
Sivut: 3 ja 4

Soten alttarille on uhrattu kunnallinen demo-
kratia ja itsehallinto. Kunnallisalan kehittä-
missäätiön kyselyssä valtaosa kansasta us-
koo palvelujen heikkenevän. Professoreille 
tehty kysely osoittaa heidän näkevän tulevai-
suuden kaoottisena. Miksi luoda uusi raken-
nelma, kun nykyinen nähdään hyvänä? Soten 
funktio onkin ideo loginen. Se tähtää kaiken 
yksityistämiseen. Julkiset varat ja ihmisten 
tulot lapioidaan kapitalisteille. Keskusta saa 
maakunnat ja kokoomus palvelujen yksityis-
tämisen. Valvonta heikkenee. Kansa häviää. 

Sivut 2-3

-Sodanlietsonta lopetettava ja pa-
lattava puolueettomuuteen
-Oikeistopopulismi ei edistä työvä-
enluokan asiaa
-STP:n liittokokoustiedote
-Kuoleman syleily Monsanto
-Hyvinvoinnista kikyvaltioksi

Sivut 4-5

-Kiky-neuvottelut alkoivat
-SEL:n luottamushenkilöt koolla
-Sairas ei kaipaa valinnan mahdolli-
suuksia vaan hoitoa

Sivut 6-7

-Terveys- ja hoivayhtiöt
-Kaikilla oikeus hyvään vanhuuteen
-Sote-keskustelu ahdistaa ihmisiä
-Asumistuet siirtyvät sijoittajille
-Toistaako EU Rooman virheet?
-Hoitohenkilöt vanhusten puolesta

Sivut 8-9

-Ojapellon kysymykset poliitikoille
-Riskijohdannaisten alaskirjaus 
-Sokerin pimitys
-Markkinat Jämsässä
-Riistäjän ruoska tuntuu

Sivut 10-11

-Kansantasavallat nousevat - Itä-Uk-
rainassa eletään neuvostohengessä
-Sofi, HS ja metsäveljet

Sivut 12-13

-Solidaarisuutta bolivaariselle val-
lankumoukselle
-Pohjois-Korea ja länsipropaganda
-Rojavan sekulaari demokratia
-Solidaarisuutta Rojavalle
-Norjan kommunistit kokoontuvat

Sivut 14-15

-Oikeistoideologiaa Ylläksellä
-Luokkataistelun psykologiaa
-Lelusedän satutunti
-Katsokaa välillä karttaa
-Syyria-uutisointia Venäjällä

Sivut 16-17

-Mediasta poimittua
-Liisa Hyssälän ihmeelliset höpinät
-Elvis ja Murhakuja, kirja-arvostelua
-Skvortsov arvioi venäjän vaaleja

Sivut 18-19

-Kansan ääni muutoksen puolesta
-Työkansan ilmoituksia

Sivu 20

-Voi punavihreä sosialismi
-Vastaus SKP:lle
-Viholliskuvien paluu ei tarjoa uutta
-Onko Venäjä kapitalistinen?

Kiky-sopimus oli suuri onnettomuus. ”Sote-uu-
distuksen” tapaan sillä suoritetaan tulonsiirto 
kapitalistien taskuun. Yhteiskuntaa ajetaan 
nyt markkinoiden määräysvaltaan. Kiky joh-
ti ay-liikkeen heikentämiseen ja onnistui vain 
ay-johdon tuella. Yhteiskunta on päästetty ti-
laan, jossa toimeentulon kaventamisesta on 
tullut pääomalle kilpailukykyä lisäävä tekijä. 
Siksi tämä toimeentulon kavennus tulee aina 
suorittaa yhä uudelleen. Eteemme tulee tilan-
ne, jossa tämä kierre on katkaistava. Valmis-
taudutaan siihen organisoimalla laaja poliitti-
nen yhteisrintama.

Perinteisessä YK:n päivän rauhan-
marssissa kaikki eivät katsoneet 
Nato-vastaista tunnusta suopeas-
ti. Niin suuri voima on Göbbelsi-
mäisellä tiedotuksella. Tulilanka 
on todella sytytetty ja vain kansan 
voima voi sen enää sammuttaa. K
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Sivut: 5, 6 ja 7

Oikeistopopulismi ei edistä työkansan asiaa  s. 2
Kuoleman syleily Monsanto  s. 3
SOS-joukkion sote-uudistus tulee pysäyttää s. 5
”Terveys- ja hoivayhtiöt”  s. 6
Asumistuki siirtyy keinottelijoille  s. 7
Itä-Ukrainan kansantasavalloissa  s. 10-11
Sofi, HS ja metsäveljet  s. 11
Lelusedän satutunti  s. 15

Hiljainen kansa ei enää luota kikytykseen
Pääkirjoitus, sivut  9 ja 20

YLE:n kirjeenvaihtaja kritisoi kaunaisesti Putinia, joka 
Valdai-klubin kokouksessa kysyi, soittiko maailma kir-
konkelloja Jugoslavian, Libyan ym. pommien uhreille? 
Venäjän sotilaallisen uhan esittäminen on tehty kapi-
talisteille tuottoisaksi bisnekseksi. Ei voi uskoa enää 
julkisiin tiedotusvälineisiin ”Nato-mannekiineihin”. Sel-
keästi tämä ilmenee Syyria- ja Itämeri tiedotuksessa.

Räjähdysvaara-tulitikut pois poliitikoilta !

”Sote-uudistus” on kansan pahoinpitely

Tulevaan soteen ovat tyytyväisiä vain suurkapita-
listit, ylikansalliset terveysalan yritykset ja heitä 
palvelevat poliitikot. Kuva joukkovoiman 3.9.2016 
mielenilmauksesta.
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Ei tämä väki  18.9.2015 Rautatientorilla 
nykyistä kikytystä kannattanut. Kentäs-
tä vieraantunut ay-johto sen hyväksyi.
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Sodanlietsonta on lopetettava - on 
palattava puolueettomuuteen

Myös Perussuomalaiset ovat on-
nistuneet hyödyntämään työväen-
liikkeen vaikeuksia ilmoittautumal-
la ”työväenpuolueeksi ilman sosia-
lismia”. Persujen tyyppisiä oikeisto-
populistisia puolueita on eri puo-
lilla Eurooppaa ilmaantunut useita; 
esimerkiksi Le Penin Kansallinen rin-
tama Ranskassa, Nigel Faragen Bre-
xit-äänestykseen asti johtama UKIP 
(Yhdistyneen kuningaskunnan itse-
näisyyspuolue), länsinaapurissam-
me Ruotsidemokraatit jne. Yhdys-
valloissa oikeistopopulistista presi-
denttiehdokasta Donald Trumpia 
markkinoidaan valtamediassa ”val-
koisen työväen” ehdokkaana.

Edellä mainittuja poliitikko-
ja ja puolueita yhdistävät monet 
seikat. Ne edustavat ahdasmielistä 
nurkkapatriotismia ja niissä on vah-
va maahanmuuttajavastainen, isla-
mofobinen ja usein myös rasistinen 
pohjavire. Viime aikoina ajankohtai-
nen pakolaiskriisi on lisännyt oikeis-
topopulistien aktiivisuutta.

Oikeistopopulistit hämärtä-
vät luokkayhteiskunnan todel-
lista olemusta asettamalla vastak-
kain oman maan ja muualta tulleet 
työläiset. Kapitalismiin elimellises-
ti kuuluvista ilmiöistä, kuten työt-
tömyys, oikeistopopulistit syyttävät 
kapitalismin sijaan maahanmuutta-
jia. Maahanmuuttajia syyllistetään 
myös ”avokätisten” sosiaalitukien 
hyödyntämisestä. Todellisuudessa 
maahanmuuttajien edut eivät poik-
kea kantaväestön etuuksista. Maa-
hanmuuttajien syyllistämisen si-
jaan tulisi etenkin Suomessa kiin-
nittää huomio sosiaaliturvan täysin 
riittämättömään tasoon.

Ummehtunut nationalismi 
ei ole ratkaisu

Kapitalistit ja näitä hyysäävät val-
tapoliitikot taputtavat käsiään oi-
keistopopulismin nousun johdos-
ta. Työväenluokan huomio on kään-
netty pois heistä itsestään eli todel-
lisista syyllisistä nykyisiin ongelmiin. 
On valitettavaa, että myös osa edis-
tyksellisistä ihmisistä on kokenut 
oikeistopopulismin houkuttelevana 
vaihtoehtona vasemmiston ajau-
duttua kriisiin. Euroopassa oikeis-
topopulismin houkutusta lisää näi-
den ryhmien EU-vastaisuus, vaik-

ka tulisi havaita, että vastustus pe-
rustuu taantumuksellisiin lähtökoh-
tiin. Edistykselliselle vasemmistol-
le on todellinen ongelma, että EU-
vastustajat ja –kriitikot samaistetaan 
valtajulkisuudessa maahanmuuton 
vastustajiin, rasisteihin, äärioikeis-
toon jne.

Edistyksellisistä lähtökohdis-
ta kumpuava EU-kritiikki perus-
tuu uusliberalistisen talouspolitii-
kan vastustamiseen ja pyrkimyk-
seen sen kumoamiseen. EU:sta ir-
tautuminen ei suinkaan automaat-
tisesti takaa harjoitetun politiikan 
muuttumista edistykselliseksi. Bri-
tannian Brexit-äänestyksessä ää-
nekkäimmät EU:n vastustajat olivat 
UKIP-puolueesta, joka tunnetaan 
maahanmuuttovastaisuudestaan, 
mutta ei uusliberalistisen kapitalis-
min vastaisuudestaan.

Edistyksellinen vaihtoehto 
EU:lle ei ole ummehtunut natio-
nalismi, vaan uudenlainen, tasa-
arvoinen yhteistyö ja solidaarisuus. 
Uudenlainen Eurooppa ammentaa 
elinvoimansa keskinäiseen kunnioi-
tukseen pohjautuvasta yhteistyös-
tä ja veljellisestä solidaarisuudesta. 
Edistyksellisen vasemmiston tulisi 
jatkuvasti tuoda esiin omaa myön-
teistä vaihtoehtoaan EU:lle, erotuk-
seksi oikeistopopulistien rasismista 
ja sulkeutuneisuudesta. Esikuviksi 
kelpaavat hyvin vaikkapa Latinalai-
sen Amerikan erilaiset yhteistyöjär-
jestöt (ALBA, Mercosur jne.), joiden 
lähtökohdat ovat hyvin erilaiset kuin 
uusliberalistisen EU:n.

Trump ja Clinton ovat työ-
väenluokan vihollisia

Yhdysvalloissa presidenttiehdo-
kas Donald Trump edustaa samaa 
suuntausta kuin oikeistopopulis-
tit, maahanmuuttokriitikot sekä fa-
sistis-rasistiset järjestöt ja puolueet 
Euroopassa. Retoriikka on hyvin sa-
mankaltaista: on palautettava ”kuri 
ja järjestys”, on lopetettava ”laiton” 
maahanmuutto, on estettävä mus-
limeilta maahanpääsy Yhdysvaltoi-
hin jne. Trump on myös esittänyt so-
tilasmenojen kasvattamista ja vero-
kevennyksiä rikkaille. Oma lukunsa 
on Trumpin esitys jättimäisen muu-
rin rakentamisesta Meksikon ja Yh-
dysvaltojen rajalle – Meksikon kus-

tannuksella. Epäuskoista hämmen-
nystä on herättänyt myös Trumpin 
vaatimus Irakin öljyn kaappaamises-
ta Yhdysvalloille korvauksena Irakin 
sotaan käytetyistä miljardeista. 

Pitkään näytti siltä, että ensim-
mäistä kertaa Yhdysvaltojen histori-
assa presidenttiehdokkaaksi voisi 
nousta henkilö, joka kutsuu it seään 
sosialistiksi. Bernie Sanders ei kui-
tenkaan lopulta onnistunut päihit-
tämään kilpakumppaniaan Hilla-
ry Clintonia. Clinton on räikeä mili-
taristi, jonka toiminta Barack Oba-
man ulkoministerinä käy tästä ikä-
vänä todistuksena. Demokraattisen 
puolueen eliitin keskuudessa ollaan 
tiukan paikan edessä, kun erinäiset 
edistykselliset kansalaisjärjestöt ja 
-liikkeet, jotka olivat innokkaasti tu-
kemassa Sandersia, ovat kieltäyty-
neet asettumasta Clintonin tueksi. 
Nämä eivät luonnollisesti tue myös-
kään Trumpia.

Tarvitaan marxilaista ana-
lyysiä yhteiskunnasta

Oikeistopopulismin suosion lisään-
tyminen edistyksellisen väen ja jo-
pa kommunistien piirissä on seu-
rausta vasemmiston heikkouden li-
säksi marxilaisen yhteiskuntakäsi-
tyksen ja –tieteen heikosta tilasta. 
Oikea marxilainen analyysi yhteis-
kuntakehityksen tilasta ei jätä jalan-
sijaa oikeistopopulisteille, Trumpil-
le tai Clintonille, rasismille, fasismil-
le tai ahdasmieliselle nationalismil-
le. Kapitalistiluokka tai fasistit eivät 
koskaan voi edistää työväenluokan 
historiallista tehtävää; tämä on teo-
reettinen ja konkreettinen mahdot-
tomuus. Yhdysvalloissa työväenluo-
kalla on omat ehdokkaansa vaaleis-
sa. Trumpin tai Clintonin esittämi-
nen työväenluokan asian ajajina on 
työväenluokan harhauttamista.

Euroopassa edistyksellistä va-
semmistoa ei voi korvata Ranskan 
Kansallinen rintama, Englannin UKIP, 
Suomen Perussuomalaiset tai Ruot-
sin Ruotsidemokraatit. Vain edis-
tyksellisistä lähtökohdista voi syn-
tyä edistyksellistä politiikkaa. Tällä 
hetkellä välittömänä haasteena on 
nykyisen, kansan enemmistöä ku-
rittavan uusliberalistisen kapitalis-
min kumoaminen sekä sen korvaa-
minen säännellyllä taloudella. Jotta 
voimme tämän saavutet tuamme es-
tää kapitalisteja enää koskaan pää-
semästä valtaan, on otettava suunta 
kohti sosialistista kehitysuraa.

Tommi Lievemaa

Oikeistopopulismi ei edistä työväenluokan asiaa

Liittokokous valitsi STP:n puheen-
johtajaksi tov. Matti Laitisen Hel-
singistä. Järjestäytymiskokouk-
sessaan STP:n hallitus valitsi muik-
si toimihenkilöikseen seuraavat 
toverit: Varapuheenjohtaja, Tom-
mi Lievemaa, Helsinki; poliittinen 
sihteeri, Heikki Männikkö, Helsin-
ki; sihteeri, Hannu Kautto, Espoo; 
taloudenhoitaja, Kalevi Wahrman, 
Porvoo ja kansainvälisten asioiden 
vastaava, Juha Kieksi, Loimaa. 

Kesällä 18.6.2016 pidetyn 
liittokokouksen päätösten 

mukaisesti STP jatkaa liit-
tolaispolitiikan ja yhteistyön ke-
hittämistä ja vakiinnuttamista. 
Tavoitteena on muodostaa edis-
tyksellisten demokraattisten ja 
poliittisten järjestöjen kesken laa-
ja uuslibera lisminvastainen yh-
teisrintama, joka kehittää poliit-
tisen vaihtoehdon nykyiselle uus-
liberalismille. Samoin paikallises-
ta tilanteesta riippuen pyrimme 
kevään kuntavaaleissa luomaan 
valitsijayhdistyksiä tai ohjaamaan 
tovereita liittolaispuolueiden lis-

toille. Valtakunnallisesti pyrimme 
esiintymään tämän joukon kanssa 
muutosvoimana, jolle rakennam-
me demokraattisen vaaliohjelman.

Kuntavaalien osalta STP:n 
jatkoliittokokous käsitteli myös 
SKP:n yhteistyöaloitteen. Todet-
tiin esityksen olevan myönteinen. 
Päätettiin, että työryhmä valmis-
telee keskustelun pohjalta esityk-
seen Kansan äänen järjestöjen yh-
teisen vastauksen (katso takasivu).

KÄ/toimitus

Matti Laitinen STP:n uusi puheenjohtaja
STP:n jatkoliittokokous sekä syksyn perinteinen tiedotus- ja yh-
teistyöseminaari pidettiin 1.10.2016 Helsingissä. Päivän tärkein 
asiaryhmä oli järjestön luottamushenkilöiden valinta sekä liitto-
kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman linjaaminen siltä 
osin, miten STP jatkaa työtään tärkeimmän tavoitteensa uuslibe-
ralismin vastaisen kansanrintaman kehittämiseksi sen jälkeen, kun 
järjestömme ei enää ole mukana puoluerekisterissä.

Neuvostoliiton ja Euroopan sosialistisen leirin hajoamisen jälkeen 
on vasemmisto ympäri maailmaa ollut kriisissä ja heikkouden tilas-
sa yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Työväenasian ajajiksi 
on sittemmin ilmoittautunut kaikenkarvaisia tarjokkaita. Suomes-
sa muistamme kokoomuksen työväkeä nuoleskelevan Sari Sairaan-
hoitaja –kampanjan ja Sauli Niinistön Työväen presidentti –sloganin.

Suomea viedään tänä päivänä monella tavalla vahingolliseen, jopa 
katastrofaaliseen suuntaan.  Mediassa lietsotaan päivittäin tuules-
ta temmattua Venäjän uhkaa.  Näin pyritään luomaan pelon ilma-
piiriä ja muokkaamaan yleistä mielipidettä suopeaksi länsisuun-
tautumiselle.  Venäjän uhkaa pyritään todistelemaan erilaisilla tar-
koitushakuisilla asiantuntijaselvityksillä, joiden tekijät verhoavat 
omat poliittiset mielipiteensä asiantuntijakaavun alle.

Kansalaisten enemmistön kielteinen mielipide Suomen Nato-jäsenyy-
destä ei ole kuitenkaan muuttunut huolimatta massiivisesta propagan-
dakampanjasta.  Tämä on aiheuttanut turhautumista Nato-jäsenyyttä 
ajavien piirissä.  Nato-vastustus pyritäänkin ohittamaan keskittymäl-
lä Suomen ja Naton johtajavaltion USA:n kahdenvälisen sotilasyhteis-
työn kehittämiseen.  Suomesta tehdään USA:n sotakumppania kiihty-
vällä vauhdilla erilaisten kahdenvälisten sopimusten avulla.  Sopimuk-
sia on solmittu pienessä piirissä kansalaisten, eduskunnan ja jopa osan 
hallituksesta selän takana.

Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, ettei Venäjä ole Suomelle 
uhka, vaan mahdollisuus.  Venäjästä voi tulla uhka vain, jos Suomi 
tie toisesti omilla toimillaan haluaa tehdä Venäjästä uhkan ja vihol-
lisen.  Näyttää siltä, että maassamme on vastakkainasettelua kannat-
tavia myös valtaeliitin piirissä.  Sotilasyhteistyö USA:n kanssa ja Naton 
sotahar joitukset Suomen maaperällä heikentävät vakavasti Suomen 
turvallisuut ta, sillä ne luovat tarpeetonta jännitettä Venäjä-suhtei-
siin.  Suomessa on sellaisiakin tahoja, joilla on revansistisia pyrkimyksiä 
suhteessa itänaapuriimme.

Rauhanomainen rinnakkaiselo takasi hyvinvoinnin

Toisen maailmansodan jälkeistä rauhanomaisen rinnakkaiselon aikaa 
Neuvostoliiton kanssa pyritään vähättelemään ja esittämään tuo aika 
häpeällisenä suomettumisen ajanjaksona.  Presidentti Urho Kekkonen 
on leimattu dementoituneeksi yksinvaltiaaksi.  Kuitenkin Suomen raken-
tuminen hyvinvointivaltioksi tapahtui ja oli mahdollista vain tuona ”hä-
peällisenä” aikana.  Käsi kädessä sotilaallisen länsisuuntautumisen kans-
sa on maassamme tapahtunut yhteiskuntapolitiikan muutos säännellys-
tä markkinataloudesta kovaan, uusliberalistiseen kapitalismiin.

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen väitti hiljattain, että ”suo-
mettumisen myytteihin” kuuluu Venäjän esittäminen korvaamattomana 
kauppakumppanina.  Jantusen mukaan Venäjä hyödyntää tätä myyttiä 
propagandassaan.  Suomen ja Venäjän pitkä yhteinen raja on Jantusen 
mielestä ”geopoliittinen myytti”, joka ”symboloi vaihtoehdottomuutta”.  
Jantusen esittämät järjenvastaiset arviot suomettumisesta ja Venäjästä 
heijastavat hyvin tämänhetkistä poliittista ilmapiiriä Suomessa.

Hyvinvointivaltion rakentaminen tapahtui ajanjaksona, jolloin 
ulkopolitiikassa noudatettiin puolueettomuuden ja hyvien naapuruus-
suhteiden politiikkaa.  Neuvostoliiton kanssa käyty kauppa hyödytti mo-
nin tavoin Suomea ja lisäsi kansalaisten hyvinvointia.  Vastaavasti hy-
vinvointivaltion ja säännellyn talouden alasajo tapahtuu aikana, jolloin 
puolueettomuus on heitetty romukoppaan ja on otettu suunta kohti 
läntistä sotilaallista yhteistyötä.  On palattava puolueettomuuden ja rau-
hanomaisen rinnakkaiselon politiikkaan.  Tästä olisi takuuvarmasti hyö-
tyä myös Suomen kituvalle taloudelle.

Sivu 2 Nro 5/16ansanääniK
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Globaali kapitalis-
mi on vienyt Suo-
melta edellytykset 
jatkaa pohjoismai-
sena hyvinvointi-
valtiona muovaa-
malla siitä kilpailu-
kykyvaltion.  Näin 

kirjoittaa poliittisen historian pro-
fessori Pauli Kettunen (HS 15.9.).  
Hän toteaa, että tavoitteena on luo-
da houkutteleva toimintaympäris-
tö maailmanlaajuisesti liikkuville ta-
louden toimijoille.  Tässä puuhassa 
globalisaatio näyttäytyy luonnon-
voiman kaltaisena asiana.

Professorin mukaan nykyisin 
katsotaan, että ihmisen heik-
kous, kilpailukyvyn puute, on 
hänen oma ominaisuutensa, eikä 
osa yhteiskunnan valtarakennet-
ta.  Aiemmin luokkayhteiskunnas-
sa hyvinvointivaltion kulta-aika-
na sosiaalisesti alistetut, etenkin 
työväestö, saattoivat vedota siihen, 
että heillä oli keskeinen asema tuo-
tantojärjestelmässä.  Näin kiky-yh-
teiskunta ei ole luokkayhteiskunta, 
joten häviäjillä ei ole entisiä mah-
dollisuuksia ilmaista tyytymättö-
myyttään.

Itse asiassa professori os-
oittaa, että yhteiskuntaan kuu-
luvat vain pääomat omistavat 
kapi talistit ja heidän palkkaaman-
sa mielettömiä jättipalkkoja saa-
vat johtajat.  Heihin kuuluu myös 
pieni joukko kapitalisteille nöyriä, 
hyvin koulutettuja ja siten hyvin 
toimeentulevia juoksupoikia.  Viime 

verotilaston mukaan palkkatuloissa 
suurituloisia oli 13,2 %.  Siten kes-
kimäärin 1 903 euroa kuukaudessa 
saaneet 86,8 % ovat pienipalkkaisia.  
Heidän joukossaan ovat myös Kettu-
sen tarkoittamat häviäjät.

Lopullinen tilanne on vielä 
 raadollisempi.  Kaikkien tulojen 
perusteella, palkkatulojen jaon mu-
kaan suurituloisten joukko supistuu 
(9 %) ja pienituloisten kasvaa (91 %).  
Myös tuloerot kasvavat.

Iät ja ajat on tiedetty, että 
kapitalistinen yhteiskunta muo-
dostuu kahdesta perusluokasta.  
Hallitsevan luokan muodostavat 
omistajakapitalistit ja heidän eduis-
taan huolehtiva suurituloisten jouk-
ko.  Toisena on täysin palkkatyöstä 
riippuvaisten työväenluokka.  Se, 
kumpaan luokkaan kuuluu, riip-
puu ihmisen asemasta tuotannos-
sa.  Pääsääntö on, onko tuotannon 
omistaja vai palkkatyöläinen.  Luok-
ka-asema ei ole mielipidekysymys.

o o o
Professori Pauli Kettunen 

kirjoittaa, että kikyvaltiossa 
työväestö ei voi vedota keskei-
seen asemaan tuotantojärjes-
telmässä.  Siksi häviäjillä ei ole enää 
mitään mahdollisuuksia.  Poliittisen 
historian professori on pudonnut 
kärryiltä.  Suomi on edelleen ja var-
sin vankasti luokkayhteiskunta.  Ket-
tunen ajattelee, että työväestöä ovat 
vain ne, jotka tallaavat tehtai den 
lattioita tai rakennuksilla tellinkejä.  
Hänen on jostain syystä vaikea tun-

nustaa, että tehdas-, rakennus- jne. 
työläisiltä viedyn työn tilalle on syn-
tynyt uudenlaisia ammatteja.

Kun professori sanoo, että 
häviäjät ovat menettäneet mah-
dollisuutensa vedota ja vaikuttaa, 
hän on tietyllä tavalla oikeassa.  Mut-
ta syy ei ole luokkayhteiskunnan ka-
toamisessa eikä tuotannossa.  Kyse 
on aivan muusta eli siitä, että palk-
katyöstä riippuvaiset työväenluok-
kaiset valtamedian toimittajat, 
eduskuntapuolueiden ja ammatti-
yhdistysliikkeen johtajat ovat kuin 
yhdestä puusta veistettyjä kapita-
listeille hyödyllisiä idiootteja.  Siksi 
palkkatyöläiset ovat häviäjiä.

Viimeisen verotilaston mu-
kaan viime vuonna palkkaa sai 
2,8 miljoonaa henkeä, häviäjät 
mukaan lukien ilman pitkäaikais-
työttömiä.  Palkkaa saneet tekivät 
töitä 3,7 miljardia tuntia, joten työn 
tuottavuus oli 104,72 euroa tunnis-
sa.  Se jakaantui kulutettujen tavara-
varastojen uusimiseen 43,59, sosiaa-
liturvaan 7,51, julkisen talouden tu-
loihin 18,35 ja kapitalistien voittoi-
hin 24,84 sekä työllään koko tuo-
tantojärjestelmää pyörittävien palk-
kaan vaivaiseen 10,43 euroon!

o o o
Tässä joukossa on työläisiä 

tehdas- ja rakennustyöläisistä 
kaupoissa ja raskaissa sairaalatöissä 
ahertajiin sekä aina tietokoneruu-
tuja näännyksiin saakka tuijottavi-
in nykyajan proletaareihin saak ka.  
Normaalioloissa he tekisivät kes-

kimäärin 1765 tuntia, mutta nyt 
vain 1311 työtuntia vuodessa.  Työn 
puute ikään ja sukupuoleen, kou-
lutukseen ja ammattiin katsomat-
ta on tulonjaon rinnalla yhteinen 
työväenluokan, palkkatyöläisten 
kurjistumisen syy.

Työn puute, työttömyys ei 
ole kapitalisteille mikään on-
gelma.  Päinvastoin.  Mitä enem-
män on porukkaa työttöminä por-
tin takana reservissä, sitä helpom-
pi on polkea palkkoja ja työehtoja.  
Tässä palkkatyöläisten polkemises-
sa kapitalistit käyvät kansainvälistä 
kilpailua.  Siksi palkkatyöläisten nis-
kaan ja syyksi koko ajan lakkaamatta 
kaadetaan heikko kilpailukyky.  Siinä 
puuhassa totuus on kevyttä tavaraa.

Kapitalistien itsensä kansan-
talouden kannalta olisi ratkais-
tava vapaakaupan aiheuttama tava-
roiden kysynnän ja tarjonnan epä-
suhde.  Kapitalistisen järjestelmän 
aikana se ei kuitenkaan ole mah-
dollista, sillä pääomien omistuksen 
jatkuva keskittyminen on sen yk-
si ihmisestä riippumaton lainmu-
kaisuus.

Ajoittain työllä elävien aidan 
toisella puolella ilmestyy korkeas-
ti oppineita, joilla on jokin näkemys 
siitä miten maa makaa, mutta lop-
puun saakka rahkeet eivät riitä.  He 
eivät näe, että tuotannon liikkeelle 
paneva voima on työväenluokka. 
Palkkatyöläisillä on samantapai-
nen ongelma.  Itse kukin kuvit   te   lee 
kuuluvansa aivan johonkin muu-

hun kuin työväenluokkaan.  Erityi-
sesti toimihenkilöt luulevat ole-
vansa keskiluokkaa, alempaa 
tai ylempää.  Siksi työväenluok-
ka on erilaisina ryhminä hajal-
laan kuin varpusparvi.  On har-
haluulo, että ihminen voisi itse 
määritellä, mihin yhteiskunnalli-
seen luokkaan kuuluu.  Pääsään-
tönä on, että jos olet kokonaan 
riippuvainen palkkatyöstä, olet 
osa työväenluokkaa – halusit tai et!

Iänikuinen keskiluokkahoke-
ma jakaa palkkatyöläiset muka 
parempiin toimihenkilöihin ja mu-
ka huonompiin työläisiin.  Nykyaika 
on muuttanut toimihenkilöt lisäar-
voa tuottavien työläisten avusta-
jiksi.  Se näkyy myös toimeentu-
lossa.  Työläisten enemmistö an-
saitsee paremmin kuin toimihen-
kilöiden enemmistö, joka vastoin 
omaa etuaan  ei sitä tunnusta.

Kiky-yhteiskunta on entistä 
rajummin jakaantunut luokkayh-
teiskunta, jossa kapitalistien tulot 
ovat kasvaneet ja palkkatyöläisten 
supistuneet.  Häviäjillä on yhä 
vähemmän mahdollisuuksia.  Sik-
si meidän itse kunkin on havah-
duttava huomaamaan, että tä nään 
olemme kapitalisteille vapaata 
riistaa.  Ajanoloon palkkatyöläisil-
lä, sinulla ja minulla, ei ole muuta 
mahdollisuutta kuin kasvaa riiste-
tystä luokasta luokaksi itseämme 
varten.  Olosuhteet ovat jo kypsät.

