turvattava.

Maataloustuotteiden omavaraisuus 
on itsenäisen kansakunnan keskei-
nen ominaispiirre. EU:ssa Suomes-
ta ollaan tekemässä puuraaka-ai-
neen tuotantoaluetta. Maatalous-
tuotantoa keskitetään ”suotuisim-
mille alueil le” Keski- ja Etelä-Eu-
rooppaan. Tämä merkitsee oman 
tuotantomme korvaamista suurten 
maatalousjättien (Saksa, Ranska, 
USA, Monsanto) ylivallalla ja tuon-
nilla. Elintarviketuotannon kansalli-
sen omavaraisuuden säilyttämiseen 
näyttää EU:n puitteissa olevan hyvin 
vaikea vaikuttaa. EU säätelee maa-
taloustukia. Viennistä ja tuonnis-
ta päättää kansainvälinen suurpää-
oma. Maatalous tuotannon hiipumi-
nen ja omavaraisuuden häviäminen 
tarkoittaa sitä, että Suomen on yhä 
vaikeampaa kivuta takaisin itsenäis-
ten kansakuntien joukkoon. Meidän 
tulee vahvistaa omaa maatalouspo-
litiikkaa ja tehdä päätös maatalous-
tuotannon omavaraisuudesta siksi-
kin, että maailmassa elintarvikkeet 
eivät riitä, jos tuotantoa rakenne-
taan vain kannattavimmilla alueilla.  
Koko maa on pidettävä asuttuna ja 
hyvät elämisen olosuhteet ja korkea 
työllisyys turvattava kaikissa osissa 
maata. Tämän johdosta myös kan-
sallinen maatalouden tuki on säily-
tettävä.

EU:n kilpailudirektiivi tu-
lee purkaa

Kuntatalouden ja ympäristön 
kannalta olisi välttämätöntä, että 
kuntien ja muiden julkisyhteisöjen 
toiminnoissa suositaan paikallisia 
toimijoita. Tähän EU:n kilpailutus-
vaatimus ei kuitenkaan anna mah-
dollisuuksia, vaan johtaa monissa 
tapauksissa järjettömiin seurauksiin 
liikenteen, erilaisten kuljetusten ym. 
palvelujen tuottamisen osalta. Täs-
tä seuraa useimmiten työntekijöi-
den aseman ja palkkojen heikenty-
mistä. Yli kansallisvaltioiden tapah-
tuva kilpailutus kieltää lähituotta-
jien toiminnot ja lähellä tuotettujen 
elintarvikkeiden käytön. Tämä ei ole 
edes silloin suotavaa, kun lähipal-
velut ovat jonkun verran kalliimpia. 
Siksi EU:n kilpailutusdirektiivi tulee 
purkaa.’

Kunnallisen itsemäärää-
misoikeuden ja julkisten 
sosiaali- ja terveyspalve-
luiden puolesta

Kuntalain 1 §:n mukaan lain tarkoi-
tuksena on luoda edellytykset kun-

nan asukkaiden itsehallinnon sekä 
osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien toteutumiselle kunnan 
toiminnassa. 

Kunnallisia palveluita kilpai-
lutetaan ja niitä yksityistetään ja 
ulkoistetaan yhä ronskimmin. Nä-
mä palvelut suoritetaan entistä vä-
hemmällä työvoimalla. Terveydestä 
tulee yhä selkeämmin kauppatava-
raa. Tämän vuoksi esimerkiksi hoi-
va- ja terveysalan suuryhtiöt hal-
litsevat jo nyt Suomen terveyspal-
veluiden markkinoita. Niiden liike-
vaihto on kasvanut v. 2010 jälkeen 
alle miljardista eurosta useisiin mil-
jardeihin euroihin. Terveys- ja hoiva-
bisnes eivät ole hyväntekeväisyyttä. 
Yksityisten yritysten tärkein tehtävä 
on tuottaa omistajilleen voittoa. Ar-
vokkaasta vanhuudesta tulee liian  
arvokas pienituloiselle ihmiselle.

Kansanrintamajärjestöissä 
emme usko maamme väestön hy-
vinvoinnin kohentumiseen SOS-
hallituksen kaavaileman ”SOTE-uu-
distuksen” myötä. Tähän antaa aihet-
ta, kun sosiaali- ja terveysalaan bud-
jetoidut varat supistuvat vuodes-
ta toiseen ja toimeentulotuen mää-
rä pysyy alle puolet köyhyysrajasta. 
Sosiaali- ja terveyssektorin yksityis-
täminen ja SOTE-toiminnan keskit-
täminen alueellisiin jättikeskuksiin 
tulee olemaan palvelujen osalta ka-
tastrofi. Tulee huomioida myös ne 
miljoona köyhyysrajan alapuolella 
tai sen liepeillä toimeentulevaa ih-
mistä. Miten he selviävät, kun heis-
tä tulee vanhuksia?

Yhteiskunnan tarjoamia kun-
nallisia sosiaali- ja terveyspalve-
luja on lakkauttamisen sijasta 
vahvistettava ja kehitettävä. Vero-
varoista on suunnattava enemmän 
varoja vanhusten- ja vammaishuol-
lon sekä mielenterveystyön henkilö-
kunnan palkkaamiseen ja niiden toi-
mintaympäristöjen kehittämiseen. 

”Sote-uudistus” tulee 
peruuttaa ja sote-palvelut 
siirrettävä julkisten yhtei-
söjen hoidettavaksi

SSS- ja SOS-hallituksen valmiste-
lema sote- ja kuntauudistusesitys- 
esitys 18 sote-alueen (maakunnan) 
muodostamiseksi, jonne siirrettäi-
siin kaikki terveys- ja sosiaali palve-
lut lopettaisi 60% kuntien tehtävis-
tä ja mitätöisi kuntien vuosisataisen 
perinteen itsehallinnollisina alueina, 
tulee peruuttaa. Tälle kuntien mieli-
valtaisille yhdistelemisille ja suur-
kuntien luomiselle ei myöskään ole 
taloudellisia eikä oikeudellisia pe-
rusteita. Tilastotietojen mukaan 170 
pienimmän kunnan osuus kuntien 

kokonaismenoista on ainoastaan 3 
%. Näiden pienten kuntien yhdis-
tämisellä ei ole mitään merkitys-
tä, jos haetaan säästöjä. Sote-suun-
nitelmalla tavoitellaan ainoastaan 
terveyspalvelujen yksityistämis-
tä ja terveydenhoitoon suunnattu-
jen varojen ohjaamista alan yksityis-
ten kapitalistien liikevoiton kasvat-
tamiseen. Kuntalaiset menettävät 
mahdollisuuden valvoa terveyden-
hoidon laatua ja hinnoittelua. Siksi 
”sote-uudistus” tulee peruuttaa. Sik-
si kansanrintamavoimat vaativat, et-
tä kaikki jo yksityistetyt ja yksityisil-
le kunnilta myydyt vanhus- ym. pal-
velut on otettava takaisin yhteiskun-
nan haltuun ja korvauksetta.

Julkisen sektorin yksityis-
täminen on pysäytettävä 
ja terveydenhuoltoa kehi-
tettävä yhteiskunnallisena 
toimintona

Vuonna 1972 tuli voimaan kansan-
terveyslaki. Sen säätäminen oli so-
danjälkeisen ajan ehkä merkittävin 
terveydenhuollon uudistus. Kun-
nanlääkärijärjestelmä purettiin ja 
jokainen kunta velvoitettiin huo-
lehtimaan perusterveydenhuollos-
ta perustamalla terveyskeskus yksin 
tai yhdessä naapurikuntien kanssa. 
Kymmenessä vuodessa toteutettiin 
uudenaikainen järjestelmä, johon 
tehtiin suuri kansantaloudellinen 
panostus. Terveyskeskuksissa yhdis-
tettiin saman katon alle monet ter-
veyspalvelut. Sinne tulivat yleislää-
käritoiminta, neuvolatoiminta, kou-
lulääkäritoiminta, hammashoito ja 
vanhustenhoiva sekä pitkäaikaishoi-
va. Peruslähtökohtana oli saatavuus, 
maksuttomuus ja ensiluokkaiset ter-
veyspalvelut. Valitettavasti lakia on 
jatkuvasti vesitetty. SOTE:n kehittä-
misessä tulee palata kansanterveys-
lain peruslähtökohtiin ja samalla ke-
hittää erikoissairaanhoidon ja perus-
terveyshoidon välille joustava ja kat-
keamaton hoitoketju.

Kansalaiset ovat olleet tyyty-
väisiä kuntien tuottamiin perus-
palveluihin. Julkisten palveluiden 
yksityistäminen on raakaa kuntalais-
ten rahastamista, joka johtaa ihmis-
ten eriarvoistamiseen. Terveyden-
hoitopalveluiden yksityistäminen 
johtaa automaattiseen hintojen ko-
rotuksiin, eikä kukaan pysty valvo-
maan palveluiden laatua.  Tervey-
denhoitopalveluja on kehitettävä 
julkisina palveluina, jolloin ne mak-
setaan yhteiskunnallisista varan-
noista. Kasvavia yritysten voittoja ja 
osinkoja tulee nykyistä laajemmin 

Eduskuntavaalit 2019: Kansanrintaman hallitusohjelma
”Työkansan yhteistyöllä uusliberalismista kan-
sanrintamaan- tavoitteet ja menetelmät”
Kansanrintama osallistuu vuoden 2019 eduskuntavaaliin siksi, et-
tä äänestäjillä olisi mahdollisuus vaatia kansan etuja puolustavaa 
talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Kansanrintaman rakennustyöhön 
osallistuvia on ehdokkaina eri puolueiden listoilla. Tätä kautta he 
tuovat omissa organisaatioissaan esiin yhteisiä tavoitteita. Haluam-
me esittää tuhoisalle uusliberalistiselle EU-suuntaukselle vaihtoeh-
don, jossa ihmisen ja luonnon hyvinvointi, sekä kansojen välinen ta-
sa-arvoon perustuva yhteistyö ovat tärkeämpiä arvoja, kuin liikevoi-
tot ja pörssikurssit. Esitämme vaihtoehdon eduskuntapuolueiden 
edustamalle uusliberalistiselle EU-komennolle. 

Sote kaatoi hallituksen. Kansan ääni piti soten kaatamista ykkösasiana. 
Sillä tavoiteltiin terveydenhoidon varojen ohjaamista kapitalistien tas-
kuihin. Kuvan tunnusta Kansan ääni näytti vuosien ajan. Oppositiopuo-
lueet vastustivat sotea laimeasti. Ilman perustuslakiasiantuntijoita olisi 
viimeinen naula  niitattu pian julkisen terveydenhoidon arkkuun. Siitä 
mekin otamme pienen kunnian. Nyt alkaa uusi taistelu. Joukkovoimal-
la varmistamme, että oikea sote viedään maaliin.
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ohjata hyvinvointipalvelujen kehit-
tämiseen, jolloin vastaavasti tuotan-
nosta häviävät työpaikat korvautu-
vat julkisen sektorin työpaikoilla. 
Kansanrintamajärjestöt esittävät, 
että maassamme tulee rakentaa hy-
vin varustettu kunnallinen terveys-
keskus keskimäärin jokaista 10 000 
asukasta kohti. Terveydenhuolto tu-
lee säilyttää julkisena palveluna, jol-
loin demokraattinen valvonta takaa 
sen laadun.

Asumiskustannukset alas

Asumiskustannukset ovat – laaja-
mittaisen kaupungistumisen vuok-
si – kasvupaikkakunnilla karanneet 
pieni- ja keskituloisen palkansaa-
jan maksukyvyn ulottumattomiin. 
Asumisen hinta on viimeisten vuo-
sikymmenten ajan noussut vuokra-
asuntotuotannon muututtua yhä 
enemmän kovan rahan liiketoimin-
naksi. Sotien jälkeen valtion tukema 
asuntotuotanto, aravajärjestelmä, 
oli oleellinen osa suomalaista asu-
tuspolitiikkaa. Valtio ei enää lainoi-
ta omistusasumista.  Asuntomarkki-
na on pyhitetty kovan rahan pankki-
lainoitukselle. 

Nykyään valtion asuntorahas-
ton kautta rahoitetaan vain vuok-
ra-asuntotuotantoa. Tämän tuetun 
asuntokannan vuokrien taso asete-

taan asuntoministeriön ohjeistuk-
sen mukaan kunkin paikkakun-
nan yleistä vuokratasoa vastaavak-
si. Tämä pitää etenkin ruuhka-Suo-
men asumiskustannuksia sietämät-
tömän korkeina. Tämä hintatasojen 
kytkös on purettava, ja muuttovoit-
topaikkakuntien on aloitettava oma, 
Ara-rahoitteinen vuokra-asuntotuo-
tanto. 

Nykyisen hallituksen ainoa 
panostus asuntotuotantoon oli 
valtion vuoden 2019 budjetissa 
osoitettu 50 miljoonaa euroa val-
tiollisen vuokra-asuntotuottaja A-
Kruunun pääomittamiseen. Samaan 
aikaan vuonna 2019 Kela maksaa yli-
hinnoitellun asuntokannan asuk-
kaille asumistukina noin 2300 mil-
joonaa euroa. Tämän vääristymän 
korjaaminen olisi täysin budjetti-
neutraali toimi. 

Uusliberalistinen politiikka 
on ajanut kuntien taloudet ah-
dinkoon, ja kunnat ovat pakotetut 
käyttämään kiinteistöveroa talou-
tensa tukemiseen. Myös muut kun-
tien päätäntävallassa olevat, asu-
mista rasittavat kustannukset, kuten 
lämpö- ja vesimaksut ovat jatkuvas-
sa nousupaineessa. Asumiseen koh-
distuvia veroja ja maksuja tavallises-
sa perusasumisessa tulee helpottaa. 

Maankäyttö ja asuminen

Kaupunkirakennetta on suunnitelta-

va siten, että liikenne julkisilla kulku-
välineillä tulee mahdollisimman hel-
poksi. Samoin työpaikkojen ja asun-
tojen tulee olla riittävän lähellä toi-
siaan. Kuntien määrän pienentyes-
sä alueellinen itsehallinto supistuu. 
Yhä pienempi joukko ihmisiä Suo-
men kunnanvaltuustoissa päättää 
kuntansa maan- ja luonnonvarojen 
käytöstä. Maankäytön suunnittelus-
sa on ensisijaisesti huomioitava ym-
päristökysymykset ja alueiden viih-
tyisyys. Kuntalaiset tarvitsevat vir-
kistysalueita, puistoja ja rantoja, se-
kä erilaisia harrastusmahdollisuuk-
sia. Näistä asioista kunnissa käy-
dään päättäjien ja asukkaiden vä-
lillä kärjekästä kamppailua. Esimer-
kiksi Helsingissä asukkaat puolusta-
vat 100-vuotiasta Keskuspuistoa ja 
Malmin lentokenttää tuhoamiselta. 
Kansanrintaman järjestöt toimivat 
asukkaiden puolesta.

On pidettävä huolta alue-
politiikasta ja koko maan 
tasa-arvoisesta kohtelusta

Väen pakkautuminen Helsingin seu-
dulle ja muutamaan kasvukeskuk-
seen merkitsee vain sitä, että nyky-
politiikassa aluepolitiikka on epäon-
nistunut. Se merkitsee maaseudun 
autioitumista. 

Suomi on pinta-alaltaan laaja 
maa. Lainsäädännöllisesti on turvat-
tava, että koko maan alueella on kai-
kissa kunnissa mahdollisuus asua. 
Siksi on tuettava syrjäseutujen tuo-

tantoa, säilytettävä maataloustuki ja 
pidettävä sähkö- ja tieverkko yhteis-
kunnallisessa omistuksessa. 

Työympäristö ja työsuojelu

Kansalaisten työympäristöä ja työ-
suojelua koskevien lakien ja niihin 
liittyvien määräysten säätämisoi-
keus on turvattava kussakin maas-
sa. EU:ssa tehtävä lainsäädäntö ja 
määräysten valmistelu on liiaksi 
korvannut kansallista päätöksente-
koa ja byrokratian johdosta hidas-
tanut työympäristön ja työsuojelun 
kehittämistä. Työympäristön ja työ-
suojelun toimi tulee ”kansallistaa” 
Suomessa. 

Ilmastonmuutoksen torju-
minen suurimpia haastei-
tamme

Ihmiskunnan kehitys ja oleminen 
rakentuvat meitä ympäröivän bios-
fäärin ja ekosysteemin varaan. Tämä 
puolestaan luo eettisen perustan sil-
le, että tehtävämme on turvata ym-
päröivän luonnon ja kaikkien eläin-
lajien säilyminen puhtaana ja toimi-
vana kauas tulevaisuuteen.

Suurimpia yhteiskunnallisia 
haasteitamme on ilmastonmuu-
toksen torjuminen. Ilmaston läm-
penemisen syynä ovat ilmakehässä 
lisääntyvä hiilidioksidi ja muut kas-
vihuonekaasut, joita sinne tuottavat 
kivihiilen ja öljyn polttaminen sekä 
metsien hävittäminen. Kansanrin-
taman järjestöt katsovat, että kas-

vihuonekaasujen määrä ilmakehäs-
sä voidaan jo nyt kääntää laskuun, 
mutta se vaatii uusliberalismille vai-
keaa yhteiskuntasuunnittelua. 

Ympäristökatastrofin torjumi-
seksi kasvihuonekaasujen pääs-
töjä tulee vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2050 mennessä alentaa 95 
%. Taloudellisesti ratkaisu on meil-
le edullisin, jos välittömästi alamme 
sopeuttaa talous- ja yhteiskuntapo-
litiikkaamme näihin tavoitteisiin. Tä-
mä tulee merkitsemään tutkimuk-
sen, innovaatiokehittelyn ja ympä-
ristöteknologian kilpailukyvyn osal-
ta hyppäyksellistä edistystä. 

Valtion ja kuntien tuotanto-
laitosten ja luonnonvarojen yksi-
tyistäminen ja ulkoistaminen on lo-
petettava. Kaivostoiminta on siirret-
tävä kotimaiseen omistukseen ja an-
nettava toimiluvat vain saasteetto-
malle kaivannaisteollisuudelle.  Ym-
päristövalvonta tulee tehdä toimi-
vaksi eikä sitä tule alistaa millekään 
elinkeino- eikä liikennetoiminnoil-
le. Ympäristöministeriötä ei tule yh-
distää maa- ja metsätalousministe-
riöön.

Jätehuolto ja kierrätys 
suunniteltava tuotantoket-
jun alkupäässä

Jätteen määrän vähentäminen on 
jätehuollon keskeisin päämäärä. 

Matti Laitinen
Kirjailija 

SKP  listat (STP)

125 127
Heikki Männikkö
Laborantti, 
Toimittaja
SKP listat (STP)

Janne Rahikainen
Rakennusmies

SKP listat (STP)

130 174131
Ville Rahikainen
Leipomotyöläinen
Luottamusmies
SKP listat (STP)

Juho Haavisto
Kuvankäsittelijä

KTP listat 

87
Hannu Kautto
Tekniikan lisensiaatti
Laboratorioinsinööri
SKP listat (STP)

98
Kalevi Wahrman
Häradsdomare
Teleasentaja
SKP listat (STP)

Puolueettomuus ja irti Natosta - Julkiset Sote-palvelut turvattava - Irti EU:n uusliberalismista
Helsinki, Vallila Helsinki, Hermanni Helsinki, Malmi Helsinki, Malmi Helsinki, Itäkeskus Uusimaa, Espoo Uusimaa, Porvoo

115 116 117

Elina Nykyri
Filosofian maisteri
Tutkija
Vasemmistoliiton listat

Teppo Honkasalo
Rakennusmies

IPU listat 

Varsinais-Suomi, Laitila Varsinais-Suomi, Turku Varsinais-Suomi, Laitila

Janne Kuusisto
Myyjä

IPU listat 

118 119
Esko Luukkonen (sit)
Virastomestari

IPU listat 

Timo Mattila
Levyseppä
Yrittäjä
IPU listat 

Varsinais-Suomi, Turku Varsinais-Suomi, Turku

120
Mika Niittumaa
Laivanrakentaja
Metallimies
IPU listat 

Varsinais-Suomi, Masku Varsinais-Suomi, KaarinaVarsinais-Suomi, Turku

121 122

Markus Uutela (sit)
Pikaruokatyöntekijä

IPU listat 

Jarmo Vikman (sit)
Toimitusjohtaja

IPU listat 

Varsinais-Suomi, Pori

Lena Wiksten
Politices magister
Valtiotieteen maisteri
IPU listat 

Juhani Tanski
ATK-suunnittelija
Eläkeläinen
IPU listat 

131

Savo-Karjala, Kuopio

Kansanrintaman hallitusohjelma...
Jatkoa sivulta 10

Jatkuu sivulla 12

Pirkanmaa, Tampere

66

Reine Lindeman
Perushoitaja
Sosiaaliohjaaja
Seitsemän tähden liike 

Pavel Tammi
Linja-auton kuljettaja

KTP listat 

448

Uusimaa, Porvoo

123 3

Vaasa, Ilmajoki

Keijo Uusiprosi
Merkonomi

IPU listat 

343

Uusimaa, Vantaa

Henri Aitakari
IPU:n puheenjohtaja
KM
IPU listat 

Sivu 11Nro 2/19 ansanääniK



K
uv

a:
 H

ei
kk

i M
än

ni
kk

ö

Minna Canth tunnetaan kirjailija-
na, toimittajana, liikenaisena ja  yh-
teiskunnallisena vaikuttajana. Hän 
on kirjailijana suomalaisen realis-
min uranuurtajia. Hän oli myös en-
simmäinen suomenkielinen lehti-
nainen. 

