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Katso sivut 3, 10 ja 11

Irti Natosta  puolueettomaan ulkopolitiikkaan

Vappua vietettiin työn hengessä.  Näytimme 
julisteita ”Voittoisa työkansa nojaa sosialis-
miin” sekä ”Sote-kaappaus torjuttava”.  Ta-
voitteemme perustuvatkin sosialismin pää-
määrään. Marx puhui pääomien kasaamisesta 
rosvoamisella.  Sote on sama asia. Vieraam-
me Venäjältä ja Nepalista kertoivat maansa 
työläisten taistelusta.  Kalevi Wahrman arvi-
oi 100 vuotta sitten Vapusta alkanutta taiste-
lua.  Yhteisen arvion työn kehittämisestä esit-
ti Heikki Männikkö.  Pekka Tiainen puhui Tu-
russa ”Rahanteosta ihmisten ahdingolla”

Vappuna todettiin: SOS-jengin politiikka selätettävä

Ulkopolitiikamme kulkee vaaralliseen suun-
taan. Mitään näyttöä ei ole Syyrian Dumassa 
suorittamasta kaasu-iskusta. Oletettuun is-
kuun länsi vastasi ohjusiskulla, jota Suomi tu-
kee. Kaasu-iskusta Suomen media puhuu to-
siasiana. Krimillä kansa äänesti kolme ker-
taa Ukrainasta eroamisen puolesta. Siitä huo-
limatta Venäjään kohdistetaan talouspakot-
teet, joihin Suomi osallistuu. Vastoin sopimuk-
sia Nato työntyy Venäjän rajalle ja Suomen 
armeija harjoittelee Itämerellä Naton kanssa. 
Suomen on irtauduttava Nato-riippuvuudesta.

Kansa vaatii: Sote-ryöstö estettävä !

Taistelu Sotesta jatkuu. Keskusta yrittää kaapata maakunnat ja Ko-
koomus sote-toimintojen yksityistämisen. Tällä lehmäkaupalla romu-
tetaan kunnallinen demokratia ja luovutetaan edistynein terveystoi-
mi suuryritysten voittojen välineeksi. Se rapauttaa ja siirtää valvon-
nan ja päättämisen kauas ihmisestä. Hyvää terveysjärjestelmäämme 
tulee edelleen kehittää, mutta ei tuhota. Ihmiset ovat selkeästi sano-
neet vastustavansa sotea. Siksi hallituksen suunnitelmat tulee perua.

Sivut 3, 5, 7 ja 9

On palattava marxiin ja leniniin  s. 2
Rahantekoa ihmisten ahdingolla s. 3
Soten markkinamallin loppu lähenee  s. 5
Kostamus  muistuttaa naapuriyhteistyöstä s. 6
Maailman eliitin rahat varoparatiiseissa (2) s. 9
Itämeren jännitteet lännen tekosia  s. 14
Verenpunainen Varkaus  (2) s. 16
Venäjän uusi vanha hallitus s. 15

Väki esiintyi ”Aktiivimal-
lia” vastaan Senaatintorilla 
2.2.2018. Myös sote-kaappa-
usta väki vastustaa tänään 
selvin luvuin.

Myös Rauhanpuolustajat ”antoi 
siimaa” Natolle eikä halunnut 
nähdä Nato-vastaisia tunnuk-
sia YK:n päivänä 24.10.2016
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Kansan äänen järjestöjen tun-
nukset iskivät asioiden ytimeen 
ja herättivät myös kysymyksiä.

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta
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Suomen irtauduttava Venäjän vastai-
sesta rintamasta

Marx ja Engels kehittivät 
luokkataisteluteoriaa

Alustajan pohdinnat eivät kaikkia 
vakuuttaneet. Marx ja Engels olivat 
vaikuttajia ja tiedemiehiä. Ensim
mäisinä maailmassa he yhdistivät 
dialektiikan ja materialismin ja löy
sivät yhteiskunnallisia ilmiöitä sääte
levät yhteiskuntakehityksen lainalai
suudet. He todellakin odottivat por
varillisten vallankumousten vanave
dessä proletaarista vallankumousta. 
Ensin he kytkivät vallankumouksen 
kypsymisen talouspuliin. Kun tämä 
ei toteutunut, he ajattelivat vallan
kumousta kahdessa vaiheessa. En
sin synnytetään pikkuporvariston 
demokratia. Sen jälkeen vakiinnu
tetaan työväenluokan toiminta ja 
kehitetään vallankumousta sosialis
tiselle kehityslinjalle. He loivat aja
tuksen liittolaispolitiikasta ja kehit
tivät vallankumouksen teoriaa. Ve
näjällä bolshevikit omaksuivat Mar
xin ja Engelsin ajatukset ja kehittivät 
niitä edelleen. Myöhemmin Marx ja 
Engels jo ymmärsivät, ettei aika ole 
kypsä proletaariselle vallankumouk
selle. ”Taloustieteen arvostelua” esi
puheessa Marx jo totesi: ”Mikään yh
teiskuntamuoto ei häviä, ennen kuin 
kaikki sen puitteisiin mahtuvat tuo
tantovoimat ovat kehittyneet, ei
kä uusia tuotantosuhteita tule tilal
le ennen kuin niiden aineelliset ole
massaolon ehdot ovat varttuneet 
vanhan yhteiskunnan sylissä”. 

Tästä voidaan tehdä selkeä 
johtopäätös. Marxilla ja Engelsil
lä oli täysin selvillä historian suunta 
proletaariseen vallankumoukseen, 
eivätkä he odottaneet nopeaa val
lankumousta. He kuitenkin ymmär
sivät paljon luokkataistelun strate
giasta ja taktiikasta, miten proletaa
rinen vallankumous syntyy.

Samoin on laita ns. ”kurjistu-
misteorian.” Pääomaa kirjoitettaes
sa Marxilla ja Engelsillä oli jo hyvin 
selvillä se, miten myös yhteiskunta
kehitys etenee useiden lainalaisuuk
sien yhteisvaikutuksena. Jos pelkäs
tään kapitalistisen kasautumisen la
ki vaikuttaa yhteiskuntakehitykseen 
yksin, tapahtuu absoluuttinen kur
jistuminen. Yhteiskunnassa toimii 
muita lainalaisuuksia mm. luokka
taistelun laki, jotka vaikuttavat toi
seen suuntaan ja kokonaisuutena 
yhteiskuntakehitys kulkee eteen
päin.

Kadotettu Marx ja Engels

Tiedonantajassa (17/2018) artikke
lissa ”Marxin monet kasvot” Marko 
Korvela arvioi Kanadassa työsken
televän yliopistomiehen ja Marx
tutkijan Marcello Muston näkemyk
siä. Hän kuvaa Mustoa tutkijana, jo
ka ”piirtää tarkempaa ja monipuo
lisempaa kuvaa Marxista, kuin mi
tä kenties kukaan tutkija aiemmin”. 
Mitä Korvela mahdollisesti haluaa 
tällä sanoa? Kansan äänessä olem
me tuoneet viime aikoina usein
kin esiin näkemystä, jonka mukaan 
SKP:ssa dominoi ajatussuunta, jo
ka yrittää ratkaista aikamme ongel
mat pelkästään Marxin avulla. Halu
taan unohtaa Marxin ja meidän ai
kamme välissä eletty työväenluokan 
vallankumouksen ja sosialismin ko

kemus, teoreettisen työn saavutuk
set sekä työväenliikkeen strategian 
ja taktiikan kehitystyö ym. Tällainen 
ajattelu johtaa kestämättömiin risti
riitoihin. Marxin ja Engelsin historial
lisia saavutuksia oliva mm. materia
lismin yhdistäminen dialektiikkaan 
ja tämän siirtäminen yhteiskunta
kehityksen tutkimiseen ja ymmärtä
miseen sekä yhteiskuntatutkimisen 
saattaminen tieteelliselle perustalle. 
Tämä kaikki muodosti perustan nä
kemykselle työväenluokan yhteis
kunnallisesta vallankumouksesta ja 
siihen johtavasta strategiasta ja tak
tiikasta. Jos Marxin ja Engelsin kes
keisimmät tieteelliset löydöt nyt hy
lätään ja yritetään korvata se uudel
la ”toisella Marxilla”, ei Marxista ja 
työväenliikkeestä jää mitään jäljelle.

Korvela ja Musto marxilai-
sia vai Marx-tutkijoita?

Korvela siteeraa Muston luentoa 
seuraavasti: ”Marx kirjoitti paljon 
kriittisiä arvioita aikansa sosialis
teista kuten esimerkiksi PierreJo
seph Proudhonista. Hänen mieles
tään Proudhon kiinnitti liikaa huo
miota pelkästään jakopolitiikkaan, 
mutta jätti kapitalistisen järjestel
män tuotannollisen puolen huo
miotta”. Varmaan tämän asian voi 
näinkin ilmaista. Mutta kun tullaan 
maapallon toiselta puolelta luennoi
maan ja viitataan Marxiin ja Proud
honiin, niin odottaisi, että asiasta sa
notaan se olennaisin. Proudhonhan 
ei vastustanut kapitalismia. Proud
honin kirjoituksissa Marx näki sel
keän pikkuporvariston ideologin ja 
taloustieteilijän. Tässä nousee esiin 
se laadullinen uusi luokkakantai
suus, joka oli Marxin ja Engelsin ta
loustieteessä. Työväenluokan lähtö
kohdista Marx ja Engels nostivat ta
lous ja yhteiskuntatieteen tieteelli
selle perustalle. Marx piti välttämät
tömänä paljastaa Proudhonin epä
tieteelliset opit, koska niillä pyrittiin 
vaikuttamaan työväenluokan kes
kuudessa. Jos Korvela ja Musto täs
sä yhteydessä ohittavat tämän kysy
myksen, voi aivan oikeutetusti kysyä 
ovatko he marxilaisia vai pelkästään 
Marxtutkijoita?

Historialla on suunta

Artikkelin mukaan Musto vastus
taa yrityksiä yksinkertaistaa Marxia. 
Tällaisena hän pitää ”vulgääriä käsi
tystä historiallisesta materialismista 
erilaisten tuotantotapojen mekaa
nisena jatkumona”. Artikkeli jatkaa: 
”Tällaista ajatusta ei Marxilta löy
dy. Historialliset vallankumouksel
liset murrosvaiheet ovat aina radi
kaalisti avoimia erilaisille ratkaisuil
le. Historialla ei ole määrättyä suun
taa tai päätepistettä, kuten esimer
kiksi toisen internationaalin sosiali
demokraattiset intellektuellit ajatte
livat.” Tässä olisi tarpeen mainita kei
tä tarkoitetaan. Kyllä tämä kysymys 
on marxilaisten piirissä ymmärretty. 
Siinä Musto on oikeassa, että histo
rian kulku on avoin erilaisille vaih
toehdoille. Jo kurjistumisteo rian 
yhtey dessä tuli esiin, että historian 
kulkuun vaikuttavat hyvinkin erilai
set lainalaisuudet, joiden johdosta 
yhteiskuntakehitys kokee jyrkkiäkin 
käänteitä ja mutkia. 

Kaikista näistä tekijöistä huo-
limatta historialla, kuten kaikel-
la kehityksellä, on suunta.  Histo
riallisen materialismin perusajatuk
set Marx esitti ”Kansantaloustieteen 
arvostelua” esipuheessa seuraavasti: 
”Elämänsä yhteiskunnallisessa tuo
tannossa ihmiset asettuvat määrät
tyihin, välttämättömiin, heidän tah
dostaan riippumattomiin suhteisiin, 
jotka vastaavat heidän aineellisten 
tuotantovoimiensa määrättyä kehi
tysastetta.” Tähän sisältyy mm. ”tuo
tantovoimien ja tuotantosuhteiden 
vastaavuuden laki”. Sen mukaan yh
teiskunnallisen, poliittisen ja hen
kisen elämänprosessin määrää ai
neellisen elämän tuotantotapa. Ih
misyhteiskunnassa erotamme alku
yhteiskunnallisen, orjanomistuksel
lisen, feodalistisen, kapitalistisen ja 
so sialistisen tuotantotavan. Pienel
läkin näiden tuotantotapojen ana
lyysilla kykenee huomaamaan, että 
historialla on suunta. 

He todella aikovat romut-
taa Marxin

SKP:n tilaisuuksissa on nähty vieraa
na Hannu Taanila. Hänen sanoman
sa tuli esiin jo Pääomaseminaaris
sa 16.11.2013 (KÄ 6/13). Siellä Taa
nila hyvin kaunaisessa puheenvuo
rossa syytti Neuvostoliittoa Marxin 
pahoinpitelystä ja vääristelystä se
kä sensuroinnista. Hänen mukaansa 
Neuvostoliiton politrukkien kehittä
mä vulgäärimarxilaisuus on syynä 
siihen, että oikeaa Marxia tänään ei 
tunneta lainkaan. Huomionarvoista 
on, että DSL:n liittokokousseminaa
rissa puhunut Mikko Lahtinen esit
ti kielteisen kantansa ”Neuvostolii
tossa kehitettyyn” dialektiseen ja 
historialliseen materialismiin. Myös 
SKP:n Heikki Ketoharju torjui dialek
tisen ja historiallisen materialismin 
(KÄ 1/18 siv. 2). Ketoharju to  teaa: 
”Tuo jako dialektiseen ja historialli
seen materialismiin ei ole Marxin ja 
Engelsin, vaan eräiden neuvostoliit
tolaisten teoreetikkojen kehittele
mä. Mielestäni siinä sivuutetaan ai
ka paljon sitä, mikä oikeasti on Mar
xin ja Engelsin löydöissä hedelmäl
listä.” Ja myös tämä kanadalainen 
Marxtutkija Marcella Musto suhtau
tui kielteisesti dialektiseen ja histo
rialliseen materialismiin.

Paljastuuko toinen Marx?

Tässä olemme perimmäisten kysy
mysten äärellä. Marxilaisuus ja työ
väenluokan maailmankatsomus 
syntyivät, kun Marx ja Engels löysi
vät dialektisen ja historiallisen ma
terialismin. Vasta silloin kävi mah
dolliseksi taloustieteen tutkiminen. 
Jos se hukataan, ei jää mitään jäljel
le. Nyt monet luottavat siihen, että 
Marxin ja Engelsin ns. MEGAkokoel
man valmistuttua paljastuu ”toinen 
Marx”. Voimme olla täysin varmoja 
siitä, että mitään toista Marxia ei löy
dy. Marxin ja Engelsin todelliset tie
teelliset löydöt ovat meillä jo käsis
sämme. Niiden ja työväenluokan tä
hänastisen luokkataistelukokemuk
sen turvin meidän tulee luokkatais
telua kehittää. On palattava Marxiin, 
Engelsiin ja Leniniin.

Heikki Männikkö

On palattava Marxiin ja Leniniin (3)
Äskettäiseen DSL:n liittokokousseminaariin oli kutsuttu alustamaan Mikko Lahtinen aiheesta ”Hegemo-
nistiset kamppailut ja työväenliikkeen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet. Luennossaan hän lähti liik-
keelle Marxin kasvavasta merkityksestä. Alustaja nosti esiin kaksi teemaa. (1) Marx ennusti kapitalismil-
le nopeaa kuolemaa ja proletaariselle vallankumoukselle nopeaa voittoa, joka ei ole toteutunut. (2) Ka-
pitalismin lainalaisuuksiin perustuen Marx ennusti proletariaatille vääjäämätöntä kurjistumista, mikä se-
kään ei ole toteutunut. Vastapainona alustaja muistutti Manifestin tärkeimmästä teesistä ”kaikkien mai-
den proletaarit liittykää yhteen”. Sen hän esitti Marxin ja Engelsin ohjeena, jonka kautta työväenliike to-
teuttaa tehtäväänsä (?). Näitä pohdintoja alustaja arvioi Antonio Gramscin ajatuksilla ja lanseerasi jopa 
käsitteen ”Gramscilainen haaste”.

Länsimaat ovat käyneet jo vuosia Venäjän vastaista kampanjaa. Ve-
näjää on syytetty muun muassa Ukrainan kriisistä sekä Krimin val-
tauksesta. Näillä verukkeilla länsi asetti pakotteita Venäjää vastaan. 
Venäjän uhalla ja väitetyllä aggressiivisuudella on myös perusteltu 
Naton ja USA:n sotavarustelua aivan Venäjän rajojen tuntumassa. 
Suomi on epäviisaasti asemoinut itsensä lännen puolelle tässä vas-
takkainasettelussa.

Poliittinen johtomme lähti mukaan Venäjäpakotteisiin vastoin omaa 
etuam me. Pakotteet ja Venäjän vastapakotteet ovat hyydyttäneet kaup
paa monella sektorilla, vaikka valtajulkisuudessa ei juurikaan puhuta 
asias ta. Tämä on Suomelle hyvin vahingollinen kehityssuunta. Venäjä on 
maamme rajanaapuri ja suurvalta, jonka kanssa olisi luontevaa harjoit
taa vilkasta kauppaa ja muuta kanssakäymistä. Voimme hyötyä monin 
tavoin Venäjän läheisyydestä, mikäli emme omilla toimillamme sitä estä. 
Tämä edellyttää täysin toisenlaista lähestymistapaa ulkopolitiikassamme.

Nykyinen hallitus on jatkanut ja entisestään voimistanut edel-
täjiensä katastrofaalista ulkopolitiikkaa. Kun Natojäsenyyden vas
tustus on kansan keskuudessa pysynyt ennallaan, on hallitus ottanut lin
jakseen kahdenkeskisten sotilaallisten suhteiden edelleen tiivistämisen 
USA:n kanssa. Hallituksen harjoittama USA:n miellyttäminen hinnalla mil
lä hyvänsä on monen ongelman taustalla. Tilannetta ei ainakaan helpota 
pyrkimys näyttäytyä EU:n vastaan hangoittelemattomana mallioppilaana.

Venäjä-pakotteisiin alistuminen on erinomainen esimerkki tä-
män ulkopoliittisen linjan tuhoisuudesta. Isäntämaasopimuksen sol
miminen Naton kanssa on niin ikään varoittava esimerkki nykylinjan va
hingollisuudesta. Venäläisdiplomaatin karkotus Skripalin hämäräperäi
sen myrkytystapauksen vuoksi on tuorein esimerkki hallituksen lammas
maisesta ulkopolitiikasta. Tähtitieteellisen kalliit uudet hävittäjät tullaan 
hankkimaan USA:sta, koska tällä tavoin voidaan lujittaa maidemme vä
listä sotilaallista kytköstä.

Tilanne on käymässä hyvin vakavaksi, kun julkisuudessakin jo pu
hutaan mahdollisen suursodan vaarasta. On selvää, etteivät USA ja Nato 
pelkän huvin vuoksi keskitä sotakalustoaan ja joukkojaan Venäjän rajo
jen tuntumaan. Kyse ei kuitenkaan todellisuudessa ole väitetystä Venäjän 
uhasta. Kun katsotaan tosiasioita ja unohdetaan propagandan pintakuo
hunta huomataan, että Venäjän käyttäytyminen kansainvälisessä politii
kassa on ollut itse asiassa hyvin maltillista, kun ottaa huomioon lännen 
Venäjän vastaisen retoriikan ja sotavarustelun.

Kyse on imperialististen valtojen tarpeesta vallata uusia aluei-
ta ja luonnonvaroja kapitalistisen talouden ylläpitämiseksi. Venäjällä on 
tunnetusti rikkaat luonnonvarat, ja niitä ulkovallat ovat turhautuneina 
himoinneet lähes sadan vuoden ajan alkaen NeuvostoVenäjän perusta
misesta vuonna 1917. Neuvostoliiton hajottua oli lyhyt kausi jolloin län
nessä ajateltiin Venäjän alistuvan lännen alusmaaksi ja raakaainevaras
toksi. Toisin kävi, Venäjällä on uutta itsetuntoa eikä se suostu alistumaan 
lännen saneluun.

Suomen ei tässä kiristyvässä tilanteessa ja mahdollisessa kon-
fliktissa pidä missään tapauksessa asettua lännen puolelle. Kyse on 
kansakuntamme elinehdoista ja selviytymisestä. On hylättävä nykyinen 
tuhoisa ulkopoliittinen suuntaus. On palattava PaasikivenKekkosen ul
kopolitiikan linjalle. On ryhdyttävä rakentamaan luottamusta ja molem
pia hyödyttävää yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä.

Sivu 2 Nro 3/18ansanääniK



Kauan – kauan 
sitten Marx sel-
vitti, että kaikki 
tavarat ovat vain 
ihmisen työn yh-
disteitä. Tava-
roita ovat kaikki 
ne, jotka tyydyt-

tävät jonkun ihmisen tarpeen 
riippumatta siitä synnyttäköön 
sen vatsa tai mielikuvitus. Hän 
sanoo, että jos tavaroista pois-
tettaisiin kaikki niihin käytetty 
työ, jäljelle jäisi vain aineet sel-
laisina, kuin ne tavataan luon-
nossa. Vaikka havainto on van-
ha, aina se sykähdyttää. 

On huikeaa katsella ympärille ja 
miettiä kuinka kaikki ympärilläm
me oleva tavara, upeat rakennuk
set ja rakennelmat, kaikki teillä liik
kuvat autot ja taivaalla lentelevät 
koneet läppäreihin ja kännyköihin 
saakka ovat pelkkiä työn yhdistei
tä, pelkkää työtä. Kaikki tämä joh
taa ensimmäiseen ajatukseen sii
tä, että ilman pakkatyöläisten yh
teisiä ponnistuksia, tietoa, taitoa ja 
aherrusta noita tavaroiden ihmeel
lisyyksiä ei olisi olemassa. 

Toinen ajatus on, että kuinka
han noiden tavaroiden valmistajat 
ovat kautta aikojen eläneet ja tul

leet toimeen. Se tiedetään, että ko
ko tähänastinen ihmiskunnan his
toria on luokkataistelujen historiaa. 
Harvat ovat koko ajan rikastuneet, 
kun toiset ovat tehneet työt ja tais
telleet niukasta toimentulosta. 

o o o
Marx löysi mm. kapitalismia ohjaa
van ihmisestä riippumattoman luon
nonlakien kaltaisen arvolain. Sen 
keskeisenä sisältönä ovat työnarvo, 
jossa on palkka ja lisäarvo. Työn ar
vo on se arvo, jonka työntekijät ovat 
luovuttaneet työvoimastaan vanho
jen tavaroiden kulumisen korvaami
seen ja kokonaan uusiin tavaroihin. 
Osan luovuttamastaan työn arvos
ta työläinen saa palkkana elääkseen 
ja kasvattaakseen uutta työvoimaa. 
Toisen osan kapitalistit ottavat itsel
leen lisäarvona. 

Työväenluokka ei tuotannos-
sa omista muuta kuin työvoiman-
sa. 2016 heitä oli 2,4 miljoonaa, 86,1 
% palkkaa saaneista. Kapitalistien 
luokka omistaa pääomat, tuotan
non välineet. Heitä oli noin 0,4 mil
joonaa, 13,9 %. 

Luvut kuvaavat luokkajakoa, 
vaikka tässä työväenluokassa on 
pieni väliryhmä, joka ei siihen kuu
lu, mutta pienituloisena on tavalli
sen palkkatyöläisen kaltainen. Myös 
kapitalistien luokassa on pienen pie

ni joukko, joka ei omista pääomia, 
mutta tulojensa vuoksi (esim. muu
tamat ayjohtajat) ovat heidän kal
taisiaan. Olkoon miten tahansa, niin 
työväenluokalla on yhteiskunnassa 
valtava enemmistö. Näiden kahden 
luokan edut ovat keskenään sovitta
mattomassa ristiriidassa.        

Kun kansantalouden koko-
naistuotannosta vähennetään 
kapitalistien ikioma pysyvä pää-
oma, saadaan kansantulo. Siinä ovat 
palkat ja lisäarvo. Molemmat joutu
vat vielä uudelleen jakoon. Niistä 
vähennetään verot ja sosiaaliturva
maksut, sekä palkat, jotka ovat lä
hellä tai yli työn arvon. Uutta arvoa 
tuottamattomina suurpalkat on siir
rettävä lisäarvoon. Kaiken tämän jäl
keen jää sotu ja julkisen talouden 
nettoosuus sekä nettopalkat ja ka
pitalistien anastaman lisäarvon net
to.

o o o
Vuoden 2016 loppujaossa sotun 
ja julkisen talouden yhteenlasket
tu nettoosuus koko lisäarvosta oli 
91,6 miljardia, nettopalkat olivat 
39,7 miljardia ja kapitalistien anas
tama lisäarvon netto oli 103,0 mil
jardia euroa. Tuon valtavan (259,4 % 
palkoista) lisäarvoanastuksen eteen 
todelliset kapitalistit eivät ole pan
neet tikkua ristiin. Siksi on aiheellista 

kysyä; mihin kapitalisteja tarvitaan?
Lienee sanomattakin selvää, 

että jokainen arvonsa tunteva talou
den tutkimuslaitos sanoo, että ei tuo 
pidä paikkaansa. Ilmeisesti he sano
vat, että bkt:ssä ei yksinkertaisesti 
ole tuollaista summaa, eikä sille ole 
siinä tilaa. Luultavampaa kuitenkin 
on, että kaikki vaikenevat kuo liaaksi 
tiedot moisesta rosvouksesta.

Asia on niin, että he eivät 
osaa eivätkä haluakaan sitä las-
kea. Tilastokeskuksella, joka on 
tässä asias sa virallisena tilastoläh
teenä, on muutamia sekä osaami
sen että ymmärtämisen vaikeuk
sia. Nimittäin vuonna 2016 sen sy
lissä oli 209,9 miljardia ja viimevuon
na 219,8 miljardia euroa, jonka ole
massaoloa he eivät osaa selittää. He 
eivät tiedä, mistä se tulee tai mitä se 
on, siksi EU:n neuvosta he sanovat 
sitä kylmän rauhallisesti joksikin ih
meen taivaan lahjan saaduksi väli
tuotteeksi. 

Ja mikä kummallisinta, tämä 
ei ole ainoa asia, jota Tilastokeskus 
ei osaa selittää. Se väittää ja taas kyl
män rauhallisesti, että 1961–1975 
syntyneet 1 069 572 lasta ovat kaik
ki elossa ja maassa vuonna 2040. 
Miten se on mahdollista, kun jo nyt 
heistä on moni kuollut ja lähtenyt 
maasta pysyvästi, sitä he eivät osaa 

selittää. Siitä huolimatta he riemui
ten ilmoittavat, että myös kaudella 
1991–2005 syntyneet 959 991 las
ta ovat elossa ja maassa.  

Tällainen sekoilu ei ole sat-
tumaa vaan tarkasti harkittua 
petosta. Sillä halutaan todistaa, 
että kapitalistit ovat välttämättö
miä, kun he omistavat kaiken, jolla 
kansantalous pyörii. Ilman heidän 
pääomiaan tuotanto ja koko elä
mä pysähtyy. Meiltä halutaan kai
kin keinoin salata, että kaikki tava
rat, pääoma on vain ihmisten työ
tä, jonka tuloksista kapitalistit ovat 
anastaneet ja anastavat itselleen 
valtavan osan joka ainoa päivä. 

Pienet palkat ja kapitalistien 
anastama lisäarvo on luokka-
taistelukysymys. Työväenluokal
la, joka ei omista muuta kuin työ
voimansa, on kaikki valta ja voima 
jos se niin haluaa.  Työväenluok
ka, jonka osuus on yli viisi kuudes
osaa koko väestöstä, on tänään ha
jallaan kuin varpusparvi, siksi se on 
riistetty luokka. Tiedon lisääntyes
sä se ajanoloon huomaa kapita
listien tarpeettomuuden ja vähin 
erin se muuttuu luokaksi itseään 
varten. 

Kai Kontturi

Sisäisen turvallisuuden uhka kulmi
noituu työttömyyteen, pienituloi
suuteen, terveydestä johtuviin kus
tannuksiin ja kirottuun ulosotto ja 
perintäbusinekseen, joka tekee ra
haa kotimaisille ja ulkomaisille pää
omille ahdingolla, jota aiheuttavat 
edellä luetellut tekijät ja yritysten 
usein tarpeettomat verohallinnon 
ajamat konkurssit tai muut erityi
set syyt. 

Ulosotto- ja perintävelkojat 
perustelevat toimintaansa velan-
maksumoraalin puuttumisella. 
Tämä on rasisminluonteista rehellis
ten ihmisten leimaamista. Perim
mäinen ongelma on velkojien jouk
koon jalansijaa saanut moraaliton 
rahanteko  ihmisten ahdingolla ja 
maksuvaikeudella. Tällöin velkojan 
moraali puuttuu eikä velanmaksu
moraali. 

Asiallinen velkoja on häviäjä 
rahantekovelkojien puristukses-
sa kuten ihmiset, joita ollaan väärin 
velkomassa. Suuri osa ulosoton 
perinnästä tehdään ilman oikeuden 
tuomiota, joka vahvistaisi velan pe
rusteen ja määrän. Tästä on seuran
nut ja seuraa jopa vuosikymmenten 
perintää, jossa velka ei koskaan ker
ry maksetuksi.

Ulosotossa peritään 4,2 
miljardia

Kriisiä kuvaa, että nykyisin 500  000 
ihmistä (10 % aikuisväestöstä) on 
vuosittain ulosotossa. Koko ajan on 
ulosotossa 230  000 henkilöä ja yli 
370  000:lla ovat luottohäiriömerkin
nät (8 %:lla väestöstä). Lisäksi ovat 
yritykset ja yhteisöt noin 10 % näis
tä määristä. Ulosotossa peritään 4,2 
miljardia euroa. Tästä ulosotetaan 
vuosittain 1,1 miljardia euroa, mutta 

saman verran tulee lisää eikä sum
ma pienene.

On virheellinen kuvitelma, 
että tuo 4,2 miljardia olisi aarreark
ku, joka tuottaa hyvää korkoa val
tiolle. Todellisuus on, että ulosoton, 
oikeuslaitoksen ja poliisin kustan
nukset perinnästä ovat suuremmat 
kuin perityksi saadut verot ja muut 
julkisen vallan maksut, kun ei puhu
ta vain ulosoton suorista kustan
nuksista, vaan otetaan huomioon 
velkomisjärjestelmän kustannukset 
kattavammin.

Tilanne on vielä huonom-
pi valtiontalouden kannalta, kun 
otetaan huomioon ulosoton nega
tiiviset seuraukset kuten työpaikko
jen menetykset turhien konkurssien 
takia, ulosoton aiheuttama sosiaali
kustannusten lisääntyminen, kan
salaisten työhalujen vähenemi
nen. Lisäksi tekemisen pakenemin
en harmaaseen tai mustaan talou
teen moninkertaistaa vahingot ja 
menetetään luottamus oikeusjärjes
telmän toimivuuteen. Ulkomaisten 
perintäyhtiöiden perimät määrät, 
korot ja palvelumaksut lisäävät nor
jalaisen ja amerikkalaisen pääoman 
tuottoja, mutta suomalaisten pien
yrittäjien ja pikalainoihin erehtynei
den tai väärän velkomisen kohteek
si joutuneiden kansalaisten päivä 
ei koskaan nouse, kun bonuksia 
ahneh tiva ulosotto kuristaa perhe
kunnat yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Yksistään terveysmaksuja 
on ulosotossa 400   000 kpl. Nii
tä myydään kansainvälisten pe
rintäyhtiöiden perittäviksi suu
rimpana Lindorff, jonka pääpaikka 
on Turussa ja omistus ulkomailta. 
Tämä on silti vain jäävuoren huip
pu, sillä ulosottoasioita on vuoden 

mittaan vireillä 4,3 miljoonaa kap
paletta.

Kiinteistöjä pakkohuuto-
kaupataan yhä enemmän

Kiinteistöjä pakkohuutokaupataan 
noin 2  000 vuodessa, sekä asunto
ja että maa ja metsätiloja, kesämök
kejä ja elinkeinorakennuksia. Määrä 
on paisunut 2010luvulla. Tällä vuo
sikymmenellä pakkohuutokauppo
ja on nykymenolla 20 000 asuntoa 
ja muuta kiinteistöä. Lisäksi myy
dään moottoripyöriä, autoja, venei
tä ja muita kestokulutushyödykkei
tä. Näissä viranomaisrealisoinneis
sa myös nettihuutokaupat keräävät 
huimia tuloja ja lyhyellä myyntiajal
la takavarikoidut kohteet myydään 
hyvin usein alihintaan. Esimerkkejä 
löytyy useita kymmeniä prosentte
ja alihintaisista kaupoista ja viiväs
tyskorot lisätään turhassa ulosotos
sa päälle!

Kun ulosotossa oleva saa lisää 
työtuloa, vero, ulosotto ja asumis 
ja muiden tukien väheneminen vie 
siitä 90 %, 90 euroa 100 eurosta. 10 
euroa jää. Kun ulosotto ei kata vii
västyskorkoja ja ulosotto ja muita 
palkkioita, pitkittyvästä ulosotosta 

ei koskaan voi päästä eroon.
Ulosotto synnyttää siis 

törkeän tahallisesti uusia ulosot-
toja, joissa 15 vuoden vanhenemi
nen käynnistyy aina uudelleen ja 
uudelleen. Kerran ulosottoon jou
tunut voi olla siinä kymmeniä vuo
sia. Kun ulosotto hakee varoja myös 
vanhemmilta ja lapsilta ja sisaruk
silta lastenlapset huomioon ot
taen ulosoton vaikutus voi ulottua 
neljään sukupolveen. Suomen ulos
ottojärjestelmä on kovuudessaan 
ehkä ainoalaatuinen maailmassa.

Tuomioiden määrä monin-
kertaistunut 

Oikeuslaitoksen ratkaisujen mää
rä on vuosittain noin 500  000, mis
tä käräjäoikeuksissa noin 450  000. 
Siitä noin 300   000 on velkaan liit
tyviä MAKSUVELVOITETUOMIOITA. 
Niiden määrä  oli 1995 noin 50  000 
kpl ja 2005 noin 70  000 kpl ja tänään  
300 000 kpl. Määrä on kuusinkertais
tunut. Lisäys 250 000:lla on puolet 
asiamääristä oikeuslaitoksessa ja li
säys on tapahtunut etenkin finanssi
kriisivuosina. Tämä on saanut aikaan 
oikeuslaitoksen resurssipulan.

Perintäyhtiöiden ykkönen 

Rahantekoa ihmisten ahdingolla

MIHIN KAPITALISTEJA TARVITAAN? 

Massatyöttömyys ja massaulosotot synkistävät 100-vuotiaan 
Suomen tulevaisuutta. Tarvitaan korjaavat toimet epäkohtiin ja 
työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Suomen kansanvallal-
le rakentuva itsenäisyys 100 vuotta sitten on ollut Suomen kansan 
kannalta valtavan tärkeä historiallinen saavutus. Suurin turvallisuus-
uhka Suomessa on sisäisen turvallisuu den uhka. Se koskee työttö-
myyttä, ulosoton ja perinnän uhkaa sekä kansalaisten suoranaista 
heitteille jättöä.  

Suomessa on ulkomailta omistet-
tu Lindorff, jonka Suomen pääpaik
ka on Turku. Ulosottojärjestelmä 
pumppaa ihmisten toimeentuloon 
saamia ja tarvitsemia varoja Lindorf
fille, jota on arvosteltu siitä, että se 
on kiertänyt verojen maksua Suo
meen ja muille perintäyhtiöille. 

Kehotan käynnistämään toi-
met, joilla kunnat irtautuvat Lin-
dorffin käytöstä. Kaikki ihmiset 
voivat ryhtyä karttamaan ostamista 
sellaisista yrityksistä, jotka käyttävät 
Lindorffia. Perintäyhtiöiltä tulee 
poistaa perintäoikeuksia. Lindorffin 
boikotoiminen ainakin toistaiseksi 
auttaa virheiden korjaamista. Näin 
me kansalaiset voimme kansalais
liikkeen keinoin tarttua asiaan, kun 
muutoin korjausta ei saada aikaan. 
Valtakunnanvoudin viraston ja Lin
dorffin kytkentä Turussa ja valtakun
nallisesti tulee katkaista.

Pekka Tiainen 
1.5.2018 Turun vappu

Sipilän SSS-jengi lähti sopeuttamaan 10 miljardin edestä. Tälle sopeu-
tukselle löytyi heti 30000 vastustajaa. Perintäyhtiöt ja veroparatiisit ei-
vät silloin sopeutuksen piiriin kuuluneet. Nyt alkaa näyttää siltä, että  
ulosoton ja perinnän kriisi aletaan nähdä hädänalaisen ihmisen hyväk-
sikäyttönä. Kuva ”Vain kaksi kättä”- protestista 10.6.2015
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Oikeuslaitoksen kriisi

Yhteiskunnan todellisuus 
selvisi Marxille, kun hän 
Reinin lehden toimittaja-
na näki, miten köyhille ta-
lonpojille,  joiden oli otet-
tava metsistä polttopui-
ta ja pyydystettävä an-
soilla jäniksiä, rätkittiin 
tuomioita salametsästyk-
sestä ja puuvarkauksis-
ta. Oikeus, jonka piti olla 
yhdenvertainen, ”maail-
manhengestä” lähtevä, 
paljastui Marxille vallan-
pitäjien keinoksi hallita 
ja riistää. Tämän jälkeen 
Marxista tuli marxilainen. 
Olisiko tänään tästä opit-
tavaa? Ainakin käräjäoi-
keuksien 450 000:sta tuo-
miosta 300 000 on vel-
kaan liittyviä maksuvel-
voitetuomioita, joita kä-
räjäoikeudet eivät miten-
kään kykene asiallises-
ti ratkaisemaan. Onko oi-
keus edelleen olemassa 
riistäjiä varten? (KÄ/toi-
mitus)
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”Viennin mallilla” tarkoi-
tettiinkin keskitettyä

KIKYsopimuksen solmimisen yhtey
dessä ja sen jälkeen keskusteltiin 
työmarkkinajärjestöissä ns. Suo
men mallista. Sillä tarkoitettiin sitä, 
että vientialojen (teknologia, pape
ri) palkankorotuksilla määritellään 
kaikkien muidenkin alojen korotuk
set. Elinkeinoelämän keskusliitto 
(EK) päätti sittemmin, ettei se enää 
tee keskitettyjä työmarkkinaratkai
suja. EK:n päätös ei kuitenkaan tar
koittanut sitä, että ajatuksesta olisi 
luovuttu.

Syksyllä -17 alettiin puhua 
“viennin mallista”, jolla tarkoitet
tiin tismalleen samaa asiaa sillä ero
tuksella, että mitään laajaa keskitet
tyä ratkaisua ei tehdä, vaan neuvot

telut hoidetaan alakohtaisesti.
Ensimmäisenä sopimus syn-

tyi teknologiateollisuuteen, jäl
leen kerran. Tämän vientialan pal
kankorotus on pohja, jota ei ole yli
tetty. Prosentit ovat samat jokaisella 
alalla. Poikkeuksena, kuten jo todet
tiin, oli rakennusala, jossa palkanko
rotukset toteutetaan senttimääräi
sinä. Ne ovat suurin piirtein kustan
nusvaikutukseltaan samaa luokkaa. 

Miten tämä on mahdollista? 
Siten, että EK ja työnantajaliitto tek
nologiateollisuus ry. (ja teollisuus
liitto?) vahtivat haukan lailla, ettei yli 
3,2 prosentin korotuksia tule. Vahti
minen näkyi erityisesti juuri raken
nusalalla, jossa työnantajat olivat 
valmiita aloittamaan koko alaa kos
kevan työsulun, estääkseen suurem
mat palkankorotukset.