Kai Kontturi

Hyvinvoinnista kikyvaltioksi

Myrkkykaasuja ja torjunta-
aineita

Kun katsotaan näitä kahta suurta 
yritystä Bayer ja Monsanto, niin jäl-
jet todella pelottavat, sillä molem-
milla on kovin karmea menneisyys 
sotarikollisuudesta naisten hedel-
mällisyyden estämiseen.  On turha 

toivoa, että jäljelle jäänyt Bayer oli-
si äkisti muuttunut rehelliseksi ja 
hyvää aikovaksi jättiyritykseksi, sil-
lä voitto on vain sen tavoitteena sa-
malla lailla kuin muidenkin alojen 
jättiyrityksillä.

Bayer aloitti uransa aspiri-
inin valmistamisella, kunnes tar-

josi kokaiiniriippuvaisille 
heroii nia lääkkeeksi.  
Natsien vallan aikoina 
se oli osallisena ratkaise-
massa juuta laiskysymystä 
nimellä I.G. Farben ja 
tarjosi myrkkykaasu-
ja juuta laisten ja monen 
muunkin kansallisuuden 
joukkotuhoamiseen.

Haitallisina tuot-
teina ovat Bayerin tor-
junta-aineet, jotka ovat 
osoit tautuneet vaaral-
lisiksi mehiläisille.  Niitä 
on kuollut miljoonittain 
globaalisesti.  USA:ssa 
niiden määrä on vähen-
tynyt lähes 50 %, mutta 
siellä vaikuttavat myös 
Monsanton geenimuun-
telut.  Bayerin pyrkimyk-
senä on lääketeollisuu-
den ja kemian mark-
kinoiden haltuunotto.

Syöpää aiheutta-
via kemikaaleja

Monsanton lista on vielä 
pidempi ja kauheampi.  
Se on tuonut maailmal-
le PCB:n, yhden vaaralli-
simmista aineista.  Yritys 
hautasi 1971 kielletyn ai-
neen ja jätteet maahan, 
josta se levisi köyhällä 
kaupunkialueella Alaba-
man Annistonissa ja ai-
heutti vaikeita sairauksia 

ihmisille.  Yhtiö loi aspartaamin, jo-
ka on vieläkin käytössä oleva syö-
pää aiheuttava makeutusaine.  Viet-
namin sodan aikana Monsanto loi 
kasvimyrkyn Agent Orangen, jon-
ka tarkoituksena oli saada viidakon 
puita pudottamaan lehtensä ja pal-
jastamaan vietnamilaiset taistelijat.

Eräs kenraaleista sanoi, että 

tehdään Vietnamista suuri pai-
koitusalue, asfaltoidaan maa.  Kas-
vimyrkky pysyi maassa ja aiheutti 
suuria kehitysvammoja vastasyn-
tyneille ja kuolemantapauksia tu-
hansittain.  Rikkaruohontorjunta-
aine Roundup sisältää glyfosaattia, 
joka on myös syöpää aiheuttava.  
Sitä myydään ja tuotetaan edelleen 
suu ria määriä, vaikka syöpä on ollut 
selvästi todistettavissa ainetta ruis-
kuttaneiden keskuudessa.

Geenimuuntelua

Monsanton viimeinen suuri tuote 
on geenimuunnellut kasvituotteet 
(geenimuunneltu organismi GMO), 
joiden avulla se pyrki saamaan ta-
lonpojat riippuvaisiksi itsestään.  Se 
pyrki täydelliseen siemenviljojen 
siementen hallintaan.  Häikäilemät-
tömyydellä, väärennetyin raportein 
ja oikeudellisin keinoin se on ajanut 
asioitaan.

Monsanto pääsi Ukrainan val-
lankaappauksessa heti Ukrai-
nan aroille.  Siellä tapahtunee suu-
ria muutoksia juuri geenimuunte-
lun alalla.  Ukrainassa oli hyvät pel-
lot ja viljatuotteet olleet vuosisatoja 
muuttumattomina normaalia jalos-
tustyötä tehden.  Ukraina oli kaike-
tikin tärkeä USA:lle juuri suuren vil-
jan tuotannon tähden ja Euroopan 
markkinoiden takia.  Eurooppa ei ole 
kuitenkaan hyväksynyt geenimuun-
teluja ja –muunneltuja tuotteita Eu-
roopassa.  Monsanto hallitsee 90 % 
maailman GMO-tuotteista.

Tavoite maailman ruoka-
huollon monopoli

Sitä pohtii, miksi Bayer on laitta-
massa omaa talouttaan vaaraan, sil-
lä hinta on 4,5 kertaa yrityksen omat 
tulot verojen ja kirjanpidollisten toi-
mien jälkeen.  Bayer pyrkii mono-
poliin, antaa Monsantolle kauniim-

mat ulkoasut, mutta jatkaa sen toi-
mintaa.  Takana on tietysti myös tu-
levaisuuden ruokatalouksien hallit-
seminen.  Ken hallitsee ruoan tuo-
tantoa, hallitsee maailmaa.

Maatalousyritysten pörssilu-
vut ovat kasvussa kovaa vauhtia, 
samoin on myös viljelymaan hin-
ta nousussa.  Bayer ymmärtää sen 
ja tarjoaa ”apuaan”.  Ongelmana 
voi olla, että kiinalaiset ostavat yri-
tykset, jos kauppa menee pieleen 
jonkin ajan kuluttua.  Silloin voi olla, 
että yhdysvaltalainen ja saksalainen 
ihmettelee, pitääkö ostaa siemenet 
Kiinasta?  Vai onko Monsanto Troijan 
Hevonen: sisäkautta Eurooppaan?

Vaara maailman biologi-
selle moninaisuudelle

USA:n Ulkomaisten investointien 
komitea hyväksyi elokuun lopulla 
China Chemicalin Syngentan oston.  
Bayerin ja Monsanton hallitukset 
ovat jo hyväksyneet kaupan.  Kaup-
pa vaatii vielä kilpailuviranomaisten 
sekä Monsanton yhtiökokouksen 
hyväksynnän.  Jos kauppa toteutuu, 
niin maailmassa on vain 4 suurta sie-
menten jakajaa.

Mutta maailman biologiselle 
moninaisuudelle on Bayerin ja 
Monsanton kauppa vaarallinen 
ja loppujen lopuksi itse ihmiselle.  
Vaik ka kumpikin yritys puhuu itsen-
sä lämpimiksi, että he tekevät tuot-
teensa lisätäkseen maailman ruoan 
tuotantoa, niin se ei pidä paikkaan-
sa.  Se on ratkaistava aivan toisilla 
keinoilla.

Tähän asti ne eivät ole olleet 
kiin nostuneita laittamaan tunnuk-
siaan ruokatarvikkeisiin.

Esa Salomaa

Kuoleman syleily
Jokunen aika sitten (viikko 37/2016) teki saksalainen jättiyhtiö Bayer neljännen 
kerran tarjouksen Monsantolle ostaakseen tämän suuren yhdysvaltalaisen ke-
mian alan yrityksen 66 miljoonalla dollarilla.  Monsanton hallitus hyväksyi tar-
jouksen.  Se olisi ehdottomasti maailman suurin kauppa tänä vuonna.  Kiinan 
valtion kemian korporaatio China Chemical on helmikuussa sopinut ostavansa 
saman alan Syngentan, joka on suuri siementen tuottaja.  Myös Dow Che mical 
ja DuPont ovat keskustelleet fuusioitumisesta ja sulauttivat kasvinviljely-yksik-
könsä erilliseksi yhtiöksi.  Maailman siementuottajat ja kasvien kemiallisten tor-
junta-aineiden valmistajat vähenevät ja lähestytään maailman ruoan tuottajien 
monopolia.

Suomalaiset viljelijät järjestivät 11.3.2016 suuren traktorimarssin Helsinkiin. He pe-
räsivät rästissä olevien maataloustukien maksamista. Julisteissa todettiin, että ”Jo-
kainen päivä lopetetaan neljä tilaa” ja ”Kotimainen  ruoka tuo leivän moneen pöy-
tään”.  Miten Bayer-Monsanto mahtaa suhtautua tähän viimeiseen vaatimukseen.
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Viimeinen sana on työnan-
tajilla

Työajan pidennykset ovat nekin pai-
kallisten neuvottelujen kohteena. 
Eri aloilla on erilaisia sovelluksia sii-
tä, miten työaikaa pidennetään sekä 
erilaisia ”perälautoja”. Mikään pakko 
ei ole työaikaa pidentää. Joissakin 
yrityksissä on todettu, ettei työajan 
lisäyksellä saavuteta yhtään mitään 
eikä kikyä ole siltä osin toteutettu.

Työnteettäjät pääsääntöi-
sesti kuitenkin himoitsevat työ-
tunteja lisää työvoimakustannuk-
sia lisäämättä. Ja kuten ”palkan-
tarkistuksissa” myös työajan piden-
nyksessä viimeinen sana, perälauta, 
on työnantajalla ja se voi pidentää 
työaikaa joka tapauksessa yksipuo-
lisella päätöksellä 24 tuntia vuodes-
sa. 

Esimerkiksi teknologiateol-
lisuuden sopimuksessa on sovittu, 
että mikäli paikallisesti ei sopimuk-

seen päästä, työnantaja osoittaa 
yhden 8 tuntisen lauantaipäivän ja 
loput 16 tuntia tehtäväksi enintään 
kaksi tuntia kerrallaan. Nähtäväksi 
jää, millaisiin sopimuksiin paikalli-
sissa neuvotteluissa päästään – vai 
päästäänkö ollenkaan. Tähän men-
nessä ei (25.10) ole vielä tiedossa, 
millaisia sopimuksia on saatu ai-
kaiseksi.

SEL:n sopimus herättää 
ihmetystä

Elintarvikeala jäi kiky-sopimuksen 
ulkopuolelle. Elintarviketyöläisten 
liitto SEL ja Elintarviketeollisuusliit-
to ETL solmivat nelivuotisen sopi-
muksen, joka ei sisällä heikennyk-
siä elintarviketyöläisten työehtoi-
hin. Työaikaa ei alalla pidennetä. En-
simmäinen vuosi menee ilman pal-
kankorotusta ja kolmena seuraava-
na vuonna elintarvikealan palkkoja 
korotetaan ”verrokkialojen” (tekno-
logia, kemian perusteollisuus, me-
kaaninen metsäteollisuus) korotus-

ten tasoisina. 
Neljän vuoden sopimus on 

pitkä ja sitä voi pitää huonona 
asia na. Samoin sitä, että palkanko-
rotukset on sidottu muiden alojen 
mahdollisesti neuvottelemiin koro-
tuksiin. Mutta elintarviketeollisuu-
den sopimuksessa ei varsinaisia hei-
kennyksiä työehtoihin ole. Miten on 
mahdollista, että suuret teollisuuslii-
tot, joilla luulisi olevan voimaa neu-
votella, antoivat periksi työnantajien 
ahneudelle ja hyväksyivät työajan 
pidennyksen ja palkan alennuksen? 
– SEL: ssa on jäseniä vain 33 000 ja 
työikäisiä jäseniä 22 000. Se pystyi 
kuitenkin estämään työehtojen hei-
kennykset. Ja vieläpä ilman lakkoja! 
Hyvin tehty.

Tahtoa ja rohkeutta liitoil-
ta puuttui

Suuret teollisuusliitot Metalli, TEAM 
ja Paperiliitto olisivat varmasti voi-
neet estää duunareille vahingollisen 
kikyn niin halutessaan. SAK olisi sen 
voinut tehdä, jos tahtoa olisi ollut. Ei 
ollut – ja nyt ollaan tilanteessa, jos-
sa kansan ostovoima väistämättä tu-
lee laskemaan. Kiky-sopimuksen yh-
tenä tavoitteena oli tukea kasvua ja 
työllisyyttä. Kysyä sopii, miten osto-
voiman lasku tukee kasvua? Tai mi-

ten työajan pidennys tukee työlli-
syyttä? 75 henkeä työllistävässä yri-
tyksessä 24 tunnin vuosityöajan pi-
dennys tarkoittaa 1800 tuntia ilmais-
ta työtä työnteettäjälle. Se on yhden 
ihmisen vuosityöaika ja vähän ylikin. 
Yritys siis voi ”tukea työllisyyttä” pot-
kaisemalla yhden duunarin pihalle. 
Se siitä työllisyyden tukemisesta.

Työnteettäjille lahjoitetaan 
noin 30 000 duunarin vuosityö-
ajan verran ilmaista työtä. Hyö-
ty tästä lahjoituksesta ei tule koitu-
maan yhteiskunnan eikä duunarin 
hyväksi. Se tulee menemään ko-
konaisuudessaan osakkeenomista-

Johtuen Sipilän hallituksen kur-
jistamisohjelmasta epäilin tule-
via TES-neuvotteluja vaikeiksi.  
Siksi ilmoittauduin lokakuun 14-
15 päivien SEL:n pääluottamus-
miesten ja työsuojeluvaltuutet-
tujen tapaamiseen kuullakseni, 
millaiset neuvottelut ovat tulos-
sa.  Tapaamista edeltävänä päi-
vänä 13.10 tuli ilmoitus nelivuo-
tisen TES:n allekirjoittamisesta.  
Tilaisuuden luonne muuttui ta-
voitteiden esittelystä neuvotte-
lutulosten kuulemiseksi.  Tilai-
suudessa esiteltiin neuvottelu-
tulos elintarvikealojen työehto-
sopimusten uudistamiseksi, ETL 
ja SEL, 13.10.2016 (viite), mutta 
ei koko allekirjoitettua TES-sopi-
musta.  Annettiin ymmärtää, että 
uusi TES ei tulisi sisältämään hei-
kennyksiä nykyisiin työehtosopi-
muksiin.

Palkkojen osalta neuvottelutulos ei 
ole hääppönen.  Ensi vuonna ”koro-
tus” on tasan 0 prosenttia ja seuraa-
vien kolmen vuoden ajalta palkan-
korotukset sidotaan seuraavien ver-
tailuliittojen korotuksiin: Teknolo-
giateollisuuden työntekijöitä koske-
va työehtosopimus, Kemian perus-
teollisuuden työehtosopimus ja Me-
kaanisen metsäteollisuuden työnte-
kijöitä koskeva työehtosopimus.

Kasataanko paineita luot-
tamusmiehille?

Tuon lisäksi neuvottelutulos sisälsi 
työryhmien asettamisen palkkaus-
teknillistä ja elintarvikealan TES:n ul-
kopuolisten työaikamallien kehitte-
lyä varten.  Tarkoituksena olisi, että 
työryhmille annettaisiin ehdotuksia 
sekä työnantajan että työntekijän 
puolelta.  Tilaisuuden alakohtaisis-
sa keskusteluissa, jotka pidettiin en-
simmäisen päivän lopuksi, tuo palk-
kausteknillinen näyttäisi tarkoitta-
van työntekijöiden puolelta etene-
mistä palkkaluokissa.

Vertaillessani nykyisen TES:n 
työaikakokeilukohtaa neuvotte-
lutuloksessa esitettyyn työaika-ryh-

mään huomasin, että 
neuvottelutuloksen 
mukaan ehdotetun 
työaikamallin on en-
sin tultava hyväksy-
tyksi työaikaryhmäs-
sä.  Tämän jälkeen 
sen on tultava hy-
väksytyksi myös liit-
tojen hallinnossa, jol-
loin se voitaisiin kirja-
ta TES:een.  Lopuksi 
sen käyttöönotosta 
pitäisi sopia luotta-
musmiehen kanssa.

Nykyisen TES:n mukaan käyt-
töönotosta olisi sovittava luotta-
musmiehen lisäksi myös työnteki-
jän kanssa.  Tuo voi aiheuttaa pai-
neita luottamusmiehille, jos kentäl-
lä esiintyisi haluttomuutta hyväksyä 
työnjohdon ehdottamaa työaika-
mallia, joka jostain syystä olisi pääs-
syt menemään liitoissa läpi.

Lauantaityön tarve leipo-
moissa kauppojen aukiolo-
aikojen vapautuessa

Edellä mainitsemissani alakohtaisis-
sa leipomoalan keskusteluissa nou-
si kysymys lauantain vaikutuksesta 
työaikoihin.  Todettiin, että lähinnä 
kauppojen yhteydessä olevissa jau-
holeipomoissa oli työnantajalla tar-
vetta maanantaista sunnuntaihin.  
Siksi nousi kysymys siitä, miten jau-
holeipomoiden työntekijöille var-
mistettaisiin mahdollisuus kaksipäi-
väisen viikonlopun pitämiseen.

Katsottiin, että varsinkin per-
heellisille viikonlopun rajoittumi-
nen yhteen päivään tai sen putoa-
minen kokonaan pois, on raskasta.  
(Toisaalta liiton edustajat myönsi-
vät, että varsinkin leipomoalalla li-
sät, mm sunnuntailisä, merkitsevät 
varsin suurta osaa palkasta).  Mut-
ta muissa tapauksissa enemmän-
kin esiintyi työn painottumista työ-
viikon loppuun. Lisäksi syntyi kes-
kustelua viikonloppuapulaisten tai 
määräaikaisten käyttämisestä viikol-
la pelkän viikonlopun sijaan.

Mikä pakotti työnantajan 
TES-linjalle?

Kaikesta huolimatta todetaan, että 
nyt allekirjoitetussa TES:ssa todella 
onnistuttiin säilyttämään aiemman 
työehtosopimuksen edut.  Miksi 
elintarvikealan työnantajaliitto hy-
väksyi TES:n, vaikka Sipilän hallituk-
sen kurittamisohjelma tarjosi työn-
antajan eduksi 24 ylimääräistä työ-
tuntia, joiden SEL oli arvioinut vas-
taavan kolmea ”pekkasta”?

Olivatko vuoden 2010 neu-
vottelut vielä ETL:n muistissa?  Vai 
oliko sillä, että elokuussa 2015 mm. 
noin 8000 SEL:n jäsentä näytti mie-
lipiteensä Sipilän työläisten kurjista-
misohjelmalle, vaikutusta ETL:n ha-
luun välttää mahdollinen lakko tule-
vana keväänä?

Miten muut suhtautuvat 
SEL:n TES-sopimukseen

Oli syy mikä tahansa, niin nähtä-
väksi jää, tuleeko SEL:n onnistumi-
nen aikaisempien TES-etujensa säi-
lyttämisessä aiheuttamaan kuhinaa 
muiden liittojen jäsenistössä, kun ne 
joutuvat alistumaan kiky:n mm. työ-
ajallisiin heikennyksiin.

VRa

Viite: http://selry-fi-bin.directo.fi/@
B i n / 2 8 4 7 3 9 a e e a 4 e 9 8 1 d c 9 0 7 c c f 1 d
3 4 8 2 9 8 d / 1 4 7 7 4 7 3 6 7 2 / a p p l i c at i o n /
pdf/58853885/neuvottelutulos_elintarvi-
kealojen_tyoehtosopimusten_uudistami-
seksi_13102016.pdf 

SEL:N LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TAPAAMINEN HELSINGISSÄ

jien ja optiomiljonäärien taskuihin.

Vuosituhannen suurin 
kusetus

On sanottu, että kiky on tämän vuo-
situhannen suurin kusetus Suomes-
sa. Sitä se todella on. Vuoden pääs-
tä sopimukset päättyvät. Ensi vuon-
na käydään liittokohtaiset neuvot-
telut. Nähtäväksi jää minkälainen 
on työmarkkinasyksy 2017. Kiky:ssä 
kuitenkin sovittiin, että ensi vuonna 
sovittavien sopimusten tulee tukea 
kasvua ja työllisyyttä…

Markku Nieminen

Kiky-neuvottelut alkoivat työpaikoilla
Alkukesällä hyväksytyn kilpailukykysopimuksen mukaiset paikalli-
set neuvottelut palkantarkistuksista ja 24 tunnin työajan pidennyk-
sestä ovat parhaillaan käynnissä työpaikoilla. Kiky-sopimuksessa ei 
sovittu mitään palkkojen yleiskorotusta, vaan palkkojen tarkista-
minen paikallisesti ja yrityksen talous- ja tilauskanta huomioiden. 
Paikallisesti siis neuvotellaan palkankorotuksista - anteeksi palkan-
tarkistuksista - marraskuun loppuun mennessä. Jos yksimielisyyttä 
ei paikallisesti saavuteta, työnantaja tarkistaa palkat oman politiik-
kansa mukaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että työnantajat päät-
tävät yksipuolisesti nostetaanko palkkoja vai ei. Mikään ei kapita-
listeja siihen pakota.

Eivät pelkästään nämä TTIP-mielenosoittajat, vaan ay-liikkeen jäsenis-
tökin alkaa jo kysellä, että ”missä on ay-liike”?

Oliko vaikutusta myös sillä, että 18.9.2015 SEL:n 
väki oli näyttävästi ilmapalloineen rautatientorilla.
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100 kuntaa ja muita satuja

”Kuntia on satakunta, kun hallitus 
lopettaa”, lupasi pääministeri Jyr-
ki Katainen vuonna 2011 Talouselä-
män jutussa. Haastattelussa esiin-
tyi horjumaton, päättäväisyyttä uh-
kuva pääministeri, joka vähät välitti 
kuntakentiltä kantautuneesta nuri-
nasta. ”Totesimme Jutta Urpilaisen 
kanssa yhdessä, että tää me viedään 
maaliin”.

Kokoomus oli nostanut kun-
tauudististuksen ”ehdottomasti 
tärkeimmäksi rakenneuudistuk-
seksi”, jossa ”hallituksen oli pak-
ko onnistua”. Sosiaali- ja terveystoi-
mi haluttiin asettaa muutaman ison 
kunnan kunnan leveille harteille. 
Järki on uusiutuva luonnonvara ja 
kuntauudistus mahdollisine pak-
koliitospykälineen päätyi Ö-map-
piin ja uudistuksen isoäiti, Hen-
na Virkkunen poliittisten norsujen 
hautausmaalle Brysseliin. Sieltä löy-
tyy myös Katainen. Urpilainen huk-
kasi valtionvarainministerin salkun, 
mustan auton ja puoluetoimiston 
avaimet. Stubbin hallitus sössi erva-
alueisiin perustuvan sote-uudistuk-
sensa terveen järjen ja perustuslain 
vastaisena.

Aluepolitiikka jyräsi soten 

Kataisen hallitus aloitti suuren kun-
ta- ja sote-uudistuksen kuntakyl-
ki edellä. Muutama vastuuministe-
ri kaatui ja lopulta kaatui kiehuva 
sote-kattilakin, mutta hallitus pysyi 
horjuen pystyssä. Juha Sipilän halli-
tus päätti edetä omassa sote-yrityk-
sessään maakuntakylki edellä. Puo-
len vuoden väännön jälkeen SSS-
hallitus ajautui kaatumisen partaal-
le. Hallituskriisi johtui siitä, että kes-
kusta liitti viime vaiheessa aluehal-
lintouudistuksen soteen, kokoomus 
halusi 5-12 alueen mallia.

Sipilä lupasi kriisin alettua 
marssia seuraavana aamuna pre-
sidentin pakeille esittämään halli-
tuksen eronpyynnön. Yön pimeinä 
tunteina kokoomus suostui Sipi-
län maakuntamalliin ja sai hyvityk-
seksi haluamansa takeet palvelujen 
vaihtoehtojen kasvattamisesta eli 
yksityis tämisen aloittamisesta. 

Sovittiin ”raha seuraa 
asiakasta”-mallista. Teorian mu-
kaan kilpailu kiinteillä hinnoilla nos-
taa laatua. Käytännössä hallintohim-
melit pikemminkin lisääntyvät kuin 
vähenevät. Seuraavina päivinä mie-
tittiin, mistä olikaan sovittu. Minne 
raha seuraa potilasta? 

Sipilä ajoi maakuntamallinsa 
taitavasti läpi soten varjolla. Sen 
läpimenon varmistamiseksi kannat-
ti uhata hallituksen hajottamisella. 
Vuoden päivät on soudettu ja huo-
vattu, sote-soppaa kiehutettu ja 
hämmennetty. Sote aluiden määrää 
on lisätty ja vähennetty ja lisätty. En-
sin oli 18, sitten 15 sote-aluet ta, jol-
loin kolme maakuntaa olisi jou-
tunut ostamaan palvelut naapu-
reilta. Sitten päätettiin, että kaikki 
18 maakuntaa eli itsehallintoaluet-
ta saisi oman sote- alueen. Valtion 
ja sote-alueen väliin tulee vielä yksi 
porras - viisi yhteistoiminta-aluetta. 
Tosin sote-huollon järjestäminen ei 
tulisi olemaan kaikissa maakunnis-
sa samanlaista. Esimerkisi päivystys-
sairaaloita olisi 12 ja sote-alueiden 
väliin tulisi yhteistoimintaa ainakin 
yiliopistollisten keskussairaaloiden 

osalta.
Esityksen mukaan sosiaali- ja 

terveystoimi siirtyisi kokonaisuu-
dessaan itsehallintoalueen kon-
tolle. Useille kunnille ei tulisi 
minkäännäköistä edustusta uuteen 
”ihaa-” (ih-alue) eli sote-val tuustoon. 
Kuntien sote-toimen henkilöstö ja 
rakennukset siirtyisivät ihaa-alueille. 
Kataisen hallituksen aloittaessa kun-
tauudistusta luonnehdittiin hal-
lintohimmelien purkamiseksi.

Askelmerkit lumen alla

Suunnistusta harrastava sote-uudis-
tuksen vastuuministeri Juha Rehu-
la totesi elokuussa vuosi sitten, et-
tä sote-uudistuksen askelmerkit on 
asetettu. Rehula uskoi lujasti, että 
viime vaalikaudella kaatunut hanke 
valmistuu ja järjestämislaki on val-
mis 2 vuoden kuluttua. Nyt pitäisi 
saada askelmerkit kohdalleen, pon-
nistus lankulle ja hyppy lähtemään 
oikeaan suuntaan. Oikealla suunnal-
la Rehula tarkoitti mm. perustuslail-
listen karikoiden välttämistä. Viime 
vaalikaudella uudistus kaatui mm. 
perustuslaillisiin ongelmiin. Vuoden 
mittaan säät ovat vaihdelleet ja hyp-
pysuntaa vaihdettu useasti, joten as-
kel ei ole lankulle osunut. Hiekkaka-
saan saakka ei ole hallituksen hyppy 
kantanut ja joukkueen persuloikkija 
Hanna Mäntylä on vaihtunut Pirkko 
Mattilaan.

Valinnanvapauden varjolla 
aiotaan suurta puhallusta 

Yksityisille palveluntuottajille tulisi 
jopa velvoitteilla taattu siivu mark-
kinoista. Maakuntamallissa ongel-
mia riittää selvitettäväksi. Yksi kes-
keisin on siinä, että maakunta on 
sekä sote-palvelujen järjestäjä että 

tuottaja. Muodostettavien julkisten 
yhtiöiden olisi oltava tasaveroises-
sa kilpailuasemassa yksityisiin näh-
den. Tämä edellyttää kaikkien kil-
pailutukseen osallistuvien palvelun-
tuottajien yhtiöittämistä. Kun Paavo 
Lipposen hallitus 1990-luvun lopul-
la avasi Kela-korvaukset yksityiselle 
voittoa tavoittelevalle terveysliike-
toiminnalle, alkoi maassamme jul-
kisten terveyspalveluiden rappeu-
tuminen. 

Julkisessa ja yksityisessä ter-
veydenhuollossa on yksi pe-
rustavanlaatuinen ero. Julkisen 
terveydenhuollon tärkein tehtävä 
on parantaa kansanterveyttä. Yk-
sityisen terveydenhuollon tärkein 
tehtävä on tuottaa voittoa. Suo-
malaisilla on täysi oikeus vaatia, 
että veroeurot käytetään terveyden 
parantamiseen eikä yritysten tulok-
seen. Sote-uudistuksen piti paran-
taa palveluita, ei leikata niitä. 

”Sote-palveluissa alka-
massa ryöstökapitalismin 
aika”

Helsingin yliopiston sosiaalipo-
litiikan professori Heikki Hiila-
mon mukaan sote-uudistuksesta 
on tulossa julkisten palveluiden 
hallitsematon yksityistämispro-
jekti. Hiilamo vertaa sote-uudistus-
ta 1990-luvun Venäjän ryöstökapita-
lismiin. Yhteisesti omistetut varat yk-
sityistettiin oligarkkien käsiin. Maa-
kunnassa toimii terveyskeskuksia, 
jotka arvioivat asiakkaiden palvelu-
tarpeita. Merkittävä osa sote-rahois-
ta kulkisi näiden keskusten kautta. 
Hiilamon mukaan tulisi sote-tuo-
tannon uusia valtakeskuksia.

”Siinä missä Venäjällä pelät-

tiin kommunistien paluuta, 
Suomessa halutaan estää van-
han sote-vallan valuminen takai-
sin kunnille kieltämällä niiltä koko-
naan sote-palveluiden tuottami nen. 
Kunnat eivät voi siis perustaa ter-
veys- ja hv-keskuksia. Hallitus on lin-
jannut myös, että maakuntien kaikki 
markkinoilla tapahtuva toiminta on 
yhtiöitettävä. Tämä koskee suu rinta 
osaa sote-palveluista. Nämä linjauk-
set supistavat merkittävästi julkista 
palvelutuotantoa. Yhdessä ne muo-
dostavat sote-palveluiden shokki-
doktriinin”, Hiilamo kirjoittaa Naomi 
Kleinin vuonna 2007 ilmestynee-
seen kirjaan ”Tuhokapitalismin nou-
su” viitaten.

“Kuka vetelee poliittisten 
sätkynukkien naruista?”

Sote-uudistuksen kaoottinen nyky-
tila saa professorit tuskanhuutoi-
hin. Yleisradio haastatteli 29.5.16 
sote-uudistusta pitkään seurannei-
ta professoreita. Pari sitaattia: Eme-
ritusprofessori Martti Kekomäki: 
”Kuka vetelee poliittisten sätkynuk-
kien naruista? Sote-valmistelussa on 
unohdettu hall.ohj. sovittu ja ohei-
sessa kuvassa esitetty marssijärjes-
tys. Ensiksi tarkoitus oli tehdä julkis-
ten sote-palveluiden integraatio ja 
rakenneuudistus, sitten siirtyä yk-
sikanavaisen rahoituksen pohdin-
taan. Valinnanvapauden ja tuotan-
non monipuolistaminen oli vasta 
kolmas vaihe. Nyt ykkösasiaksi on 
noussut valinnanvapaus. Miksi hal-
litusohjelma on käännetty nurin na-
rin?