Millaiseen aikakauteen Min-
na Canthin elämä sijoittuu? Hänen 
elämäänsä mahtuu Ranskan vuoden 
1848 vallankumouksen jälkimainin-
git, jotka toivat Euroopasta uusia 
edistyksellisiä aatteita ja tuulahduk-
sia. Hän oli myös J. V. Snellmanin ai-
kalainen. Canthin elinaikana maam-
me työväenliike otti yhä voimistu-
vampia ensiaskeleita ja myös rait-
tiusliike heräili ja kasvoi hänen aika-
naan. Minna Canth koki raittiusasian 
sydämen asiakseen.

Minna Canth eli aikana, jolloin 
suomalainen kapitalismi koki alku-
vaiheiden muuttumisen edellisen 
yhteiskuntamuodon syrjäyttäväksi 
voimaksi. Minna Canth ei tyrmän-
nyt orastavaa työväenliikettä, vaik-
ka hänet voi hyvällä syyllä määritel-
lä edistykselliseksi porvariksi.

Realismin läpimurto

Realismi teki 1880-luvulla suomalai-
sessa taiteessa läpimurron. Vaikut-
teet kirjallisuuteen tulivat Norjasta, 
Ibseniltä. Suomen tapahtumat, en-
nen muuta järkyttävät suuret näl-
kävuodet vuosina 1868-1870, loivat 
pohjaa realismille, joka halusi kuvata 
yhteiskunnan arkisia kasvoja tarkka-
piirteisesti. Kuvata elämää varjopuo-
lia ja ristiriitoja kaihtamatta.

Minna Canthin merkitystä on 
merkillisesti kierrelty aivan viime 
vuosikymmeniin asti. Esimerkik-
si vuonna 1964 painetun kouluhal-

lituksen hyväksymän keskikoulun 
Suomen historian sivulta 321 voim-
me lukea seuraavaa: ”Minna Canth 
oli yhtä suuressa määrin yhteiskun-
nallisten uudistusten ajaja kuin kau-
nokirjailija. Hänen sydämensä sykki 
lämpimimmin yhteiskunnan kova-
osaisten puolesta, ja rohkeasti hän 
paljasti epäkohtia varsinkin köyhä-
listön oloissa.” Edellä mainitun lisäk-
si oppikirjassa mainitaan lyhyesti 
Minnan muutamia näytelmiä. Oppi-
kirjan sanat pitävät paikkansa, mut-
ta miksi oman maamme kulttuurin 
eräs kulmakivi on täytynyt lähes si-
vuuttaa? Siksikö, että hän oli nai-
nen?

Koulutaival alkaa

Yleensä Minna Canthia pidetään 
kuopiolaisena, vaikka hän syntyi-
kin Tampereen Amurin työläiskau-
punginosassa, Puutarhakadun var-
rella olleessa talossa. Minnan isä 
työskenteli Finlaysonin puuvilla-
tehtaalla mestarina ja äiti oli ollut 
aikaisemmin kotiapulaisena. Eräät 
lähteet mainitsevat molempien 
vanhempien  olleen lähtöisin köy-
histä oloista.

Koulunsa Minna aloitti Tam-
pereen ruotsinkielisessä työ-
läislasten koulussa. Perhe muut-
ti vuonna 1853 Kuopioon, jossa isä 
Gustaf Vilhelm sai hoidettavakseen 
Tampereen Lankakaupan. Kuo-
piossa Minna jatkoi koulun käyn-
tiään J. V. Snellmanin aloitteesta pe-
rustetussa Kuopion kaupungin työ-
väen tyttökoulussa. Koulun opetus-
kielenä oli suomi. Täältä Minnan tie 
vei Jyväskylän seminaarin ylläpitä-
mään ruotsinkieliseen kouluun. Tä-
mä koulu oli tarkoitettu vain tytöil-

le. Tämän koulun jälkeen Canth siir-
tyi kolmivuotiseen ruotsinkieliseen 
valtion Frouvasväen kouluun, josta 
aikakirjat kertovat seuraavaa: ”Frou-
vasväen koulu, sivistyneimpäin (her-
raisten) vanhempain tyttäriä varten”. 
Sen aikaisen käytännön mukaan 
Minna Canthin ei olisi pitänyt pääs-
tä tähän kouluun. Ehkä isän hyvä ta-
loudellinen asema ja menestys vai-
kutti asiaan.

Tuohon aikaan rajoitettiin tyt-
töjen koulutusmahdollisuuksia. 
Toisin oli poikien kohdalla. Tyttö-
koulussakin tyttöjä suorastaan var-
jeltiin liialta tiedolta – puolet viikko-
tunneista omistettiin käsitöille. Sil-
loisen käsityksen mukaan naiset ei-
vät olisi kestäneet pitkiä koulupäiviä 
tai suuria vaatimuksia, vaan olisivat 
sairastuneet auttamattomasti her-
moheikkouteen. 

Minna ei hyväksynyt asian ti-
laa. 26.8.1884 hän kirjoitti kirjees-
sään Lucina Hagmanille seuraavas-
ti: ”Kaikki naiset älkööt tehkö käsi-
töitä!”

Jyväskylään seminaariin

Tuohon aikaan naisella oli mahdolli-
suus elää omaa itsenäistä elämää jo-
ko kätilönä tai opettajattarena. Jäl-
kimmäinen vaihtoehto tuli mahdol-
liseksi vasta vuonna 1863 peruste-
tun Jyväskylän seminaarin myötä. 
Kaikissa muissa tapauksissa nainen 
olisi joutunut elämään miehen ala-
maisena ilman itsenäisyyttä.

Canthin isä pyrki ilmeisesti 
kouluttamaan tyttärestänsä por-
varillisen neitosen avioliittoa var-
ten. Tuohon aikaan tyttökoulusivis-
tykseen kuuluivat kainous, ranskan 
kieli ja hyvät käytöstavat. Vanhem-
piensa vastustuksesta huolimat-
ta Minna halusi jatkaa koulunkäyn-
tiä. Minna oli hengessään päättänyt 
lähteä vaikka salaa opiskelemaan Jy-
väskylän seminaariin, joka koulut-
ti kansakoulunopettajia. Minna sai 
isältään luvan lähteä Jyväskylään.

Kansakoulun opettajan am-
matti tosin jäi haaveeksi. Hän 
myöntyi kolmannella kerralla se-
minaarin luonnontiedon opetta-

jan kosintaan. Aviopari asettui asu-
maan Jyväskylään. Avioliitossa syn-
tyi seitsemän lasta. Perheen hoidon 
ym. ohella hän ehti aktiivisesti kirjoi-
tella Päijänne ja Keski-Suomi -sano-
malehtiin.

Yksinhuoltajana Kuopioon 
yrittäjäksi

Vuonna 1879 Minna Canthin elä-
mässä tapahtui raju käänne. Hänen 
miehensä kuoli, hieman ennen seit-
semännen lapsen syntymistä, pit-
kän sairauden murtamana. Vaikka 
aika oli Minnalle raskasta, hän sai 
valmiiksi ensimmäisen näytelmän-
sä Murtovarkaus. 

Vuonna 1880 Canth muut-
ti lapsineen takaisin Kuopioon. 
Siellä hän ryhtyi hoitamaan vuon-
na 1877 kuolleen isänsä lankakaup-
paa. Lisäksi hän otti myöhemmin 
vastuun veljensä hoitamasta sekata-
varakaupasta. Taloudellisen menes-
tymisen myötä Canth pystyi hankki-
maan kirjallisuutta ulkomailta ja kes-
kittymään kirjoittamiseen.

Canthia pidettiin hänen elin-
aikanaan hyvin radikaalina. Canth 
kritisoi maallista kirkkoa, mutta hä-
nelle oli edelleen uskonto tärkeä te-
kijä elämässä. Hän joutui esimerkik-
si Kuopion piispa Gustaf Johansso-
nin kanssa törmäyskurssille. Piispa 
vastusti naisten korkeaa koulutusta 
ja edellytti näiden tyytyvän ”luon-

non -järjestyksen” asettamaan ase-
maan. Erimielisyys syveni niin syväk-
si, et teivät lopulta Canth ja Johans-
son tervehtineet toisia. Canthilla tie-
detään olleen myös joidenkin mui-
den papiston edustajien kanssa 
han kauksia.

Minnan salonki

Kuopiossa, Kanttilassa, kokoontui 
niin kutsuttu Minnan salonki. Kant-
tilassa vieraili lähes kaikki sen aikai-
set vapaamieliset taiteilijat ja kult-
tuurivaikuttajat. 

Salongin ilmapiiri oli hyvin va-
paamielinen, jota Kuopion konser-
vatiiviset piirit paheksuivat. Ehkä pa-
hinta myrkkyä konservatiiveille oli 
Minnan salongissa käydyt keskuste-
lut, joissa puhuttiin uusista kirjallisis-
ta ja aatteellisista virtauksista, kuten 
naisasialiikkeestä ja darwinismista.

Canth joutui kirjailija Juha-
ni Ahon kanssa törmäyskurssil-
le suhtautumisessa seksuaaliseen 
pidättäytymiseen. Canth suhtau-
tui tiukemmin; Aho taas väljemmin. 
Niinpä sitten Juhani Aho julkaisi Sa-
vo-lehdessä Canthista kertovan pa-
kinan otsikolla ”Juorun jumalatar”. 
Minna Canth kommentoi kirjoitusta 
1887 Hilda Aspille lähetetyssä kir-
jeessä seuraavin sanoin: ”Kyllä saan 
jo vähitellen ruveta tyytymään. Kun 
(1) Helsingin kirkoissa varoitetaan 

Minna Canth
Tänä vuonna on kulunut 175 vuotta Ulrika Wilhelmina o.s Johnsonin 
syntymästä. Tunnemme hänet paremmin Minna Canthina. Hän syn-
tyi 19. maaliskuuta 1844 Tampereella. Hänen syntymäpäiväänsä vie-
tetään tasa-arvon päivänä ja se on nykyään myös liputuspäivä. Hä-
nen elämänsä päättyi Kuopiossa 53-vuotiaana äkilliseen sydänkoh-
taukseen 12. toukokuuta 1897. 

Lähtökohtana tulee olla, että teolli-
suus itse pyrkii tuottamaan jo tuo-
tantoketjun alkupäässä mahdolli-
simman vähän luonnossa hajoama-
tonta pakkaus- ym. ympäristöjätet-
tä. Kierrätyksellä säästetään rajallisia 
raaka-aineita ja vähennetään luon-
non jätekuormitusta.

Turpeesta ja ydinvoimasta on 
luovuttava ja suunta otettava kohti 
uusiutuvia energiamuotoja. Keskei-
nen keino fossiilisista polttoaineista 
aiheutuvien haittojen vähentämi-
seksi on uusiutuvan energian käyttö.  
Se on taloudellisesti edullista ja ym-
päristön kannalta oikea vaihtoeh-
to. Bioenergian käyttö piristää alue-
taloutta, mikäli tarvittava biomassa 
hankitaan lähialueilta. Turpeen nos-
ton ja polton kielteiset ympäristö-
vaikutukset tekevät siitä tuhoisim-
man energialähteen. Voimaloiden 
turvekattiloissa voidaan turpeen 
sijaan polttaa uusiutuvaa puuta ja 
muita biopolttoaineita. Maalämpö 
on edullista energiaa. Riskialttiille 
ydinvoimalle ei tule myöntää uusia 
periaate- eikä rakennuslupia, koska 
se on muuttunut tappiolliseksi. Suo-
mi on energiavaroiltaan rikas maa ja 
luopumalla ydinvoimasta ja kivihii-
len tuonnista Suomi saavuttaa var-
sin nopeasti energiantuotannon 

omavaraisuuden.

On perustettava kansalli-
nen sähköyhtiö ja toteu-
tettava kuluttajille saman-
suuruiset sähkötariffit

Ilman voitontavoittelua tuotetun 
kohtuuhintaisen energian tulee ol-
la tasapuolisesti saatavissa ympä-
ri maata. Energiayhtiöiden tulee ol-
la yhteiskunnallisessa omistuksessa.

Energian tuotannon ja jake-
lun yksityistäminen on johtanut 
tilanteisiin, joissa harvaan asutuil-
la alueilla sähkön siirtohinnat ovat 
yleisesti suurempia kuin itse säh-
kön hinta. Tämä johtaa alueelliseen 
eriarvoisuuteen. Energia- ja sähkön 
siirtoyhtiöt hamuavat kansalaisten 
perusoikeuksien ja turvallisuuden 
kustannuksella suurvoittoja. Tämä 
tapahtuu maamme huoltovarmuu-
den – mihin kategoriaan kohtuuhin-
taisen sähkön saaminen myös kuu-
luu – kustannuksella. Siksi maassam-
me koko energia-ala ja siihen kuu-
luva infrastruktuuri on saatettava 
julkiseen valvontaan ja perustetta-
va yksi kansallinen valtion omista-
ma energiayhtiö, joka hoitaa säh-
kön siirron, -tuotannon ja -myynnin.

Laajakaista on kansalai-
sen perusoikeus

Yhteiskunnan monet palvelut ja toi-

minnot on siirretty kokonaan verk-
koon. Selviytyäkseen yhteiskunnas-
sa kansalainen tarvitsee eneneväs-
sä määrin tietokonetta ja verkkoyh-
teyttä. Maksuton laajakaistayh teys 
kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. 
Tietoliikenneyhteys jokaisen kan-
salaisen oikeutena tulee varmistaa 
luomalla sitä varten yhteiskunnan 
omistama tietoliikenneverkko. Jo-
kaiselle kansalaiselle on turvattava 
oikeus maksuttomaan tietoteknii-
kan koulutukseen ja tukeen.

Vahva tunnistautuminen

Palveluiden siirtyminen nettiin on 
tosiasia, joka tulee lisääntymään. 
Myös manuaalisessa asioinnissa tar-
vitaan vahvaa henkilödokumenttia. 
Pankkipalvelut, Kela, työttömyystur-
va, terveystiedot ym. käyttö on mah-
dollista vain vahvan henkilö tunnis-
tautumis-järjestelmän, asiakirjan 
kanssa. 

Valtiovallan tulee korvauk-
setta taata ja hallita järjestelmää, 
jolla jokaiselle kansalaiselle järjeste-
tään asiakirja sekä sähköisessä että 
manuaalisessa muodossa, jolla saa 
oikeuden käyttää ja hallita kaikkia 
itselleen tarvittavia palveluita. Asia-
kirja tulisi toimia myös matkustus-
asiakirjana, joka korvaa nykyisen 
passin.

Riskitön talletus kansa-
laisten perusoikeus

Nykypolitiikkaa mukautetaan kaik-

kien osalta kapitalistiselle riskinotol-
le. Pääomapiirit pyrkivät liittämään 
keinottelun piiriin myös palkan-
saajien ja eläkeläisten eläke- ja an-
siotulot. Tavallisen ihmisen turvalli-
suus on uhattuna, että ei ole keinoa 
säilyttää turvallisesti ja riskittömäs-
ti pieniä eläke- ja palkkatuloja sekä 
säästöjä. Ihmisen perusoikeuksiin 
tulee kuulua mahdollisuus riskittö-
mästi säilyttää palkka- ja eläketulo-
jaan. Siksi maahamme tulee perus-
taa yksi valtion omistama kansalli-
nen säästöpankki, jossa palkansaa-
jat ja eläkeläiset voivat riskittömästi 
säilyttää palkka ja eläketulojaan se-
kä säästöjään. Samoin tulee siirtää 
kansaneläkelaitoksen piiriin kaik-
ki työeläkkeet, jossa työeläkkeiden 
maksuun kerätyt varat talletetaan 
riskittömästi.

Yhteiskunnan toiminta 
turvattava

Sote-palvelujen, välttämättö mien 
pankkipalvelujen, energiahuollon 
ym. ohella monet yhteiskunnan ris-
kittömän toiminnan kannalta tär-
keät alueet on pidettävä yhteiskun-
nan hallussa ja palautettava yhteis-
kunnan haltuun. Tällaisia alueita 
ovat mm. VR, Posti ja kaikki kaivos-
toiminta.

Ei huumeille, ei rikollisuu-
delle

Kansanrintamajärjestöt katsovat, 
että huumeiden käytön vastustami-

nen ja kieltäminen laissa on välttä-
mätöntä. Huumelainsäädännön löy-
sääminen ei vähennä niiden myyn-
nistä ja käytöstä aiheutuvia ongel-
mia. Siksi emme hyväksy minkään 
huumeen vapauttamista. Rikollinen 
raha löytää aina kohteensa. Mei-
dän tulee suojella ihmisiä ja vastus-
taa edelleenkin kaikkea rikollista toi-
mintaa. 

Tarvitaan uusia ratkaisu-
ja – kansanrintama uuden 
maailman puolesta

Maksimivoittoja tavoitteleva uusli-
beralistinen harvainvalta on tuotta-
nut ympäristöongelmien ja hyvin-
voinnin alasajon lisäksi ennennä-
kemättömän yhteiskunta- ja talous-
kriisin, jolle ei näy loppua. Se johtaa 
kaikkialla inhimillisen hädän pahe-
nemiseen entisestään. Tilalle tarvi-
taan uutta talous- ja yhteiskuntapo-
litiikkaa, joka asettaa työn ja sen te-
kijät suurten pääomien etujen edel-
le. 

Pääomien rajaton toiminta tulee 
saattaa yhteiskunnallisen kont-
rollin piiriin. Uusliberalistinen yh-
teiskuntapolitiikka on hylättävä. 
Kansanrintamajärjestöt haluavat ra-
kentaa laajan kansalaisten ja järjes-
töjen yhteisen rintaman poliittisen 
vaihtoehdon luomiseksi nykyme-
nolle. Ainoastaan tällä tavalla voi-
daan luoda perusta suurten edessä 
olevien ongelmien ratkaisulle.

Kansanrintaman hallitusohjelma...
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seurakuntaa minusta, kun (2) Yli-
opiston professorit antavat arvoni-
men ”rietas nainen” ja kun (3) ne jot-
ka ovat likemmin oppineet tunte-
maan, kuvaavat juorujen jumalatta-
reksi ja vertaavat Potipharin emän-
tään, niin alkaa tuo jo riittää. Laskut 
selvänä maailman kanssa! Emme tu-
le toisiamme kaipaamaan. Viha an-
taa voimaa ja kuntoa – ystävyys hei-
kontaa ja laimentaa.” 

Kirjallinen tuotanto

Minna kirjoitti yksittäisinä teoksi-
na 15 teosta. Niiden joukossa ovat 
muun muassa Työmiehen vai-
mo, Murtovarkaus ja Kauppa-Lo-
po. Minna Canthin tuotannosta on 

tehty useampia erilaisia kokoelmia. 
Hänestä on myös laadittu useimpia 
elämäkerrallisia teoksia. Lisäksi Min-
na suomensi tekstejä kuten kirjoja ja 
lehtiartikkeleita. Minna Canthin tuo-
tannosta on tehty useita kotimaisia 
elokuvia. Lainaan tähän vielä pätkän 
eräästä toisesta, vuonna 1965 paine-
tusta, kouluhallituksen hyväksymäs-
tä oppikirjasta: ”Ensimmäinen todel-
linen ”pommi” suomalaisen yhteis-
kunnan vanhoillisuutta vastaan oli 
Työmiehen vaimo.

Päätän tämän tarinointini 
Minna Canthista Minnan omiin 
sanoihin: ”Siihen päätökseen olen 
tullut, että kaikki juominen, yksin ve-
denkin, on vahingollista. Poikkeuk-
sen tekee vain kahvi.”

Timo Kangasmaa
Tikkurila 8.3.2019

Minna Canth
Jatkoa sivulta 12

Perinteisesti Kansainvälisenä Naistenpäivänä järjestettiin erilaisia tapahtumia. Tikkurilassa KTP:n toi-
mistolla pidettiin pe. 8.3. Naistenpäivän merkeissä seminaari ja la. 9.3.2019 järjestettiin Hermannin ker-
holla juhlatilaisuus. Tikkurilassa SFT:n puheenjohtaja Timo Kangasmaa selvitti puheenvuorossaan Min-
na Canthin elämää ja merkitystä. Hermannin kerholla Raisa Lehtomäki arvioi naisten asemaa yhteiskun-
nassa. Tommi Lievemaa arvioi kärjistynyttä Venezuelan tilannetta. Hermannin kerhon tilaisuudessa yksi 
teema oli juuri Venezuelan tilanne ja tilaisuuden päätteeksi hyväksyttiin Venezuelaa koskeva kannanotto. 