Ihmetystä herätti sovitteli-
ja, joka ei sovitellut

Ihmetystä on herättänyt myös valta
kunnansovittelija Minna Helle, joka 
ilmoitti jo hyvissä ajoin ennen kuin 
yhtäkään sopimusta oli solmittu, si
toutuvansa “ viennin malliin”. Kai
kesta muusta siis voitiin neuvotella, 
kunhan 3,2 prosenttia ei ylitetä! Mi
tähän olisi tapahtunut, jos joku olisi
kin yrittänyt sopia pienemmistä ko
rotuksista? Olisiko Helle sanonut, et
tei vähempi kuin 3,2 prossaa käy?

Vähintään yhtä paljon ihme-
tystä herätti valtakunnansovit-
telija Helteen ilmoitus siirtymises
tä työnantajaliitto teknologiateol
lisuus ry: n palvelukseen kesken 
virkakauden! On epäilty, että hä
net palkittiin palveluksistaan Suo
men kapitalisteille. No, olkoon asia 
niin tai näin. Siirto on joka tapauk
sessa moraalisesti hyvin arveluttava. 
Meillä oli sovittelija, joka ei sovitellut 
puolueettomasti, vaan ilmoitti, että 
korotus on tämä, enempää ei tipu  
ja siirtyi toisen osapuolen palveluk
seen kesken virkakauden! Jos hän 

olisi siirtynyt jollekin aivan muulle 
alalle, esim. marketin kassamyyjäk
si, niin ei siinä mitään moraaliongel
maa olisi syntynyt.

Kuka Helteen tilalle?

Valtakunnansovittelija valitaan vuo
ronperään työntekijä  ja työnanta
japuolelta. Helle valittiin virkaan 
työntekijäjärjestöjen esityksestä. 
Seuraava sovittelija siis tulee valituk
si työnantajien esityksestä. Toisella 
osapuolella, eli tulevassa valinnas
sa työntekijäjärjestöillä on kuiten

Kevään TES-kierros neuvoteltu
Viimeisetkin työehtosopimukset alkavat olla tämän vuoden ja kier-
roksen osalta neuvoteltu ja hyväksytty. Ne noudattavat palkanko-
rotusten osalta teknologiateollisuudessa syksyllä sovittua 3,2 pro-
sentin korotusta, joka toteutetaan kahdessa erässä. Jälleen kerran 
jo ennestäänkin suuria ala- ja työpaikkakohtaisia palkkaeroja kas-
vatettiin TES:n prosenttikorotuksilla. Ainoa poikkeus oli rakennus-
ala, jossa palkankorotukset toteutetaan senttimääräisenä. Vieläpä 
niin, että yleiskorotus on 30 senttiä ja taulukkopalkkoja korotetaan 
40 senttiä, jolloin ne lähenevät käytännön palkkatasoa.

kin oikeus hyväksyä tai hylätä työn
antajain esitys. Aika näyttää kuka tu
lee valituksi.

Teknologiateollisuus ry:n työ-
markkinajohtaja Eeva-Liisa Inke-
roinen ilmoitti alkuvuodesta eroa
vansa tehtävistään. Hän ei ole kerto
nut, mitä jatkossa aikoo. Minna Helle 
menee juuri Inkeroisen tilalle. Eihän 
vaan menossa ole tehtävien vaihto 
koplaus? Se olisi jo liian paksua.

Markku Nieminen 
Pääluottamusmies

Työttömiä saatettiin synnintuntoon 
Aktiivimallilla. Kun tehtävänsä teh
nyt Sininen ministeriryhmä väistyy, 
niin paikan täyttävät SDP ja Vasem
mistoliitto valmiina jatkamaan Ko
koomuksen johtamaa oikeistopoli
tiikkaa. Miljoonajäsenisen SAK:n jä
senliitot ovat solmineet jälleen yksi 
toisensa perään maltilliset työllisyyt
tä tukevat palkkaratkaisut. 

Oikeansuuntaista mutta riit-
tämätöntä. Suomen Yrittäjien toi
mitusjohtaja Mikael Pentikäinen 
suositteli jäsenyrityksilleen ja työn
tekijöille siirtymistä ammattiliittojen 
työttömyyskassasta Loimaan kas
saan. Syöttinä on lupaus, että työn
antaja maksaa työttömyysvakuu
tuksen. Pentikäisen tehtäväksi on 
annettu maltillisia palkkaratkaisu
ja suoltavan ammattiliittokonsernin 
kukistaminen. Suora tie olisi lopet
taa ammattiliittojen jäsenmaksujen 
työnantajaperintä. Nykyiset demo
kraattiset liitot eivät itse kykene ke
räämään jäsenmaksuja. Työnantaja
perinnän lopettaminen olisi samalla 
SAK:n suuruuden loppu, liian moni 
johtava aydemari joutuisi vapaiden 
työmarkkinoiden tuulen riepotelta
vaksi. Hädässään he turvautuisivat 
kammoksumaansa yleislakkoon ja 
sitä työnantajakapitalistit tässä vii
meksi haluavat. Demarijohtoisel
la ayliikkeellä on vielä käyttöä, kun 
työläisten eläkkeiden poissyöminen 
on tullut päiväjärjestykseen. Dema
riutta ei auta tappaa, sillä on tietä
mätöntä mitä tilalle tulee.

Kommunisteilla on vara va-
lita kolmen vallankumoukselli-
sen puolueen välillä. Teoreettinen 
avuttomuus vallitsee kaikissa niin sa
notuissa kommunistisissa puolueis
sa. Jokainen kommunisti vie saman 
tietoisuuden siirtyessään puoluees
ta toiseen, mikä hänellä on valmiina 
entisessä puolueessaan. Mikä silloin 
muuttuu tässä uudessa puolueessa, 
kun emme ole entisessä puoluees
samme kyenneet muuttamaan sen 
linjaa piirun vertaa kohti sosialistis

ta vallankumousta. Marx on meille 
jumalankuva, jonka tekstejä kopioi
daan, mutta teoriaa ei kehitetä nyky
ajan olojen mukaiseksi. Lenin, jonka 
nimenkin mainitseminen on tämän 
päivän kommunisteille arveluttavaa, 
kehotti jokaista puolueen jäsentä ri
kastuttamaan tietoisuuttaan kaikil
ta tieteen aloilta. Leninin mukaan 
Marx ja Engels laskivat vasta kom
munistisen teorian kulmakivet, joi
den päälle rakennus nousee. Kun
nianarvoisa neuvostoakateemikko 
Teodor Oizerman pilkkasi teokses
saan ”Marksizm i utopizm” Leninin 
vaatimusta mahdottomana toteut
taa. No Leninhän oli hieman yksin
kertainen, mutta hän ainakin kartut
ti tietojaan hyvin monella alalla, ei
kä olisi meillekään pahitteeksi kar
tuttaa tietojamme.

Puolueissa tärkeintä on joh-
tavien tovereiden tahdon mukai-
nen oikeassa oleminen. Keskuste
lua ei suvaita. Joskus vanhaan neu
vostoaikaan puhuttiin tieteellises
tä sosialismista. Tieteeseen kuuluu 
epäily ja kaiken kyseenalaistaminen. 
Stalinismista puhuminen on sallit
tua, sen porvarit ja muut demarit 

hyväksyvät. Mutta hyvinvointivaltio 
käsitteestä, tästä demarien sosialis
mista kapitalismin ja veroparatiisien 
maailmassa pidetään tiukasti kiinni 
”kun ihmiset ovat tottuneet siihen”.

Kommunistien vallankumouk-
sellisuus palautuu aina vaaleihin. 
”Milloin ihmiset heräävät puolusta
maan etujaan?” Hyvin monet ovat 
jo havainneet, ettei vaaleilla muu
teta mitään. Ne palvelevat vallassa 
olevaa porvaristoa. Vaalit nykyises
sä tilanteessa tarkoittavat sitä, että 
saamme äänestää toisten asettamia 
ehdokkaita. Vaaleilla varmistetaan 
se, että valtasuhteissa ei tapahdu 
muutoksia. ”Ihmiset” ovat käyneet 
riittävästi koirakoulua oppiakseen 
sen, että puoluekannalla ei ole mer
kitystä, kun ”kommunisti” ja muu 
vasemmistolainen pääsee porvaril
lisen valtion eduskuntaan ja halli
tukseen. Vasemmistoliiton toverei
den ollessa hallituksessa, sain mo
net kerrat kuulla jakaessani Tiedon
antaja nimistä vallankumousjulkai
sua Iisalmen markkinoilla, että kom
munistit ovat hallituksessa. ”Tietoa 
on helpompi horjuttaa kuin uskoa.” 
Adolf Schicklgruber. 

Toveri Kiiskisen toivomusaloite: 
”Lottovoittohaaveisiin käytetyt ra
hat työväenlehtien rahoittamiseen.” 
Mutta ovatko työväenlehdet lotto
haaveiden veroisia vetovoimaltaan?

Viljo Heikkinen 
Lapinlahti 14.5.2018

Timo Soini sen oivalsi ensimmäi
senä. Kansalle vastenmielistä pi
tää vastustaa. Soini alkoi puhua 
perussuomalaisista kansanliikkee
nä – ei perinteisenä puolueena. 
Harhautus oli täydellinen. Äänes
täjät antoivat haisevan vastalau
seen Soinin kutsumille, ns. perin
teisille puolueille ja äänestivät pe
russuomalaisia. Soini unohti ker
toa, ettei kansanliike ole vain sa
noja tai pelkkää parlamentaarista 
äänestämistä. 

 Tänään eri puolueet ilmoit-
tautuvat vuoronperään kansa-
laisliikkeiksi. Keskustan puheen
johtaja Juha Sipilä kutsui kansan
edustaja Harkimon mukaan suu
reen keskustalaiseen kansanliik
keeseen. Kokoomuksesta riennet
tiin oitis tekemään heistä suurinta 
kansanliikettä. Myös demareiden 
Antti Rinne on muistuttanut hei
dän olevan kansanliike. 

 Suomalaiset puoluepamput 
ovat panneet merkille euroop-
palaisen ilmiön, kuinka monessa 
maassa suosiota ovat kasvattaneet 
uudet, vanhoista puolueista irtau
tuneet erilaiset ryhmät, jotka kut
suvat itseään kansanliikkeiksi. Ko
va oikeistolainen politiikka ympä
ri Eurooppaa on vieraannuttanut 
ja suututtanut ihmiset pois politii
kasta. Oikeisto on ajautunut vää
jäämättä umpikujaan. 

  Poliittinen kansanliike on 
lähtöisin vasemmistolaisesta 
työväenliikkeestä  parhaana esi
merkkinä vanha kunniakas SKDL. 
Aito, poliittinen kansanliike läh
tee yhdessä tekemisestä, yhdessä 
vaikuttamisesta yhteiskunnallisiin 
asioihin. Laaja kansanliike toimii 
edustuksellisessa päätöksenteos
sa, kaduilla ja kansanjoukoissa, ei 
vain äänestyskopeissa. 

 Oikeistolainen sumutus uu
sista kansanliikkeistä tai puolueis
ta, jotka innolla kehuvat olevansa 

kansanliikkeitä, vailla ideologioi
ta, on tuuleen huutelua, täyttä 
humpuukia. Hyvänä esimerkkinä 
Ranskan presidentti Emmanuel 
Macronin 2016 perustama ”kan
sanliike” Tasavalta liikkeellä. Uusi 
liike nosti Macronin presidentik
si, mutta Macron on osoittautu
nut kaikkea muuta kuin kansalais
ten presidentiksi. Osoituksena val
tavat massamielenosoitukset, kun 
herra ”kansanliike”, on rajusti hyö
kännyt tavallisten ranskalaisten oi
keuksia vastaan, pyyhkien pöytää 
työläisillä ja heidän mielipiteiltään, 
arvoillaan.

 
Aave kummittelee Euroo-

passa, sanoi Karl Marx aikoi-
naan. Uusi aave kummittelee oi
keistolaisen Euroopan yllä  va
semmistolaisten kansanliikkeiden 
aave. Esimakuna muun muassa 
espanjalainen Podemos ja muuta
mat muut, jotka ovat menestyneet 
ja ovat osoittautuneet todellisiksi 
kansanliikkeiksi.

 Pelko on suuri vallassaolijoi-
den leireissä. Kaikki voitava teh
dään, ettei vaan Suomeen nouse 
esim. uutta punavihreää liikettä, 
jonka toiminta perustuisi laajaan ja 
todelliseen vaikuttamiseen ihmis
ten elämän joka osaalueella. Lii
kettä, jossa ihminen itse on kaiken 
keskiössä ja päättämässä omista 
ja lähiympäristönsä asioista, myös 
koko yhteiskunta huomioiden. 

  Siksi ei ole ihme, että Har-
kimon perustama Nyt – liike sai 
kohtuuttomasti palstatilaa eri me
dioissa. Oikeistolaisen ”kansanliik
keen” tehtävä on puheista huoli
matta taata vanha valta, kun taas 
oikea kansanliike luo uutta, uudis
taen yhteiskuntaa ihmisten hyvin
voinnista huolehtien – ihmisten 
ja luonnon parhaaksi. Se taas on 
myrkkyä oikeistolle. 

Punainen leka

Puolueetko kansanliikkeitä?
Ihmiset yhä laajemmin ovat kyllästyneet puoluepoliittiseen kep-
lotteluun. Eikä ihme, sillä tietoisuuden kasvaessa, poliittinen teat-
teri avautuu uudella, vastenmielisellä tavalla jokapäiväiseen elä-
mään. 

Hurskaiden toiveiden loputon vaellus
Suomessa on liian vähän puolueita. Kokoomus ja Kepu poikivat kan-
sanliikkeitä ja Perussuomalaiset pullautti sinisen ministeripuolueen. 
Näistä tempuista huolimatta oikeistoideologia jatkaa vakaata vael-
lustaan kohti länttä ja vapautta. Kepun ja Perussuolaisten voimin 
saatiin aikaan Kilpailukyky loikka lomarahojen leikkauksineen ja 
palkaton työajan jatko.

Palkoista päätettäessä työnantajien ja työntekijöiden liitot näyttävät 
pelaavan yhteen. Rahasta kuitenkin perimmältään on kyse tässäkin, 
kun 24.4.2018 eduskuntatalolla 2000 lastenhoitajaa vastusti uutta var-
haiskasvatuslakia, joka selkeästi vähentää lastenhoitajien määrää.
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Todellakin Marx ja Engels vasta 
laskivat kommunistisen teorian 
kulmakivet joiden päälle raken-
nus nousee. Se on hyvä muistaa, 
kun pikkuporvarilliset piirit ha-
kevat Marxista ja Engelsistä tulea 
subjektiivisille harhoilleen
Kommunistinen Manifesti julkais

tiin 1848 Kommunistien Lii
ton ohjelmalliseksi asiakir
jaksi. Edellisenä vuonna En
gels laati ohjelman luon
noksen Katekismusmuo
dossa, mutta esitti, että sen 
olisi parempi olla muodol
taan Manifesti, jonka Marx 
ja Engels yhdessä laativat 
Engelsin luonnoksen poh
jalta. Nämä julkaisut tulisi 
lukea yhdessä. Niistä selvi
ää, että historiallisen mate

rialismin, sekä tuotantovoimien ja 
tuotantosuhteiden vastaavuuden 
periaatteet olivat tuolloin tiedossa 
ja muodostivat näiden asiakirjojen 
perustan. Kuvassa venäjänkielinen 
Manifesti (1882) ja Kommunismin 
periaatteet (Kansankulttuuri 1973).
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Raha ei tipahda varakkaiden ”säkkei
hin” jostain ilmasta. On harhaanjoh
tavaa sanoa, ettei joidenkin rikas
tuminen ole muilta pois. Pitäisi ka
teuden sijaan muka olla onnellisia, 
kuinka jotkut ovat älykkyydellään, 
osaamisellaan, ahkeruudellaan, sit
keydellään jne. pystyneet luomaan 
omaisuuksia – omaisuuksia, jotka 
hyödyttävät meitä kaikkia. Jätetään 
kertomatta rahan kiertokulku ja keil
tä se on pois – työläisiltä, julkiselta 
taloudelta ja näin suoraan heikoim
massa asemassa olevilta. 

 
Tutkimuksessa, mikä meitä 

erottaa ja jakaa, annettiin ymmär
tää arvoristiriitojen ja keskustelu
jen repivyyden alkaneen jakaa kan

saa. Nähtiin kuinka varsinkin tutki
jat ja toimittajat rohkeammilla ulos
tuloillaan ruokkivat vastakkainaset
telua. Voi olla niinkin, mutta toisaal
ta todettiin ihmisille olevan tärkeitä 
arvoja oikeudenmukaisuus ja tasa
arvo. Tutkimus osoitti ihmisten ym
märtävän ketkä ovat heikoimmas
sa asemassa olevia, pienituloiset, 
opiskelijat, pätkätyöläiset, vanhuk
set jne. 

  Kapitalistiselle mark-
kinatalou delle on elinehto pitää 
yllä noita edellä mainittuja väestö
ryhmiä ja eri ansiotasoisia työläisiä. 
Elinehdon toteuttaa oikeisto, joka 
on tuon järjestelmän ”uskollinen so
turi”. Nyt kysytään, miksi enemmis
tö ihmisistä sitten äänestää itseään  

vastaan? Heidän arvot kun ovat ai
van toisia kuin kovaa markkinata
loutta ajavien tahojen! 

 
Tutkimuksessa todettiin löy-

tyvän kaksi voimakkaasti yhteis-
tä arvopohjaa – 80% suomalaisis
ta kun kannattaa maanpuolustusta 
ja kansallisuustunnetta. Näitä arvo
pohjia jaksaa oikeisto pitää yllä. Va
semmistolaisesta työväenliikkees
tä taas väännetään kuvaa rauhaa ja 
rakkautta jakavana maailmanparan
tajana, jopa maanpuolustustamme 
uhmaten. Tärkeää on myös syleillä 
koko maailmaa ja tietysti oman kan
san kustannuksella, omaa kansalli
suutta murentaen. Ehkä myös toi
senlaisen yhteiskunnan luominen 
koetaan uhkana ja siksi on turvallis
ta tukeutua ns. pienempään pahaan 
eli oikeistopuolueisiin. 

 
Hannu Tiainen

Kihniö

Raha ei tipahda varakkaiden säkkeihin ilmasta

Valtamedia on jo yli kolme vuot-
ta toitottanut hallituksen propa-
gandaa sote-uudistuksesta. Päi-
vittäin uutisissa ja ajankohtais-
ohjelmissa väitetään, että sote- ja 
maakuntauudistus tulee voimaan 
sinä ja sinä päivänä. Vain päivä-
määrä vaihtuu tiheään. Näin siitä 
huolimatta, että hallitus ei ollut 
antanut edes esitystä eduskun-
nalle. STM:n ja hallituksen sote-
asian tuntijoita ei mediaan yleen-
sä päästetty. 

Sote-laki kaatui taas
Eduskunta hylkäsi SOShallituksen 
esityksen viime vuoden keäkuussa 
 useat valiokunnat totesivat ehdo
telman kelvottomaksi. Hallitus vatu
loi tai ”sipilöi” tekelettä 9 kuukautta 
ja esitteli «korjatun» version. Valtio
varainvaliokunta, sosiaali ja terveys
valiokunta (StV) ja perustulakivalio
kunta (PeV) totesivat, ettei se kelpaa. 

Hallituksen valinnanvapaus-
laki-esityksessä on perustus
lakivaliokunnan (PeV) tuoreen 1.6. 
lausunnon mukaan ainakin 15 pe
rustuslain vastaista pykälää. Ja 
lisäksi on vakava törmäys EUpykä
liin. PeV vaatii lakiin muutoksia, täs
mennyksiä ja täydennyksiä sekä EU
pykälien noudattamista. PeV lau
sunto on sitova.

Sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan (StV) tehtävänä on tehdä 
lakiin  PeV:n muutokset ja ottaa huo
mioon muutkin lausunnot sekä hal
lituksen tulevan vastineen PeV:n 
lausuntoon. Lopullisen kantansa 
valiokunta ottaa vasta StV:n tekeil
lä olevan mietintöluonnoksen tut
kittuaan. Tilanne on nyt täysin avoin.

Hajoaako kokoomuksen ja 
Keskustan lehmäkauppa ?

Tätä kirjoitettaessa hallitus vakuut
taa, ettei se laadi uutta esitystä 
eduskuntaan – se vain antaa valio
kunnille vastineen PeV tuomioon. 
Sitä ei päätä hallitus vaan eduskun
ta. Asiaa pähkäillään par’aikaa. Li
säksi avoin kysymys on lakihank
keen EUnotifioinnin laiminlyön
ti  selvitys onko valinnanvapausla
ki EUvaltiontukisäännösten vastai
nen, erityisesti maakuntien liikelai
tosten konkurssisuojan ja verokoh
telun vuoksi; kuten PeV arvioi. La
ki levinnee siihen ja kilpailutilanne 
julkisen ja yksityisen toimijan välil
lä on poistettava. Kokoomuksen ja 
keskustan lehmänkauppa hajoaa 
kuin tuhka tuuleen! Säännösten tul
kinta kuuluu EUkomission toimi
valtaan. KHO:n mukaan lainsäätä
jällä tätä toimivaltaa ei ole: ainoa oi
keudellisesti kestävä keino on teh
dä lakihankkeesta ennakkoilmoitus 
(notifiointi) komissiolle ja pyytää sen 
lausuntoa; tai poistaa laista markki
naehtoinen kilpailutilanne. Hallitus 
on nämä tehtävät laiminlyönyt: PeV 

katsoo, että EUvaltiontukisääntelyä 
ei huomioida perustuslain kannal
ta. ”Jos ilmoitus laiminlyödään, tu
lee Korkeimman hallintooikeuden 
(KHO) viime kädessä viedä asia EU
tuomioistuimen ratkaistavaksi. PeV 
ottaa asiaan lopullisen EUkantansa 
vasta perehdyt tyään hallituksen tai 
StV:n ”perusteelliseen harkintaan”. 
Hallituksen tavoite oli luoda mark
kinaehtoinen bisnessjärjestelmä, 
eli käytännössä yksityistää sotepal
velut. Se kaatui vuosi sitten perus
tuslakiin. Nyt EUvaltiontukisäännöt 
upottavat businessmallin tai ainakin 
siirtävät sitä vuosia. 

Suomen terveydenhoitoa 
ihaillaan maailmalla.

Kansainvälisissä vertailututkimuk
sissa erikoissairaanhoitomme on 
kustannustehokkuudessa maail
man huippua ja perusterveyshoito
kin puutteistaan huolimatta hyväl
lä tasolla. Jos Vanhasen, Kataisen, 
Stubbin ja Sipilän hallitukset eivät 
olisi tuhlanneet miljardeja ”levei
den hartioiden” politiikkaan eli suu
ruuden ekonomian ihannointiin, ra
hat olisi voitu käyttää terveyden
hoitomme ongelmien ratkaisemi
seen ja nyt meillä olisi koko maail
man tehokkain järjestelmä. Tuoreen 
sosiaalibarometrin mukaan sosiaa
li ja terveysjohtajien, järjestöjohtaji
en sekä sosiaalityöntekijöiden arviot  
soteuudistuksesta ja sen tavoittei
den toteutumisesta heikkenevät 
jatkuvasti. Ennakkotiedot paljasta
vat sotejohtajien luoton uudistuk
seen heikentyneen vuodessa. Nyt 
vain 15 % uskoo, että valinnanva
pauden lisääminen kaventaisi hy
vinvointi ja terveyseroja. Vastaajien 
enemmistö arvioi, ettei kustannus
ten hillitseminen onnistu, sen sijaan 
sotepalveluiden integraatio heikke
nee. So siaalityöntekijöistä peräti 74 
% arvioi lähipalvelujen turvaamisen 
epäonnistuvan. Hiljan tehdyssä tut

kimuksessa 90 % suomalaisista piti 
terveyspalvelujamme hyvinä.

Suomalaiset haluavat tor-
pata soten alasajon

AlmaMedian kyselyssä vain 18 % 
äänestäjistä kannatti soteryöstöä. 
Vastustajia on yli kaksi kertaa enem
män. Kokoomuksen kannattajien 
enemmistö ja keskustan äänestäjien 
niukka vähemmistö vastustaa soten 
yksityistämistä. Uudistusta vastuste
taan eri syistä. Sote ja maakuntamal
li naitettiin 2015 tehdyssä lehmän
kaupassa. Kokoomus sai valinnan
vapautensa ja keskusta lääninhalln
non takaisin.  Soten markkinamalli 
on siksi suuri kysymys. Soteryöstö 
torpataan tai se lykkääntyy vuosia. 
Jos vain keskusta saisi lehmänkau
passa maakuntansa, kokoomus kaa
taisi koko vehkeilyn. Petteri Orpo ju
listi kaksi vuotta sitten, että ”ilman 
valinnanvapautta ei tule maakunta
uudistusta”. PeV ei tällä kertaa kaata
nut sotehuollon uudistusta, mutta 
se kaatuu toisessa käsittelyssä – tai 
jo sitä ennen.

Hallitus kaatuu, kun sote-
kähinä jatkuu

“Nyt on tärkeintä muistaa se, et
tä Suomelle tärkeintä on uudistuk
sen aikaansaaminen – viedään tä
mä nyt vaan bolshevistisella rauhal
lisuudella maaliin“, sanoi Sipilä kes
kustan puoluekokouksessa. HS  :n 
puoluegallupin mukaan hallitus
puolueiden  Sipilän termein bol
shevikkien (enemmistön) kannatus 
on 37,2 %. Mensheviikkien (vähem

mistön) kannatus on 62,8 %. Liekö 
kansakoulun ja peruskoulun ala
asteen prosenttilaskun preppaus
kursseja kansalaisopistoissa (lato
jan huom.) ? ! ?

Sote-ryöstön karilleajo näyt-
tää koko ajan varmemmalta, mikä 
painaa keskustan ja kokoomuksen 
kannatusta voimakkaasti alaspäin. 
Sinisen takiaispuolueen kanna
tus ei paljoa pysty laskemaan, kos
ka sitä on vain runsas prosenttiyk
sikkö. Suomen Sammon eli sote
huollon ryöstön kannattajien rivit 
harvenevat. Rintamasta poistuiv
at kokoomuksen kansanedusta
jat Harry Harkimo, Elina Lepomä
ki, Susanna Koski sekä keskustan 
Paavo Väyrynen. Helsingin, Vanta
an, Espoon ja Kauniaisten kaupun
ginvaltuustoissa kaikki kokoomuk
sen kansanedustajat vastustivat 
soteryöstöä. Tampereen valtuusto 
päättää asiasta tämän lehden paino
päivänä. 

Jos Sote- ja maakunta-
”uudistus” palaa eduskuntaan 
ensi talvena, perustuslakivaliokun
nan kokoomuksen, kepun ja sinisen 
takiaispuolueen sekä kokoomuk
sen pääkaupunkiseudun (ja eh
kä Tampereenkin sotesotkua vas
tustavien) edustajien on hanka
la kääntää takkia, joten heidän on 
ehkä sairastuttava kausiflunssaan 
tai äänestyspäivänä mentävä La
pin hangille. Sama pätee perustus
lakivaliokunnan hallistupuolueiden 
10 edustajaan: heidän on vaikea 
tehdä lehmänkäänöstä valiokun
nassa ja täysistunnossa. Toivottavas

ti seuraava hallitus ei taas aloita uut
ta sotesopan keittoa.

Sote-sodassa draamaa ja 
suuria tunteita

PeV kielsi viime vuonna hallituksen 
pilotoinnit ennen kuin laki ne sallii. 
PeV moittii myös tänä vuonna halli
tusta kovin sanoin varaslähdön ot
tamisesta sote ja maakuntalainsää
dännön täytäntöönpanon valmiste
lussa. Valiokunnan mukaan täytän
töönpanossa on edetty, vaikka lain
säädäntöä ei ole. 

Soten hylyn jälkeenkin hal-
litus ajoi eduskunnasa 100 mil-
joonan euron lisäpanostuksia va-
linnanvapauden kokeiluun. Hal
litus oli jo 15.5. etukäteen myöntä
nyt rahaa pilotointiin 10 hakijal
le. Professorit Juha Lavapuro, Tuo
mas Ojanen sekä Pauli Rautiainen
katsovat, että hallitus on alkanut 
toi meenpanna pilotteja ennen va
linnanvapauslain hyväksymistä. Toi
meenpano alkoi viimeistään silloin, 
kun ministeriö julkaisi pilottirahojen 
saajia. Varaslähtö on jo toinen. Rau
tiainen väläytti jutun käsittelyä mi
nisterivastuuasiana valtakunnanoi
keudessa. Työ ja rahat voivat men
nä haukan pyrstöön. Hallituksen 
laittomuuksiin syylliseksi leimattiin 
ministeriön virkamiehet. 

”Ukko vaihtoon!” 

Juha Sipilä julisti taas keskustan 
puoluekokouksessa: “Tulos tai ulos 
periaate on voimassa“.  Hallituksen 
astuessa virkaansa Sipilä ilmoitti, et
tä ellei hallitus sadassa päivässä saa 
askelmerkkejä valmiiksi isoille asioil
le koko hallituskaudeksi, niin “ukko 
vaihtoon“. Sipilä tarkoitti työllisyyt
tä, talouden kilpailukykyä ja uudis
tuksia kuten sotea. Sipilä vastasi syk
syllä 2015 Ylen Pääministerin haas
tattelutunnilla kysymykseen, onko 
vanha lupaus voimassa: “Jos tulok
sia ei synny, ukko vaihtoon“. “Tulos 
tai ulos“ on Sipilän hokema. 

100 päivää tuli täyteen 
5.9.2015. Soteesitystä ei syntynyt. 
Nyt on kulunut yli 1 000 päivää. So
ten askelmerkkejä aletaan taas etsiä 
 kuten kesäkuussa 2015. Synnytyk
sen käynnistyksiä on yritetty  vain 
supistuksia on saatu aikaan. ”Ukko 
vaihtoon” ja muitakaan lupauksiaan 
Sipilä ei ole pitänyt.

Juhani Tanski

Soten markkinamallin loppu lähenee

Eroa Sipilä todella äläkä tule koskaan takaisin.

K
uv

a:
 H

ei
kk

i M
än

ni
kk

ö

Ilman tutkimistakin asia on yksinkertainen. Elämme kapitalistisessa 
markkinatalousyhteiskunnassa, jossa ristiriidat ja vastakkainasette-
lu ovat väistämättömiä lainalaisuuksia. Kun varallisuus kasvaa ja ka-
saantuu yhä harvempien käsiin, on se pois suurelta kansanosalta – 
työväenluokalta. Kun varallisuutta kasvatetaan, syntyy ristiriitoja – 
vastakkainasettelua. 
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Silloinen maamme presidentti Ur
ho Kekkonen vauhditti hanketta 
vuoden 1976 kesäkuisella virallisel
la vierailullaan Moskovassa ja Finn
Stroi sai tehtäväkseen valmistella ja 
neuvotella kaikki Kostamukseen liit
tyvät tarjoukset. Se antoi Suomen 
tarjouksen marraskuussa 1976. Seu
raavan vuoden maaliskuussa saatiin 
päätökseen tekniset neuvottelut ja 
huhtikuussa päästiin yksimielisyy
teen urakkahinnasta. Valtioiden vä
linen Kostamussopimus allekirjoi
tettiin Kremlissä 18.5.1977. Sopi
muksen allekirjoittivat Neuvosto
liiton silloinen pääministeri Alek
sei Kosygin ja presidentti Urho Kek
konen. He muurasivat myös Kosta
muksen kaivoskombinaatin peruski
ven syyskuussa 1978 ja toukokuussa 
1982 kombinaatti tuotti ensimmäi
sen erän malmirikastetta. Kostamus 
lienee ainoita kaupunkeja ulkomail
la, missä on Kekkosen patsas.

Kostamuksen rakentamisel-
la oli erittäin suuri työllistävä 
vaikutus Suomelle ja ennen kaik
kea Kainuulle ja PohjoisSavolle. 
Vuoden 1976 kesän alussa maas
samme oli yli 120 000 työtöntä ja 
Kainuun työttömyysaste oli yli 20 
prosenttia. Ensimmäisen rakennus
vuoden lopulla Kostamuksessa oli 
yli tuhat rakentajaa ja huippuvuo
tena 1979 1980 lähes 5 000 työn
tekijää. Tuolloin sanottiin jokaisen 
Kostamuksen työntekijän antavan 
työtä vähintään kahdelle ihmiselle 
Suomessa. Kostamukseen vietiin 
Suomesta lähes kaikki suomalais
ten tarvitsemat rakennusmateriaa
lit, koneet ja laitteet. Työmaan muo
nituksesta huolehti Kainuun Osuus
liike, joka hankki tarvitsemansa 
elintarvikkeet ja raakaaineet pää
asiassa oman maakunnan alueelta.

Alkuperäinen kasautumi-
nen nykyisellä Venäjällä

Karl Marx kirjoitti Pääoman 1. osan 
lopussa alkuperäisestä kasautumi

sesta ja totesi sen olevan kapitalisti
sen tuotantotavan esihistorian. Por
varisto on kaikkialla hankkinut tar
vitsemansa pääomat häikäilemättö
millä keinoilla ja niitä hankkiessaan 
luonut tarvitsemansa palkkatyö
väen luokan. Marxin mukaan alku
peräistä kasautumista kaunistellaan 
kertomalla se menneen ajan taruna. 
”Kaukaisessa menneisyydessä oli 
toisaalta ahkera, lahjakas ja ennen 
kaikkea säästäväinen valiojoukko ja 
toisaalta laiskottelevia, kaikkensa ja 
vielä enemmän tuhlaavia heittiöitä. 
Jumaluusopin syntiinlankeemuksen 
legenda kertoo meille tosin, miten 
ihminen kirottiin syömään leipän
sä otsansa hiessä, mutta taloudel
lisen syntiinlankeemuksen historia 
paljastaa meille, kuinka löytyy ihmi
siä, joille se ei suinkaan ole tarpeel
lista. Yhdentekevää. Niin tapahtui, 
että edelliset kasasivat rikkautta ja 
jälkimmäisellä ei ollut lopulta muu
ta myytävää kuin nahkansa.” 

”Prosessi, joka luo pääoma-
suhteen, ei siis voi olla muuta 
kuin työmiehen erottamisproses-
si työnsä edellytysten omistami-
sesta, prosessia, joka toisaalta 
muuttaa yhteiskunnalliset elinhyö
dykkeet ja tuotantovälineet pää
omaksi, toisaalta välittömät tuot
tajat palkkatyöläisiksi. Niin sanot
tu alkuperäinen kasautuminen ei si
is ole muuta kuin tuottajan ja tuo
tantovälineiden historiallista eroa
misprosessia. Se näyttää ”alkupe
räiseltä”, koska se muodostaa pää
oman ja sitä vastaavan tuotantota
van esihistorian.” (Pääoma I, s. 641)

Valtiolla on kaikkialla ja kai-
kkina aikoina ollut suuri rooli al-
kuperäisessä kasautumisessa. 
Niin  myös Venäjällä. Kun joulukuus
sa 1991 päätettiin Neuvostoliiton 
purkamisesta, maan teollisuus oli 
erittäin keskittynyttä ja 10 000 – 
30 000 työntekijän valtionyritysten 
määrä oli valtava. Venäjän aloitet
tua kapitalismin palauttamispro

sessin silloisen presiden
tin Boris Jeltsinin johdolla, 
suu ret sosialistiset valtion
yritykset muutettiin kapi
talistisiksi osakeyhtiöiksi 
presidentin asetuksen n:o 
721 mukaisesti. Puolessa
toista vuodessa teollisuus 
osakeyhtiöitettiin. 

Merkittävää osaa 
Venäjän yksityis-
tämisessä näyttelivät 
yksityistämiskupon-
git, voucherit. Jokaiselle 
venäläiselle annettiin 10 
000 ruplan nimellisar
voinen yksityistämisku
ponki, jolla sai ostaa yri
tysten osakkeita yksityistämishuu
tokaupoissa. Niistä ensimmäiset 
järjestettiin joulukuussa 1992 ja vii
meiset kesäkuussa 1994.  Tehtaiden 
johtajat, jotka jo alun perinkin olivat 
saaneet kuponkeja enemmän, osti
vat monissa tehtaissa kansalaisten 
vouchereita. Erityisen hyvässä ase
massa yksityistämisessä olivat tuot
tavien yritysten johtajat. Koska ta
vallisilla ihmisillä ei useinkaan ollut 
käsitystä kuponkien todellisesta ar
vosta, he myivät niitä pilkkahintaan 
saadakseen edes jonkinlaisen elan
non, monien tehtaiden jättäessä 
palkat maksamatta.  Yksityistämis
kupongit kertyivät joidenkin yksit
täisten ihmisten käsiin, jotka mones
ti olivat nuoria jo Gorbatsovin ajan 
yhteisyrityksissä toimintansa aloit
taneita liikemiehiä tai valtion hallin
nossa toimineita ja jotka tajusi vat 
nii den arvon.

Neuvostovarallisuuden yksi-
tyistämistoimet olivat taitavasti 
ohjattuja näytelmiä ja kaikki huu
tokaupat olivat pelkkää keplotte
lua. Niissä pieni sisäpiiri kaappasi 
haltuun sa kaikkien tärkeimpien yr
itysten osakkeet. Osanottajat tunsi
vat toisensa ja olivat ennalta so
pineet hinnat ja sen, mitä kukin os
taisi.  Ennakolta sovitut kaupat naa
mioitiin näyttämään lainoilta ”osak
keita lainoja vastaan” sisäpiiriope
raatioilla.  Esimerkiksi jo ensimmäi
sessä yksityistämishuutokaupassa 
oligarkki Vladimir Potanin perusta
ma Oneximsuurpankki sai 714 mil
joonalla silloisella Suomen markal
la haltuunsa 38 prosenttia maailman 
suurimpiin kuuluneen Norilskin nik
kelikombinaatin osakkeista. Kaksi 
kertaa enemmän tarjonnut toinen 
pankki jätettiin kylmästi tarjouskil
pailun ulkopuolelle. 

Kostamus tänään

Myös Kostamuksen kaivoskombi
naatti muutettiin maalis
kuussa 1993 Karelski Oka
tysh Oy:ksi ja vuonna 1999 
siitä tuli osa venäläisen oli
garkin Aleksei Mordasho
vin lähes kokonaan omis
tamaa Severstal konser
nia. Se on Venäjän toisek
si suurin kaivos ja metal
lurgia alan yhtiö. Pääosa 
Kostamuksen pelleteistä 
toimitetaan jatkojalostet
taviksi Severstalin metal
lurgiseen kombinaattiin 
Tsherepovetsiin Vologdan 
alueelle. Lisäksi niitä vie
dään muun muassa Suo
meen, IsoBritanniaan, 
Hollantiin, Turkkiin ja Kii
naan. Karelski Okatysh on 
Venäjän kolmanneksi suu

rin rautamalmipellettien tuottaja, 
sen osuus on 20 % Venäjän vuosi
tuotannosta. 

Kapitalistisen tuotantotavan 
ehdoton laki on lisäarvon tuot-
taminen eli voitonteko. Myös 
Karelski Okatysh on viime vuosi
na pyrkinyt parantamaan tehok
kuuttaan ja kilpailukykyään kan
sainvälisten markkinoiden vaati
musten sekä globaalin kilpailun ni
missä. Se on tehnyt laiteuudistuksia 
ja henkilöstövähennyksiä. Karels ki 
Okatysh työllistää Kostamuksen 30 
000 asukkaasta enää vain noin 4000 
ihmistä. Neuvostoaikaan kombi
naatti työllisti enimmillään jopa 
10 000 kaupunkilaista. Yhtiö aloit
ti maaliskuussa 2007 rautamalmin 
louhinnan 5 kilometriä jalostamol
ta pohjoiseen sijaitsevalta Gorpans
kyn malmiolta. Vuonna 2015 aloitet
tiin irtomaan poisto JuzhnijGor
panskyn esiintymältä. Tarua vai tot
ta, mutta eräs kostamuslainen kertoi 
malmia riittävän vielä sadaksi vuo
deksi.