Pitäisi palata takaisin halli-
tusohjelman mukaiseen käsitte-
lyjärjestykseen. Miten voidaan 

hallita ylikysyntä ja kokonaiskustan-
nusten kehitys. Hallitus puhuu 
kustannusten hillinnästä, mutta 
nyt tiedossa olevat esitykset eivät 
näytä vievän siihen suuntaan. Es-
im. jos palvelun tuottajille makse-
taan keskivertopotilaan verran, mi-
ten huoleh ditaan siitä, että terveys-
keskusyhtiöt eivät houkuttele vain 
helppoja potilaita asiakkaakseen 
ja siirrä monisairaita erikoissairaan-
hoitoon? Erikoissairaanhoito kun 
jäänee suurimmaksi osaksi julkisen 
puolen hoidettavaksi.”

”Palvelut heikkenevät ja 
kustannukset kasvavat”

Professori Jussi Huttunen: Sote-uu-
distuksessa ollaan osin aikapulasta 
ja osin poliittisista kompromisseista 
johtuen ajautumassa ratkaisuihin, 
jotka heikentävät palveluja ja lisää-
vät merkittävästi järjestelmän kus-
tannuksia. Eihän näin pitänyt käydä.

Ongelmana on syksyllä mu-
kaan otettu monituottaja- ja va-
linnanvapausmalli, joka väärin to-
teutettuna pirstoo järjestelmän, vai-
keuttaa yhteistoimintaa, hidastaa 
peruspalvelujen kehittämistä ja lisää 
järjestelmän kustannuksia. Kaaok-
sen välttämiseksi hallituksen tulisi 
ottaa nopeasti askeleita taaksepäin 
ja valmistella uudistus kunnolla.

Isot organisaatiot eivät 
ole tuoneet kustannuste-
hokkuutta

Sosiaalityön professori Aila-Leena 
Matthies: ”Aikalisä, markkinoistami-
sen vaikutukset tutkittava.

Markkinoistaminen vie sote-
uudistusta väärään suuntaan. Eu-
rooppalaiset kokemukset opettavat, 
että isojen sote-yksiköiden markki-
noistaminen ja isot organisaatiot 
eivät ole toimineet, eivätkä ne ole 
tuoneet kustannustehokkuutta.

Nyt olisi tutkittava, mitä hal-
lituksen markkinoistamispäätök-
set käytännössä tarkoittavat. Tut-
kimusten mukaan eriarvoisuus kas-
vaa ja kustannukset nousevat. On 
suuri uhka, että näin tapahtuu myös 
Suomessa. On myös todennäköistä, 
että suuret monikansalliset terveys-
yritykset tulevat ja valtaavat markki-
nat. Ei pidä tehdä, jos ei tiedä, mitä 
tekee.”

Sote olisi suurin vallan 
keskitys yli 150 vuoteen

Vuonna 1865 annettiin asetus kun-
nallisesta itsehallinnnosta maaseu-
dulla. Sen jälkeen kunnallista itse-
hallintoa on kehitetty autonomian 
ja itsenäisyyden vuosina. Jos Sipilän 
hallituksen haikailema ”maakunta-
uudistus” tulisi voimaan, se lopettai-
si alueellisen itsehallinnon. Kunnista 
muodostui pikkuhiljaa kotiseutuyh-
distyksiä. Maakunnat eivät olisi tosi-
asiassa itsehallintoalueita vaan val-
tiovallan aluehallinnon yksiköitä - 
niitä tulisi nimittää lääneiksi. Maa-
laisliitto-keskusta on vuosikymme-
niä taistellut maakuntaitsehallinnon 
puolesta, mutta Sipilän sote-läänitys 
torppaisi itsehallinnon mahdollisuu-
den täysin.

SOS-joukkion sote-uudistus 
on pysäytettävä!

Juhani Tanski
Kuopio

Sairas ei kaipaa valinnan mahdollisuuksia, vaan hoitoa

SOS-JOUKKION SOTE-UUDISTUS ON PYSÄYTETTÄVÄ!
Sipilän hallitus on ajautunut kauaksi sote-uudistuksen alkuperäisestä tavoitteesta. Kokoomus keskit-
tyy ajamaan terveysalan suuryritysten asiaa. Keskusta sen sijaan on keskittynyt pääosin maakuntauu-
distukseen ja täysin uuden hallintotason luomiseen. Ihminen on unohtunut. Sote-uudistuksen tarkoitus 
on terveyserojen kaventaminen. Sote-uudistuksen tavoite on kustannusten kasvun hillitseminen. Tär-
keää on kustannusten, laadun ja saavutettavuuden hallinta. Kansalaisille piti turvata riittävät ja oikea-ai-
kaiset sote-palvelut ja erityisesti lääkäriin pääsy asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tavoittee-
na oli syntyneitten hyvinvointierojen kaventaminen. Hoitoketjuja piti tiivistää ja ennaltaehkäiseviä toi-
mia vahvistaa. 
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SOS-hallituksen tavoitteena on tuottaa aidon markkinaliberalismin hengessä iso tulonsiirto ylikansallisille 
terveyspalvelujen tuottajille. Tähän tähtäävät myös palkkaleikkausten korvikkeeksi tarjotut verojen alen-
nukset. Valtiolle ei halutakaan tuloja palvelujen ylläpitoon. Tämä tie on vaarallinen. Meidän terveydenhoi-
tojärjestelmämme on nyt uhattuna. Se halutaan lakkauttaa. Näin myös tapahtuu, ellemme ryhdy toimenpi-
teisiin. SOS-joukon sote-uudistus on pysäytettävä. 

Sivu 5Nro 5/16 ansanääniK



Neljä ”terveysyhtiötä” teki 2015 
pientä liiketappiota, eikä yksikään 
suuri yhtiö kerännyt isoja liikevoit-
toja.  Tämä johtuu siitä, että yrityk-
set ovat nopeasti levittäytyneet uu-
siin palveluihin ja uusille paikkakun-
nille, koska omistajat odottavat yh-
tiöiltä kiivasta kasvua ja lujaa kilpai-
luasemaa sote-uudistukseen 2019.  
Ne ostavat yrityksiä ja perustavat 
uusia omia yksiköitä.

Suurimmat ”terveysyhtiöt”

Viisi suurinta ”terveysyhtiötä” oli-
vat Attendo, Mehiläinen, Terveysta-
lo, Pihlajalinna ja PlusTerveys osuu-
della 72 prosenttia koko liikevaih-
dosta.  Eniten kasvoivat Mehiläinen, 
Pihlajalinna, Coronaria Hoivaketju ja 
OP-ryhmän Pohjola Sairaala.  Niiden 
omistajat ovat kasvunhimoisia, jotta 
osingot pullistuisivat.  Henkilökun-
taa 20 suurimmalla yhtiöllä oli 2015 

yhteensä 21400 ja noin 2000 enem-
män kuin 2014.

Suuret yhtiöt ovat yleensä 
siirtyneet ulkomaiseen omistuk-
seen.  Lääkäreitä houkuteltiin töi-
hin lupaamalla auttaa ”verosuunnit-
telussa”.  Se tarkoitti pientä palkkaa, 
mutta suuria pääomatuloja.  Osa-
kaslainoille on maksettu korkea ta 
korkoa veroparatiiseihin.  Yritykset 
sijoittivat voittojaan veroparatiisei-
hin samoin kuin suurituloiset työn-
tekijät.  Luultavasti veronkierto jat-
kuu.

Kela-korvaukset

Muutaman ison lääkärikeskuksen 
työterveyspalvelujen liikevaihdosta 
jopa kolmasosa tulee Kela-korvauk-
sista.  Ne lihottavat jättipottina ”ter-
veysyhtiöitä”.  Työterveyshuoltoon 
kuuluvat ihmiset saavat ohituskais-

tan avoterveydenhuoltoon.
Sairaanhoitovakuutuksen 

kautta tuettiin 2011-2014 yksi-
tyisten terveydenhuoltopalveluiden 
käyttöä yli 250 miljoonalla eurolla 
vuosittain.  ”Terveysyhtiöt” ovat os-
taneet ja ostavat edelleen joka puo-
lelta Suomea pieniä alan yrityksiä.

”Hoivayhtiöt”

Mehiläinen hoivapalvelut on Suo-
men suurin ”hoivayhtiö”.  Seuraava-
na on Attendo Hoiva, joka rakentaa 
runsaasti uusia hoivakoteja.  Sitten 
ovat Esperi Care, Mobility Finland 
ja Mi-Hoiva.  Päiväkotiyhtiö Touhu-
la Varhaiskasvatus on ripeä kasva-
ja.  Sen liikevaihto kasvoi 2015 perä-
ti 138 % 39 miljoonaan euroon.  Tänä 
vuonna liikevaihtoa kertynee 70 mil-
joonaa € ja 2017 yli sata miljoonaa.

”Hoivayhtiöiden” yhteenlas-
kettu liikevaihto 2010 oli 522 mil-
joonaa €, kun se 2015 oli jo 1169 
miljoonaa. Henkilöstöä suurimmilla 
”hoivayhtiöillä” 2015 oli 18600.  Yri-
tykset kasvavat perustamalla kym-
menittäin uusia hoivakoteja vuo-
dessa ja jatkavat yrityskauppoja.  Ne 
ostavat mielellään pieniä ”hoivayh-
tiöitä”, joilla on jo vireillä uusia ra-
kennushankkeita.  Suomessa on tu-
hansia pieniä ”hoivayhtiöitä”.  Alan 
isot yrityskaupat läpi käynyt Kilpai-
lu- ja kuluttajavirasto ei ole asetta-
nut yrityskaupoille ehtoja.

Hoivakoteja rakennetaan

Suomeen on rakenteilla toista sataa 
uutta hoivataloa.  Kuntien laitos-
hoito on loppumassa, muistisairai-
den määrä kasvaa, viranomaisten ja 
asukkaiden vaatimukset kiristyvät.  

Yrittäjien mielestä vanhusten lisäksi 
hoivakoteja tarvitsevat esimerkiksi 
huostaanotetut lapset, kehitysvam-
maiset sekä mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujat.  Arvioidaan 2030 
mennessä tarvittavan pari tuhat-
ta uutta hoivakotia.  Ollaanko siir-
tymässä yksityiseen laitoshoitoon?

”Hoivakodit” ovat tilastoni-
meltään asumispalveluja.  Kunnat 
hoitavat puolet palveluista ja yksityi-
set toisen puolen.  Yksityisten osuus 
näyttää kasvavan.  Hoivabuumis-
ta ansaitsevat ”hoivayritykset”, pää-
omasijoittajat, säätiöt, rakennusliik-
keet ja kiinteistösijoittajat.  Yrityk-
set tuottavat palvelut aluksi halval-
la, mutta usein huonosti ja nostavat 
myöhemmin hintojaan.

Sote-uudistuksen mukaan 
kuntien tulisi yhtiöittää alan pal-
velut.  Jos tämä toteutuu, niin kun-
tien palvelut tulevat entistä helpom-
min muutettaviksi yksityisiksi palve-
luiksi.  Siksi kuntien pitää antaa jat-
kossakin tuottaa sote-palveluita yh-
tiöittämättä esimerkiksi terveysase-
mia.

Kuntien osaamattomuus

”Hoivayritysten” myyjät kiertävät 
kunnissa.  He tapaavat ensin kun-
nanjohtajan ja myöhemmin muita 
kunnan edustajia.  Ripeistä raken-
nushankkeista on etua.  Myyjä pyr-
kii menemään kuntaan ennen kil-
pailijoita.  ”Hoivayritykset” ovat ke-
ränneet tilastoja, joita kunnilla ei ole.  
Kunnat eivät osaa käyttää väestöti-
lastoja eikä kunnilla ole valtakunnal-
lisia vertailuja.  Suomen Kuntaliitol-
la olisi paljon selvitystyötä tehtävä-

nä osaamattomille kunnille.
Suomen perusterveydenhuol-

to on selvästi muita Pohjoismai-
ta epätasa-arvoisempi työterveys-
palvelujen vuoksi.  Muissa Pohjois-
maissa on järjestelmä, jossa kaikki 
on samassa vakuutuksessa saman 
järjestelmän piirissä, eli ei ole eroa 
työmarkkina-aseman suhteen siinä, 
missä lääkärissä voi käydä.  Yksityi-
siä lääkäripalveluita tai joitain lääkä-
ripalveluita, jotka eivät kuulu tähän 
järjestelmään, käyttävät tekevät sen 
kokonaan omalla rahallaan eli vero-
rahoja ei ole mukana.

Tulee parantaa terveyskes-
kustoiminnan tai kunnallisten tai 
sote-alueiden tuotantoalueiden 
tuottaman avoterveydenhuollon ti-
lannetta (määrää ja laatua) siten, et-
tä tällainen työterveyspalveluiden 
ohituskaista jää tarpeettomaksi.  Pi-
tää nostaa palvelutasoa julkisella 
puolella eli valtion rahoitusta kun-
nille tulee lisätä.

Voiton tavoittelua

Kaikkien yritysten omistajat ovat 
kasvunhimoisia.  Yritykset ovat levit-
täytyneet uusiin palveluihin ja uusil-
le paikkakunnille.  Ne jatkavat yritys-
ostoja ja omien yksiköiden perusta-
mista.  Rahanhimoiset omistajat ha-
kevat yhtiöiltä ennen muuta kasvua 
ja vahvaa kilpailuasemaa vuoden 
2019 sote-uudistukseen.  Jättivoit-
toja tavoittelevat yritykset valmis-
tautuvat suureen yksityistämisen 
hyökyaaltoon.

Hannu Kautto

Lähteet: Talouselämä, Yle TV1 MOT 
ja verkko.

”Terveys- ja hoivayhtiöt”
”Terveys- ja hoivayhtiöt” eivät pyri tervehdyttämään potilaitaan, 
asukkaitaan tai ”asiakkaitaan”, sillä muutoin niiden ”asiakkaat” lop-
puisivat.  Samoin lääketehtaiden tuotteiden tarkoituksena ei ole sai-
raiden parantaminen, jotta tuotanto ei vähenisi.  Suurimpien 20 ”ter-
veysyhtiön” liikevaihto oli 2007 yhteensä 730 miljoonaa € ja 2015 
yhteensä 2151 miljoonaa € eli kolminkertaistunut.  ”Terveys- ja hoi-
vayhtiöt” ovat lainausmerkeissä, koska niiden tarkoituksena on ke-
rätä mahdollisimman suuret voitot pitkällä tähtäimellä eikä paran-
taa tai hoitaa.

2000-luvulle tultaessa yksi kansan-
talouden suurimpia huolenaihei-
ta oli suurten ikäluokkien lähestyvä 
eläkeikä.  Nämä ikäluokat olivat sel-
västi nuorempia ikäluokkia suurem-
pia.  Tämän pelättiin heikentävän 
väestöllistä huoltosuhdetta.  Huol-
tosuhde tarkoittaa yleisesti tilastoi-
dun työvoiman ulkopuolella olevien 
henkilöiden lukumäärää suhteessa 
varsinaisen työvoiman määrään.

Syntyikö työpaikkoja?

Suurten uurastajaikäluokkien elä-
köityessä v. 2008 alkaen todettiin, 
että nyt Suomessa vapautuu paljon 
työpaikkoja nuoremmille sukupol-
ville ja samalla myös tarvitaan lisää 
hoitoalan työntekijöitä hoitamaan 
suurten ikäluokkien jäseniä.  Tuol-
loin varoiteltiin jopa työvoimapulas-
ta.  Pysyvä pitkäaikaistyöttömyys ei 
kuitenkaan ole kadonnut maastam-
me.  Nuorisotyöttömyys ja yhteis-
kunnasta syrjäyttäminen ovat vain 
lisääntyneet.  Eläkeikä nousee.

Suuresta ikäluokasta suurin 
osa syntyi vähätuloisiin perhei-

siin maaseudulle.  Osa heistä jou-
tui muuttamaan 1960-luvulla tapah-
tuneen rakennemuutoksen myö-
tä maaseudulta kotimaan kaupun-
kien tehtaisiin ja erilaisiin palvelu-
alan tehtäviin.  Osa väestöstä siirtyi 
vanhempiensa matkassa siirtolaisik-
si Ruotsiin.  Suurin osa suuresta ikä-
luokasta pysyi koko työikänsä pieni-
palkkaisina suoritusportaan työnte-
kijöinä.  He antoivat valtavan työpa-
noksen suomalaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan rakentamisessa.

Pienet eläkkeet

Eläköidyttyään suurin osa niistä, 
jotka selvisivät hengissä eläkeikään, 
jäivät pienituloisiksi eläkeläisiksi.  
Valtaosalta heiltä, jotka kustansivat 
työpanoksellaan perusturvajärjes-
telmän ylläpitämisen ja suuryhtiöi-
den menestymisen Suomessa, karsi-
taan eläkeiässä palkinnoksi aherruk-
sestaan perusturvaa sekä kavenne-
taan heidän hyvinvointiaan.  Useat  
heistä viettävät elämänsä viimeiset 
päivät yksinäisyydessä hoitolaitok-
sissa ja palvelutaloissa.

Vapautuneet työpaikat eivät 

ole täyttyneet, koska niitä ei ole 
koskaan täytetty.  Päinvastoin val-
tio, kunnat ja yksityinen sektori ovat 
saneeranneet yhteistuumin voimak-
kaasti työntekijöidensä määrää ko-
ko 2000-luvun ajan.  Suurten ikä-
luokkien poistuessa tulevina vuo-
sina yhteiskuntamme muonavah-
vuudesta todetaan, että nyt tarvi-
taan entistä vähemmän hoitoalan 
työntekijöitä.  Heidän työvoimansa 
vähentyy vielä entisestään, kun osa 
hoitoalan tehtävistä korvataan ro-
botiikalla.  Mitä ja keitä varten suo-
malainen yhteiskunta on olemassa?

Hurskaita lupauksia

Keskustan vaaliohjelmassa luvattiin, 
että ”jokaisella on oikeus hyvään ja 
arvokkaaseen vanhuuteen.  Siihen 
kuuluu itsemääräämisoikeus, osalli-
suus ja turvallisuus.  Jokaisen ikäih-
misen on saatava tukea ja palvelui-
ta tarpeidensa mukaan.”  Kokoomus 
lupasi tukea ikäihmisten terveyttä ja 
itsenäistä toimintakykyä hyvinvoin-
tia ja terveyttä edistävillä palveluil-
la.  Puolueen mukaan ikäihmisten 
itsenäinen asuminen mahdolliste-
taan erilaisin asumismuodoin ja ke-
hitetään kotiin vietäviä palveluja.  
Perussuomalaiset puolestaan lupa-
sivat eduskuntavaaliohjelmassaan, 
että suomalaisista on huolehditta-
va: ”Mielivaltaiset leikkaukset on lo-
puttava ja 90-luvun laman virheitä ei 
tule enää toistaa.”

Oikeistohallituksen vähen-
täessä vanhusten hoidon määrä-
rahoja ja resursseja arvokas van-
huus luisuu yhä kauemmaksi käsis-

tämme.  2010-luvun Suomi ei opeta 
enää uusia sukupolviaan kunnioit-
tamaan vanhempia ihmisiä.  Päin-
vastoin se kehottaa hylkäämään ja 
unohtamaan heidät.  Ihmiselämäs-
tä on tullut tuotteistettu jakso, jon-
ka keston aikana yksilön on huo-
lehdittava itse oman myynti- ja os-
tohintansa vakaudesta.  Kun hän ei 
enää kykene siihen, hänet syrjäyte-

Jokaisella on oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen
Suuret ikäluokat muodostuivat Suomessa muutaman vuoden ajan 
II maailmansodan jälkeen.  Maassamme vallinnut korkea synty-
vyys kesti hieman yli viisi vuotta – vuoden 1945 alusta vuoden 1950 
loppuun.  Tuona ajanjaksona Suomessa syntyi vuosittain 90 000–
100 000 lasta.  Näin ollen suuriin ikäluokkiin kuului parhaimmillaan 
noin puoli miljoonaa ihmistä.  Noina jälleenrakennuksen vuosina 
maamme oli vielä maatalousvaltainen maa.  Neuvostoliitolle mak-
settavien sotakorvausten myötä 1945–1956 Suomi teollistui ja kau-
pungistui.  Myöhempiä korkeahkon syntyvyyden lyhempiä aikakau-
sia on toistunut 1960-luvulla, 1980-luvun loppupuolella ja 2000-lu-
vun keskivaiheilla.

tään yhteiskunnasta ja hänet unoh-
detaan omaan kotiinsa tai hänet jäl-
leen sijoitetaan johonkin vanhusten 
koontipaikkaan.

Meillä jokaisella on oikeus 
hyvään ja arvokkaaseen vanhuu-
teen!

Matti Laitinen
14.9.2016

Nyt kysynkin onko Sipilän porva-
rihallitukselle tullut tärkeämmäksi 
runnoa tavalla tai toisella läpi sote-
uudistus välittämättä siitä, miten 
se jakaa kansalaiset eriarvoiseen 
asemaan asuinpaikan johdosta ja 
heikentää huomattavasti heidän 
terveydenhuollon palveluja.

Hallituksen suunnitelmissa 
on myös yhtiöittää julkinen ter-
veydenhuolto ja avata yksityisille 
terveystaloille mahdollisuus pääs-
tä rahastamaan yhteiskunnan va-
roja. Se tuo tulevaisuudessa on-
gelmia siksi, että päättäjillä ei ole 
mahdollisuutta palveluja tuotta-
vien yhtiöiden seurantaan, koska 
ne ovat osake-yhtiölain mukaises-
ti toimivia. Siksi päättäjille on mah-
dollista vain kilpailuttaa palvelut. 

Kokoomus voi ollakin tyy-
tyväinen sen johdosta, että se 
on saanut toteuttaa liberaalisen 
markkinatalouden oppien mukai-
sesti sote-uudistusta nykyisessä 
keskusta-johtoisessa hallitukses-
sa, jossa perussuomalaiset ovat 
olleet kumileimasimina hyväksy-
mässä kokoomuslaista politiikkaa.

Olisiko hallitukselle liian 
nöyryyttävää kuunnella sote-
kysymyksissä maakuntien ih-
misiä ja ammattilaisia, että saa-
taisiin mahdollisimman hyvä julki-
nen terveydenhuolto, jossa palve-
lujen tuottaminen olisi tasa-arvois-
ta ja otettaisiin huomioon ihminen 
ja hänen tarpeensa.

Abdullah Tammi
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Ihmiset ahdistuvat sote-keskustelusta
Kansalaisilla on todella huoli tulevasta sote-uudistuksesta, joka on 
tuonut monelle turvattomuuden tunnetta ja varsinkin synnyttäville 
äideille. Ongelmalliseksi tässä tulevat haja-asutusalueet, joissa tällä-
kin hetkellä on pitkät matkat ja jotka ovat olleet haasteellisia ambu-
lansseille tilanteissa, joissa on tarvittu kiireistä avun toimittamista.
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Tori täyttyi apu-, perus- ja lähi-
hoitajista sekä muista kansalai-
sista, jotka olivat huolestunei-
ta hallituksen hoitajamitoituk-
sen alentamisesta 0,4:ään.  Hoi-
tajien miestä oikea mitoitus oli-
si 0,8. Silloin asiakkaalle riit-

täisi aikaa 210 min/vrk sisältäen yk-
silöllisen elämän, ulkoilun ja virike-
toiminnan, hyvän perushoidon ja 
ruoan ja vuodepaikan.

Hallituksen esittämällä 0,4 
mitoituksella hoitajalla on asiak-
kaalle aikaa vain 108 min/vrk ja se 

takaa vain ruoan ja vuodepaikan. 
Hyvä hoito ei ole säilytystä.

Kansalaistorin puhujista yl-
lättävän ja vakuuttavan puheen-
vuoron piti ylikansallisen Atten-
don tiedotusjohtaja, joka kertoi, 
että Euroopassa ei missään selvitä 
0,4 mitoituksella ja piti omituise-
na hallituksen pyrkimystä ajaa sitä 
Suomeen. Ainoastaan Kokoomuk-
sen edustaja kehtasi hieman syyl-
listää hoitajia osaamattomuudesta 
järjestää työnsä.

Attendon edustajan aset-
tumisen hoitajien puolelle 
ymmärtää, koska hoitokodit po-
tevat jatkuvaa työntekijäpulaa. 
Hoitajat nääntyvät ja hakeutuvat 
muille aloille. Sijaisia on vaikea 
saada. Ennen avustaville työnteki-
jöille kuuluneet siivous, vaate- ja 
ruokahuolto on nyt siirretty hoito-
henkilökunnalle. Jopa yhden ko-
konaisen hoitotyöntekijän työpa-
nos kohdistuu muuhun kuin hoi-
totyöhön.

Antero Nummiranta

Superin torstaina 6.10.-16 vanhustenhuollon hoitajamitoituksen alentamista vastaan järjestämään pro-
testiin osallistui satoja hoitoalan työntekijöitä. Budjettiesityksen mukaan henkilöstön vähimmäismäärää 
aiotaan pudottaa 0.4 hoitajaan. Sen verran tapahtuma sai julkisuutta, että hallitusherrat lupailivat protes-
tin osanottajille luopua mitoituksen alentamisesta, kunhan 70 miljoonan säästöt löytyvät jostain muual-
ta. Ehtona SOS-pomot kuitenkin esittävät vanhustenhuoltoon edelleen 25 miljoonan euron leikkauksia. 
Kokemuksensa perusteella työntekijät vaativat, että mitoituksen tulisi olla vähintään 0,8. 

Aiemmat venkoilut huomioiden hallituksen lupaukset eivät osanotta-
jia vakuuttaneet. Kaikille vanhuspalvelujen leikkauksille sanottiin ei.

Hoitohenkilökunta vetosi arvokkaan vanhuuden puolesta

Asumistuki vääristää asuntomarkkinoita

Asumistuki suora tulonsiir-
to asuntosijoittajille

Asumiskustannusten voimakas nou-
su viime aikoina ja työelämään liit-
tyvät muutokset – pitkäaikaistyöt-
tömyys, osa-aikatyön yleistyminen, 
pätkätyöt – ovat johtaneet siihen, 
että asumistuen laissa määritelty 
maksimikaan ei riitä kattamaan ruo-
kakuntien käytettävissä olevien tu-
lojen kuukausittaista asumiskulujen 
osuutta. Tällöin ruokakunta on sen 
viimeisen vaihtoehdon eli toimeen-
tulotuen varassa. Asumistuen mak-
saa Kela, ja toimeentulotuen mak-
saa kunta vielä tämän vuoden lop-
puun, jolloin nämä molemmat tuet 
siirtyvät Kelan hoidettaviksi. Julkisis-
ta varoista eli verorahoista ne kui-
tenkin molemmat maksetaan. Tämä 
on suora tulonsiirto veronmaksajilta 
asuntosijoittajille. 

Suomen vuokra-asuntomark-
kinoille ovat tulleet viime aikoi-
na myös kansainväliset sijoitta-
jat, jotka hankkivat omistukseen-
sa kokonaisia kerrostaloja. Tämä 
ah neuden ohjaama raha kiertää 
jatkuvasti maailmaa ja hakeutuu 
aina sinne, missä tuottoa on no-
peimmin ja helpoimmin saatavis-
sa. Suomen asuntomarkkinat ovat-
kin houkutte leva kohde, kun valtio 
takaa tasaisen, varman ja hyvän tuo-
ton asumistuen muodossa. 

Avoimet työpaikat sijaitse-
vat korkeiden asumisme-
nojen läheisyydessä

Suomen elinkeinoelämä tuntuu 

kaipaavan jatkuvasti lisää työnteki-
jöitä ruuhka-Suomen matalapalk-
ka-aloille. Median uutisoidessa ko-
ko ajan korkeana pysyvästä työttö-
myydestä, niin samalla ihmetellään 
suhteellisen suurta määrää avoimia 
työpaikkoja ja sitä, miksi nämä eivät 
”kohtaa”. Avoimet työpaikat ovat 
nyt kuitenkin alueilla, joissa asumi-
sen kustannukset ovat niin korke-
at, ettei palvelualan matalapalkkai-
nen pätkätyöläinen pysty palkallaan 
elämään saati maksamaan suhteet-
toman korkeita asumiskustannuk-
sia. Näin sekä asumistuki, että toi-
meentulotuki ovat tavallaan suoria 
tulonsiirtoja suomalaisille palvelu-
työnantajille ja myös osin kansain-
välisille asuntosijoittajille. 

Asunnoilla haetaan nopei-
ta voittoja

Asuntokurjuus on kärjistynyt eri-

tyisesti pääkaupunkiseudulla, jossa 
on kymmenien tuhansien asuntojen 
vaje. Puute on nimenomaan niin sa-
notuista kohtuuhintaisista vuokra-
asunnoista. Tuohon kohtuuhintaan 
päästään käytännössä vain valtion 
eli Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen (ARA) tuella rakenne-
tussa asuntotuotannossa. Tässä tu-
lee se koko ruuhka-Suomea piinaa-
va ongelma, kun yksityiset raken-
nusyhtiöt eivät suostu enää raken-
tamaan ARA:n tuella asuntoja tu-
keen liittyvien sitoumusten vuoksi. 
Siellä halutaan vain nopeita voittoja 
ja esimerkiksi 40 vuoden sitoutumi-
nen kohtuuhintaan vuokran tasossa 
on tänä kvarttaalikapitalismin aika-
na aivan liian pitkä aika.

Julkinen sektori rakentaa 
liian vähän kohtuuhintaisia 
asuntoja

Asuntoministeri Kimmo Tiilikainen 
(kesk.) vetäytyi vastuustaan äsket-
täisessä Ylen A-studion haastatte-
lussa perustelemalla hallituksen toi-
mettomuutta asuntojen uustuotan-
nossa joko tarkoituksellisesti asiaa 
vääristellen tai tietämättömyyttään. 
Ministeri nimittäin väitti, että ”...kos-
ka hallituksella ei ole sitä rakennus-
yhtiötä, ei se voi alkaa itse raken-
tamaan asuntoja...”. Ministerin väit-
tämän mukaan valtiovalta voi vain 
pyrkiä luomaan mahdollisimman 

houkuttelevia edellytyksiä raken-
nusyhtiöille asuntotuotannon vil-
kastuttamiseksi. Suomen hallituk-
sella kuitenkin on oma rakennusyh-
tiö, A-Kruunu Oy, mutta se rakentaa 
tarpeeseen nähden vain minimaali-
sen pienen määrän uutta asuntora-
kennuskantaa. 