Näkymättömän työn on-
gelma

Naisen siirryttyä työelämään saat-
toi olettaa keskiaikaisen käytännön 
tasa-arvosta siirtyvän myös työelä-
mään. Kuitenkin kun syntyi vaih-
dantatalous ja työlle tuli vaihtoarvo, 
niin naisen palkka muodostui sel-
keästi miehen palkkaa alemmaksi. 
Oli erikseen naisten ja miesten palk-
ka ja vielä lasten palkka. Mielestäni 
tähän löytyy historiallinen syy. 

Kun nainen tekee työtä, laittaa 
ruokaa, luuttuaa lattiat ja hoivaa, se 
on näkymätöntä työtä, joka on ai-
na  tehtävä uudelleen. Ilman uusin-
tavaa näkymätöntä työtä ei maa-
pallo pyörisi. Miten on sen pal-
kan laita? Yksi esimerkki tästä on 
omaishoitajan työ. Pelkästään 
omaishoidon tuel la ilman mui-
ta tuloja omaishoitajan tuntipalk-
ka on 30 senttiä. Hyvä asia on, että 
omaishoitajien työ on tunnustettu. 

Maapallon pelastamiseksi tarvitaan koko ihmiskuntaa

Suuressa osassa maapalloa nainen on ollut ja on edelleenkin miehen 
omaisuutta. Vähemmän tunnettua on, että keskiajalla antiikin jäl-
keen 1700-luvulla nainen oli aika tasavertainen toimeentulon han-
kinnassa perheelle, suvulle ja yhteisölle. Käsityöammateissa tai 
maanviljelyksessä naiset tekivät työtä kuten miehet. Kun 1700-lu-
vulla tuli käyttöön kehruujenny ym. ja Englannissa alkoivat nous-
ta tehtaat, tuli tehdasrakennukseen työskentelemään koko perhe 
ja suku. Sitten katsottiin, etteivät nämä taaperot voi olla mukana 
tehdassalin lattialla. Äidin oli jäätävä kotiin hoitamaan lapsia. Jos 
perheessä oli pieniä lapsia, ei nainen voinut tulla töihin. Naisten 
työssäkäynti alkoi yleistyä 1900-luvulla ja elintaso Länsi-Euroopas-
sa alkoi nousta, koska ansaitsevia oli enemmän. 

Omaishoitajia on noin 350000, jois-
ta noin 50000 saa jotain korvausta. 

Tämä on esimerkki uusin-
tavasta näkymättömästä työstä. 
Naisten uusintava työ rinnastetti-
in aiemmin miehen työhön. Ennen 
vaih dantataloutta kaikkia tarvit tiin 
toimeentulon vaatimaan työhön. 
Vaihdantatalous kuitenkin johti sii-
hen , että ihmisestä ja ihmisen työstä 
tuli vaihtotavara. Nainen jäi siinä 
jalkoihin ja hänestä tuli suorastaan 
miehen omaisuutta. Kun tämä ko-
din piirissä tapahtunut näkymätön 
työ tuli tehdassaliin se rinnastui siel-
lä tehdassalissakin näkymättömään 
työhön. Palkka oli pienempi. 

Vahvistuva tasa-arvo ei 
miellytä kaikkia

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women 
on tutkinut, että jos naiset osallis-
tuvat rauhanprosesseihin, niin on 
35 % todennäköisempää, että tämä 
rauhansopimus kestää. Kun nais-

ten taloudellinen, poliittinen ja yh-
teiskunnallinen osallistuminen kas-
vaa, on se kestävän rauhan kannal-
ta merkityksellistä. Vaikka sosialisti-
senkin työväenliikkeen lähtökohta 
on ollut aikoinaan 1800-luvulla rau-
hantyö, niin mitä se olisi tänään il-
man naisten panosta? 

Kaikki on nyt murroksessa, ai-
van kaikki. Maailmantalous, politiik-
ka, käsitys miehistä ja naisista, suku-
puoli. Vallassa tuntuu olevan naisvi-
hamielisiä hallituksia Puolassa, Un-
karissa, Amerikassa ja Suomessa-
kin vielä äsken. Kuinka paljon tähän 
on vaikuttanut, että käsitys suku-
puolesta on alkanut muuttumaan? 
Naiset ovat tulleet päättämään 
asioista. On tullut vastareaktio. Nyt 
halutaan, ettei tasa-arvo tästä en-
empää enää etene. Luin äsken Mii-
na Sillanpään elämäkertaa. Nykyään 
puhutaan näistä ”suvakkihuorista” 
ja vihapuhetta tulee tuutin täydel-
tä. Tämäkin puhe kalpenee verrat-
tuna siihen, mitä Miina Sillanpää 
sai osakseen. Miesten eduskunnas-
sa esittämiä typeriäkin asioita kriit-
tisesti ja asiallisesti kritisoitiin. Miina 
Sillanpään tehdessä aloitteen vaik-
kapa yksinäisten äitien turvakodista, 
ei sitä arvosteltu. Arvosteltiin, mikä 

oli hänen puhe- ja pukeutumista-
pa. Tänään kyse ei ole siitä, etteikö 
miehelläkin olisi vaikeaa, vaan siitä 
onko nainen ihminen. 

Luokkarakenteet johtavat 
kaksinkertaiseen sortoon

Skolastikot keskenään kävivät de-
battia siitä, onko naisella sielu? Se-
kin juontaa lopuksi sinne, onko nai-
nen ihminen. Nainen on todella ol-
lut alisteisessa asemassa suhteessa 
miehiin.  Se on uusi ilmiö ja tullut 
vasta 1700 luvulla teollistumisen yh-
teydessä, jolloin ensimmäistä kertaa 
käytettiin termiä sukupuoli. Sitä ei 
ollut antiikin Kreikassa ja Roomassa. 

Naisen aseman parantamiseen antoi 
vauhtia 1840-luvulla, kun löydettiin 
munasolu. Ennen sitä katsottiin, että 
nainen on tällainen hautomopaikka 
miehen siemenelle. Vielä kun kävi 
niin, että munasolu on paljon suu-
rempi, kuin siittiö, niin se oli aikoi-
naan iso sensaatio. Naiseen oli pak-
ko alkaa suhtautua vähitellen toisel-
la tavalla. Tilanne tässä suhteessa on 
muuttunut. Kun tulemme meidän 
aikaan, josta myös Lenin sanoi, et-
tä naista sorretaan kaksinkertaisesti 
ensin kotona ja sitten palkkatyössä. 
Minna Canth oli samaa mieltä. Nais-
ta alistivat yhteiskunnalliset luokka-
rakenteet, jotka ovat kapitalistiselle 
järjestelmälle ihan välttämättömiä. 

Minna Canthin esimerkkiä 
noudattaen

Suomessa yhteiskunta on polarisoi-
tunut kuten Yhdysvalloissa ja ko-
ko maailmassa. Sitä lisää pyrkimys 
vastakkainasetteluun, joka näkyy 
selkeimmin Venezuelassa. Keskei-
siä syitä yhteiskunnan polarisoitu-
miselle ovat mm. köyhyys ja nais-
vihamielisyyden nousu. Venezue-
lan tilannetta ajatellen Trump, joka 
ei mielestäni arvosta naisia, halu-
aa hotkaista yhden valtion öljyläh-
teineen välittämättä siitä, mitä laki 
tästä sanoo. Venezuela on varmasti 
esimerkki tällaisesta tilanteesta, jon-
ka on saanut aikaan naisvihamieli-
nen USA:n presidentti. Uskon nais-
ten muodostavan aina loppuun asti 
esimerkillisen kuvan Minna Canthis-
ta, joka on sanonut, että ei silloin ka-
du, kun on toiminut vakaumuksen-
sa mukaan. Meidän kaikkien täy-
tyy nousta puolustamaan ihmisten 
enemmistön oikeutta elää ja vaikut-
taa tällä maapallolla. Jotta saataisiin 
luoduksi kestävämpiä elinehtoja, ei 
riitä vain ihmiskunnan yhden puo-
likkaan ajatukset ja teot. Tarvitaan 
koko ihmiskuntaa. Onneksi tähän 
ollaan myös heräämässä. Maailman 
pelastamiseen tarvitaan koko ihmis-
kuntaa. Ei vain toista puolikasta. 

Raisa Lehtomäki
9.3.2019

Venezuelan vallankaappausyri-
tyksessä oli kyse USA:n halus-
ta ottaa hallintaansa maail man 
suurimmat öljyvarat Venezue-
lassa. Kyse oli myös hyökkäyk-
sestä sosialismia vastaan, aivan 
kuten Kuuban vastaisissa ope-
raatioissa. USA ei halua lähialu-
eilleen eikä muuallekaan roh-
kaisevia esimerkkejä sosialisti-
sesta kehityksestä, koska USA:n 
oma työväenluokka saa näistä 
innoitusta tasa-arvoisemmasta 
ja sosiaalisesti oikeudenmukai-
sesta yhteiskunnasta.

Juan Guaido julistautui laitto-
masti ”virkaatekeväksi presi-
dentiksi” omalla ilmoituksellaan 
Trumpin hallinnon kehotukses-
ta ja täydellä tuella. Guaidon il-
moitus rikkoi räikeästi Venezue-
lan perustuslakia. Trumpin hal-
linnon sekaantuminen puoles-
taan oli vakava rikos Venezuelan 
itsemääräämisoikeutta vastaan. 

USA:n liittolaismaat kuten Brasilia 
ja Kolumbia sekä eräät EU-maat il-
moittivat pian tuestaan Guaidolle. 
Myös Suomi ilmoitti ulkoministeri 
Soinin lausunnossa tuestaan Guai-
don vallankaappausyritykselle.

Vaikka välitön vallankaap-
pauksen uhka on toistaiseksi 
ohi, on vaara kaikkea muuta kuin 
ohi. USA ja sen kumppanimaat 
alueella, Brasilia ja Kolumbia, työs-
kentelevät väsymättä presidentti 
Nicolas Maduron syrjäyttämisek-
si. Viimeisimpänä konnankoukku-
na oli maanlaajuinen sähkökat-
kos, josta Maduro syytti suoraan 
Yhdysvaltojen suorittamaa sabo-
taasia. Trump on uhannut yhä ki-
ristää Venezuelan vastaisia pakot-
teita, mikä vaikeuttaa tilannetta 
entisestään.

Tommi Lievemaa

Kansan ääni -lehteä julkaise-
vien järjestöjen (Suomen työ-
väenpuolue, Kommunistien liit-
to, EU:n vastainen kansanrinta-
ma) ja Hermannin naisten koolle 
kutsumassa Kansainvälisen nais-
tenpäivän tapahtumassa käsitel-
tiin tilannetta Venezuelan boli-
vaarisessa tasavallassa. Tilaisuu-
den osanottajat tuomitsevat eh-
dottomasti Yhdysvaltojen ja sen 
liittolaisten sekaantumisen itse-
näisen Venezuelan bolivaarisen 
tasavallan sisäisiin asioihin ja sen 
oikeuteen valita itse oma yhteis-
kunnallinen kehitystiensä.

Juan Guaidó julistautui omalla il-
moituksellaan - Donald Trumpin 
hallinnon kehotuksesta ja täydellä 
tuella - Venezuelan virkaatekeväksi 
presidentiksi. Vaadimme, että Suo-
men valtio ja verovaroilla ylläpidet-
ty Yleisradio lopettavat välittömästi 
Venezuelan laittoman vallankaap-
pausyrityksen poliittisen tukemisen 
sekä bolivaarisen Venezuelan vas-

taiset parjauskampanjat ja vihamie-
liset painostustoimet.

Venezuelan bolivaarises-
sa tasavallassa on vallinnut vi-
imeisen 20 vuoden aikana jatku-
va vallankaappausten uhka. Maan 
oikeisto-oppositio on yrittänyt viisi 
kertaa USA:n tukemana väkivaltais-
ta vallankaappausta vuosina 2002-
2019. Tähän asti tilanne on pysynyt 
hallinnassa, koska kansan enemmis-
tö ja maan armeija ovat kyenneet 
liit toutumaan yhteen puolustamaan 
bolivaarisen vallankumouksen saa-
vutuksia.

Yhdysvallat, Kanada ja EU 
sekä näiden liittolaiset ovat so-
veltaneet Venezuelan bolivaarista 
tasavaltaa vastaan ns. neljännen su-
kupolven sotia kuten talous-, diplo-
matia- ja mediasotia yhtä hyvin 
kuin väkivaltaisia toimia sisältäen 
jopa puolisotilaallisten joukkojen 
suo rittamia kansanjohtajien murhia 

ja yhteiskunnan horjuttamista. Yh-
dysvallat liittolaisineen pyrkivät 
mitätöimään parhaillaan Venezue-
lan laillisesti ja demokraattisesti 
vaaleilla valitun presidentin Nico-
las Maduron aseman maansa joh-
dossa.

Lisäksi kansallinen ja kan-
sainvälinen pääoma ovat kei-
notelleet bolivaarisen hallituksen 
taloudellisilla varoilla, aiheuttaneet 
kauppoihin pulaa tavaroista ja lääk-
keistä sekä romahduttaneet vuon-
na 2015 öljyn maailmanmarkkina-
hinnan. USA:n presidentti Barack 
Obama julisti Venezuelan 6.3.2015 
valtioksi, joka uhkasi sen kansallis-
ta turvallisuutta.

Helsingissä 
9.3.2019

Kokouksissaan Kommunistien liitto, 
Suomen työväenpuolue, EU:n vas-
tainen kansanrintama ja Herman-
nin naiset yhtyivät kannanottoon.

USA:n sabotaasi Venezuelaa vastaan tuomittava
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Näpit irti Venezuelasta!
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Muuttuva ilmasto ihmiskunnan huolena (3)
Sijaistiedot: Muinaisten aikojen ilmastosta saadaan selkoa sijaistie-
doilla (proxy data), kun paleoklimatologit tutkivat niitä /5/.  Pora-
taan reikiä maahan ja jäätikköön.  Vuoristoissa ja napaseuduilla on 
jopa miljoonia vuosia vanhoja jäitä.  Niistä voidaan analysoida kemi-
allinen ja jopa isotooppikohtainen sisältö.  Tippukivistä saadaan tie-
tää ympäristön ilmastosta.  Siitepöly säilyy tuhansia vuosia soissa ja 
järvien pohjalla.  Hiili-14-menetelmällä voidaan määrittää eri aiko-
jen kasvillisuutta alle 100 ka (=1000 vuotta)  taaksepäin. Järvien  ja 
merien pohjaan kertyy joka vuosi kerros.  Sedimenteistä saadaan il-
mastotietoa.  Koralleista saadaan selville usean sadan vuoden läm-
pötilajakso.  Monen tuhannen vuoden ikäisiä puunrunkoja löytyy 
vähähappisten järvien pohjalta.  Niiden vuosirenkaista saadaan il-
mastotietoa vuosi vuodelta.  Kirjoitetuissa lähteissä on myös ilmas-
totietoja.  Ei ole paljon 800 vuotta vanhempia kirjoituksia.  Arkeolo-
gisista lähteistä voi olla myös apua /5/.

Sähköauton valmistusta edel-
tävät kaivosten uudet saasteet, 
vaikka sähköauton käyttö on 
päästötöntä.  Sähköautolla on 
hiilijalanjälki vastoin uskottelua 
puhtaudesta /1/.  Liikenne tuot-
taa Suomen kasvihuonepäästöis-
tä noin viidenneksen.  Tästä yli 
puolet aiheutuu henkilöautolii-
kenteestä, ja linja-autojen pääs-
töt ovat alle 5 % /2/.

Monissa maissa aiotaan kieltää 
polttomoottoriautojen myynti 
2025-2040 välillä.  Sähköautojen 
osuus 2017 maailman automarkki-
noista oli 1 % ja hybridiautojen sa-
moin 1 %.  Niiden myynti kasvaa 
nopeasti /1/.

Tulevaisuuden sähköautot 
ovat riippuvaisia noin 30 harvi-
naisesta metallista.  Harvinaisia 
alkuaineita gallium, tantaali, ko-
boltti, platinoidit, volframi ja har-
vinaiset maametallit saadaan kai-
voksista erittäin pieniä määriä.  Yh-
den auton akustossa ja sähkömag-
neeteissa on peräti 3,5 kg harvi-
naisia maametalleja ja 10-20 kg ko

bolttia ja jopa 60 kg litiumia.  Ce riu-
mia käytetään tuulilaseissa naar-
muuntumisen ehkäisyyn.  Euro-
pium on ceriumin ohella eräs nes-
tekidenäytön raaka-aine /1/.

Saastuttava louhinta ja 
jalostus

Pekingistä luoteeseen on maailman 
suurin harvinaisten maametallien 
kaivos- ja jalostusalue.  Avolouhok-
set pilaavat luonnon.  Baogang-kai-
voksen vieressä on patojärvi Weiku-
ang Dam, joka välillä tulvii myrkky-
vesiä Keltaiseenjokeen.  Tekojärven 
rannalla on ”syöpäkylä” Dalahai /1/.

Harvinaisten maametallien 
1000 kg erän puhdistaminen 
saas tuttaa noin 200 000 litraa vettä.  
Maailman suurimmassa kuparin tu-
ottajassa Chilessä on vaikea veden 
puute.  Siellä jouduttaneen siir-
tymään meriveden käyttöön, josta 
suolanpoisto vaatii runsaasti ener-
giaa.  Puhtaiden autojen valmist-
uksessa käytetään saastuttavia me-
talleja /1/.

Sähköauto ei käytössä tuo-
ta päästöjä, vaan sen ympäristön 
saastuttaminen tapahtuu valmis-
tusvaiheessa raaka-aineiden lou-
hinnassa, jalostuksessa ja toimituk-
sessa valmistajille.  Sitten auton ra-
kentaminen kuluttaa vielä energiaa 
ja materiaaleja /1/.  Sähköauton 
elinkaaripäästöt ovat suuret joh tuen 
sähkömoottorien tarvitsemista har-
vinaisista maametalleista eli moot-
torin tuotannon päästöistä /2/.

Talouspolitiikkaa

Kiina on vuodesta 2000 vähentänyt 
monien raaka-aineiden vientiä ku-
ten molybdeeni, fluori, magnesium 
ja keltainen fosfori.  Sähköautojen 
tarvitsemien monien metallien vien-
ti mahdollisesti keskeytetään.  Mo-
net länsimaiset teollisuustuottajat 
ovat siirtäneet tuotantoaan Kiinaan 
halvan työvoiman, pienten pääoma-
kulujen ja harvinaisten maametal-
lien saatavuuden vuoksi /1/.

Kiina on 30 vuodessa hank-
kinut itselleen sähkömagneet-

Sähköauto on huono ratkaisu
tien patentit ja valmistuksen.  Se 
on onnistunut mm. neodyymin joh-
dosta, joka on välttämätön useim-
missa sähkömoottoreissa.  Mag-
neetit valmistetaan Baotoussa /1/. 
Litiumakkujen koboltista Kiina tuot-
taa vähän, sillä suuri osa tulee Kon-
gon demokraattisesta tasavallas-
ta. Kiinalainen Jingmen Gem, joka 
jalostaa akkujen raaka-aineita, te-
ki 2018 maaliskuussa sopimuksen 
ostaa kolmanneksen englantilais-
sveitsiläisen kaivoksen Glencoren 
koboltista.  Näin kiinalaiset akku-
valmistajat saavat kobolttia /1/. Säh-
köautojen valmistus näyttää keskit-
tyvän Kiinaan.  Tämä uhkaa yli 12 
miljoonan eurooppalaisen ja yli 7 
miljoonan amerikkalaisen autoalan 
työläisen työllisyyttä /1/.

Arvostelua

Sähköauto ei ole ratkaisu energia-
tehokkuuteen, sillä kielteiset ympä-
ristövaikutukset valmistusvaihees-
sa ovat sähköautoissa samaa luok-
kaa kuin polttomoottoriautoissa.  

Jos Ranskan koko autokanta vaih-
dettaisiin sähköautoihin, se vaatisi 
neljän ydinvoimalan tehon.  Kiinas -
sa noin 75 % sähköstä tuotetaan ki-
vihiilellä, mikä on hieman pienempi 
osuus kuin Puolassa /1/.

Tietyt akkumallit menet-
tävät hieman kapasiteettiaan 
joka vuosi.  Suurempi ongelma on 
akuston paino.  Saman tilavuuden 
autoissa sähköauto on jopa viiden-
neksen painavampi kuin poltto-
moottoriauto.  Sähköauton jarru-
järjestelmän ja akseliston pitää ol-
la järeä.  Tuntuu järjettömältä, että 
70-90-kiloisen kuljettajan alle tarvi-
taan kaksi tonnia.  Sähköavusteinen 
polkupyörä on järkevä /1/.