Toinen merkittävä työllistäjä 
kaupungissa on autojen johdin-
sarjoja ja muuta elektroniikkaa 
valmistava AEK. Vuodesta 2003 
lähtien se on ollut osa suomalais
ta pörssiyhtiö PKC Groupia. Alku
vuodesta 2017 intialainen Mother
son Sumi Systems Limited osti PKC 
Groupin koko osakekannan. Yritys 
työllisti viime vuonna vajaat 900 
henkilöä. Kapitalismin lakien mu
kaisesti tulossa saattaa kuitenkin ol
la työntekijämäärän vähentämi nen. 
Karjalan tasavallan päämies Artur 
Parfenchikov pitää PKC Groupin fuu
siota intialaisyhtiön kanssa hyvänä 
asiana, koska se hänen mukaansa 
edesauttaa tuotannon modernisoin
tia. ( vesti.karelia.ru , 5.2.2018)

Ensi vaikutelma kaupungis-
ta on vähän kaksijakoinen. Aluk
si luulet tulleesi johonkin 1970 – 
80 luvulla rakennettuun suoma
laislähiöön ja pian sen jälkeen luu
let tulleesi johonkin neuvosto
kaupunkiin. Vastoin yleistä käsi
tystä neuvostoliittolaiset rakensi
vat suurimman osan Kostamuksen 
kaupungista omin voimin ja omin 
tarvikkein. Myös kaivoksen ja ri
kastamon laitteet olivat neuvosto
liittolaisia. Kostamus on monikan
sallinen kaupunki. Kaupunkipiirissä 
asuu yli kolmeakymmentä eri kan
sallisuutta olevaa ihmistä. He ovat 
paitsi karjalaisia, myös muualta enti
sistä neuvostotasavalloista kaupun
kia rakentamaan ja kaivoskombi
naatille töihin tulleita. 

Vierailin Kostamuksessa 
viimek si Voiton päivän aikaan. 

Heti aamusta siellä järjestettiin ve
teraanitapaaminen Sotien uhrien 
muistomerkillä. Puolilta päivin lähti 
liikkeelle Kuolematon rykmentti  
kulkue ja siihen osallistui tuhansia 
ihmisiä. Marssi päättyi  Druzhba 
kulttuuritalon vieressä oleval
le Leninin aukiolle, jossa järjestet
tiin juhlatilaisuus. Silmiin pistävää 
oli se, ettei juhlassa pidetty pitkiä 
puheita. Armeijan ja kaupungin 
edustajat onnittelivat musiikkiesi
tysten välissä veteraaneja ja muu
ta juhlayleisöä. Venäläiseen tapaan 
osa juhlaväestä pisti tanssiksi Ko
syginin ja Kekkosen patsaalla sodan 
aikaisten laulujen tahdissa. Samas
sa paikassa järjestettiin myöhemmin 
iltapäivällä puhallinorkesterin kon
sertti. Ja kuinka ollakaan, sielläkin 
tanssittiin. Venäläiset osaavat juhlia.

Kostamuksesta löytyy 
nykyään matkailijoille mo-
nia majapaikkoja. Itse suosin ai
van kauppakeskuksen vieressä si
jaitsevaa Guest Rooms hostellia. 
Se sijaitsee kerrostalon ensimmäi
sessä kerroksessa, huoneet ovat 
tosi siis tejä ja hinta ei päätä hui
maa. Kalliim pi Hozjajushka hostel
li sijaitsee kauppakeskuksen toisel
la puolella, Lazarevin bulevardil
la. Hinnaltaan edullinen Gostevoj 
Dom vierastalo on noin kolmen ki
lometrin päässä Kontokissa. Siellä 
hintaan sisältyy myös aamupala. Jo 
Suomesta kaupunkiin tultaessa, pa
rin kilometrin päässä keskustasta on 
Fregat lomakylä. Huoneiden lisäksi 
sieltä on saatavissa mökkejä. Useim
missa mökeissä on omat saunat, toi
sissa sähkölämmitteiset ja toisis
sa puulämmitteiset. Vaativille mat
kailijoille kaupungista löytyy muu
tama vuosi sitten valmistunut Ho
tel Nord. Huonevaraukset onnistu
vat netin kautta suurimpaan osaan 
näistä majapaikoista. 

Ruokapaikoista suosikkini on 
Lazarevin bulevardilla sijaitse-
va Okej -ravintola. Siellä saa vat
sansa täyteen pikkurahalla. Monis
sa suomalaisten suosimissa ostos
paikoissa, kuten auton varaosaliik
keissä on myös suomenkieliset 
kyltit. Kostamuksessa järjestetään 
kansainvälinen kamarimusiikkifes
tivaali 19.  22. heinäkuuta. Toki siel
lä kannattaa käydä muulloinkin.

Asko Julkunen
 

Kostamus projektin historian läh-
teet: 
Maailma ja me – lehti  8/1977 ja 
7/1978. Se oli SuomiNeuvostoliit
toSeuran ja Uutistoimisto Novostin 
(APN)  kuukausilehti.

Kostamus muistuttaa Suomen ja Neuvostoliiton hyvistä naapuruussuhteista
Noin 40 kilometrin päässä Suomen ja Venäjän rajalta sijaitseva 
Kostamuksen kaupunki on elävä muistutus Suomen ja Neuvostoliiton 
välisistä hyvistä naapuruussuhteista ja taloudellisesta yhteistyöstä. 
Maanteitse matkaa kaupunkiin on Kajaanista 160 kilometriä. Alueen 
rautamalmiesiintymä löydettiin jo vuonna 1946. Suomen ja Neu-
vostoliiton  hallitusten välinen pöytäkirja Kostamuksen rikastamo-
kombinaatin rakentamisesta yhteistyönä allekirjoitettiin lokakuun 
viimeisenä päivänä vuonna 1973. Tuolloin sovittiin, että suomalai-
set osallistuvat kombinaatin teollisuuskohteiden, kaupungin sekä 
maanteiden rakennustyöhön ja suunnitteluun. Ra kentaminen so-
vittiin toteutettavaksi kolmessa vaiheessa siten, että ensimmäisen 
vaiheen jälkeen kombinaatin tuotanto voidaan käynnistää. Suoma-
laisten rakennusyritysten ja neuvostoliittolaisen ulkomaankauppa-
järjestön urakkaneuvottelut käynnistyivät samana vuonna ja niiden 
kuluessa tehtiin erillissopimus maanrakennusurakasta,  johon kuului 
Suomen rajalta Kostamuksen kaupunkiin ja teollisuusalueelle johta-
va maantie. Nämä työt valmistuivat vuonna 1975. Rautatieyhtey-
den rakentaminen Kontiomäeltä Vartiuksen raja-asemalle aloitet-
tiin helmikuussa 1974 ja se valmistui vuonna 1976. 

Myös Kostamuksessa juhlitaan  9.5. voitonpäivää venäläiseen tapaan. Voitonpäi-
vän Kuolematon rykmentti -kulkue Kostamuksessa. Kuva Antikaisen kadulta. Pie-
tarissa  kansaa osallistui ”Kuolemattoman rykmentin marssiin 1,5 miljoonaa. Suo-
men YLE-uutiset ei asiaa noteerannut.

Kostamuksessa Kekkonen ja Kosygin neuvottelevat edelleen. Voitonpäivän juhla-
yleisö pisti tanssiksi Kosyginin ja Kekkosen patsaalla Kostamuksessa.
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Maailman talous alkoi kuitenkin hil
jalleen elpyä ja elpyminen saapui lo
pulta myös tänne pohjolaan. Kuin
ka ollakaan, hallitus ja media alkoi
vat hellyttävästi yksissä tuumin heh
kuttaa Sipilän hallituksen erinomai
sia toimia, jotka alkoivat purra. Ne 
nostivat Suomen viennin kasvuun ja 
talouskasvun nousuuralle. Harvas
sa olivat uutiset ja hallituksen ulos
tulot, joissa kasvun mahdollistaja
na on maailman talouden voimakas 
elpyminen. Sipilän hallitus kylmän 
rauhallisesti ryöstää kunniaa itsel
leen talouden noususta. Kapitalisti
nen talous ei olisi kapitalistista, ellei 
myös tarvittaessa vedota talouden 
lainalaisuuksiin. 

   Viimeksi 24.4. Nordea va-

roitteli vaaroista, jotka uhkaavat, 
jos palkankorotuksilla aletaan leik
kiä. Valtiovarainministeri Petteri Or
po on aiemmin tuonut julki saman
laisia ajatuksia. Kunnille ei edelleen
kään heru helpotuksia ja keppiä jael
laan eri yhteiskuntaryhmiin sääli
mättä jne. 

Sipilän hallituksen ja me dian 
hehkuttama talouskasvun ihme 
näyttää valuvan hiekkaan, kun työ
tätekevät ja vähäväkiset alkavat eh
dotella vienosti suupielistään, et
tä eikö siitä ihmeestä lohkeaisi hie
man meillekin. Ääni muuttuu kellos
sa. Todetaan vaivautuneina, kuinka 
nyt pitää kaikkien edelleen laittaa 
suu säkkiä myöten. Hyvät ihmiset, 
taloutta pitää tasapainottaa, sormea 

heristäen opetetaan talouden aak
kosia. Unohtaen auliisti kertoa, mi
ten johtajien palkat ovat nousseet 
yltiöpäisesti ja miten ennätysosin
koja jaetaan surutta. 

Saa nähdä, käykö tulevien 
eduskuntavaalien edellä kuten 
kävi viimeksi. Valtiovarainministe
riö tekee vavahduttavan talousen
nusteen, jonka mukaan ollaan syök
symässä todella syvälle. Yhdenkään 
puolueen ei pidä sortua puhumaan 
jakovarasta, vaan tehdä lista leik
kauksista ja säästötoimenpiteistä. 
Ja nykyiset hallituspuolueet muis
tavat sanoa, kuinka kohtuuttomilla 
vaalilupauksilla vedetään matto Si
pilän hallituksen mahtavalta talous
ihmeeltä.

Ja kansa pyörittelee päätään, 
on tämä talous ihmeellistä. Olipa 
lama tai nousukausi, niin aina yksi 
on varmaa: syyttömiä talouden hei
lahteluille rangaistaan. 

  
Akseli

Talouskasvun ihmeellisyydet

Tarkkaan harkitusta temppuilusta 
Hesari julkaisi (25.5) köyhyystilas
ton. Juttunsa se on perustanut Ti
lastokeskuksen tietoihin. Sen mu
kaan 2015 köyhiä oli 896 tuhatta, 
2016 oli 849 tuhatta. Tavoitteena on 
päästä 770 tuhanteen. Ilmeisesti sii
nä onnistutaan, sillä köyhyysraja las
kutapa on salatiedettä, jota tavalli
sen ihmisen on täysin mahdotonta 
ymmärtää. Ensinnäkin sitä, miten se 
yleensäkään voidaan määritellä jon
kun euromäärän perusteella ja miksi 
köyhyysraja lasketaan muiden tulo
jen (mediaanitulon) perusteella, on 
mahdoton käsittää.

Todella salatiedettä

Jos esimerkiksi 2015 yhden aikui
sen kuukauden nettotulo oli 1190 
euroa ja kahden aikuisen 1785 eu
roa kuukaudessa tai sitä vähemmän, 
silloin he olivat köyhiä. Kun tulot oli
vat 1191 tai 1786 euroa kuukaudes
sa, he eivät enää olleet köyhiä. Jo
kainen näkee jo pelkällä otsaluulla, 

että tällaisessa menetelmässä ole 
mitään tolkkua. Kaiken lisäksi tulo
jen me diaanitulo on supistunut jo
ten seuraavana vuonna köyhyysra
ja laski 0,4 %. Se tarkoitti, että köy
hien määrä tilastoissa laski peräti 47 
tuhannella, 5,2 %. Että näin!

Eikä tässä ole kaikki. Erilaisia 
tuloryhmiä pitäisi verrata vähintään
kin elinkustannusindeksiin. Vuonna 
2016 köyhyysraja laski 0,4 %, vaikka 
elinkustannusindeksi kasvoi 0,4 %. 
Näin köyhyysrajan olisi pitänyt kas
vaa yksineläjän osalta vastaavasti, 
vähintään 7,68 euroa, 0,64 %, pyö
reästi 1199 euroon. Se olisi merkin
nyt, että köyhien määrä olisi kasva
nut vähintään 945 tuhanteen. Viralli
sen laskentatavan ja tämän mukaan 
köyhien määrä ei olisi laskenut vaan 
kasvanut 96 tuhannella.

Tässä elinkustannusindek-
si on kasvanut vain vajaat 0,4 %, 
mutta 2010–2016 kasvu on 1,5 %, 
joten köyhyysraja ja köyhien tilas
tollinen määrä olisi paljon korkeam

pi, jos se perustuisi elinkustannusin
deksiin.

Itse asiassa koko köyhyysraja-
politiikka on todella syvältä. Vuo
den 2016 verotilastojen mukaan tu
lonsaajista 0,8 miljoonaa, 18,6 % kai
kista tulonsaajista sai nettona keski
määrin 2773 euroa. Yli 3,4 miljoo
naa, 72,0 % sai nettona keskimää
rin 1201 euroa kuukaudessa. Nämä 
90,7 % tulonsaajista sai keskimäärin 
1524 euroa kuukaudessa. Kun kah
den hengen köyhyysraja on määri
telty 1786 euroon, niin voi ja on ai
heellisesti kysyä, montako köyhää 
on Suomessa?

EU-jäsenyys toi katastrofin

Väestön tulot ovat tavattoman pie
net, siitä ei pääse mihinkään, eikä tu
levaisuudessa ole näköaloja parem
masta. Kaikki muuttui president
ti Mauno Koiviston ja erityisesti hä
nen nimittämänsä pääministeri Har
ri Holkerin ja valtionvarainministeri 
Erkki Liikasen kaudella. Silloin val
misteltiin EU:n liittymistä vapautta
malla pääomaliikkeet. Sen seurauk
sena ulkomailta otettiin päätähui
maavat määrät lainoja. Yritykset ja 
kansa velkaantuivat. Tässä saumas
sa tuli pääministeriksi Esko Aho, jon
ka hallitus päätti tavaroiden ja pal
velusten vapaasta liikkumisesta.

Näin oli täytetty EU:n ennak-
koehdot ja katastrofi oli valmis. 

Tuonnin rajun kasvun seuraukse
na 50  000 yritystä lakkasi olemas
ta ja lukemattomat maatilat pisti
vät hampaansa naulaan. Työtun
tien määrä romahti ja työelämään 
vakiintuivat uudet pätkä ja määrä
aikaiset työt. Näin syntyi järkyttävä 
joukkotyöttömyys ja köyhyys maas
sa muuttui arkipäiväksi. Sen seu
rauksena myös eläke ja sosiaalitur
vaa on pala palata vähennetty.

Vähin erin paremman tulevai-

MONTAKO KÖYHÄÄ ?
Suomessa on Tilastokeskus. Se tuottaa maan viralliset tilastot. Monet 
niistä ovat oikeita, tosia ja siksi korvaamattoman hyödyllisiä. Mutta 
niiden lisäksi on monia oleellisen tärkeitä tilastoja, jotka ovat pelk-
kää puuta heinää jopa tarkasti harkittuja temppuja ja tietoisia val-
heita. 

suuden näköalat katosivat ja pik
kuhiljaa ihmiset mukautuivat jat
kuvaan kurjistumiseen. Vähin erin 
kansa on tottunut pieniin tuloihin 
ja näköalattomuuteen. Sitä on tu
kenut Tilastokeskus harhaanjohta
villa tilastoillaan, mutta ennen kaik
kea sitä ovat tukeneet hiljaisuudella 
ja saamattomuudellaan vasemmis
to, demarit ja ammattiyhdistysliike.

Kai Kontturi 

Suuremmassa sote-pelissä 
hallitus jallittaa ja har-
hauttaa

Sipilän ikioma peliteoria on levin
nyt kaikkien käyttöön. Politiikka on 
muutettu pelkäksi peliksi, jossa on 
kaksi joukkuetta, on hallitsevien ja 
hallittujen joukkueet. Hallitus edus
taa hallitsevia ja hallittuja oppositio, 
joka puolustaa maalia. Kuten pelissä 
yleensä niin tässä hallituksen jouk
kue hyökkää. Elämää suuremmassa 
sotepelissä se jallittaa kaikin tavoin, 
se väärentää, valehtelee ja harhaut
taa saadakseen sotepallon maaliin. 

Kautta aikojen politiikassa on 
kähmitty, peloteltu, lahjottu, jalli
tettu ja tehty lehmänkauppoja. Jo
kaisen on pakko myöntää, että hal
litsevat ovat onnistuneet suorastaan 
loistavasti. Surkeaa on se, että hallit
sevien onnistuminen on ollut mah
dollista vain hallittujen avustuksella, 
olemalla joskus jopa aloitteellinen. 
Se näkyy räikeimmillään hallitsevien 
yritysveroasteen alentamisessa, jo
ta ovat ratkaisevasti tukeneet hallit
tujen sekä demarit että vasemmisto. 

Kaksi joukkuetta: työläiset 
ja kapitalistit

Juha Sipilän maaliin peli idea, mi
käli se on Sipilän, sisältää sudenkuo
pan. Siinä Sipilä tunnustaa, että ny
kymaailmassa on pikkuseu
roja, mutta vain kaksi jouk
kuetta; hallitsevat kapitalistit 
ja hallitut työläiset. Suomi on 
luokkayhteiskunta, jossa ka
pitalistien ja palkkatyöläisten 
edut ovat sovittamattomassa 
ristiriidassa. 

Tulonsaajia on yhteen-
sä 4,3 miljoonaa. Työväen
luokkaisia, joiden edut eivät 
ole ristiriidassa keskenään oli 
90,7 %. He ansaitsivat 1861 e/
kk. Pieniä ja keskisuuria, pk

kapitalisteja ja heidän kaltaisiaan on 
9,2 %. He ansaitsivat 7003 e/kk. To
dellisia suurkapitalisteja on 0,1 % ja 
he ansaitsivat 65257 e/kk. 

Palkansaajia oli yhteensä 2,9 
miljoonaa. Työväenluokkaisia pal
kansaajia, joiden edut eivät ole risti
riidassa keskenään on 86,1 % kaikis
ta. He ansaitsivat keskimäärin1 911 
e/kk. Pkkapitalistit ja heidän kaltai
siaan on 13,7 % palkansaajista. He 
ansaitsivat keskimäärin 5 712 e/kk. 
Todellisia suurkapitalisteja on 0,2 
% palkansaajista. He saivat palkkaa 
keskimäärin 21 149 e/kk. 

Kapitalistit ovat muodos-
tuneet yhteiskuntakehityk-
sen jarruksi

Lienee sanomattakin selvää, että 
kaikessa palkkatyössä pienituloisis
ta suurituloisiin on marginaalisia ka
pitalisteista riippumattomia ryhmiä. 
Niinpä tulojen perusteella ja toisaal
ta pääomien jatkuvan keskittymisen 
vuoksi voi karkeasti arvioida (1) et
tä vaikka kapitalistien, heidän kal
taisten ja riippumattomien joukko 
supistuu, heitä kuitenkin olisi pal
kansaajista viidesosa ja (2) että ko
konaan palkkatyöstä riippuvaisten 
määrä, työväenluokan koko, olisi ai
nakin neljä viidesosaa työvoimas
ta. Näiden kahden luokan välillä on 
etujen sovittamaton ristiriita. 

Yhteiskunnan mitassa sillä ei 
mitään merkitystä, ovatko mää-
rälliset suhteet täsmälleen oi-
kein. Vain sillä on merkitystä, miten 
ihmiset ymmärtävät oman luok
kaasemansa eli sen, että kapitalis
missa luokkaasema määräytyy ih
misen halusta riippumatta tuotan
tosuhteiden perustella. Pääsääntö 

on, että tuotantopääomien omis
taja kuuluu kapitalistien luokkaan 
ja palkkatyöstä riippuvainen kuu
luu työväenluokkaan. Taloudellinen 
ja tuotannollinen kehitys on johta
nut siihen, että kapitalistit ovat jo 
nyt muodostuneet yhteiskunnalli
sen kehityksen jarruksi. Siksi suoras
taan elämää suurempi kysymys on, 

kuinka palkkatyöläiset tiedostavat, 
että he ovat yhteiskunnan riistetty 
luokka. Luokka, jonka on muututta
va luokaksi itseään varten. Tuotan
tosuhteiden on muututtava. Kapita
listinen tuotantopääomien yksityis
omistus on lakkautettava. 

Kai Kontturi

Suomiko luokkayhteiskunta – on, on…
Jääkiekossa kuten muissakin pallopeleissä, joissa on kaksi joukkuet-
ta ja kaksi maalia, niin radiossa ja tv:ssä selostajat huutavat tois taen 
kurkku suorana – maali, jos sellainen tulee pelissä omille tai suosikil-
le. Jo ennen pääministeriksi tuloaan Juha Sipilä lanseerasi politiik-
kaan oikein ympyräkiekolla todistellen, kuinka keskustan pitää pe-
lata, että se saa asiansa maaliin. 

Vuonna 2008 alkaneen talous- ja finanssikriisin edessä eduskunta-
puolueet nostivat kädet pystyyn. Maamme talouden sukeltaminen 
laitettiin yksissä tuumin ulkoisen kriisin syyksi. Kriisiin vedoten lei-
kattiin julkista taloutta kurjistaen ihmisten elämää kaikln tavoin. 
Kaiken lisäksi eduskunta oli syytön suomalaisten yli varojen elämi-
seen. Toki oppositioissa vuorollaan olleet puolueet kaatoivat muo-
don vuoksi syyn talouden ahdinkoon edellisille hallituksille. 

Nyt Sipilän olisi aika erota. Suomen kansa 
on sanonut kielteisen kantansa sote-kaap-
paukselle. Sipilä on kävelevä katastrofi.

Aktiivimallin osalta ammattiliitot yrittivät selvitä ”koiran lailla veräjästä, kuten tekivät taitetun indeksinkin 
osalta. Todellakin liitot jallittivat hallituksen tapaan ja koko homma onnistui liittojen tuella. Näin on, että ak-
tiivimallia ei ole vieläkään kumottu ja taistelua sen puolesta piti jatkaa.
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Kesällä 1994 EY:n Vastainen Kansanrintama muistutti, että EU-Suomes-
sa vain palkat, sosiaaliturva ja työllisyys joustavat. Näin on todella käy-
nyt. Sanoimme myös EU:n johtavan kylmään sotaan. Miten on käynyt?
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Autoista ja ilmastosta 

Todellisuus on kuitenkin ottanut pit
kiä harppauksia eteenpäin tekniikan 
alalla ja ilmaston aiheutta mien tu
hojen vuoksi. USA:ssa on Volkswa
gen laittanut syrjään 300  000 die
selautoa firman väärien  pakokaa
supäästöjen vuoksi. Samaan seik

kaan vetosivat Hampurin päättäjät 
heidän kieltäessään dieselautot tie
tyillä kaupungin alueilla. Sama  on 
tapahtumassa Kaliforniassa, jossa 
kuvernööri laittaa myös dieselautot 
pannaan. Hän päätti myös, että ta
lojen katoille on laitettava aurinko

kennopaneelit. Useampi kaupun
ki tulee tekemään samanlaisia pää
töksiä tulevaisuudessa.

Autoilun aikakausi on pian 
ohi

Dieselin hinta tulee  nousemaan yh
dessä bensiinin hinnan kanssa. Au
ton taloudellinen rasite alkaa  jo  ol
la sitä luokkaa, että huonompikin 
matematiikassa ymmärtää, että sat
saus uuteen hybridiautoonkin on 
vain väliaikainen ratkaisu. Jäljelle 
jää sähköllä toimivat autot. Vaikka  
Teslasta ei tullutkaan ökyrikkaiden 
suosikki, koska moni luuli, että sillä 
ei pääse tarpeeksi pitkälle tarpeek
si nopeasti. Ilmastoa tuhoavat fos
siiliautot voivat jatkossa maksaa jo
pa 9 000  euroa  vuodessa omistajal
leen. Siinä  missä bensaauto  mak
saa 2 euroa/peninkulma, maksavat 
sähköautot 40 centtiä  ja henkilö,  jo
ka tuottaa oman  sähkönsä  aurinko
kennojen avulla, maksaa 20 centtiä 
samasta matkasta. Esimerkiksi Nis
san leaf voi varastoida aurinkoener
giaa akkuunsa ja käyttää sitä illalla 
auringon laskettua  talon käyttöön 
ja samalla säästetään rahaa. Uusia  
ratkaisuja  tulee jatkuvasti, muutos  

on väistämätön.

Kehitys on liian hidasta

Pariisissa  2015  pidetty  ympäristö
kokous asetti  tavoitteeksi pitää  hii
lidioksidipäästöt alle  2 %:n globaa
lisella  tasolla. 1,5 % on jo mennyt. 
Kaksi järjestöä MI ja CEM perustet
tiin  viemään  asioita eteenpäin. MI 
(Mission innovationin) tehtävänä on 
nopeuttaa  ympäristöalalla teknisiä 
keksintöjä. CEM:in työnä on kestä
vien ja puhtaiden energiamuoto
jen saamisen helpottaminen  ja ke
hittäminen . Ne ovat aloittaneet toi
mintansa, mutta asiat etenevät hi
taasti. USA, Ruotsi,  Intia, Kiina ja 
Mexiko ovat investoineet runsaas
ti uusiutuviin energiamuotoihin ja 
uusia työpaikkoja luodaan nopeas
sa tahdissa.

Hiilidioksidia on varastoi-
tava, mutta minne ?

Ympäristöongelmien suurimpia vai
keuksia  on hiilidioksidin  varastoi
minen. On  vain  kolme  tapaa va
rastoida. Ensinnäkin, on annetta
va  metsien kasvaa ilman  jättimäi
siä avohakkuita. Metsät  sitovat pal
jon  hiilidioksidia, avohakkuut lisää

Muutama vuosi sitten keskusteltiin ilmastokysymyksissä siitä, mikä 
polttoaine olisi parasta autoille. Autofirmat suosittelivat dieselajo-
neuvoja ja sitten tulivat hybridit. Ongelmana on vain, että kaikissa 
niissä muodostuu hiilioksidipäästöjä, jotka  pahentavat kasvihuo-
neilmastoa ja huonontavat maailmanlaajuisesti ilmastoamme. Mu-
kana ei ole autojen materiaaleista tulevat päästöt. Kuljetukset ja au-
tot vastaavat neljänneksen ilmasto-ongelmistamme.

vät sen määrää. Toiseksi, jos lämmi
tämme talomme pyrolyysin avulla, 
saamme  lopputuloksena biohiiltä, 
jolla voimme lannoittaa  pellot  ja 
kukkatarhat. Kolmanneksi, vanha, 
kunnon ekomaanviljely, joka  pa
rantaa  maan laadun eikä heikennä 
sitä  samalla tavalla kuin keinolan
noitteet, jotka itse asiassa huonon
tavat maata tuhoamalla pieneliöt. 
Nykyään voidaan eri tekniikoilla ot
taa haltuun kaikki ulosteet hyödyn
tämään  maan laadun parantamista. 
Maailman  pintaalasta 10 % on vil
jelysmaata , jonne  hiilidioksidi  voi
daan varastoida!

Vastassamme ovat suur-
yritykset

Kaikkien  näiden mahdollisuuksien 
edessä  on oltava halu lopettaa hai
tallinen  toiminta  ja vähentää  se mi
nimiin.  Kyseessä on   valtatekijät ja 
politiikka. Vastassa ovat  vanhat jät
timäiset energiayritykset ja öljyyh
tiöt, jotka ehkä aavistavat uusien 
tuulien  tuoman  sanoman: muutos 
on tuleva. Meidän on taisteltava hy
vien pyrkimysten  puolesta.

Esa Salomaa

Noin 150 vuotias metsäntutkimuk
semme on edistynyt tai taantunut 
pisteeseen, jossa nähdään taas met
sä muunakin kuin puuntuottajana. 
Metsäjätit ja muut institutionaalliset 
metsänomistajat kuten valtio, kun
nat ja kirkko ovat avohakkuineen ja 
maanmuokkauksineen joutuneet 
puolustuskannalle. Vesien ja niiden 
kalastojen tila on myös alettu näke
mään metsänhoidollisten toimien 
kohteina, jotka rehevöityvät, hap
pamoituvat ja muuttuvat vähähap
pisiksi, monille eliöille elinkelvotto
miksi.

Irti avohakkuista

Metsäteollisuuden hallitsemasta 
metsän tutkimuksesta on viimeisen 
40:n vuoden aikana siirrytty pienin 
askelin ”lakisääteisistä” avohakkuis
ta pienempiin aukkoihin, jopa omis
tajien tahdon mukaisiin maisema ja 
marjametsiin. EteläSuomen metsät 

olivat jo 20luvulla tyhjentyneet jä
reästä tukkipuusta ja Keski sekä 
ItäSuomen saloilla alkoivat valta
vat avohakkuut 30luvulla, jotka sai
vat tukea metsäteollisuuden rahoit
tamasta tutkimuksesta (mm. väitös
kirjatyöt), joka jatkui aina 70luvulle. 
Eduskunta metsälakeineen edesaut
toi metsäluontomme köyhtymis
tä ja vesistöjen humuspitoisuuden 
kasvua.

Metsävuosi

Mitä me metsistämme haluamme, 
minkälaisina haluamme kokea ne? 
Suomen Luonnonsuojeluliiton 80. 
toimintavuosi, joka on kuluva vuo
si, on teemoitettu ”metsävuodeksi”. 
Ovathan metsät vesistöjen ja soi
den ohella pintaalamme hallitsijat 
ja luonnollisuudessaan riippuvaisia 
toinen toistensa tilasta. Hallituksen 
päätös lisätä hakkuita, puuraakaai
neen hankintaa noin viidenneksel

lä ei tue luonnon moni
muotoisuuden tavoit
teitta, ei myöskään ih
misen ja muiden eliöla
jien metsäkokemuksia. 
Avohakkuin ja aurauk
sin toteutetut viiden
nekset tuovat merkittä
vän lisärasitteen vesis
töjen humuskuormaan, 
joka on kuin paskanen 
nauru purojen ja mui
den vesistöjen puhdis
tajille.

Monimuotoiseen 
metsään

PohjoisKarjala on 
maamme metsärikkain
ta seutua. Sen luonnon
tilaa tullaan kokemaan, 
sen antimia maista
maan. Runsas 100 vuot
ta sitten A.K. Cajanderin 
uraa uurtava tutkimus
työ viitoitti tietä met sien 

moninaiskäytölle. Hän ei kuiten
kaan kyennyt huomioimaan metsä
teollisuuden nopeaa kasvua ja sen 
aiheut tamaa metsien alennustilaa, 
eikä myöskään jälkiteollisen aikam
me tarvetta kokea metsämme mo
nimuotoisempina, moninaisten tar
peiden tyydyttäjinä lääketieteestä 
erilaisiin biotuotteisiin, kuvauksel
lisuudesta kasvaviin turistivirtoihin.

Kestävämpää hyvinvointia

Kliseinen, (marxilainen) sana lisä
arvo ja sen tuottaminen määrittää 
metsien ja luonnon olomuotoa. Tuo
ton täytyy tulla siitä itsestään tai vä
lillisesti oheis tai luontopalveluista 
kuten retkeilystä (turismi) tai lehti
vihreän puhdistamasta ilmasta ja 
yleisestä hyvinvoinnista. Turistivirrat 
eivät saavu tänne kokemaan puu

Kuva Pietarin erään lähiön ostarilta. Kuvasta ei näy autojen todellinen 
määrä, joka Pietarissa on silminnäkijän mielestä ”räjähtänyt” käsiin. Au-
tolla kaupungissa kuljetaan työmatkat, jotka saattavat normaalisti kes-
tää 2-3 tuntia. Selkeästi on olemassa jokin ristiriita, joka on korjattava.

Riista- vai jatkuvan kasvatuksen metsä
peltoja, kaupunkien sileäksi leikat
tuja nurmikoita, vieraslajiistutuksia 
tai rikkipoljettua historiamaisemaa. 
Kun tämän PohjoisKarjalassa ja en
nen muuta Lieksassa ymmärrämme, 
niin alamme rakentaa kestävämpää 
hyvinvointia osana luontoa, jolla on 
historia, eikä vain kielteinen.

Hannu Ikonen
Lieksa

Otsikon metsänhoitotavoista hyötyisivät luonnon ja sen moni-
muotoisuuden lisäksi ilmasto, metsästäjät, kalastajat, sienestäjät, 
marjastajat ja muut luonnossa liikkujat. Vaikka ns. riistametsän tar-
koitus (Metsästäjä 2/2018) nähdään muunakin kuin luonnon moni-
muotoisuutena, niin se toteuttaa jatkuvan kasvatuksen tapaa uudis-
taa metsää ja siinä riistalajien hyvinvointia. Se murtaa avohakkuiden 
uhkaa luonnon monimuotisuudelle ja parantaa vesistöjen tilaa.

Oikeita metsiä saa Pohjois-Karjalastakin hake-
malla hakea. Kuva Pienen Ritojärven suojelu-
metsistä.

Iskuja perusteltiin väitteellä, jon
ka mukaan Syyrian hallitus olisi 7.4. 
käyttänyt kemiallisia aseita Dumas
sa.  Väite oli kuitenkin monella ta
voin epäuskottava.  Todisteeksi esi
tettiin sosiaaliseen mediaan ladat
tuja videoita, jotka kuitenkin kuvaa
vat ilmeisen lavastettuja tapahtu
mia: niissä esimerkiksi näkyy lähes 
vahingoittumaton kaasusäiliö lähes 
vahingoittumattoman sängyn pääl
lä, vaikka annetaan ymmärtää, että 
se on pudotettu helikopterista ja lä
vistänyt katon.  Videot tulivat Whi
te Helmets järjestöltä ja muu tieto 
Syyrialaisamerikkalaiselta lääkäri
seuralta (Syrian American Medical 
Society).  Molemmat järjestöt ovat 
Syyrian sodassa asettuneet vahvas
ti AlQaidan paikallisten filiaalien ja 
muiden eimaltillisten aseryhmien 
puolelle, ja ne saavat miljoonaavus
tuksia Yhdysvalloilta.

Entisen brittiläisen tieduste-
lu-upseerin James Le Mesurierin 
perustamaa White Helmets -jär-
jestöä avustavat lisäksi suuril
la summilla Britannia ja muutamat 
muut Natomaat.  Näiden järjestö
jen ja aseryhmien kannalta tilanne 
oli huolestuttava, kun presidentti 
Trump ilmoitti 29.3. Yhdysvaltojen 
vetäytyvän Syyriasta hyvin pian sa
malla, kun Syyrian armeija oli lähes 
onnistunut pyrkimyksissään häätää 

Damaskosta pommittaneet aseryh
mät kaupungin lähituntumasta.  Sik
si disinformaation levittäminen kaa
suhyökkäyksestä oli niiden kannal
ta kovasti hyödyllistä.  Vastaavasti 
tässä tilanteessa Syyrian hallituksen 
kannalta taistelukaasun käyttö olisi 
ollut sulaa hulluutta.

Jo 9.4. sodan molemmilla 
puolilla toimiva Syyrian Punai-
nen Puolikuu ilmoitti, ettei mi
tään kaasuhyökkäystä ollut tapah
tunut.  Sen työntekijöitä oli Dumas
sa väitetyn hyökkäyksen aikana ei
kä järjestön sairaalaan tuotu ainut
takaan taistelukaasusta kärsivää ih
mistä.  Myöhemmin Duman siirryt
tyä Syyrian hallitukselle väitetyllä 
hyökkäyspaikalla ja sen läheisyydes
sä olevassa maanalaisessa sairaalas
sa on vieraillut useita länsimaisia toi
mittajia, muun muassa brittiläisen 
The Independent lehden palkittu 
sotakirjeenvaihtaja Robert Fisk.  He 
ovat haastatelleet paikallisia ihmi
siä ja sairaalan henkilökuntaa.  Kaik
ki ovat kertoneet, ettei mitään kaa
suhyökkäystä tapahtunut.

Sairaalassa kyllä suihkutet-
tiin ihmisiä kuten White Helmets 
-videossa näytetään, mutta nämä 
ihmiset eivät kärsineet kemiallisen 
aseen vaikutuksesta, vaan säikäh
dyksestä, jonka aiheutti White Hel
mets miesten ”kaasua”huuto. Tais

telukaasujen käyttöä tukevat haas
tattelut taas on tehty pääasiassa 
PohjoisSyyriassa sijaitsevassa Idli
bissä, minne SaudiArabian rahoit
tamat Duman asemiehet ja heidän 
perheensä on evakuoitu.

Vaikuttaa siltä, etteivät USA:n, 
Ranskan ja Britannian hallituk-
setkaan uskoneet perustelujensa 
kestävyyteen, sillä ohjusiskut teh
tiin juuri ennen Kemiallisten asei
den kieltojärjestön OPCW:n asian
tuntijoiden saapumista Syyriaan tut
kimaan Duman tapausta.  Vielä pa
ri päivää ennen iskuja sotalaivojen 
jo asettuessa lähelle kohteita puo
lustusministeri Jim Mattis totesi, et
tei Yhdysvalloilla ole riippumatonta 
näyttöä kemiallisten aseiden käytös
tä ja että varsinaista todistusaineis
toa vasta etsitään.

Kaikesta huolimatta suoma-
lainen poliittinen ja mediaeliitti 
puhuu Duman kaasuiskusta sel-
vänä tosiasiana.  Onko kysymys 
”Keisarin uudet vaatteet” ilmiöstä?  
Järjen ääni on paras vaientaa, sillä 
kukaan ei halua, että häntä luultai
siin typerykseksi, joka ei näe suurilla 
länsimailla olevan oikeutuksen vaat
teita.  Häntähän voitaisiin pitää vaik
ka ”animalAssadin” tai ”HitlerPuti
nin” kannattajana.

3.5.2018 
Olli Tammilehto

PS. Lähetin tämän kirjoituksen 39 sa
nomalehteen. Minun tietojeni mu
kaan yksikään niistä ei ainakaan tä
hän mennessä ole julkaissut sitä.

Artikkeli otettu Olli Tammilehdon  
blogista.