Varsinkin vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrat ovat seuran-
neet asumistuen maksimin ta-
soa hämmästyttävän tiiviisti viime 
aikoina. Koska suuret valtakunnal-
liset, niin sanotut yleishyödylliset 
vuokra-asuntorakentajat – VVO ja 
SATO – ovat siirtyneet tuottamaan 
pelkästään kovan rahan vuokra-
asuntoja, on valtion tukema, sään-
nelty ja ainakin jossakin määrin 
kohtuuhintainen asuntotuotanto 
käytännössä lähes pelkästään kun-
tien omien vuokra-asuntoyhtiöiden 
varassa. Lisäksi kunnilla on mono-
poli alueensa maankäytön suunnit-

Meneillään oleva maalta kaupunkeihin muutto on aiheuttanut ti-
lanteen, jonka johdosta Suomessa lasketaan olevan noin miljoona 
asuntoa väärissä paikoissa. Suomessa maksettiin asumistukia vuon-
na 2015 noin 1,7 miljardia euroa. Tuen saajia oli tuolloin 820 000 
henkilöä. Tämä merkitsee, että yli puolet kaikista vuokra-asukkais-
ta tarvitsee rahallista tukea selviytyäkseen asumisesta aiheutuvis-
ta kustannuksista. Kokonaisuudessaan tuen määrä nousi edellises-
tä vuodesta 14 prosenttia, mutta suurin yksittäinen erä eli yleinen 
asumistukisumma nousi noin 24 prosenttia. Kelan asumistukimenot 
ovat kasvaneet kuusi vuotta peräkkäin. Asumistukimenot olivat vii-
me vuonna 33 % suuremmat kuin vuonna 2008.

telussa, siis kaavoituksessa.

Kohtuuhintainen asunto-
tuotanto kuntapäättäjien 
vallassa

Valtion ja pääkaupunkiseudun kun-
tien tekemät maankäyttöä, liiken-
nettä ja asumista koordinoivat so-
pimukset – niin sanotut MAL-sopi-
mukset – olisi saatava molempia 
sopijaosapuolia velvoittavaan muo-
toon, jolloin esimerkiksi kaavoituk-
seen liittyvät ongelmat eivät enää 
kävisi tekosyyksi olla rakentamatta 
julkisen sektorin toimesta riittäväs-
ti uutta asuntokantaa. 

Kevään kunnallisvaalien 
lähestyessä, on kuntalaisilla nyt 
mahdollisuus tentata ehdokkaita 
tässäkin tulevien kuntapäättäjien 
vallassa olevassa kysymyksessä. 

Unto Nikula, 
Vantaa

Asukasliiton hallituksen jäsen
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Saksalaisia ja muita eurooppa-
laisia kansalaisia veronmaksaji-
na kutsutaan (käsketään) apuun 
pelastamaan Deutsche Bank, jo-
ka on osa ”kylpylöitä” ylläpitävää 
koneistoa.  Rooma kuten EU:kin 
on sotaisuudessaan ja vallan laa-
jentamisen halussaan unohtanut 
kansan ja sen tarpeet sekä sen, 
ettei varallisuus riitä enää rajojen 
turvaamiseen.

Kansa alkaa tiedostaa

Kansakuntien uskolla on ra-
jansa, sillä ”kylpylöistä” ei voi lo-
puttomasti käskyttää kansaa ja 
puhua ”yhteisestä asiasta” olipa 
kysymys valta-alueen laajentami-
sesta, sen turvaamisesta tai epä-
oikeudenmukaisuuden symbo-
lien (”kylpylöiden”) rakentamises-
ta ja ylläpitämisestä.  Kansa nou-
see kapinaan ”sisäistä inflaatio-
ta” eli ”säästämistä ja leikkaamis-
ta” vastaan.

Kansa alkaa tiedostaa on-
gelmiensa todellisen syyn, kun 
se joutuu tarjoamaan työvoi-
maansa, palvelukykyään hinnal-
la, joka ei riitä elämän tarpeisiin.  
Eliitin vauraus jatkaa kasvuaan ja 
”kylpylät” saavat koristeellisem-
pia lisäsiipiä.  Kautta ihmiskun-
nan historian imperiumien elämä 
on ollut riippuvainen ”oikeuden-
mukaiseksi koetusta” vääryyden 
tiedostamisesta ja eliitin symbo-
lisen tunnusmerkistön ymmärtä-
misestä.

Eliitin ahneus ja valta

EU on nyt tällä ”roomalai-
sella rajalla” (Britannia, Bre-
xit).  Kansalaiset alkavat ym-
märtää eliittinsä ehtymättö-

män ahneuden ja vallan halun.  
”Kylpylöitä” rakennetaan ja niis-
tä, Monacoista ja Luxemburgeis-
ta, johdetaan kansaa entistä eri-
arvoisempaan suuntaan.  Tämä 
ilmenee laskevina äänestyspro-
sentteina, vaihtoehdottomuute-
na, eurooppalaisuuden kriisinä ja 
nationalismin nousuna.

Eurooppa ei pysty tarjoa-
maan kansalaisilleen edes ”lei-
pää ja sirkushuveja”, kun vau-
rauden epätasainen jako on eliitin 
ylläpidon tehtävä.  Eliitti on saa-
nut kansan tuntemaan syyllisyyt-
tä ”kilpailukyvyn” rapautumises-
ta ja on pystynyt johtamaan kan-
san keskustelua niin, ettei itse jär-
jestelmää, johtavaa teoriaa, mo-
netarismia ja uusliberalismia ky-
seenalaisteta.

Kansallisvaltiot takaisin!

Eurooppalainen eliitti ei tule hy-
väksymään tasa-arvoisempaa tu-
lonjakoa, johon on pystytty kan-
sallisvaltioiden tasolla toisen 
maailmansodan jälkeen 1980-lu-
vun alkuun asti.  Tämä yhteisyy-
den henki runsaine työpaikkoi-
neen, omine ”kelluvine” valuut-
toineen, inflaatioineen ja hyvin-
vointipalveluineen elähdyttää tä-
mänkin päivän kansalaista pank-
kien, finanssikapitalistien, sota-
koneistojen ja ”kylpylöiden” yllä-
pidon sijaan.  Imperiumien kuten 
Rooman historia ei toista väkival-
taista itseään, jos kansallisvaltiot - 
kumouksitta - tunnustetaan ylim-
män vallan käyttäjiksi.

Hannu Ikonen
Vastavalkea ry vpj.

TOISTAAKO EU ROOMAN 
VALTAKUNNAN VIRHEET?
Kun keväällä astelin Sisiliassa Villa Casale Ro-
mana -kylpylän Lähi-Idän mosaiikkitaiteilijoiden 
kuvittamissa saleissa, mieleni askaroi EU:n ke-
hityksessä ja Rooman valtakunnan hajoamisen 
syissä.  Rooman kylpylät kuten EU:n veropara-
tiisit Luxemburg tai Monaco ja kaikkien maiden 
”sisäiset veroparatiisit” (yritykset omistajineen, 
aliverotus) palatseineen on rakennettu ja yllä-
pidetään kansakuntien yhteisellä varallisuudel-
la, mutta epäoikeudenmukaisesti jaetulla varal-
lisuudella.
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Kataisen ja Sipilän hallitukset ovat 
askaroineet viime vuodet kolmen 
asian kanssa: eläkepaketin, kunta-
uudistuksen ja Sote -uudistuksen 
kanssa. Ne ovat hallitusten mielestä 
tärkeimmät asiat, joilla ratkaistaisiin 
Suomen tulevaisuuden ongelmat. 
Mikään niistä ei kuitenkaan ota val-
mistuakseen. Kuitenkin taustalla on 
kolme muuta asiaa, jotka pitäisi rat-
kaista, koska ne ovat monta koko-
luokkaa tärkeämpiä ja kaatuvat lä-
hivuosina poliitikkojen niskaan. 

Pankkiromahdus voi ta-
pahtua jo huomenna

Ensimmäisenä on finanssikriisin rat-
kaisu. Nyt ongelmaa on keinote-
koisesti pitkitetty tukemalla veron-
maksajien rahoilla pankkien pystys-
sä pitämistä ja painamalla lisää bit-
tirahaa. Poliitikot ymmärtämättö-
myyttään ja ammattitaidottomuut-
taan vapauttivat pääomamarkkinat 
80-luvun lopussa vaatimatta pan-
keilta mitään sääntelyä ja hyväk-
symällä pankkien kehittelemän ns. 
osittaisvarantojärjestelmän, joka 
mahdollistaa velan kasvattamisen 
ilman vakuuksia. Fundamentalisti-
nen uusliberalistinen talousoppi so-
kaisi poliittiset päättäjät, jonka seu-
rauksena nokkelat investointipank-
kiirit alkoivat taikoa tyhjästä rahaa 
ja näin syntyivät jättimäiset ns. joh-
dannaismarkkinat. Näistä virtuaali-
sista velkajohdannaispapereista on 
muodostunut poliitikkojen suosiolli-
sella avustuksella mielettömän suuri 
pyramidihuijaus, joka uhkaa kaataa 
koko pankkijärjestelmän. 

Pankkien taseissa näiden ar-
vottomiksi muuttuneiden joh-
dannaispapereiden arvo on 
kymmenen kertaa suurempi kuin 
koko maailman bruttokansantuo-
te. Kukaan ei tiedä niiden nykyis-
tä markkina-arvoa, mutta Islan-
nin pank kikriisin yhteydessä ne 
rea lisoitiin ja niiden arvosta hävisi 
94 prosenttia. Jos nyt realisoitaisi-
in nykyisten pankkien taseissa ole-
vat johdannaispaperit markkina-
arvoonsa, suurin osa suurimmista 
investointipankeista ja muistakin 
suurimmista pankeista olisi välit-
tömästi konkurssissa. Omaa pääo-
maa niillä on vain 0-5 prosenttia nii-
den tasearvosta. 

    Se on ongelma, josta polii-
tikot, pankkiirit, taloustieteilijät 
ja valtamediat ovat kollektiivises-
ti olleet hiirenhiljaa. Nykyiset polii-
tikkojen puuhailemat puskurirahas-
tot ovat auttamattomasti myöhässä 
ja naurettavan pieniä. Pankkien ro-
mahdus voi tapahtua jo huomen-
na, mutta viimeistään kymmenen – 
kahdenkymmenen vuoden sisällä. 
Poliitikot eivät ole saaneet aikaisek-
si pankkien taseissa piilevien ja ar-
vottomiksi muuttuneiden johdan-
naisten alaskirjausta, ei veroparatii-
seja pois maailmankartalta, ei To-
binin veroa, ei pankkien lyhyeksi 
myyntiä, ei johdannaiskieltoa, ei siir-
tohinnoittelua, ei hallintarekisterei-
tä, ei trusteja ja säätiöitä, ei alikapi-
talisointia yritysten sisäisillä lainoil-
la jne. 

Uusliberalistinen kasvu ei 
synnytä työpaikkoja

Toinen ongelma, joka uhkaa Suo-
mea ja muitakin kehittyneitä mai-

ta, on hiljaa hivuttautunut jättityöt-
tömyys.  Hallitusten ns. ”rakenne-
uudistukset” ovat tähdänneet juuri 
työttömyyden ratkaisemiseen. Vali-
tettavasti poliitikkojen ymmärrys ei 
ole riittänyt ongelman ytimeen. Vie-
lä 70-luvun alussa työpaikkojen kas-
vu tapahtui tuotannon kasvun suh-
teessa. Jo 60-luvulla taloustieteili-
jä  Arthur Okun keksi Okunin -lain.   
Sen mukaan yhden prosentin lisäys  
työvoimassa vaatii 3 prosentin ta-
louskasvun. Vaikka edellisen laman 
jälkeen Suomen talous on kasva-
nut parhaiten kaikista EU-maista 
(vv. 1994-2008), ei näinkään hurja 
talouskasvu ole tuonut yhtään uut-
ta työtä (=työtuntia) 90-luvun alus-
ta valtakuntaan, vaikka poliitikot pe-
räävät kasvua ja uskottelevat sen li-
säävän työpaikkoja. 

Olen jo vuosikymmeniä 
kaupannut jalostusarvon nou-
suun perustuvaa verotusmallia, 
jossa ei verotettaisi yhä pienenevää 
ihmistyökomponenttia vaan sitä 
arvonnousua, jota ihminen konei-
den avulla aikaansaa. Silloin tuotta-
vuus- ja verohyöty jäisi siihen maa-
han, jossa tuotanto tapahtuu ja yh-
teiskunta hyötyisi tuottavuuskas-
vusta. Myöhemmin talousprofes-
sori Hans-Werner Sinn on esittä nyt 
ns. ”kassavirtaverotusta” eli vero-
tettaisiin yrityksen sisään virtaavan 
ja ulos virtaavan rahavirran erotus-
ta. Silloin teknologialla aikaansaa-
tu tuottavuushyöty tulisi jakovarak-
si poliittisille päättäjille. 

Nyt teknologian tuottavuus-
hyödyt ovat käytännössä lail-
listettua veronkiertoa ja suo-
malaisen työn hedelmät katoavat 
osinkoina maan rajojen ulkopuolelle 
rikkaiden rikastuessa entisestään. 
Ne eivät palaa sieltä enää investoin-
teihin eikä uusia työpaikkoja synny. 

Palkkojen lasku murentaa 
hyvinvointivaltiota

Palkkojen osuus BKT:sta on las-
kenut 58 prosentista 50 prosent-
tiin vuodesta 1992. Samaan aikaan 
Suomen väkimäärä on lisääntynyt 
400.000 henkilöllä. Sama ikävä ke-
hitys on tapahtunut muissakin ke-
hittyneissä maissa. Kun palkkojen 
osuus BKT:sta pienenee, supistuu 
myös verojen ja sosiaalimaksujen 
osuus. Näin hyvinvointivaltio auto-
maattisesti murenee. Tuloerojen re-
vähtäminen on seurausta tästä vero-
tuksen järjestelmäviasta, johon eivät 
edes poliittiset päättäjät ole ymmär-
täneet reagoida. Ei, vaikka olen kak-
si kertaa esitelmöinyt aiheesta edus-
kunnan auditoriossa jo 90-luvul-
la. Täystyöllisyys on nykyisessä tek-
nologisoituneessa yhteiskunnassa 
mahdotonta ja huolestuttavat esi-
merkit löytyvät Etelä-Euroopasta ja 
Pohjois-Afrikasta, joissa koulutettu-
jen nuorten työttö-
myys on 50 prosen-
tin tuntumassa ja 
älymystö on tarttu-
nut aseisiin. 

Maapallo ei 
kestä nykyis-
tä aineellista 
kulutusta

Kolmas asia, johon 
poliitikkojen olisi 
pitänyt tehokkaam-
min puuttua, on il-
mastomuutos ja 
ympäristöasiat. Ta-
loustieteilijät jaksa-

vat vakuutella, että niin kauan kuin 
aurinko paistaa, talouden toiminnan 
kehitykselle ei ole ylipääsemätöntä 
”tieteellistä” rajaa. Jatkuvan kasvun 
uskomukselle tulee kuitenkin no-
peasti ”pää vetävän käteen”. Jo kol-
men prosentin vuosikasvulla BKT 
kasvaa vuosisadassa 20-kertaiseksi 
ja kahdessa vuosisadassa 400-ker-
taiseksi. Kiinan 10 prosentin vuo-
sikasvulla kasvu vuosisadassa olisi 
736-kertainen. Yhdysvalloissa käy-
tettiin vuonna 2003 mainontaan 
103 miljardia euroa ja koko maail-
massa yli 500 miljardia. Kiihoke toi-
mi ja USA eli surutta velaksi. Yhdys-
valtain keskuspankin mukaan jo en-
nen finanssikriisiä (v.2007) maan ko-
titalouksien velka nousi 28 198 mil-
jardiin dollariin, joka vastasi 248:aa 
prosenttia maan BKT:sta. 

Ekologinen jalanjälkemme on 
osoittautunut kestämättömäk-
si sekä biosfäärin kantokyvyn että 
luon nonvarojen käytön tasapuoli-
suuden näkökulmasta. Maapal-
lolla on rajallisesti tilaa, 51 miljar-
dia hehtaaria.   Siitä  ihmisasutuk-
selle suotuisaa aluetta on vain 12 
miljardia hehtaaria. Kun tämä pin-
ta-ala jaetaan maailman nykyisellä 
asukasmäärällä, saadaan noin 1,8 
hehtaaria henkeä kohti. Kuitenkin 
maapallon asukas kuluttaa jo tu-
ottavaa maa-alaa noin 2,2 hehtaa-
ria ympäristöjärjestö WWF:n laskel-
mien mukaan. 

Toisin sanoen ihmiskunta ku-
luttaa jo nyt melkein 30 prosent-
tia yli maapallon uusiutumisky-
kyä vastaavan tason. Jos kaikki 
kuluttaisivat kuten USA:n kansalai-
set (myös Suomi), tarvittai siin kuu-
si maapalloa. Silti poliitikot peräävät 
kasvua. Elämme kuin tuhlaajapo-
jat. Poltamme muutamassa vuosi-
kymmenessä sen, minkä tuottami-
nen maapallolla on kestänyt mil-
joonia vuosia. Esimerkiksi yksi ben-
salitra vastaa 23 tonnia orgaanista 
ainetta, jonka muodonmuutos on 
kestänyt miljoona vuotta. 

Länsimaat käyttävät valta-
osan luonnonvaroista

Väkiluku on kahdessa vuosisadas-
sa seitsenkertaistunut eli noussut 
1 miljardista 7 miljardiin, tuotanto 
puolestaan kasvanut monisataker-
taiseksi. Jatkuva taloudellinen kas-
vu yhdistettynä väestön kasvuun 
aiheut taa kestämättömän yhtälön. 
Saadaanko väestönkasvu hallintaan 
autoritäärisellä politiikalla, pakko-
toimilla tai barbarialla? 

Väestönkasvussa syyttävä 
sormi osoittaa yleensä Afrikkaan 
ja muihin köyhiin maihin ja unohde-
taan, että ne käyttävät luonnonva-
roista vain murto-osan länsimaihin 
verrattuna. Esimerkiksi Yhdysvaltain 
raaka-aineiden tarve asukasta kohti 

on 80 tonnia vuodessa ja kotitalous-
jätettä kertyy asukasta kohden 760 
kiloa vuodessa. Jotta saataisiin 100 
dollarin tulot, tarvitaan noin 300 kg 
luonnonvaroja. 

Myös kehitysmaiden luonnon-
varat ryövätään monikansallisten 
yhtiöiden toimesta ja tilalle tuo-
daan länsimaiden ongelmajätteet. 
Kolmannen maiden kaatopaikoille 
kuljetetaan vuodessa 150 miljoonaa 
tietokonetta. Esimerkiksi Nigeriaan 
menee kuukaudessa 500 jätelaivaa! 
Samoin Afrikasta tuo daan voittoja 
veroparatiisien kautta rikkaille länsi-
maalaisille 10 kertaa enem män kuin 
Afrikan valtiot saavat kehitysapua.

Eniten kärsivät kehitys-
maiden köyhät

Kolonialismi on arkipäivää tänään-
kin ja orjatyö on leviämässä kiina-
laisista hikipajoista myös Suomeen. 
Kun aikaisemmin itse tehtävät työt 
muutetaan kotitalouden vähennys-
ten avulla palvelualojen työpaikoik-
si, luodaan uusi piikojen luokka. Yh-
teiskunta sponsoroi verovaroilla 
kotitalousvähennysten avulla va-

rakkaammalle väestölle uuden pii-
kayhteiskunnan, kun teknologisoi-
tunut ja digitalisoitunut tuotanto 
hävittää normaalit markkinaehtoi-
set työpaikat. 

Tietokonepohjainen logis-
tiikka mahdollistaa globaalin or-
jatyön jatkumisen matalapalkka-
maissa ja ”välistävedon” rikkaille 
maille tuotannon arvoketjussa. 
Ruokakin voidaan tuottaa maapal-
lon toisella puolella halvalla, jolloin 
esimerkiksi 4/5-osaa ruoan hinnas-
ta ulosmitataan kuljetus-, vakuutus-,  
pakkaus-, mainonta-, tavaramerkki-, 
rojalti -maksuina ja muina kustan-
nuksina. Ruoan hinta nousee ja 
eniten kärsivät kehitysmaiden köy-
hät.  Niillä lisätään keinotekoises-
ti länsimaihin palveluelinkeinojen 
työpaikkoja. Tuottajalle jää rippeet 
ja ns. ”välikäsikulutus” ja rahastus 
on siirretty rikkaisiin maihin. 

Heräävätkö poliitikot liian 
myöhään?

Luonnonvarojen huvetessa otetaan

Kolme asiaa, jotka poliitikkojen tulisi ratkaista
Tietokirjailija Ari ojapelto on julkaissut useita kirjoja, joissa hän 
tutkii ja kritisoi nykyistä uusliberalistista talous- ja yhteiskunta-
politiikkaa. Äskettäin häneltä ilmestyi uusi kirja ”Kasvun loppu”, 
jonka julkistustilaisuus pidettiin 18.10.2016 Porthaniassa. Kirjas-
sa voimakas kritiikki kohdistuu erityisesti taloustieteilijöihin, pank-
kiireihin, poliitikkoihin ja valtamedioiden taloustoimittajiin. Esille 
nostetaan asiat, joista valtamediat ja talousprofessorit ovat kollek-
tiivisesti vaienneet. Kirjassa osoitetaan, että Suomessa on osattu en-
nustaa jo 30 vuotta sitten Suomen sekä maailman taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kehitys. Kirja luotaa myös tulevaa kehitystä enna-
koivasti. Tämä kirjoitus on lyhennelmä Ari Ojapellon uudesta ” Kas-
vun loppu – ilman ostovoimaa ei ole kasvua” -kirjasta. 

Marxilaisen talousteorian mu-
kaan vain työ luo uutta arvoa. 
Rahalla mittaamme arvon mää-
rää. Marxilainen talous- ja raha-
teoria puolestaan selvittää ta-
varoiden hintoihin, rahan kier-
tonopeuteen ym. perustuen, 
paljonko kierrossa olevaa ra-
haa tarvitaan. 

Artikkelissaan Ojapelto toteaa ka-
pitalistien laittaneen johdannais-
papereina kiertoon jopa 10 ker-
taisesti enemmän arvomerkke-
jä, kuin mitä on maailman koko 
BKT. Siellä on silloin ns. ”virtuaali-
rahaa” ainakin 10 kertaisesti kier-
rossa tarvittavaan rahaan nähden. 
Kirjoittaja kysyy (sitä kysyvät mo-
net muut), miten pankit ja halli-
tukset aikovat alas kirjata nämä 
pank kien taseissa olevat arvotto-
mat johdannaiset, aikapommin? 

Jos taloudessa tapahtuu 
häiriö, jonka perusteella näitä 
papereita aletaan realisoida, ei 
mistään löydy siihen tarvittavaa 
rahamäärää. Jos näitä ”arvopa-
pereita” todella aletaan realisoi-
da niihin merkityn arvon mukaan, 

pankit, talouselämä ja jopa val-
tiot menevät polvilleen. Pankit 
pakottavat hallituksia hakemaan 
siinä tilanteessa luonnollisesti 
kansaa maksumieheksi (esim. Is-
lanti, Kreikka). Syntyisi operaatio, 
jolla kansat alistettaisiin vuosisa-
taiseen velkaorjuuteen ja äärim-
mäisen riiston kohteeksi. 

Vastauksena kaikille ky-
syjille miten selvitään siitä 
megaluokan pankkikriisistä, 
joka voi alkaa huomenna tai 10 
vuoden kuluttua täytyy sanoa, 
että se on luokkataistelukysymys. 
Jos kansa hyväksyy nämä huijarei-
den vastikkeettomat johdannai-
set reaalisiksi arvopapereiksi, sil-
loin meistä tulee ikuisia orjia ja 
maksajia. Ainoa keino alas kirjata 
nämä vastikkeettomat ”arvopa-
perit”, on antaa niiden tekijöiden 
maksaa itse tekemänsä virheet. 
Pankit tulee päästää konkurssiin. 

Tämä potentiaalinen ti-
lanne vain osoittaa, että ka-
pitalismin tilalle tulee valita uusi 
talousmuoto. Tähän tilanteeseen 
meidän tulee valmistautua.

Kansan ääni/toimitus

Ari Ojapelto 
Tietokirjailija 
Ari.ojapelto@taloverkot.fi

Arvottomien johdannaisten alas kirjaus
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Itse asiassa jo sataviisikymmentä 
vuotta on tiedetty, että työn tuot-
tavuus on työläisten riiston väli-
ne. Nykyajassa EK:n sivukontto-
ria, maan hallitusta johtaa EK-lä-
hettiläs pääministeri Juha Sipilä. 
Hän omaa suorastaan taikurin tai-
dot, kun työläisten riisto näyttää 
nyt oikealta hyveeltä, jonka altta-
rille meidän jokaisen on uhrattava.   

  Bruttokansantuote (BKT) 
on vertaansa vailla oleva hui-
jaus. Se on jonkun älypään kek-
sintö, jonka YK hyväksyi 1940-lu-
vun lopulla. Se ei noudata hy-
vää kirjanpitotapaa. Sen luvut ei-
vät korreloi, ne eivät ole toisiin-
sa vaikuttavia. Siksi se antaa lois-
tavat mahdollisuudet röyhkeälle 
manipuloinnille, väärentämiselle. 
Sen mukaan viime vuonna työn 
tuottavuus olisi 56,54 euroa. Koko

naistuotannon (KT) todella tehdyn 
työn perusteella se oli 104,72 euroa 
työtunnissa.

 
Todellinen tuotanto KT sisäl-

tää tavaravarastoissa olevan kapita-
listien ikioman ja vuoden aikana ko-
konaan kulutetun ja ilmaiseksi työl-
lä korvatun pääoman, 43,59 euroa. 
Sillä käynnistyy seuraava vuosi. Kun 
työtuntia vastaava varastossa ole-
va pääoma vähennetään työtunnin 
tuottavuudesta, jää kansantulok-
si 61,13 euroa. Se on myös työn ar-
vo, jossa on nettopalkkoja 10,43 eu-
roa (jättipalkat ovat voitoissa), so-
tun nettomenoja 7,51 euroa, julki-
sen talouden tuloja 18,35 euroa ja 
yksityistä nettovoittoa 24,84 euroa, 
joka palkkoihin verraten oli 238,2 %.

  1990-luvulla talous pantiin 
julmalla tavalla uusiksi. Sen seu-

rausten peittelemiseksi luovut-
tiin oikeiden, todellisten työtun-
tien keräämisestä ja siirryttiin pu-
helimilla tehtyihin kyselyihin, työ-
voimatutkimukseen. Sillä voidaan 
tuntien ja työllisten määrät räätä-
löidä poliittisesti sopiviksi. Niinpä 
tilastoihin ilmestyi valtava mää-
rä tekemättömiä haamutunteja. 
Kun ne poistetaan, nähdään, että 
25 vuodessa todelliset työtunnit 
ovat vähentyneet lähes 11 %. Tu-
los: työttömyys muka väheni, työl-
lisyys parani ja siksi työn tuotta-
vuus romahti.         

 
Kaudella 1991–2015 kan-

santulon jaon muutokset näyt-
tävät konkreettisesti, mitä si-
nä aikana toteutettu politiikka on 
saanut aikaan. Palkkojen osuus su-
pistui 15,0 miljardia ja julkisen ta-
louden 6,9 miljardia euroa. Suur-
ten ikäluokkien siirryttyä eläkkeel-
le uudet eläkkeet lisäsivät sotume-
noja, joten niiden osuus kasvoi 7,7 
miljardia euroa. Sen sijaan yksi-
tyisten voittojen osuus kasvoi 14,2 
miljardia euroa, siis saman verran 
kuin palkkojen osuus laski. Toteu-
tui mahtava tulonsiirto.

 Sipilän ongelmana on huoli 
tuottavuudesta, kapitalistien voi-
toista. Siksi työn tuottavuutta, työ-
läisten riistoa, on kovennettava pi-
dentämällä työssäolevien palka-
tonta työaikaa. On lisättävä niin sa-
nottua työn voimaperäisyyttä, jos-
sa nopean työskentelyn pitää olla 
entistä nopeampaa.

  Kuten sanottu jo sataviisi-
kymmentä vuotta on tiedetty, 
että työn tuottavuus on työläisten 
riiston tärkeä väline. Maailma ja 
tavat ovat muuttuneet, mutta nyt 
paremmalla työllisyydellä ja uusil-
la työpaikoilla koristellun lipun al-
la ja yhä raaemmin ”riistäjän ruos-
ka selkäämme soittaa”.

  
Kai Kontturi

Kolme asiaa, jotka poliitikkojen tulisi ratkaista

tuotannon kasvattamisessa jatku-
vasti uusia riskejä mm. geenimuun-
telulla, hormonilihan tuotannolla ja 
ydinvoiman tuotannolla. John Ken-
neth Galbraith on osuvasti analysoi-
nut tätä ”tyytyväisen enemmistön” 
ilmiötä, joka tarkoittaa keskiluo-
kan solidaarisuuden korvautumista 
egoismilla. Siinä taloudellinen kas-
vu on kannattavaa vain, koska sen 
kustannukset ja seuraukset on piilo-
tettu tai laitettu yhteiskunnan mak-
settaviksi. 

Joka vuosi maapallon pinta-
alasta entistä suurempi osa jää 
betonin ja asfaltin alle ja hiilidiok-
sidia nielevät vihreät ”keuhkot” su-
pistuvat hurjaa vauhtia. Pitemmäl-
lä aikajänteellä maapallon lämpöti-
la nousee ja napajäätiköt sulavat. 
Poliitikot heräävät vasta sitten, kun 
merivesien pinta nousee metreillä ja 

kehityksen pysäyttäminen on enää 
mahdotonta. 

Milloin otetaan niskalenk-
ki?

Näistä kolmesta mainitsemasta-
ni ongelmasta poliitikot ovat pää-
sääntöisesti hiljaa. Nyt agendan 
ovat vallanneet kolme päiväkoh-
taista ongelmaa, kuten eläke-, sote 
- ja kuntauudistus. Ne ovat kuiten-
kin vain pientä näpertelyä todellisiin 
lähiajan ongelmiin verrattuna. Edes 
näistä vähäpätöisistä uudistuksista 
Kataisen hallitus ei ole saanut niska-
lenkkiä. Milloin otetaan niskalenkki 
näistä kolmesta todellisesta ongel-
masta – tai edes keskustelu niistä?