Hannu Kautto

Lähteet:
1. Pitron, G, Sähköauto on Kiinalle onnen-
potku, suom Kirsi Kinnunen, Le Monde 
diplomatique 5/2018
2. Wahlström, A, Biokaasulla liikenteen il-
mastovaikutukset alas, Tekniikka elämää 
palvelemaan jäsenkirje 2018

El Niño

El Niño –vuosia oli 1800-luvun 
loppupuoliskolla useammin kuin 
1900-luvulla.  Pohjois-Kiinassa kui-
vuus aiheutti 1877-1879 ja 1897-
1901 nälänhädän.  Intiassa monsuu-
nisateita ei tullut 1877-1878 ja 1896-
1899.  Syynä olivat poikkeuksellisen 
voimakas El Niño, Intian valtame-
ren dipoli ja tavallista lämpimäm-
pi Atlantti.  Seurauksena oli kato ja 
nälänhätä.  Intialaiset söivät karjan-
sa, koiransa, vetojuhtansa, ratsunsa 
ja kengänpohjansa.  Intiassa ja Kii-
nassa kuoli yhteensä 50-60 miljoo-
naa ihmistä /5/.

Lämpenevä ilmastovaihe al-
kaa 1900-luvulla.  Jäätiköt alka-
vat kutistua.  Ilmastotutkijat eivät 
osaa selittää 1930- ja 1940-lukujen 
lämmintä kautta.  USA:n keskiosis-
sa vallitsi 1930-1939 vaikea kuivuus.  
Maissi- ja vehnäpellot kuivuivat ja 
tuuli hajotti ne pölynä ilmaan.  Osa-
syynä tuhoon oli kuivuutta kestävän 
lujajuurisen preeriaheinän korvaa-
minen vehnällä viljasadon toivossa.  
Lämpötila oli 1940 kohonnut 30 a ai-
kana n 0,5 oC /5/.

Keskilämpötila pohjoisel-
la pallonpuoliskolla laski 1950-
1965 n 0,25 oC.  Samaan aikaan kas-
vihuonekaasujen määrä alkoi kas-
vaa voimakkaasti.  Tätä ei osata se-
littää.  Pohjois-Neuvostoliitossa tuli 
1950-luvulla neljä astetta kylmem-
pää kuin 1930-luvulla.  Islannin ran-
nikko jäätyi kesällä.  USA:ssa kesä 
kylmeni asteen ja talvi pari astetta.  
Tutkijat alkoivat varottaa uudesta 
jääkaudesta /5/.

Maanpinnan lämpötila on 
paikoitellen noussut 0,56-0,92 oC 
1900-luvulla.  Meret eivät lämpene 

näin nopeasti.  Merenpinta on nous-
sut 2,4-3,8 mm 1990-luvulla.  Paikal-
liset ja alueelliset vaihtelut ovat suu-
ret.  Sademäärät vaihtelevat.  Muu-
toksia ei voi tarkastella ihmisen ai-
kaansaamina, sillä ilmasto muuttuu 
jatkuvasti ja on juuri päässyt pikku-
jääkaudesta.  Monet tutkijat arvele-
vat, että IPCC painottaa liikaa hiili-
dioksidin vaikutusta ja että luonnol-
linen ilmastonmuutos on suurempi 
kuin ihmisen aiheuttama /5/.

NAO ja AMO

Pohjois-Atlantin heilahdus NAO 
(North Atlantic Oscillation) on poh-
joisen pallonpuoliskon oskilloiva 
säävaihtelu monen vuoden aikavä-
lillä.  Sitä mitataan ilmanpaine-ero-
na Islannin ja Azorien välillä.  NAO-
rytmi vaikuttaa Euroopassa mm ma-
talapaine - korkeapaine -vyöhykkei-
den kulkuratoihin, tuulensuuntiin, 
sademääriin yms.  Positiivinen NAO 
ohjaa matalapaineita Pohjois-Eu-
rooppaan Välimeren sijasta.  Nega-
tiivinen NAO tuo talvella kylmää il-
maa Pohjois-Eurooppaan ja kosteut-
ta Välimeren alueelle.  Positiivinen 
NAO on ollut vallitseva 1980-luvul-
ta lähtien /13/.

NAO on aikaansaanut lou-
naistuulilla Pohjois-Euroopassa 
osaltaan lämpimän jakson 1930-lu-
vun loppuun.  Silloin Pohjoisnavan 
ja varsinkin Grönlannin jääpeite suli 
pieneksi.  Äkillinen sulaminen on At-
lantin vuosikymmeninen heilahtelu 
AMOn (Atlantic Multidecadal Os-
cillation) /7/ ansiota.  Sitten ilman-
paine-erot muuttuivat ja viileä kau-
si valtasi Pohjolan ja jääkerros alkoi 
laajentua.  Sukellusvene nousi 1958 
pintaan pohjoisnavalla loppukesäs-
tä, joten ei jää voinut kovin paksua 

silloin olla /18/.
NAO  muut-

ti 1970-luvun 
lopusta ”suun-
taa” ja lounais-
tuulet ja pin-
tavirtaus, jota 
tuuli kai voimis-
ti, alkoivat läm-
mittää Pohjo-
laa ja pikku hil-
jaa taas sulat-
taa Pohjoisna-
pa-alueen ja 

Grönlannin jäätikköä.  IPCC tyypilli-
sesti näytti lämpötilan aikasarjaa al-
kaen 1980.  Noin 15 a sitten suoras-
taan koohkattiin ilmaston suures-
ta ja nopeasta lämpenemisestä hii-
lidioksidipitoisuuden kasvun takia.  
On kuitenkin ilmeistä ja mahdollis-
ta, että pitkäaikaisenlainen sääilmiö 
(NAO ja El Niño) sotketaan ilmaston-
muutokseen.  Vaihtoehtoisia ilmiöi-
tä on selittämään lämpötilan muu-
toksia.

Etelämanner

Läntisen Antarktiksen jääpeitteen 
alta on mitattu ensimmäistä ker-
taa geoterminen lämpö ja havait-
tu ”hämmästyttävän suureksi” /19/.  
Eräs osa jäätiköstä, Pine Island Gla-
cier, on välillä sulanut melko nopeas-
ti, vaikka syynä ei ole ollut globaali 
lämpiäminen (jota ei juuri nyt ole-
kaan).  Toisinaan sulaminen on äkis-
ti hidastunut.  Jään kokonaismäärä 
on kasvanut viime vuosikymmeni-
nä.  Geoterminen lämpö on aiheut-
tanut jään sulamista eikä ilman tai 
meren lämpeneminen /19/.  CO2:n 
vähentäminen ei tähän vaikuta.

Trooppisia hirmumyrskyjä

Suuri Miami –hurrikaani raivosi 11-
22.9.1926 /20/.  Floridan tuhot oli-
vat 2016 rahassa 173 miljardia $, 
Galvestonin (1900) n 109 ja Katrii-
nan (2005) n 138 miljardia $.  Galves-
ton tappoi n 8000 ihmistä, Miami n 
800 ihmistä ja 6381 loukkaantui se-
kä Katriina tappoi 1200 ihmistä /21/.

Hurrikaanien, taifuunien ja 
syklonien lukumäärä on 1980-
2015 pikemminkin vähentynyt kuin 
lisääntynyt.  Jokunen tavallista hie-
man rajumpi hurrikaani on ollut.  
Vuosittain niitä on yhteensä n 84 kpl 

/22/.  (Tornadot ovat maan päällä ja 
oma lukunsa.)  Lukumäärässä ei ole 
muutoksia /23/.

Lopuksi

Nils Adolf Erik Nordenskiöld ja ret-
kikunta purjehti vuosina 1878–1879 
ensimmäisenä läpi Koillisväylän eli 
Atlantin ja Tyynenmeren Euraasian 
pohjoispuolitse yhdistävän meritien 
/24/.  Roald Amundsen kulki 1903–
1906  miehistöineen Pohjois-Ameri-
kan pohjoisosien kiertävän luoteis-
väylän läpi ensimmäisenä /25/.  Sil-
loin oli lämpimämpää kuin nyt.

Alaskan suurimman jäätikön 
Bearingin liepeiltä sekä Menden-
hall-jäätikön alueelta on paljastunut 
jäätikön alta muinaisten met sien hy-
vin säilyneitä jäänteitä.  On löytynyt 
halkaisijaltaan jopa 1,6 metrisiä pys-
tyssä olevia kantoja juurineen sekä 
puunrunkoja, joissa on vielä kaar-
naa tallella.  Alustavat ikämäärityk-
set osoittavat puiden kasvaneen 
600-1000 välisenä aikana /26/.

Satelliittimittausten perus-
teella maavesipallon lämpöti-
la ei ole kohonnut viimeisen 20 a 
aikana.  Vajaan asteen lämpiämi-
nen noin 130 a aikana osoittaa, et-
tä lämpötila on oikeastaan pysynyt 
varsin vakiintuneena.  Parempi pie-
ni lämpiäminen kuin palata kylmän 
kauden piiriin, jota lähellä nykyinen-
kin lämpötila vielä on.  Aiemminkin 

on ollut lyhytaikaisia melko nopeita 
lämpenemisiä.  Hiilidioksidipitoisuu-
den vaikutus on pieni.

Hannu Kautto, tekniikan lis.
Ari Kautto, tekniikan lis.

Lähteet:
5 Ljungqvist, FC, Global nedkylning, Klimatet 
och människan under 10000 år, Norstedts, WS 
Bookwell, Finland 2009
7 https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/
videot-ja-visualisoinnit/-/artikkeli/a12c5cf7-
7ebb-4ea7-a7a8-f77428a2a040/video-maa-
pallon-pintalampotila-vaihtelee-65-vuoden-
jaksoissa.html 
13 https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmakeha-abc 
18 https://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkimusmat-
kat_pohjoisnavalle / 
19http://www.theregister.co.uk/2015/07/13/
geothermal_heat_from_planets_core_is_mel-
ting_the_west_antarctic_ice/ 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/1926_Mia-
mi_hurricane 
21 https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/
saa/t%C3%A4ystuho-%E2%80%93-ameri-
kan-historian-30-tuhoisinta-hurrikaania/ss-
AAe5Cbu 
22  http://oxfordre.com/naturalha-
z a r d s c i e n c e / v i e w / 1 0 . 1 0 9 3 / a c r e f o -
re/9780199389407.001.0001/acrefore -
9780199389407-e-79 
23 https://www.mpimet.mpg.de/en/commu-
nication/climate-faq/is-the-number-of-tropi-
cal-storms-increasing/ 
24 https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Erik_
Nordenski%C3%B6ld 
25 https://fi.wikipedia.org/wiki/Roald_
Amundsen 
26 http://ilmastorealismia.blogspot.
com/2015/09/kun-jaa-paljastaa-kiusallisia.ht-
ml 

Tunnuksia ja etuliitteitä: a annus, vuosi, t 
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Jo 1950-luvulla luonnontieteiden opettajat neuvoivat, että n. 300 mil-
joonaa vuotta sitten hiili oli ilmakehässä. Oli lämpimämpää. Saniais- ja 
kortemetsät kerrostuivat hiileksi ja öljyksi. Hiiltä poistui ilmakehästä 
ja lämpötila laski. Nyt tämä tapahtuu toisinpäin, ilmakehän lämpötila 
nousee. Sähköauto ei paljoa auta. Vastaan tulevat muut ongelmat.  Ale-
taan ymmärtää, että edessä on yhteiskuntarakenteen muutos.
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Ensimmäisen kokouspäivän keskus-
teluissa puheenjohtaja Kim Jong Un 
totesi, että ”epäluottamus, väärinkä-
sitykset, vihamielisyys ja vanhat käy-
tännöt ovat yrittäneet estää etene-
misen, mutta olemme voittaneet ne 
ja tapaamme jälleen Hanoissa 260 
päivää Singaporen kokouksen jäl-
keen.” Hän lisäsi, että ”tämä ajanjak-
so on vaatinut syvää ajattelua, pon-
nisteluja ja kärsivällisyyttä enem-
män kuin koskaan ennen, ja että 
hän toivoo neuvotteluilta erinomai-
sia tuloksia”. Hän lupasi tehdä par-
haansa omalta osaltaan. President-
ti Trump sanoi, että hänelle on suu-
ri kunnia tavata puheenjohtaja Kim 
Jong Un, hän on onnellinen tästä 
tapaamisesta ja hän on varma, et-
tä neuvottelut olisivat hyvin onnis-
tuneita, sillä heillä oli erittäin muka-
vat välit toistensa kanssa.

KDKT:sta neuvotteluun osal-
listui lisäksi Korean työväen puo-
lueen keskuskomitean varapuheen-
johtaja Kim Yong Chol ja ulkominis-
teri Ri Yong Ho. USA:sta neuvotte-
luun osallistui valtiosihteeri Mike 
Pompeo ja valkoisen talon päällik-
kö Mick Mulvaney.

Uutistoimisto KCNA:n mu-
kaan ensimmäisen kokouspäivän 
Illallisella todettiin, että kahdenväli-
sissä suhteissa on Singaporen huip-
pukokouksen jälkeen saavutettu 
huomattavaa edistystä, ja että mo-
lemmat osapuolet tekevät parhaan-
sa, jotta keskusteluissa saadaan ai-
kaan kattavia ja merkittäviä tuloksia, 
mitä koko maailma odottaa Hanoin 
huippukokoukselta. Keskusteluita 
jatkettiin seuraavana päivänä. Ko-
kous päättyi ennen aikojaan eikä se 
johtanut uuteen julkilausumaan, jol-

la olisi täsmennetty Singaporen ko-
kouksen varsin yleisluontoista julki-
lausumaa.

KDKT:n näkemys huippu-
kokouksen annista

Tapaamisen jälkeen KDKT:n ulkomi-
nisteri Ri Yong Ho sanoi, että KDKT 
teki realistisia ehdotuksia Yhdysval-
tojen kanssa pidettävässä huippu-
kokouksessa, mukaan lukien Yong-
byonin ydinlaitoksen purkaminen, 
vastineeksi pakotteiden osittaises-
ta purkamisesta. Yhdysvallat vaa-
ti Yongbyonin purkamisen jälkeen 
vielä lisää toimenpiteitä, Ri sanoi tie-
dotustilaisuudessa.

Hän sanoi, että jos Yhdysvallat 
poistaisi osittain pakotteet, KDKT 
voisi lopullisesti purkaa kaiken ydin-
materiaalin tuotannon Yhdysvalto-
jen tarkkailussa, mukaan lukien plu-
tonium ja uraani.

Ri kertoi, että KDKT pyysi osit-
taista, ei pakotteiden täydellistä 
poistamista. Yhdysvaltain president-
ti Donald Trump sanoi, että hän kä-
veli pois huippukokouksesta, koska 
KDKT:n johtaja Kim Jong Un ei hy-
väksynyt vaatimuksia Yhdysvalto-
jen masinoimien pakotteiden pois-
tamista. Ri sanoi, että jos molem-
mat osapuolet toteuttavat useita 
kierroksia luottamuksen lisäämisek-
si, he olisivat halukkaita siirtymään 
eteenpäin ydinaseiden purkamis-
kysymyksessä.Yongbyonin laitok-
sen purkamisen lisäksi KDKT tarjosi 
ydinkokeiden pysäyttämistä pysy-
västi, Ri kertoi tiedotustilaisuudesta.

Huolimatta siitä, että kon-
kreettisia tavoitteita ei saavutet-
tu, KDKT suhtautui varsin postiivi-
sesti kokouksen ilmapiiriin ja tulok-

siin. KDKT:n uu-
tistoimisto KC-
NA kuvasi seu-
raavasti huippu-
kokouksen sisäl-
töä kokouksen 
päätyttyä. Kum-
mankin maan 
johtajat arvosti-
vat suuresti sekä 
kahdenvälisiä, 
että laajennettu-
ja keskusteluja, 
ja Singaporen yh-
teisen julkilausu-

man täytäntöönpanossa on tapah-
tunut huomattavaa edistystä. Johta-
jat vaihtoivat mielipiteitään rakenta-
vasti ja rehellisesti käytännön kysy-
myksistä, jotka liittyivät KDKT:n ja 
Yhdysvaltojen suhteiden uuden ai-
kakauden aloittamiseen edistyksel-
liseltä pohjalta.

Osapuolet olivat samaa miel-
tä siitä, että molempien osapuolten 
ponnistelut ja ennakoivat toimen-
piteet jännitteiden hillitsemisek-
si ja rauhan säilyttämiseksi Korean 
niemimaalla sekä täydellinen ydin-
aseettomuus ovat erittäin tärkeitä 
keskinäisen luottamuksen luomi-
sessa ja perustavanlaatuisen suun-
nan muutoksen aikaansaamisessa 
kahdenvälisissä suhteissa, joihin on 
vuosikymmeniä liittynyt epäluotta-
musta ja vastakkainasettelua. Johta-
jat kuuntelivat toistensa näkemyksiä 
ratkaistavista kysymyksistä Singapo-
ren yhteisessä julkilausumassa mää-
riteltyjen yhteisten tavoitteiden to-
teuttamiseksi ja keskustelivat perus-
teellisesti siitä, miten niitä voidaan 
edistää.

He ilmaisivat olevansa va-
kuuttuneita siitä, että vaikka seit-
semän vuosikymmentä kestäneen 
vihamielisten suhteiden takana on 
suuri vastakkainasettelu ja Ko rean 
ja USA:n välisten suhteiden uu-
den historian kirjoittamisessa koh-
dataan väistämättömiä vaikeuksia, 
uudet suhteet voivat luoda merkit-
tävän edistysaskeleen KDKT:n ja Yh-
dysvaltojen välillä, mikä on molem-
pien maiden kansojen toivo ja että 
vaikeudet voitetaan viisaudella ja 
kärsivällisyydellä.

Molempien maiden johtajat 
olivat sitä mieltä, että toinen ta-
paaminen Hanoissa tarjosi merkittä-
vän tilaisuuden keskinäisen kunnioi-

tuksen ja luotta-
muksen syventä-
miseen ja näiden 
kahden maan 
suhteiden aset-
tamiseen uuteen 
vaiheeseen.

He sopivat 
pitävänsä lä-
heistä yhteyttä 
toisiinsa Korean 
niemimaan ydin-
aseettomuuden 
ja KDKT:n ja Yh-
dysvaltojen suh-
teiden merkittä-
vän kehittämisen 
vuoksi myös tule-

vaisuudessa, ja jatkamaan tuottavia 
vuoropuheluja Hanoin huippuko-
kouksessa käsiteltyjen kysymysten 
ratkaisemiseksi. Kim Jong Un ilmaisi 
kiitoksensa Trumpille siitä, että hän 
ponnisteli kokouksen onnistumisek-
si ja että keskusteluita on ollut pitkin 
matkaa. Hän kertoi myös toivovansa 
uutta kokousta tulevaisuudessa KC-
NA jatkoi. Vaikka konkreettisia tu-
loksia ei saavutettukaan, korealai-
set pitivät kokousta sikäli onnistu-
neen, että sillä saatiin vahvistettua 
neuvotteluyhteyttä maiden välillä.

Mitä kokouksesta voi pää-
tellä?

Vietnamin kansallinen uutistoimis-
to haastatteli Korean yliopiston kan-
sainvälisen tutkimuksen tiedekun-
nan professoria Lee Woong- Hyeonia 
KDKT:n ja USA:n Hanoin huippuko-
kous tuloksista.

Professori Leen mukaan kah-
den johtajan diplomaattisessa asen-
teessa on perusero ydinasekysy-
mykseen liittyen. Presidentti Trump 
on lähestynyt tätä asiaa idealla ’pa-
kettiratkaisusta’ tai ’suuresta diilis-
tä’. Tämä merkitsee KDKT:n täydel-
listä, todistettavissa olevaa, peruut-
tamatonta ydinaseriisuntaa. Tämä 
on ollut Yhdysvaltojen republikaa-
nisen puolueen politiikka George H 
W Bushin hallinnosta alkaen. 

Puheenjohtaja Kim Jong Un 
vaati asteittaisen ydinaseistarii-

sunnan rinnalla osittaista talouspa-
kotteiden poistamista. Kim on jo il-
moittanut asiasta viimevuotisessa 
ko kouksessa Pekingissä Kiinan pre-
sidentin Xi Jinpingin kanssa.

Trump sanoi kokouksen jäl-
keen, että hän ei voinut hyväksyä 
KDKT:n vaatimusta pakotteiden 
poistamisesta kokonaisuudessaan 
ilman ydinlaitoksien kuten Yong-
byonin alasajoa. KDKT:n ulkominis-
teri Ri Yong Ho kertoi mediakonfe-
renssissa, että KDKT edellytti pakot-
teiden osittaista poistamista niin, 
että kaikkein pahiten kansan hy-
vinvointia heikentävistä pakotteis-
ta luovutaan. Me voimme sanoa, et-
tä tätä peruseroa ei ole kavennettu 
Hanoissa Lee toteaa.