Keisarin uudet kemiat
Huhtikuun toisella viikolla ympäri maailmaa jännitettiin, syttyykö 
kolmas maailmansota neljän ydinasevallan kalistellessa miekkojaan 
Syyrian edustalla.  Onneksi ohjusiskut jäivät suhteellisen pieniksi vas-
toin Yhdysvaltain vastanimitetyn turvallisuuspoliittisen neuvonanta-
jan John Boltonin toiveita.  Kansainvälisten pelisääntöjen rikkomises-
ta kärkkäästi huomauttelevien maiden tekemä ja Suomenkin tukema 
hyökkäys oli muun muassa YK:n riippumattoman ihmisoikeusasian-
tuntijan Alfred de Zayasin ja Saksan liittopäivien tiedepalvelun mu-
kaan selvästi kansainvälisen oikeuden vastainen sotarikos.
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Suomen veroalet

Sosiaalidemokraatti Paavo Lippo-
sen pääministerikaudella Suomes
ta poistettiin varallisuusvero.  Kes
kustalaisen Matti Vanhasen pää
ministerikaudella alennettiin perin
töveroa.  Kokoomuslaisen Jyrki Ka-
taisen pääministerikaudella pie
nennettiin yhteisöveroa.  Maassam
me on noudatettu hallitusten koos
tumuksesta huolimatta jo vuosi
kymmeniä kaikkein rikkaimpia ih
misiä suosivaa veropolitiikkaa.  Mi
kään ei ole estänyt veroparatiisiti
leistään kärähtäneitä maineikkai
ta suomalaisia kuten vuorineuvos 
Casimir Ehrnroothia, nokianeu
vos Jorma Ollilaa ja veroparatiisi
ministeri Anne Berneriä kannatta
masta ja edistämästä pienituloisten 
suomalaisten sosiaali ja terveyden
huollon menojen leikkaamista se
kä työläisten palkkojen alentamista.

Sosiaali- ja terveysalan 
ulkoistaminen

Suomessa on uutisoitu yksityisten 
hoitoalanyritysten aggressiivises
ta verosuunnittelusta ja kokoomus
poliitikkojen kytköksistä näihin yh
tiöihin.  Suomalainen sosiaali ja 
terveys alan yksityissektori on kan
sainvälistynyt merkittävästi viime 
vuosina.  Attendo, Mehiläinen ja Ter
veystalo ovat siirtyneet jo kansain
väliseen omistukseen.  Kansainväli
sillä suuryhtiöillä ei ole tapana mak
saa veroja kohdemaassaan.

Sairaanhoitaja-lehden mu-
kaan Mehiläinen omisti v. 2016 
sairaaloiden, lääkärikeskusten, ter
veysasemien ja ulkoistettujen ter
veysasemien lisäksi 112 asumispal
veluyksikköä, joista 63 ikääntyneille, 
40 mielenterveyskuntoutujille ja yh
deksän vammaisille.  Mehiläisen pal
veluksessa työskenteli tuolloin kes
kimäärin 4 502 työntekijää.  Sen lii
kevaihto oli v. 2016 yhteensä 590,1 
miljoonaa euroa.  Sananvaltaa Me
hiläisessä käyttivät Jerseyn veropa
ratiisissa toimiva sijoitusyhtiö Tri
ton ja yhdysvaltalainen sijoitusyh
tiö KKR.  Joitain vuosia sitten kävi il
mi, että Mehiläinen oli maksanut 40 
miljoonan tuloksestaan vain alle 1 % 
veroja Suomeen.

Alan toiseksi suurin yritys oli 
v. 2016 Attendo.  Sen mahtiomis
tajana toimi ruotsalainen pääoma
sijoitusyhtiö (68 %) Nordstjärnan.  
Attendolla oli 140 hoiva ja palve
lukotia ympäri Suomea.  Se työllisti 
4 127 työntekijää.  Yhtiön liikevaih
to oli v. 2016 yhteensä 250,7 miljoo

naa euroa.  Finnwatchin selvityksen 
mukaan tämänkin soteyhtiön omis
tusketju kulkee luxemburgilaisen ty
täryhtiön kautta Jerseyn veroparatii
siin.

Suomen Terveystalo mainos-
taa itseään Suomen suurimpa-
na terveyspalveluyrityksenä.  Sen 
työterveyshuollolla on 170 toimi
paikkaa 100 paikkakunnalla.  Sen 
palveluksessa olevat 7 000 tervey
denhuollon ammattilaista palvele
vat jo yli 16 000 työnantajaa ja noin 
500 000 työntekijää kautta Suomen.  
Sen liikevaihto oli v. 2016 yhteensä 
336,7 miljoonaa euroa.  Terveysta
lon omistaa Bridgepoint pääoma
sijoitusyhtiö.  Se on eurooppalai
nen, yksityinen pääomasijoitusyh
tiö, joka on keskittynyt oman selvi
tyksensä mukaan sijoittamaan hy
vin johdettuihin yrityksiin houkut
televilla sektoreilla.  Vuonna 2017 
Bridgepoint osti Evacin, maailman 
johtavan meri, offshore ja raken
nusalan integroitujen jätteen, jäte
veden ja vedenkäsittelyjärjestelmi
en toimittajan.  Bridgepoint omistaa 
Suomessa myös veronvälttelyä har
rastavan AKatsastus Oy:n.  Bridge
point hallinnoi useita sijoituksiaan 
Luxemburgin veroparatiisiin perus
tetun tytäryhtiönsä välityksellä.

Neljännen suuren hoivapalve-
lujen tarjoajan, Esperi Caren, pal
veluksessa työskenteli v. 2016 Suo

messa yhteensä 1 126 työntekijää.  
Sen hoivayksiköissä oli 3 500 asukas
paikkaa.  Sen liikevaihto oli v. 2016 
yhteensä 60, 8 miljoonaa euroa.  Sen 
osakeenemmistö kuului brittiläisel
le Intermediate Capital Groupille, jo
ka toimii Lontoo Cityssä.

Attendon, Esperi Caren, Mehi-
läisen ja Terveystalon tuloista val-
taosa koostuu suoraan tai välilli-
sesti verotuloista.  Kunnat ostavat 
niiltä palveluita.  Kela maksaa yksi
tyissektorin palveluista vuosittain 
200 miljoonaa euroa.  Niitä yhdis
tää myös se, että niitä hallitsevat ve
roparatiiseista käsin operoivat pää
omarahastot.  Ne ovat jääneet myös 
kiikkiin aggressiivisesta verosuun
nittelusta.

Suomessa on meneillään mil-
jardiluokan sosiaali- ja terveys-
alan yksityistämis- ja ulkoistamis-
hanke.  Samaan aikaan merkittävä 
joukko keskeisiä poliittisia vaikutta
jia on siirtynyt yksi toisensa jälkeen 
keskeisille paikoille yksityisiin so
siaali ja terveysalan yrityksiin.  Kun 
sotepalvelut ulkoistetaan kansain
välisen pääoman käsiin tällä tavoin, 
vastuu ja laskun maksajan rooli jää
vät edelleen kätevästi yhteiskunnan 
kontolle.

Suomalainen talous viihtyy 
veroparatiiseissa

Suomen valtion omistamalla ener

giayhtiö Fortumilla on Luxembur
gissa 11 yritystä, Stora Ensolla ja Ko
neella kummallakin neljä omaisuu
denhallintayhtiötä samassa veropa
ratiisissa.  Toimittaja Jyri Hännisen 
mukaan Ehrnroothien suku on luo
nut Luxemburgiin mosaiikkimaisen 
yritysverkoston pääasiassa verotuk
sellisten syiden vuoksi.  Vauraat suo
malaiset veropakolaiset ovat kätke
neet verottajan mukaan Liechten
steiniin yhteensä 5060 miljoonaa 
euroa.  Tässä kunnostautuivat mm. 
Casimir Ehrnrooth, Bertel Paulig ja 
rakennusyrittäjä Pauli Lappalaisen 
perikunta.

Finnwatch arvioi 15.11.2016 
julkaistussa selvityksessään Suo
men menettäneen monikansallisten 
yritysten aggressiivisen verosuun
nittelun seurauksena vuosittain 
430–1400 miljoonaa euroa yhtei
söverotuloja.  Määrä vastasi 10–31 
% Suomen 4,5 miljardin euron yh
teisöverotuotoista v. 2015.  Finwat
chin selvityksen mukaan kahdeksal
la suomalaisella työeläkeyhtiöllä ja –
laitoksella on veroparatiisien kautta 
sijoitettuna ainakin 37 miljardia eu
roa.  Varma, Ilmarinen, Keva ja Lä
hiTapiola ovat mukana kymmenis
sä eri yhtiöissä Luxemburgissa.  Elä
keyhtiöt eivät maksa veroja, mutta 
eläkkeensaajilta sen sijaan peritään 
niitä.  Suomalainen poliittinen eliitti 
suojelee Suomen paatunutta talou
dellista eliittiä näiden siirtäessä es
tottomasti vaurauttaan veroparatii
seihin verottajan ulottumattomiin.

Suomeen rekisteröidyistä ve-
roparatiisilentokoneista 18 oli v. 
2014 Finnairin käytöstä.  Konei
den kotipaikaksi oli merkitty Irlanti, 
Caymansaaret tai Bermuda.  Tallink
Siljan seitsemän matkustajaalusta 
on liputettu Kyprokselle.  Emoyhtiö 
vuokraa laivoja käyttöönsä Tallinkin 
Kyproksella sijaitsevista tytäryhtiöis
tä.  Varat siirtyvät näin kätevästi Kyp
rokseen, jossa liikevoitoista ei tarvit
se maksaa veroja.  Neste Oilin tytär
yhtiö Neste Shipping on myös ulos
liputtanut kolme öljytankkeriaan.  
Nesteelläkin on omat tytäryhtiönsä 
Sveitsissä, Guernseyn veroparatiisi
saarella ja Hollannissa.

Amerikkalaista elämänta-
paa edistävän perheravintola 
McDonald’sin Suomessa toimivis-
ta 83 mäkkäristä emoyhtiö pyörit
tää vain 13.  Loput toimivat franchi
singlisenssillä, jolloin riskinkantaji
na toimivat suomalaiset yrittäjät.  He 
maksavat McDonald’sille rojaltimak
sua, joka maksetaan verottomana 
Sveitsiin yhtiön Euroopan pääkont
toriin.  Tietokoneiden käyttöjärjes
telmiin ja sovellusohjelmiin erikois
tunut Microsoft siirsi v. 2009–2011 
USA:n senaatin raportin mukaan yli 
15 miljardia euroja varojaan Bermu
dan, Irlannin ja Singaporen veropa
ratiiseihin.

Veronkierto on osa kan-
sainvälistä kapitalismia

Vuonna 2003 Porto Alegressa pide
tyssä Maailman sosiaalifoorumin ko
kouksessa perustetun kansalaisjär
jestö Tax Justice Networkin (TJN) ar
vion mukaan maailman rikkaimmil
la ihmisillä on varallisuutta veropa
ratiiseissa eri arvioiden mukaan 11 
000 miljardia euroa.  On arvioitu, et
tä jopa puolet maailman varallisuu
desta on sijoitettu veroparatiiseihin.  
James S. Henry arvioi v. 2012 tuoksi 
vaurauden määräksi 21 000–32 000 
miljardia dollaria.  TJN:n selvityksen 
mukaan nykyiset tutkimukset viit
taavat veroparatiisien aiheuttamiin 

maailmanlaajuisiin verotustappioi
hin, jotka ovat vähintään 500 miljar
dia dollaria vuodessa.  Tämä käsittää 
yli 20 % menetyksen yritysten vero
menoista.  TJN:n tutkijat A. Cobham 
ja P. Janský havaitsivat v. 2017, että 
USA:ssa päämajaansa pitävät moni
kansallisten yhtiöiden veronkierto 
aiheutti v. 2012 noin 130 miljardin 
dollarin suuruisen verotulojen me
netyksen.  Vuonna 1994 tuo summa 
oli 12 miljardia USD.  Veronkierto, 
verosuunnittelu ja verotuksen vält
tely näyttävät olevan nykyisin olen
nainen osa kansainvälistä kapitalis
mia.

TJN on tutkijoista ja aktivis-
teista muodostettu painostusryh-
mä, jonka huolena on veronkierron, 
verojen välttämisen ja veroparatii
sien haitallinen vaikutus maailman 
talouteen.  Ryhmä katsoo verojen 
olevan olennainen väline luotaessa 
sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa 
yhteiskuntaa.

Veroparatiisit on suljetta-
va

Maailman talouseliitin ja sitä kuuliai
sesti palvelevan poliittisen eliitin it
sekkyys ja häikäilemättömyys ovat 
suurimmat syyt asevarusteluun, so
tiin, ympäristöongelmiin, nälänhä
tiin ja yhteiskunnalliseen eriarvoi
suuteen.  Tälle porukalle keskittyy 
valta maailmassa sekä kansallisel
la että kansainvälisellä tasolla.  Sen 
hallinnassa ovat parlamentit, tuo
tantoelämä, kaupankäynti, koulu
tus, rahoituslaitokset, viihde, me
dia tieto ja viestintätekniikkajärjes
telmät, logistiikka, kuljetus ja luon
nonvarat.  Vastuun päätöksiensä ja 
toimiensa seurauksista se on ulkois
tanut yksittäisille valtioille ja niiden 
veronmaksajille.  Tämän valtaeliitin 
valta ei katoa mihinkään, ellei ka
jota rohkeasti kapitalistisen yhteis
kunnan perusrakenteisiin.

Veroparatiisijärjestelmä on 
maailman taloudellisen ja poliitti-
sen eliitin hanke, jota hyödyntäen  
nämä voivat napata yhteiskunnan 
tarjoamat edut maksamatta niistä.  
Tämä sama ylimielinen joukko on 
valmis alentamaan työläisten palk
koja, heikentämään ihmisten perus
turvaa ja yksityistämään itselleen 
verovaroilla hankitut yhteiskuntien 
kansallisomaisuudet.  Veroparatii
seja on vaikea hävittää niin kauan, 
kuin OECD:n jäsenmaat, etenkin kun 
IsoBritannia ja USA sekä EUmaat 
suojelevat veroparatiisijärjestelmää.

Huumekauppa, laiton ase-
kauppa ja ihmiskauppa eivät lo-
pu, jos emme puutu tähän kapita
listisen eliitin rakentamaan varjota
lousjärjestelmään.  Kansainvälinen 
rikollisuus on suurliiketoimintaa, jo
ka hyödyntää voittoja maksimoides
saan veroparatiiseja ja niiden tarjoa
mia asiantuntijapalveluita.  Häikäi
lemättömille ihmisille on ihan sama 
myyvätkö he kananpaskaa, ihmisiä 
tai huumeita, kunhan he saavat sii
tä maksimaalisen tuoton.

Matti Laitinen 

Lähteet: 
Tax Justice Network: Briefing Tax 
avoidance and evasion  The scale of 
the problem; Nicholas Shaxon: Aar
resaaret, veroparatiisit, Into 2016; 
Finnwatchin arvio 15.11.2016; Jyri 
Hänninen: Veroparatiisit ja Suomi, 
HSkirja 2014; EVAC:in lehdistötie
dote 9/2017; Mehiläisen, Attendon, 
Terveystalon ja Esperi Caren esitteet.

Maailman eliitti jemmaa rahansa veroparatiiseihin (2)
Veroparatiisilla tarkoitetaan valtioita tai alueita, joissa on kevyt 
verotus tai joissa ei veroteta lainkaan, alhainen valtiollinen sään-
tely ja tiukka pankkisalaisuus.  Brittiläinen taloustoimittaja Nicho-
las Shaxson määrittelee veroparatiisin väljemmin paikaksi, ”joka 
pyrkii houkuttelemaan liiketoimintaa tarjoamalla poliittisesti vakaat 
puitteet ja sellaiset rakenteet, jotka helpottavat henkilöiden tai yh-
teisöiden mahdollisuuksia kiertää toisten oikeudenkäyttöalueiden 
sääntöjä tai lakeja.”  On syytä muistaa, että kaikki mikä on laillista 
kuten aggressiivinen verosuunnittelu, ei ole kuitenkaan mitenkään 
hyväksyttävää. Kansan äänen edellisessä numerossa (2/18) julkai-
simme Matti Laitisen artikkelin “Maailman eliitti jemmaa rahansa 
veroparatiiseihin” ensimmäisen osan. Ohessa artikkelin toinen osa.

Kuolonkolarit vähentyvät vuosi 
vuodelta. Liikenne on koko lail-
la turvallista. Jopa hoitovirhei-
siin kuolee enemmän kuin lii-
kenteessä. Kaikesta huolimatta 
viranhaltijoiden ja virkavallan 
silmätikkuna ovat autoilijat, ny-
kyajan jahdatut lainsuojattomat.

 
Poliisi aikoo uutisen mukaan sa
kottaa tiellä liikkujia 60 000 enem
män kuin viime vuonna. Silmät kii
luen asetellaan ansoja, uusia laittei
ta hankitaan, jotta ajojahdista saa
daan kaikki irti. Teiden kunnossapi
dot ovat sivuseikkoja, eikä niiden 
laiminlyönteihin syyllistyneitä etsi
tä ja saateta vastuuseen. Huonois
ta teistä aiheutuvia kolareita ja au
tojen vahinkoja pistetään tylysti au
toilijoiden piikkiin. Voimaan astuva 

uusi katsastuslaki rankaisee kovalla 
kädellä vanhoilla autoilla ajavia. Ajo
kielloissa ja hylkäämisissä on tiettä
västi odotettavissa rajua kasvua. Uu
delleen käynnit rokottavat köyhiä 
autoilijoita, joiden on pakko liikkua 
omilla kulkuneuvoilla, kiitos maa
seudun joukkoliikenteen alasajon. 

 
Jos on autoilijoista tehty lähes 

kriminaaleja, ovat he myös val-
tion rahastusautomaatteja. Pie
nestä rikkeestä kolahtaa kova sak
ko. Autojen verotusta on kiristetty, 
muun muassa paketti – ja lavaauto
jen kohdalla. Iiro Viinasen 90 luvulla 
väliaikaiseksi tarkoitettu ajoneuvo
vero kummittelee yhä auton omista
jien riesana. Autoilijoita on aina jah
dattu. Nyt siitä eräiden toimesta ol
laan tekemässä ”kansanhuvia”, jossa 

kilpaillaan kuka keksii parhaat kei
not saada autoilijoita ”kiikkiin”, sa
kottaa eniten, kehittää uusia maksu
ja jne. Samaan aikaan yhä kiihtyväl
lä tahdilla kulkuyhteyksiä vaikeute
taan vuoroja lakkauttamalla. 

 
Kaiken huippuna me vanhoil-

la autoilla pakotetut ajajat tu-
hoamme maapallon ilmaston. Ei 
ole takaaajetun lainsuojattoman 
autoilijan rooli hääppönen, mutta 
taas kerran sydän kylmänä on ra
tin taakse lyöttäydyttävä. No, mat
ka taittuu mukavasti, kun muistelee 
lapsuutta, jolloin leikittiin rosvoa ja 
poliisia kuten nyt 2000 luvulla ar
maan maani maanteillä. 

 
Hannu Tiainen

 

Autoilijat suurimpia rikollisia
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Suomen poliittinen eliitti suojelee taloudellista eliittiä, näiden siirtäes-
sä maassamme tuotettua vaurautta  verottajan ulottumattomiin vero-
paratiiseihin. Kuva 2.2.2018 ”Aktiivimallia vastaan” protestista.
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Kansan äänen järjestöt viettivät Vappua kansainvälisyyden ja luokkataistelun hen-
gessä.  Järjestöjemme vieraaksi saapui tovereita Nepalista ja Venäjältä.  Viime vuosi-
na olemme näyttäneet vapunvietossa tunnuksia ”Voittoisa työkansa nojaa sosialis-
miin” sekä ”Sote-kaappaus torjuttava”.  Ensimmäisellä banderollilla haluamme muis-
tuttaa, että jokaisen päiväkohtaisen tavoitteemme takana tekee työtä lopullinen ta-
voitteemme työkansaa edustava sosialistinen yhteiskunta.  Se on myös muistutus 
porvareille ja kapitalisteille, että tavoitetta ei ole unohdettu.  Toinen juliste muistut-
taa, että hallituspiirien suunnitteleman sote-kaappauksen koemme uusliberalistisen 
hallitusvallan vaarallisimpana suunnitelmana, jota tulee rankasti vastustaa.  Marx 
puhui aikanaan pääomien alkuperäisestä - ryöstöillä ja rosvoamisella suoritetusta - 
kasaamisesta.  Tämä on aikanamme sama asia ja muistuttaa siitä, mitä kaikkea ka-
pitalistit ovat valmiita tekemään.  Venäläisten vieraidemme kanssa (Jelena ja Sergei 
Skvortsov) ehdimme poiketa yhteisessä muistotilaisuudessa kansallisella punaisten 
muistomerkillä.  Loppujen lopuksi sää suosi meitä ja saimme marssia sateettomas-
sa säässä yhdessä ulkomaisten vieraidemme kanssa ja olimme mukana myös ”Tais-
televan työkansan vappujuhlassa” Kaisaniemen puistossa.  Kansan äänen järjestöjen 
vappujuhla vietettiin Hermannin kerholla.  Siellä vieraamme Venäjältä ja Nepalista 
esittivät tervehdyksensä ja kertoivat lyhyesti maansa työläisten kapitalismin vastai-
sesta taistelusta.  Avauspuheessaan Kalevi Wahrman arvioi 100 vuotta sitten Vapus-
ta alkanutta taistelua.  Kansan äänen järjestöjen yhteisen tilannearvion luokkataiste-
lun kehittämisen tavoitteista esitti vappupuheessa Heikki Männikkö.  Venäläisiä kan-
sanlauluja esitti Duo Tulitsa.  Kun selvisi, että venäläinen vieraamme Sergei Skvort-
sov ja Duo Tulitsan toinen jäsen ovat syntyneet Tulan kaupungissa 200 km Mosko-
vasta lounaaseen, esittivät he yhdessä ”Tulan hymnin”.  Lopuksi perinteiseen tapaan 
laulettiin Kansainvälinen.

Kansan äänen Vappu luokkataistelun ja kansainvälisyyden hengessä

Uusliberalismin aikaa: 
Lastenhoitajat protestoi-
vat

Äskettäin lastenhoitajat marssi
vat (25.4.2018) ulos työpaikoiltaan. 
Eduskuntatalolla pidettyyn protes
tiin osallistui 2000 lastenhoitoalan 
työntekijää viidestä eri ammattilii
tosta. Protestin syynä oli uusi var
haiskasvatuslaki, joka mm. vähentää 
lastenhoitajien määrää. Uuden lain 
mukaan henkilöstöstä tulisi olla vä
hintään 2/3 korkeakoulututkinnon 
suorittaneita. Väki katsoi, että käsit
telyssä oleva laki ei korjaa varhais
kasvatuksen ongelmia, vaan vähen
tää varsinaisen hoitotyön tekijöitä. 
Päättäjille väki huusi: ”Jos haluatte 
laatua, lain täytyy kaatua.”

Uusliberalismin aikaa: 
Työläiset ”aktiivimallia” 
vastaan

Samoin SAK:lainen väki protestoi 
”aktiivimallilakia” vastaan 2.2.2018 
Senaatintorilla 12 000 osanotta
jan voimalla. Lain mukaan työttö
myyskorvausta leikataan, jos työ
tön ei kolmen kuukauden kuluessa 
ole tehnyt vähintään 18 tuntia palk
katyötä, hankkinut yrittäjänä vähin
tään 241 euroa tai osallistunut työl
listämispalveluihin vähintään 5 päi
vänä.

Laki koettiin hyvin loukkaa-
vana, sillä työpaikkojen puute ei 
ole työttömän vika. Syksyllä lakia 
käsiteltäessä SAK antoi ainoas taan 
sitä vastustavan lausunnon. Aktii
vikansalaisen toimesta alulle pan
tu kansalaisaloite lain kumoamisek
si keräsi nopeasti 140 000 allekir
joitusta. SAK oli pakotettu kut
sumaan koolle aktiivimallia vastus
tavan mielenosoituksen. Muuta ei 
SAK asian eteen tehnyt. Teollisuus
liiton valtuusto valtuutti liittohalli
tuksen järjestämään toimia lain ku
moamiseksi. Poliittisessa lakossa ak
tiivimallin kumoamiseksi oli 200 000 

eri alojen duunaria. Lakia ei edel
leenkään ole kumottu ja työtä sen 
kumoamiseksi jatketaan.

Kansa sote-kaappausta 
vastaan

Näihin esimerkkeihin rinnastaen  
on vuosikaudet käyty kamppailua 
soteuudistusta vastaan. Sillä pyri
tään yksityistämään yhteiskunnal
liset so siaali ja terveysalan toimin
not tuottamaan voittoja kapitalis
teille. Toteutuessaan tämä on suu
rin poliitikkojen tuella suurpää
omalle suoritettu yhteiskunnallisen 
omaisuuden ryöstö. Se kuuluu glo
baaliin julkisen omaisuuden ryöstö
ohjelmaan ja se on kapitalisteja tu
kevalle hallitukselle ennen kaikkea 
ideologian kysymys.

Kapitalismin markkinalibe-
ralismin vaihe

Kapitalismi on olemassaolonsa ajan 
kärsinyt säännöllisistä talouspulista 
ja kriiseistä, jotka ovat kärjistyneet 
myös sodiksi. Niin ensimmäinen 
kuin toinenkin maailmansota sekä 
edelleen meneillään oleva Syyrian 
sota olivat tämän kapitalismin ylei
sen kriisin seurauksia.

Kapitalistisen tavaratuo-
tannon alkuajoista Marx käytti 
sanontaa ”Alkuperäinen kasau-
tuminen”. Silloin pääomia hankitti
in rosvoamalla. Ryöstettiin siirtomai
ta, kirkkojen ja feodaalien omaisuut
ta ja kaapattiin vihollismaiden kaup
palaivoja. Kapitalismin alku perustui 
ryöstöön. Edelleenkin, jos tällaiseen 
kasautumiseen tarjoutuu mahdol
lisuus, markkinamekanismissa ka
pitalistit toimivat samalla tavalla. 
Sosialismin hajoamisen yhteydessä 
kansan omaisuus ryöstettiin kapita
listeille lyhyessä ajassa. 

Kapitalismin keynesiläi-
syyden vaihe

Kapitalismi luotti markkinoiden 
kaikkivoipaisuuteen kuin pässi sar

viinsa ja puhdas markkinatalous sai 
sanella kehityksen ehdot. Kuitenkin 
niin vain kävi, että tämä markkina
liberalismi kärsi vuosisadan haaksi
rikon ja ajautui 30luvulla liikatuo
tantopulaan. Varastot olivat täynnä 
hiiltä, mutta kaivosmies kärsi kyl
mästä, kun hänellä ei ollut rahaa os
taa hiiltä.

Kriisistä ei selvitty muutoin 
kuin ottamalla käyttöön uudet 
talouspoliit tiset menetelmät. Val
tion annettiin puuttua talouselämän 
ohjaukseen. Maynard Keynesin 
ohjelman mukaisesti laman olois
sa lisättiin kysyntää järjestämällä 
esimerkiksi työllisyystöitä julkisen 
velan avulla. Sitä sitten maksettiin 
pois korkeasuhdanteen aikana. Tälle 
ns. keynesiläiselle taloudenhoidolle 
löytyy myös toinen tärkeämpi syy. 
Sota oli lähellä ja kansa tuli saada 
suopeammaksi sodalle. 30luvul
la myös Neuvostoliiton kehitys oli 
nopeaa ja teki maailman työläisiin 
vaikutuksen. Siksi oli pakko löysätä 
kapitalistisen markkinaliberalismin 
ohjaksia. 

Keynesiläisyys sai työ-
väenliikkeestä vipuvoimaa

Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä 
reaalisosialismin ja kansainvälisen 
työväenliikkeen voima riitti pakot
tamaan kapitalistiluokan toteutta
maan politiikkaa, joka teki oikeutta 
myös työkansalle. Tähän voimaan 
perustuen tätä keynesiläistä talous
politiikkaa toteutettiin USA:ssa ja 
läntisessä Euroopassa 1930luvul
ta 1970 luvulle. Kykenimme monis
sa länsimaissa luomaan talousjärjes
tystä, joka teki oikeutta myös taval
liselle työkansalle. Kehitettiin kou
lutusta, terveydenhoitoa, sosiaali 
ja perusturvaa ym. Siksi tästä ajasta 
puhuttaessa käytämme vieläkin kä
sitettä hyvinvointivaltion kehittämi
sen aika.

Markkinaliberalismista 
uusliberalismiin

Silloin eräät työväenliikkeen edus
tajat mukautuivat ajatukseen, että 
luokkataistelusta on siirrytty neu
vottelujen aikaan, jossa kaikki työn 
ja pääoman väliset ristiriidat hoi
tuvat sovittelun kautta. Toisin kävi. 
Keynesiläisyydestä poiketen 70lu
vulla puhkesi talouspula (öljykriisi), 
jolloin korkea työttömyys ja inflaatio 
esiintyivät samanaikaisesti.

Markkinatalouden kriisi koet-
tiin maltillista talouspolitiik-
kaa harjoittaneiden hallitusten 
politiikan seuraukseksi. Vaikka 
Englannin pääministeri Margareth 
Thatcher hyökkäsi ayliikettä vas
taan ja Charter leikkasi toimeentu
loa korkean inflaation yhteydessä, 
kansa antoi vaaleissa tukensa tälle 
kovalle politiikalle. Tämä keikaus on
nistui myös siksi, että Neuvostoliit
to ja reaalisosialismin yhteisö ko
ki samanaikaisesti tunnetun taka
peroisen kehityksensä. Tämä nos
ti valtaan uudelleen lähes globaa
listi markkinaliberalismin. Siksikin 
nykyisen kovan markkinaliberalis
min kutsumanimeksi on muotoutu
nut uusliberalismi.

Meidän taktiikka

Suomessa toimii tänään useita kom
munistisia ryhmiä. Venäjällä ja Eu
roopassa tilanne ei ole yhtään pa
rempi. Aiemmin maailmassa kom

munistiset ja työväenpuolueet 
perustivat toimintansa yhteiseen 
marxi laisleniniläiseen maailman
katsomukseen ja kapitalismin vas
taiseen luokkataistelutaktiikkaan. 
Kaikki tämä katkesi uusliberalismin 
vastavallankumoukseen 1980lu
vulla. Siitä meidän on noustava ylös.  
Kaikilla kansoilla on vastassa oma 
kansallinen kapitalistiluokka, joka 
kuitenkin on osa globaalia uuslibe
ralistista kovaa kapitalismia. 

Miten sitä vastustamme? 
Tähän meille antaa suunnan kom
munistisen ja työväenliikkeen luok
kataistelukokemus. 1930luvulla ke
hitimme fasistisen kapitalismin vas
taisen yhteisrintaman. Sodan jäl
keen meillä oli yhteinen imperia
lismin vastainen taistelu. Suomes
sa rakensimme yhteistyöjärjestö 
SKDL:n. Suomen kommunistit 
määrittelivät 1970: ”SKP:n päälin
jana on demokraattisen rintaman 
rakentaminen taistelussa mono
poleja ja poliittista taantumusta 
vastaan työtätekevien demokraat
tisten oikeuksien laajentamiseksi, 
rauhan lujittamiseksi ja sosialismin 
edellytysten luomiseksi”. Kansan 
äänen järjestöjen piirissä olemme 
edelleenkin määritelleet taktiikak
semme rakentaa laaja uusliberalis
min vastainen yhteisrintama.

Vallankumouksen kaksi 
vaihetta

Marxilaiset ovat Marxista ja Engel
sistä saakka katsoneet, että vallan
kumouksessa on kaksi vaihetta: (1) 
Demokraattinen vaihe ja (2) sosia
listinen vaihe. Uusliberalismi on ”fa
sistista kapitalismia”, jossa kaikki 
työtätekevät väestöryhmät ja myös 
pienet ja keskisuuret yrittäjät joutu
vat jollain tavalla vastakkain suur
kapitalistien etujen kanssa. 

Uusliberalismia ei voi re-
formien kautta korjata, vaan se 
tulee muuttaa. Siksi tavalliset ih
miset voivat osallistua uusliberalis
tisen politiikan vastaiseen työhön. 
Siitä esimerkkinä oli mm. äskein
en las tenhoitajien protesti ja tap
pelu aktiivimallia vastaan. Tavoit
teenamme onkin uusliberalistisen 
politiikan kumoaminen, joka on 
samalla työtä toi meentulon ja de
mokratian puolesta.

Miksi ensin on demokraat-
tinen taistelu?

Miksi emme esitä suoraan kapitalis
min kaatamista? Yhteiskuntakehi
tyksen nykyvaiheessa ihmiset eivät 
ymmärtäisi sanomaamme eivätkä 
kokisi tällaista ehdotusta realistisek
si. Uusliberalismin seuraukset kyke
nemme selkeästi osoittamaan ja ha
kemaan niille demokraattista vaih
toehtoa. 

Joukkotyö synnyttää poliit-
tisen kokemuksen, joka on vält
tämätön silloin, kun joudutaan ot
tamaan yhteiskunnallista vastuuta 
ja kun siirrytään poliittisessa kehi
tyksessä seuraavaan vaiheeseen eli 
siirrytään sosialistiselle kehitysural
le. Sosialistiseen vallankumoukseen 
tarvitaan joukkoliike ja poliittinen 
tie to. Tämä muodostuu demokraat
tisessa joukkoliikkeessä, kun käy
dään ensiksi kiinni kovan kapitalis
min ytimeen eli uusliberalismiin.

Tiedämme, että kapitalismin vai
he, joka tekee oikeutta jollain taval
la myös työläisille, ei muuta vielä 

kapitalismin luonnetta. Se nähtiin 
sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. 
Luokkataistelu säilyy ja suurkapita
listi pyrkii aina valtaan takaisin. Sik
si demokraattisesta vaiheesta tu
lee siir tyä sosialistiseen vaiheeseen, 
jossa varmistetaan, että kapitalisti 
ei saa koskaan enää valtaa takaisin. 
Kehityksen demokraattisessa vai
heessa tulee kyetä vakuuttamaan 
ihmiset sosialismin välttämättö
myydestä. 

Tämä taktiikka perus-
tuu työväenliikkeen vuosi-
sadan kokemukseen. Kommu
nistit tietävät, että tilanne saattaa 
hyvinkin no peasti muuttua. Tästä 
demokraattisen rintaman taktiikas
ta voidaankin tilanteen muuttuessa 
hyvin nopeasti siirtyä toteuttamaan 
uudenlaista taktiikkaa.  

Uusliberalismin vastaisen 
kansanrintaman periaat-
teista

Joudumme vastaamaan kysymyk
seen, millaista voisi olla rintamapoli
tiikka, joka toimii uusliberalismin ku
moamiseksi. Viime vuosina olemme 
saaneet kokoon isoja uusliberalisti
sen hallituspolitiikan vastaisia pro
testeja. Tällaisia olivat mm. äskeiset 
protestit ”Aktiivimallin” ja varhais
kasvatuslain kumoamiseksi. Näiden 
liikkeiden mm. ”Joukkovoima halli
tuspolitiikkaa vastaan” monet toimi
jat ovat kuitenkin sitoutuneet sosia
lidemokraatteihin ja Vasemmistoliit
toon.  Oman asemansa vuoksi ne ei
vät uskalla tavoitella uusliberalismin 
kumoamista. Siksi protesteissa esite
tyt tavoitteet jäävät keskeneräisiksi. 
Siksi nämä liikkeet tulee politisoida 
yhdeksi uusliberalismin vastaiseksi 
voimaksi, joka suuntautuu nykypo

SOS-jengin politiikka on selätettävä

Ulkomaiset vieraamme olivat mukana vappumarssilla. Edessä keskellä 
Manik Lama Nepalista sekä Jelena ja Sergei Skvortsov Venäjältä.
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Helsingin vappumarssissa nähtiin runsaasti perinteisten vasemmisto-
järjestöjen järjestölippuja. Ne korostivat mm. järjestön pysyvyyttä.
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Kansan äänen järjestöt viettivät Vappua kansainvälisyyden ja luokkataistelun hen-
gessä.  Järjestöjemme vieraaksi saapui tovereita Nepalista ja Venäjältä.  Viime vuosi-
na olemme näyttäneet vapunvietossa tunnuksia ”Voittoisa työkansa nojaa sosialis-
miin” sekä ”Sote-kaappaus torjuttava”.  Ensimmäisellä banderollilla haluamme muis-
tuttaa, että jokaisen päiväkohtaisen tavoitteemme takana tekee työtä lopullinen ta-
voitteemme työkansaa edustava sosialistinen yhteiskunta.  Se on myös muistutus 
porvareille ja kapitalisteille, että tavoitetta ei ole unohdettu.  Toinen juliste muistut-
taa, että hallituspiirien suunnitteleman sote-kaappauksen koemme uusliberalistisen 
hallitusvallan vaarallisimpana suunnitelmana, jota tulee rankasti vastustaa.  Marx 
puhui aikanaan pääomien alkuperäisestä - ryöstöillä ja rosvoamisella suoritetusta - 
kasaamisesta.  Tämä on aikanamme sama asia ja muistuttaa siitä, mitä kaikkea ka-
pitalistit ovat valmiita tekemään.  Venäläisten vieraidemme kanssa (Jelena ja Sergei 
Skvortsov) ehdimme poiketa yhteisessä muistotilaisuudessa kansallisella punaisten 
muistomerkillä.  Loppujen lopuksi sää suosi meitä ja saimme marssia sateettomas-
sa säässä yhdessä ulkomaisten vieraidemme kanssa ja olimme mukana myös ”Tais-
televan työkansan vappujuhlassa” Kaisaniemen puistossa.  Kansan äänen järjestöjen 
vappujuhla vietettiin Hermannin kerholla.  Siellä vieraamme Venäjältä ja Nepalista 
esittivät tervehdyksensä ja kertoivat lyhyesti maansa työläisten kapitalismin vastai-
sesta taistelusta.  Avauspuheessaan Kalevi Wahrman arvioi 100 vuotta sitten Vapus-
ta alkanutta taistelua.  Kansan äänen järjestöjen yhteisen tilannearvion luokkataiste-
lun kehittämisen tavoitteista esitti vappupuheessa Heikki Männikkö.  Venäläisiä kan-
sanlauluja esitti Duo Tulitsa.  Kun selvisi, että venäläinen vieraamme Sergei Skvort-
sov ja Duo Tulitsan toinen jäsen ovat syntyneet Tulan kaupungissa 200 km Mosko-
vasta lounaaseen, esittivät he yhdessä ”Tulan hymnin”.  Lopuksi perinteiseen tapaan 
laulettiin Kansainvälinen.

Kansan äänen Vappu luokkataistelun ja kansainvälisyyden hengessä

litiikan muuttamiseen.
Lähtökohtana tulee esi-

merkiksi sote-kysymyksessä olla 
vain julkisen terveydenhuollon 
kehittäminen. Jos kapitalistit on
nistuvat toteuttamaan sotekaap
pauksen, meille jää vaatimus, että 
terveyspalvelut otetaan takaisin yh
teiskunnan haltuun kor vauksetta. 
Vastaavasti tulee lähteä siitä, että 
kun energian myynnin ja siirron 
maksujen korottamisesta on tul
lut hinnankorotusautomaatti, tulee 
muodostaa yksi yhteiskunnan omis
tama energiayhtiö, joka hoitaa ener
gian myynnin ja siirron ja harmo
nisoi hinnat kuluttajille.

Samaan tapaan tulee muo-
dostaa yksi yhteiskunnan omis-
tama kansan pankki, jossa eläkeläi
set ja palkansaajat voivat riskit
tömästi säilyttää vähiä rahojaan ja 
hoitaa asioitaan. Vesi ja maaperän 
rikkaudet tulee ottaa yhteiskunnan 
haltuun ja hyödyntää yhteiskunnan 
toimesta. Samoin ehdoton vaatimus 
tulee olla, että kaikki väylät mm. Val
tion Rautatiet sekä Alkoholin myyn
ti säilytetään yhteiskunnan vastuul
la. Verotuksen suhteen tulee kun
nallisverotuksessa palata progressii
viseen verotukseen. 