Ari Ojapelto 
Tietokirjailija 

Ari.ojapelto@taloverkot.fi

Toimituksen väliotsikot
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Ancel Keys aloitti 1958 Seitsemän 
maan tutkimuksen, jossa löytyi 
muun muassa positiivinen korrelaa-
tio tyydyttyneen rasvan kulutuksen 
ja sydäntautien välille seitsemässä 
maassa, joista Suomi oli yksi.  Ongel-
mana on, että Keys jätti tarkoituksel-
lisesti pois 1) maat, joissa syödään 
runsaasti rasvaa, mutta on vähän sy-
dänsairauksia kuten Hollanti ja Nor-
ja, 2) maat, joissa rasvan kulutus on 
alhainen, mutta sydänsairauk sia on 
runsaasti kuten Chile.  Keys käytti 
tietoja vain maista, jotka tukivat hä-
nen teoriaansa.  Se on vain todista-
matonta teoriaa.

Lahjottuja ”tutkimuksia”

USAn sokeriteollisuus lahjoi 1960-lu-
vulla tutkijoita, jotta nämä lieventäi-
sivät sokerin ja sydänsairauksien vä-

listä yhteyttä ja syyttäisivät tyydytty-
neitä rasvoja.  Kalifornian yliopiston 
tutkija löysi lahjontaa koskevia asia-
kirjoja.  Niistä käy ilmi, että 50 vuo-
den aikana ravinnon rooli sydänsai-
rauksissa on ollut sokeriteollisuuden 
muokkaamaa.  Tähän kuuluu myös 
osa tämän päivän ravintosuosituk-
sista.

Asiakirjojen mukaan kaupal-
linen ryhmittymä Sugar Research 
Foundation SRF (Sokerin tutki-
mussäätiö), joka on nykyisin Su-
gar Association SA (Sokeriyhdistys), 
maksoi kolmelle Harvardin tutkijalle 
50 000 dollaria, jotta nämä julkaisi-
vat vuonna 1967 tutkimuksen 
sokerista, rasvasta ja sydänsairauk-
sista.  SRF valitsi tutkimukset artik-
keliin, joka julkaisusta tehtiin New 
England Journal of Medicineen, ja 

häivytti yhteyden sokerin ja sydän-
sairauksien välillä vierittäen syyn 
rasvalle.

Coca-Cola, joka on maailman 
suurin sokerijuomien tuottaja, oli 
tarjonnut miljoonia dollareita ra-
hoitusta tutkijoille, joiden tarkoitus 
oli vähätellä sokerijuomien ja ylipai-
non välistä yhteyttä.  Makeisten 
valmistajat rahoittivat tutkimuksia, 
joissa väitettiin, että makeisia syövät 
lapset painavat yleensä vähemmän 
kuin lapset, jotka eivät syö makeisia.

SRF vaikuttaa USA:n ravin-
tosuositukseen

Harvardin tutkijat ja sokeriteolli-
suuden johtohenkilöt, jotka tekivät 
asias sa yhteistyötä, eivät ole enää 
elossa.  Yksi sokeriteollisuuden lah-
joma tutkija oli Mark Hegsted, jos-
ta tuli Yhdysvaltojen maatalousmi-
nisteriön ravintojohtaja.  Hän aut-
toi 1977 luonnostelemaan Yhdys-
valtojen hallituksen ravintosuosi-
tuksen edeltäjän.  Toinen oli Harvar-
din ravinto-osaston johtaja Fredrick 
J. Stare.

Vuosikymmenien ajan ter-
veysviranomaiset ovat rohkais-
seet yhdysvaltalaisia vähentämään 
rasvan kulutusta.  Se on johtanut 
monet ihmiset syömään vähäras-
vaisia ja runsaalla sokerilla lisät-
tyjä einesruokia, joita monet asian-
tuntijat syyttävät nykyisestä ylipai-
no-ongelmasta.  Koska vähärasvai-
set einekset ovat mauttomia, niihin 
lisätään sokeria.  Tämä saa ihmiset 
syömään enemmän.

Lääketieteen lehdet eivät 

Neljätoista valtuutettua, joista 
voi käyttää erilaisia nimityksiä, 
aikoi yllättää Ilkka Salmisen lop-
putilipaperilla. Kaupunginjohtaja 
käsitteli paperia ainoalla oikeal-
la tavalla eli repi sen. Tarkemmin 
ajatellen ei voi kun hämmästel-
lä, kuinka aikuisia ihmisiä lapset-
taa. Hämmästyttää myös möläy-
tyksen ajankohta, kuntavaalit tu-
lossa, sote-ratkaisu tulematta, mi-
tä sitten olisi tehty jos Salminen 
olisikin hyväksynyt erottamisen?

Miltä suunnalta olisi löy-
tynyt uusi kaupunginjohta-
ja? Onko esim. kepulla kunnan-
johtajien reservi, josta tarvit-
taessa kutsutaan palvelukseen? 
Jämsän imagolle on tehty kor-
vaamatonta vahinkoa. Suomes-
sa ja maailmalla on tiedetty jo 
melkein 100 vuotta Jämsän ole-
van kahtiajakautunut kunta. 

Kahtiajako on levinnyt 
osaan puolueistakin, kuten kes-
kustapuolueeseen ja demareihin. 
Sitten kun sekavaan soppaan hei-
tetään lisäksi aimo annos kateutta, 
niin ei ole ihme, ettei eduskunnas-
sa ole yhtään jämsäläistä. Kateel-
linen toteaa: kun minä en pääs-
syt eduskuntaan, niin ei siellä si-
nuakaan tarvita. Kaupunginjohta-
ja Salmiselle toivotan jaksamista. 
Sinulla on valtuutettujen ja kun-
talaisten enemmistön kannatus.

Kuntavaaleissa äänestä-
vät huomioivat kenelle äänen-
sä antavat. Ryhmä Rämän julki-
suuteen tulo ennen vaaleja oli ai-
noa hyvä puoli oudossa manöö-
verissä.

Reino Welling
kaupunginvaltuutettu 

Jämsänkoski

Johan on Jämsässä markkinat
Kun palasin matkoilta 8.10., tutkin ensimmäiseksi saapuneen koti- 
ja ulkomaisen postin. Silmään ikään kuin tökkäsi kaupunginjohta-
ja Ilkka Salmisen kuva Keskisuomalaisen etusivulla. Lehden sisäsi-
vuilla olikin sitten melkoinen uutispommi. Sen verran yllättävä jot-
ta dekarit olivat pudota iltapuurolautaselle.

1960-luvulla vaatineet tutki-
joiden rahoitustietoja.  New Eng-
land Journal of Medicine vaati ra-
hoitustiedot vasta 1984 alkaen.  
Näin helpotettiin lahjottujen tutki-
musten huomaamista.  Edelleen on 
suhtauduttava teollisuuden teke-
miin tutkimuksiin kriittisesti.

Lisättyä sokeria tulee 
vähentää

Lasten ravinteita vailla oleva pika-
ruoka, välipalat, liika sokeri ja virvoi-
tusjuomat ovat tärkeimmät syyt las-
ten ja nuorten ongelmiin kuten lii-
kalihavuuteen ja hammasmätään 
sekä myöhemmin sydän- ja verisuo-
nitauteihin ja jopa aivojen rappeu-
tumiseen (esim Alzheimerin tauti).  
Kasvisten, hedelmien ja marjojen 
hiilihydraatit riittävät.

Sokerin pimitys
Englantilainen John Yudkin julkaisi 1972 kirjansa Pure, White and 
Deadly: The Problem of Sugar - Puhdasta, valkoista ja tappavaa: 
sokerin ongelma, jossa hän esittää sokerin tärkeimmäksi syyksi sy-
dän- ja verisuonisairauksille.  Kirja on suosittu, mutta vallalle jäi yh-
dysvaltalaisen Ancel Keysin teoria tyydyttyneistä rasvoista pahimpa-
na terveysuhkana.  Sokeriteollisuus teki rasvasta terveyden vihollisen.

Lasten päivä-ateria pyrkii 
muodostumaan makeista aamiais-
muroista, rasvattomasta maidosta, 
sokeroiduista maitotuotteista, mar-
gariinista, naksuista, kekseistä, pit-
soista, hampurilaisista, ranskalaisis-
ta perunoista, kolajuomasta, ener-
giajuomasta, perunalastuista, jääte-
löstä ja makeisista.

Vanhempia tulee valistaa liial-
lisen sokerin haitoista.  Vastuulli-
set vanhemmat huolehtivat lasten-
sa terveellisestä ruokavaliosta, jo-
ka ei sisällä runsaasti lisättyä soke-
ria.  Lisätyn sokerin käyttöä tulee ra-
joittaa elintarviketeollisuudessa, jo-
ka tarvitsee myös valistusta.

Hannu Kautto
Lähteet: Anahad O’Connor, How 
the Sugar Industry Shifted Blame to 
Fat, verkko 12.9.2016, Yle TV1 Akuut-
ti ja verkko.

Syksyllä sokerijuurikas nostetaan aumoihin Suomen ainoalle sokeriteh-
taalle Säkylään kuljetettavaksi. Pitkälti teollisuuden lobbausten vuoksi 
tarvittavista kaloreista jopa 30 % muodostu sokerista. Tarve olisi vain 
n. 10-15 %. Maanviljelijää iskettiin rajusti, kun EU:n sokerintuotantoa 
siirrettiin mm. Ranskaan. Ravintosuositusten järkeistäminen ei sokerin 
tarvetta lopeta. Ravinnon lisäksi siitä voidaan valmistaa alkoholipoltto-
ainetta autoihin ym. monia teollisuuden raaka-aineita.

RIISTÄJÄN RUOSKA
Kauan aikaa sitten vuonna 1936 tehtiin mykkäelokuva. Se kuvaa ny-
kyaikaa, jossa työn tuottavuuden oli pakko kasvaa. Elokuva kertoo, 
että työntekijöiltä vaaditaan yhä nopeampaa työskentelyä ja työnte-
ko yritetään yhdistää jopa lounastaukoon. Elokuvassa riistäjän ruos-
ka johti lopulta hermoromahdukseen, loppuun palamiseen. Charlie 
Chaplin osoittautui näkijäksi, kun elokuva kuvaa suoraan myös ny-
kyaikaa. Välineet vain ovat muuttuneet.

Riistäjän ruoskan näemme ja koemme päivittäin. Sen kokevat nekin, 
joilla on kohtuullinen toimeentulo. Monet arvaavat, että tälle nykyme-
nolle ei tule loppua ennen nykyisen talousjärjestelmän vararikkoa ja 
sitä seuraavan uuden järjestelmän rakentamista.
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Nuori tasavalta Komsomo-
lin hengessä

Donetskin kansantasavalta pitää 
omana syntymäpäivänään touko-
kuun 11. päivää vuonna 2014. Do-
netskin (DNR) ja Luganskin (LNR) 
kansantasavaltoja ei ole tunnusta-
nut yksikään valtio, ei edes Venäjä. 
Silti ne sinnittelevät vuodesta 2014 
omalla sosialismillaan. Ukraina pyr-
kii näännyttämään kansantasavallat 
taloudellisella saarrolla. Pankit eivät 
alueella toimi. Kansainvälinen pos-
ti ei kulje. Ukrainan hrivna on vain 
muisto. Molemmissa kansantasaval-
loissa on siirrytty ruplaan.

DNR on ottanut haltuunsa oli-
garkki Rinat Ahmetovan omistuk-
set. Terästehtaat on kansallistettu, 
mutta Donetskin ylpeys, Donbassin 
jalkapalloareena on vain DNR:n hal-
linnassa. Areenalla ei enää pelata jal-
kapalloa, vaan siellä jaetaan huma-
nitaarista apua. Ahmetovin raken-
nuttama korkea Viktoria-hotelli on 
DNR:n puolustusministeriön käy-
tössä.  

Itä-Ukraina on vaurasta aluet-
ta. Pelkästään Donetskissa on 125 
kivihiilikaivosta. Osa tehtaista on 
edelleen suljettuna, mutta Venäjän 
taloudellisella tuella tehtaat ovat 
jälleen käynnistymässä ja kivihiiliju-
nat kulkevat sekä Venäjälle että Uk-
rainaan. Valtaosan tuloistaan nuori 
kansantasavalta saa teräksestä, hii-
lestä ja maataloudesta. Alueella on 
runsaasti auringonkukka- ja vehnä-
peltoja.  Verotulot ovat kasvaneet jo 
niin, että syksyllä on varaa nostaa 
palkkoja ja eläkkeitä.

DNR kutsuu itseään kansanta-
savallaksi, jonka ihanteena on sosi-
alistinen yhteiskuntajärjestys. DNR:n 
suurimman puolueen, Molodaja 
Respublican nuoriso-osaston kesä-
kokouksessa Sedovassa Komsomol-
hengessä viedyssä tilaisuudessa pu-
heenjohtaja korosti, että kansanta-

savallassa on paljon työtä. ”Koulutus 
ja maatalous ovat syvissä vaikeuksis-
sa”, puheenjohtaja sanoi.   

Debaltsevo nousee Venä-
jän tuella

Debaltsevossa käytiin kaikkein ran-
kimmat ratkaisutaistelut ennen ase-
lepoa ja Minskin sopimusta tammi-
helmikuussa 2015. Jälleenraken-
nusviraston virkamies Irina Gordus 
kertoo, että taistelujen aikaan kau-
pungin 27000 asukkaasta vain noin 
5000 asukasta jäi kaupunkiin. Muut 
evakuoituivat. Tällä hetkellä asukas-
luku on jälleen 25000. ”Venäjän ta-
loudellisen ja humanitaarisen tuen 
avulla asukkaat ovat uskaltaneet pa-
lata”, Irina Gorbus kiittelee. Debalt-
sevon rautatiesolmukohdan talois-
ta 90 prosenttia sai osuman ja va-
hingoittui taisteluissa. Venäjä lähet-
tää kattopeltiä ja rakennusmateriaa-
leja sekä viikonloppuisin venäläiset 
vapaaehtoiset tulevat auttamaan 
ihmisiä jälleenrakennustöissä. De-
baltsevossa elintaso on paranemas-
sa Venäjän avun turvin. Kaupunki on 
saamassa kaasuputken suoraan Ve-
näjältä, sillä ennen sotaa Debaltse-
vossa ei ollut kaasua. 

”Ilman Venäjää emme pärjäi-
si”, Aleksandr Gordus sanoo. De-
baltsevossa on totuttu öisiin tulituk-
siin. Rintamalinja kulkee vain muu-
taman kilometrin päässä kaupungis-
sa. ”Ukropit rikkovat tulitaukoa jat-
kuvasti”, Aleksandr Gorbus sanoo. 
Ukrop on venäjää ja tarkoittaa tilliä. 
Se on DNR:n ja LNR:n pilkkanimi uk-
rainalaisille nationalisteille. ”Pommi-
tukset alkoivat muutama päivä sit-
ten. Emme pelkää, sillä olemme jo 
tottuneet pommituksiin”, Irina Gor-
dus sanoo. Debaltsevon taisteluissa 
kuoli noin 500 siviiliä, 1500 DNR:n 
sotilasta ja 5000 ukrainalaista soti-
lasta.   

Suomalainen sissi on ko-
vassa huudossa

Suomalainen sissi Petri Viljakai-
nen on arvostettu sotilas Lugans-
kin kansanarmeijassa. Hänen ko-

mentajansa, ydinfyysikko Aleksei 
Markov antaa suomalaisten vierai-
den kun niaksi Viljakaiselle päivän 
loman rintamapalveluksesta. Mar-
kov johtaa Prizrak-pataljoonaa, jo-
ka tarkoittaa suomeksi haamupa-
taljoonaa. Se koostuu ulkomaalai-
sista kommunisteista ja vapaaeh-
toisista. Jugosla vian ja Afganistanin 
sodan veteraanien lisäksi joukossa 
on chileläisiä, espanjalaisia, ranska-
laisia, italialaisia sekä intialainen et-
tä kolumbialainen.

Valtaosa heistä ei osaa am-
pua, kun he tulevat joukko-osas-
toon. Kolumbialainen ylisti suo-
malaista armeijaa, joka opettaa jo-
kaisen miehen ampumaan. ”Saat-
taa tulla tilanne, että joutuu vaihta-
maan hallituksen”, hän perusteli. Va-
paaehtoisille järjestetään pikakoulu-
tus aseen käsittelystä. He pääsevät 
suorittamaan aselepolinjalla olevil-
le tiesuluille vartiointitehtäviä. Pet-
ri Viljakainen on siirretty paikallis-
ten venäläisten joukko-osastoon, 
sillä hän kykenee tekemään itsenäis-
tä työtä. Hän on tiedustelu-upseeri.

Viljakainen odottaa parhail-
laan saavansa Luganskin kansan-
tasavallan sotilaspassin. Sotilaat 
saavat palkkaa kuukaudessa 15000 
ruplaa eli noin 200 euroa. Opettajan 
palkka on vastaavasti 10000 ruplaa 
eli 140 euroa kuukaudessa. Kaivos-
mies tienaa 25000 ruplaa eli noin 
350 euroa. ”Komentajalla on jota-
kin mielessä minun varalle, mut-
ta en tiedä mitä”, Viljakainen poh-
tii. Viimeiset kolme kuukautta ovat 
olleet täynnä jännitystä. ”Vastaam-
me tuleen, jos ukropit ampuvat ta-
vallista kovemmin”, Viljakainen ker-

too.Suomalaiselle sissille Itä-Ukrai-
nan maasto on painajainen. ”Tääl-
lä ei ole kuin peltoa. Metsät puuttu-
vat”, Viljakainen sanoo.

Venäläisjoukkoja ei ole 
näkynyt

Viljakainen vakuuttaa, ettei hän ole 
nähnyt Venäjän armeijan joukko-
ja alueella. Yksittäisiä vapaaehtoisia 
on Venäjältä tullut. Viljakainen pitää 
mahdollisena, että Debaltsevon rat-
kaisutaistelun yhteydessä kansanar-
meijan tankkien joukossa saattoi ol-
la Venäjän armeijan alueelle ujutta-
mia tankkeja. Mahdotonta ei myös-
kään ole, että jonkinlaista sodan-
johdollista konsultaatiota olisi tul-
lut ratkaisutaistelujen yhteydessä. 
Viljakainen itse on tullut Luganskiin 
vasta vuosi sitten, joten hänellä ei 
ole omakohtaisia havaintoja ratkai-
sutaisteluista. ”Saamme aseet sota-
saaliina. Emme tarvitse Venäjää”, Vil-
jakainen vakuuttaa. Hän esittelee 
rintamaesikunnan pihalla olevaa vii-
meisintä sotasaalista, panssariautoa. 
Komentaja Markov puolestaan tote-
aa, että jos paikalla olisi Venäjän ar-
meija, joukot olisivat olleet Kiovassa 
jo kauan sitten.

Viljakainen viihdyttää suoma-
laisia sotajutuilla. Hän oli tieduste-
lemassa Debaltsevon pohjoispuo-
lella, kun hän näki noin 4 kilometrin 
päässä hiilivoimalan viereisellä pel-
lolla 4 tykkiä, jotka ampuivat Debalt-
sevon kaupunkiin. Hän välitti tarkat 
koordinaatit taustalle. Viljakainen 
kertoo nähneensä, miten usean ty-
kin tai patterin isku tuhosi jalka väen 
aseman ja hetkeä myöhemmin ty-
kistön aseman. ”Mietin, pääsevätkö 

ukropit taivaaseen? Sinne päin ne 
ainakin lähtivät.”  

Kommunistiprikaatin har-
vat joukot

Donetskin ja Luganskin kansantasa-
valloissa ei voi olla tuntematta eu-
rooppalaisen vasemmiston romah-
dusta. Petri Viljakainenkin keksi vas-
ta Luganskissa, että hän on kommu-
nisti. Prizrak on kommunistiprikaati. 
Viljakainen jakaa kasarmin muiden 
ulkomaalaisten kanssa. Chileläinen 

Kansantasavallat nousevat- Itä-Ukrainassa eletään aidossa neuvostohengessä 
Suomalainen turistiryhmä vieraili Donetskissa 11.-20.07.2016. Suomalainen infoso-
dan veteraani Janus Putkonen toivottaa ensimmäisen suomalaisen turistiryhmän 
tervetulleeksi Donetskin kansantasavaltaan. ”Tervetuloa maailman vapaimpaan 
valtioon. Täällä ei ole pankkeja, ei puolueita eikä Yhdysvaltain lähetystöä. Värival-
lankumouksia täällä ei tarvitse pelätä”, Putkonen vakuuttelee. Putkonen perusti Do-
netskiin uutistoimisto Doni Newsin hiukan yli vuosi sitten. Sen ohessa hän järjestää 
matkoja maailman nuorimpiin valtioihin, Donetskin ja Luganskin kansantasavaltioi-
hin. Turistit ovat tavallisia ihmisiä ja kansalaisaktivisteja.  ”Näin levitetään tietoa, 
josta valtamedia vaikenee”, Putkonen toivoo. Janus Putkonen on vierailun jälkeen 
nimitetty Donetskin yleisradion pääjohtajaksi. 

Donetsk/Itä-Ukraina
teksti ja kuvat: 
Leena Hietanen

Kuva kertoo, miksi hitleriläiset pitivät Donetskin laakiosta kiinni vii-
meiseen saakka ja miksi Nato, EU ja USA ovat niin kiinnostuneita Uk-
rainasta. Maa on viljavaa vehnäntuotanto-aluetta ja maaperästä löy-
tyy kaivannaisia. Sen paljastaa horisontissa kaivostuotannon jätevuori.

Ennen sotaa Donetskin nimi oli Stalino. Fasisteilta Puna-armeija valta-
si Stalinon takaisin 8.9.1943. Kuvassa ”Vapauttajillesi Donbas” Suuren 
isänmaallisen sodan muistomerkki, joka on samalla kaupungin mer-
kittävä maamerkki.

Iltalomalla olevia Haamupataljoonan sotilaita ja suomalaisia turisteja
Suomalainen turistiryhmä osallistui paikallisten ihmisten järjestä-
mään MH-17 matkustajakoneen onnettomuuden muistotilaisuuteen 
21.7.2014. Koneen tuhoutuminen tapahtui 17.7.2014.

Sodan tuhoja näkee kaikkialla. kuvassa ilmapommitettu talo ja pommituksessa me-
nehtyneille uhreille asetettu muistotaulu. Taloon osui pommi samana päivänä, kun ta-
pahtui MH-17 matkustajakoneen maahansyöksyn.

Donetskista on noin 100 km Azovan meren rannalle, mutta sieltä saakka asukkaat käy-
vät viettämässä rantaelämää. Kuvassa kesän viettoa Azovan meren maisemissa.
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Salvador on heidän poliittinen ko-
missaarinsa. Paikalla on myös lääkä-
ri Luis Rosales, joka on tuonut huma-
nitaarista apua alueelle. Salvodoril-
la on Chilessä 7-vuotias tytär ja hy-
vä ammatti. Hän aikoo palata Chi-
leen vuoden lopulla. Etelä-amerik-
kalaisten ja chileläisten runsas osuus 
kommunistitaistelijoista selittyy Sal-
vadorin mielestä historiasta. 

”Chilessä on voimakas antifa-
sistinen perinne ja etelä-amerikka-
laisilla on yleisesti huonot kokemuk-

set Yhdysvaltain politiikasta”, Salva-
dor sanoo mainiten Chilen lisäksi 
esimerkkeinä Nicaraguan ja Argen-
tiinan. ”Etelä-Amerikasta puuttuu 
Neuvostoliiton ja Stalinin demoni-
sointi, joka Euroopassa on tuhon-
nut vasemmistoa”, Salvador arvioi. 
Espanjan ja ranskan kieliset vapaa-
ehtoiset ovat myös suojassa eng-
lannin kieliseltä Venäjä-vastaiselta 
propagandalta. Jotkut espanjalai-
set ovat maksamassa velkaansa ve-
näläisille heidän tuestaan fasismin 
vastaisessa taistelussa Espanjan si-
sällissodassa. 

Lääkäri Luis Rosales laulaa ka-
sarmin pihalla Viktor Jaran laulu-
ja. Yleisössä on vain pari suomalais-
ta, jotka tietävät, kenen lauluja Luis 
laulaa. Nuoret venäläiset ja suoma-
laiset eivät tunnista chileläistä kom-
munistilaulajaa. Salvador kehuu ky-
läläisten suhtautuneen ulkomaisiin 
sotilaisiin positiivisesti. Kylässä on 
200-300 asukasta. Pikkupojat pe-
laavat heidän kanssaan jalkapalloa 
ja vanhemmat ihmiset tuovat heil-
le ruokaa. Sotilaiden läsnäolo toi ky-
lään kaupan, sillä sotilailla on rahaa. 
”Jos tuntisin itseni miehittäjäksi, läh-
tisin heti kotimaahani Chileen”, Sal-
vador sanoo.

Novorossian rajat eivät ole 
pysyviä

Donetskin ja Luganskin kansanar-
meijoiden taistelutahto on korkeal-
la. Joukoissa on ”kasakoita”, jotka 
ovat valmiit siirtämään Novoros-
sian rajoja Harkovaan, Mariupo-
liin ja Odessaan. Kasakka-nimitys ei 
viittaa etnisyyteen vaan taistelutah-
toon. Kasakka puolustaa aina Venä-

Kansantasavallat nousevat- Itä-Ukrainassa eletään aidossa neuvostohengessä 
Suomalainen turistiryhmä vieraili Donetskissa 11.-20.07.2016. Suomalainen infoso-
dan veteraani Janus Putkonen toivottaa ensimmäisen suomalaisen turistiryhmän 
tervetulleeksi Donetskin kansantasavaltaan. ”Tervetuloa maailman vapaimpaan 
valtioon. Täällä ei ole pankkeja, ei puolueita eikä Yhdysvaltain lähetystöä. Värival-
lankumouksia täällä ei tarvitse pelätä”, Putkonen vakuuttelee. Putkonen perusti Do-
netskiin uutistoimisto Doni Newsin hiukan yli vuosi sitten. Sen ohessa hän järjestää 
matkoja maailman nuorimpiin valtioihin, Donetskin ja Luganskin kansantasavaltioi-
hin. Turistit ovat tavallisia ihmisiä ja kansalaisaktivisteja.  ”Näin levitetään tietoa, 
josta valtamedia vaikenee”, Putkonen toivoo. Janus Putkonen on vierailun jälkeen 
nimitetty Donetskin yleisradion pääjohtajaksi. 

jää. Seitsemän kasakkaa on salamur-
hattu, ennen kuin he ovat päässeet 
leikkimään sotasankaria viemällä 
joukkoja aselepolinjan yli. Salamur-
hien tekijäksi epäillään Venäjän tur-
vallisuuspalvelua, joka ei halua so-
taa Itä-Ukrainaan.  

Siltikään tämän hetkiset ase-
levon rajat, jotka jakavat kau-

punkeja keskeltä esikaupunke-
ja, eivät vaikuta pysyviltä. Suo-
malaisia vapaaehtoisia on Itä-Ukrai-
nassa kansantasavaltojen puolella 
tällä hetkellä kaksi. Useampikin on 
käynyt kuulostelemassa tilannetta, 
mutta palannut kotiin, kun on tullut 
selväksi, että vapaaehtoiset joutuvat 
tulilinjalle ja voivat kuolla. Petri Vil-
jakainen ei haaveile palaavansa ko-

ti-Suomeen. Hän pitää selvänä, et-
tä DNR:n ja LNR:n rajat eivät jää py-
syviksi vaan Harkova ja Odessa tu-
levat kuulumaan Novorossiaan. ”En 
tule kuolemaan tässä sodassa. Os-
tan Odessasta meren rannalta talon 
ja hevosen, jolla ratsastelen rannal-
la”, Viljakainen haaveilee.

Leena Hietanen

Chileläinen lääkäri Luis (vas.), Salvador, Petri Viljakainen ja Ville Sipi-
lä (oik.)

Debaltsevon jälleenrakennusviraston virkanainen Irina Gorbus ja hä-
nen aviomiehensä Aleksander Gorbus. Sodan jäljet näkyvät kaikkialla.

Sodan tuhoja näkee kaikkialla. kuvassa ilmapommitettu talo ja pommituksessa me-
nehtyneille uhreille asetettu muistotaulu. Taloon osui pommi samana päivänä, kun ta-
pahtui MH-17 matkustajakoneen maahansyöksyn.

Donetskista on noin 100 km Azovan meren rannalle, mutta sieltä saakka asukkaat käy-
vät viettämässä rantaelämää. Kuvassa kesän viettoa Azovan meren maisemissa.
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Viron saksalaisaika 1941–44 oli 
raakalaisten aikaa. Sodassa tapah-
tunut käänne aiheutti noissa viro-
laisissa natsiraakalaisissa paniikin. 
Sodan edetessä Neuvostoarmei-
ja lopetti kaikki natsien ja fasistien 
tappohommat, kaikki keskitys- ja 
tuhoamisleirit paitsi Virosta myös 
koko Euroopasta, joista suurin oli 
Auschwitz, jossa tapettiin miljoo-
nia juutalaisia, kommunisteja ja 
muita ali-ihmisiä.

Sofi Oksanen kääntää jälleen 
kerran kaiken päälaelleen. Hän 
saa Helsingin Sanomista (25.9) 
aukeaman verran tilaa huonosti ja 
epäjohdonmukaisesti kirjoitetulle 
jutulleen. Juttu on sillisalaattia. 
Asian ydin on hajallaan siellä tääl-
lä. Hän sanoo kirjoittaneensa Neu-
vostoliiton toteuttamasta virolais-
ten diasporasta, kansanmurhasta, 
pakolaisista, pakkosiirroista ja kes-
kitysleireistä.

  Kaiken tämän hän on kir-
joituksessa värittänyt taval-
la ikään kuin hänellä olisi omia 
kokemuksia. Hän muun muas-
sa sanoo muistavansa vielä, miten 
venäläiset taksinkuljettajat eivät 
ottaneet viroa puhuvaa asiakasta 
kyytiin. Lisäksi Sofi korostaa lähi-
historiaa, sillä kannattaa muistaa 
(Venäjän vallankumouksiin sidot-
tuna), että toisen maailmanso-
dan  jälkeen  65–70 miljoonaa ih-
mistä menetti kotinsa.

Neuvostoliiton jälleenra-
kennus sujui rivakasti 

Pienellä annoksella tiedonjanoa So-
fi olisi huomannut, että tarina 
omasta muistista on vain unta. Li-

säksi hän olisi huomannut, että so-
dan päätyttyä Neuvostoliiton Eu-
roopan-puoleisesta maasta 70 pro-
senttia oli raunioina. Sodan tuhojen 
korjaaminen oli siis ennennäkemä-
tön urakka, joka hoidettiin lyhyessä 
ajassa, kymmenessä vuodessa. Sen-
kin jälkeen uusia asuntoja rakennet-
tiin koko ajan kiihtyvään tahtiin.   