USA:n sisäpoliittinen 
tilanne esti sopimuksen 
synnyn

”Mutta miksi näin kävi, eikö erimie-
lisyys ollut tiedossa jo ennen huip-
pukokousta? Parin viime kuukau-
den aikana lukuisten maiden vä-
listen diplomaattisten valtuuskun-
tien on täytynyt neuvotella asiasta 
ja valmistella yhteinen julkilausu-
maluonnos johtajien allekirjoitetta-
vaksi. Se on välttämätön menettely 
kaikkien huippukokousten valmis-
telussa. Yleensä allekirjoittaminen 
on vain diplomaattinen protokolla” 
Lee jatkaa.

Leen mukaan huippukokouk-
sen epäonnistumisen syy on Yh-
dysvaltojen kotimainen poliitti-
nen tilanne. ”Nyt presidentti Trump 
on kongressin vankina koskien vaali-
kampanjan aikaisia tapahtumia. Eh-
kä Trump ajatteli, että ’sopimukse-
ton tila’ on parempi kuin ’pieni sopi-
mus’. Trump todennäköisesti ajatteli, 
että palatessaan kotiin marginaalis-
ten tai triviaalien saavutusten kans-
sa, hän kohtaisi hurjaa kritiikkiä. Täs-
sä suhteessa Yhdysvallat on enem-
män vastuussa huippukokouksen 
epäonnistumisesta kuin KDKT.” 

Toimitti: Juha Kieksi

KDKT:n ja USA:n toinen huippukokous pidettiin Hanoissa (1)
Puheenjohtaja Kim Jong Unin ja presidentti Donald Trumpin välinen 
toinen huippukokous pidettiin Vietnamin Hanoissa 27.-28 helmikuu-
ta. Kokouksen tavoitteena oli jatkaa siitä, mihin viime vuonna Sin-
gaporessa pidetyssä huippukokouksessa jäätiin. Kokous päättyi kui-
tenkin ilman konkreettista sopimusta.

Huippukokouksen yhteydessä Vietnamin ja KDKT:n 
edustajat tapasivat ja kävivät keskusteluja maiden 
välisistä suhteista. Kuvassa Kim Jong Un ja Vietnamin 
presidentti Nguyen Phu Trong käyvät keskusteluja

Neuvotteluja kävivät keskenään Kim Jong Un sekä 
Vietnamin pääministeri Nguyen Xuan Phuc heitä avus-
tavien henkilöiden kanssa.

Kai Kontturi kirjoitti (Kä 1/19) 
”päällimmäisinä ovat turhak-
keet kuten hävittäjät ja ilmas-
tonmuutokset.” Suomen talviin 
ovat tulleet usein toistuvat vesi- 
ja räntäsateet. Muutoksen syistä 
voi keskustella loputtomiin. Mi-
kä siinä on ihmisen, tämän tär-
keilevän olennon, aiheuttamaa 
ja mikä luonnon omaa ansiota, 
on hyvin siunauksellinen kes-
kustelun aihe. 

Hävittäjien ostaminen USA:n ase-
pajoilta lisää haitallisten ainei-
den levittämistä ilmakehään ja se-
hän ei ole turhuutta. Sillä puolus-
tetaan vapautta, kasvua ja hyvin-
vointia. Sotakoneiden päästöillä 
voidaan oikeuttaa suomalaisten 
autoilijoiden vaatimattomat pa-
kokaasupäästöt. Siten me muut-
kin vallankumoukselliset pääsem-
me perussuomalaisten ja kokoo-
muslaisten rinnalle puolustamaan 

autoilun vapautta.
USA:n sotakoneilla ja meidän 

muiden läntisten demokratioi-
den aseilla ja tuella tuhottiin Ira-
kin ja Libyan epädemokraattiset val-
tiot. ”Itsevaltaiset” Saddam Hussein 
ja Muammar Gaddafi eivät muuten 
haitanneet läntisiä demokratioita, 
mutta kun ensin Hussein ja sitten 
Gaddafi alkoivat puhua öljykaupan 
siirtämisestä dollarista euroon, se oli 
pyhäinhäväistys. Jumala ei salli rin-
nallaan muita jumalia. 

Ennen toista maailmansotaa 
englannin punta oli maailman 
kauppavaluutta. Sodassa Englanti 
oli ahtaalla Saksan hyökätessä. Wins-
ton Churchill pyysi aseapua USA:n 
presidentiltä Franklin Rooseveltilta. 
Presidentti suostui, mutta ei ilman 
korvausta. USA:n dollarin oli pääs-
tävä maailman kauppavaluutaksi. 

Näin ne läntiset demokratiat ”pai-
kalla sopivat.”

Ilmaston muutoksen torju-
misesta vielä sen verran, että niin 
kauan kuin on olemassa maan yk-
sityisomistus mistään sen luokan 
yhteistoiminnasta, kuin maapal-
lon ilmaston säätelystä voi puhua 
ainoastaan lämpimikseen.

Toinen yhtä siunauksellinen 
aihe, tosin huomattavasti pienem-
pi, mutta kiivailua aiheuttava, on 
suomen metsien käyttö. Pyhä yk-
sityisomistus ja kaikki viherpiiper-
täjät pysykää poissa tai minä isän-
tänä rakennan muurin rajalle. Sii-
hen loppuu maattomien talluste-
lu yksityisten mailla.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 16.3.2019

Pyhä yksityisomistus ja ilmastomuutoksen torjunta

Helsingin Sanomien Marko 
Junkkari sekoilee metsäpolitii-
kassa.  Suomen ympäristökes-
kuksen tutkija Sampo Soima-
kallio huomauttaa: ” Taas on nie-
lu ja varasto sekaisin.  Jos met-
sän kasvu ylittää hakkuut, hiili-
varasto kasvaa, mutta nielu kas-
vaa vasta, jos varaston kasvu li-
sääntyy” /1/.

Helsingin yliopiston ympäristöpo-
litiikan professori Janne Hukkinen 
vastaa: ”Näin on Sampo.  Millä saa-
taisiin toimittajat tajuamaan, että 
lähivuosikymmenten haaste ei ole 
vain turvata CO2:n muuttuminen 
kiinteäksi, vaan kasvattaa kiinteäk-
si muuttumisen nopeutta?” /1/.

Keskustapuolueen poliitik-
kojen on vaikea tunnustaa sitä, 
että keskustapuolueen nyt halli-
tuksessa ajama linja johtaa met-
sien hiilinielujen pienenemiseen.  
Nykyhallituksen suunnitelmil-
la metsien hiilinielut pienenevät 
niin paljon, että se tekee tyhjäk-
si kaikilla muilla alueilla tehtävät 
päästövähennykset”, Satu Hassi sa-
noo Uudelle Suomelle /2/.

Luonnonsuojeluliitto ko-
rostaa tiedotteessaan, että 
metsät ovat parhaita hiilinieluja 
ja hiilivarastoja.  Suomessa metsä- 

hakkuita on kuitenkin lisät-
ty ja aiotaan lisätä lähivuosina, 
minkä seurauksena Suomen met-
sien hiiilinielu on ”rajusti pienen-
tymässä” /3/.

On erikoista, että diplomi-in-
sinööri Juha Sipilä ei osaa laskea 
tai sen osaaminen on valikoivaa.  
Hän vaikuttaa yhtä hölmöltä kuin 
Junkkari.  Monien toimittajien ta-
so on laskenut, koska he ovat siir-
tyneet valtaeliitin puolelle.  Jos 
Suomen metsien hakkuita jatku-
vasti kasvatetaan, niin hiilinielut 
alkavat pienentyä.

Puuta ei saisi käyttää teol-
lisesti energian tuotantoon.  On 
turha vedota siihen, että metsien 
kasvu on nopeutunut.  Toinen 
tärkeä asia on turpeen polttamisen 
lopettaminen.

Hannu Kautto

Lähteet:
1. Yliopisto 2/2019
2 . h t t p s : / / w w w. u u s i s u o m i . f i /
kotimaa/261117-keskustan-minis-
terit-hallitus-sitoutunut-pitamaan-
suomen-metsat-hiilinieluina-mutta
3 . h t t p s : / / w w w. u u s i s u o m i . f i /
kotimaa/260999-luonnonsuoje-
luliitto-kylma-suihku-suomen-
metsapolitiikalle-taysin-vastoin-
ipccn 

Hiilinielu ja –varasto
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Kingiseppin jalanjäljillä

Jama, Jamburg, Kin-
gisepp, vähän kaupungin 
historiasta

Kaupungin historia juontaa juuren-
sa jo 625 vuoden päähän. Aikakirjo-
jen mukaan novgorodilaiset raken-
sivat vuonna 1384 kolmessakymme-
nessä päivässä Lugajoen rannalle ki-
visen Jaman linnoituksen Novgoro-
din tasavallan puolustamiseksi ruot-
salaisten ja teutonien hyökkäyksil-
tä. Sijaintinsa vuoksi paikka on ollut 
monesti sotien taistelutantereena.  

Ruotsalaiset valtasivat kau-
pungin vuonna 1583. Täyssinän 
rauhassa se palautui Venäjälle, mut-
ta Stolbovan rauhassa vuonna 1617 

alue siirtyi uudelleen Ruotsille. Ja-
man linna räjäytettiin vuonna 1681. 
Nykyään siitä on vain osittain näky-
villä olevat vallit Lugajoen itäran-
nalla. Venäjä valtasi Jaman suuressa 
Pohjan sodassa vuonna 1703, min-
kä jälkeen Pietari I antoi sille uuden 
nimen Jamburg. Kansalaissodan ai-
kaan vuonna 1919 Pietariin pyrki-
neet kenraali Judenitsin valkokaar-
tilaisjoukot saivat kahdesti kaupun-
gin haltuunsa. Puna-armeija otti 
kaupungin haltuunsa 14. marras-
kuuta 1919.Tuon ajan tapahtumista 
muistuttaa kaupungin laitamalla si-
jaitseva mäntylehto, jota kutsutaan 
viidensadan lehdoksi. Vuonna 1922 
kaupunki nimettiin Kingiseppiksi. 

Viidensadan lehto

Viidensadan lehto nimitys otettiin 
käyttöön kansalaissodan jälkeen. 
Paikallisen historioitsija A.S. Jefimo-
vin mukaan nimi saa alkunsa siitä, 
että kenraali Judenitsin joukot am-
puivat siellä 500 bolsevikkien kan-
nattajaa. Vuonna 1941 teloituspai-
kalle pystytettiin ammutuille muis-
tomerkki, mutta saksalaismiehittäjät 
tuhosivat sen. Sodan jälkeen muis-
tomerkki pystytettiin uudelleen ja 
silloin sinne tehtiin myös Kingisep-
pin vapauttamisessa kaatuneiden 
sotilaiden ja upseereiden veljeshau-
ta. Nykyään lehdossa on myös näyt-
tävä suuressa isänmaallisessa sodas-
sa henkensä antaneiden neuvosto-
sotilaiden muistomerkki ja keski-
tysleireillä menehtyneiden muisto-
merkki.

Saksalaisten hyökättyä Neu-
vostoliittoon 22. kesäkuuta 1941 
aloitettiin Lugajoen puolustuslinjan 
rakentaminen Suomenlahdelta Il-
menjärvelle. Tälle 280 kilometrin pi-
tuiselle puolustuslinjalle rakennet-
tiin alle kuukaudessa taisteluhauto-
ja, tulikorsuja, panssariesteitä ja mii-
nakenttiä. Päivittäin yli 150 000 Le-
ningradin ja Kingiseppin alueen asu-
kasta osallistui rakennustyöhön. Lu-
gajoen jyrkällä rantatörmällä on vie-
lä tänäänkin osittain tuhoutunut te-
räsbetoninen tykistösuoja.

Fasistimiehityksen aikaa, 
työleirejä ja teloituksia

Raskaat taistelut Kingiseppin lä-
histöllä alkoivat heinäkuun alus-
sa 1941 ja neuvostojoukot käytti-
vät niissä ensimmäistä kertaa Kat-
jusha -raketinheittimiä. Taistelu Kin-
giseppin kaupungista alkoi 14. elo-
kuuta. Huolimatta neuvostoarmei-
jan urhoollisesta taistelusta saksa-

laiset valtasivat Kin-
giseppin 16. elokuu-
ta. Saksalaismiehitys 
kesti 29 kuukautta ja 
tuona aikana fasisti-
miehittäjät perusti-
vat kaupunkiin kak-
si keskitysleiriä, toi-
sen sotavangeille ja 
toisen siviileille. Tä-
män lisäksi alueel-
la oli useita työleire-
jä työkykyiselle väes-
tölle. Epätäydellisten 
tietojen mukaan sak-
salaismiehittäjät am-
puivat, hirttivät ja 
kiduttivat hengiltä 
noin 1000 Kingisep-
pin alueen asukasta. 

Fa s i s t i m i e h i -
tyksen aikana Kin-
giseppin alueella 
toimi useita parti-
saaniosastoja, jot-
ka katkoivat miehit-
täjien liikenne- ja viestiyhteyksiä ja 
järjestivät väijytyksiä. Vuoden 1943 
marraskuusta lähtien alueella toi-
mi 12. Primorskin partisaaniprikaa-
ti,  joka  kokosi yhteen useita parti-
saaniosastoja. Kingiseppin kesäpuis-
ton laidalla olevalle partisaanien vel-
jeshaudalle on pystytetty muisto-
merkki, jonka jalustassa on 38 tun-
netun partisaanin nimet. Veljeshau-
dassa lepää yhteensä 78 partisaania.

Perääntyvät hitleriläiset 
tuhosivat kaupungin

Tammikuun puolivälissä 1944 Le-
ningradin rintamalla siirryttiin hyök-
käykseen kaupungin piirityksen pur-
kamiseksi. Taistelut Kingiseppin va-
pauttamiseksi kestivät koko tammi-
kuun 31. päivän ankarine katutaiste-
luineen, joiden aikana saksalaismie-
hittäjät polttivat ja tuhosivat kaiken 
minkä ehtivät. Yöllä 1. helmikuuta 
kaupunki vapautettiin saksalaisista. 
Taisteluissa Kingiseppin ja sen lähi-
alueiden vapauttamiseksi kuoli yh-
teensä 9093 sotilasta ja upseeria.

Sodan ja miehityksen aika-
na saksalaiset tuhosivat 85 pro-
senttia kaupungin asuntokan-
nasta, yhteensä 38 000 neliömetriä 
asuinpinta-alaa 45 000 neliömetris-
tä. Kaikki tehtaat, kolhoosit, poltto-
ainevarastot, voimalaitokset sekä 
sähkö- ja puhelinasemat tuhottiin. 
Kahdeksan Lugajoen ylittävää siltaa 
räjäytettiin.

Mies kaupungin nimen 
takana

Viktor Kingisepp, jonka kunniak-
si kaupunki on nimetty, syntyi 
12.3.1888 Virossa Saarenmaalla työ-
väenluokkaisessa perheessä. Hän 
oli mukana vallankumouksellisessa 
liikkeessä vuodesta 1905 lähtien, jol-
loin hän liittyi Venäjän Sosialidemo-
kraattisen Työväenpuolueen jäse-
neksi. Vuosina 1907- 1914 hän joh-
ti puoluetyötä Pietarissa ja Tallin-
nassa sekä osallistui Kiyr – bolsevik-
kilehden julkaisemiseen. 

Vuonna 1914 tsaarin viran-
omaiset karkottivat Kingiseppin 
Tveriin ja sitten Kazaniin, mutta 
vuoden 1917 helmikuun vallanku-
mouksen jälkeen hän palasi Pieta-
riin. Kesäkuusta lähtien hän oli yksi 
bolsevikkipuolueen johtajista Ees-
tissä ja toimi Eestin sotilaallisen val-
lankumouskomitean varapuheen-
johtajana sekä järjesti punakaartin. 
Vuoden 1918 maaliskuusta läh tien 
hän työskenteli Moskovassa kor-
keimmassa vallankumoustribunaa-
lissa ja Tsekassa. Tuohon aikaan hän 
oli myös erikoiskomission jäsen va-
semmistoesserrien kapinajutussa ja 
toimi tutkijana Lockhartin vakoilu-

järjestön oikeudenkäynneissä. 
Judenitsin jouk kojen yrittäes-

sä vallata Pietarin, Eestissä asunut 
Kingisepp toimi vastavallankumouk-
sellisia voimia vastaan perustamalla 
maanalaisia kirjapainoja ja kirjoit-
taen artikkeleita ja lentolehtisiä se-
kä julkaisemalla Kommunisti -sano-
malehteä. Hänet valittiin maan al-
la toimineen Eestin kommunistisen 
puolueen keskuskomitean ja poliit-
tisen toimikunnan jäseneksi sen en-
simmäisessä ja toisessa edustajako-
kouksessa vuosina 1920 ja 1921. 

Kingisepp oli kauhistus 
porvareille

3. toukokuuta 1922 Eestin porva-
rillisen hallituksen poliisi pääsi Kin-
giseppin jäljille ja pidätti hänet. 
Taantumusporvaristo pelkäsi Kin-
giseppin toimintaa niin paljon, että 
hänet vietiin kenttäoikeuden eteen 
heti samana päivänä. Vastatessaan 
ammattiaan koskevaan kysymyk-
seen Kingisepp sanoi työskelevän-
sä Eestin porvarihallitusta vastaan. 
Porvarillinen taantumuksellinen Va-
ba Maa -sanomalehti kirjoitti 5. tou-
kokuuta: ” Kingisepp käyttäytyi ko-
ko oikeudenkäynnin ajan harvinai-
sen ylimielisesti,  kiistäen kaikki hän-
tä vastaan esitetyt syytteet ja  vas-
taten kysymyksiin ironisesti. Hän to-
tesi viimeisen toiveensa olevan, et-
tä porvarillinen Viro lakkaisi olemas-
ta mitä pikimmiten.”

Oikeudenkäynti päätettiin no-
peasti Kingiseppin kieltäytyessä 
antamasta minkäänlaisia lausun-
toja. Hän ilmoitti tietävänsä, että oi-
keuden tuomio on ollut jo pitkään 
valmiina ja lausui: ”Te olette pyöve-
lioikeus!”  Viktor Kingiseppille mää-
rättiin kuolemanrangaistus. Tou-
kokuun 4. päivän yönä hänet vie-
tiin Ülemistejärven hiekkarannalle 
ja ammuttin. Saatuaan tiedon Kin-
giseppin teloituksesta Yleisvenäläi-
sen toimeenpanevan keskuskomi-
tean puhemiehistö pyysi porvarilli-
sen Eestin hallitusta luovuttamaan 
hänen ruumiinsa Moskovaan hau-
taamista varten. Mutta jopa kuollut 
Kingisepp oli kauhistus Eestin por-
vareille. Yhden tiedon mukaan hä-
nen ruumiinsa heitettiin mereen ja 
toisen tiedon mukaan poltettiin.

Toukokuussa 1968 Viktor Kin-
giseppille paljastettiin kaupungissa 
kuvanveistäjä V. Kiselevin tekemä 
muistomerkki.  

Asko Julkunen

Vierailin tammikuussa Kingiseppin kaupungissa. Tämä noin 47 000 
asukkaan kaupunki sijaitsee Lugajoen rannalla, noin 115 kilometrin 
päässä Pietarista ja 25 kilometrin päässä Eestin rajalta. Kaupungis-
sa on muun muassa kemian-, koneenrakennus- ja lihanjalostusteolli-
suutta. Omatoimimatkaaja pääsee sinne kätevästi Pietarin Obvodnyi 
kanalin linja-autoasemalta. Lippuja linja-autoon ei kuitenkaan myy-
dä itse linja-autoaseman lippukassalta, vaan ne täytyy ostaa naapu-
rirakennuksessa sijaitsevasta lipputoimistosta. Bussiliput voi hank-
kia kätevästi etukäteen myös netin kautta.

Lähteitä:

http://www.sergey-belyakov.narod.
ru/kingisepp/01king/Kingisepp-i-rai-
on-1941-1945.html
http://www.sergey-belyakov.narod.ru/
kingisepp/01king/Viktor-Kingisepp.html

Kuvassa neuvostosotilaiden luminen muistomerkki Viidensadan leh-
dossa Kingiseppin kaupungin laidalla. Kaupungin vapauttamisesta fa-
sistimiehityksestä tuli 1.2.2019 75 vuotta.

Leningradin saarron purkaminen aloitettiin 
14.1.1944. Kingisepp vapautettiin 1.2.1944. Kart-
tapiirros osoittaa Kingiseppin sijainnin. Vihreä vii-
va kertoo rintaman sijainnin 1.3.1944. Karttapiir-
rokseen liittyvä kirjoitus löytyy kansan äänen mu-
merosta 1/2014, jonne pääsee Kommunistien Lii-
ton etusivun kautta avautuvan linkin kautta.