Tämänkaltaiset  vaatimukset 
toteutettuina turvaavat uuslibe
ralistisen talouden vasta painona 
yhteiskunnan demokraattista kehi
tystä ja voivat olla eri tavoin ajatte
levien väestöpiirien yhteisiä tavoit
teita. Vain tämän tyyppiset poliitti
set päällysrakenteen muutokset tur
vaavat yhteiskunnan demokraattis
ta kehitystä ja ovat ainoa ja vält
tämätön tie yhteiskunnan muutok
seen.

Heikki Männikkö

Saksalaisten koulutettujen sotavoi
mien maihinnousuilla hajotettiin 
punaisten rintamat EteläSuomes
sa ja ratkaistiin sotilaallinen voit
to Mannerheimin valkokaartille. Tä
män seurauksena Mannerheimin 
hyväksymänä käynnistettiin raaka 
valkoisten terrori, johon menehtyi 
kymmeniä tuhansia ihmisiä myös 
niitä, jotka eivät olleet osallistuneet 
taisteluihin, naisia ja lapsia. 

Luokkasota pakotti kehit-
tämään lainsäädäntöä

Luokkasotaan johti prosessi, joka oli 
jatkunut pidempään ja oli osa työ
väenluokan kansainvälistä taistelua 
etujensa parantamiseksi. Ammatti
yhdistysliike kehittyi ja työväenjär
jestöjä syntyi. Oli saavutettu yleinen 
äänioikeus ja kahdeksantunnin työ
päivä. Työväen voimin eduskunnas
sa säädettiin valtalaki, joka faktises
ti oli itsenäisyysjulistus, mutta joka 
Suomen porvareiden ja Kerenskin 
johtaman Venäjän hallinnon toimes

ta väkivaltaisesti kumottiin.
Vaikka luokkasota kostoineen 

oli väkilukuun suhteutettuna jul-
mimpia sisällissotia historiassa, 
oli sillä myös myönteistä vaikutusta. 
Jotkut oikeistolaisetkin näkivät syyt 
yhteiskunnallisen tilanteen kärjisty
miseen, joten pyrkivät välttämään 
tilanteen uudelleen tulehtumista. 
Säädettiin esimerkiksi työsopimus
laki ja työsääntölaki v.1922; työeh
tosopimuslaki 1924 ja työriitojen 
sovittelulaki 1925. Ongelmana oli 
vaan, että näitä ei juurikaan käytän
nössä noudatettu. Ja nyt uuslibera
listisen kapitalismin voimistuessa 
ollaan palaamassa samaan tilantee
seen, jossa ei noudateta työntekijöi
den oikeuksia ja suojaksi säädettyjä 
lakeja ja sopimuksia.    

30-luvun mustaa aikaa

192030 luvulla valkoisten sorto, jo
ka oli ottanut fasistisen muodon 
jatkui. Työväen järjestöjä ja AYjär
jestöjä vainottiin sekä lakkautettiin. 

Vasemmistolaisia muilutettiin, kyy
ditettiin ja pahoinpideltiin. Poliitti
sia vankeja oli vankiloissa. Ulkopo
litiikassa nojattiin ”länteen” ja ihan
noitiin Saksaa ja sen nousevaa nat
si nationalismia, unelmoitiin rodul
lisesti ”suomalaisesta” suursuomes
ta.  Naapuri Neuvostovenäjä näytet
tiin ikiaikaisena vihollisena ja demo
nisoitiin kouluissa sekä tiedotusvä
lineissä.

Neuvostoliiton voitto pa-
lautti järjestyksen

Neuvostoliiton ja liittoutuneiden 
voitto natsiSaksasta, jonka liittolai
sena myös Suomi soti naapuriaan 

Yhteisrintamassa uusliberalismia vastaan     
100 vuotta sitten toukokuun ensimmäistä päivää vietettiin petty-
nein mielin. Luokkasota, jota käytiin paremman elämän toivossa, ol-
tiin häviämässä valkoisille porvareille. Suomen porvarit pelkäsivät 
niin voimakkaasti uudistuvan hallinnon syntymistä, jossa työväen-
luokan asema olisi turvattu, että olivat valmiit myymään Suomen it-
senäisyyden Saksan alusmaaksi. Ulkomaankauppa ja myös luonnon-
varat alistettaisiin Saksalle, jopa saksalainen kuningas oli tarkoitus 
valita Suomen hallitsijaksi. Sota oli myös osa silloista maailmanpo-
litiikkaa. Saksan häviö maailmansodassa pelasti Suomen joutumas-
ta sen alusmaaksi.

vastaan, palautti Suomessa parla
mentarismin ja antoi työväenjärjes
töille demokraattiset toimintaoikeu
det. Mielenkiintoisena yksityiskoh
tana tehtiin sodan jälkeen työväen 
vapusta palkallinen vapaapäivä. Sa
malla, kun laajan kansanrintaman 
voimin taistelu uusliberalistisen po
litiikan muuttamiseksi voimistuu ja 
ihmisten etujen polkeminen lopete
taan, korostuu Vapun merkitys työ
väenluokan taistelu ja juhlapäivä
nä. Edetään yhtenäisenä rintama
na uusliberalismia vastaan punali
put hulmuten.

Kalevi Wahrman

Esitän kiitoksen, että saatoin viet-
tää täällä vapun sekä marssia yh-
dessä teidän, Venäjän sekä Ira-
nin tovereiden kanssa. Tapasim-
me Juha Kieksin kanssa Koreassa 
viime vuonna tilaisuudessa, jossa 
oli edustajia eri kommunistisis-
ta puolueista kaikista maanosis-
ta.  Siellä saatoimme keskustel-
la kommunistisen liikkeen tilas-
ta maailmassa. Vappuhan on pe-
räisin USA:sta ja Chicagosta vuo-
delta 1886. Siellä tapahtuneessa 
verilöylyssä surmattiin työläisiä 
porvarillisen hallituksen toimes-
ta. Tämän tapahtuman muistoksi 
vietämme vappua. 

Maailmassa on hyvin sekava tilan
ne: Euroopassa, Korean niemimaal
la, Lähiidässä ja muualla. Syynä 
siihen on USA:n imperialismi. Hil
jattain USA:n, Ranskan ja Britanni
an imperialistit hyökkäsivät viatto
mien ihmisten kimppuun Syyriassa. 
Tässä imperialistien hyökkäyksessä 
kuoli tuhansittain viattomia siviile
jä, lapsia ja naisia. Meidän tehtävä 
on yhdistää imperialistien vastai

set ja kommunistien voimat maail
massa imperialismia vastaan. Nepa
lissa joudumme taistelemaan par
lamentaarista kapitalismia vastaan. 
Nepalin puolue luo yhteistyösuh
teita mm. Intian Maolaisiin kommu
nisteihin, Perun kommunisteihin ja 
Korean Demokraattiseen Kansan
tasavaltaan. Tavoitteemme on, et
tä kaikki kommunistit voisivat toi
mia yhdessä yhtenäisenä, koska ka
pitalistit toimivat yhtenäisenä ja Na
to on yhtenäinen. Kapitalistiset voi
mat aiheuttavat tehokkaasti vahin
koa maailmassa. Meidän tulee sik
si yhdistyä yhteiseksi voimaksi. On 
tärkeää opiskella ja ottaa oppia sii
tä, miksi Neuvostoliitto ja ItäEuroo
pan sosialistinen järjestelmä hajosi
vat ja hyödyntää sitä tietoa omassa 
toiminnassamme. Nepalin kommu
nistisen puolueen puolesta haluan 
lopuksi kiittää kaikkia järjestäjiä ja 
osanottajia. 
Eläköön kansainvälinen solidaa-
risuus!

Manik Lama:
Nepalin Kommunistinen puolue 

Kunnioitetut toverit. Tunnem-
me toisemme jo pitemmän ai-
kaa. Tänään meillä oli mahdol-
lisuus osallistua teidän tilaisuu-
teen että myös Suomen vasem-
mistovoimien yhteiseen tilaisuu-
teen. Arvostamme korkealle suh-
teitamme Kommunistien liittoon. 
Totean kin, että Kommunistien 
Liitto on läheisin yhteistyökump-
panimme ulkomailla. Yhteistyöm-
me on jatkunut jo kymmenisen 
vuotta ja panemme tyytyväisyy-
dellä merkille, että meillä ei ole 
ollut minkäänlaisia aatteellisia 
ja poliittisia erimielisyyksiä. Tä-
män saatoimme myös todeta ei-
len käymissämme keskusteluissa. 

Maidemme kommunistien välinen 
yhteistyö on puolueidemme välistä 
yhteistyötä huomattavasti vanhem
paa, sillä se liittyi aikanaan maidem
me kommunistien yhteistyöhön vii
me vuosisadan alussa.  Me muis
tamme ja arvostamme korkealle 
myös sitä yhteistyötä, jota harjoitet
tiin maittemme ja kommunistien vä
lillä toisen maailmansodan jälkeen. 

Valitettavasti uusissa historiallisissa 
olosuhteissa sosialistinen järjestel
mä ei kestänyt Neuvostoliitossa ei
kä muissa sosialistisissa maissa. Mut
ta nyt on alkanut uusi vaihe, ja mei
dän on mietittävä sitä, miten voim
me tehostaa yhteistyötämme näis
sä uusissa olosuhteissa. Eilen meil
lä oli mahdollisuus tarkastaa kellom
me ja tulimme siihen yhteiseen joh
topäätökseen, että meidän molem
pien puolueidemme edessä on ole
massa samankaltaisia tehtäviä. Vaih
damme tietysti kokemuksia yhteis
työstämme ja näissä kokemuksissa 
on olemassa sekä kielteisiä että en
nen kaikkea myös myönteisiä piirtei
tä. Näitä jälkimmäisiä erityisesti ar
vostamme yhteistyössä Kommunis
tien Liiton kanssa. Haluaisin päättää 
tämän lyhyen puheenvuoroni perin
teiseen tunnukseen. 

Eläköön vappu! 
Eläköön työtätekevien kansainvä-
linen solidaarisuus!

Sergei Skvortsov: 
Neuvostoliiton kommunistinen puolue 

Tulee oppia sosialismin hajoamisesta Edessämme on samanlaisia tehtäviä

Voimme kuvitella miltä tuntuu, 
kun marssitetaan oman haudan 
reunalle ammuttavaksi. Sen tun-
teen veivät mennessään ne ihmi-
set, jotka tämän kohtalon joutui-
vat kokemaan. Tätä ei soisi kenel-
lekään. Yksi tehtävämme onkin 
vaalia tietoa ihmisistä, jotka ko-
kivat nämä ihmisluonteen raaim-
mat ilmenemismuodot. On myös 
tärkeää muistaa niitä, jotka tais-
telivat paremman ja oikeuden-
mukaisemman maailman puoles-
ta. Yhtä tärkeää on myös jatkaa 
edeltäjämme käymää taistelua. 

Tarvittiin toinen maailmansota ja 
voittoisa Neuvostoarmeija, jotta 
Suomen luokkasodan ja kansan
murhan hirmutekoja päästiin kun
nolla tutkimaan ja vapauttamaan 

kommunistien toiminta julkiseksi. 
Meidän on jatkettava taistelua so
taa ja fasismia vastaan sen kaikissa 
muodoissa. Eräs tärkeä tehtävä on 
tiedon kerääminen, tallentaminen 
sekä sen tutkiminen. Tietoa täytyy 
kerätä niin menneiltä ajoilta kuin 
nykyhetkestäkin. 

Meidän on valpastuttava, kun 
sodan vaara kasvaa maailman 
joka kolkalla. Maamme puolus
tusministeri Jussi Niinistö ja hänen 
Ruotsin kollegansa Peter Hultqvist 
kävivät äskettäin allekirjoittamas
sa Yhdysvalloissa aihesopimuksen. 
Yhdysvaltain puolustusministeri 
James Mattisin totesi julistuksen 
vievän maiden välisen sotilaallisen 

yhteistyön uudelle tasolle. Jälleen 
poliittinen johtomme on sysännyt 
maatamme kohti sodan kauheuksia. 
Toivotaan heidän epäonnistuvan ai
komuksissaan, ettei nykyiset ja tule
vat sukupolvet joutuisi uudelleen 

Sodan vaaraa vastaan kärsimään sodan hirveyksiä. Ei ole 
sanoja, joilla voisi kuvailla maamme 
johdon toimien typeryyttä. 

Janne Rahikainen 12.5.2018
Puustellinmetsä, teloitettujen 

työläisten muistokivellä 

Vappuna Punaisten Kansallisella muistomerkillä vas. Juhani Tanski, Jelena 
Skvortsov, Sergei Skvortsov, Ville Rahikainen ja Janne Rahikainen

Kansainvälisessä hengessä Hermannin kerhon vapputapaamisessa ti-
laisuuden päätteeksi laulettiin kansainvälinen.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 6)
Ensi vuonna tulee 80 vuotta Neuvostoliiton ja Hitler-Saksan 23.8.1939 solmiman hyökkäämättömyyssopi-
muksen eli ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta.  Niissä kapitalistipiireissä, joiden ta-
voitteena oli ohjata Saksa ja Japani hyökkäämään Neuvostoliittoon ja jotka tämän vuoksi jarruttivat Hit-
lerin vastaisen yhteisrintaman muodostamista, sopimus herätti suurta raivoa.  Neuvostoliitto teki vuosi-
na 1933-1939 suuren diplomaattisen työn luodakseen Hitler-Saksan vastaisen kollektiivisen liiton toisen 
maailmansodan ehkäisemiseksi.  Silloiset Englannin, Ranskan, USA:n sekä eräiden  muiden maiden hal-
litukset olivat uskomattoman sokeita näkemään, mihin Hitler-Saksa suuntasi maailman kehitystä. Julki-
sessa propagandassa tapahtumaan liittyvät asiat on tänään käännetty päälaelleen.  Neuvostoliitto leima-
taan Hitlerin ohella sodan aloittajaksi.  Sota kypsyi kuitenkin kapitalistien tavoitteissa maailman uudel-
leenjakamiseksi ottamalla samanaikaisesti hyökkäyksen kohteeksi ja välikappaleeksi Neuvostoliitto, jolla 
ei ollut mitään yhteistä sodan synnyttäneiden kapitalistivaltojen sisäisten ristiriitojen kanssa.  Tätä asiaa 
sekä sen merkitystä ymmärretään tänäänkin hyvin huonosti.  Siksi Kansan ääni paneutuu kysymykseen 
tässä artikkelisarjassa. Sarjan edelliset osat ilmestyivät Kansan äänen numeroissa 4-6/17 sekä 1-2/18. Täs-
sä osassa (6) käsittelemme tilanteen kiristymistä Euroopassa ja Aasiassa sekä Neuvostoliiton ponnistelu-
ja Hitlerin vastaisen kolmiliiton muodostamiseksi ja sen kohtaamia vaikeuksia.

Englanti ja Ranska kuvitte-
levat olevansa turvassa

Englannissa uskottiin nyt Münche
nin lehmäkaupan sekä Englannin ja 
Saksan hyökkäämättömyysjulistuk
sen jälkeen Saksan agression suun
tautuvan itään. Ranskassa alettiin 
myös uskoa maan olevan turvas
sa Hitlerin kanssa 6.12.1938 allekir
joitetun hyökkäämättömyysjulis
tuksen jälkeen. Englanti ja Ranska 
tavoittelivat Eurooppaa, jossa nel
jä vahvaa valtiota yhdessä määräi
si maanosan kehityksen. Tässä vai
heessa ei vielä yleisesti tiedetty, et
tä kolme viikkoa Münchenin lehmä
kauppojen jälkeen Hitler antoi oh
jeet koko Tšekkoslovakian miehityk
sestä. Samanaikaisesti suunniteltiin 
Saksan johtaman SuurUkrainan pe
rustamista.

Puola yrittää hyötyä tilan-
teesta

Itävallan valloituksen yhteydessä 
Puola tuki Hitleriä. Palkkiona täs
tä se havitteli itselleen Liettuaa. Tä
män esti silloin Neuvostoliiton jyrk
kä ilmoitus, että Neuvostoliitto ei voi 
jäädä sivustakatsojaksi, jos Liettuaan 
hyökätään. Münchenin lehmäkau
pan yhteydessä Puola esitti myös 
uhkavaatimuksen Tšekkoslovakialle 
Tesinin alueen luovutuksesta. Puo
lan 30.9.1938 tekemään tieduste
luun auttaako Saksa Puolaa, jos maa 
joutuu selkkaukseen Neuvostoliiton 
kanssa, vastasi Saksa hyvin myöntei
sesti. Heti tämän jälkeen esitti Rib
bentrop 24.10.1938 Puolan ja Sak
san ongelmien yhteisratkaisua. Esi
tyksen mukaan (1) Danzig yhdistet
täisiin Saksaan, (2) Saksan ulkopuo
lella kulkeva autotie ja rautatie ra
kennettaisiin Puolalle kuuluvan Po
morzen kautta, (3) Saksan ja Puolan 
hyökkäämättömyyssopimusta jat
ketaan 25 vuotta, (4) Maat toimivat 
yhdessä juutalaisten karkottamisek
si ja ajavat yhteistä politiikkaa Neu
vostoliiton suhteen Antikomintern
sopimuksen pohjalta. Kuitenkin jo
pa Puolan porvarien ja tilanherro
jen taantumushallitus ymmärsi esi

tyksen olevan testi, joka osoittaa, 
missä määrin Puola on myöntyväi
nen politiikkaan, joka johtaa maan 
antautumiseen Saksalle. Neuvotte
lut päättyivät tuloksetta.

Keväällä 1939 maaliskuun 
alussa hitleriläiset tekivät päätök-
sen koko Tšekkoslovakian miehit-
tämisestä, jonka jälkeen Saksan kä
sissä olisivat Unkari, Romania ja Ju
goslavia. Puolan suhteen Hitlerin 
suun nitelmat muuttuivat. Kun aiem
min oli ollut tarkoitus ottaa Puola 
mukaan Neuvostoliiton vastaiseen 
sotaan, niin nyt suunniteltiin Puo
lan jakoa t. valtausta. Saksan jou
kot valtasivat koko Tšekkoslovakian 
15.16.3.1939. Münchenin sopimuk
sen mukaisesti Englanti ja Rans
ka olivat sitoutuneet takaamaan 
Tšekkoslovakian uudet rajat. Tässä 
tilanteessa ne eivät tehneet yhtään 
mitään Tšekkoslovakian auttamisek
si.

Neuvostoliiton asema vai-
kea Münchenin jälkeen

Münchenin sopimuksen seurauk
sena Neuvostoliiton asema muut
tui vaikeaksi. Se oli täysin eristetty. 
Ranskan ja Tšekkoslovakian kans
sa tehdyt sopimukset oli mitätöity. 
Neuvostoliiton politiikalle merkittä
vän Kansainliiton toiminta kävi ole
mattomaksi. Neuvostoliiton ulko
politiikan pääkohdat esiteltiin sil
loin NKP:n keskuskomitean toimin
taselostuksessa puolueen 18. edus
tajakokoukselle 10.3.1939. Siinä va
roitettiin länsivaltoja, että heidän 
vaarallinen pelinsä saattaa koitua 
heidän omaksi poliittiseksi tappiok
seen. Toimintaselostuksessa paino
tettiin Neuvostoliiton kannattavan 
rauhanomaisia ja läheisiä ystävyys
suhteita kaikkiin maihin, jotka vas
tavuoroisesti noudattavat samanlai
sia suhteita Neuvostoliittoon, eivät
kä loukkaa maan etuja tai alueellis
ta koskemattomuutta. 

18.3.1939 Neuvostoliitto 
lähetti Saksalle jyrkkäsanaisen 
nootin, jossa todettiin Saksan toi
mien olevan väkivaltaisia ja agressii
visia. Siinä neuvostohallitus ilmoitti, 

ettei voi hyväksyä Tšekkoslovakian 
liittämistä Saksan valtakun taan. 
Pian Münchenin jälkeen Rans
ka ja Englanti saivat huomata, että 
Saksa ei tavoitellut pelkästään Neu
vostoliiton eristämistä vaan yhtä 
suu ressa määrin Ranskan ja Englan
nin aseman horjuttamista Euroopan 
kysymysten ratkaisemisessa. Vuo
den 1939 keväällä kävi selväksi että 
Hitler ei aikonut ollenkaan hyökätä 
itään vaan ensi kädessä länteen. 
Chamberlainin ja Daladier’n politiik
ka, jota he Münchenissä toteuttivat, 
kärsi täydellisen vararikon.

Englanti ja Ranska näke-
vät tulleensa petetyiksi

Kevääseen 1939 tullessa Natsien 
Saksa vahvisti asemiaan Euroopassa 
nopeaan tahtiin. Hitler ei enää edes 
peitellyt sitä, että ei aio ollenkaan 
ottaa huomioon Ranskan ja Englan
nin näkemyksiä Euroopan asioista 
päätettäessä. Siinä vaiheessa hitleri
läiset olivat jo ottaneet seuraavaksi 
uhrikseen Puolan. 7.4.1939 Mussolii
nin Italia valloitti nopealla iskulla Al
banian. Ranska ja Englanti hätään
tyivät, koska 15.3.1938 Saksa miehit
ti Münchenin sopimuksesta piittaa
matta Tšekkoslovakian kokonaan ja 
22.3.1938 Liettuan Klaipedan. Sak
sa oli kolmen viikon kuluessa teh
nyt kolme agressiota. Ranska ja Eng
lanti tiesivät nyt tulleensa petetyik
si, mutta pyrkivät edelleen sopimuk
seen Hitlerin kanssa. Pelotellakseen 
Hitleriä ne antoivat jonkinlaiset tur
vallisuustakuut Saksan uhkaamil
le Euroopan pikkuvaltioille. Englan
nin ja Puolan yhteinen tiedonan
to annettiin 6.4.1938 keskinäises
tä avunannosta. Ei kuitenkaan ollut 
selvää, mitä se käytännössä merkit
si. Ranskan hallitus vahvisti olevansa 
valmis täyttämään Ranskan ja Puo
lan liittolaissopimuksesta johtuvat 
velvoitteensa ja antamaan Puolalle 
apua, jos sen kimppuun hyökätään. 
13.4.1938 Englanti myönsi Roma
nialle ja Kreikalle yksipuoliset turval
lisuustakuut. Samana päivänä Rans
ka antoi samanlaisen julkilausuman 
yksipuolisista turvallisuustakuista 
Kreikalle ja Romanialle.

Neuvostoliitto tekee uu-
den esityksen

Vasta näiden em. tapahtumien jäl
keen Englannin hallitus esitti neu
vostohallitukselle, että se antai
si Puolalle ja Romanialle samanlai
set yksipuoliset turvallisuustakuut, 
kuin Englanti ja Ranska olivat myön
täneet Puolalle, Kreikalle ja Romani
alle. Tämä esitys pakotti neuvosto
hallituksen miettimään jälleen ky
symystä, millä toimenpiteillä voi
daan ehkäistä fasistien uudet ag
ressiot. Oli aivan selvää, että toisen 
maailmansodan ehkäisemiseksi oli 
luotava sellainen voimaryhmitty
mä, jota vastaan Hitler ja Mussolii

ni eivät lähtisi koettelemaan voimi
aan. Englannin Neuvostoliitolle nyt 
tekemä esitys ei ollenkaan vastan
nut tällaisia vaatimuksia, eikä luo
nut minkäänlaista yhteenliittymää 
hyökkäyssodan estämiseksi. Se ei 
myöskään edellyttänyt minkäänlai
sia sotilaallisia konventioita, joissa 
sovittaisiin, miten hyökkäyksen sat
tuessa osapuolet antavat toisilleen 
ja hyök käyksen uhrille sotilaallista 
apua. Kaikilla argumenteilla arvioi
tuna Englannin ehdotus oli hyödy
tön tilanteessa, jossa yhdessä jou
dutaan torjumaan hyökkääjää. Neu
vostoliitto oli pakotettu hylkäämään 
Englannin tekemän esityksen.

Neuvostohallitus suhtautui 
kuitenkin Euroopassa syntynee-
seen vaaralliseen tilanteeseen 
hyvin vakavasti. Vaikka Espanjan, 
Itävallan, Tšekkoslovakian, Albanian, 
Klaipedan ym. kohtalo oli osoittanut 
Ranskan ja Englannin kyvyn reagoi
da Saksan agressioon täysin olemat
tomaksi, niin silloisessa kireässä ti
lanteessa Englannin, Ranskan ja 
Neuvostoliiton liitto oli ainoa kei
no lyödä hyökkääjä ja ehkäistä so
ta Euroopassa. Siksi Neuvostoliit
to vastauksena Englannin ehdotuk
seen valmisteli ja esitti 17.4.1939 
vielä yhden esityksen Englannille 
ja Ranskalle Saksan vastaisen Liiton 
muodostamiseksi. Sen mukaisesti 
(1) Ranska, Englanti ja Neuvostoli
itto sitoutuvat Saksan agression ta
pahtuessa antamaan toisilleen so
tilaallista apua, (2) Sitoutuvat an
tamaan kaikkea myös sotilaallis
ta apua kaikille Itämeren ja Mustan 
Meren välillä sijaitseville Neuvosto
liittoon rajoittuville maille näiden 
joutuessa agression kohteiksi ja (3) 
sitoutuvat em. tilanteissa hyvin no
peasti neuvottelemaan keskenään 
sotilaallisen avun määrästä ja muo
doista. Kokonaisuudessaan SNTL:n 
ehdotukset sisälsivät tarkan suun
nitelman tehokkaan Euroopan tur
vallisuusjärjestelmän luomiseksi. 

Paine hyväksyä Neuvosto-
liiton esitys kasvoi  

Englannin ulkopoliittinen komitea 
käsitteli Neuvostoliiton esitystä. Ko
miteassa todettiin, että ”poliittiset 
painotukset ehdotusta vastaan pai
navat sotilaallista etua enemmän” ja 
että komitean jäsenet eivät ole tai
puvaisia hyväksymään Neuvostolii
ton esitystä. Lopullisesti 26.4. Eng
lannin hallitus totesi Neuvostolii

ton ehdotukset mahdottomiksi hy
väksyä.

Kansainvälinen tilanne 
kuitenkin huononi nopeaa tahtia. 
Hitler irtisanoi 28.4.1939 Puolan ja 
Saksan 1934 allekirjoittaman hyök
käämättömyysjulistuksen sekä 1935 
Englannin kanssa allekirjoitetun 
merisopimuksen. Neuvostoliiton 
esitys otettiin uudelleen esille Eng
lannin ulkopoliittisessa komiteas
sa 16.5.1939. Esikuntien päälliköt 
esit tivät silloin muistion, jossa mm. 
todettiin: ”Mikäli sopimusta Neu
vostoliiton kanssa ei solmita, tulee 
sillä olemaan vakavat sotilaalliset 
seuraukset.” Katsottiin, että silloin 
tilanne ajaa Neuvostoliittoa kom
promissiin Saksan kanssa. Esikun
tien päälliköt kannattivat avunan
tosopimusta Neuvostoliiton kans
sa. Puolustuskomitean kanta säilyi 
kuitenkin kielteisenä. Sitä perustel
tiin myös sillä, että sopimus Neu
vostoliiton ja Ranskan kanssa kol
miliitosta estäisi sovittelupolitiikan 
Saksan kanssa. 

Kansainvälinen tilanne 
kiristyy edelleen

Englannin alahuoneessa syntyi 
19.5.1939 ankara riita ja keskus
telu. Monet edustajat mm. Chur
chill arvosteli ankarasti Chamberlai
nin politiikkaa. Hän korosti, että il
man Neuvostoliittoa tehokas itärin
tama on mahdoton ja silloin Eng
lannin etujen puolustaminen län
nessä on mahdotonta. Hän muis
tutti, että ”Chamberlain hylkäsi 
Tšekkoslovakian sekä sen sotilaalli
sen potentiaalin ja velvoitti Englan
nin puolustamaan Puolaa ja Roma
niaa perehtymättä sopimuksen tek
niseen puoleen. Jos nyt vielä hylä
tään Venäjän apu, niin tilanne ajaa 
Englannin sodista pahimpaan.” Eng
lannissa huolestuttiin huhuista, joi
den mukaan saksalainen kauppa
valtuuskunta oli lähdössä Mosko
vaan. Syvästi huolestuttiin, kun Sak
sa ja Italia 22.5.1939 solmivat liit
tosopimuksen t. ”Terässopimuk
sen”. 23.5.1939 Hitler antoi Wehr
machtin johdolle tehtäväksi sodan 
tehokkaan valmistelun. Mussoliini 
puolestaan alkoi valmistella Tuni
sian ja Algerian kaappaamista Rans
kalta. Kaiken tämän johdosta Eng
lanti alkoi taipua ehdotukseen hy
väksyä Ranskan, Englannin ja Neu

Jatkuu sivulla 13

Tilanne kiristyi Euroopassa. Samaan aikaan Japanilaisten 6. A tunkeu-
tui Halhin -Gol-joella Mongolian alueelle. Neuvostoliitolla oli 1936 sol-
mittu avunantosopimus Mongolian kanssa. Kesä-elokuussa 1939 neu-
vottelujen Saksan vastaisen kolmiliiton rakentamisesta ollessa kiivaim-
millaan, Neuvostoliitto siirsi syrjäiselle alueelle kuorma-ja säiliöautoil-
la tarvittavan kaluston. Kesä-heinäkuun aikana käytiin raja- ja ilmatais-
teluja. Mongolialaisten ja Neuvostoliittolaisten yleishyökkäys Japanin 
6.A:n joukkoja vastaan alkoi 20.8.1939. Japanin 6.A lyötiin lopullisesti 
30.8.1939. Yritys muodostaa Hitlerin tueksi itäinen rintama torjuttiin. 
Kuvassa Zukov keskustelee joukkojen kanssa Halhin Golin rintamalla.

Münchenin sopimuksen jälkeen Chamberlain esitteli Lontoossa Hitlerin 
allekirjoittamaa asiakirjaa. Sen piti varmistaa rauha meidän aikanam-
me. Maaliskuussa 1939 Hitleriläiset ylittävät Tšekkoslovakian rajan ja 
etenivät taistelutta Prahaan.
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Viime aikoina ovat miljoonat ihmiset 
Yhdysvalloissa tulleet ennen näke
mättömällä tavalla poliittisesti aktii
visiksi.  Heitä ajaa tähän sekä viha et
tä pelko Trumpia kohtaan.  Puoliksi 
leikillään he kutsuvat itseään nimel
lä ”Resistance” (vastarinta, vastus
tus), vaikka suurin osa heidän toi
minnastaan rajoittuu republikaa
nien korvaamiseen demokraateilla 
varsinkin Yhdysvaltojen kongressis
sa, jonka he toivovat erottavan pre
sidentin.  Virasta erottaminen on 
epätodennäköistä.  Se on myös riit
tämätöntä, jos tavoitteena on estää 
pomojen ja pankkiirien hyökkäykset 
kaikkia työläisiä vastaan.

Yläkoulu- ja lukioikäisten 
opiskelijoiden johtamana yli mil
joona ihmistä vastusti aseväkival
taa mielenosoituksessa 24. maa
liskuuta.  Satojatuhansia nuoria liit
tyi heidän elämänsä ensimmäiseen 
katumielen osoitukseen.  He kohdis
tivat mielenosoituksensa poliittisen 
eliitin kaikkein taantumuksellisim
pia tahoja, erityisesti Trumpin hal
lintoa ja Kansallista kivääriyhdistys
tä (NRA) vastaan.

Hallitseva luokka tukee 
imperialistista politiikkaa

Jotkut niistä, jotka osallistuvat ”Re
sistanceen”, taistelevat myös Trum
pin rasismia, naisvihaa, maahan
muuttajavastaista politiikkaa ja vii
me aikoina koko työväenluokkaan 

kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.  
”Resistance” toteuttaa myös demo
kraattisesta puolueesta riippumat
tomia toimia, esimerkiksi hallituk
sen karkotusuhan alla olevien maa
hanmuuttajien oikeuksien puolus
tamista.  Se ja erityisesti vammais
järjestöt toimivat suoraan Obama
caren eli kohtuuhintaisen hoidon 
lain puolustamiseksi, sekä auttoivat 
estämään kongressia toteuttamas
ta muita vakavia leikkauksia tervey
denhuoltoon.

Se mitä tämä laaja ryhmä ei 
ole onnistunut tekemään, on Yh
dysvaltain aggressiivisen ulko
politiikan vastustaminen.  Tämä 
johtuu siitä, että Yhdysvaltojen ko
ko hallitseva luokka tukee Washing
tonin imperialistisia seikkailuja.  De
mokraattinen puolue on yhtä pro
imperialistinen kuin republikaa
nit.  Demokraatit väittävät vain, että 
heidän väliintulonsa ovat ”humani
taarisia”.

Toinen este on se, että joitain 
näistä voimista ohjataan niiden 
toimesta, jotka keskittyvät käyt
tämään väitettyä Venäjän väliintu
loa USA:n vaaleihin oikeudelliseksi 
aseeksi Trumpia vastaan.  Luokkatie
toisia työntekijöitä ei tule houkutel
la taantumuksellisen FBI:n isänmaal
liseen palvontaan toivoen voivansa 
vaikuttaa Trumpia vastaan.  Venäjän 
demonisointi on ensimmäinen 
askel sodan tiellä.  Työläiset tarvit

sevat massiivisen liik
keen, joka kumoaa 
Trumpin koko oikeis
tolaisen asialistan ja 
haastaa poliisin ICE:n 
(maahanmuuttopo
liisi) ja FBI:n, jotka 
ovat ihmisten sorta
jia.  Työläiset ja köy
hät ihmiset eivät 
hyödy, jos he pysyvät 
passiivisina, vaikka 
yksi hallitsevan luo
kan sektori kumoai
si toisen.

Antikapitalistisilla voimilla 
uusia mahdollisuuksia

Trumpin avoimessa rasismin, sovi
nismin ja naisvihan osoittamisessa 
on se huono puoli, että hän avaa ti
laa valkoiselle ylivallalle ja fasistisil
le aineksille puhua ja koota joukko
jaan.  Esimerkiksi Virginian Charlot
tesvillessä elokuun 12. päivän vii
konloppuna 2017 fasistit jopa tap
poivat autossa olleen naisen mie
lenosoitusten aikana; mielenosoi
tusten, jotka olivat sekä maahan
muuttajavastaisia   että antisemitis
tisiä ja joissa puolustettiin Konfede
raatiota, mikä tarkoittaa orjuuden 
puolustamista.

Vastatakseen tähän vaka-
vaan haasteeseen Trumpin vastais
ten nuorten radikaalein siipi on al
kanut taistella näitä fasisteja vastaan 
kaduilla.  Alkaen valkoisen ylivallan 
vastustuksesta tuhansista on tullut 
antikapitalisteja, ja jotkut ovat jo
pa suosiollisia sosialismille ja kom
munismille.  He ovat alkaneet lukea 
Marxia ja Leniniä sekä etsiä vallan
kumouksellista vastausta.

Suurimman osan 26 vuo-
den ajasta Neuvostoliiton ha-
joamisen jälkeen useimmat jäljel
lä olevat kommunistisesti orientoi
tuneet ryhmät ovat tuskin lainkaan 
pystyneet rekrytoimaan uusia nuo
ria tovereita.  Nyt lähes kaikki Ber
nie Sandersista vasemmalla olevat 
poliittiset liikkeet ovat kokeneet 
kasvua.  Esimerkiksi Workers World 
puolue on kaksinkertaistunut kah
den viime vuoden aikana.  Useim
mat uudet jäsenet ovat olleet aktii
visia Black Lives Matter liikkeessä, 
antifasistisessa liikkeessä ja kaikes
sa Trumpin vastaisessa taistelussa. 

Antikapitalistisella vasemmis
tolla on ollut joitain mahdollisuuk
sia tehdä aloitteita, jotka vaikuttavat 
edellä kuvailtuun laajempaan Trum
pin vastaiseen liikkeeseen.  Esimer
kiksi kahden päivän kuluttua fasis
tisesta murhasta Charlottesvillessä 
Workers World puolueen Durhamin 
(PohjoisCarolina) osaston nuoret jä
senet ryhtyivät suoraan toimintaan, 
joka käänsi mielialan epätoivosta 
uhmakkuuteen.

Nuori afroamerikkalainen 
nainen Takiyah Thompson nou
si tikkaiden päälle ja ripusti köyden 
Konfederaation virkamiehen pat

saan ympärille.  Sitten muut nuoret 
vetivät patsaan kumoon.  Rasistit oli
vat pystyttäneet satoja näitä orjuut
ta puolustavia, massatuotettuja pat
saita noin 100 vuotta sitten pelotel
lakseen afroamerikkalaista väestöä. 
Nuoret osoittivat, että vain otta
malla taistelun oikeudenmukaisuu
desta omiin käsiinsä luottamatta 
valtion valtaelimiin, voidaan saa
vuttaa edistystä.  Durhamin jälkeen 
kymmenet kaupunginhallitukset 
päättivät poistaa Konfederaatiopat
saat välttääkseen uudet iskut niitä 
vastaan.  Patsasiskun tekijöitä uhat
tiin ensin vakavilla oikeudellisilla 
seuraamuksilla, mutta helmikuussa 
heidät kaikki todettiin syyttömiksi.

Luokkataistelua Länsi-
Virginiassa

Toinen myönteinen merkki vasta
rinnasta Trumpin kaudella on ollut 
LänsiVirginiassa maaliskuussa jär
jestetty opettajien lakko.  Tällä osa
valtiolla on sankarillinen ammatti
yhdistyshistoria, erityisesti kaivos
työntekijöiden osalta vuosina 1920
1975, mukaan lukien aseelliset tais
telut.  Mutta kivihiilen louhinta on 
romahtanut, ja vuoden 2016 vaa
leissa osavaltion asukkaat äänesti
vät ylivoimaisesti Trumpia.  Kuiten
kin enimmäkseen naispuoliset opet
tajat ja muut koulutyöntekijät uh
masivat ”ei lakkoa – klausuulia”, kä
velivät omien konservatiivisten liit
tojohtajiensa yli, järjestivät kahdek
san päivää kestäneen ulosmarssin 
työpaikoiltaan ja saavuttivat viiden 
prosentin palkankorotuksen.  Toiset 
opettajat Oklahomassa ja Arizonas
sa LänsiVirginian kamppailun in
noittamana suunnittelevat lakkoa.

Länsi-Virginian kehitys on 
muistutus siitä, että jopa maailman 

imperialismin keskuksessa käydään 
ankaraa luokkataistelua, vaikka Yh
dysvaltain kapitalistinen hallitseva 
luokka on dominoinut niin ideolo
giaa kuin valtiovaltaa.  Työväenliike 
on perääntynyt viime neljän vuosi
kymmenen ajan muutamia yksit
täisiä kamppailuja lukuun ottamat
ta.  Tänä päivänä vain 10 prosenttia 
kaikista työntekijöistä on järjestäy
tynyt liittoihin, kun tämä määrä oli 
yli 30 prosenttia vuonna 1965.  Län
siVirginian lakko on vasta ensim
mäinen askel uuden kehityksen po
lulla, mutta se on vahva alku.

Afroamerikkalaiset ovat tais-
telleet kansalaisoikeuksista.  Nai
set ovat taistelleet tasaarvosta.  
 Niin on myös LGBTQyhteisö Stone
wallkapinasta kaikkiin sitä seuran
neisiin kamppailuihin.  Paperit
tomat maahanmuuttajat ovat tais
telleet karkotuksia vastaan.  Vam
maiset ovat kamppailleet esteettö
myydestä. Jos ammattiliitot to
teuttavat uusia kamppailuja työn
tekijöiden oikeuksien puolesta ja jos 
kaikki nämä kamppailut yhdistyvät 
soli daarisuuden nimissä, voi syntyä 
poliittinen vastarintaliike ja luok
kataistelu Trumphirviötä ja hänen 
edustamaansa hallitsevaa luokkaa 
vastaan.