  Sotaonnen käännyttyä  nat-
seista ne, jota kynnelle kykenivät ja 
olivat tarpeeksi varakkaita, poistui-
vat maasta kiireen vilkkaa, sillä he 
tiesivät, että edessä oli maksun aika. 
Kaikki eivät kuitenkaan pystyneet 
poistumaan maasta. He painuivat 
maan alle ja metsiin, joista jatkoivat 
metsäveljinä sankarillisesti sotaansa 
Neuvostoliittoa vastaan.

  Sofi Oksanen kertoo, että 
hä nen isoisänsä liittyi Viron 
metsävel jiin, sillä hän ”ei halunnut 
jättää kotimaataan puhumattakaan, 
että hän olisi vetänyt ylleen vihol-
lisarmeijan univormun”. Hän ei siis  
halunnut luopua Natsi-Saksan ar-
meijan perinnöstä, vaan jatkoi san-
karillista peräänantamatonta taiste-
lua vihollisarmeijaa vastaan.

  Mitä Sofi Oksasen isoisä oli 
saksalaisten kanssa tai aikana 
Virossa tehnyt, siitä ei ole tietoa, 
mutta ilmeisesti ne liittyivät juuta-
lais- ja kommunistiongelman lopul-
liseen ratkaisuun. Joka tapaukses-
sa ne olivat kovia juttuja sen vuok-
si, että hän joutui painumaan maan 
alle, piiloutumaan metsiin. Nyt So-
fi salaa ne tai ei tiedä niistä mitään, 
joten vaivihkaa ne muuttuvat san-
karillisiksi Neuvostoliittoa vastaan 
tais televaksi metsäveljeksi.

Metsäveljet jatkoivat ter-
roriaan sodan jälkeen

Mitä näistä metsäveljistä tiede-
tään? Wikipedian mukaan ainakin 
sen, että he ryöstivät neuvostoliit-
tolaisia kauppoja ja rahakuljetuk-
sia, tekivät sabotaasihyökkäyksiä, 
surmasivat neuvostoliittolaisia mi-
liisejä, NKVD:n työntekijöitä, virka-
miehiä ja kommunisteja. Metsävel-
jet olivat niitä natseja, jotka tap-
poivat juutalaiset ja organisoivat 
keskitysleirit. He jatkoivat sodan-
aikaista raakalaisuuttaan. Metsä-
veljet eivät olleet pelkkä rikkauk-
sia hamuava rosvojoukko, vaan 
suunnitelmallisia ja järjestelmälli-
siä tappamista harjoittava raaka-
laisjoukko.

 Metsäveljistä oli pitkään va-
kavaa harmia Neuvosto-Virolle. 
Joidenkin arvioiden mukaan heiltä 
loppui voima ja toiminta ehtyi vas-
ta vuoden 1968 seutuvilla. Näin ol-
len on selvää, että Neuvostoliiton 
natsien puhdistus ei ollut ko-
vin tehokasta. Ilmiselvästi ajatel-
tiin, että suuret puhdistusoperaa-
tiot sitovat liikaa työvoimaa, jos-
ta on muutenkin huutava pula. Il-
meisesti ajateltiin, että aika hoitaa 
koko ongelman tavalla tai toisella.

  Viimeisen neljännesvuosi-
sadan aikana mielipidemuok-
kauksella on saatu ihmeitä ai-
kaan. Kaikki oikeistolainen ros-
ka on vallannut maailman julki-
suuden. Nyt Helsingin Sanomain 
kulttuurisivujen aukeamalla Sofi 
Oksanen on saanut julkaista jutun, 
joka on neuvosto- ja russofobian 
läpitunkema, sekava ja asiallises-
ti suorastaan ala-arvoinen, mutta 
se sopii roskalehtien linjaan. Sofi 
Oksanen omalla tavallaan räjäyt-
ti moraalittomuuden pankin ro-
maaneillaan, metsävelisympatial-
la sekä neuvosto- ja russofobialla, 
joissa huokuu, halusi tai ei, natsis-
min salakuljetus.

 
Kai Kontturi

Sofi, HS ja metsäveljet
Wikipedian mukaan virolaiset natsit pystyttivät so-
dan aikana saksalaisten avustuksella Viroon eritasoi-
sia ja eri tavoin nimettyjä keskitysleirejä 72. Leireille 
kerättiin kommunisteja, romaaneja, slaaveja sekä 
muita poliittisesti ja rodullisesti epäpuhtaita ihmisiä. 
Saksalaisten tultua Viroon virolaiset natsit tappoivat 
maan jokaisen juutalaisen ja lisäksi vielä suuren jou-
kon muualta tuotuja juutalaisia. Näistä ansioistaan Vi-
ro sai Hitleriltä Judenfrei-kunniaplaketin.
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Uusliberalismi vai 21. vuo-
sisadan sosialismi

Tiedotusvälineet väittävät Vene-
zuelan bolivaarisessa tasavallassa 
taisteltavan demokratiasta. Edusta-
vatko maan kaduille televisioiden 
kuvaruuduissa rynnineet oppositio-
ta edustavat kansalaiset maan väes-
tön enemmistöä – todellista kan-
sanvaltaa? Kysymys ei ole kansan-
vallan palauttamisesta, vaan valta-
taistelusta, joka kohdistuu yhteis-
kunnan kehityssuuntaan ja maan 
runsaiden luonnonvarojen hallin-
taan. Kuljetaanko kohti sosialismia 
vai palataanko uusliberalistiseen ka-
pitalismiin?  Venezuelan taloudelli-
nen eliitti ei ole hyväksynyt eikä tu-
le koskaan hyväksymään elintason-
sa laskemista ja omaisuutensa jaka-

mista. Sosialistinen hallitus jatkaa 
sinnikkäästi yhteiskunnan kehittä-
mistä kohti 21. vuosisadan sosialis-
mia rauhanomaisin keinoin. Onko 
tämä tie kuljettu loppuun?

Oikeistoparlamentti 
palauttaisi kapitalistien 
oikeudet

Maan kapitalisteja puolustavalla oi-
keisto-oppositiolla on lainsäädäntö-
valta hallussaan parlamentissa. Yh-
dysvaltojen tukema oikeisto-oppo-
sitio on kyennyt säätämään tähän 
mennessä parlamentissa vain itsel-
leen syytesuojan. Se ei ole kyennyt 
hyödyntämään 2/3 enemmistöään 
kansankongressissa, koska maan 
korkein oikeus eväsi tammikuus-
sa 2016 sen kolmelta kansanedus-
tajalta edustusoikeuden vaalivilpin 

vuoksi. Tämä päätös on voimassa sii-
hen asti, kunnes äänten ostoepäilyt 
on kumottu. 

Istuva parlamentti ei ole ko-
hentanut päätöksillään elintar-
vikkeiden ja lääkkeiden saata-
vuutta tai vakauttanut mitenkään 
maan taloutta. Oikeisto ja sen kan-
nattajat kiukuttelevat ja mella-
koivat kaduilla, koska niiden itsen-
sä oikeuttamaa yksinoikeutta ku-
luttamiseen ja tuotantovälinei-
den omistamiseen on loukattu. Ti-
lanne on historiallinen Latinalai-
sessa Amerikassa. Oikeisto osoit-
taa mieltään kaduilla demokra-
tian nimissä ja vaatii vasemmisto-
laisen presidentin eroa, jotta se sai-
si palautettua entiset etuoikeutensa. 
Poikkeuksellisesti armeija ja polii si 
tukevat yhä maan sosialistihallitus-
ta. Tilanne ei ratkea edes president-
ti Nicolas Maduron erottamisella, 
koska hänen vuoteen 2019 asti kes-
tävän toimikautensa suorittaisi lop-
puun PSUV:ia edustava maan vara-
presidentti professori Aristóbulo 
Istúriz.

Oikeisto hyödyntää öljyn 
alhaista maailmanmarkki-
nahintaa

Venezuelan oikeisto-oppositio hyö-
dyntää valtataistelussaan öljyn 
maail manmarkkinahinnan romah-
dusta, mustaa pörssiä, keinottelusta 
johtuvaa elintarvikkeiden hintojen 
nousua, ruokajakelun heikkoutta, 
lääkkeiden saatavuuden huonout-
ta ja kansallisen valuutan heikkoa 
arvoa. Raakaöljyn hintaromahdus 
v. 2015 alussa kohdistui tuhoisasti 
etenkin sellaisen suuren öljyntuot-
tajamaan kansantalouteen, joka sat-
sasi tulojaan kansalaistensa sosiaa-
lihuoltoon, terveydenhoitoon, kou-
lutukseen ja asuntorakentamiseen.

Venezuelan oikeisto-oppo-
sitio hyödynsi tilannetta välit-
tömästi. Se kiihottaa kansaa mel-
lakoimaan hallitusta vastaan. Se on 
valmistautunut kaikin mahdollisin 
keinoin vastavallankumoukseen. 
Se syyttää kaikesta maassa tapah-
tuneesta maan sosialistista hallitus-
ta.

Oikeisto vaatii paluuta 
USA:n tukeman eliitin 
valtaan

YK:n elintarvike- ja maatalousjär-
jestö (FAO) tunnusti v. 2015 Vene-
zuelan hävittäneen yhteiskunnas-
taan lähes täysin kansalaisten näl-
kiintymisen. Venezuelan elintarvik-
keiden ja lääkkeiden kauppa on täl-
lä hetkellä 20 suuryhtiön valvon-
nassa. Valtion ruokajakeluketjun 
kautta kansalaiset voivat kuitenkin 
hankkia kohtuuhintaisia elintarvik-
keita. Valtion ruokakauppaketjuil-
la MERCAL:illa (päivittäistavara) ja 
PDVAL:illa (maito- ja lihatuotteet) oli 
v. 2015 myymälöitä 20 osaval tiossa. 
Niissä työskenteli 85 000 ihmistä. 
Myyntipisteitä kertyi yli 20 000. Nii-
den osuus maan elintarvikejakelus-
ta oli 40 %. Valtion kaupoista voi os-
taa elintarvikkeita puolet halvem-
malla kuin yksityiskaupoista. Ne ta-
kaavat, että kaikki kansalaiset saavat 
ruokaa. Kauppaketjut hankkivat pe-
ruselintarvikkeita paikallisilta maati-
loilta ja osuuskunnilta.

On siis olennaista havaita, 
mistä bolivaarisen Venezuelan 
yhteiskunnallisessa kriisissä on 
kysymys. Maan oikeisto-oppositio 
ei vaadi yhteiskunnallisia uudistuk-
sia, vaan se vaatii yhä kiivaammin 
ennen presidentti Hugo Chávezin 
valtakautta vallinneiden tuotanto- 
ja omistussuhteiden palauttamis-
ta maahan. Paluuta aikaan, jolloin 

maan öljyvaroja hallitsi pieni, USA:n 
tukema eliitti, jolloin kaksikamaris-
ta parlamenttia hallitsi vuorotellen 
kaksi taantumuksellista puoluetta ja 
jolloin 80 % maan väestöstä eli köy-
hyydessä. Se vaatii yhtenä miehenä 
paluuta entiseen yksinomaan ka-
pitalistien, heidän virkakoneiston-
sa ja heidän apupuolueidensa hal-
litsemaan Venezuelaan. Kannattaa 
pohtia, kuka hyötyy vallanvaihdos-
ta, kenellä on tilaisuus toteuttaa se 
ja millä keinolla vallankaappausyri-
tys toteutetaan? Öljyn hinnan olles-
sa alhainen hallituksen taloudelli-
nen ja yhteiskunnallinen valta kape-
nee.

Bolivaarisen vallanku-
mouksen saavutuksia 
puolustettava
Ihmiset ovat erehtyväisiä ja kon-
kreettisessa elämässä tapahtuu vir-
heitä. Bolivaarisen vallankumouksen 
merkittävimpiä virheitä ovat olleet 
vallankumousprosessin viivyttely, 
liiallinen helläkätisyys oikeisto-op-
positiota kohtaan ja vallankumouk-
sen jatkumisen pitäminen itsestään-
selvyytenä. Tehdyt virheet ovat kor-
jattavissa ja ne eivät vähennä boli-
vaarisen vallankumouksen yhteis-
kunnallisten saavutusten arvoa.

 ”Niin kauan kuin on ollut 
olemassa luokkayhteiskuntia ja 
luokkataistelu on ollut niiden his-
torian olennaisin sisältö, niin kauan  
on poliittisen vallan valtaaminen 
ollut kaikkien nousevien luokkien 
päämäärä ja samalla myös kunkin 
historiallisen vaiheen lähtökohta ja 
päätepiste.” (Rosa Luxemburg)

Bolivaarisen vallankumouksen 
jatkumisen puolesta!

Matti Laitinen
7.9.2016

Toimituksen väliotsikot

Solidaarisuutta bolivaariselle vallankumoukselle

Korean sota päättyi 1953 aselepo-
sopimukseen eikä rauhansopimus-
ta ole allekirjoitettu siitä huolimatta, 
että aseleposopimuksessa näin so-
vittiin.  Yhdysvallat ei ole halunnut 
rauhaa.  Tähän problematiikkaan 
liittyy nykyinenkin tulenarka tilan-
ne Korean niemimaalla.

Energiakysymys

Neuvostoliiton ja sosialististen 
markkinoiden romahdettua Korean 

demokraattisella kansantasavallal-
la (KDKT) oli vaikeuksia saada ener-
giaa yhteiskunnan pyörittämiseksi.  
Vuonna 1994 aloitettiin ydinvoima-
lan rakentaminen tilanteen ratkai-
semiseksi.  Hanke oli täysin rauhan-
omainen.  Hanke keskeytyi USA:n 
painostuksen vuoksi ja pohjoisko-
realaiset suostuivat lopettamaan 
ydinvoimalan rakentamisen.

Vastineeksi USA lupasi ra-
kentaa kevytvesivoimalan, joka ei 

kelpaisi ydinaseen valmistamiseen.  
Jälleen USA ei pitänyt lupaustaan.  
Jälkeenpäin ajatellen korealaisten 
ei olisi kannattanut lopettaa ydin-
voimalatyömaataan.  USA laski, että 
KDKT romahtaa nopeasti energia-
pulaan eikä todellisiin toimenpitei-
siin tarvitse ryhtyä.

Ydinasekysymys

Tähän liittyy myös ydinasekysymys.  
Presidentti Kim Il Sung taisteli voi-
makkaasti ydinaseettoman Korean 
niemimaan puolesta.  USA:lla on ol-
lut ydinaseita Etelä-Koreassa ja Ko-
rean sodassa he niitä aikoivat käyt-
tääkin.  Ydinaseettoman Korean nie-
mimaan ajatus tuli tarpeettomak-
si, kun ydinaseita opittiin laukaise-
maan sukellusveneistä.  Pohjois-
Korean ydinaseen kehittäminen al-
koi, kun USA nimesi pahan akselin 
Irak – Iran – Pohjois-Korea ja hyök-
käsi Irakiin.

Korealaiset näkivät, että 
heidän on pystyttävä puolusta-
maan itseään.  Korealaiset tarjo-
sivat Yhdysvalloille hyökkäämättö-
myyssopimusta, joka olisi ratkaisut 
ongelman.  George W. Bush torjui 
ehdotuksen ja sanoi, että USA on ai-
na valmis hyökkäämään Pohjois-Ko-
reaan jopa ydinasein, jos tarvitaan.  
Tämä oli lopullinen niitti Pohjois-Ko-
rean ydinaseelle.

Avaruusteknologian kehit-
tämiseen korealaiset ovat pako-
tettuja kansainvälisten pakotteiden 
vuoksi.  Kukaan ei myy heille esi-

merkiksi riittävän tarkkoja säätieto-
ja.  Sen vuoksi he ovat joutuneet pa-
nostamaan omiin sääsatelliitteihin.

Pohjois-Korean vastainen 
propaganda

Jokunen sana vielä Korean vas-
taisesta propagandasta.  Melkein 
poikkeuksetta Pohjois-Koreaa kos-
kevat uutiset ovat negatiivisia ja yh-
tä usein ne osoittautuvat myöhem-
min vääräksi.  Muutamia esimerkke-
jä mainitakseni: pohjoiskorealainen 
torpedo ei upottanut eteläkorealais-
ta sotalaivaa Cheonania, Kim Jong 
Unin muusikkotyttöystävää ei te-
loitettu, Pohjois-Korean asevoimien 
komentajaa ei teloitettu jne.

Uutiset ovat peräisin Etelä-
Korean hallituslähteistä ja kon-
servatiivisesta Joson Ilbo –sanoma-
lehdestä.  Näillä muokataan asen-
neilmastoa Pohjois-Korea vastaisek-
si.  Valitettavasti porvarillinen propa-
ganda uppoaa Korean osalta myös 
moniin vasemmistolaisiin.  Vaikka 
länsimaista uutisointia yleisesti pa-
heksuttaisiinkin, Koreaa koskeviin 
uutisiin uskotaan.

Leiri 14

Toinen lukunsa ovat loikkarien kir-
joittamat kirjat.  Esimerkiksi Leiri 14, 
joka on hyvin kuuluisa kirja, osoit-
tautui sepitetyksi.  Kirjoittaja ei ollut 
ollut poliittinen vanki eikä syntynyt 
leirillä kuten hän väitti.  Sen sijaan 
hän oli ollut leirillä seksuaalirikok-
sen vuoksi, mutta sittemmin vapau-

tunut.  Ihmisoikeusraportit perustu-
vat näiden loikkarien kertomuksiin, 
joita Etelä-Korean hallitus rahoittaa.

Loikkarien kertomusten val-
heellisuus on vähitellen alkanut 
paljastua, kun KDKT on ryhty-
nyt oikomaan törkeimpiä väitteitä.  
Esi merkiksi Leiri 14:n osalta poh-
joiskorealaiset latasivat YouTube-
palveluun kirjoittajan isän haastat-
telun, joka osoitti kirjoittajan väit-
teet virheellisiksi.  Lopulta kirjoitta-
jan oli itse myönnettävä kirjan ole-
van fiktiota.

Lopulta kyse on kuitenkin 
sii tä, että USA:lle on strategises-
ti tärkeää säilyttää asemansa Koil-
lis-Aasiassa ja siinä ”Pohjois-Korean  
uhalla” on tärkeä merkitys.  Jos Poh-
jois-Korean uhkaa ei pystyttäisi 
pitämään keinotekoisesti yllä, pu-
toaisi pohja pois USA:n läsnäololle 
Etelä-Koreassa ja Japanissa.  Niin 
epäsuosittua tuo läsnäolo näiden 
maiden kansalaisten keskuudessa 
on.

Korean sosialismi toimii

Pohjoiskorealaiset elävät erittäin hy-
vin toimivassa sosialistisessa yhteis-
kunnassa, jossa työskennellään ah-
kerasti yhteisen päämäärän puo-
lesta.  Uskallan väittää, että korea-
lainen sosialismi toimii paremmin 
kuin sosialismi Itä-Euroopassa aikai-
semmin.

Työläisten työllään tuottama

Pohjois-Korean tilanne ja oikeistopropaganda

Venezuelan bolivaarinen tasavallan hallitus on kansainvälisen me-
dian yksisuuntaisen arvostelun ja alituisen kyseenalaistamisen koh-
teena. Maan tilannetta vääristellään ja sen oikeisto-opposition mer-
kitystä suurennellaan. Uutistoimisto CNN:n mukaan oikeisto-oppo-
sitio ilmoitti sen 1.9.2016 järjestämään mielenosoitukseen osallistu-
neen miljoona ihmistä. Uutistoimisto jätti mainitsematta, että halli-
tusta tukevat chavistat marssivat samaan aikaan myös massiivises-
ti Caracasin kaduilla. Maan ulkoministeri Delcy Rodriguezin selvi-
tyksen mukaan oikeisto-opposition mielenosoittajien lukumäärä 
jäi vain 30 000 osanottajaan. Kansallinen bolivaarinen tiedustelu-
palvelu pidätti mielenosoituksen yhteydessä useita tarkka-ampu-
jia, joiden tarkoituksena oli aiheuttaa sekasortoa tulittamalla mie-
lenosoittajia.

Korean niemimaan poliittinen tilanne juontaa juurensa toisen maail-
mansodan lopputuloksesta ja Korean vapautumisesta Japanilaisten 
imperialistien diktatuurista 1945 ja tuolloin tapahtuneesta Korean 
jaosta 38. leveyspiirin mukaan. Korealaiset olisivat halunneet yhte-
näisen, sosialistisen Korean, mutta se ei sopinut USA:n imperialis-
teille, jotka halusivat Koreasta sillanpääaseman Neuvostoliittoa ja 
myöhemmin Kiinaa vastaan.  USA:n tuella Etelä-Koreaan perustettiin 
Syngman Rheen johtama oikeistodiktatuuri, joka teki jatkuvia pro-
vokaatioita pohjoista vastaan sekä ennen Korean sotaa että sodan 
jälkeen.  Vuonna 1950 esimerkiksi Etelä-Koreassa teloitettiin 100 000 
kommunistiksi tai vasemmistolaiseksi epäiltyä kansalaista.

Venezuelan työväenluokka osoittaa uskollisuuttaan bolivaariselle val-
lankumoukselle ja puolustaa maansa sosialistista hallitusta.

Korean vapautuessa 40 vuotta kestäneestä Japanin miehityksestä 
400000 asukkaan Pjöngjangissa oli vain joitain kouluja, mutta ei yli-
opistoa. Kim Il Sung’in aloitteesta alettiin välittömästi rakentaa yliopis-
toa, joka vihittiin käyttöön 1.10.1946. Nykyisin se on maailmanluokan 
yliopisto, johon kuuluu mm. 7 yliopistoa ja yli 500 laitosta ja laborato-
riota. Kuvassa panoraamanäkymä Kim Il Sung yliopistosta.
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Kurdit ovat Lähi-Idän toiseksi suu-
rin etninen ryhmä. Heidät on jaettu 
neljään eri maahan: Irak, Iran, Syyria 
ja Turkki. Kurdeilla ei ole omaa val-
tiota ja heitä on kutsuttu Sykes-Pi-
cot sopimuksen häviäjiksi. Vuonna 
1916 tehty sopimus on jättänyt kur-
dit yksin taistelemaan itsenäisyyten-
sä puolesta. Viime vuosina Kurdien 
kapinallisuus ja itsenäistymisen halu 
on lähtenyt uuteen nousuun.

Kurdit käyvät itsenäisyys-
taistelua

Turkin hallitus on tuhonnut kur dien 
asuinalueet kymmenissä eri kau-
pungeissa. Alueet ovat jo pitkään ol-
leet hylättyinä ja hallituksen tarkoi-
tus on sijoittaa turkkilaisia ja arabe-
ja alueelle, minkä kurdit tuntevat ni-
mellä Bakur. Iranissa on monia kur-
dien vapautusliikkeitä, mutta halli-
tus on usein turvautunut kidnap-
pauksiin ja teloituksiin. Irakissa on 
pitkälti saavutettu se, mitä muut 
kurdien ryhmittymät haluavat, mut-
ta Irakin Kurdistanin malli perustuu 
ehdottomaan yhteistyöhön öljy-yh-
tiöiden kanssa. Irakin Kurdistanin 
presidentti tekee yhteistyötä Turkin 
ja Iranin kanssa muiden Kurdien liik-
keiden hävittämiseksi.

Syyrian epätasapainoinen ti-
lanne on johtanut siihen, että pai-
kalliset kurdit ovat ottaneet asiat  
omiin käsiinsä. Viimeaikoina tämä 
on myös herättänyt kiinnostusta 
länsimaissa Turkin hallituksen va-
lituksista riippumatta. Turkki, Iran, 
Irak ja Syyria pitävät juuri perustet-
tua Kurdistania terroristijärjestönä. 
Turkilla ja Iranilla on todistetusti yh-
teyksiä ISIS, Jabhat Al Nusra sekä lu-
kuisiin muihin terroristijärjestöihin.

Rojavan järjestelmä nojaa 
PKK:n tavoitteisiin

Syyrian ja Irakin konflikteissa on 
monta osallista. Rojavan vallanku-
mouksen takana on PYD puolue, jo-
ka kuuluu suurempaan KCK kurdi-
ryhmittymien liittoon. KCK:n ideolo-
gia perustuu pitkälti PKK:n perusta-
jan, vuodesta 1999 vangitun Abdul-
lah Öcalanin kirjoituksiin. Öcalan on 
Lähi-Idän modernin demokraattisen 
konfederalismin ja naisten oikeuk-
sien edelläkävijä. Alun perin kom-
munistinen PKK on jälkeenpäin ha-
jaantunut moneksi eri ryhmittymäk-

si 90-luvulta alkaen. Kaikki kurdien 
aseelliset siivet kannattavat PKK:n 
arvoja, lukuun ottamatta Irakin Kur-
distanin Peshmerga -joukkoja, jotka 
saavat USA:lta rahallista tukea.

Vuodesta 2014 lähtien USA on 
aloittanut Syyrian kurdien YPG:n 
tukemisen ilmaiskuilla. Rojavan 
sotilaallinen menestys ISIS terroris-
tijärjestöä vastaan herätti monien 
länsimaalaisten poliitikoiden mie-
lenkiinnon. Turkin hallituksen ter-
roristiluokituksesta sekä lukuisista 
valituksista riippumatta länsimaat 
päättivät tukea aiemmin  matalaa 
profiilia pitänyttä joukkoa. Ilmais-
kujen sekä satunnaisten asetoimi-
tuksien avulla YPG on ollut ainoa 
ryhmä konfliktialueella, joka ei ole 
päästänyt terroristijärjestöä alueel-
leen. Alueilta on vapautettu tuhan-
sia naisia seksiorjuudesta ja lapsia 
on pelastettu joutumasta sotilaik-
si. Monesti näiden perheiden täy-
si-ikäiset aikuiset miehet on löydet-
ty kuolleina.

Rojava tukeutuu demokra-
tiaan

Rojava on alueen ainoa vakavasti 
otettava sekulaarinen demokratia. 

Tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kun-
nioittaminen ovat perusolettamuk-
sia. Johtavassa PYD puolueessa on 
kaksi presidenttiä. Maata johtaa de-
mokraattisesti valitut nainen ja mies 
yhdessä. PYD:n politiikka perustuu 
demokraattiseen konfederalismiin 
ja sveitsiläistyyppiseen suoran de-
mokratian kantoni-järjestelmään. 
Itsehallintoa ja autonomiaa pide-
tään korkeassa arvossa. Uskonnon-
vapaus ja oman kielen harjoittami-
nen ovat jokaisen oikeus. Rojava on 
ollut myös turvapaikka monelle syy-
rialaiselle ja irakilaiselle uskonnolli-
siin ja seksuaalivähemmistöön kuu-
luville.

Rojava ansaitsee jokaisen län-
simaalaisen huomion. Länsimaa-
laiset arvot kuten demokratia, us-
konnonvapaus, sananvapaus ja hy-
vinvointi ovat vahvasti läsnä Roja-
van vallankumouksessa. Kaikesta 
tästä riippumatta YPG ei ole saavut-
tanut kansainvälisen yhteisön suur-
ta tukea tai näkyvyyttä, samalla ta-
valla kuten Vapaa Syyrian Armei-
ja FSA. YPG:n naisten rykmentti YPJ 
on naistaistelijoiden ansioista pääs-
syt länsimaiden mediaan, mutta hei-
dän ideologiansa sekä rauhansano-
mansa on pitkälti jäänyt kuulumat-
ta. YPG:n taistelijoista 25 prosenttia 
on naisia. Rojavan kansanpuolus-
tusjoukot ovat maailman johtavim-
pia tasa-arvon ja naisten oikeuksien 
puolustajia. Kansanpuolustusjouk-
koja johtaa myös nainen ja mies yh-
teisesti.

Turkki sotii Rojavaa vas-
taan

Turkki ja PKK, mistä YPG on inspiroi-
tunut, ovat sotineet keskenään jo yli 
30 vuotta, PKK:n perustamisesta läh-
tien. Kurdien vapautusliikkeet ja sis-
sitoiminta on vuodesta 2001 leimat-
tu terrorismiksi. Turkista on monesti 
vuotanut tietoa, jonka mukaan halli-
tus tukee islamistisia terroristijärjes-
töjä Syyriassa kurdeja vastaan. 

Turkki osallistui ISIS terroristi-
järjestön koalition pommituksiin, 

Kansan äänen järjestöt tuke-
vat Rojavan edistyksellistä de-
mokratiakehitystä ja osallistu-
vat Rojavan puolesta ”Näpit ir-
ti Rojavasta”- liikkeen toimin-
taan.  Rojavaa tukevia tapahtu-
mia järjestettiin mm. 30.1.-16 
sekä 24.9.-16 Helsingissä (katso 
Kansan ääni 3/16). 

Samalla kun toteamme tyydytyk-
sellä Rojavan positiivisen kehityk-
sen, olemme hyvin huolissam-
me tulevaisuuden suhteen, jo-
ka herättää monia ristiriitaisia ky-
symyksiä. Alueella vallitsee sota. 
Ympärillä olevat taantumukselli-
set kapitalistivaltiot tuskin seuraa-
vat Rojavan edistyksellistä yhteis-
kuntakehitystä positiivisesti. Syy-
riassa käytävä sota ei ole enää si-
sällissota, vaan Syyrian  a lueel-

  la on käynnissä alueellinen valta-
kamppailu. 

Mikäli Syyriaa koossa pitävä 
nykyhallinto joutuu syrjäytetyk-
si, seuraa todennäköisesti Libyan 
tapaan kaaos. Siksi Kansan äänen 
järjestöt katsovat, että läntisten 
kapitalistimaiden ja taantumuk-
sellisten arabimaiden Syyrian vas-
tainen hallituksenvaihto-operaatio 
tulee kyetä torjumaan. Miten Ro-
java kykenee siinä tilanteessa sel-
viytymään? 
Tuleva tilanne olisi kyettävä en-
nakoimaan ja löydettävä sellai-
set taktiset liittolaiset, jotka salli-
vat Rojavan säilyttää valitsemansa 
tien, joka on edistyksellinen liittou-
tumaton ”kolmas tie”. Tulee myös 
muistaa, että Syyria on alueel-
la yksi harvoja demokratioita. 