Tiedonantajan numerossa 
2/2019 Jouko Koivistoinen esit-
ti ko lumnissaan ”Marxismi ja 
tekoäly” Engelsin teesin: ”Dia-
lektinen filosofia hävittää kaik-
ki kuvitelmat lopullisesta ja eh-
dottomasta totuudesta ja sitä 
vastaavista ehdottomista ihmis-
kunnan olotiloista. Se ei pidä mi-
tään lopullisena, ehdottomana, 
pyhänä. Se näkee kaikessa väis-
tämättömän katoavaisuuden 
leiman, eikä tunne mitään muu-
ta pysyvää kuin keskeytymättö-
män syntymis- ja häviämispro-
sessin,,,” Tästä teesis tä voi teh-
dä johtopäätöksen, että kaikki 
katoaa ja tilalle tulee uutta, jo-
ka sitten myös tuhoutuu. Olen 
monesti joutunut keskusteluun,  
kannat taako meidän tavoitella 
yhteiskunnallista edistystä, jos 
kuitenkin kaikki kokee lopun ja 
tuhoutuu. 

Kansan äänen edellisessä nume-
rossa (1/2019) sivusimme tätä  ar-
tikkelissa ”Marxilainen maailman-
katsomus ja universumin loppu”. 
Aiheen kirjoituksen antoi fyysik-
kojen ja kosmologien poh dinta, 
miten universumimme joskus ko-
kee loppunsa. Tässä meidän tulee 
huomata Engelsin toinen filosofi-
nen löytö. Tutkiessaan materian lii-
kelakeja, hän esitti, että materian 
eri liikemuodot (fysiikallinen-, ke-
miallinen-, biologinen- ja yhteis-
kunnallinen liike) ovat kehityksen 
solmukohtia, joissa materian ra-
kenne kokee laadullisen muutok-
sen ja siirtyy uuteen liikemuotoon. 
Engels esitti, että kunkin liikemuo-
don korkein kehitysvaihe on sa-
malla seuraavan korkeamman lii-
kemuodon lähtökohta, perussolu. 
Sen mukaisesti fysiikallisen kehi-

tyksen tuloksena muodostuivat ato-
mit, jotka olivat aineen kemiallisen 
liikkeen rakennusosia. Kemiallisen 
liikkeen tuloksena muodostuivat 
amino- ja nukleonihapot, jotka oli-
vat materian biologisen kehityksen 
alkusoluja. Biologisen evoluution 
tuloksena muodostui ihminen ja ta-
junta, joka on yhteiskunnallisen liik-
keen perussolu.

Ajatellaan mahdollisuut-
ta, että todellakin kaukaisessa tu-
levaisuudessa (14 x 10 potens-
siin 12  vuotta) maailma kokee 
lämpökuoleman ja kaikki tuhou-
tuu. Tämähän tarkoittaisi, että ma-
terian ominaisuu tena dialektiikka 
ei maailmankaikkeuden kehityk-
sen ”pitkässä juoksussa” pidäkään 
paikkaansa. Silloin se ei ole to-
si myöskään  kehityksen lyhyellä 
tähtäimellä. Näin asia tie tenkään ei 
ole, vaan miten se on? Kosmologit 
ja fyysikot ovat oikeassa siinä, että 
kaukaisessa tulevaisuu dessa tähdet, 
tähtijoukot, galaksit ym. sammuvat. 
Mutta kuten Kansan äänen 1/19 ar-
tikkelissa totesimme: ”Sille infor-
maation määrälle, jonka sivilisaatio 
kykenee keräämään, varastoimaan 
ja hyödyntämään ei ole olemas-
sa rajaa. Siksi on oikeutettua näh-
dä sivilisaation kykenevän 14 x 10 
pot. 12 vuodessa - jolloin vielä uni-
versumissa on olemassa galakse-
ja ja tähtiä - luomaan materiaalisen 
ympäristön, joka säilyy elinkelpoise-
na myös maa il man “läm pö-
kuoleman” oloissa.

Johtopäätöksenä voimme 
todeta, että kehitys luo aina py-

syvämpiä säi-
lyviä rakentei-
ta, jotka var-
mistavat jat-
kuvan dialek-
tisen kehityk-
sen, jossa yh-
teiskuntake-
hitys näytte-
lee merkittä-
vää osaa. Mik-
si tämä on en-
s i a r v o i s e n 
merkityksel-

listä? Tie teellinen maailmankatso-
mus antaa työväenluokan kapita-
lismin vastaiselle työlle yhteisen 
arvopohjan. Tätä maailmankatso-
musta ei ole globalisaation oloissa 
30 vuoteen päivitetty vastaamaan 
nyky tieteen saavutuksia. Tieteelli-
sen maa ilmankatsomuksen ja ta-
voitteenasettelun sijaan työväen-
luokan työ tapahtuu tänään 
subjektii visin, voisi sanoa anarkis-
tisin perustein pienissä ryhmissä. 
Sillä ei ole tulevaisuutta. 

Vuosisadan alkuvuosi-
na Lenin korjasi työväenluo-
kan  maailmankatsomusta vas-
taamaan ajan tie teellisiä löydök-
siä. Se muodosti silloin perustan 
yhteiskunnalliselle edistykselle. 
Tänään tulee kyetä toimimaan 
samoin. Vain se antaa työväenluo-
kalle pitkällä suun tauksella kom-
munistiseen yhteiskuntaan sido-
tun tavoitteellisen sisällön.

Heikki Männikkö
Helsinki/

Hermanni

Työväenluokan arvomaailman vastattava nykytieteen saavutuksia
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Meillä ei ole kuitenkaan mitään es-
tettä esittää asiasta omaa mielipi-
dettämme. Itse olen sitä mieltä, et-
tä Afganistanin operaatiota koske-
va päätös oli aikoinaan periaattees-
sa oikea.

Toimintapäätös

Päätös joukkojen lähettämisestä 
Afganistaniin tehtiin joulukuussa 
1979. Kyse oli silloin mittavasta so-
tilaallisesta avusta. Erikoisjoukkojen 
osasto oli toiminut maassa jo muu-
taman kuukauden sitä ennen. Nyky-
liberaalit ovat olleet suuttuneita sii-
tä, että päätöksen joukkojen lähet-
tämisestä teki NKP:n keskuskomitea 
eikä SNTL:n Korkein neuvosto ja täs-
tä syystä nämä puhuvat päätöksen 
laittomuudesta.

Mutta kysymyksessähän ei ol-
lut sodan julistaminen, vaan soti-
laallisen avun antaminen Afganis-
tanin hallitukselle, jonka koko kan-
sainvälinen yhteisö silloin hyväksyi. 
Puheet aggressiosta alkoivat myö-
hemmin. Esimerkiksi USA:ssa tällai-
sissa tapauksissa päätöksen joukko-
jen lähettämisestä tekee maan pre-
sidentti eikä esimerkiksi kongressi. 
Ja perustuslain silloisten nor mien 
mukaan maan korkeimpana valta-
elimenä toimi NKP:n keskuskomi-
tean poliittinen toimikunta, kollek-
tiivinen valtaelin, jonka tehtäviä ny-
kyään hoitaa yksin Venäjän Federaa-
tion presidentti.

Avunpyynnöt Neuvostolii-
tolle

Miksi Afganistanin johto oli pyytänyt 
sitkeästi sotilaallista apua? Yleen-
sä sellaisista pyynnöistä oli täytet-
ty ehkä vain yksi kymmenestä. Huh-
tikuussa 1979 niin sanotun Huhti-
kuun eli Saur-vallankumouksen tu-
loksena valtaan oli noussut Afganis-
tanin kansandemokraattinen puo-
lue (AKDP), joka julisti uskollisuut-
taan marxismi-leninismille. Todet-
takoon, että kukistaessaan tuolloin 
sitä ennen maata hallinneen klassi-
sen feodaalisen järjestelmän, Afga-
nistanin vasemmistolaiset eivät ol-
leet tiedottaneet siitä Neuvostolii-
ton johdolle. He asettivat näin ollen 
neuvostojohdon tapahtuneen tosi-
asian eteen.

Moskovassa ei tietenkään voi-
tu vastustaa aateveljien nousua 
valtaan, vaikka kukistettu järjestel-

mä olikin ollut Neuvostoliitolle toi-
miva ulkopoliittinen kumppani. Yh-
teistyö tämän järjestelmän kanssa 
oli ollut kiinteää ja jopa panssarivau-
nut, joilla kapinalliset ajoivat hallit-
sijan palatsille, oli valmistettu Neu-
vostoliitossa. Toisaalta, nimittää tä-
tä vallankumousta pelkäksi seikkai-
luksi, olisi ollut väärin.

Vasemmistolaisten valtaan-
nousu Afganistanissa ei ollut mi-
kään poikkeuksellinen ilmiö. 
Maail malla oli jo siinä vaiheessa 
kymmeniä sosialistisen orientaa tion 
maita, joiden joukossa mm. hyvin 
takapajuinen Etelä-Jemen ja sen sy-
västi uskonnollinen islamilaisväestö. 
Sitä paitsi Afganistanin ainoana po-
liittisesti järjestäytyneenä voimana 
olevien vasemmistolaisten asemat 
olivat hyvin vankat. Tässä yhteydes-
sä riittänee mainita se, että muuta-
mia kuukausia ennen Huhtikuun 
vallankumousta murhatun AKDP:n 
johtajan hautajaisiin osallistui sato-
ja tuhansia ihmisiä.

AKDP:n sisäinen tilanne

Valitettavasti tilannetta kärjisti mer-
kittävästi nyt maata hallitsevan va-
semmistopuolueen sisällä tapahtu-
nut ryhmäkuntien välinen taistelu. 
Tämä taistelu muuttui niin kiivaak-
si, että vallankumouksellisen Afga-
nistanin ensimmäinen johtaja mur-
hattiin kilpailevan ryhmäkunnan 
johtajan käskystä. Kyseinen johta-
ja nousi valtaan murhatun tilalle. Ja 
jos murhattu johtaja oli järkevä ih-
minen, niin vallan kaapannut Amin 
osoittautui nyt äärivallankumouk-
selliseksi, joka pyrki toteuttamaan 
sosia lismin lähes välittömästi. Lenin 
nimitti tällaisia tapauksia ”hyppäyk-
siksi välttämättömien vaiheiden yli”.

Tulos olikin helposti ennustet-
tavissa. Tilanne massa kärjistyi muu-
taman kuukauden aikana. Luonteel-
taan islamistinen oppositio alkoi no-
peasti koota voimiaan. Kommunisti-
sen ideologian lisäksi muita ideolo-
gioita ei maassa yksinkertaisesti ol-
lut olemassa. Afganistanin silloiselle 
johtajalle selvisi, että omin voimin ei 
tilanteesta selvitä ja hän alkoi pom-
mittaa Moskovaa avunpyyntökirjeil-
lään. Saattoiko Neuvostoliiton joh-
to vähätellä kyseisiä pyyntöjä? Luu-
len, ettei voinut, koska vasemmis-
tovoimien epäonnistumisella Afga-
nistanissa olisi ollut hyvin vakavat 

kielteiset seuraukset 
Neuvostoliiton koko 
ulkopolitiikalle. Eikä 
kysymys ollut vain 
siitä, että se olisi ol-
lut kolaus Neuvosto-
liitolle eräänä suur-
valtana, joka ei pys-
ty puolustamaan liit-
tolaisiaan, vaikka täl-
läkin asialla oli tärkeä 
merkitys.

AKDP sosialis-
min puolesta

Vielä yksi näkökohta. 
Afganistanissa ei ol-
lut noussut valtaan 
sellainen ryhmä, jo-
ka olisi muodostet-
tu Neuvostoliiton ja-
kamien apurahojen 

odotusten perusteella, kuten oli ta-
pahtunut joskus sosialistisen orien-
taation maissa. Kyseessä oli todelli-
nen puolue, joka oli taistellut usei-
ta vuosia sosialismin puolesta ja 
tehnyt sen hyväksi suuria uhrauk-
sia. Lännessä se leimattiin kommu-
nistiseksi puolueeksi.

En tiedä, miksi Neuvostoliit-
to ei käyttänyt tätä tilaisuutta hy-
väkseen, sillä niihin aikoihin Län-
nen analyytikoiden keskuudessa 
vallitsi peruuntumattomuuden teo-
ria. Oltiin sitä mieltä, että jos jossa-
kin maassa kommunistit ovat nous-
seet valtaan, niin se on tapahtunut 
ikuisiksi ajoiksi. Niinpä AKDP:n epä-
onnistumisen tapauksessa peruun-
tumattomuuden teoria tulisi kumo-
tuksi. Se olisi johtanut Lännen pai-
nostuksen valtavaan kasvuun sosia-
listisia maita vastaan. Olihan niin, et-
tä jos sosialistinen järjestelmä voitai-
siin todellakin kukistaa, niin silloin ei 
kannattaisi säästää voimia eikä va-
roja.

Joitakin perusteita on olemas-
sa myös keskusteluille siitä, et-
tä Amin olisi muka halunnut muut-
taa USA:han. Noin kuukauden päi-
vät ennen Neuvostoliiton joukko-
jen laajamittaista lähettämistä maa-
han, luin eräästä vähemmän julki-
sesta kirjasesta artikkelin Aminin sa-
laisista yhteydenotoista yhdysvalta-
laisiin. Tapauksen propagandistinen 
näkökohta on kokonaan pois suljet-
tu, koska kirjasen painos oli vain 130 
kappaletta ja se lähetettiin vain tie-
tyille henkilöille, mikä viittaa siihen, 
että jotain oli kuitenkin tapahtunut.

Ja vielä eräs ajatus, viimeinen 
tässä järjestyksessä, mutta ei merki-
tyksensä kannalta. Liittolaistemme 
epäonnistuminen olisi tarkoittanut 
sotaintoisten islamistien nousua val-
taan Afganistanissa, mikä olisi ollut 
välitön uhka Neuvostoliiton Keski-
Aasian tasavalloille.

Päätös joukkojen lähettä-
misestä väistämätön

Näin ollen päätös joukkojen lähet-
tämisestä Afganistaniin oli väistä-
mätön, erityisesti jos otetaan huo-
mioon, että samantapaisia ennakko-
tapauksia oli ollut aiemminkin - tar-
koitan Unkaria vuonna 1956 ja osit-
tain Tshekkoslovakiaa vuonna 1968. 
Ajatuksena oli nyt vaihtaa maan joh-
to ja toteuttaa vastaavanlaista poli-
tiikkaa. Pyydettyjen neuvostojouk-
kojen läsnäolo Afganistanissa auttoi 
torjumaan ulkopuolisen puuttumi-
sen maan asioihin.

Afganistanin johtoa vaihdet-
tiin, mutta tilannetta vastaavan po-
litiikan toteuttaminen epäonnistui, 
kun hiljentymisestään huolimatta 
eri ryhmäkuntien välinen taistelu 
puolueen sisällä jatkui eikä on-
nistuttu millään löytämään vir-
kaansa sopivaa an sioitunutta 
johtajaa. Ja tärkein asia oli se, 
että tämänkertainen puuttu-
minen maan sisäisiin asioihin 
oli ollut ennennäkemättömän 
laajaa.

Ottamalla huomioon 
Vietnamin sodan omakoh-
taisen kokemuksen yhdys-
valtalaiset asettivat toiveensa 
Afganistanin sotatoimien mak-
simaaliseen pitkittämiseen ja 
laskelmoivat siten luovansa 
Neuvostoliiton johdolle sekä 
sisä- että ulkopoliittisia ongel-
mia. Tietysti USA:laiset eivät 
silloin tajunneet sitä, että flirt-
tailemalla islamistien kanssa, 
he luovat tulevaisuudessa it-

selleen suuria ongelmia. Tämän tu-
loksena odotettavissa ollut Afganis-
tanin tilanteen vakiintuminen siirtyi 
yhä tuonnemmaksi.

Ei kuitenkaan Neuvostolii-
ton tappio

Tästä huolimatta laajalle levinnyt 
vertauskuva siitä, että Afganistan 
muistutti Neuvostoliitolle kahva-
tonta matkalaukkua, tuntuu yliam-
mutulta. Ja sitä suuremmalla syyl-
lä ei kannata puhua siitä, että Neu-
vostoliiton joukkojen kotiuttaminen 
Afganistanista olisi ollut tappiomme 
tunnustamista.

Joskus vuoden 1987 tienoilla 
olin lukenut erään yhdysvaltalai-
sen analyytikon kirjan, joka USA:n 
erikoispalvelujen jakamien tietojen 
perusteella kirjoitti siitä, että muja-
hideen-sissien taistelu oli asteittain 
laimenemassa. Tilanteeseen vaikut-
tivat myös neuvostoarmeijan ja Af-
ganistanin hallitusjoukkojen taiste-
lutaidon koheneminen sekä yhteis-
kunta-taloudellisten uudistusten 
eteneminen, mikä nakersi kapinal-
listen tukijoiden pohjaa.

Ei sisäpoliittisia ongelmia 
Neuvostoliitolle

Afganistanin sota ei myöskään ai-
heuttanut vakavampia sisäpoliitti-
sia ongelmia Neuvostoliitossa, ku-
ten asiasta ovat kirjoittaneet eräät 
henkilöt, jopa väittäen Afganista-
nin sodan aiheuttaneen myös Neu-
vostoliiton luhistumisen. Itse asiassa 
tämä sota ei ollut suosittu, mutta ei 
aiheuttanut kuitenkaan vakavampia 
protesteja. Kuten eräs nykypäiväm-
me analyytikoista totesi hyvin on-
nistuneesti, Neuvostoliiton väestön 
keskuudessa vallitsi lähestymistapa, 
jota kuvaa vanha englantilainen sa-
nanlasku: ”oikein taikka väärin, mut-
ta se on minun maani”.

Näin ollen, ei kovin kaukaises-
sakaan tulevaisuudessa Afganis-
tanin solmu olisi voinut asteittain 
avautua. Mutta sitten seurasi pere-
stroika ja sen tuoma uuden ajatte-
lun aikakausi. Se huomioi kumppa-

nin etujen prioritee-
tin, eikä omia valtiol-
lisia etuja. Ja jos Gor-
batshov petti Itä-Eu-
roopan liittolaisen-
sa, niin mitä voidaan 
enää puhua Afganis-
tanista.

Yhteenvetoja

Jos nyt ei lähdetä 
harhailemaan abs-
traktisen yleisinhi-
millisen moraalin 
yläilmoihin, niin sil-
loin Afganistanin 

operaatio sopi hyvin yhteen geopo-
liittisia etujaan puolustavan suur-
vallan käyttäytymislogiikan kanssa. 
Näin erityisesti, jos huomioidaan se 
että tapahtumien kehitys muodosti 
välittömän uhkan myös Neuvosto-
liiton alueille. Silloinen puuttumat-
tomuus kehityksen kulkuun olisi 
saattanut johtaa vieläkin vakavam-
piin seurauksiin ja suurempiin uh-
rauksiin.

Kuka voi olla sinun paras naa-
purisi ja liittolaisesi? Tietenkin se, 
jonka ihanteet ovat samanlaisia kuin 
sinulla. Juuri tästä syystä USA on tu-
kenut ja tukee pääoman valtaa ja 
porvarillista demokratiaa ja Neu-
vostoliitto tuki sosialismin ihanteita. 
Neuvostosotilaat antoivat todellakin 
internationalistista tukea Afganista-
nin kansalle. Samalla he täyttivät 
oman isänmaallisen velvollisuuten-
sa, koska kyseinen tuki lujitti myös 
Neuvostoliiton rajoja.

Afganistanin kampanja ei ol-
lut myöskään mikään seikkai-
lu, jonka tuloksena neuvostopisti-
mien avulla valtaan olisi muka nos-
tettu neuvostoliittolaisittain ajatte-
levat sätkynuket. Tosiasiassa Gor-
batshovin ja Jeltsinin pettämä so-
sialistinen järjestelmä nautti Afga-
nistanin kansan melko laajaa tukea, 
koska Neuvostoliiton sotilaallisen ja 
kaiken muun tuen loppumisen jäl-
keenkin tämä järjestelmä pysyi val-
lassa vielä useita vuosia.

Voiton menetys Afganistanin 
tapahtumien myöhemmässä vai-
heessa oli vielä yksi seuraus pe-
restroikasta, joka huipentui sosia-
listisen valtion hävittämiseen. Afga-
nistanissa rehellisesti isänmaallisen 
velvollisuutensa täyttäneet neuvos-
tosotilaat eivät ole vastuussa tästä 
tapahtumasta. Kunnia näille kaatu-
neille ja hengissä selvinneille sotu-
reille. Me muistamme heidän urote-
konsa ja otamme oppia Afganista-
nin tapahtumista.