John Catalinotto 
Workers World, USA 

käännös: Tommi Lievemaa

Jutun otsikon #45 viittaa Yhdysval
tojen 45. presidenttiin Donald Trum
piin.  Tämän artikkelin kirjoittaja 
John Catalinotto kertoi Kansan ää
nelle, että USA:n edistyksellinen vä
ki on alkanut käyttää erilaisia kier
toilmaisuja presidentistä, koska he 
ovat kyllästyneitä näkemään tämän 
nimeä jatkuvasti ja kaikkialla.

Trumpin presidenttikausi (2)
Muuttuuko #45:n herättämä vastarinta luokkataisteluksi ?
Trumpin vastaisissa voimissa on olemassa kaksi virtausta, jotka 
määrittyivät kahden mielenosoituksen aikana Trumpin virkaanas-
tujaisten aikaan.  Tammikuun 20. päivänä 2017 radikaali liike, jon-
ka muodostivat antifasistiset voimat, joita johtavat sekä anarkis-
tit että kommunistit, taistelivat Washingtonin kaduilla.  Seuraava-
na päivänä ja myös presidenttikauden 1. vuosipäivänä miljoonat ih-
miset liittyivät naisten johtamaan marssiin.  Vaikka tämä marssi oli 
paljon suurempi kuin antifasistien, sen politiikka oli paljon lähem-
pänä demokraattista puoluetta, luultavasti lähempänä Bernie San-
dersin siipeä.

Nuori afroamerikkalainen nainen Takiyah Thomp-
son (keskellä) kävi sitomassa köyden Konfederaati-
on patsaan ympärille ja muut vetivät patsaan alas.

Kuva Länsi-Virginian koulutyöntekijöiden lakkomielenosoituksesta.
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Sota kypsyi kapitalistisen maailman sisällä
Molotov-Ribbentrop-sopimuksen tausta (osa 6)
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vostoliiton ns. kolmiliitto. Kuitenkin 
vasta 27.5.1939 Englannin Mosko
van lähettiläs Seeds ja Ranskan Mos
kovan asiainhoitaja Payart ilmoitti
vat muodollisen suostumuksen hy
väksyä Neuvostoliiton ehdotus kol
miliitosta. Tutustuttuaan Ranskan 
ja Englannin Neuvostoliitolle anta
maan vastaukseen, ilmoitti uusi ul
koasiain kansankomissaari Molotov 
Seeds’lle ja Payart’lle vastauksen he
rättävän ajatuksen, että maiden hal
litukset eivät ole kiinnostuneita so
pimuksesta vaan siitä käytävistä kes
kusteluista.

Ennusmerkit olivat huonot

Kahden rintaman välinen taistelu 
Englannissa jatkui. Laajat kansalais
piirit kannattivat Saksan vastaisen 
kolmiliiton muodostamista. Chur
chill, vaikka olikin ankara sosialismin 

vastustaja, totesi, että Englannin ai
noana pelastuksena on yhteistyö 
Neuvostoliiton kanssa. Hän kirjoitti, 
että tähän sopimukseen tulee saa
da mukaan myös Baltian maat, Liet
tua, Latvia ja Eesti. Neuvostohalli
tus kiirehti neuvotteluja ja toimitti 
2.6.1939 Englannin ja Ranskan hal
lituksille sopimusehdotuksen tar
kan luonnoksen. Siinä edellytettiin 
kolmen suurvallan tehokasta kes
kinäisapua hyökkäyksen sattuessa 
sekä niiden apua Belgialle, Kreikal
le, Turkille, Romanialle sekä Bal tian 
maille. Englannin ulkopoliittinen 
komitea käsitteli luonnosta 5.6. ja 
9.6.1939. Tulokset olivat heikkoja. 
Komiteassa katsottiin, että Englan
nin tulee välttää konkreettisia si
toumuksia esimerkiksi Baltian mai
den auttamista ja erillisrauhan kiel
tämistä koskevan kohdan sisällyttä
mistä sopimukseen. Kuvaavaa oli, 
että Chamberlain katsoi mahdolli

sen sopimuksen olevan luonteel
taan ”psykologinen” ja siksi tulisi ra
joittua vain lyhyeen sopimukseen. 
Hän esitti myös, että neuvotteluissa 
noudatettaisiin ”kovaa linjaa”. Komi
tean linja tähtäsi jo ennakoivasti esi
tyksen hylkäämiseen. 

Japanin hyökkäys estettiin

Tilanne kiristyi Euroopassa. Myös Ja
pani keskitti joukkojaan Mongolian 
Kansantasavallan alueelle Halhin
Goljoelle. Neuvostoliitolla ja Mon
golialla oli v. 1936 sovittu avunanto
sopimus.  TamtsakBulak’ssa 120 km 
Halhin Golilta sijaitsi LVII ErAK:n esi
kunta. Alueelle  3.6. 1939  lähetetty 
Zukovin johtama ryhmä saapui esi
kuntaan 5.6.1939. Selvisi, että ky
seessä oli laajempi sotatoimi, jota 
paikallisten Punaarmeijan ja Mon
golian joukkojen voimin ei kyet
ty torjumaan.  Alueelle pyydettiin 
vahvennuksina ilmavoimia, kolme 

jvdivisioonaa, yksi psprikaati sekä 
huomattavasti tykistöä. HalhinGo
lilla käytiin 2226.6.1939  ilmasotaa, 
jossa neuvostolentäjät olivat voitol
lisia ja vihollinen menetti 64 konet
taan. Japanilaiset siirsivät alueelle 
jatkuvasti lisävoimia. Vihollinen siir
tyi 3.7.1939 HalhinGoljoen yli, yl
lätti Mongolian 6. Rv D:n ja valtasi 
Bain Tsaganin vuoren.  Tykistön ja 
ilmavoimien tulella se sidottiin vuo
relle. Japanin voimat olivat suurem
mat. Niitä vastaan oli asettaa meka
nisoituja ja psvoimia. Taistelu jatkui 
5.6.1939 aamuun , jolloin Japanilai
set vetäytyivät. 

Alueelle saatiin lisävoimia 
ja materiaalia. Sen kuljettami
seen rautatieasemalta HalhinGolil
le (650 km) tarvittiin 3500 kuorma
autoa ja 1400 säiliöautoa. Yksi auto 
suoritti helteessä1250 km matkan 
viidessä päivässä. Neuvostoarmei
jan ja Mongolian armeijan yhteis
hyökkäys alkoi  20.8.1939 aamulla. 
Klo 5.45 tykistö avasi tulen viholli
sen ilmatorjuntaa vastaaan. Pom
mitettavat kohteet merkittiin tykis

tön savuammuksilla. Viholliskohtei
siin avattiin tykistö ja kranaattitu
li klo 08.15. Ilmaan nousi uudelleen 
250 hävittäjää ja pommikonetta klo 
08.30. Tykistötulen suojassa jalka
väen hyökkäys alkoi klo 08.45. Kuu
den päivän taistelun jälkeen Japanin 
6.A saarrettiin ja tuhottiin lopullises
ti 30.6.1939 illalla. 

Voitto oli tärkeä.  Näin estettiin 
yritys luoda Hitlerin tueksi itärinta
ma Neuvostoliittoa vastaan.

Heikki Männikkö

Lähdekirjallisuus:
Marsalkka Žukovin muistelmat: 
WSOY, Porvoo 1970
Grigori Deborin: 30 vuotta suures
ta voitosta, Edistys 1975
Ivan Maiski: Kuka auttoi Hitleriä, 
Edistys MoskovaPetroskoi
Vilnis Sipols, Mihail Harlamov: Toi
sen maailmansodan aattona, Novos
ti (APN) Moskova
Pekka Visuri: Saksan kenraali Suo
men päämajassa, Docendo Oy 2017
A.J.P.Taylor: Toisen maailmansodan 
synty, Kirjayhtymä 1962
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Lännen massiiviset, jatkuvat sota
harjoitukset Itämeren maissa ja sitä 
kautta lisääntynyt sotilaallinen lii
kehdintä Itämerellä eivät ole rauhaa, 
vaan jännitteitä lisääviä toimia. Ra
portissa todetaan, että ”lännen va
rustelu ja sotilastoiminta tähtää Ve
näjän motittamiseen”. 

NATO tunkeutuu röyhkeäs-
ti itäänpäin

1997 allekirjoitettiin NATO:n ja Venä
jän perussopimus keskinäisistä suh
teista, yhteistyöstä ja turvallisuudes
ta. Silloin NATO vakuutti, että ”ei ole 
aikomusta sijoittaa merkittäviä so
tilasjoukkoja Keski ja Itä Euroop
paan”. Suullisesti oli jo aiemmin, Var
sovan liiton purkautuessa, annettu 
lupaus, että NATO ei lainkaan laaje
ne itään päin.

Toisin kuitenkin kävi. NATO al
koi 1990luvulla levittäytyä kohti Ve
näjän rajoja. Lähes kaikki Varsovan 
liiton entiset jäsenmaat ovat nyt 
NATO:n jäsenmaita. NATO:n huip
pukokous Varsovassa 2016 päät
ti vielä vahvistaa sotilaallista läsnä
oloa uusissa itäisissä jäsenmaissa si
joittamalla myös pysyviä joukkoja 
Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puo
laan. NATO on perustanut lisäksi oh
juspuolustusjärjestelmän Puolaan ja 
Romaniaan.

Helmikuussa 2017 vihittiin 
Zaganissa, Puolassa käyttöön en
simmäinen USA:n pysyvä sotilastu
kikohta ItäEuroopassa kylmän so
dan päättymisen jälkeen. ”Rauta
prikaatissa” on 3 500 sotilasta, 87 
Abramstaisteluvaunua sekä muita 
taisteluajoneuvoja ja varusteita. 

Maailman sotilasmenojen 
vertailu

Siprin selvityksen mukaan maail
man maat käyttivät vuonna 2017 
sotilasmenoihin  noin 1 436 miljar
dia euroa. Tästä noin kolmasosa on 
USAn sotilasmenoja ja 7 suurim
man NATOmaan sotilasmenot ovat 
yhteensä lähes puolet, noin 48 pro
senttia.

Siprin mukaan Venäjän soti-
lasmenot putosivat vuonna 2017 
peräti 20 prosenttia vuoden 2016 ta
sosta. Venäjä käytti sotilastarkoituk
siin vuonna 2017 noin 55 miljardia 
euroa, joka on  kymmenesosa USA:n 
sotilasmenoista.

Vaikka Venäjä on pinta-alal-

taan maailman ylivoimaisesti 
suurin maa, sen sotilasbudjetti oli 
vuonna 2017 vasta maailman nel
jänneksi suurin. USA:n ja Kiinan li
säksi myös SaudiArabia ohitti Venä
jän. Samalla kun Venäjän sotilasme
not laskivat, maailman maiden yh
teenlasketut sotilasmenot kääntyi
vät vuonna 2016 nousuun ja nousi
vat myös vuonna 2017. Kuka siis uh
kaa ketä? 

Massiivisia sotaharjoituk-
sia

Mitä ovat Baltops, Saber Strike, 
Spring Storm, Iron Sword, Atlan
tic Resolve, Anakonda, Black Eagle, 
Noble Jump, ACE? Nämä ovat USA:n 
ja NATO:n erityyppisiä sotaharjoi
tuksia, joita on pidetty vuosittain 
Itämeren ympäristössä. Useimpiin 
näistä myös Suomi on osallistunut. 

Harjoittelee tietysti Venäjä-
kin, mutta omien rajojensa sisäl
lä eikä tuhansien kilometrien pääs
sä rajoistaan kuten USA. Joka neljäs 
vuosi Venäjän läntisellä alueella jär
jestetään Zapadharjoitus, ja muka
na on myös Valkovenäjä. Tästähän 
media nosti viime vuonna hir veän 
metelin. ”Länsi”harjoitus on siis 
vain joka neljäs vuosi, koska muut 
harjoitukset ovat kolmessa muussa 
ilmansuunnassa. Vuonna 2014 maa
liskuussa Venäjä järjesti laivaston so
taharjoitukset Kaliningradin alueella 
ja 2017 oli Venäjän ja Kiinan yhtei
nen sotaharjoitus Itämerellä.

Mahtava on lännen ylivoima 
myös sotaharjoituksissa. Kuka siis 
uhkaa ketä?

Sotilastukikohtien saaristo

USA:lla on lähes 1 000 sotilastu
kikohtaa vieraissa maissa. USA:n 
joukkoja tai muuta sotilaallista hen
kilöstöä löytyy noin 160 maasta tai 
alueel ta. Saksa, Italia, Japani ja Ko
rea ovat suurimmat isäntämaat. Iso
Britannia toimii mm. EteläAtlantil
la ja Välimeren alueella. Ranska toi
mii Eteläisen Tyynenmeren alueella 
ja Afrikassa. Myös Natolla ja EUFO
Rilla on tukikohtia yhteisten operaa
tioiden tueksi.

Venäjä on sotilaallisesti läsnä 
lähinnä sen rajoilla sijaitsevissa 
maissa: Abhasia, Armenia, Valkove
näjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, 
Etelä Ossetia. Lisäksi Venäjällä on 
tukikohta Syyriassa ja Vietnamissa. 

Täydellinen sotilaallinen ylivoima  
on tässäkin mielessä länsiliittoumal
la. Kuka siis uhkaa ketä?

Sota paitsi tappaa, myös 
saastuttaa ympäristön

Raportin loppuosa on omistettu so
dan ja sotateollisuuden jälkiin saas
tuttajana ja myös ydinvoiman vaaro
ja käsitellään.

USA:n puolustusministeriö on 
maailman pahimpia saastutta-
jia. Siihen verrattuna minkä tahan
sa korporaation jalanjälki on kää
piömäinen. Vuonna 2014 Maureen 
Sullivan, entinen Pentagonin ympä
ristöohjelman johtaja, kertoi News
week lehdelle, että hänen toimis
tonsa hoidettavana on 39 000 saas
tunutta aluetta (19 million acres) 
pelkästään USA:ssa. 

“Maamme lähes jokainen soti-
laskohde on vakavasti saastunut”, 

sanoo kohta eläkkeellä oleva kon
gressin jäsen John D. Dingell. ”Soti
laskohteet muodostavat eräänlaisen 
myrkyllisen saariston USA:n halki 
McClellan ilmavoimien tukikohdas
ta Kaliforniassa lähellä Sacramen
toa, mistä löydettiin radioaktiivista 
jätettä, aina Massachusettsin soti
laalliseen reservaattiin Cape Codil
la asti, joka on räjähdysaineiden ja 
rakettipolttoainekomponentin, per
kloraatin, myrkyttämä.”

Tuorein kauhuesimerkki 
USA:n sotatoimien seurauksista 
on Irakin sota (2003), joka aiheutti 
laajan aavikoitumisen. Se lamautti 
merkittävän osan Irakin maatalou
desta. USA:n käyttämä köyhdytettu 
uraani (Depleted Uranium = DU) ai
heutti valtavan ympäristötaakan ira
kilaisille. Sekä irakilaisten että sodas
sa palvelleiden sotilaiden keskuu

dessa DU on aiheuttanut syöpää ja 
muita sairauksia. Irakin sota aiheut
ti myös valtavia hiilidioksidipäästöjä.

Karatšai-järvi on pieni järvi 
eteläisessä Ural-vuoristossa Ve
näjän Tšeljabinskin alueella. Järven 
lähellä sijaitsee Majakin atomiteol
lisuuslaitos, jossa on tuotettu radio
aktiivista plutoniumia atomiaseisiin 
1940luvulta lähtien. Järveä on käy
tetty atomiteollisuuden radioaktiivi
sen jätteen kaatopaikkana. Sitä on 
lukuisissa artikkeleissa ja raporteis
sa kuvailtu maailman saastuneim
maksi paikaksi.

Itämeri Rauhan mereksi

Rapotti loppuu vaatimukseen: ”On 
aika kutsua koolle kaikkia Itämeren 
maita (ei USA) koskeva konferens
si Itämeren muuttamiseksi Rauhan 
mereksi – rauha ihmisten välillä ja 
rauha ympäristön kanssa. Itämeren 
alueesta on tehtävä esimerkki uu
desta yhteistyökyvystä – askel koh
ti sellaista turvallista maailmanjär
jestystä, joka kunnioittaa YK:n anta
mia päätöslauselmia ja tekemiä so
pimuksia sekä kansalaisten perusoi
keuksia”.

Erilaisten uhka- ja vihollis-
kuvien rakentaminen palvelee 
ainoas taan sotateollisuutta ja maail
man ehtyviä luonnonvaroja tavoit
televia suuryrityksiä sekä epädemo
kraattista valtaa keskittävää maail
manjärjestystä tavoittelevia polii
tikkoja.

 Marjaliisa Siira

http://www.naisetrauhanpuolesta.
org/wpcontent/uploads/2017/12/
Ita%CC%88meriRauhanmerielo
kuu2017.pdf

Itämeren sotilaalliset jännitteet ovat lännen tekosia !

USA:n lähetystön siirto Tel Avi-
vista Jerusalemiin on synkkä 
merkki maailmalle ja palestii-
nalaisille siitä, että USA seisoo 
kaikin voimin Israelin puolella 
ja on valmis tukemaan Jerusa-
lemin ottamista yksinomaan is-
raelilaisten haltuun. Jerusale-
min juutalaistaminen on Israe-
lin sionistisen politiikan kärki-
hanke.  

Eurooppalaiset ymmärtävät melko 
laajalti palestiinalaisten ahdingon, 
mutta maiden johtajat tai EU eivät 
ole halukkaita sanomaan poikki
puolista sanaa USA:lle tai Israelil
le. Gazan kohdalla monet suoma
laiset ja muut eurooppalaiset ovat 
valitettavan usein valmiit niele
mään Israelin viestin terroristikan
sasta, joka on itse syypää kohta
loonsa.

Gaza on piiritetty sekä maal-
ta, mereltä että ilmasta: maalla 
muurein. Israelin merisaarron takia 
kalasaalit ovat pudonneet murto
osaan entiseen. Ilmassa risteilevät 
Israelin sotilas ja yliäänikoneet, 
jotka joskus pommittavat, joskus 
ei, mutta aiheuttavat aina hermo
ja kiristävää melua Gazan yllä.

Ajanjaksona 30.3-12.6 Is rael 
YK:n mukaan murhasi 135 ja 
haavoitti 14 605 gazalaista mielen
osoittajaa, jotka vaativat YK:n lu
paamaa paluuoikeuttaan kotiseu
duilleen. Israel selittää, että he oli
vat Hamasin yllyttämiä terroristeja 
ja vaatii korvauksia mielenosoitta
jien lähettämien leijojen aiheutta
mista maastopaloista. Entä Gazan 

tuhojen korvaukset?  Israel  
on jo pitkään itse terrori
soinut gazalaisia viemällä 
heiltä normaalin elämän 
edellytykset.  

Arabikansojen ystä-
vyysseura (AKYS) kerää 
varoja ensiaputyötä teke
vän ja perusterveydenhoi
toa antavan Palesti nian 
Medical Relief Societyn 
Gazan toimipisteelle.  
Huhtikuussa saimme Ga
zan yhteyshenkilöltämme 
Loreina Tarazilta viestin, 
jonka mukaan Gaza on ro
mahduksen partaalla. Ali
ravitsemus on silmiinpistä
vää. Neljännesmiljoona ih
mistä on ilman työtä ja 80 
% asukkaista elää köyhyys
rajan alapuolella. Humani
taarista apua tarvitaan. 

YK ennusti vuosi sit-
ten, että Gazan kaistale muuttuu 
asumiskelvottomaksi vuoteen 2020 
mennessä, mikäli sen kahden mil
joonan asukkaan oloja ei pikaisesti 
aleta kohentaa. YK:n mukaan saar
to rikkoo asukkaiden ihmisoikeuk
sia monella tapaa ja pahentaa kur
jistumista.

YK:n humanitaarisen avun ja 
kehitystoiminnan koordinaattori 
Robert Piper on todennut, että mo
net asuinkelvottomuuden kritee
rit ovat Gazassa jo täyttyneet. Val
taosa väestöstä ei saa riittävästi juo
ma ja käyttövettä: vesi on käyttö
kelvotonta Israelin tuhottua Gazan 
ainoan vedenpuhdistamon.  Säh
köä asukkaat saavat vain kaksi tun

tia päivässä.
Israelin terroristiset tavoit-

teet ovat helposti nähtävissä: 
koko Gazan kansan vähittäinen 
näivettäminen. Tätä meidän tulee 
kaikin voimin vastustaa.  Ensi as
keleena tulee vaatia Suomi ja EU 
lopettamaan asekauppa Israelin 
kanssa.

Ilona Junka.
Arbikansojen ystävyysseura 

puheenjohtaja 

Gazalaisia voit tukea AKYSin Ga
za tukitilin kautta: FI14 8000 2710 
0992 26, viite 3214, Keräyslupa Po
liisihallitukselta POL 20158218

Syrjitty ja unohdettu Gaza

Ensiaputyötä Gazassa.  AKYSin logo näkyy 
rahoittamassamme  ensiapulaukussa.

Naiset Rauhan Puolesta -verkosto on tuottanut mainion 66-sivuisen 
tietopaketin ”Itämeren militarisointi – uhka maailmanrauhalle”. Sen 
pääsanoma on, että Itämeren lisääntyneet jännitteet johtuvat länsi-
maiden ja NATO:n toimista sitä ympäröivissä maissa. 

Odessan 2.5. verilöylyn muisto
päivästä tulisi tehdä valtakun
nallinen toimintapäivä muistu
tukseksi siitä, että rauhaa ei ra
kenneta vaikenemalla rikoksis
ta, vaan analysoimalla tapahtu
mia oikeudenmukaisesti ja huo
mioiden kaikkien ihmisoikeuk
sia ja turvallisuudentarpeita, se
kä pitämällä kaikkia vastuullisina 
teoistaan. 

Niin kauan, kun EU ja sen jä-
senvaltiot vaikenevat Ukrai-
nan hallitukseen liitty vien

piirien rikoksista, todellis
ta rauhaa ei voi saavuttaa. Ukrai
nan kansan kärsimyksille on saa
tava loppu. Rauhanpuolusta jien 
on painostettava Suomen ul
kopoliittista johtoa luopumaan 
syntipukkiasetelmista, jotka ei
vät johda mihinkään vaan sen 
sijaan toimimaan rauhan ja oi
keuden puolesta kohtelemalla 
kaikkia osapuolia tasavertaisesti.

Kokouksen puolesta:
Tuula Sykkö, puheenjohtaja 

Kerstin Tuomala, sihteeri

Ehdotus Odessan joukko-
murhan muistopäivästä

Suomen Rauhanpuolustajien Lapin piirijärjestö ry. on kokouk-
sessaan 16.5.2018 päättänyt tehdä aloitteen Suomen Rauhan-
puolustajat ry:n edustajakokoukseen:

Hangossa muistutettiin 6.6.2016 päättäjiä, että USA-johtoisen sotahar-
joituksen tuominen Suomen alueelle heikentää todellisuudessa turval-
lisuuttamme. Nato-johtoisen sotilaallisen toiminnan lisääminen Itäme-
ren ympärysvaltioissa kiristää sotilaallista jännitystä tällä alueella. Ku-
va protestista hankoniemeltä, jossa takana lainehtii Itämeri.
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Tämä oli neljäs kerta parin vuoden 
sisällä, kun maata hallitseva Vene
zuelan yhdistynyt sosialistinen puo
lue (PSUV) voitti vaalit. Enemmistö 
maan kuvernööreistä, pormestareis
ta ja perustuslakia säätävän kokouk
sen edustajista ovat 21. vuosisa
dan sosialismin kannattajia. Kansan 
enemmistö ja maan asevoimat ovat 
edelleen maan demokraattisesti va
litun presidentin puolella. Kansa on 
väärässä vain kansainvälisten suur
yhtiöiden mielestä. Presidenttival
taisessa valtiossa kuten Yhdysval
loissa presidentille on suotu paljon 
perustuslaillista valtaa. Hän valitsee 
itse johtamansa hallituksen ja toi
mii myös maansa armeijan ylipääl
likkönä.

Edellisissä presidentinvaaleis-
sa, jotka järjestettiin muutama viik
ko presidentti Hugo Chávezin kuole
man jälkeen v. 2013, Nicolás Madu
ró löi oikeistoopposition vastae
hdokkaan Henrique Capriles Ra

donskin 1,5 %yksiköllä. USA:n tuke
ma oikeistooppositio purki tuol
loin pettymystään mellakoimalla 
kaduilla. Väkivaltaisuuksissa kuoli 
yhdeksän ihmistä.

Kansainvälinen painostus

Presidentinvaalien lopputulokseen 
pyrittiin vaikuttamaan kansainväli
sellä painostuksella. Argentiinan li
säksi kaikki Etelä ja KeskiAmerikan 
tärkeimmät valtiot, joissa oikeisto 
on vallassa, tuomitsivat jo ennak
koon Venezuelan presidentinvaa
lit. USA ja Euroopan unioni seisoi
vat käsi kädessä vankasti bolivaaris
ta Venezuelaa vastaan. USA aikoo li
sätä pakotteitaan Venezuelaa koh

taan, koska se ei ole koskaan hyväk
synyt vasemmistohallituksia takapi
hallaan. Venezuelan vankin poliit
tinen ja taloudellinen tuki löytyvät 
yhä Kuubasta, Boliviasta, Kiinasta ja 
Venäjältä.

USA on tekopyhä suurvalta, 
joka on pyrkinyt vaihtamaan aktii
visesti Venezuelan presidenttiä ja 
joka on sotkeutunut kaikin mah
dollisin keinoin maan sisäisiin asioi
hin. Sen nykyinen presidentti Do
nald Trump jatkaa edeltäjiään us
kollisesti seuraten taloudellista so
taa Venezue lan bolivaarista tasaval
taa vastaan. USA voisi hoitaa omat 
vaalisotkunsa kuntoon, ennen kuin 
alkaa syyttää moisesta muita.

Miksi Venezuelaa painos-
tetaan ja panetellaan?

Venezuelan kriisissä v. 2013–2018 
on ollut yksinkertaisesti kysymys 
taistelusta kansallisella tasolla yh
teiskunnallisesta vallasta sekä kan
sainvälisellä tasolla maan luonnon
varojen hallinnasta ja vaarallisen, ka
pitalismin kyseenlaistavan yhteis
kunnallisen vaihtoehdon eliminoi
misesta. Oikeistooppositio on yrit
tänyt kolme kertaa USA:n tukema
na väkivaltaista vallankaappausta v. 
2002, v. 2013 ja v. 2014. Tähän asti ti
lanne on pysynyt hallinnassa, koska 
kansan enemmistö ja maan armeija 

ovat kyenneet liittoutumaan 
yhteen puolustamaan boli
vaarisen vallankumouksen 
saavutuksia. Vallankumous 
ei ole koskaan mikään kerta
tapahtuma vaan pitkäaikai
nen prosessi, jonka edetessä 
luokkataistelu jatkuu edel
leen yhteiskunnassa.

Venezuelassa ei val-
litse nälänhätää

YLE:n Erkka Mikkosen mukaan maan 
terveydenhuolto olisi mukamas ro
mahtamassa ja arviolta jopa 90 % 
maan väestöstä eläisi köyhyydessä. 
En tiedä, mistä toimittaja Mikkonen 
lohkaisee tällaisia lukuja.

YK:n sitoutumattoman 
asian tuntijan professori Al-
fred de Zaya sin mukaan Ven
ezuelan bolivaarinen vallanku
mous kehitti 10 ensimmäisen vuo
tensa aikana melko hyvän toim
intamallin, joka oli osittain öljyn 
korkean hintatason ansiota. 

Maduro voitti presidentinvaalit
Venezuelan bolivaarisessa tasavallassa 20.5.2018 järjestetyt presi-
dentinvaalit päättyivät istuvan presidentin Nicolás Madurón ja bo-
livaarisen vallankumouksen voittoon. Presidentti Maduro sai yh-
teensä 5,8 miljoonaa ääntä. Hänen vastaehdokkaansa oikeisto-op-
positiota edustava ja entinen chavista Henri Falcon sai tyytyä ai-
noastaan 1,8 miljoonaan ääneen. Äänestysprosentti vaaleissa oli 
oikeiston boikotista huolimatta 46,1 %. 

Venezuelan presidentinvaalien jälkeen ky-
sytään, mitä tekee USA nyt?
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Latviassa on koko viime kevään osoi
tettu mieltä maaliskuussa hyväksyt
tyä koululakia vastaan, joka lopettaa 
venäjän kielisen opetuksen maassa 
vuoteen 2021/2022 mennessä. Vas
tarintaa johtaa entinen europarla
mentaarikko Tatjana Zdanoka (67). 
Hän jätti keväällä tehtävänsä euro
parlamentissa ja perusti Latviassa 
oman puolueen Venäläisten liitto 
Latviassa (Russkii Sojuz Latvii). Mie
lenosoituksia on ollut ennen kaikkea 
venäjänkielisten alueella Daugavpil
sissä sekä Riiassa. Zdanoka tähtää 
uuden puolueen avulla parlament
tiin ensi syksyn eduskuntavaaleissa. 

Kaksisataa vuotta venäjää

Zdanoka puolustaa venäjänkieli
sen vähemmistön oikeutta opis
kella omalla kielellään. Latviassa on 
opetettu venäjäksi jo kahdensadan 
vuoden ajan, joten mistään uudes
ta vähemmistökielestä ei ole kysy
mys. Hänen liittolaisensa ja tukijan
sa, Latvian antifasistisen komitean 
puheenjohtaja Joseph Koren kat
soo, että Latvian poliittinen eliitti 
kärjistää koko ajan valtaväestön ja 
etnisen venäläisvähemmistön suh
teita. ”Tilanne menee koko ajan vain 
huonommaksi. Poliittinen eliitti te
kee tahallaan tällaisia kouluuudis
tuksia, jotka kärjistävät kansallisuuk
sien suhteita”, Koren arvelee. Zdano
ka on kommunisti, joka edelleen li
puttaa väriä. Hänen äänestäjänsä 
ovat vasemmistolaisia ja venäjän
kielisiä. Zdanokalla on vahva kan
natus Latviassa venäjänkielisten pa

rissa. ”Hänellä on hyvä mahdollisuus 
päästä parlamenttiin vaikuttamaan 
asioihin”, Koren ennustaa. 

Latvia surkastuu

Jurmalassa asuva pariskunta, suo
malainen toimittaja Jukka Rislakki 
ja latvialainen kirjailija, entinen Lat
vian suurlähettiläs Suomessa, Anna 
Zigure ovat pettyneitä. Heidän mie
lestään Latviaa vaivaa korruptio ja 
näköalattomuus. Anna Zigure pal
jastaa myös yllättävän syyn siihen, 
miksi väki vähenee Latviassa.

”Latvialaiset nuoret eivät saa 
töitä, koska he eivät osaa venäjää. 
Riiassa työnantajat haluavat, että 
kaupan myyjät, bensakauppiaat ja 
palveluammateissa olevat työnte
kijät osaavat venäjää, koska puolet 
asiakkaista on venäjänkielisiä. Heil
le ei riitä huono venäjä vaan sitä täy
tyy osata kunnolla. Se vie latvialai
silta työpaikat ja he joutuvat lähte
mään maasta etsimään töitä Euroo
pasta”, Anna Zigure valittaa. Aviopari 
on latvialaisen nationalismin tukipi
lareita. He eivät edelleenkään suos
tu kyseenalaistamaan Latvian yhden 
kielen  politiikan mielekkyyttä.

Korruptio syvenee 

Suomalainen toimittajaryhmä vie
raili Latviassa ja Jurmalassa touko
kuun lopulla, Jurmalassa syötiin 
lounasta yhdessä Jukka Rislakin ja 
Anna Ziguren kanssa. Rislakki syyt
ti lounaan lomassa  latvialaista me
diaa hampaattomuudesta. Ruot
salainen Bonnier on myynyt Latvi

an suurimman lehden Dienan pai
kallisille rahoittajille. Toimittajat jät
tivät lehden ja perustivat oman IR
lehden. Rislakki kehuu lehden ole
van ai noan vapaan median Latvias

Latvian antifasistisen komitean puheenjohtaja Joseph 
Koren syyttää Baltian maita ja Puolaa Naton saastutta-
misesta russofobialla. 

Entinen Latvian suurlähettiläs Suomessa Anna Zigure:
Latvialaiset nuoret lähtevät, koska eivät osaa venäjää
Latvian kansallisuuspolitiikka on täysin epäonnistunut. Riiassa työn-
antajat eivät palkkaa latvialaisia nuoria, jotka eivät osaa venäjää. He 
joutuvat etsimään töitä Euroopasta.

sa, joka puuttuu 
paikalliseen kor
ruptioon ja Jur
malassa tapah
tuvaan rahanpe
suun. 

Jurmala on 
kärsinyt rikkai-
den venäläisten 
kadosta vuo-
desta 2015, kun 
Venäjä vei Uu
si lainelaulukil
pailun Jurmalas
ta Sotshiin. Syy
nä oli latvialais

ten antama maahantulokielto kuu
luisille venäläisille laulajille. Se on 
entisestään tiukentanut rahavirtoja 
Jurmalassa ja rikkonut paikan suo
siota venäläisten silmissä.

Joukko suomalaisia toimittajia vieraili Jurmalassa nauttien lounasta 
Jukka Rislakin ja Anna Ziguren kanssa toukokuun lopulla.  Rislakki ja 
Zigure istuvat pöydän päässä.

Kybersodan keskus Riiassa

Joseph Koren ei jaa Jukka Rislakin 
käsitystä latvialaisesta IRlehdes
tä. Hänen mielestään se on Yhdys
valtain NED:in rahoittama ja edistää 
Yhdysvaltain geopoliittisia intresse
jä Latviassa. Hänen mielestään Riias
ta on tullut Naton kybersodan kes
kus, kun Tallinna on Naton elektroni
sen sodankäynnin keskus Baltiassa. 

”En ole Naton vastustaja. Oi-
keastaan kannatan Natoa. Sen si
jaan vastustan sitä, että Baltian maat 
ja Puola syöttävät Natolle venäläis
vihaa ja tekevät Natosta Venäjän vi
hollisen.  Nato ei ole Venäjän vihol
linen, mutta Baltian maat ja Puo
la ovat sen sellaiseksi pakottaneet”, 
hän pahoittelee.

Leena Hietanen

Journalistiliiton matkan ohjel-
ma Riiassa toukokuun lopulla oli 
matkailutoimittajille sopiva. Rii-
kaa esiteltiin parhaana ajankoh-
tana hevoskastanjoiden kukkies-
sa. Retki maalle Rundalen linnaan 
tarjoili Englannin kuninkaallisten 
häiden aikana tuulahduksen elii-
tin elostelua kimalluksen ja kru-
meluurin keskellä. 

Sivussa kuultiin asiaakin. Kuurin
maan ruhtinaalle kuuluneen Run
dalen linnan historia paljasti Ve
näjän vallankäytön monia muoto
ja. Kun Kuurinmaan ruhtinas jou
tui epäsuosioon, hänet siirrettiin Si
periaan hovin kanssa asumaan. Ol
tuaan 20 vuotta syrjässä ruhtinas 
kirjoitti armonanelukirjeen tsaa

Matkailumainosta ja nimeksi asiaa

rille, joka päästi ruhtinaan takaisin 
kotitilalleen Rundaleen. Ehtona oli, 

että ruhtinas ei sekaannu politiik
kaan. Samoja ohjeita annettiin sil
loin, kuin nyt Putinin armahtamalle  
Mihail Hodorkovskille. Vastaavasti 
maanpaossa Lontoossa elänyt Bo
ris Beresovski aneli Putinilta armoa 
ja oikeutta palata Moskovaan ennen 
kuin hirtti itsensä. 

Ohjelmassa oli alunperin 
Venäjän venäläisten toisin-
ajattelijoiden tapaaminen Riias-
sa. Tapaaminen jäi pois ohjelmasta 
ehkä allekirjoittaneen läsnäolosta 
johtuen. Se korvaantui retkellä Riian 
esikaupunkiin katsomaan vaikut
tavaa toisen maailmansodan muis
tomerkkiä Salaspilsiin, jossa murhat
tiin Riian geton juutalaiset. 

Leena Hietanen

Yksi vaikuttavimpia toisen maailmansodan muistomerkkejä juutalais-
ten tuhosta on latvialaisten taiteilijoiden tekemä Salaspilsin muisto-
merkki Riiassa. 

Helsingin Sanomien työmarkkinatoimittaja Juha Akkanen (vas.) aistii 
eliitin elostelevaa elämäntyyliä Rundalen linnassa.

K
uv

a:
  L

ee
na

 H
ie

ta
ne

n

K
uv

a:
  L

ee
na

 H
ie

ta
ne

n

K
uv

a:
  L

ee
na

 H
ie

ta
ne

n

K
uv

a:
  L

ee
na

 H
ie

ta
ne

n

Sivu 15Nro 3/18 ansanääniK



Verenpunainen Varkaus - 100 vuotta luokkasodasta (2)
”Moni tuntee Pohjois-Savossa sijaitsevan Varkauden kaupungin en-
sisijaisesti Stora Enson paperitehtaista. Toisille Varkaus on vain haus-
ka paikannimi jossain päin Suomea. Minulle Varkaus ja sen ympä-
ristö puolestaan kuvaa kotikaupunkia, paikkaa missä suurin osa 
perheestäni asuu edelleen, kaupunkia, jonka menneisyys kiehtoo 
enemmän nyt aikuisena, kuin yläasteen historiantunneilla 20 vuot-
ta sitten. Ennen kaikkea se kuvaa synnyinseutua, joka on jättänyt lei-
mansa myös nykyiseen maailmankuvaani.” Näin kuvasi kotikaupun-
kiaan Cilla Heiskanen kirjoituksensa ”Verenpunainen Varkaus-100 
vuotta luokkasodasta” ensimmäisessä osassa. Siinä hän kertoi kau-
pungin työläistaustasta ja ajautumisesta luokkasodan partaalle. Täs-
sä jälkimmäisessä osassa hän kertoo luokkasodan tapahtumista ja 
Varkauden työkansan sodan jälkeisistä kohtaloista.
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Varkaudesta tulee puna-
saareke 

Vallankumous ja sitä myötä luokka
sodan syttyminen virallisesti tammi
kuun lopussa 1918 käynnisti veriset 
taistelut Suomessa. Valkoiset valta
sivat EteläSuomea lukuun ottamat
ta suuren osa maata, mutta pieniä 
punasaarekkeita jäi kuitenkin kartal
le. Niistä yksi oli Varkaus, jonne kes
kitettiin koko seutukunnan punais
ten ylin johto. Punapäällikkö Aution 
rinnalla Varkaudessa seudun kaar
teja johti työmies Aleksander Pieti
käinen. Punakaartilaisia oli yli 1 000, 
mutta aseita oli heikonlaisesti.  Ki
väärejä oli reilu sata, konekiväärejä 
ei lainkaan. Varkautelaisten ainoa ty
kistöase oli Lehtoniemen konepajal
la 25vuotiaan sorvari Otto Vileniuk
sen valmistama pieni tykki, jonka 
osat oli otettu höyrylaiva Ainamos
ta. “Kuolemanpataljoonaksi” kutsut
tu 300:n miehen joukko hoiti taiste
lun ja vartioinnin. Valkoisten pelät
tiin hyökkäävän Lehtoniemen suun
nalta, joten Lehtoniemen pysäkki 
linnoitettiin sekä alueen kautta kul
kenut junarata Pieksämäen puolei
selta rataosuudelta miinoitettiin. Sil
mukka punaisten ympärillä kiristyi, 
valkoiset valloittivat reunuskuntia, 

ja niistä pakeni punaisia Varkauteen. 
Lopulta noin 80 kilometrin päässä si
jainnut punainen Kuopiokin oli jou
tunut antautumaan.