(KÄ/toim)

Solidaarisuutta Rojavalle

Rojavan ennennäkemätön sekulaari demokratia
Yli viisi vuotta kestäneessä Syyrian sisällissodassa yksi ryhmä on onnistunut ylittämään odotukset ja pit-
kälti välttänyt ihmisoikeusloukkaukset. Pohjois-Syyrian, Rojavan kansanpuolustusjoukot; YPG on saavut-
tanut kulttistatuksen länsimaalaisten silmissä. Rojava on Lähi-Idän ensimmäinen oikeasti demokraatti-
nen valtio. Rojavan vallankumous on jotain ennennäkemätöntä.

mutta suurin osa tiputetuista pom-
meista räjähti Rojavan alueella. Kur-
dit ovat kutsuneet Turkin hallituk-
sen ISIS vastaisia pommituksia ilo-
tulituksiksi. Viimeaikaisten tapahtu-
mien takia Turkki on siirtymässä yhä 
islamistisempaan valtionmuotoon 
presidentti Erdoganin johdolla.

Menestystä ISIS:n vastai-
sessa taistelussa

Tänä vuonna YPG saavutti suuria 
aluevaltauksia terroristijärjestöiltä. 
Samalla se luo uudenlaista poliittista 
järjestelmää. YPG tekee työtä, josta 
monet valtiot ovat irtisanoutuneet, 
vaikka terrorismin kasvu on pitkäl-
ti johtunut länsimaalaisten aiheut-
tamien sotien jättämästä valtatyh-
jiöstä. Lähi-idän levottomuuden yk-
si syy on monesti lännen ja muiden 
maiden tuki väärille ryhmittymille.

Turkin ja ISIS:n huoltoväylät 
on suljettu, menetetyt maa-alueet  
on saatu takaisin ja sadat tuhannet 
ovat voineet palata kotiinsa. Turkin 
irtautuminen sekulaarisista arvoista 
saattaa herättää länsimaiden mie-
lenkiinnon Rojavaan. ISIS:n sekä mo-
nien pienempien islamististen terro-
ristiryhmittymien riveissä taistelee 
vieläkin satoja tuhansia ihmisiä, jot-
ka ovat valmiita hirmutekoihin us-
konnon takia. Rojavan ja muiden et-
nisten vähemmistöjen kokema kau-
hu ja sorto uskonnollisen fasismin 
alla on tuomittava. Vapaa-ajattelua 
on tuettava ympäri maailmaa.

Anter Yasa, 25.9.2016 
Helsinki

Toimituksen väliotsikointi

Pohjois-Korean tilanne ja oikeistopropaganda

lisäarvo hyödyttää suoraan kansalai-
sia eli parantaa elämisen tasoa.  Kyl-
lä kai silloin voidaan puhua ihmisoi-
keuksien huomattavasti parem-
masta toteutumisesta kuin meil-
lä Suomessa.  Meillähän kapitalis-
ti anastaa leijonanosan työläisten 
tuot tamasta lisäarvosta ja se on 
poissa yhteiskunnan kehittämisestä.

Vielä Korean nykytilanteesta.  
Pohjois-Korea on onnistunut uudis-
tamaan teollisuuttaan ja maatalout-
taan pakotteista huolimatta.  Jutte-
lin pari viikkoa sitten Korean Tuk-
holman lähetystön vastaanotol-
la ruotsalaisen avustustyöntekijän 
kanssa.  Hänen mukaansa voidaan 
sanoa, että korealaiset ovat saaneet 
kuntoon elintarviketuotantojärjes-
telmänsä.  Se on kyllä merkittävä 
saavutus ja luo pohjaa yhteiskun-
nan kehittämiselle.

Jatkuvat luonnonkatastro-
fit

Pohjois-Koreasta 80 % on vuoristoa 

ja se on herkkää luonnonkatastro-
feille.  Tämän vuoden elokuun vii-
meisinä päivinä Pohjois-Hamgyon 
maakunnassa satoi kahden päivän 
aikana 30 cm vettä.  Tumenjoen pin-
ta nousi pahimmillaan 12 metriä.  
Tulvissa tuhoutui yli 30 000 asuntoa, 
samoin alueen tiet, sillat ja rautatiet 
kärsivät merkittäviä vahinkoja.  Kaik-
kiaan tulvista kärsi 600 000 ihmistä.

KDKT:n hallitus lopetti kaik-
ki muut rakennushankkeet ja siir-
si kaikki liikenevät voimavarat tuho-
alueen korjauksiin.  Tavoitteena oli, 
että marraskuun loppuun men-
nessä olisi rakennettu ja korjattu yli 
100 000 asuntoa.  Tällainen voima-
varojen liikuttelu ei olisi mahdol-
lista missään muualla kuin Koreas-
sa.  Nämä luonnonkatastrofien ai-
heuttamat ongelmat ovat merkit-
tävä haaste korealaisille.  Ilman nii-
tä yhteiskunnan kehitys olisi tietysti 
paljon nopeampaa.

Juha Kieksi
Alustus Kansan äänen syysseminaa-
rissa 1.10.2016
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Norjan Kommu-
nistinen puolue 
pitää 29. puolue-
kokouksensa 5.-
6.11.2016 Trond-
heimissa. Kom-
munistien Liitto 
lähetti puolueko-

koukselle seuraavansisältöisen 
tervehdyksen:

”Hyvät Toverit, rakkaat kongres-
siedustajat. Tällä hetkellä eläm-
me dramaattisten kansainvälis-
ten muutosten aikakautta. Nä-
mä muutokset haastavat edistyk-
selliset voimat taistelemaan entis-
tä päättäväisemmin sotaa, uusli-
beralismia ja erilaisia muita kapita-
lismin aiheuttamia globaaleja uh-

kia vastaan. Tänä päivänä on ole-
massa yhä kasvava tarve yhteisel-
le luokkataistelutaktiikalle kapitalis-
mia vastaan.

Jatkuvasti kärjistyvät luok-
kavastakohdat ja esimerkiksi il-
mastonmuutos vaativat tarkkaa 
marxilaiseen tieteeseen perus-
tuvaa analyysiä kommunististen 
ja työväenliikkeen nykytilantees-
ta ja tulevaisuuden haasteista. On 
olemassa suuri tarve uudelle, uusli-
beralistisen politiikan vastaiselle 
kansanrintamalle Euroopassa ja 
muualla maailmassa.

Toivomme, että tulevai-
suudessa olisi mahdollisuuksia 
jatkaa keskusteluja taktisista ja 
ideologisista kysymyksistä, jotka 
ovat yhteisiä meille kaikille. Uskom-

me, että vain näiden analyysien 
avulla pystymme kehittämään yh-
dessä kansallista ja kansainvälistä 
luokkataistelutaktiikka ja vasta-
ta haasteisiin, joita historia asettaa 
meille.

Puolueemme haluaa lähettää 
toverillisen ja solidaarisen 
terveh dyksen Norjan Kommu-
nistiselle Puolueelle. Toivomme, 
että puolueenne 29. kongressi on 
onnistunut, ja että se auttaa tei-
tä kamppailussanne sosialismin ja 
rauhan puolesta, sotaa ja imperia-
lismia vastaan.

Kaikki maailman työläiset, 
yhdistykää!

Kommunistien Liitto, Suomi
Kalevi Wahrman

Norjan kommunistien puoluekokous marraskuussa
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Käytännön johtopäätös tästä on 
se, että kannattaa keskittyä ajat-
telemaan ja kuvittelemaan sitä, 
minkä haluaa toteutuvan eikä sitä, 
minkä ei halua toteutuvan. Kan-
nattamisen asenne on voittoisam-
pi kuin vastustamisen asenne.

Jos haluaa hyvinvointiyh-
teiskuntaa, on parempi kannat-
taa hyvinvointiyhteiskuntaa kuin 
vastustaa sen alasajoa. Vaikka tek-
nisesti ja loogisesti kyse olisi sa-
masta asiasta, niin psykologisesti 
noilla on eroa kuin yöllä ja päiväl-
lä. Ensimmäisessä tapauksessa ih-
misellä on mielikuva kukoistavas-
ta hyvinvointiyhteiskunnasta, jäl-
kimmäisessä tapauksessa ihmisel-
lä on mielikuva hyvinvointiyhteis-
kunnan alasajosta. Kummassakin 
tapauksessa alitajunta vie ihmis-
tä kohti sen toteuttamista, mistä 
hänellä on elävä mielikuva mie-
lessään.

Vastustamisesta kannat-
tamiseen – asettakaam-
me asialistamme itse

Sen sijaan, että kertoisimme kan-
salle, mitä vastustamme, meidän 
on kerrottava kansalle, mitä kan-
natamme, mitä ajamme, mitä ha-
luamme. Meidän viestintämme 
pitää olla itsenäistä, omaehtoista 
viestintää, joka kumpuaa meidän 
omista tavoitteistamme. Se ei saa 
olla pelkkää kommentointia sii-
hen, mitä meidän vastustajamme 
tekevät, suunnittelevat ja viestivät. 
Meidän on itse asetettava oma 

asialistamme, josta puhutaan. Em-
me saa alistua siihen, että vastusta-
jamme asettaa asialistamme.

Hyvä esimerkki positiivisesta 
oman asialistan asettamisesta ja 
puolustamisesta on Joukkovoiman 
mielenosoituksissa näkynyt iskulau-
se ”Voittoisa työkansa nojaa sosialis-
miin”. Tuo iskulause kertoo positiivi-
sista asioista, joita tavoitellaan, ei-
kä suuntaudu (ainakaan kielellisel-
lä tasolla) mitään eikä ketään vas-
taan. Yleisesti ottaen ihmiset halua-
vat välttää riitoja ja vastakkainaset-
teluja niin kauan kuin suinkin mah-
dollista. Siksi on helpompi kutsua 
ihmisiä mukaan rakentamaan uutta 
omaa projektia kuin repimään alas 
jonkun toisen projektia. Vaikka kyse 
olisi teknisesti ja loogisesti samas-
ta asiasta (niin kuin on silloin kun 
nuo projektit ovat toisilleen vastak-
kaisia), niin psykologisesti noilla on 
eroa kuin yöllä ja päivällä.

Luokkataistelun lähtökoh-
ta on elävän mielikuvan 
luominen siitä, mitä halu-
taan saavuttaa

Tärkeintä taistelussa sosialismin 
puolesta on konkreettisen elävän 

mielikuvan luominen sosialistisesta 
hyvinvointiyhteiskunnasta. Sellais-
ta kuvaa voi alkaa luoda puhtaalta 
pöydältä omien ajatusten mukaises-
ti. Sellaista kuvaa voi myös hakea jo 
olemassa olevista sosialistisista yh-
teiskunnista kuten esimerkiksi Poh-
jois-Koreasta.

Pohjois-Korean uutisointi hei-
dän omasta yhteiskunnastaan an-
taa hienon kuvan sosialistisesta yh-
teiskunnasta, jossa valta on kansal-
la ja jossa kaikki – aivan ylintä joh-
toa myöten – tekevät työtä kansan 
elintason entisestään kohentami-
seksi. Uusia tuotantolaitoksia raken-
netaan ja vanhoja päivitetään. Uusia 
keksintöjä tehdään ja otetaan käyt-
töön tuotannon tehostamiseksi.

Ihmiset tekevät työtä oman 
hyvinvointinsa eteen – ei kapitalis-
tien rikastuttamiseksi. Ihmiset eivät 
ole työttömiä eivätkä kodittomia. 
Uutisista välittyy aito talkoohen-
ki, jossa koko porukalla maan ylin-
tä johtoa myöten, tehdään töitä ko-
ko porukan hyväksi. Yhteiskunnasta 
puuttuvat riistäjät ja välistävetäjät ja 
kansa tuntee vahvaa yhteenkuulu-
vuutta ja osallisuutta.

Totta vai tarua?

Jotkut saattavat kysyä, onko Poh-
jois-Korean oman uutisoinnin an-
tama kuva täysin todenmukainen. 
Tässä on koko jutun ydin: sillä ei 
ole merkitystä meidän kannaltam-
me. Riittää, että se auttaa muodos-
tamaan kuvan sellaisesta yhteiskun-
nasta, joka olisi tavoittelemisen ar-
voinen ja että tuo kuva leviää mah-
dollisimman monen ihmisen mie-
leen.

Meidän tilanteemme Suomes-
sa on se, että meidän olisi ensi ti-
lassa luotava konkreettinen ja elä-
vä mielikuva siitä tavoitteesta, jo-
hon pyrimme. Pelkkä ei-toivottujen 
asioi den vastustaminen ei riitä, vaan 
kuten aiemmin on todettu, se voi 
toimia jopa tarkoitustaan vastaan. 
Pitää olla positiivinen ja konkreetti-
nen tavoite, johon pyritään, ja se ta-
voite pitää kertoa kansalle. Tuollai-
sen kuvan luomiseksi Pohjois-Ko-
rean tarjoama uutisointi on mitä 
mainioin inspiraation lähde.

Oma tavoitteemme

Vaikka Pohjois-Korean uutisointi on 

mitä mainioin inspiraation läh-
de, se ei välttämättä tarkoita si-
tä, että meidän olisi pyrittävä ta-
san tarkkaan samanlaiseen yhteis-
kuntaan kuin Pohjois-Korea. Mutta 
se tarkoittaa, että on pyrittävä yh-
teiskuntaan, jossa valta on kansal-
la, ja jossa asioista päätetään de-
mokraattisesti. On pyrittävä yh-
teiskuntaan, jossa kansa on oman 
kohtalonsa muovaaja ja oman yh-
teiskuntansa isäntä eikä pelkäs-
tään pienen vähemmistön työka-
lu niinkuin kapitalistisissa yhteis-
kunnissa.

Muista, että tavoitteen edis-
tämiseksi kaikkein tärkeintä on 
pitää yllä ja levittää elävää mieliku-
vaa tavoitteesta. Vaikka ihmiset oli-
sivat tietoisessa mielessään tavoit-
teesta eri mieltä, jo mielikuvan le-
viäminen sinällään edesauttaa ta-
voitteen toteutumista.

Mieti hetken aikaa, millaisia 
mielikuvia sinulle nousee mie-
leen, kun ajattelet yhteiskunnalli-
sia asioita. Nouseeko mieleesi kaik-
ki se surkeus, jota mediassa päivit-
täin rummutetaan? Se surkeus on 
vastapuolen agendaa. Älä anna 
vastapuolen päättää siitä, millaisia 
mielikuvia pidät mielessäsi, vaan 
muodosta itsellesi mielikuva sel-
laisesta yhteiskunnasta, joka on ta-
voittelemisen arvoinen, ja pidä se 
mielikuva mielessäsi koko ajan. Sil-
loin pystyt toimimaan tehokkaim-
min tavoittelemasi yhteiskunnan 
toteuttamiseksi.

Janne Kejo

Luokkataistelun psykologiaa: Vastustamisesta kannattamiseen

Seitakierros jätti miettimi-
sen aihetta

Seitakierroksella kiinnitti huomiota-
ni eräs luontopolun infotaulu, jos-
sa kritisoitiin voimakkaasti Neuvos-
toliittoa pohjoisen kansoja kohtaan 
harjoittamasta politiikasta seuraa-
vasti: ”Neuvostoliiton harjoittama 
venäläistämispolitiikka, joka pyrki 
hävittämään kaikki kansojen väliset 
erot ja mm. tekemään venäjästä pa-
kollisen kielen kaikille kansoille, pu-
raisi pahasti Venäjän pohjoisia kan-
soja. Kommunistien inkvisoima poh-
joisen perinteen tuho ylsi v. 1934 jo 
esim. Amurille. Samaanien henkilöl-
lisyys selvitettiin ja he joutuivat le-
niniläisen uskontopolitiikan uhreik-
si.” Jäin miettimään, että mitä tämä 
kaikki tarkoitti?

Miten kapitalistit ja kristi-
tyt ovat kohdelleet kanso-
ja ja uskontoja?

Mieleeni tulee jo lapsena lukemani 
Juhani Ahon kirja ”Panu”, joka ker-
too itä-karjalaisen kylän Korpivaaran 
talon isännästä Panusta sekä naapu-
ripitäjän uudesta papista, joka ko-
kee tehtäväkseen kitkeä pakanuus 
kansan keskuudesta. Vaikka Panu 
esitetään kirjassa hyvin kielteisenä 
hahmona, myötätuntoni oli alusta 
saakka Panun puolella. Panu oli sa-
maani, tietäjä t. noita, joka puolus-
ti oikeuttaan kylän johtajana ja pe-
rinnettä omaan uskontoon. Sitä ei 
hänelle suotu, vaan hänet ”ajettiin 
nurkkaan” ja lähetettiin lopuksi Tur-
kuun poltettavaksi. Ahon kirja lienee 
fiktiota, mutta sillä on todellisuus-
pohjansa. Skandinavian asukkaat 
tekivät voimakasta vastarintaa, kun 
luokkayhteiskunnan ja sen tukeman 
kirkon valtaa levitettiin yhä pohjoi-
semmille alueille ”tulella ja miekalla”. 
Tuhannet samaanit ja asukkaat mak-
soivat hengellään tämän verotusoi-
keuden laajentamisen.

Ei vain pohjoisten kanso-
jen kohtalo

Se mitä 1200-1700-luvuilla tapah-
tui pohjoismaiden eri kansoille mm. 
hämäläisille, karjalaisille ja saame-
laisille, tapahtui vielä laajemmassa 
mitassa mm. Amerikan, Australian 
ym. alkuperäisväestölle. Kaikki nä-
mä kärsivät feodalististen ja kapita-
lististen valloittajien levittäessä val-
taansa ja uskontoaan valtansa väli-
kappaleeksi vanhojen luonnonkan-
sojen alueille.  

Neuvostoliitto on ”vapaata 
riistaa”

Seitakierroksella metsähallitus nos-
taa nyt Neuvostoliiton ”tikun nok-

kaan”. Seitakierros antaa samaanis-
ta hieman hohdokkaan kuvan: ”Sa-
maani on yhteisönsä kunnioitettu 
merkkihenkilö. Yleensä samaanin 
johtajuus on vain henkistä – ase-
mastaan huolimatta hän elää nor-
maalia elämää yhteisönsä jäsenenä. 
Samaaniksi ei voi ryhtyä kuka tahan-
sa, vaan samaani on henkien tehtä-
väänsä valitsema. Tämän takia ky-
vykäs ihminen voi joutua samaanik-
si vastoin tahtoaan.” Tämän tekstin 
asettajalta on jäänyt moni asia huo-
maamatta. Alkuyhteisöllisessä yh-
teiskunnassa samaanin asema saat-
toi olla pitkään kuvauksen mukai-
nen. Kuitenkin kaikilla syrjäseuduil-
lakin tuotantovoimien kasvun seu-
rauksena myös porotaloudessa met-

sästyskulttuurissa työ alkoi tuottaa 
lisätuotetta. Pohjoiset kansat elivät 
Venäjän alueilla lokakuun vallanku-
mouksen aikaan alkuyhteisöllises-
sä yhteiskunnassa patriarkaalisis-
sa ja sukuyhteisöissä. Työn lisätuot-
teen syntymisen johdosta vanha su-
kujärjestelmä alkoi hajota. Oikeassa 
elämässä mm. samaanit asemaan-
sa perustuen järjestivät henkilökoh-
taiseen käyttöönsä tätä lisätuotetta 
ja heidän suvusta alkoi muodostua 
yläluokka. Samaanin ”virka” ei välttä-
mättä ollutkaan enää valinnallinen, 
vaan muuttui perinnölliseksi.

Sukujärjestelmästä sosia-
listiseen omistukseen

Neuvostoliittolainen kirjailija Ti-
hon Sjomuškin kirjoitti kirjan ”Ali-
tet pakenee vuorille”. Kirjailija viet-
ti kahdeksan vuotta tšuktšien paris-
sa teos taan valmistellen. Tässä teok-
sessa lähes jokaisella kirjan henkilöl-
lä on ”kaima” t. esikuva oikeassa elä-
mässä. Alitet oli heimon johtaja ja 
”tietäjä”. Hän nautti etuoi keuksia, 
joista hän halusi pitää kiinni. Sik-
si hän joutui lähtemään ja muutti 
vuorille. Luonnollisestikaan Alitetin 
kaltaiset johtajat ja samaanit eivät 
pohjoisilla alueilla saaneet pitää ase-
maansa ja haalia haltuunsa yksityis-
omaisuutta. Mutta päinvastoin kuin 
Juhani Aho kertoo Panussa, Alitetin 

paikkaa ei ottanut feodalistinen tai 
kapitalistinen luokkayhteiskunta ja 
sitä tukeva kirkko. Yhteiskuntaa ra-
kennettiin sosialistisen yhteisomis-
tuksen perustalle. 

Seitakierroksen infot teki-
jöidensä mielikuvituksen 
tuotetta

Neuvostoliiton pohjoisilla tundra- 
ja taiga-alueilla asui 20 pientä kan-
saa, joiden yhteinen asukasluku 
oli v. 1959 n. 127000. Vuonna 1924 
muodostettiin erikoisavun komi-
tea kehittämään pohjoisten kanso-
jen talous- ja kulttuurielämää. Vuo-
teen 1930 tullessa syntyivät näiden 
alueiden kansalliset piirit ja pohjoi-
set kansat vapautettiin kaikista ve-
roista ja maksuista. Alettiin kehittää 
elinkeinoelämää ja perinteisen po-
rotalouden, kalastuksen ja metsäs-
tyksen rinnalle syntyi uusia elinkei-
noelämän haaroja kuten maanvilje-
ly, karjatalous ja turkistarhaus. Luo-
tiin mm. koulujen ja terveydenhoi-
tolaitosten verkosto. Puheet uskon-
nollisesta vainosta ovat täysin kek-
sittyjä. Kehityksen mukana sukuyh-
teisön elämäntavan jäänteet ja sa-
manistiset uskomukset menettivät 
nopeasti käytännön merkityksensä 
ja elävät vain kansaperinteen vaali-
joiden piirissä.

Heikki Männikkö

Vasta viime vuosina kokeilin Lapin maisemissa vaellusharrastusta. 
Hyvän mahdollisuuden tähän tarjoavat Pallas-Ylläs-tunturin alueel-
la sijaitsevat patikointireitit ja luontopolut. Ne on nimetty eri aihei-
den mukaan ja niiden reiteille on sijoitettu hyvinkin mielenkiintois-
ta tietoa pohjoisen luonnosta, ihmisistä ja historiasta. Äskettäin kier-
sin 9 km ”Seitakierroksen”, joka on kulttuuriaiheinen ”Kellostapuli”-
tunturin ympäri kiertävä luontopolku.

Ideologista pohjavirettä metsähallituksen luontopoluilla

Vanha tunnettu kansanviisaus sanoo, että valta on sillä, joka päättää asialistasta. Ilmiölle on olemassa 
psykologinen selityksensä. Ihmisen alitajunta ei ymmärrä negaatiota, ”ei”:tä. Alitajunta vaikuttaa ihmi-
sen toimintaan niin, että ihmisellä on taipumus toteuttaa niitä asioita, joista hän pitää yllä elävää mieli-
kuvaa omissa ajatuksissaan – aivan riippumatta siitä, suhtautuuko ihminen tietoisessa mielessään tuo-
hon mielikuvaan positiivisesti vai negatiivisesti. Ja se taho, joka asettaa asialistan, päättää, mitä asioita 
mielessä pidetään.

K
uv

a:
 H

ei
kk

i M
än

ni
kk

ö

Näissä infotauluissa todetaan mm., että venäläistämispolitiikka pyr-
ki hävittämään kansojen väliset erot ja tekemään venäjästä pakolli-
sen kielen kaikille kansoille. Käytäntö ei tue väitettä kansojen välisten 
erojen hävittämisestä ja venäläistämisestä. Kansallisuuksien oikeudet 
turvattiin mm. siten, että korkein neuvosto jakaantui liittoneuvostoon 
ja kansallisuuksien neuvostoon. Jo 1930-luvun alkuun tultaessa luo-
tiin kirjakieli ja kirjallisuus 12 pohjoisen alueen kansalle, joilla sitä ei 
 aiemmin ollut.

Seitakierroksella näkee Ylläksen Keskisen Laen ja viereisen Kellosta-
pulin väliin mannerjään sulamisvesien kuluttaman kurun ”satulan”.
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Konsensus Venäjästä

Kaikki olivat herttaisen yksimieli-
siä siitä, että Itämeren alueen tur-
vallisuus on heikentynyt Venäjän 
toimien seurauksena.  Siksi ja mu-
ka Venäjän arvaamattomuuden 
vuoksi puolustusta ja läntistä yh-
teistyötä on vahvistettava.  Kokoo-
muksen edustaja toisti moneen 
kertaan, että tästä olemme yksi-
mielisiä, eikä soraääniä ollut, niitä 
ei kuultu edes vasemmalta.

Kenenkään päähän ei 
pälkähtänyt, että Venäjällä on Itä-
merellä vain pienen pieni kaistale 
Kaliningradin alue.  Itämerta hallit-

sevat aivan muut maat, jotka ovat 
sallineet ensimmäisen kerran kaut-
ta aikojen valtameren takaisen mie-
hittäjän tunkeutumisen Itäme relle 
ja rakentamaan Venäjän vastai-
set sillanpääasemat maihinsa.  Siis 
maihin, joilla on yhteistä maarajaa 
Venäjän kanssa.  

Vaarallinen USA

Jokaisen luulisi tietävän, että USA on 
maailman aggressiivisin ja vaaralli-
sin maa.  Sen aiheuttamat ihmishen-
kien menetykset Korean ja Vietna-
min sodista lähtien ovat päätä hui-
maavat.  Yksin Irakissa 2000-luvul-
la sen sotakone tappoi muutamas-

sa vuodessa miljoona irakilaista ja 
tappaminen jatkuu.  Se on synnyt-
tänyt mielettömät pakolaisvirrat.

Ukrainan vallankaappauk-
sen priimusmoottoreina olivat 
USA:n entinen varapresidentti Dick 
Cheney ja CIA:n johtaja John Bren-
nan esikuntineen.  Ne havittelivat 
USA:lle Krimin sotasatamia.  Vallan-
vaihdon seurauksena Ukrainasta 
on muuttanut/paennut Venäjälle 
yli miljoona ukrainalaista.

  Kolmikosta kenenkään, ei 
edes Vasemmiston puheen-
johtajan valtiotieteiden kandi-
daatti Li Anderssonin, mieleen juo-
lahtanut, että paras turvalli suustae 
on hyvät ja luottamukselliset naa-
puruussuhteet kaikkiin maihin 
ja Suomen tapauksessa ennen 
muuta naapuriin, jonka kanssa on 
1400 kilometriä yhteistä maara-
jaa.  Yksikään ei välittänyt tai tun-
tenut kokoomuslaisen presiden-
tin J. K. Paasikiven sodan jälkeen 
pistämättömästä toteamuksesta: 
ulkopolitiikassa Suomen kannat-
taa katsoa karttaa!

Rauhan turvaaminen

Jos Suomen tai Nato-Suomen ja 
Venäjän välille saataisiin aikaan 
aseellinen konflikti, sota, niin ko-
konaan riippumatta siitä kuka sen 
voittaisi, Suomi joka tapauksessa 
häviäisi, se jyrättäisiin maan tasal-
le.  Siksi Venäjän kanssa kannattaa 
luoda hyvät ja luottamukselliset 
rauhan turvaavat naapurisuhteet.  
Vain siten ja vakaissa rauhanolois-
sa Suomi on voittava osapuoli.

 
Kai Kontturi

Paljastunut on myös se, että Ad-
ham kannattaa ääri-islamistista Al-
Nusraa, joka käy Syyriassa aseellis-
ta taistelua, ja miehittää ja terrori-
soi muun muassa Itä-Aleppoa.  Hän 
ilmoitti jo viime keväänä eräässä 
Syyria-tilaisuudessa kannattavansa 
”maltillista” Al-Nusraa, mutta siihen 
ei juuri kukaan kiinnittänyt huomi-
ota.  Ei ainakaan Yle, joka edelleen 
nosti häntä esiin ”puolueettomana” 

Syyria-asian tuntijana.
Adham on saanut vapaasti 

suoltaa jihadistien propagandaa 
ihmisten mieliin valtamediamme ys-
tävällisellä avustuksella.  Hän on saa-
nut mielin määrin vääristellä Syy-
rian sodan tilanteita ja mustamaala-
ta Bašar al-Assadia.

Ei ole kuulunut anteek-
sipyyntöä Yleltä eikä muilta me-
dioilta siitä, että ne ovat tätä 

valehtelijaa käyttäneet asiantunti-
jana.  Myös rauhanliike meni Adha-
min ”Aleppon lapset” - narratiivin 
mukaan täysin sydämin.

Syyria-raportoinnin omitui-
set lähteet

Rami Adhamin lisäksi media käyt-
ti pitkään Syyria-uutisten lähteenä 
myös toista Ramia, Lontoossa asu-
vaa syyrialaista vaatekauppiasta ja 

pitsanpaistajaa Rami Abdulrahma-
nia.  Tämän Ramin propagandatoi-
misto on nimeltään Syrian Observa-
tory for Human Rights SOHR.  Se rat-
sasti kansainvälisen Human Rights 
Watch -järjestön maineella, vaikka 
sillä ei ole mitään tekemistä HRW:n 
kanssa.

Tämä ”tietotoimisto” SOHR 
vastusti Syyrian hallitusta ja välit-
ti jihadistien tuottamia uutisia ja il-
meisesti aika paljon omasta päästä 
keksittyjä ”tietoja”.  Paikan päällä 
Syyriassa tämä Rami oli käynyt 15 
vuotta sitten.  SOHRia siteerattiin 
koko maailmassa Syyrian ”opposi-
tion äänenä”.  SOHRin paljastuttua 
yhden miehen projektiksi siteerauk-
set ovat loppuneet.

Merkittävä jihadisti-ryhmien 
propagandatoimisto sijaitsee Itä-
Aleppossa.  Aleppo Media Centre 
AMC perustettiin sinne jo vuonna 
2012, kun Al-Nusra-rintama valtasi 
ja miehitti osan Aleppoa.  Sen taus-
talla on Ranskan ulkoministeriö sekä 
lobbaustoimisto Syrian Expatriates 
Organization SEO.

SEOn toimisto sijaitsee 
amerikkalaisen lobbausteolli-
suuden keskuksessa Washing-
tonissa.  SEO oli tärkeä instrument-
ti AMC:n perustamisessa.  SEO edel-
leen rahoittaa Aleppon propagan-
dakeskusta, antaa teknistä ja logis-
tista tukea sekä koordinoi toimintaa.