NKP:n keskuskomitean ensim-
mäinen (pää-)sihteeri

Sergei Skvortsov
25.2.2019

30 vuotta neuvostojoukkojen kotiuttamisesta Afganistanista
30 vuotta sitten neuvostojoukot kotiutettiin Afganistanista, missä ne 
olivat toimineet noin kymmenen vuoden ajan. Kyseisen pyö reän lu-
vun täyttymisen yhteydessä on jälleen virinnyt keskustelu Afganis-
tanista. Jopa valtion duumakin uskaltautui esittämään uuden näke-
myksensä tapahtumista. Venäjän ulkoministeriö kuitenkin katsoi, 
että uudelleen arvionti saattaisi synnyttää uuden syyteaallon Venä-
jän aggressiivisuudesta. Ulkoministeriön pyynnöstä kyseistä duu-
man lausuntoa Afganistanin sodasta ei hyväksytty.

Neljä vuotta sitten Voitonpäivän matkalla Minskis-
sä tutustuimme sumuisen kaupungin keskustassa 
Afganistanin sodan muistomerkkiin. Monumentti 
oli toteutettu hyvin uskonnollissävytteisesti, eikä 
siitä oikein selvinnyt mikä oli monumentin suun-
nittelijoiden suhtautuminen tähän historialliseen 
tapahtumaan. Sen sijaan kaupungissa järjestetty 
voitonpäivän tilaisuus ei herättänyt arveluja val-
tiovallan suhtautumisesta neuvostokansojen fa-
sisminvastaiseen sotaan. Katso Kansan ääni 3/15 
sivu 9 Kommunistien Liiton etusivun kautta.

Artikkelin kirjoittaja Sergei Skvortsov (eturivissä 
kolmas oikealta) osallistui maaliskuun alussa La-
tinalaisessa Amerikassa pidettyyn Maailman Am-
mattiyhdistysten Liiton (MAL) kokoukseen. Mat-
kallaan hän tapasi Meksikon nuorkommunisteja, 
josta kuva.

Nyt Sipilän hallituksen kausi on loppumassa. Joukkovoima -verkosto on jälleen 
liikkeellä. Muistutamme, ettei talouskurituksella ole kansan hyväksyntää. Me 
emme halua eduskuntaan päättäjiä, jotka ennen vaaleja sanovat olevansa pie-
nen ihmisen puolella ja leikkaavat sitten heikoimmassa asemassa olevilta. Tu-
le kulkueeseemme 30.3.2019 sanomaan ei kansaa kurjistavalle politiikalle: Ko-
koontuminen Lauantaina 30. maaliskuuta 2019 Kansalaistorilla klo 14.00. Mars-
si lähtee klo 15.00 reittiä (1) Kansalaistori, (2) Mannerheimintie, (3) Etelä Espla-
nadi, (4) Katariinankatu/Helenankatu, (5) Aleksanterinkatu, (6) Eduskuntatalo

K
uv

a:
 H

ei
kk

i M
än

ni
kk

ö
Sivu 17Nro 2/19 ansanääniK



Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta
Suomessa kuoli 1900-luvun alus-
sa yli 150 lasta tuhannesta ensim-
mäisen elinvuotensa aikana.  Nyt 
tuhannesta imeväisestä alle kak-
si kuolee.  Kehityksen taustalla 
on monia syitä: neuvolan edeltäjä 
maitopisaratoiminta alkoi 1904, 
Lastenlinna perustettiin yksinäis-
ten äitien turvaksi 1918, Lasten-
linna lastensairaalaksi 1921, kier-
tokorit: tarvikkeita lainaksi uusil-
le perheille ja ensimmäinen neu-
vola 1922, terveyssisarkoulutus 
1924. Noin sata imeväistä/1000 
kuoli 1920-luvun alussa.

Kehitys jatkui: ensimmäinen äitiys-
neuvola 1926, bakteeritulehdusten 
lääkehoito, sulfonamidit 1935, äi-
tiysavustuslaki 1937, vastasyntynei-
den tuberkuloosirokotukset 1941, 
kurkkumätärokotus ja keskussairaa-
lalaki 1943, neuvolatoiminta laki-
sääteiseksi 1944, penisilliini 1945 ja 
äitiysavustus kaikille 1949.  Tällöin 
kuoli vielä 50 imeväistä/1000.

Vauvojen terveyttä paran-
sivat edelleen hinkuyskäroko-
tus, sairaalaverkoston laajenemi-
nen 1952, poliorokotus neuvolois-
sa 1957, sairausvakuutuslaki 1964, 
kansanterveyslaki 1972 ja päivähoi-
tolaki 1973.  Tällöin noin kymmenen 
alle vuoden ikäistä lasta tuhannesta 
kuoli.  Nykyisin alle kaksi/1000 kuol-
ee.

Huomautus vauvojen hen-
kisen kehityksen puolesta: ime-
väisiä ei saa liittää kirkkoon. Nykyi-
sin kastetaan lapsista koko maassa 
alle 70 prosenttia ja Helsingissä alle 
43 prosenttia.

Lapsikuolleisuus muualla

Seuraavassa esitetään, kuinka mon-
ta alle viisivuotiasta lasta kuoli tu-
hannesta lapsesta vuonna 2015: 
Haiti 69, Bolivia 38, Guatemala 29, 
Ecuador 22, Nicaragua 22, Hondu-
ras 20, Peru 17, El Salvador 17, Brasi-
lia 16, Venezuela 15, Argentiina 13, 
Meksiko 13, Uruguay 10, Costa Rica 
10, Chile 8, USA 7, Kuuba 6, Kanada 
6 ja Suomi 2.

Ei ole yllätys, että Kuuban lapsi-
kuolleisuus on pienempi kuin Yh-
dysvaltojen.  Haiti on Amerikan köy-
hin maa.  Bolivian luku on suuri.  Ai-
kavälillä 2008-2016 Boliviassa alle 
vuoden ikäisten lasten kuolleisuus 
1000 elävänä syntynyttä kohti vähe-
ni 56 prosenttia eli 54=>24.  Yllä ole-
va Bolivian luku on suuri, koska ti-
lasto koskee alle viisivuotiaita.  Evo 
Moralesin sosiaalipolitiikka on tuot-
tanut tulosta.

Kuubassa vuonna 2017 al-
le vuoden ikäisiä lapsia 1000 laps-
esta kuoli vähemmän kuin viisi las-

ta.  Tämä on kymmenien vuosien 
sosiaa lipolitiikan tulos.  Suomessa 
lapsikuolleisuus on pieni, koska las-
ten hoitoon on kiinnitetty huomiota 
yli sadan vuoden ajan.  Venezue lassa 
Chávez kykeni vähentämään lapsi-
kuolleisuutta.

Maailman lapsikuolleisuus

Maailmassa miljoona lasta meneh-
tyy vuosittain ennen ensimmäistä 
syntymäpäiväänsä.  Lähes puolet al-
le 5-vuotiaiden kuolemantapauksis-
ta sattuu lapsen ensimmäisen elin-
kuukauden aikana.  Vuonna 1990 
peräti 12,7 miljoonaa alle 5-vuotias-
ta lasta sai surmansa.  Vuonna 2015 
alle 5-vuotiaita menehtyi arviolta 
5,9 miljoonaa.  Noin puolet lapsis-
ta menehtyy aliravitsemuksen ta-
kia.  Noin 16 000 alle 5-vuotiasta saa 
edelleen surmansa joka päivä.

Lähteet: Yliopisto 10/2017, 
globalis.fi/tilastot/lapsikuollei-
suus, https://www.telesurtv.net/
english/news/Bolivias-Infant-Mor-
tality-Rate-Significantly-Reduced-
by-56-20180119-0007.html, Maail-
man terveysjärjestön WHO:n, Maail-
manpankin ja maailmanjärjestö 
YK:n yhteisraportti

Hannu Kautto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL julkaisi v. 2017 laajan seu-
rantatutkimuksen vuonna 1987 
syntyneistä suomalaisista. Tutki-
muksessa selvitettiin, miten huo-
no-osaisuus periytyy sosiaalises-
ti Suomessa. Tutkimuksen valos-
sa jokainen ei voi olla maassam-
me todellakaan oman onnensa 
seppä. Yhteiskunnallinen oikeu-
denmukaisuus ja tasa-arvo eivät 
toteudu Suomessa. 

Suomessa elää runsaat miljoona las-
ta. Joka kymmenes heistä on pieni-
tuloisesta perheestä, ja useimmiten 
sen syynä on vanhempien työttö-
myys. Entistä useammassa perhees-
sä työttömyys kasautuu niin, ettei 
kumpikaan vanhempi ole töissä. 
Runsaat 6 % suomalaislapsista asuu 
tällaisessa kotitaloudessa, ja heidän 
määränsä on ripeässä kasvussa. 

THL:n tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että köyhyys ja huono-
osaisuus vaikuttavat merkittäväs-
ti lapsen tulevaisuuteen. Tuloero-
jen vaikutus näkyy jo syntymäpai-
noja verratessa: usein toimeentu-
lotukeen turvautuneiden vanhem-
pien lapset painavat syntyessään 

keskimäärin vähemmän kuin muut. 
Myöhemmät ongelmat – kuten las-
ten huostaanotot, mielenterveys-
ongelmat, rikollisuus, kouluttamat-
tomuus ja toimeentulo-ongelmat 
– kärjistyvät vanhempien toimeen-
tulo-ongelmien lisääntyessä. Epäi-
lemättä kaikella tällä on merkitystä 
myös ihmisen eliniänodotteeseen. 

Kohtalokkainta näyttää ole-
van perheen eläminen viimesi-
jaisen sosiaalietuuden varassa. Tut-
kija  Reija Paanasen  mukaan huono-
osaisuus ei ole geeneissä, vaan kyse 
on sosiaalisesta perimästä, joka vai-
kuttaa esimerkiksi asenteisiin ja ar-
voihin.  – Kehitys on menossa tu-
loerojen kasvun myötä taaksepäin. 
1950-luvun kaltaista sosiaalista nou-
sua ei enää tapahdu, Paananen ar-
vioi. Tutkijan mielestä Suomes-
sa pitäisikin puhua syrjityistä, sillä 
syrjäytyminen on harvoin kenen-
kään oma valinta. 

Matti Laitinen 

Lähteet: Turun Sanomat, Sari Miet-
tunen 9/2017 ja Turkulainen 2012)

Voi meitä sairaita ja eläkeläisiä, 
kun viemme pikkuhiljaa suoma-
laisen yhteiskunnan perikatoon. 
Olemme riippakivi, terveyden-
huolto maksaa maltaita, syöm-
me surutta tulevaisuuden ihmis-
ten leipää, nakertaen heidän elä-
kevarojaan.

Voiko muuta päätelmää tehdä, kun 
seuraa sitä ruikutusten määrää mi-
tä saamme kuunnella illasta toiseen 
uutisista tai ajankohtaisohjelmista? 
Uskon meitä sairastavia eläkeläisiä 
olevan suuri määrä, jotka koemme 
nykyisen yhteiskunnan olevan tar-
koitettu vain terveille ja työkykyisil-
le. Siksi paljon meidän niskaan kaa-
detaan valtion velasta julkisen ta-
louden kestävyysvajeeseen.

On surullista ajatella, kuin-

ka sodan jälkeisen hyvinvointiyh-
teiskunnan rakentajat joutuvat ai-
van kuin häpeillen nostamaan pie-
net eläkkeensä. Anteeksi pyydellen, 
ikään kuin vaivaten pyytää hoivaa 
erilaisiin vaivoihin. Kannamme pie-
net eläkkeemme apteekkeihin, lää-
keteollisuudelle. Maksamme palve-
lumaksuja lääkärissä ja sairaanhoita-
jan luona käynneistä.

Sekään ei riitä, että laitoshoi-
dosta on siirrytty tehostettuun pal-
veluasumiseen, jossa vähäiset pie-
net kertyneet omaisuudet ja pie-
net eläkkeet kynitään lähes ole-
mattomiin. Työllistämme valtavan 
määrän ihmisiä eri aloille. Silti edel-
leen vanhukset ja hoivaa tarvitsevat 
koetaan taakkana. Paitsi tietysti taas 
näin vaalien alla. Nyt meitä rakaste-

taan, meistä halutaan pitää huolta. 
Sairaille ja eläkeläisille on talven ja 
kevään keskelle muutamaksi kuu-
kaudeksi koittanut joulu.

Ei liene yhtään puoluetta ke-
vään vaaleissa, joka ei ole valmis 
laittamaan vanhuksien asioita kun-
toon, päästämään pienillä eläkkeil-
lä elävät köyhyyden kurimuksesta. 
Ja puheet tulevaisuuden kuormas-
ta syömisestä, saa jättää oman on-
nensa nojaan – te sairaat ja eläkeläi-
set olette yhteiskuntamme voima-
vara, teistä pidetään huolta – aina-
kin siihen asti, kun vaalipaikkojen 
ovet sulkeutuvat.

Hannu Tiainen
Kihniö

Terveiden yhteiskunta – ei sairaiden 

Pekka Kuusen laaja tutkimus ih-
miskunnan kehityksestä ”Tämä 
ihmisen maailma” (WSOY 1982) 
valmistui keynesiläisen kehi-
tysoptimismin vielä vallitessa 
maail maa.  Teos kelpuutettiin Pe-
kingin yliopistoon kasvattamaan 
ymmärrystä kulttuurievoluution 
vaikutuksesta ihmiskunnan ke-
hityksessä kohti parempaa huo-
mista.  Naomi Klein julkaisi tut-
kimuksensa ”Tuhokapitalismin 
nousu” (WSOY 2008) monetaris-
min, ”friedmanilaisuuden” val-
litessa ja hallitessa maailmaa 
”shokkihoidoillaan” kriisien jäl-
keisessä ajassa.   Milton Fried-
man ja Chicagon koulukunta oli-
vat vieneet oppinsa mm. Pekin-
giin ja Moskovaan, joissa kum-
massakaan ei haluttu toimivaa 
ja laein turvattua kansalaisyh-
teiskuntaa, vaan taloudellista 
kasvua, jossa Kiina näyttää pa-
remmin onnistuneen.

USA:n kasvua maailmansotien vä-
lisenä aikana selittää ”Coca-Cola-
diplomatia” eli maailman taloudel-
linen valloitus, vastakohtana val-
lankumoukselliselle kommunismin 
ja Neuvostoliiton kasvulle, jolle oli 
tilausta kehittyvässä maailmas-

sa.  Toisen Maailmansodan jälkeen 
USA:n kasvu alkoi perustua enem-
män sotilaalliseen voimaan, kun NL 
haki kasvunsa ja voimansa kehitys-
yhteistyön kautta.  Nyt nämä ”kil-
pakumppanit” on ”selättänyt” Kiina 
omaa luokkaansa olevilla talouden 
kasvuluvuilla.  Talous ei ole kuiten-
kaan ainoa asia, jolla hyvinvoivaa 
kansalaisyhteiskuntaa rakennetaan 
kunnioittamaan ihmistä, toinen tois-
taan, tasa-arvoa rakentamaan, ym-
päristöstään ja luonnon monimuo-
toisuudesta huolehtimaan.

Juan Pablo Cardenalin ja He-
riberto Araújon tutkimus ”Kiinan 
maailmanvalloitus” (Into 2017) 
esittää, kuinka Kiinan taloudellinen 
kasvu ja kansalaisyhteiskunnan tu-
kahduttaminen tukevat toisiaan ja 
synnyttävät maailmalle inhimillisyy-
den ja ympäristön unohtavan nega-
tiivisen kehityskierteen, vaikka ta-
lous jatkaisi kasvuaan.  Monetaris-
tisessa ”globalisoituvassa” vapaa-
kauppaisessa maailmassa ”Kiinan 
heittämä pelastusrengas” monelle 
kehitysmaalle on ”ainoa vaihtoeh-
to” IMF:n ja WB:n komentovallan si-

jaan, ”rakenteellisen sopeutuksen” 
sijaan.  Kiinan ”punakapitalismi” rai-
vaa tietään maailmanvaltiaaksi ka-
pitalismissa ja näköjään kommunis-
missakin hyväksytyin keinoin.  Ra-
han mahti on uskomaton.  Kiinas-
ta on Friedmanin opein sukeutunut 
”maailman tehdas” (kaikkea kaikkial-
le), maailman suurin hanke- ja kehi-
tysrahoittaja ohi IMF:n ja WB:n.  Ns. 
reaalikommunismista on tullut kan-
salaisyhteiskuntaa arvostavan de-
mokraattisen sosialistin silmissä hyl-
kytavaraa.

Kiina on monin projektein, yh-
teistyösopimuksin ja osakkuuk-
sin päässyt hyödyntämään kehi-
tysmaiden raaka-ainevaroja (Suo-
menkin?) rakentamalla kohdemai-
hin voimaloita ja patoja, infrastruk-
tuuria ja stadioneja sekä huoleh-
timalla niiden rahoituksesta.  Raa-
ka-aineiden tie kulkee tuon ”maail-
man tehtaan” kautta takaisin valmii-
na tuotteina maailman jokaiseen 
torppaan ja metropoliin, Suomeen 
ja Lieksaankin.  Meille tavara kulkee 
vielä pääosin tukkukauppojemme 

välityksellä, mutta esimerkiksi Ita-
liaan ja Sisiliaan (autonomia) kiina-
laisten vähittäiskauppojenkin kaut-
ta.  Köyhimmillekin tulee mahdol-
liseksi hankkia halpoja valmistei-
ta, mutta itse tuottava työ on ”vie-
ty” Kiinaan.  Maailma on kiinalaistet-
tu ja edelleen kiinalaistetaan piittaa-
matta kansallisista hyvinvoinneista 
tai ympäristönormeista kuitenkin 
lakeja ja kapitalismin normeja kun-
nioittaen.

Kulttuurievoluutio, jota Kuusi 
aikanaan kuvaili kehitysoptimisti-
sin sävyin, on saanut toisenlaisen sä-
vyn Friedmanin oppien myötä.  Tä-
mä näkyy maailmalla – Suomessa-
kin – työväestön oikeuksien polke-
misina, työehto- ja työsopimusten 
heikennyksinä, ympäristönormien 
ja -lainsäädännön kyseenalaistami-
sina, kansalaisyhteiskunnan edelly-
tysten syömisenä, kiinalaisen kom-
munistisen kapitalismin valvonta-
vallan ulottamisena ihmisten intii-
meimmille, yksityisille yleensä pe-
rustuslain suojaamille alueille.

Pekka Kuusi sosiaalidemo-

kraattina tarkasteli aikanaan 
maailmaa keynesiläisestä opti-
mistisesta kehyksestä, jota heijas-
teli sdp:n silloinen periaateohjelma 
lausumineen: ”itsenäinen kansa yh-
teistyön maailma”, joka piti sisällään 
kansakuntien omaehtoisen kehi-
tyksen kohti hyvinvointia, kuten oli 
tapahtunutkin hänen tutkimustaan 
edeltävänä aikana.  Kansalaisyhteis-
kunnat olivat kehittyneet ja kriittis-
tyneet hyvinvoinnin myötä.  Kaksi 
muuta mainittua kirjaa uudempina 
eivät jaa enää Kuusen kehitysopti-
mismia, vaan maalaavat Friedma-
nin monetaristisen maailman pes-
simismin vedoin ”tuhokapitalismin” 
kansalaisyhteiskuntia syövästä voi-
masta.  Kaikki teokset ammentavat 
kuitenkin jotain yhdistävää kulttuu-
rievolutionismia Pekingistä, maail-
man vapaakaupasta, ympäristöstä 
ja köyhyyden syistä.  Ehkä myös sii-
tä, että maailma on poliittisesti rik-
ki kommunisminkin taipuessa kapi-
talismiksi.

Hannu Ikonen sd
Lieksa

Lasten kuolleisuus

Inhimillisen kehityksen edellytys on toimiva kansalaisyhteiskunta

Huono-osaisuus 

Alekirjoittaneen muistissa on ta-
pahtuma, kun Belgian Kongo itse-
näistyi ja pääministeriksi valittiin 
Patrice Lumumba. Rikkaan Katan-
gan maakunnan separatistit pyr-
kivät rahankiilto silmissään eroon 
uudesta Kongosta. Lumumba ei 
saanut YK:n, Belgian eikä USA:n 
tukea, pitää maa yhtenäisenä. 

Lumumba koettiin vaaralliseksi Af-
rikan yhtenäisyysmieheksi. Hän pa-
keni vainoojiaan. Jännitimme pää-
seekö Lumumba turvaan Leopold-
villeen. Separatistien, USA:n, YK:n ja 
Belgian ansiosta Lumumba saatiin 
kiinni, kidutettiin ja lopuksi raa’ as-
ti murhattiin. Katangan separatistit  
synnyttivät sekasorron, jonka var-
jolla USA antoi tukensa Lumumban 
murhalle. Silloin v. 1960 tiesimme, 
että lopullisen käskyn antoi USA:n 
presidentti Eisenhover. 