19. helmikuuta alkoi 
varsinainen Varkauden piiritys. 
Valkoisten joukot olivat katkais
seet maantiet ja hyökkäysmiehistö 
oli keskitetty Varkauden naapuri
kuntaan Pieksämäelle sekä näiden 
väliselle Huutokosken asemal
le. Pieksämäeltä aseistettu suoje
luskunta saapui Varkauden edus
talle panssarijunalla. Myös valla
tun Kuopion suunnasta lähestyt
tiin samanaikaisesti. Varkauden pu
nakaarti valmistautui epätoivoi
sesti puolustamaan kauppalaa 
sitä uhkaavilta valkoisilta. Helmi
kuun 20. päivänä valkoiset rynnivät 
Varkauteen eri suunnista. Heillä oli 
yli 1 000:n miehen joukot sekä tyk
keineen ja konekivääreineen ylivoi
mainen asevalikoima punaisiin näh
den. Varkautta puolustamassa olleet 
punaiset saarrettiin Lehtoniemessä, 
Taulumäellä ja Taipaleen kanavalla. 
Osumia valkoisten tykkitulesta sai 
myös työväentalo. 

Saman päivän iltana puna-
kaartilaiset vetäytyivät tehtaal-
le, joka tässä vaiheessa oli heidän 
ainoa hallussaan ollut alue. Am

muksia ei enää ollut, miehet yrit
tivät rakentaa niitä itse lisää teh taan 
suojissa. Valkoisten joukot sytyt
tivät Varkauden sahan tuleen, ja tu
len loimussa heidän oli hyvä edetä 
syvemmälle tehdasalueelle, missä 
punaiset olivat saarroksissa. Helmi
kuun 21. päivän iltana kello 22 aikoi
hin massatehtaan tornissa motissa 
olleet kaartilaiset joutuivat viimein 
antautumaan valkoisen hirmuval
lan alla. 

Verenvuodatus alkaa 

Itse sotatoimissa kuolonuhreja kaa
tui niukasti; punaisia 20 ja valkoisia 
12. Julmuudet tapahtuivat vasta jäl
kikäteen, kun antautumisesta huo
limatta valkoisten “kostotoimet” al
koivat välittömästi taistelun pää
tyttyä. Tärkeimmät punajohtajat ja 
työväenliikkeen edustajat ammut
tiin samoin tein tehtaan pihalle, osa 
vietiin teloitettavaksi Huruslahden 
jäälle. Massatornista antautuneet 
punaiset vangittiin ja vietiin Varkau
den kirkkoon ja Taulumäen  työvä
entalolle odottamaan tuomiotaan. 
Ruukilla aiemmin kovistellut polii
sipäällikkö Anttila auttoi valkoisten 
joukkoja tunnistamaan tehtaan pu
naisia työläisiä. 

Kuulustelut aloitettiin 22. 
helmikuuta ja niihin joutui yli 
1200 varkautelaista. Näistä useita 
satoja ammuttiin kuulustelupäivän 
ja huhtikuun lopun välisenä aikana. 
Kymmeniä punaisia ammuttiin heti 
kuulusteluiden jälkeen ilman kent
tätuomioistuimen päätöstä. Mieli
valtaiset teloitukset saivat nimen 
“Huruslahden arpajaiset”. Kolmasosa 
vangituista lähetet tiin vankileireille, 
missä osa nääntyi nälkään ja sairauk
siin tai kuoli valkoisten kovaotteises
sa käsittelys sä. Kaikkiaan Varkaudes
sa teloitettiin työväenliikkeen 
perimätiedon mukaan 400450 pu
naista, mikä tekee uhrimäärästä 
väkilukuun suhteutettuna koko 
Suomen korkeimman, sillä asukkaita 
Warkauden Ruukilla oli noihin aikoi
hin vain nelisentuhatta, Varkauden 
seudulla noin 10 000. Jälkikäteen 
kirjoitetussa historiassa uhrimäärää 
on usein vähätelty huomattavas
ti; nimeltä tunnettuja uhreja on 
mainittu olleen vain noin 200. 

Sodanjälkeinen aika 

Teloitusten päätyttyä suurin punais
ten joukkohaudoista sijoitettiin tar
koituksella syrjään kauppalan kes
kustasta. Hauta sai muistokiven to
vereiden toimesta vuonna 1922, 

mutta muistomerkki sai olla rauhas
sa vain neljä päivää, kunnes se revit
tiin irti ja heitettiin järvenpohjaan. 
Uusi merkki saatiin paikalle vasta 
vuonna 1945. Valkoiset lahtarit sel
visivät ilman tuomiota, vaikka nyky
mittapuun mukaan he syyllistyivät 
sotarikoksiin teloittaessaan aseet
tomia siviilejä. Osasyynä tuomiotta 
jättämiseen lienee se, että valkoiset 
halusivat pian unohtaa sodan raa
kuudet ja saada oikeutusta omille 
teoilleen. Toisekseen Suomi ei uute
na itsenäisenä valtiona ollut niihin 
aikoihin vielä ratifioinut esimerkiksi 
Haagin yleissopimuksia, joissa mää
riteltiin sodankäynnin luonnetta. 

Kuten muuallakin Suomessa, 
myös Varkaudessa punaiset aat
teet ja työväen yhdistystoiminta oli 
kiellettyä sodanjälkeisenä aikana. 
Työväentalo takavarikoitiin ja suoje
luskunta piti Varkautta otteessaan. 
Liennytystä kahtia jakautu neen 
väestön keskuuteen toi 1920lu
vulla ruukinsaarnaajaksi saapunut 
Kustaa Sarsa. Todellista anteeksian
toa ei silti syntynyt, vaan Varkaus 
tyytyi hiljaa vaikenemaan kohtalos
taan. Katkeruus ja viha siirtyi vaiet
tuna perintönä sukupolvilta toiselle, 
ja jossain vaiheessa Varkaudessa esi
merkiksi oli alueita, joille työläisper
heiden lapsilla ei ollut mitään asiaa. 
Huomionarvoista on se, että vasem
miston kannatus Varkaudessa säilyi 
teloitettujen punaisten määrästä 
ja suojeluskunnan kiristysottees
ta huolimatta. Kaupungin suosi
tuin puolue tähän päivään asti on 
ollut SDP ja Varkaus mielletään ylei
sesti työläisten kaupungiksi, vaik
ka tehtaiden merkitys työnantajana 
onkin sittemmin hiipunut, ja vaik
ka SDP:n nykylinjasta voidaan olla 
montaa eri mieltä. 

Muistojemme Varkaus 

Muutin itse Varkaudesta Pieksämäel
le opiskelun vuoksi vuonna 2002, 
mutta sydämessä kannan ikuises
ti Varkauden leimaa ja muistoa ko
tikaupungin julmuuksista. Historian 

tapahtumista johtuen Varkauden ja 
Pieksämäen välillä on edelleen kit
kaa, ja puheissa esiintyy toisinaan 
molemminpuolista halveksuntaa. 
Käyn suht usein Varkaudessa ja toisi
naan minulla on ollut tapana mennä 
kuljeskelemaan vanhoille seuduil
le. Joskus olen kierrellyt lapsuuteni 
maisemissa tehdasalueen liepeillä, 
ja monesti olen käynyt siskoni kans
sa kuvailemassa Lehtoniemen hy
lätyllä työväentalolla. Olen surulli
nen, ettei mikään taho Varkaudessa 
ole halunnut suojella tuota yli sata
vuotiasta talovanhusta, vaan sen on 
annettu rapistua ja lahota hiljalleen. 
Rakennuksen purkamisesta ollaan 
monesti kiistelty oikeudessa. Ny
kyään talo on sortumavaarassa eikä 
sinne enää kannata mennä muiste
lemaan menneitä. 

Osallistuin 18. helmikuuta 
Varkauden museolla Varkaus 18 
-muistoviikon ohjelmaan, missä 
avattiin Vihan värit näyttely. Näyt
telyn avajaispuheissa korostet tiin 
rauhaan suuntautuvaa asennet
ta ja kehotettiin unohtamaan vas
takkainasettelu. Avajaisten alussa 
kuitenkin esitettiin menneen ajan 
kuvaelma, jossa punakaartilaiset ja 
suojeluskuntalaiset julistivat omat 
näkemyksensä silloin vallinnees
ta yhteiskunnan tilasta. Tunnelma 
oli aidon jännittynyt, kun avajais
vieraat pääsivät hetkeksi kokemaan 
sadan vuoden takaisen ilmapiirin 
kireyden. Vieraiden kasvoilta oli ais
tittavissa ahdistusta, jopa pelkoa, ja 
myönnän itsekin tunteneeni adre
naliinipuuskan ja vihan häivähdyk
sen suojeluskuntalaista esittävän 
miehen huutaessa solvauksiaan ja 
ryssitellessään venäläisiä. 

Myöhemmin Taulumäen toril-
la oli puheita ja musiikkiesityksiä, 
jonka jälkeen kuljimme lyhtysaat
tueessa Huruslahden rantaan. Ran
nassa odotti Varkauden nuorten pa
jan tekemä tulitaideteos. Polttaviin 
liekkeihin kadonneet nume rot 1 ja 
8 sekä niiden väliin sijoitettu rau
hanmerkki niinikään viittasi vat si
ihen, että nykysukupolven tulisi 
unohtaa sodan kauheudet ja pyrkiä 
rauhaan. Ajatuksena se toki onkin 
ylevä ja teoriassa tavoiteltava, mutta 
nykyisen yhteiskunnan tila ei valitet
tavasti sysää ihmisiä, varsinkaan 
työläisiä siihen suuntaan. On vaikea 
pyrkiä rauhaan ja sopuun, kun hal
litus, valtiovalta ja työnantajapuo
li riistää edelleen kansalaisia ja yrit
tää heikentää työolojamme ja elin
tasoamme. Aikalaiset 1900luvun al
kupuolella saavuttivat ja uhrasivat 
paljon taistellessaan meidän työn
tekijöiden etujen puolesta. Turhaan 
on verta ja kyyneleitä vuodatettu, 
jos nyt luovutamme ja annamme 
porvariston riistää nuo edut meiltä. 

Cilla Heiskanen

Punaiset julistamassa työväenluokan asiaa “Vihan värit” -näyttelyssä.

Suomen Työväenpuolue perus-
tettiin 1899. Nimi muutettiin 
1903 Forssan puoluekokoukses-
sa Suomen Sosialidemokraatti-
seksi Puolueeksi. Suomessa Ve-
näjän suurruhtinaskunnassa pi-
dettiin eduskuntavaalit 1916 
vain 17 vuotta perustamisensa 
jälkeen. 

Noissa punaisen viivan vaaleissa oli 
vain yksi työväenpuolue, sosialide
mokraatit. Se sai murskavoiton, pe
räti 103 kansanedustajaa. Vaalivoit
to oli huikea saavutus, jonka seu
rauksena myös senaattiin saatiin 
työväen enemmistö. Tämä edus
kunta oli ensimmäinen työväen
enemmistöinen eduskunta, sillä se 
oli todellinen yhtenäinen enem
mistö, kun työväenpuolueita oli 
vain yksi. 

Vaalivoittonsa turvin se hy-
väksyi kesällä 1917 valtalain, jos
sa se julisti eduskunnan Suomen 
korkeimmaksi vallanhaltiaksi. Asial
lisesti se tarkoitti maan julistautu
mista itsenäiseksi. Siitä porvareille 
tuli hirvittävä hätä. Siksi he menivät 
juoksujalkaa lakki kourassa Pietariin 
anomaan Venäjän väliaikaiselta hal
litukselta, että se hajottaisi työväen
enemmistöisen eduskunnan. Venä
jän väliaikainen hallitus komensi ka
sakat asialle ja eduskunta murskat
tiin, jauhettiin maan tasalle. Se oli 
vallankaappaus, kun sosialistikan
sanedustajat häädettiin eduskun
nasta väkivalloin. 

Tätä porvarien vallankaap-
pausta ei ole noteerattu sel
keästi poliittista valtataiste
lua kiristävänä tekijänä. Venä
jän väliaikainen hallitus mää

räsi, että uudet vaalit on järjes
tettävä lokakuussa. Pelon ilmapii
rissä syntyi eduskunta, joka jäi ly
hytikäiseksi. Sen viimeinen istunto 
pidettiin 25.1.1918. Osa porvareit
ten kansanedustajista poistui Hel
singistä. Josta seurasi, että väkival
loin hajotetun eduskunnan (sosia
listi) enemmistö julistautui Suomen 
Kansanvaltuuskunnaksi. 

Maan kahtiajako syntyi siis jo 
kesällä 1917, kun eduskunnan ja 
senaatin vähemmistössä ollut por
varisto sai hajotettua eduskunnan 
ulkopuolisten toimesta. Kun porva
rivähemmistö ei hyväksynyt sosia
listienemmistöä, seurauksena oli 
umpikuja, josta tsaarin kenraalin ja 
Saksassa koulutettujen jääkäreiden 
toimesta seurasi porvarien ja sosia
listien välinen luokkasota. 

Kai Kontturi 
kaikontturi.blogspot.com/

Sisällissota oli sittenkin luokkasota!

“Tapettu”. Punaisten muistiinpanoja ruukin massatornin seinässä. 
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Näyttely oli koskettava ja pysäyt-
tävä. Vaikka nykyään olot ovatkin 
kiristymään päin, on vaikea kuvi-
tella millaista tuskaa ja kärsimys-
tä menneen ajan ihmiset joutui-
vat kokemaan.
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Ministereitä tuli ja meni

Ja todellakin, keväällä 2018 halli
tuksen kokoonpano uudistui mel
kein puoliksi  nykyisestä 32 minis
teristä ja varapääministeristä 14 on 
uusia, vaikka monet näistäkin olivat 
osallistuneet joidenkin aiempien 
hallitusten toimintaan. Hallitukses
ta poisjäämiseen tai poistamiseen 
johtaneet syyt ovat erilaisia. Esimer
kiksi varapääministeri Prihodko, jota 
nimitettiin jopa Venäjän ulkopolitii
kan harmaaksi eminenssiksi, joutui 
Nastja Rybka nimisen kevytmieli
sen neitosen seksuaaliseksi uhriksi. 
Tätä eräs toimittaja nimitti osuvasti 
”ilman suomuja uivaksi” (rybka tar
koittaa nimittäin venäjäksi kalaa).

Eräät poistettiin hallituksen 
kokoonpanosta todellisen tai kek
sityn työhön kykenemättömyyden 
johdosta. Varapääministeri Rogo
zinin kohdalla se oli oikeudenmu
kaista  hän oli ollut puolustusteol
lisuuden todellakin kykenemätön 
johtaja. Mutta sitä vastoin entinen 
poikkeustilaministeri joutui ilmei
sesti vastuuseen ja poistetuksi edel
täjänsä työn laiminlyönneistä sekä 
kykenemättömyydestä mainostaa 
itseään.

Erotettujen perusosasta tuli 
kuitenkin tapahtumien uhreja  ei 
mistään henkilökohtaisesta, vaan ai
noastaan virkatoimiin liittyvän kau
pankäynnin seurauksena. Oli vain 
tasapainotettava eri vaikutusvaltais
ten piirien edut ja tunnetusti kaikille 
ei ”piparkakkuja” riittänyt. Hallituk
sesta erotetut eivät useinkaan jou
tuneet kärsimään, vaan saivat loh
dutuspalkintoina johtovirkoja, vaik
kakaan ei nyt aivan korkeimmasta 
päästä. Edellä mainittu Prihodko jo
pa säilytti vaikutusvaltansa, kun va
rapääministerin virasta hänet siirret
tiin hallituskoneiston ensimmäiseksi 
varajohtajaksi. Mutta järkyttävin oli 
Rogozinin esimerkkitapaus  toimit
tajakoulutuksen saanut ja puolus
tusalalla epäonnistunut mies nimi
tettiin Roskosmosin eli Venäjän Ava
ruushallinnon johtajaksi. Aivan kuin 
sadussa  rangaistukseksi hauki hei
tettiin jokeen.

Hallitsevan eliitin valta

Hallituksen muodostamisessa pää
kysymyksenä oli hallitsevan elii
tin vallan sälyttäminen ja jos hallin
non tehokkuus näyttelikin siinä jo
tain osaa, niin se oli hyvin vähäistä. 
Ja jotta eliitti ei olisi riitautunut kes
kenään, niin jokaiselle ryhmittymäl
le oli järjestettävä jokin toimeentu
lolähde. Useat analyytikot kirjoitta
vat seikkaperäisesti, mihin ryhmään 
kukin ministeri kuului, mutta en tu
le menettelemään tällä tavoin. Luu

len, että riit
tää sen asian 
ymmär tämi
nen, että mi
kään ei muutu 
nykyisen halli
tuksen politii
kassa. Mitä on 
minkäkin ni
mityksen taka

na, ei ole enää niin tärkeää. Yhteen
laskettavien osien paikan vaihtami
nen ei muuta loppusummaa.

Pääministerin rooli

Viime kuukausina minulta on jat
kuvasti tivattu, pysyykö Medvedev 
pääministerinä. Olen aina vastan
nut, että todennäköisimmin pysyy. 
Niin myös tuli käymään. Miksi? Siksi 
että pääministeri Medvedevin pää
tehtävä on toimia ukkosenjohdatti
mena, joka ottaa vastuun epäonnis
tumisista taloudessa ja sosiaalialal
la (vaikka itse asiassa hänen roolinsa 
sosiaalipolitiikan määrittelemisessä 
on melko olematon).

Medvedev on kuitenkin hoita-
nut tehtävänsä mallikkaasti. Näin 
ollen hänet poistetaan tästä tehtä
västä vasta sitten, kun Putin on sitä 
mieltä, että tilanne on muuttunut 
lohduttomaksi. Näin ei ole kuiten
kaan vielä käynyt. Medvedev pysyy 
edelleen pääministerinä.

Talous ja tulot

Toistan vielä kerran, että hallituksen 
toiminta ei ole talouden kasvun ja 
ihmisten hyvinvoinnin parantami
sessa näytellyt eikä tule näyttele
mään merkittävää osaa.

Tosiasiat puhuvat puolestaan. 
En lähde erittelemään yksityiskoh
tia. Mainitsen vain pari asiaa. En
simmäinen on bruttokansantuote 
(BKT), joka hallituksen talousasian
tuntijoiden arvioiden mukaan on 
viimeisten kymmenen vuoden ai
kana kasvanut vain muutaman pro
senttiyksikön verran. Eli sanalla sa
noen virallisesti maan talous pol
kee paikallaan, kun samaan aikaan 
maail mantalous on kasvanut ko
ko ajan. Tämä on tilanne virallisten 
tietojen mukaan, mutta riippumat
tomien talousasiantuntijoiden mu
kaan Venäjän taloudessa on tapah
tunut ja tapahtuu edelleenkin huo
mattavaa pudotusta.

Toisena tekijänä ovat väestön 

reaalitulot eli tulot, joissa huo
mioidaan myös inflaation vaiku
tus. Jopa virallistenkin tietojen mu
kaan viimeisten neljän vuoden ai
kana reaa litulot ovat laskeneet 12 
%. Esimerkiksi professori Deljagi
nin laskelmien mukaan, joista mo
net asian tuntijat ovat samaa miel
tä, väes tön enemmistön reaalitu
lot ovat tänä aikana laskeneet jopa 
40%! Itse asiassa se tarkoittaa tosi
asiallista sosiaalista katastrofia.

Mutta toisaalta muuten ei olisi 
voinutkaan tapahtua. Siinäkin ta
pauksessa, että jätetään huomioi
matta nykyisen talousmallin tehot
tomuus ja valtion tehottomuus ko
konaisuudessaan. Jos jätetään syr
jään tästä juontuva yleinen varaste
lu, niin valtavaa osaa näissä kaikis
sa vastoinkäymisissä näyttelee hal
linnon järisyttävä ammattitaidotto
muus. Sekin juontaa juurensa nykyi
sestä talousmallista.

Ammattitaidottomuutta 
ministeristössä

Itse Venäjän hallituksen kokoon
pano on hyvänä esimerkkinä tästä 
ammattitaidottomuudesta. Jos taas 
tarkastellaan pääministerin aateto
vereita, niin välillä tekisi mieli jopa 
itkeä. Hallituksen useilla jäsenillä ei 
ole alaansa edellyttämää koulutus
ta eikä työkokemusta aloilta, joita 
he johtavat. Asiasta voidaan puhua 
pitkäänkin, mutta tästä syystä esitän 
vain muutaman esimerkin.

Ensimmäisenä mieleen tule-
vana asiana on entisen urheilu-
ministerin Mutkon nimitys raken
tamisesta vastaavaksi varapääminis
teriksi. Poikkeuksena useista muista 
tarkkailijoista en lähde väittämään, 
että edellisessä virassaan hän oli
si tuhonnut kaiken. Mielestäni hän 
onnistui nimenomaan loistavasti hä
nelle uskotun tehtävän täyttämises
sä  saada urheilumitaleita mahdolli
simman paljon ja hinnalla millä hy
vänsä. Siitä huolimatta hänen teke
mänsä työ ei liittynyt millään tavoin 
hänen alansa kehittämiseen, se oli 
enemmän hyvin suppean työnteki
jäkunnan johtamista. Ja tietenkään 
rakentamisen kanssa Mutkolla ei ole 
ollut koskaan mitään tekemistä.

Yksi uusista ministereistä - 
poikkeustilaministeri Zinitshev  
toimi pitkään Putinin henkivartija
na. Mutta minkäänlaista johtotyön 

kokemusta hänellä ei ole, paitsi kah
ta kuukautta pienen Kaliningradin 
läänin maaherrana (missä virassa 
huhujen mukaan ei kyennyt lunas
tamaan hänelle osoitettua luotta
musta) sekä puolitoista vuotta Liit
tovaltion Turvallisuuspalvelun FSB:n 
varajohtajan hyvin erikoisessa viras
sa. Zinitshevillä ei ole koskaan ollut 
mitään tekemistä poikkeustilantei
den eikä myöskään sotilasyksiköi
den johtamisen kanssa.

Patrushevin pojan tapaus

Mutta kaikkein räikeimpänä esi
merkkinä on FSB:n entisen johta
jan Patrushevin pojan nimittämi
nen maatalousministeriksi. Pojal
la ei ole lainkaan maatalouskoulu
tusta. Hän on kuitenkin valmistunut 
Valtionhallinnon yliopistosta. Se an
taa suhteellisen hyvän taloudellisen 
koulutuksen, mikä ei ole kovinkaan 
irrallaan reaalielämästä. Tulevan toi
menkuvansa kanssa Patrushevju
niorilla on ollut jossain määrin te
kemistä hänen toimiessaan muu
taman vuoden Venäjän Maatalous
pankin johtajana. Tämä kokemus oli 
kuitenkin kielteinen, koska pankille 
aiheutui useiden miljardien tappiot. 
Ryhmäedut voittivat tässä taas ker
ran valtion edut.

Tulkintoja ”pysähtyneisyy-
den” ajanjaksosta

Eräät toimittajat ilkkuivat tämän ni
mityksen johdosta nimittämällä sitä 
aivan oikein uudenlaiseksi aateluu
deksi. Samalla sitä verrattiin epäoi
keudenmukaisesti Brezhnevin hal
lintoon. Silloinhan oli kuulemma py
sähtyneisyyden kausi ja nyt se tois
tuisi uudelleen jossain mielessä.

Brezhnevin aikakautta, jolla 
oli omat ongelmansa, voidaan kui
tenkin nimittää pysähtyneisyydeksi 
ainoastaan Neuvostoliiton mitta
puun mukaan. Maa jatkoi silloinkin 
kehitystään vauhdilla, mikä taas on 
lähes mahdotonta nykyVenäjällä. 
Ja vallan siirtämisestä perintönä ei 
siihen aikaan voitu puhua lainkaan. 
Tietenkin, samoin kuin muuallakin 
maailmassa, ”eliitin” lapset saivat 
joskus ansaitsemattomia mahdol
lisuuksia edetä urallaan. Mutta ko
konaisuudessaan Neuvostoliitossa 
toimi uralla etenemisessä objektii
vinen järjestelmä. Sitä varten tarvit
tiin alakohtaista koulutusta ja koke
musta eri tehtävistä. Tuolloin siirty
mistä alalta toiselle ei suosittu, vaan 
siihenkin tarvittiin ammatillista ko
kemusta.

Jos puhutaan konkreettises-
ti, niin Patrushev-juniorin vertaa-
minen Brezhnevjunioriin on täy
sin epäkorrektia. Ennen kaikkea ta
paus Brezhnevin pojan nimittämi
sestä varaulkomaankauppa minis
teriksi oli yksittäinen tapaus. Mut

ta, miksi ei luetella muita tapauksia? 
Nimenomaan siksi, ettei niitä juu
ri ollut. Neuvostoliiton aikoina joh
tohenkilöiden lapset eivät saaneet 
yleisesti virkoja, joita voitaisiin ver
rata Brezhnevjuniorin virkaan. Ny
kyään sellaisia tapauksia on vaikka 
kuinka paljon. Toisaalta ulkomaan
kaupan veteraanit pitivät Brezhnev
junioria ammattimaisena johtaja
na, joka hoiti tehtävänsä. Ja joka ta
pauksessa Juri Brezhnev oli alansa 
asiantuntija toimiessaan ulkomaan
kaupan tehtävissä lähes koko elä
mänsä ajan.

Nykymenolle vertauskohta 
100 vuoden takaa

Toistan vielä kerran, että nykyisten 
nimitysten rinnastaminen Brezhne
vin aikaan on hyvin asiatonta. Jos 
kyseisiä nimityksiä pitäisi ehdot
tomasti verrata johonkin aikakau
teen, niin silloin tulisi kyseeseen eh
kä vuosi 1916, jolloin hallitukseen 
nimitettiin mistään välittämättä täy
sin ammattitaidottomia henkilöitä.

Tämäkään väite ei ole täysin 
aukoton, vaikka sama meno olikin 
silloin havaittavissa. Myöskään vuo
den 1917 toistumisen ”uhkaa” ei ole 
nyt lähiaikoina odotettavissa. Mut
ta väestö pelkää kuitenkin politiikan 
jatkumista Medvedevin eläkeläisille 
osoittaman kuuluisan lauseen hen
gessä  rahaa ei ole, mutta yrittä
kää kestää. Nykyisen strategian ja 
toimijoiden oloissa mitään merkit
täviä tuloksia ei ole odotettavissa. 
Siitä syystä entisen talousministeri 
Kudrinin sanoihin siitä, että nykyi
nen hallitus muistuttaa muka hyp
pyynsä keskittyvää tiikeriä, voidaan 
yhtyä vain siltä osin, että tämä tiike
ri hyppää aikanaan pallilta toiselle ja 
sitten takaisin.

Kysymys eläkeiän korotta-
misesta

Kaikesta huolimatta jotain uudistuk
sia tullaan toteuttamaan, mutta ne 
toteutetaan aivan toiseen, jo kauan 
sitten ilmoitettuun suuntaan. Med
vedev on sanonut, että hallituksen 
eräänä ensimmäisistä tehtävistä tu
lee olemaan eläkeikärajan kohotta
minen.

Jopa hallituksenkin piiristä 
on kuulunut joitain tervejärkisiä 
ääniä, jotka vakuuttavat, että tämä 
kansanvastainen toimenpide ei tuo
ta mitään lisätuloja valtion budjet
tiin. Näyttää kuitenkin siltä, että elä
keikärajaa tullaan nostamaan. Sii
nä tapauksessa Putinia äänestäneet 
henkilöt tulevat saamaan juuri sen, 
mitä voitiin jo odottaakin.

Sergei Skvortsov
NKPn keskuskomitean

ensimmäinen (pää-) sihteeri
3.6.2018

Venäjän uusi vanha hallitus
Hiljattain julkistettiin Venäjän hallituksen uusi kokoonpano, jolla 
tullaan johtamaan maata tästä eteenpäin. Itse asiassa johtaminen on 
tässä liian voimakas ilmaisu, koska hallitus ei ole mikään itsenäinen 
elin, vaan itse asiassa vain osa presidentin hallintoa. Aikoinaan pre-
sidentti Putin puhui siitä, että ministerinvaihdokset eivät itse asiassa 
muuta mitään, tarkoittaen tällä ilmeisestikin sitä, että vain hän yksin 
johtaa politiikkaa. Tässä mielessä mikään ei ole muuttunut. Kuiten-
kin ministerin persoonallisuus näyttelee huomattavaa osaa, minkä 
asian myös  Putin on viime aikoina tunnustanut.

Välttämättä mikään talouden alamäki ei tänään Venäjälla päällepäin 
näy. Kaupungeissa näkyy paljon korjausrakentamista, esimerkiksi Vii-
purissa. Tässä kuva Punaisen Lähteen torilta, josta näkyy kolme isoa ta-
loa ”hupun alla”. 
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Krimistä johtuvia pakotteita länsi 
voi jatkaa vaikka ikuisesti, mutta se 
ei muuta tapahtunutta. Kaik ki na
tokiimaiset yrittivät haukata liian 
suuren palan. Sevastopolista ei tu
le koskaan naton sotasatamaa.

Kun noita pakotteita ja 
boikotteja laaditaan, niin pitäi
si olla edes jonkin verran uskotta
vuutta toiminnassa. Natomaa Turk
ki  on vuodesta 1974 miehittänyt 

Kyp  roksen pohjoisosaa. Israel mie
hittää palestiinalaisten alueita vedo
ten joihinkin kansantaruihin. Aivan 
yhtä absurdi toimi olisi Suomen 
alue vaatimus Volgan mutkasta toi
seen satukirjaan eli Kalevalaan 
vedoten.

Yhdysvallat miehittää osaa 
Kuubasta. Guantánamossa on omi
tuinen lomakeidas, siellä ihmi siä 
pidetään yli kymmenenkin vuot

ta vasten tahtoaan lomailemassa. 
Tämä sama terroristivaltio jakaa 
maailmalle neuvoja ihmisoikeuk
sista, vaikka omienkin kansalais ten 
ihmisoikeudet ovat retuperällä.

Olen koko ikäni ihmetellyt 
eräitten suomalaisten sielujen 
syvyyksiä, tarkoitan niitä, joitten 
mielestä Yhdysvallat on demokra
tia. Ei demokraattisessa maas
sa jaeta kuolemantuomioita, eikä 
poliisi ammu mustaa miestä vain 
varmuuden vuoksi.

Reino Welling
eläkeläinen ja sotaorpo 

Jämsänkoskelta.

Johdonmukaisuutta maailman tapahtumiin kantaa ottaessa
Krimin niemimaata pidetään edelleen julkisuudessa. Krimin histo-
riaa tunnetaan vähän tai ei ollenkaan. Nikita Sergejevits lahjoitti 
-50 luvulla Krimin Ukrainalle, tosin ei olisi lahjoittanut jos olisi tie-
tänyt Neuvostoliiton romahtavan. Ei Krimiä miehitetty vaan se pa-
lasi Äiti Venäjän syliin ja siellä pysyy.
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Mutta mitä puolustetaan? Millais
ta yhteiskuntaa halutaan? Tämä ei 
ole ollenkaan selvää ja tästä pitää 
puhua, mikäli halutaan muutosta 
aikaiseksi. Halutaanko sellaista yh
teiskuntaa, jossa tavallisen kansan 
ei tarvitse vaivautua osallistumaan 
päätöstentekoon, vaan jossa vallan
pitäjinä on jokin vähemmistö, jo
ka tekee päätökset kansan puoles
ta? Tällainen yhteiskunta meillä jo 
on! Kansan enemmistölle ongelma
na näyttää olevan se, että vaaleissa 
valitut edustajat eivät päätä kansan 
enemmistön edun mukaisesti.

On selitettävä kansalle, mik
si vaaleissa valitut edustajat eivät 
päätä kansan edun mukaisesti 
kapitalistisessa yhteiskunnassa. Ja 
on selitettävä, miksi sosialistises
sa yhteiskunnassa valitut edustajat 
päättävät kansan edun mukaisesti. 
Elämme kapitalistisessa yhteiskun
nassa eli rahanvaltaisessa yhteiskun
nassa – pääoman diktatuurissa. Val
lankumouksen jälkeen tulemme 
elämään työväenluokan diktatuuris
sa sukupolvien ajan. Tuona aikana 
tavallinen kansa koulutetaan omak

sumaan kollektivistinen ajatusmal
li. Tuo ajatusmalli tarkoittaa sitä, että 
yksilö voi saada tarvitsemansa asiat 
vain yhteisön kautta.

Tuo ajatusmalli ei ole ollen-
kaan vaikea ymmärtää. Nykyään
kin yksilö saa tosiasiassa tarvitse
mansa asiat vain yhteisön kautta. 
Nykyään se kuitenkin hämärretään 
”lottovoittajamentaliteetin” alle. Ih
misille uskotellaan, että kunhan vain 
heillä on riittävästi rahaa, he tule
vat toimeen omillaan. Taustana on 
idea, että kaupassa on kaikkia tuot
teita rahalla ostettavissa aivan riip
pumatta mistään muusta, ja tämän 
takia ainoa asia, josta tarvitsee 
huolehtia, on rahan riittävyys. Rahal
la saa töpselistä tulemaan sähköä, 
kaupan tiskiltä tulemaan ruokaa 
jne. Uhraamatta ajatustakaan sille, 
mistä se sähkö tulee töpseliin tai 
ruoka kaupan tiskille. Rahan voi
malla voidaan jopa hank kia uusi 
maapallo vanhan saastuneen tilal
le. Se maksaa niin ja niin monta dol
laria. Tuollainen lottovoittajamenta
liteetti on Uuno Turhapuron tasois
ta yhteiskuntaanalyysia, jota meil

le tarjoillaan päivittäin valtame dian 
ja valittujen poliitikkojen taholta. 
Jo aiemmin mainitun valossa on 
selvää, että tuollainen on typerää ja 
paikkaansa pitämätöntä.

Mutta mikä on vasemmiston 
konkreettinen vaihtoehto? Valta 
kumpuaa taloudellisesta vallasta ja 
siksi kansanvalta kumpuaa kansan 
taloudellisesta vallasta. Toisin sa
noen tuotantovälineiden pitää ol
la kansan kollektiivisessa omistuk
sessa. Tätä kutsutaan sosialismik
si. Tällä ei ole mitään tekemistä so
sialidemokratian kanssa, vaikka so
sialidemokratiaa kutsutaankin joil
lakin kielillä sosialismiksi. Sosialide
mokratia tarkoittaa lyhyesti sanot
tuna sitä, että taloudellinen ja yh
teiskunnallinen valta pysyy harvo
jen kapitalistien käsissä, mutta että 
näiltä anotaan kauniisti ”almuja” ta
valliselle kansalle – vaaleissa valittu
jen edustajien toimesta.

Todellinen kansanvalta alkaa 
siitä, että tuotantovälineet ote-
taan kollektiiviseen omistukseen. 
Työväenluokan puolueen on hallit
tava tiedotusvälineitä, laadittava 
kouluissa käytettävät oppikirjat sekä 
huolehdittava aikuisväestön ideolo
gisesta koulutuksesta työpaikoilla. 
Jos tämä tuntuu sinusta aivopesul
ta tai sananvapauden tai muun va
pauden rajoittamiselta, olet vahvas
ti kapitalistisen aivopesun vallassa.

Janne Kejo

Nykyisen oikeistohallituksen 
useimmin käyttämä sana on hy-
vinvointi-Suomi. Kyllähän Suo-
messa hyvinvointia löytyy pienen 
eliitin joukossa. Heillä on yrityk-
siä, sijoituksia, hämäriä kauppo-
ja ja veroja maksetaan, jos muis-
tetaan. Kansan kahtiajako alkaa 
olla samanlainen kuin 100 vuotta 
sitten ennen luokkasodan alkua. 
Leipäjonot kasvavat ja samaan ai-
kaan maata johtava muutamien 
politiikkojen ja kenraa lien juntta 
suunnittelee miljar dien asehan-
kintoja.

Suomalaisten veronmaksajien raho
ja aiotaan käyttää jenkkien aseteol
lisuuden tukemiseen. Vai kuvitte
leeko joku, että Hornetit vaihtuvat 
ruotsalaisiin koneisiin? Ei löydy niin 
suoraselkäistä poliitikkoa tai kenraa
lia, joka uskaltaisi vastustaa amerik
kalaiskoneitten hankintaa. Tuli tuos
sa mieleeni, maksetaanko suoma
laiskenraaleille niin pientä eläkettä, 
että esimerkiksi amiraali Kaskealan 
pitää toimia amerikkalaisen aseteh
taan mainosmiehenä? Saattaahan 
sieltä tulla pientä provisiota onnis
tuneista kaupoista.

Kannattaisi Kaskealankin käy-
dä kerran Hurstin leipäjonossa ja 
kysellä haluavatko he uusien Hor
nettien turvaavan jonottajien tur
vallisuutta. Lähestyvien eduskun
tavaalien pääteemaksi pitää nos
taa asehankinnat. Eduskuntaan on 

Suomella ei ole varaa turvata 
kaik kien kansalaistensa jokapäi-
väistä ruokaa, vaan luotetaan  
Heikki Hurstin jalomielisyyteen. 
Kaiken lisäksi toivotaan H. Hurs-
tin jopa kerjäävän rahat leipäjo-
nolaisten avustuksiin.
Varaa on kuitenkin miljardeilla hank
kia uusia hävittäjiä armeijalle. Asian
tuntijoitten lausunnoille pylliste
tään. Hehän ovat todenneet uusien
kin hävittäjien olevan vain lentäviä 
ruumisarkkuja oikeassa sodassa. Il
meisesti jonkinlaista häpeilyä on il
massa, koska uusista hävittäjistä on 
pyydetty tarjoukset myös Ruotsilta 
ja Ranskalta. Mutta jokainen tietää, 
että hävittäjät hankitaan Yhdysval
loista. Ei ole yhtään kenraalia eikä 

militaristipoliitikkoa, joka uskaltaisi 
esittää koneitten hankintaa muual
ta kuin Yhdysvalloista.

Usein on tullut jo ikävä suo-
mettumisen aikaa. Tämä lännen 
nöyristely ja kyyristely alkaa ol
la traagillista eikä ollenkaan huvit
tavaa. Seuraavissa eduskuntavaa
leissa meillä on tilaisuus pudottaa 
hallinnosta kaikki ulkovallan hyväk
si toimijat ja sodanlietsojat. Suomi ei 
saa koskaan olla hyökkäysalustana 
ulkomaisille sotilaille niitten hyökä
tessä Venäjälle.

Reino Welling,
eläkeläinen ja sotaorpo Jämsän-

koskelta

Suomen kummallisuuksia

Huvittava tarjouspyyntö

valittava henkilöitä, jotka ovat vain 
Suomen asioilla eivätkä Yhdysval
tojen aseteollisuuden asialla. Asei
siin heitetyt rahat voisi käyttää suo
malaisten hyväksi vai onko tarkoitus 
kaikkien suomalaisten siirtymi
nen leipäjonoihin. Halvinta maan
puolustusta olisi hyvien suhteitten 
pitäminen kaikkiin maailman kan
soihin ja etenkin naapureihin.

Suomella on käytännön his-
toriallista kokemusta huonois-
ta suhteista, mutta myös hyvistä 
suhteista itäiseen naapuriimme. 
Siksi ihmettelen, miksi nykyiset 
oikeistojohtajat haluavat huonon
taa edelleen suhteita Venäjään. Eh
kä tässäkin on palattava historian 
tapahtumiin. Suomalainen porvari 
ei ole koskaan luottanut omaan it
seensä. Apua haettiin aluksi Saksas
ta. Saksan apu kelpasi, oli siellä sit
ten johdossa keisari, Hitler tai kuka 
hyvänsä.

Nyt kuvitellaan avun tulevan 
Yhdysvalloista tai Natosta. Ei taida 
porvarin uni parantua. Asekaupois
sa pitää aina muistaa realiteetit. 
Hie nonkin aseen valmistuttua kek
sitään aina sen tuhoamiseen vielä 
hienompi ase. Suomalaisten aseos
tajien tulisi kuunnella asiantuntijoit
ten varoituksia. Toivotaan kuitenkin 
rauhantilan jatkuvan PohjoisEuroo
passa, ettei Suomi joudu ensiiskun 
kohteeksi.

Reino Welling
eläkeläinen Jämsänkoski

Vaununhoitajalta sai teetä, samo
vaarista, joka maksoi erikseen, pe
tivaatteet kuuluivat lipun hintaan. 
Puheensorina oli tasaista, ja kisko
jen kolke jyskytti taustalla. Kukaan 
ei kiinnittänyt huomiota minuun, 
enkä minäkään oikeastaan hei
hin. Ajatukseni harhaili sinne tän
ne pitkin Neuvostomaata, jota olin 
jo jonkin verran nähnytkin. Olin lu
kenut Suomessa, että kuinka mat
kustaminen toiseen kaupunkiin oli 
käytännössä mahdotonta, ihmis
ten liikkumista rajoitettiin tehok
kaasti, demokratiaa ei ollut……
huvitti… Tässä sitä ulkomaalaise
na matkustan junalla Leningradis
ta kohti Moskovaa, joka ei pitäi
si olla mahdollista, ei paikallisille, 
saati ulkomaalaisille.

Huvitti sekin, kun luin, että 
Neuvostoliitossa ei voi ostaa eikä 
saada ulkomaista musiikkia, vaikka 
juuri kassissani oli vinyylilevyjä os
tettuna tavallisesta Leningradin ta
varatalosta. Kassissani oli Led

zeppeliiniä, deep purplea, dire 
straitsia, rolling stonesia ja muu
tamia muitakin levyjä, kyrillisin kir
jaimin kannet, mutta ihan ehtaa 
hyvää musaa.

Viereisessä punkassa nuori-
pari alkoi tykätä toisistaan ko-
vin kovasti, joten käänsin katsee
ni muualle, ja jatkoin mietteitäni. 
Leningradissa oli ystävä, jota kävin 
tapaamassa, siksi matkustin. Hän 
asui lähellä Leningradin keskustaa, 
Pietari Paavalin linnoituksen välit
tömässä läheisyydessä. Huoneisto 
oli 3 huonetta ja keittiö. Vuokra oli 
5 ruplaa 60 kopeekkaa kuukaudes
sa sisältäen sähkön ja kaasun. Tyt
tö asui kotonaan, ja tietenkin van

hempansa olivat työssä sekä tie
tenkin tyttö, jota kävin tapaamas
sa. Heidän yhteiset tulonsa yhteen
sä olivat noin 810 ruplaa kuukaudes
sa. He kuuluivat hyvätuloisiin Neu
vostoliitossa, mutta eivät läheskään 
rikkaisiin, joita oli niitäkin. Kuten 
vaik ka Alla Bugatsova, tai Solo
hov jne. Joiden tulot olivat miljoo
naluokkaa tuolloin.

Junalippuni hintaa en muista, 
mutta ei se ollut paljon mitään. Met
ro Moskovassa maksoi 5 ko peekkaa. 
Julkiset kulkuvälineet olivat todella 
halpoja, ja ne toimivat, joten yksi
tyisille autoille ei olisi ollut tarvet
ta, mutta koska ostovoimaa Neu
vostoihmisillä oli, oma auto halut

tiin. Jonot olivat todella pitkiä. Neu
vostoliitto ei halunnut omien os
tavan omaa autoa, koska julkinen 
liikenne oli kattava ja hyvin halpaa. 
Yksityisautoilua ei edistetty. Mut
ta niin vain yksityisautoilu lisääntyi 
Neuvostoliitossa. Neuvostoliitto oli
si halunnut myydä ulkomaille koko 
autotuotantonsa, jolle kysyntä oli 
loputonta ja kasvoi vain.

Asuin Moskovassa ja tuloni 
oli 180 ruplaa kuukaudessa. Sil
lä pärjäsi vallan mainiosti. Vuokra
sin ”pimeiltä” markkinoilta asun
non, joka oli 50 ruplaa kuukaudes
sa, juopolta äijältä. Sähkö ja kaasu 
kuuluivat vuokraan. Ruoka oli hal
paa, jota hain paikallisesta marke
tista. Suomen tiedotusvälineissä kir
joitettiin, että Neuvostolitossa kaup
pojen hyllyt olivat tyhjiä eikä ollut 
mitä ostaa. Niin vain pujotte lin hyl
lyjen välissä kärryillä, otin hyllyiltä 
sen mitä tarvitsin, menin kotiin  ja 
tein ruokaa, jota Suomen valtame
dian mukaan ei pitänyt olla olemas

sakaan.
Neuvostoliitossa oli taks-

värkkipäivä jonain lauantai-
na eli talkoopäivä, jolloin tein 
työtä ilmaiseksi. Zilin autotehta
alla esi merkiksi. Sorvasin joit
ain metallikiekkoja yhden päivän. 
Autotehtaalla palkka oli 230 rup
laa, kun kysyin liukuhihnan työn
tekijöiltä.   Insinöörin palkka joh
tajistossa oli 180 ruplaa. Eipä ollut 
tunkua suunnittelun puolelle, kun 
liukuhihnalla sai paremmin.

Oikasin jalkani lavetille ja 
kuuntelin tasaista kiskojen 
kolketta, kun ajatukseni lensi mil
loin missäkin. Ja viereisellä lavetil
la kuului kihinää ja tirskuntaa nuo
renparin seurustellessa vaimeasti. 
Moni ei nukkunut, vaan votkaa tar
joiltiin, puheen sorinaa piisasi, ku
ka läiski korttia, kuka kuorsasi. Kuu
lui elämän erilaisia ääniä.

Nautin elämästäni, vapaana, 
Neuvostoliitossa.

Markku Huhtala

Mikä on vasemmiston vaihtoehto?
Pelkällä asioiden vastustamisella voidaan lietsoa kiukkua ja kerätä 
kansaa yhteen. Ilman positii vista ohjelmaa tuollainen kansanjouk-
kojen kokoaminen ei palvele mitään muuta päämäärää kuin vallan-
pitäjien vaihtoa. Onko tämä riittävän hyvä päämäärä? Viimeisim-
mistä yhdeksästä Kansan Äänestä (nettiversio) kuusi eli 6/9 eli kak-
si kolmasosaa on otsikoitu SOTE-uudistuksen vastustamisella. Eli on 
selvääkin selvempää, mitä vastustetaan. Samalla on selvää, että on 
annettu vastustajan päättää agendasta, eli siitä mistä puhutaan.

Junalla kohti Moskovaa
Olin matkalla kohti Moskovaa. Vuosi oli 1986. Olin Ulkomaalainen 
Neuvostoliitossa. Ostin Leningradista rautatieasemalta lipun Mos-
kovaan. Osasin miten kuten Venäjää, jolla pärjäsin. Juna oli yöju-
na. Vaununi oli avomakuuvaunu. Petivaatteet sai vaunun hoitajal-
ta. Vaunu oli täynnä matkustajia ja kaikki haisi joltakin, kuten var-
maan minäkin. Kuka söi läskillä vuorattua voileipää nautinnolla, ku-
ka joi votkaa tai sekä että.

Ylempi kirjoitus ”Mikä on va-
semmiston vaihtoehto” toteaa 
kritiikkinä Kansan äänelle, että 
yhdeksästä edellisestä nume-
rosta kuuden etusivulla vastus-
tetaan sote-kaappausta. ”Eli on 
selvääkin selvempää mitä vas-
tustetaan, mutta samalla anne-
taan vastustajan päättää siitä 
mistä puhutaan.” 

Kirjoittaja on huomannut asian oi
kein. Tämä on Kansan äänen linja. 
Katsomme, että joka hetki maas
samme voimistetaan uuslibera
lismia. SOShallituksen runnaama 
sotekaappaus on tämän politiikan 
konkreettisin ja vaarallisin ilmene
mismuoto. Se on Sipilän edustamil
le absoluuttisille markkinavoimille 
talouden ja ideologian kysymys. 

Mitä puolustamme ja mistä 

puhumme? Puhumme välttämät
tömyydestä torjua sotekaappaus ja 
muodostaa kansanrintama, joka ot
taa tavoitteekseen rakentaa uuslibe
ralismille poliittisen vaihtoehdon ja 
sitoutuu tekemään sen puolesta 
työtä pidemmällä aikajanalla.  Tämä 
on se meidän ”positiivinen ohjelma”, 
jota kirjoittaja hakee. 

Olemmekin yksi keskeisin vai-
kuttaja, joka pitää tämän soteasian 
esillä. Se ei toteudu vastustajan 
tahdosta vaan siksi, että sillä hyök
käämme vastustajamme kurkkuun. 
Lehtemme ilmestyy vain kuudes
ti vuodessa. Siksi koetamme kes
kittää hyökkäyksemme painopiste
suuntaan. Sote on tällä hetkellä se 
asia, joka antaa mahdollisuuden 
käsitellä kaik kia painopistealuei

tamme.
Kirjoittaja kysyy vasemmiston 

konkreettista vaihtoehtoa ja ha
kee tällä tuotantovälineiden kollek
tiivista omistusta ja sosialismia. Siir
tyminen sosialistiselle kehitysural
le on meidän tärkein tavoite.  Vain 
näin voidaan luokkataistelun saa
vutukset turvata. Työväenliikkeen 
kokemus osoittaa, että siksi tarvi
taan luokkataistelutaktiikka. Uusli
beralismin vastainen yhteisrintama 
ja sote:n kaataminen ovat osa tätä 
taktiikkaa. Meidän kestotunnus kuu
luu: ”Voittoisa työkansa nojaa sosia
lismiin”. Tämä tarkoittaa, että jokai
nen päiväkohtainen tavoitteemme 
rakennetaan tukemaan tätä tun
nusta. 

Kansan ääni/toimitus

Mikä siis on vasemmiston vaihtoehto?
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”Marxilainen pyhäkoulu” jatkuu 
jälleen syyskaudella 2018
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen maailmankat-
somus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yh
tenäisen toiminnan perusta ja auttaa  jäsentelemään oikein 
ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailmankat
somusta ja sen sovellutuksia sunnuntaiiltaisin Helsingissä 
Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 17.00.  
 
Jatkamme opintotoimintaa syyskaudella 2018.  Tulem
me edelleen käsittelemään työväenliikkeen kapitalismin
vastaisen luokkataistelun strategian ja taktiikan kehittele
mistä sekä työväenluokan tieteellisen maailmankatsomuk
sen syventämistä. Jatkamme myös eteläisen naapurimaam
me Eestin työväenliikkeen ja historian tutkimista.

Opintoaineistoina tulemme käyttämään STP:n ja Kom
munistien liiton asiakirjoja ja opintoaineistoja sekä ennen 
kaikkea kommunistisen  ja työväenliikkeen klassikkojen 
teoksia. 

Edellisten opintoiltojen opintomateriaaleja löydät Kom
munistien Liiton nettisivulta sen etusivulta aukeavien link
kien kautta os. www.kommunistienliitto.com. Kesän ai
kana, kun lehtemme ei ilmesty, tiedotamme tapahtumista 
ja asiois ta sähköpostitse, STP:n fbsivulla sekä kommunis
tien liiton etusivulla.

Kommunistien Liitto ja DSL

Venezuela on 95 % riippuvainen 
öljyvaroistaan, joilla valtio on ra
hoittanut sosiaalisia projektejaan. 
Öljyn maailmanmarkkinahinnan 
romahdettua yli puoleen maa on 
kohdannut suuria häiriöitä elintar
vikkeiden, lääkkeiden sekä mui
den tuotteiden hankinnassa ja ja
kelussa.

Alfred de Zayas vieraili Vene-
zuelassa joulukuussa 2017 yh
dellä modernilla ja hyvin siistil
lä köyhille kohdennetulla asuin
alueella (“urbanizaciones”). CLAP
komitean kahdesti kuukaudessa 
toimittama avustuspaketti sisälsi 
16 kiloa elintarvikkeita kuten soke
ria, riisiä, ruokaöljyä, maissijauho
ja, muita jauhoja, maitopulveria 
jne… Tämän vuoksi Venezue lassa 
ei vallitse hänen mukaansa nälän
hätää kansainvälisen median ra
porteista ja yleistyksistä huolimat
ta. Useilla elämän sektoreilla esiin
tyy kuitenkin puutetta ja joitain 
tuot teita on vaikea hankkia. Väestö 
ei kuitenkaan kärsi nälästä kuten 
monissa Aasian ja Afrikan maissa 
tai kuten São Paulon faveloissa ja 
muissa Latinalaisen Amerikan köy
hälistön asuinalueilla.

Venezuelalle solidaari-
suutta ei halveksuntaa

Kansainvälisessä mediassa pieni
tuloisten ja vähäosaisten ihmisten 
perusturvaa ja ihmisoikeuksia puo
lustavat vasemmistolaiset presi
dentit on tapana mitätöidä popu
listeiksi ja haahuilijoiksi. Ikään kuin 
olisi väärin rakentaa oikeudenmu
kaisempaa yhteiskuntaa, joka ei 
toimisi kansainvälisten suuryhti
öiden ehdoilla. Meillä Suomes-
sa miljoona ihmistä elää köy-
hyydessä. Se ei tunnu hätkähdyt
tävän mitenkään maamme poliit
tista ja taloudellista eliittiä. Pienit
uloisten ihmisten perusturvaa lei
kataan, koulutusmenoja supisteta
an sekä vammaisten ja vanhusten 
asemaa heikennetään aivan es
tottomasti. Soteuudistuksella py
ritään julkisten palveluiden yksi
tyistämiseen ja ulkoistami seen. 
Yleisradio ja valtamedia eivät pau
haa koskaan Sipilän hallituksen yk
sinvaltaisuudesta ja kovasydämi
syydestä. Bolivaarisen vallanku
mouksen jatkumisen puolesta!

Hands Off Venezuela – Finland 
Matti Laitinen

Lähteet: The Alliance for Global 
Justice; Reuters; YLE;  Venezuela
nalysis.com ja ML:n omat artikkelit

Paavo Junttila 100 e, Janne Rahikainen 20 e, Jartsev 4 e, Esko Rinta-
la 90 e, Hannu Kautto 20 e, Kai Kontturi 100 e, Heikki Männikkö 34 e, 
Espoon leipäpappi 5 e, Kalevi Wahrman 10 e, Kaija Siippainen 10 e, 
Jaakko Ahvola 30 e, Eira Kärki 20 e, Vanha Seppä 6 e, Lana Kortie 20 
e ja Tarja Männikkö 34 e.  
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Maduro voitti presidentinvaalit

Harvakseltaan ayväki on noussut 
barrikadeille. Ne vähäisetkin mielen
ilmaisut, joita on järjestetty ayjoh
don myötävaikutuksella, on eräs ää
nekkäimmistä arvostelijoista oikeis
toleirissä ollut muuan kokoomuksen 
kansanedustaja Hjallis Harkimo. Pu
humatta aykenttäväen työtaisteluis
ta, jotka eivät ole hänen mielestään 
tätä päivää. Kansanedustaja ja mil jon
ääri Harkimon mielestä kansan liikeh
dintä ja taistelut omien oikeuksien 
puolesta ovat syvältä suolesta. Ei tar
vita isoja massaliikkeitä, saati ayliik
keen tapaisia organisaatioita määrit
telemään työnantajan ja työntekijän 
välisiä suhteita tai sopimuksia. 

Hjallis Harkimo yrittää suoraan 
sanottuna kusettaa ihmisiä uuden 
Nyt – liikkeen varjolla. Pöyhkeästi hän 
puhuu ihmisten vaikuttamisen puut
teesta nykyisessä poliittisessa ja yh
teiskunnallisessa elämässä. Näin pu
huu mies, joka aina, kun mahdollista 
paheksuu ihmisten omaa aktiivisuut
ta vaikuttaa esim. joukkovoiman tai 
vastaavan kautta. 

Kaiken huippuna Harkimo yrit-
tää syöttää väitettä, kuinka uudes
sa Nyt – liikkeessä ei olisi kyse ideolo
giasta! Täyttä humpuukia ja röyhkeää 
ihmisten halpahintaista kosiskelua, 
puheet jonka mukaan perustaman
sa liike olisi vapaa aatteista ja ideolo
giasta. Tuttua ja vanhaa oikeistolais
ta huttua on väittää oikeistolaisen po
litiikan olevan irti ideologioista ja te
kevänsä vain ihmisten tarpeista läh
tevää yhteiskunnallista toimintaa. Va

semmistolainen työväenliike ja am
mattiyhdistysliike ovat menneisyy
den kaikuja ideologiasta, jolla ei pitäi
si olla mitään tekemistä nykyyhteis
kunnissa. Ajamansa markkinalibera
lismi on mitä puhtainta oikeistolais
ta ideologiaa, piste. Nyt – liike on vie
lä astetta kovempaa oikeistolaista aa
tetta kuin hänen entinen puolueen
sa kokoomus. Kansanedustaja Harry 
Harkimo on viimeinen ihminen pu
humaan ihmisten vaikutusmahdolli
suuksien lisäämisestä yhteiskunnalli
sessa toiminnassa. Oman tien kulkija, 
yksinpurjehtija Harkimoa on todella 
mahdoton kuvitella uuden kansan
liikkeen johtohahmoksi. 

  Entä sekoittaako hän toimil-
laan oikeistolaista pakkaa? Joten
kin tulee mieleen, kuinka Harkimon 
ulostulo olisi hyvinkin laskelmoitua. 
Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä puo
lueisiin, puoluepolitiikkaan ja päätök
sentekoon. Halutaanko Nyt – liikkeen 
kautta luoda purkautumiskanava ja 
väylä ihmisten tyytymättömyyksien 
kanavoimisiin, joiden merkitys tulee 
olemaan kuitenkin täysi nolla. Saahan 
kansa näin protestoida, kun samaan 
aikaan Suomea yhä määrätietoisem
min ajetaan jokaisella osaalueel la 
markkinavoimien armoille. 

 Valitettavasti media tulee tii-
viisti seuraamaan Harkimoa ja hä
nen tekemisiään. Nähtäväksi jää te
keekö joku aikanaan ohjelman: Hjal
lis Harkimon silmänkääntötemppu ja 
miten se tehtiin. 

 Hannu Tiainen

Harkimon silmänkääntötemppu
Jo ennen kansanedustajuutta bisnesmies Harry Harkimo oli ”jokainen 
on oman onnensa seppä” aatteen kannattaja. Niin pitkälle kuin muis-
tini Harkimosta yltää, hän on ollut kiihkomielinen ammattiyhdistys-
liikkeen vastustaja. Herra Harkimon mielestä ay-liike on aikansa elä-
nyt yhteiskunnan jarru, joka yhä yrittää vaikeuttaa yritystoimintaa. 

Kemiönsaaressa, Heikki ja Tarja Männikön kesäpaikassa lauantai-
na 11.8.2018 alk. klo 11.00, os. Stusnäsintie 100. Ilmoittautuminen: 
email. tarja.mannikko@pp.inet.fi tai puhelimitse Tarjalle 050  432 
0777. Käsitellään mm.  kysymyksiä: Sote:n kohtalo, kommunistisen 
liikkeen tilanne, Ribbentrop-sopimuksen arviointi, Ukrainan ja Kri-
min tilanne, Kansan äänen kehittämisen ja toimitustyön kysymyksiä 
sekä  työväen liikkeen maailmankatsomuksen opiskeluun liittyviä 
näkökohtia. Järjestää EU:n Vastainen kansanrintama ja DSL

Tervetuloa 

Kommunistien Liiton vuosikokous Hermannin kerholla torstaina 
6.9.2018 klo 18.00. Käsitellään vuosikokousasiat, syksyn toimintaa 
sekä järjestöllisen ja ideologisen toiminnan kehittämistä. Hallituk-
sen kokous klo 17.30 samassa paikassa. Tervetuloa

Tiedotus- ja EU-seminaari

Kommunistien Liiton nettisivut toimivat. 
Sieltä suoraan kaikkiin tärkeisiin tietoihin. 

www.kommunistienliitto.com

Kommunistien liiton vuosikokous

Demokraattinen Sivistysliit-
to (DSL), Vaihtoehto EU:lle jär-
jestö (VEU) sekä EU:n Vastai-
nen Kansanrintama (EUvkr) 
järjestivät yhdessä Suomen 
Sosiaalifoorumin yhteydessä 
21.4.2018 tapahtuman ”EU-jä-
senyyden vaikutus kolmikan-
taan. Samalla periaatteella näi-
den järjestöjen kesken on alus-
tavasti sovittu seuraavista ta-
pahtumista:

”Yksityistäminen ja kilpai-
luttaminen Sote:n taustalla” 
pidetään Vastavirtafestivaalin 
yhteydessä 25.8.26.8.2018 Hel
singissä.

”Liittovaltiokehitys ja va-
paudet” tapahtuma järjestetään 
Porissa syyslokakuussa.

Nämä tiedot ovat alusta-
via. EUvkr:n osalta tiedotamme 
näihin liittyvistä kysymyksistä ja 
asioista sähköpostitse, STP:n fb
sivulla sekä Kommunistien Lii
ton nettisivuilla etusivulla sekä 
3.9.2018 ilmestyvässä Kansan 
äänessä

EUvkr:n seuraava joh-
tokunnan kokous pidetään 
4.10.2018 Hermannin kerholla 
os. Hämeentie 67, klo 17.00. Kä
sitellään poliittista ja järjestöllis-
tä tilannetta, syksyn tehtäviä se
kä järjestömme osalta suhtautu
mista vuoden 2019 vaaleihin. 

Kokouksen yhteydessä pide-
tään myös Kansan äänen toi-
mituskunnan kokous, jossa 
valmistelemme lehden seuraa-
vaa numeroa (5/18).

SFT:n osalta opintokerhotoi-
minta on kesätauolla. Asiaan 
palaamme syystoiminnan al-
kamisen yhteydessä.

SFT osallistuu yhdessä 
KTP:n piirijärjestön kanssa 
10.8. tapahtumaan Lapinjär-
vellä neuvostosotilaiden muis-
tomerkillä.
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Savon Sanomissa (16.5.2018) komei
lee Kari Haavisto kokoruhokuvalla, 
otsikolla Uljas päivä maan historias
sa; ”Kymmenet tuhannet taisteluis
sa ja vankileireillä kuolleet tai teloi
tetut saattoivat kuitenkin lopulta ol
la pieni hinta siitä, että Suomi vältti 
sen sosialistisen helvetin, joka myö
hemmin koitui ItäEuroopan mai
den kohtaloksi.” Sami Vainio jatkaa 
valistusta (S.S.31.5.2018) ”Stalinin 
vainojen, teloitusten, vankilei rien ja 
tarkoituksellisten nälänhätien mil
joonauhrien…”

Kari Haavisto uutistuottaja-
na tuottaa ”uutisia,” joilla on hy
vin vähän yhteyttä historian to
dellisuuteen. Toisin sanoen sen 
maailman syntyyn, jota hän kau
histelee. ”Sillä niin kauan kuin ihmis

kunnan historiallinen liike jatkuu, 
niin kauan on edellinen tapahtuma 
seuraavan syy.”  Väinö Linna Tunte
maton sotilas.

Arvoisat toimittajat mihin 
teiltä unohtuivat ne neljätois-
ta mitä demokraattisinta län-
tistä valtiota, jotka hyökkäsivät 
vallanku mouksen jälkeiselle Venä
jälle aiheut taen vuosia kestäneen 
”sisällissodan.” Suomi oli muka
na omine Vienan ja Aunuksen ret
kineen. Nämä samat läntisen ar
voyhteisön maat aiheuttavat tänä
kin päivänä omia ”sisällisso tiaan” 
ja pakolaisongelmia. Läntiset maa
han hyökkäämiset ja Mannerhei
min johtamien lahtarien keskitys
leirit olivat esikuvina bolshevikeil
le siitä, miten luokkavihollinen 

kukistetaan. Sami  Vainio ja Kari Haa
visto kiittäkää oikein kädestä itseän
ne siitä, että jatkatte edeltäjienne 
työtä lahtarien ruodussa. Te jatkat
te luokkataistelua ideologian, mieli
pidemuokkauksen alalla. Se on tär
kein taistelukenttä. Ilman kapitalisti
maiden veljellistä apua sosialismista 
ei olisi muodostunut niin karua, kuin 
muodostui tämän avun jälkeen.  

Vielä yksi tämän kirotun sosia-
lismin vapaaseen markkinatalou-
teen aiheuttama harmi. Sosia
lismilla oli työväenluokan keskuu
dessa vetovoimaa. Sen vaaran tor
jumiseksi kapitalistit joutuivat te
kemään myönnytyksiä palkankoro
tusten, vuosilomien ja sosiaaliturvan 
muodossa. Nyt pahan valtakuntaa ei 
enää ole, löysät peritään korkoineen 
takaisin. Tämä pakottaa porvariston 
ideologit panostamaan jälkiruis
kutukseen, ettei taas alkaisi ilmetä 
viehtymystä sosialismiin. 

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 31.5.2018

3.6.2018 taisi tulla lopullinen ero elämäni pitkäaikaisimmasta suh-
teesta. Lähes 50 vuotta se kesti. Kiihkeimmillään suhde oli 1980-lu-
vulla, jolloin annoin kaiken energiani ja aikani – sen mitä kokopäi-
vätyöltä ja pieneltä perheeltä jäi -  tälle suhteelle. 1990-luvun puo-
livälissä suhde sitten säröili ja alkoi viilentyä. En kuitenkaan anta-
nut periksi, vaan jatkoin laimeampaa suhdetta. Muutaman viime 
vuoden aikana olemme sitten – kulunutta sanontaa lainatakseni - 
”kasvaneet erillemme”.

Liityin Suomen Rauhanpuolustajiin 1970. Sillä vuosikymmenellä vapaa
aika meni lukemattomissa järjestöissä ja poliittisessa työssä. Rauhan
työn lisäksi eniten aikaani vei aytoiminta, joka huipentui sitten 1980lu
vulla ammattiyhdistykseni (se oli nimenomaan iso työpaikkayhdistys) 
puheenjohtajuuteen.

Kiihkeintä suhde rauhantyöhön oli 1980-luvulla, ydinaseitten 
vastaisessa liikkeessä. Kotimaisten mielenosoitusten lisäksi olin ulko
mailla (omilla rahoillani) marssimassa rauhan puolesta, ydinaseita vas
taan. Kesälomat meni näihin reissuihin. Olin rauhanjunassa Helsinki
MoskovaBudapestWien, naisten rauhanmarssilla New YorkWashing
ton, Maailman rauhanneuvoston kokouksessa Prahassa (2500 kokous
edustajaa, ympäri maailman, Afganistania myöten), Brysselissä Natoa 
vastaan, Murmanskin rauhanleirillä, muun muassa, tärkeimmät maini
takseni. Olin näillä rauhanmatkoilla Rauhanpuolustajien edustaja ja kan
noin ylpeänä pulupinssiä rinnassani. Samaan aikaan olin myös Rauhan
puolustajien johtoelimissä.

Rauhanliike sitten romahti samalla, kun Neuvostoliitto romah-
ti. Rauhanpuolustajista häipyivät ensin kokkarit, sitten kepulaiset, sit
ten valtaosa demareista ja kommareista. Jäsenmäärä romahti 30 000:sta 
muutamaan tuhanteen ja aktiivien määrä supistui muutamaan. Taisi olla 
vuosi 1992, kun Pulujen toimistolla oli vain Markku Kangaspuro palkat
tuna toiminnanjohtajana sekä Koiviston Topi ja minä vapaaehtoistyössä.

Pian Kangaspuro häipyi Joensuuhun opiskelemaan. Tilalle tuli 
Teemu Matinpuro, muistaakseni vuonna 1993. Teemun kanssa elvytet
tiin suunnilleen kaksistaan Pulutlehti. Rauhan puolesta lehti oli lopet
tanut rahan puutteessa ja päätoimittaja Juha Rekolan häipyessä, koska 
rahaa ei ollut. Lehteä toimitimme aika monta numeroa (minä vapaaeh
toistyönä). Ihan hyviä ne olivat, minulla on ne numerot tallessa.

Suhteen viileneminen alkoi. Teemu otti uuden yhteistyökumppa
nin lehden toimitukseen. Jätin  tai jouduin jättämään  Uudenmaan pii
ritoimikunnan puheenjohtajuuden, Pulujen johtokunnan ja lehden. Vie
lä 2000luvun alussa olin jonkin aikaa Työpaikkkojen rauhantoimikun
nassa, mutta jätin senkin.

Rauhantyötä en kuitenkaan jättänyt. Aloin toimia Naiset Rauhan 
Puolesta verkostossa 1990luvun lopulla. Mutta pari viime vuotta olin 
vielä Rauhanpuolustajien johtokunnassa. Pitkän suhteeni kunniaksi ja 
muistoksi halusin sen vielä tehdä. Lisäksi luulin, että johtokunnassa voisi 
vaikuttaa järjestön linjauksiin. Se osoittautui turhaksi luuloksi.

Johtokunnassa erilleen kasvaminen näkyi selvästi. Linjaerimieli
syydet maailman politiikasta, Venäjästä ja erityisesti imperialistien hyök
käyksestä Syyriaan ja Ukrainaan olivat ilmiselvät. Krimin liittymisestä Ve
näjään järjestö on sanonut virallisessa kannanotossaan: ”Tuomitsemme 
jyrkästi Krimin miehityksen”. Kahden vuoden työni ainoa tulos oli se, et
tä viimeisimmässä johtoklikin laatimassa kannanotossa tämä Venäjää 
väkivaltaiseksi, julmaksi miehittäjäksi kuvaava sanapari on lievennetty 
sanoiksi ”Krimin laiton haltuunotto”. Siitä on hyvä edetä totuutta koh
ti, pikku hiljaa. 

Rauhanpuolustajien jäsenkokouksessa 3.6.2018 olin vielä eh-
dolla järjestön uuteen johtokuntaan. Äänestys oli tulossa, kun jär
jestön arvovaltainen puheenjohtaja Kangaspuro nousi ylös ja piti mi
nua mustamaalaavan puheen sanoen, että tällaista järjestön linjauksista 
eri mieltä olevaa henkilöä ei pidä valita järjestön johtoon. Hän siis käyt
ti vanhanaikaista poliittisten puolueitten junttausmeininkiä vaikutta
malla avoimen jäsenkokouksen osallistujien mielipiteisiin. Huomautin 
Kangaspurolle, että kansalaisjärjestössä erilaisia mielipiteitä tulisi sie
tää. Ja keskustelua.

Mutta oikeassahan Kangaspuro oli. On se perin kiusallista, että 
johtokunnassa on joku (itse asiassa meitä oli kaksi, Stig Lång oli toinen 
poispotkittava) piikkinä lihassa. Kivempi on pitää kokouksia vain ”omalla 
porukalla”, jossa mitään keskustelua ei synny. Seuraavalla kokoustauol
la ikivanhat pulukaverini käänsivät minulle selkänsä. Se oli sitten siinä. 
Tauon jälkeen ehdotin kokoukselle, että ei äänestetä, vaan hyväksytään 
Karim Maichen hihastaan vetämä ”johtokunnan lista”, jossa minua ja Stig 
Långia ei ollut. Se hyväksyttiin. Kangaspuron vaikuttavan junttapuheen
vuoron jälkeen äänestys olisi ollut todella turha.

Se vähä mitä nyt enää jaksan toimia, keskitän työni oikeudenmu-
kaisuuden ja rauhan edistämiseen ja tietysti mediakritiikkiin. Ka-
navia kyllä on.

Marjaliisa Siira

Varmuuden vuoksi jäsenille tupute
taan Novaja Gazetalehteä, joka jat
kuvasti kertoo kuinka väärässä Ve
näjän kansa on, kun se tukee presi
denttiään. Tämän julkaisun toimit
tajiin kuuluu Condoleezza Riceltä 
Freedom Medalin saanut Julia Laty
nina. Hänen saavutuksiinsa kuuluu 
mm. se, että hän on rinnastanut Sal
vador Allendea, mutta ei Pinochetiä, 
Hitleriin! Hän on myös suositellut, 
että vähävaraisilta venäläisiltä pitäi
si viedä äänioikeus, koska he kuiten
kin vain äänestävät Putinia, kommu
nisteja tai Zhirinovskia.

Elokuussa 2008 Georgia hyök-
käsi verisesti Etelä-Ossetiaan. 
Monien siviilien ohella operaatios
sa kuoli noin 20 venäläistä rauhan
turvaajaa, jotka olivat alueella Geor

gian hyväksynnällä. Tästä provosoi
tuneena Venäjä ajoi georgialaiset 
joukot ulos EteläOssetiasta. Rau
hanpuolustajien johtokunnassa eh
dotin, että sanoisimme niin kuin on, 
että Georgia oli hyökkääjä. ”Jos me 
sanomme noin, niin näytämme pu
tinisteilta”, kuului se argumentointi, 
jolla ehdotukseni torjuttiin. 

Silloisen Vanhasen  porvari-
hallituksen ulkomaankauppa- ja 
kehitysyhteistyöministeri Paavo 
Väyrynen ei onneksi ollut yhtä pe
lokas. Artikkelissaan Helsingin Sa
nomissa (”08/08/08 ei ollut maail
manpolitiikan käännekohta” ,HS 
12.10.2008) hän yksiselitteisesti to
tesi, että Georgia oli hyökkääjä.

Kun Ukrainan tilanteeseen pi-
ti ottaa kantaa maaliskuun alussa 

2014, minä ja johtokunnan silloinen 
jäsen Kerstin Tuomala ehdotimme, 
että rauhanpuolustajat jollain tapaa 
ottaisi etäisyyttä Kiovassa tapahtu
neesta vallankaappauksesta. Kri
min suhteen ehdotimme että, kos
ka Venäjän toimenpiteet krimiläis
ten enemmistön tuesta huolimatta
eittämättä rikkoivat tiettyjä kansain
välisen oikeuden periaatteita, niin 
meidän tulisi näitä syvästi pahoitel
la. Lopputulos oli kuitenkin että Ve
näjän toimenpiteet jyrkästi tuomit
tiin. Ja siitä lähtien rauhanpuolusta
jien linja on myös ollut, että se mi
kä tapahtui Kiovassa 21 22. 2. 2014, 
ei ollut vallankaappaus, vaan val
lanvaihdos. Eli ei mitään sen kum
mempaa, kuin mitä tapahtui Suo
messa, kun Niinistö seurasi Halos
ta presidenttinä. Kun minä, Marja
liisa Siiran tukemana, yritin rauhan
puolustajien yleiskokouksessa Tam
pereella 3.6. ehdottaa, että sana 
vallanvaihdos, korvattaisiin sanal
la vallankaappaus, niin tämä äänes
tettiin alas valtavalla enemmistöllä. 
Lisäksi yleiskokouksen kannanotos
sa ns. ”Krimin laiton valtaus” näh
dään alkusysäyksenä itäisen Ukrai
nan konfliktiin, eli vastuu Poroshen
kon sotarikoksista vieritetään Puti
nin niskaan.

Ja enemmistön näistä hirvit-
tävistä sotarikoksista Donbas-
sin siviiliväestöä vastaan toteut
tivat kesällä 2014 Ukrainan armeija 
ja sen aseistamat natsipataljoonat. 
Koko sen kesän rauhanpuolustajien 
johto vaikeni ja oli toimeton. Ei yh
tä ainuttakaan kannanottoa, ei yh
tä ainuttakaan mielenosoitusta. Vas
ta kun Ukrainan armeija koki pahan 
takaiskun elosyyskuun vaihteessa 
2014, rauhanpuolustajien johto he
räsi. Ja silloin tehtiin ns.  tasapuoli
nen kannanotto, joka oli suunnilleen 
yhtä kriittinen kaikkia osapuolia vas
taan. Onneksi Ruotsin radio sentään 
kesällä 2014 raportoi Luganskin to
dellisuudesta: vesi poikki, tulitus in
tensiivistä, ruumiita kaikkialla...

Stig Lång

Suomen rauhanpuolustajien aktii
vi 19982018, johtokunnan jäsen 
20002018, yhä Rauhanopposition 
aktiivi.

Porvariston pyhä viha

Erään rakkaussuhteen historiaRauhanpuolustajien outo tie ?
Suomen rauhanpuolustajat ja sen puheenjohtaja etsivät poliittista 
tasapainoa hivenen outoa tietä. Menetelmä vaikuttaa olevan se, et-
tä jos Neuvostoliitto ei aikoinaan ikinä voinut olla  väärässä, niin tä-
nä päivänä Venäjä ei voi ikinä olla oikeassa. Pekka Koskisen pj-kau-
della (1992-2002) pyrittiin ymmärtämään Venäjää, olematta kritii-
kittömiä.

Porvaristo käy laajalla rintamalla ideologista vapaussotaansa kuollut-
ta Neuvostoliittoa vastaan. Suomen ja muun Euroopan kommunisti-
set puolueet ovat saattaneet itsensä sellaiseen mitättömyyden alen-
nustilaan, että tohtori Goebbelsin ideologiset perilliset eivät vaivau-
du sotimaan niitä vastaan. Mutta Stalinin johtama Neuvostoliitto on 
kuoltuaankin niin vihattu, että sota ei näytä laantumisen merkkejä. 
Tässä pyhässä sodassa Suomen luokkasodassa häviölle joutuneet pu-
nikitkin kelpaavat porvariston vapaussoturien harjoitusvastustajiksi.
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YK:n päivän rauhanmarssia 24.10.2016 pidimme kummallisena. Osa 
edistyksellisestä väestä halusi boikotoida tilaisuutta. Puhujaksi oli kut-
suttu militaristi Elisabeth Rehn. Vaadittiin rauhaa Syyriaan ja Aleppoon 
syyllistämättä Natoa, USA:ta, jihadisteja ym. ”Torju Nato aina” juliste 
”kaihersi”  useiden mieliä ja leimattiin poliittiseksi, mikä oli aiheuttaa 
marssin aikana järjestysmiesten kanssa tappelun. Joissain julisteissa 
vaadittiin ”Putinia sotatuomioistuimeen”. Keskustelut paljastivat, et-
tä USA:n ja Naton sotarikoksista ja tiedotusvälineiden Syyria-asioi den 
vääristelystä monet osallistujat eivät tienneet mitään. Ei nähty, että Li-
byan, Irakin, Jugoslavian ym. sotien aloittamiseen olisi liittynyt mitään 
vääryyttä. Tapahtuman aikaan Venäjän televisio näytti Alepposta ku-
vaa Venäjän ja Syyrian joukkojen tulitauosta ja siviileille luoduista pois-
tumiskäytävistä. Valitettavasti Al Nusra joukot ym. asettivat tarkka-am-
pujat tulittamaan poistuvia. Oma televisiomme totesi vain, että kukaan 
ei poistunut kaupungista ja esitettiin ohjelmaa Venäjää vastaan suunni-
telluista sotarikossyytteistä. Länsisuomettuneiden junttauksesta huoli-
matta suuri osa tapahtuman tunnuksista oli oikeita. (KÄ/toim.)
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