Samaa tappokaavaa on nou-
datettu ja yritetty monesti. Ensin 
synnytetään sekasorto, jota men-

nään selvittämään. Sitten murha-
taan imperialismille haitallinen val-
tionpäämies. Näin yritettiin murha-
ta 2014 Ukrainan Presidentti Vik-
tor Janukovits. Hän onnistui pake-
nemaan. Toisin kävi Libyan presi-
dentin Muanmar Gaddafin. Lib-
ya oli Afrikan kehittynein valtio. 
Uusli beralistit tavoittelivat valtion 
omaisuutta saaden siinä tuekseen 
al-Quaida järjestön. He organisoivat 
levottomuuksia ja saivat imperia-
listien ja YK:n tuella oikeuden puut-
tua Libyan sisäisiin asioihin. Tilanne 
johti Muanmar Gaddafin murhaan.

On varma, että Maduron tap-
pokäsky on annettu. Sen sanelee 
Venezuelan öljy ja merkitys Latina-
laisessa Amerikassa. Nyt kehitellään 
”sekasortoa”, joka oikeuttaisi impe-
rialistien maahan tunkeutumisen.  
Siksi Venezuela tarvitsee meidän 
kaikkien tuen ja solidaarisuuden.

Wanha Seppä

”Tappakaa Maduro”
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SFT toimii
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Päivän uutisotsikot:

EU:n Vastaisen Kansanrinta-
man johtokunnan kokous pi-
detään maanantaina 1.4. 2019 
Hermannin kerholla os. Hä-
meentie 67, klo 17.00. Käsitel-
lään poliittista ja järjestöllistä 
tilannetta. 
Asialistalla mm. eduskuntavaa-
lit, vaaliohjelma, opintotoi-
minta, vapunvietto, vuosiko-
kousjärjestelyt, kevään ja kesän 
toi mintakalenteri sekä Kansan 
äänen järjestöjen toimintakir-
je. Arvioidaan valtakunnallisen 
neuvottelukunnan ”työkansan 
yhteistyöllä irti uusliberalismis-
ta” tavoitteita, tehtäviä ja nyky-
tilannetta. 

Kokouksen yhteydessä 
pidetään myös Kansan ää-
nen toimituskunnan ko-
kous, jossa arvioimme edel-
lisen ylimääräisen vaali numeron 
(2/19) sisältöä ja valmistelemme 
lehden seuraavaa (vappu) nu-
meroa (3/19). 

Kommunistien liiton hallituksen laajennettu kokous 
Männiköllä os. Vellamonkatu 6 A 1, torstaina 25.4.2019 
klo 17.00. Käsitellään kevään toimintaa: (1) Eduskunta-
vaaliarvio ja kansanrintaman hallitusohjelma, (2) Kan-
sanrintaman rakentaminen, (3) Kevään opintotoiminta, 
(4) Kansan äänen 3/19 arviointi ja seuraavan numeron 
4/19 ideointi, (5) Vapun vietto sekä (6) Raportti Meksi-
kon seminaarista.
Tervetuloa kaikki jäsenet ja ystävät  

SFT:n ja DSL:n opintokeskuk-
sen Suomen historiaan painot-
tuva opintokerhot kokoontu-
vat maanantaisin seuraavasti: 
ma. 15. 4. klo 17.00 ja ma. 20.5.  
klo 17.00  KTP:n toimistolla, os. 
Tikkuraitti 11A  3. krs. Luennon 
sisältöä koskevat tiedustelut: 
Timo Kangasmaa, e-mail, timo.
kangasmaa@gmail.com 

SFT:n vuosikokous  kokoontuu 
pe. 19.4. klo 12.00 Hermannin 
kerholla os. Hämeentie 67. Kä-
sitellään vuosikokousasiat. 
Juodaan vuosikokouskahvit. 
Tervetuloa. 

Vapunpäivänä ke. 1.5. SFT las-
kee kukat Valtakunnalliselle 
Punaisten muistomerkille Hel-
singin Eläintarhassa klo 09.00. 
Tervetuloa kaikki paikalle ja 
järjestöliput mukaan.

”Marxilainen pyhäkoulu” jatkuu   
su. 12.4.2019
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen maailmankat-
somus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yh-
tenäisen toiminnan perusta ja auttaa  jäsentelemään oikein 
aikamme kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailman-
katsomusta ja sen sovellutuksia sunnuntai-iltaisin Helsingis-
sä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 17.00.  Opin-
toiltojen aineistot löytyvät KL:n etusivulta opintokerhoil-
moituksista avautuvien linkkien kautta. (KL:n osoite: www.
kommunistienliitto.com. 

Kevätkauden seuraava neljäs tapaaminen on sunnun-
taina 12. 5. 2019 klo 17.00. Silloin käsittelemme marxi-
laisen teorian kautta kysymystä; 
-Kevään kuluessa kehotamme kertaamaan marxilaisen maail-
mankatsomuksen kysymyksiä. Hyviä perusteoksia ovat: Marx 
ja Engels: Kommunistinen manifesti; M.Iovtšuk, T. Oizer-
man, I. Štšipanov: Nevalainen- Peltonen: Kansantaloustie-
de (Kansankulttuuri).
Muistakaa, että meidän opintovihkonen ”Dialektisen mate-
rialismin perusteet” löytyy nyt myös Kommunistien Liiton si-
vuilla kohdasta ”Opintoaineisto”. Hyödyntäkää tätä. 

Kommunistien Liitto ja DSL

ansanääneenK
Vapunpäivän tervehdys

Tervehdykset palautetaan 21.4.2019 mennessä Tommi Lieve-
maalle (os. Auroorankuja 3 D 39, 02940 Espoo, 0407330466),  
Heikki Männikölle  (os. Vellamonkatu 6 A 1, 00550 Helsinki, 
0440103450) tai Kansan äänelle (os. PL 780, 00101 Helsinki). 
Henkilötervehdys  2 e, järjestötervehdys 10 e ja ”laatikkoter-
vehdys” (15 pmm) 10 e. Tervehdykset maksetaan EU:n vastai-
sen kansanrintaman tilille: OKO FI08 5541 1420 0279 66. Mer-
kitkää tiedonantoihin: ”Vapunpäiväntervehdykset”

Paikkakunta/kaupunginosa/kylä

Sote kaappaus on torjuttava

TYÖKANSAN VAPPUTAPAAMINEN
Hermannin kerholla Hämeentie 67 

tiistai 1.5.19 alk. klo 14.00 

Tervetuloa kaikki paikalle

Vappupuheet ja vieraiden tervehdykset
Järjestöväen ohjelmaa, musiikkiesityksiä, sketsejä ym. 
Vappulounaalla nakkeja, perunasalaattia, hyviä voileipiä, 
kahvia ja teetä. 

Varaa 5 euroa lounaaseen

Ohjelmassa mm:

Ennakkoilmoitus

Hannu Kautto 20 e, Heikki Männikkö 36 e, Esko Koivisto 20 e, Vil-
jo Heikkinen 40 e, Jartsev 8 e, Lana Kortie 5 e, Kaija Siippainen 10 e, 
Kalevi Wahrman 10 e, Kai Kontturi 50 e, Tarja Männikkö 10 e ja Wan-
ha seppä 8 e. 

Kommunistien Liiton julkaisu ”Dialektisen ma-
terialismin perusteet ilmestyi kaksi vuotta sit-
ten. Nyt se löytyy myös netistä. Menette Kom-
munistien Liiton etusivulle ja otatte yläpalkis-
ta ”Opintoaineisto” ja sieltä ”Dialektisen mate-
rialismin perusteet.” Tämä ”Työläisen käsikir-
ja” kaikkien tulee omaksua. os. https://www.
kommunistienliitto.com/

Kirjasen voitte tilata os. Juha Kieksi (juha.
kieksi@saunalahti.fi). Hinta postitse on seit-
semän (7) euroa. Kirjaa saa Kansan äänen ak-
tiiveilta. Lisät.: www.kommunistienliitto.com.
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Kohti tasapainoa - kasvutaloudesta kohtuutalouteen

Lehmänkauppa  

Sipilän hallitus sivuutti lakiuudistus-
esityksessään ihmisten ”huolehti-
miseen” tähtäävän lain alkuperäi-
set tavoitteet ja käänsi lain valmis-
telun pääsisällöksi omat valtapoliit-
tiset- sekä ideologiset päämäärät. 
Kokoomus halusi terveydenhuol-
lon yksityistämisen ja kepu oman 
valta-aseman vahvistamisen ”kepu-
mallisella” maakunta byrokratian ra-
kentamisella. Vaikka SOTE ei eden-
nyt eduskuntaan, on turha kuvitel-
la, että nämä tavoitteet olisivat mi-
hinkään hävinneet. Nykypoliittises-
sa uusliberalistisessa tilanteessa tul-
laan näitä, riippumatta kuka nykyi-
sistä eduskunta puolueista on mu-
kana hallituksessa, ujuttamaan ”pa-
loiteltuina” lakimuutoksiksi.

Perusterveyshuolto

Vuonna 1972 tuli voimaan kansan-
terveyslaki. Sen säätäminen oli so-

dan jälkeisen ajan ehkä merkittävin 
terveydenhuollon uudistus. Kun-
nanlääkärijärjestelmä purettiin ja 
jokainen kunta velvoitettiin huo-
lehtimaan perusterveydenhuollos-
ta perustamalla terveyskeskus yksin 
tai yhdessä naapurikuntien kanssa. 
Kymmenessä vuodessa toteutettiin 
uudenaikainen järjestelmä, johon 
tehtiin suuri kansantaloudellinen 
panostus. Terveyskeskuksessa yh-
distettiin saman katon alle monet 
terveyspalvelut, kuten yleislääkärin 
vastaanotto, neuvola, hammashuol-
to, vuodeosasto ja kouluterveyden-
huolto. Tarkoituksena oli siirtää ter-
veydenhuollon painopistettä ehkäi-
sevään terveydenhoitoon ja avosai-
raanhoitoon.  Peruslähtökohtana oli 
saatavuus, maksuttomuus ja ensi-
luokkaiset terveyspalvelut. Valitet-
tavasti lakia on jatkuvasti vesitetty. 

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito tarkoittaa sai-

raalassa annet-
tavaa erikois-
lääkärien teke-
mää tutkimus-
ta ja hoitoa, ku-
ten kirurgisia 
leikkaustoimin-
toja. Suurin osa 
Suomen sairaa-
loista on julki-
sia, kuntien tai 
kuntayhtymien  
omistamia. Vaa-
tivimmista hoi-

doista vastaavat yliopistosairaalat 
tai sairaanhoitopiirien keskussai-
raalat. Näiden lisäksi Suomessa on 
aluesairaaloita ja paikallisia sairaa-
loita. Kunnan on huolehdittava sii-
tä, että sen asukkaat saavat tarpeel-
lisen erikoissairaanhoidon. Erikois-
sairaanhoitoa varten maa on jaettu  
sairaanhoitopiireihin. Jokainen kun-
ta kuuluu johonkin sairaanhoitopii-
riin. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä 
on keskussairaala ja muita sairaaloi-
ta. Sairaanhoitopiiri vastaa sairaala-
palveluiden tuottamisesta.

Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolaki on yleislaki, jon-
ka perusteella myönnetään sosiaa-
lihuollon palveluja niitä tarvitsevil-
le henkilöille. Sosiaalihuoltolaki kos-
kee sosiaalipalveluja, sosiaaliavus-
tuksia ja niihin liittyviä toimintoja. 
Laissa säädetään kunnan tehtäväk-
si huolehtia sosiaalityön ja sosiaali-
palvelujen järjestämisestä.

Mikä oli ja pitäisi olla 
sote:n tavoite

Tavoite on poistaa ”byrokratia” pe-
rusterveydenhoidon, erikoissairaan-
hoidon ja sosiaalipalvelujen välillä.  
Hajallaan oleva palveluiden järjes-
tämis- ja taloudellinen vastuu tulee 
järjestää niin, että asuinpaikasta riip-
pumatta kaikki saavat tarvitsevansa 
palvelun ja hoidon.  Kansanterveys-
lain mukaiset alkuperäiset lähtökoh-
dat ovat: saatavuus, maksuttomuus 
ja ensiluokkaiset terveyspalvelut.

Kalevi Wahrman
Porvoo

Mikä SOTE?
Suurin osa ihmisistä on käsittänyt käydyn lakiuudistus keskustelun 
perusteella, että SOTE tarkoittaa ”terveyskeskus-uudistusta”. Termi 
SOTE tulee sanoista sosiaali- ja terveyspalvelut. Lakiuudistuksen al-
kuperäinen tarkoitus oli poistaa ”byrokratia” perusterveydenhoi-
don, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen välillä. Tavoitteena 
oli rakentaa järjestelmä, joka antaa ihmisille apua ja palveluja ilman 
turhaa byrokratiaa. Eri sektorit toimisivat yhteistyössä tukien tois-
tensa työtä.  Myös hajallaan oleva palveluiden järjestämis- ja talou-
dellinen vastuu oli tarkoitus järjestää niin, että asuinpaikasta riippu-
matta kaikki saisivat tarvitsevansa palvelun ja hoidon.                                              

Työ sote-kaappauksen torjumiseksi ei ole ohi, vaikka Sipilän rosvohal-
litus kaatuikin. Sote-palvelujen yksityistäminen tulee torjua kokonaan.

- Itsenäisyys ja oma raha takaisin
- Vastuu ympäristöstä ja tulevista sukupolvista
- Sote-ratkaisu uusiksi
- Asunto on jokaisen oikeus
- Aitoa kansainvälistä yhteistyötä

Käsitteet patriotismi ja nationalismi sekoitetaan joka puolella. Nä-
mä ismit lähtevät kuitenkin aivan eri arvopohjalta, eivätkä ole sama 
asia. Patriotismi on suomeksi isänmaallisuus, isänmaan rakkaus ja 
nationalismi on kansallismielisyys. Lyhyesti sanoen: patriotismi läh-
tee rakkaudesta, nationalismi vihasta. Patriootti rakastaa omaa maa-
taan, kansaansa ja kulttuuriaan, mutta ei pidä omaa maataan mui-
ta parempana. Patriootti haluaa vain elää rauhassa omassa maas-
saan. Hän antaa muiden kansojen pitää oman kulttuurinsa ja kun-
nioittaa kansojen itsemääräämisoikeutta. Nationalisti taas asettaa 
oman maansa, kansansa ja ”rotunsa” muiden yläpuolelle, pitää nii-
tä muita parempana. Sen vuoksi nationalisti on taipuvainen levit-
tämään omaa erinomaisuuttaan myös maansa rajojen ulkopuolel-
le. Väkivallan ja voiman käyttäminen vaikutusvaltansa levittämises-
sä ei ole nationalistille vierasta. Nationalisti pyrkii mahdollisimman 
laajaan hegemoniaan.

Patria o muerte

Meksikossa vasemmistopuolueiden seminaarissa 2016 opin ainakin yh-
den asian: kommunisti voi olla patriootti, mutta ei koskaan nationalisti. 
Ernesto Che Guevaran lanseeraama iskulause ”Patria o muerte!” (isänmaa 
tai kuolema) on patriotismin perustunnus. Sitä huudettiin nyrkki pystyssä 
vielä vuonna 2016 Mexico Cityn seminaarissa muutamien puheiden, eri-
tyisesti kommunistien puheiden, lopuksi. Keskustelin osanottajien kans-
sa patriotismista. Kyselin, ovatko nämä kokouksessa olevat Latinalaisen 
Amerikan vasemmisto-, sosialisti- ja kommunistipuolueet patrioottisia. 
Yleinen mielipide oli, että ne kaikki ovat patrioottisia. Ja se johtuu tietysti 
siitä, että maanosan pohjoispuoliskolla on mahtava vihollinen, joka aina 
on uhannut vasemmistohallituksia maanosan eteläosassa ja jopa kaata-
nut ne lähes kaikki vuosikymmenien mittaan. Ulkoinen uhka siis nostaa 
patriotismin kunniaan. Fidel Castro oli kommunisti, patriootti ja myös in-
ternationalisti. Internationalismi tarkoittaa muiden maiden työväenluo-
kan taistelun tukemista. Tuetaan siis vain kansainvälistä aatetta, sosialis-
mia, mutta ei levitetä omaa erinomaisuutta tai vaikutusvaltaa.

Venäjän patriotismi

Kukaan ei kai kiellä, että Venäjä on – ja on ollut oikeastaan aina – länsi-
maiden hyökkäyksien ja uhkailujen kohteena. Länsimaat haluavat hajot-
taa Venäjän ja alistaa sen omaan hallintaansa sen mittaamattomien luon-
nonvarojen takia. Venäjän itsenäisyys on uhka globaalin kapitalismin raa-
ka-aineiden saannille. Tämä ulkoinen uhka on nostanut Venäjällä patrio-
tismin suosiota. Venäläiset haluavat puolustaa omaa maataan ja elää rau-
hassa sen rajojen sisällä. Tässä yhteydessä jatkuvasti sotketaan nationa-
lismi venäläisten patriotismiin. Venäjällä ei leviä nationalismi niin kauan 
kuin siellä yksikään ihminen muistaa Suuren Isänmaallisen (patrioottisen) 
sodan fasismia vastaan. Esimerkiksi Yön sudet -moottoripyöräkerholaiset 
ovat nimenomaan patriootteja. He halusivat kunnioittaa fasismista saatua 
voittoa viemällä kukkia neuvostosotilaiden muistomerkeille Euroopassa 
70-vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi vuonna 2015. EU-maat estivät tämän 
kauniin kunnianosoituksen pääosin. Puola sulki rajansa, mutta Unkari ei 
estänyt motoristeja ja myös Suomen kautta heitä pääsi Saksaan.

Yön Sudet perustettiin Neuvostoliitossa 1989. Aluksi kerho harras-
ti rikollista toimintaa kuten muutkin motoristiklubit, mutta luopui siitä 
2000-luvulla. Enää ei tarvitse, koska presidentti Putinin hallinto tukee Yön 
Susien sosiaalista ja muuta toimintaa, esimerkiksi rock-konsertteja. Na-
tionalismin leima sopii paremmin Yhdysvaltojen toiminnan kuvaamiseen 
kuin Venäjän. Omaa erinomaisuutta (”demokratiaa”) on levitetty toisen 
maailmansodan jälkeen, yleensä väkivalloin. Venäjän patriootit haluavat 
vain rauhaa. 

Marjaliisa Siira

Patriotismi ja nationalismi
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Kalevi Wahrman
Uusimaa/Porvoo
SKP:n listat (STP)

Ei koskaan pitäisi olla ”satavarma”, nykyslangin mukaan ”sikavarma” 
jostain tulevasta tapahtumasta. Lähestymme eduskuntavaaleja, sen 
tietää ainakin kepun paniikista. Uskoin vakaasti uusien hävittäjien 
hankinnan tulevan päävaaliteemaksi. Toisin kävi. Ei edes Vasemmis-
toliitto ole nostanut meteliä miljardien turhasta hankinnasta. 

SDP:n vastustukseen en hetkeäkään edes uskonut. Ottaen huomioon 
renkimaasopimuksen, supon laajennetut kyttäysoikeudet sekä Suomen 
muuttumisen poliisivallaksi, muistelen SDP:n olleen harvoja puolueita, 
jolla oli lämpimät suhteet natsi-Saksan puolueeseen. Hävittäjien hankin-
nasta pidetään ”tarjouskilpailu”. Uskooko joku valinnan osuvan muuhun 
kuin hornetteihin? 

Militaristeille lienee luvattu kaupoista bonuksia-muuten 
älytöntä kauppaintoa ei voi käsittää. Samaan aikaan ei pieneläkeläisille 
löydy 100 euron korotusta, mutta löytyy miljardeja jaettavaksi jenkkien 
ase teollisuudelle. Väittäisin Suomessa olevan harvinaisen paljon töitä 
kirveelle. Kaikilta hornettikiimaisilta pitää kysyä muutamia kysymyksiä 
– kuten - mistä ja keneltä rahat koneisiin. Mitä Horneteilla saavutetaan 
muutakin kuin turhia sankarivainajia? Jos niin surkeasti käy, että suoma-
laisten ja jenkkiläisten sotilaitten uhoaminen johtaa sotaan Venäjän kans-
sa, ei Suomella ole muuta kuin mopen osa saatavana.

Jotain voidaan vielä pelastaa. Tipautetaan eduskunnasta kaik-
ki kiih komilitaristit ja samoin Yhdysvaltojen takapuolen nuolijat. Nämä 
henkilöt ovat minun eniten halveksimia ja inhoamia ihmisiä. Suomalai-
sen kansanedustajan tulee ajaa vain Suomen etua, ei Yhdysvaltojen etua.

Reino Welling
eläkeläinen Jämsänkoskelta

Pimennetty eduskuntavaali
* * * * * *
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