Mainoslätkän mukaan AMC:tä 
tukevat kaikki merkittävät kan-
sainväliset mediat: CNN, New York 
Times, Washington Post, BBC News, 
Guardian ja Al Jazeera (Qatar).  Ei 
ihme, että Aleppon Al-Nusra-rinta-
man tuottamat ”uutiset” raunioka-
soista ja ”Dusty Boysta” leviävät te-
hokkaasti ympäri läntistä mediaa.  
Myös meille.

Jihadistit käyvät USAn 
proxy-sotaa

USA on oman ilmoituksensa mu-

kaan tehnyt Syyriaan yli 12 000 
pommituslentoa vuoden 2014 jäl-
keen.  Joitakin uutisia näiden sat-
tuman varaisten pommitusten sivii-
liuhreista on ollut, mutta ei paljon-
kaan meidän mediassamme.  USA 
on sanonut pommitettuaan esimer-
kiksi sairaalaa ”oho, se oli vahinko”, 
ja sitten asia on painettu villaisella.

Myös Turkki, Saudi-Arabia, 
Qatar ja Israel ovat sodan mittaan 
vuosina 2012 – 2016 pommittaneet 
Syyriaa.  Sodassa on kuollut 430 000 
ihmistä.  Tämä on moninkertaises-
ti enemmän päivää kohti kuin on 
kuollut Aleppossa Venäjän pom-
mitusten aikana päivässä.

Aivan rauhassa ovat myös 
saaneet USAn ja sen liittolaisten 
rahoittamat ja aseistamat jihadisti-
ryhmät neljän vuoden ajan hävit-
tää ja ottaa haltuunsa Syyriaa, tuo-
ta sekulaarista arabivaltiota, jossa 
eri etniset ryhmät ja uskonnot ovat 
ennen eläneet rauhassa. Mutta kun 
Venäjä Syyrian hallituksen kutsuma-
na, siis laillisesti, käänsi sodan ku-
lun Syyrian hallituksen eduksi, alkoi 
hirvittävä meuhkaaminen sotarikok-
sista ja Aleppon lapsista.  Ja Rami 
Adham meillä lisäsi vettä myllyyn.

Koko uutisointi Syyrian sodas-
ta on ollut melkoista lelusedän 
satutuntia.  Vaikka yksi lelusetä Ad-
ham ei enää saa tv-studioissa satu-
jaan kertoa, uusia lelusetiä ja pit-
sanpaistajia kyllä keksitään.  Eikä ku-
kaan kerro, mikä koko sodan syynä 
on: USAn hallitustenvaihto- ja he-
gemoniapyrkimykset Lähi-idässä.  
Irakissa ja Libyassa tämä onnistui 
hienosti.  Nuo maat ovat kaaokses-
sa ja terroristien vallassa.  Syyria on 
vaikeampi pala, koska Venäjä puut-
tui peliin.

Marjaliisa Siira

Lelusedän satutunti
Syyrian Itä-Aleppoon leluja kuljettanut Rami Adham on paljastunut huijariksi ja valehtelijaksi muun muas-
sa Helsingin Sanomien 21.10.2016 jutun mukaan.  Adham on jo aikaisemmin monta kertaa tuomittu pa-
hoinpitelyistä ja doping-aineiden salakuljetuksesta.  Hän jäi tullissa kiinni kielletyistä aineista muun muas-
sa palattuaan Syyriasta eräältä lelumatkaltaan.  Lelumatkat olivat ilmeisesti olleet bisnesmatkoja.  Hui-
jaukset ovat nyt KRP:n tutkittavana.  Häntä epäillään myös vihapuheesta.

Eräs kummallisimmista ”rauhanmarsseista” koettiin 24.10.2016. Rauhanjärjestöjen tunnus oli ”Syyrian so-
ta lopetettava”. Puhujaksi oli kutsuttu lehdistön jo aikoja sitten ”militarismin mannekiiniksi” esittelemä en-
tinen puolustusministeri Elisabeth Rehn. Mielenosoitusta ei mainostettu Syyrian laillisen valtion vallan pa-
lauttamiseksi. Tuki suuntautui lähinnä USA:n tavoittelemaan hallituksen vaihdokseen. Nyt esiteltiin ”Rauha 
Syyriaan”. Miksi vasta nyt, kun sotaa on kestänyt viisi vuotta ja siinä on menetetty yli 400000 ihmishenkeä. 
Henki oli demonisoida Venäjä ja Syyrian hallitus, mutta jättää todelliset sodan aiheuttajat ja sotarikolliset 
rauhaan. Aleppoa miehittäviä jihadisteja ei edes mainittu, vaikka heidän tarkka-ampujansa ja tykistönsä es-
tävät siviilejä poistumasta Alepposta. Kuva kertonee, mitä henkeä tapahtumalle haettiin.
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KATSOKAA KARTTAA!
Ylen TV1 A-studiossa (21.9.2016) puhuttiin Itämeren turvallisuusti-
lanteen muuttumisesta.  Keskustelijoita oli Kokoomuksesta, Vih-
reistä ja Vasemmistoliitosta.  Vain Vasemmistosta oli puheenjohta-
ja ja muut olivat riviporukoista.  Satuitko näkemään?  Jos et, niin 
tässä siitä keskeinen havainto.

Yksi uutiskokonaisuus 14.-22.10. 
liittyi Syyrian tapahtumiin. Alep-
posta näytettiin karttaa ja uutis-
kuvaa. Selvitettiin toimia julistaa 
alueelle määrä-aikainen tulitauko. 
Kartoissa näkyivät humanitääriset 
käytävät, joiden kautta Itä-Alep-
poon kuljetettaisiin humanitääris-
tä apua ja kaikki halukkaat voisi-
vat siirtyä pois kaupungista. Myös 
jihadisti- ym. kapinallisilla oli mah-
dollisuus poistua kaupungista il-
man, että heitä vastaan nostetaan 
syytettä. 

Selvisi kuitenkin, että Al-
Nusra- ja Ahrar ash-Sham –ryh-
mä sa botoi toimenpiteitä käyn-
nistää tämä YK:n tukema avun 
toimittaminen Itä-Aleppoon. 
Venäjän ulkoministeri Lavrov tote-
sikin, että jihadistien joukot tulit-
tavat reittejä, joiden kautta  apua 
kaupunkiin tulisi toimittaa ja jon-
ka läpi siviileille sekä militantti-
kapinallisille tarjoutuu mahdol-
lisuus poistua alueelta. Lavrov to-
tesi myös, että tiedustelutietojen 
mukaan Aleppossa toimivat ka-
pinallisryhmät ovat kaikki Al-Nus-
ra -rintaman komennossa. 

Suomen tiedotusvälineissä 
uutisoitiin asiasta lähinnä, että 
humanitääristä apua Aleppoon 
ei saatu toimitettua ja että ku-
kaan ei poistunut tulitauon aikana 

kaupungista. 
Iso uutisaihe oli myös suun-

nitelmat Venäjän ja Syyrian joh-
don asettamiseksi Haagin sota-
tuomioistuimeen. Vremja-kana-
valla asias ta esitettiin runsaan 
tunnin mittainen ohjelma. Siinä 
näytettiin uutiskuvia länsivalto-
jen mm. Jugoslaviaan, Irakiin, Ira-
niin, Libyaan sekä Syyriaan suun-
nattujen operaatioiden  siviileille 
aiheuttamista tuhoista. Todet-
tiin, että missään niissä tapauksis-
sa, jotka aiheutui vat näistä hyök-
käyksistä ja täyttivät selkeät so-
tarikoksen tunnusmerkit, länsi ei 
ole asettanut omiaan syytteeseen. 
Jugoslavian osalta osoitettiin, että 
maan johtajat asetet tiin sotarikos-
tuomioistuimeen nii den puolus-
taessa omaa maa taan ulkopuo-
lista hyökkäystä vastaan. Samas-
sa yhteydessä osoitettiin, että 
uutiskuvat, joita länsime diassa 
levitetään todisteena Venäjän ar-
meijan Itä-Aleppoon suuntautu-
neiden ilma-iskujen aiheuttamista 
sairaaloihin ja siviileihin kohdista-
mista tuhoista ovat peräisin ajalta, 
jolloin jihadistit valtasivat Aleppon 
Syyrian armeijalta.  

Ei ollut vaikeaa yhtyä tähän 
selkeään uutisointiin.

Heikki Männikkö

Suomessa vähätellään Venäjän tiedotusvälineiden uutisointia. Äs-
keisen Venäjän matkani perusteella, minulle syntyi aivan toisenlai-
nen kuva. Venäjällä näytetään mm. ”Rossija 24” kanavalla perusteel-
lisempia uutiskokonaisuuksia ajankohtaisista tapahtumista. Kana-
va on suosittu, koska sen uutisiin haetaan enemmän pohja tietoa. 
Kanava kertaa uutisia ja ne muuttuvat reaalisen tilanteen mukaan.

Syyria-uutisointia Venäjällä

Tilannetta Itämerellä kärjistetään. Sitä osoittaa Suomen ja USA:n yh-
teistyösopimus USA:n joukkojen asettuminen Itämerelle.  Hangossa 
muistutimme 6.6., että USA-johtoinen sotaharjoitus alueellamme hei-
kentää  maamme ja Itämeren alueen turvallisuutta.
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Rauhan Puolesta 4/2016 uuti-
soi: Marokko rikkoi Länsi-Saharan 
hauraan 1991 solmitun aselevon.  
Marokko on 11.8.2016 lähtien useas-
ti liikuttanut joukkojaan Al Guarga-
ratin alueella eteläisessä Länsi-Saha-
rassa.  YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon 
sanoi 28.8., että Marokon ei tule rik-
koa rauhaa ylläpitävää tasapainoa 
ja siten vaarantaa rauhanneuvotte-
luita.

Hannele Huhtala kirjoittaa 
pääkirjoituksessa Vartija, polii-
si ja pamppu (Iso Numero, syksy 
2016): Helsinkiläisessä Musta Kallio 
-tapahtumassa poliisi on keskeyt-
tänyt konsertin, kun räppäri Julma 
Henri oli esiintymässä.  Konsertin 
melusta oli valitettu.  Poliisi on käyt-
tänyt kyynelkaasua ja etälamaut-
timia, sakottanut useita ja ottanut 
kaksi kiinni.  Iskussa käytetyn polii-
siväkivallan määrä häkellyttää.

Samassa lehdessä Suvi Auvi-
nen ihmettelee kolumnissaan 
Ulkomaalaisen näköinen nai-
nen: Kaikki lait eivät ole moraa-
lisesti ja eettisesti kestäviä.  Vaik-
ka minä olen todistettavasti puo-
lalaisen, venäläisen ja ranskalaisen 
näköinen nainen, ei Suomen poliisi 
ole koskaan pyytänyt nähdä pape-
reitani ulkomaalaisvalvonnan nojal-
la.  Ulkomaalaisuudella ei Suomes-
sa selvästi tarkoiteta valkoista ihoa.

Anu Vallinkoski valottaa artik-
kelissaan Väärinymmärretty AD-
HD (Yliopisto 6/2016) aktiivisuuden 
ja tarkkaavuuden häiriötä.  Se ei joh-
du kasvatuksesta eikä ole laiskuutta, 
vaan on monimutkainen aivojen ke-
hityshäiriö.  ADHD on yksi helpoim-
min periytyvistä neuropsykiatrisis-
ta häiriöistä (jutussa on virheelli-
sesti ”mielenterveyden”).  Kuiten-
kin oireyhtymään liittyy suurimmal-
la osalla aikuisista mielenterveyden 
häiriöitä kuten päihdeongelmia, 
masennusta, syömishäiriöitä tai ah-

distusta.

Arja Tuusvuori pohtii jutus-
saan Työ! Missä olet? (Yliopisto 
7/2016) työttömyyttä.  Se on jää-
nyt epäselväksi, miten matalapalk-
kaisten alhaisilla verotuloilla on tar-
koitus pitää hengissä hyvinvointi-
valtiota – vai onko? – ja miten käy 
työttömäksi joutuneelle koulutet-
ulle keskiluokalle (po. -tuloisille) 
kuten vaikkapa Nokia-insinööreille, 
yliopistojen hallintoväelle tai media-
alan  ammattilaisille.  Kuinka monta 
lähihoitajaa, kahvila-apulaista tai 
yhden ihmisen yritystä heidän jou-
kostaan sukeutuu?

Puhe tietopohjaisesta 
taloudesta on paljolti bluffia.  
Juhlapuheissa termi toistuu taa-
jaan, mutta tosiasiassa tiede ja sen 
uteliaisuus on työnnetty syrjään.  In-
novaatioista jauhetaan, mutta inno-
vatiivisuutta luova tiede on Suomes-
sa ahtaalla.  Vallalla on vanhakan-
tainen käsitys työstä.  Myös EU on 
vanhan ajattelun vanki: EU-kam-
panja teollisuus takaisin.  Tieteestä 
säästäminen on lyhytnäköisyyden 
pahimpia ilmentymiä.

Reetta Vairimaa ihmettelee 
kirjoituksessaan Keppiä vai puis-
ta porkkanaa? samassa lehdessä 
Suomen työttömyysturvajärjes-
telmää, joka on monimutkainen tilk-
kutäkki.  Työttömyyden aiheuttama 
tyytymättömyys näkyy poliittisis-
sa liikkeissä, populismissa, maahan-
muuttovastaisuudessa, vihapuhees-
sa ja tieteen kyseenalaistamisessa.

Osku Alajoki käsittelee artik-
kelissaan Ristiretkien maailmassa 
(Vapaa Ajattelija 3/2016) ristiret-
kien perinnettä.  Nykytutkimuksen 
valossa ristiretkillä voidaan nähdä 
neljä keskeistä yhdistävää tekijää: 1) 
Ristiretkien osanottajat oli kutsuttu 
liittymään sotilasretkikuntaan, jolla 
oli määrätty päämäärä.  Seremonial-

lisesti tämä tapahtui ompelemalla 
risti vaatteisiin ja vannomalla julki-
nen vala.  2) Kutsun ristin asialle oli 
esittänyt paavi roolissaan Kristuksen 
sijaisena maan päällä.  3) Ristiret-
keläisille annettiin privilegioita, joil-
la varmistettiin turva poissaole vien 
perheille, eduille ja omai suudelle.  
(Paavi muisti viitata Palestiinan vau-
rauteen – ”idän rikkauksiin”.)  4) 
Osallistuminen ristiretkelle toimi 
katumusharjoituksena, jonka avul-
la ristiretkeläiset saivat syntinsä an-
teeksi.

Eero Suorsa huomaa kirjoituk-
sessaan Kristinuskosta ja anti-
semitismistä samassa lehdessä, 
että natsien ja kristittyjen juutalais-
vainot eivät juuri eronneet toisis-
taan.  Espanjan inkvisitio ei mones-
ti pitänyt juutalaisten kääntymistä 
kristinoppiin aitona, vaan vainosi 
heitä nimenomaisesti etnisyyden 
tähden.  Natsien ja kristittyjen vai-
not eivät muutenkaan eronneet toi-
sistaan kovinkaan paljoa; niin kristi-
tyt kuin natsit eristivät juutalais-
et ghettoihin.  Kaikkialla kristityssä 
maail massa juutalaisten liikkumista 
rajoitettiin.

Tromssan yliopiston valtiotie-
teen apulaisprofessori P. Stuart 
Robinson aloittaa arvionsa So-
dankylän elokuvajuhlat, elokuval-
linen valonnäyttäjä synkkenevässä 
maailmassa? (Filmihullu 4/2016) 
räväkästi: Yhteiskunnallista sorto-
järjestelmäämme hallinnoivat ja 
ruokkivat eliitit kohtaavat ajoittain 
suuria kriisejä, jotka ovat luonnol-
lisia seurauksia oman edun tavoit-
telusta.  Eliitit kuitenkaan eivät ota 
vastuuta tai syytä niskoilleen val-
loilleen päästämästään kaaoksesta.  
Ylei nen reaktio sivuuttaa helpos-
ti oikeat syylliset.  Sen sijaan syn-
tipukiksi nostetaan jokainen ulko-
maalaiselta vaikuttava sieluparka, 
jokainen sekaantuja tai tunkeutuja, 
joka on syyllinen toiseuteen.

Ylen TV1 esitti Pekka ja Pät-
kä (P&P) –elokuvia.  P&P Su-
ezilla (1958) on Armand Lohiko-
sken ohjaama ja käsikirjoittama.  
Kohtaukset Suezilta on kuvattu Seu-

tulassa Ruduksen hiekkakuopalla.  
Palmut olivat pahvia, pyramidit hiek-
kakumpuja ja höyrylaivat kulkivat 
narusta vetäen sadevesilammikos-
sa.  Aika laiskriitikot luulivat teki-
jöiden vahingoniloksi, että kuvauk-
siin oli lähdetty paikan päälle.  Eräs 
kriitikko valitti, että vaikka Särkän ra-
hoilla oli päästy Suezille, kovin oli yk-
sitoikkoisesti niitä maisemia välitet-
ty.  Ensimmäiset suo malaiset rau-
hanturvaajat lähtivät Suezin UNEF 
I -operaatioon 1956, mutta operaa-
tio on taustalla.  Pääasiana ovat P&P-
seikkailut.

P&P neekereinä (1960) on 
Aarne Tarkaksen ohjaama ja Rei-
no Helismaan käsikirjoittama 13. 
ja viimeinen P&P-elokuva.  Pekka 
ja Pätkä käyvät hullun tiedemiehen 
luona.  Tämän keksimä kone kertoo, 
että P&P:llä on edessään loistava tu-
levaisuus neekereinä.  Kone tarkoit-
ti lehtineekereitä.  P&P mustaavat it-
sensä kenkälankilla ja menevät koe-
esiintymään hienoon yökerhoon 
teeskennellen olevansa yhdysvalta-
laisia muusikoita puhumalla englan-
tia muistuttavaa siansaksaa.  Tämä 
jakso ei kestä kauan, vaikka se on 
otettu elokuvan nimeksi.  1960-lu-
vulla neekeri-sanaa ei pidetty rasis-
tisena.  Nykyisin suositellaan sanoja 
musta, mustaihoinen (eestiksi mus-
tanahalinen) tai afrosuomalainen.

Elokuvaohjaaja Pekka Lehto 
halusi taistella homofo biaa vas-
taan filmillä P&P homoina.  Jo-
hannes Virolainen lupautui hank-
keen suojelijaksi.  Rahoittajat kauhis-
tuivat.  Näyttelijät pelkäsivät lei-
mautuvansa homoiksi.  Suomen 
elokuvasäätiö myönsi 2005 kehit-
tämistukea 10 000 €.  Työnimenä oli 
P&P levottomina.  P&P osallistuvat 
lääketutkimukseen ja luulevat lääk-
keen aiheuttaneen kemiallista ho-
moutta.  Sitten käsitellään monen-
laisia homokliseitä ja -stereoty-
pioita.  Elokuvan teko on lykkäänty-
nyt.  Pirkka-Pekka Petelius ja Pedro 
Hietanen tekivät samalla otsikol-
la sketsejä sekä radioon että televi-
sioon 1990-luvun alussa.

Hannu Kautto

MEDIASTA POIMITTUA

Oletteko rouva Hyssälä ajatellut 
koskaan, kuinka rehtiä ja arvon-
sa tuntevaa kansaa suomalaiset 
ovat?  Suomalaisille on aina ollut 
kunnia-asia tehdä töitä, elättää it-
sensä ja läheisensä.  Liisa Hyssälä, 
tuo mahdollisuus on jo vuosikym-
meniä riistetty sadoiltatuhansilta 
suomalaisilta.

Ihmisten nöyryyttäminen 
ja syyllistäminen

Ihmisiä, noita ahkeria suomalai-
sia alistetaan, nöyryytetään, ku-
ritetaan ja syyllistetään häpeälli-
sesti.  Kelan pääjohtaja Liisa Hys-
sälä, olet yksi heistä.  Annat ym-
märtää, kuinka ihmiset käyttävät 
hyväkseen sosiaalitukia.  Ajatus-
takaan et anna sille, miksi ihmisil-
lä ei ole töitä, töitä joilla voisi elät-
tää itsensä.

Tietoisesti valitulla ta-
louspolitiikalla yritysten pal-
kanmaksusta on osa siir-
retty valtion ja kuntien 

kontolle.  Tänään, vuonna 2016 
oikeistolaisista piireistä ihan va-
kavalla mielellä heitetään ajatuk-
sia kilpailukyvyn parantamisesta 
rajusti alentamalla palkkoja, jot-
ka korvattaisiin erilaisin sosiaali-
maksuin.  Samaan aikaan samat 
tahot ihmettelevät kirkkain otsin 
valtion ja kuntien huonoa talou-
dellista tilaa ja ylivelkaantumista.

Kannustinloukut, kierou-
tuneet ihmiset, jotka härskis-
ti käyttävät hyväkseen erilaisia 
yhteiskunnan tukimuotoja.  Sii-
nä Kelan pääjohtajan Liisa Hyssä-
län viesti, miksi suomalainen yh-
teiskunta kyntää syvällä.  Harjoite-
tulla virheellisellä talouspolitiikal-
la ei ole osaa eikä arpaa taloutem-
me tilaan, ettäs tiedätte, te jotka 
sosiaalitukia hyväksikäyttäen ajat-
te maamme perikatoon.

Hannu Tiainen  
Kihniö

Liisa Hyssälän ihmeelliset höpinät
Arvon rouva Hyssälälle ei ole tullut ilmeisesti pieneen mieleen-
kään pohtia, miksi ihmiset vaeltavat Kelan luukuille, leipäjonoi-
hin tai kuntien sosiaaliapujen piiriin?  Laiskojako ovat vai ket-
kuja, jotka haistavat helpon rahan tekemisen mahdollisuuden?

Palkitun ri-
k o s ro m a a -
nisarjan kol-
mas osa vie 
lukijan enti-
sestään ki-
r i s t y v i i n 
tunnelmiin 
1930-luvun 
S u o m e s s a . 
Otso Kekki 
selvittää ris-

tiriitoja herättäneen harrastaja-
näyttelijän kuolemaa. Harrastaja-
näyttelijä Lars Kuivanen löydetään 
surmattuna sorakuopalta. Kuiva-
sen rooli pappina työväenteatte-
rin esityksessä on herättänyt huo-
miota, sillä näytelmän huhutaan 
sisältävän jumalanpilkkaa. Kuole-
ma selitetään pirtuporukoiden ai-
heuttamaksi, mutta Otso Kekki jat-
kaa omia tutkimuksiaan. 

Poliittinen ilmapiiri Suomes-
sa kiristyy päivä päivältä. La-
puan liike aktivoituu, kyydityksis-
tä huhutaan. Työmaaterrori ja kes-
kinäiset kiusanteot ovat arkipäi-
vää. Tulenarassa tilanteessa am-
mattiyhdistysaktiivi Ismo ja val-
koisen perheen kasvatti Silja jat-
kavat salaisia tapaamisiaan. Erää-
nä yönä Ismo haetaan väkisin ko-
distaan. Murhakuja jatkaa Mus-
tamäestä ja Häränsilmästä tuttu-
jen hahmojen tarinaa 1930-luvun 
Lahdessa. Otso Kekki ja Vera ovat 
saaneet pojan, mutta elävät edel-
leen susiparina. Asenteet venäläi-
siä kohtaan kiristyvät ja Vera kai-
paa kotimaahansa. Ismon ja Siljan 
rakkaus sinnittelee ristiriitojenkin 
keskellä, mutta onko suhteella tu-
levaisuutta? Timo Sandberg kuvaa 
uskottavasti aikaa, jolloin oli valit-
tava puolensa. Kansan yhtenäisyys 
oli pelkkä haave, ja vakaumus lei-
masi myös poliisin työtä.

Antero Nummiranta

Murhakuja
Tekijä: Sandberg, Timo 
Kustantaja: Karisto, 2016

V a l k o i s e n 
n e e k e r i n 
k u n i n g a s -
tie Captain 
Marvel Jr: n 
asuun pu-
k e u t u v a k -
si supersan-
kariksi Rock 
and rollis-
ta katosi en-
sin roll, sit-

ten rock, ja jäljelle jäivät ehkä vain 
””and””, ””öh”” ja muut sidesanat. El-
vis on poistunut keskuudestamme 
jo kauan sitten, mutta muistopäi-
viä tulee ja menee, fanikokouksia 
pidetään, oheiskauppa käy ja tu-
ristit vaeltavat hartaina Gracelan-
din käytävillä. 

Me tiedämme Elviksen elä-
mästä enemmän kuin sukulai-
sistamme. Tiedossa ovat ruoka-
tottumukset ja aineenvaihdunta, 
sairaudet, lääkereseptit ja kuole-
man yksityiskohdat.Markku Koski 
purkaa Elviksen tarinan eräänlai-
siksi teeseiksi, oivaltaviksi pienois-
esseiksi.

Elvis ääni ja vim-
ma
Tekijä: Koski, Markku 
Like 2016

Antero Nummiranta
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Keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtaja puhui vaka-
vista rikkomuksista

Siitä huolimatta ”vaalit” olivat imi-
taatiovaaleja, koska vaalivilpin ja 
hallinnollisen painostuksen mitta-
suhteet kutistuivat vain vähäisesti. 
Jopa Keskusvaalilautakunnan pu-
heenjohtaja puhui ”vakavista rik-
komuksista” koko maassa ja ”kyyni-
sestä” hallintoresurssista, jota käy-
tettiin hyväksi ”Pohjoisessa pääkau-
pungissa” (Pietarissa). Kun Pietari on 
yksi hyvin hoidetuista vaalialueista 
koko maassa, niin mitähän sitten ta-
pahtui huonommin hoidetuilla ää-
nestysalueilla? 

Voidaan luetella suuri määrä 
tämän kaltaisia rikkomuksia. Koo-
millisin niistä oli Saratovin läänin ta-
paus, jossa yli sadassa äänestyspai-
kassa Yhtenäinen Venäjä sai täsmäl-
leen saman tuloksen - 62,2 % kaikis-
ta äänistä. Ilmeisesti tämä oli ase-
tettu tavoite, jota virkamiehet eivät 
älynneet jostain syystä korjailla. 

Alhainen äänestysaktiivi-
suus

Analysoikaamme nyt vaalien yleis-
tuloksia. Yleissilmäyksellä huomaa, 
etteivät ne ole sovitettavissa yh-
teen. Esiin nousee äänestysaktiivi-
suus. Jos uskomme Keskusvaalilau-
takunnan tietoihin, niin 10 % vaa-
leihin kirjatuista äänestäjistä äänes-
ti kello 18 - 20 välisenä aikana. Ihmi-
set, jotka ovat koskaan tänä aikana 
olleet äänestyspaikoilla sanovat, et-
tä Keskusvaalilautakuntaan ei tässä 
asiassa ole uskomista. Siihen aikaan 
käytännössä kukaan ei enää käy ää-
nestämässä. Ei ole vaikeata päätel-
lä, ketä nämä valitsijat ovat äänes-
täneet. 

Vasemmistoliberaalisen Ome-
na - puolueen arvion mukaan ko-
ko maan äänestysaktiivisuus 
oli noin 35 %. Olen harvoin sa-
maa mieltä tämän puolueen kans-
sa, mutta nyt olin samaa mieltä: to-
dellinen äänestysaktiivisuus näyttää 
olevan 35 - 38 % äänestäjien koko-
naismäärästä. 

Mutta miksi äänestysaktiivi-
suus oli niin alhainen? Se on ollut 
ennenkin virallisesti ilmoitettua ta-
soa huomattavasti alhaisempi, mut-
ta nyt lyötiin kaikki ennätykset. Seli-
tykseksi ei enää kelpaa se, että sää 
oli huono ja valitsijat olivat laisko-
ja lähtemään äänestämään. Perus-
ongelmana oli, että suurin osa väes-
töstä ei enää usko siihen, että ”vaa-
lit” saattavat muuttaa jotain yhteis-
kunnassa, eivätkä näe niissä mitään 
mieltä. Kuten eräs valitsija sanoi mi-
nulle, ”jos kaikki muut puolueet tu-
kevat Putinia, niin mitä varten niitä 
ollenkaan tarvitaan? Ja miksi niiden 
puolesta on äänestettävä?”

Katuprotestit jäivät tule-
matta

Tämä selittää, miksi tästä ei ole seu-
rannut katuprotesteja, joita ei edes 
ennustettu. Eikä kysymys ole siitä, 
että valtiovalta on puhtaasti polii-
sitoimien avulla neutralisoinut jo 
ennakolta Navalnyin ja Udaltsovin 
tyyppiset edellisten protestien ni-
melliset johtajat, joita on naiivisti pi-
detty protestien mahdollisina ”aloit-
teentekijöinä”. Jos kansa päättää, et-
tä valtiovalta polkee sen oikeuksia, 
niin silloin voimakkaan yhteiskun-
nallisen jännittyneisyyden oloissa 

sekä mahdollisuuksien puut tuessa 
ylipaineen purkamiseen, joita useis-
sa maissa edeltävät mahdolliset ei-
kä imitaatiovaalit, jokainen kipinä 
saattaa aiheuttaa yhteiskunnallisen 
räjähdyksen.

Tämän kertaiset vaalit eivät 
muodostuneet sellaiseksi kipi-
näksi eivätkä voineetkaan muo-
dostua, koska molemmissa Venä-
jän pääkaupungeissa (Moskovassa 
ja Pietarissa) valtiovallan suunnitel-
mien mukaisesti ei selvää vaalivilp-
piä näkynyt. Mutta syrjäseudulla hy-
vin harvat niistä, jotka yleensä sai-
vat kuulla sellaisista väärinkäytök-
sistä, näkivät niissä oikeuksiensa to-
dellisen polkemisen ja pitivät vaale-
ja eräänlaisena rituaalina, joiden ai-
kana vallassaolijat selvittävät kes-
kinäisiä suhteitaan. Onhan se niin, 
että kaikki ”vaaleihin” osallistuneet 
puolueet tukivat jossain määrin val-
tiovaltaa ja liberaalit, jotka muka ar-
vostelivat Putinia, ehdottivat sosiaa-
litaloudellisella alalla sellaista, mikä 
muistutti täydellisesti valtiovallan 
nykyistä politiikkaa. 

Valtapuolueelle runsas 
kolmannes äänistä ?

Verratkaamme vaalien virallisia tu-
loksia ovensuukyselyjen tuloksiin. 
Virallisesti valtapuolue sai siis 54 % 
äänistä. Yhteiskunnallisen mielipi-
teen Yleisvenäläinen tutkimuskes-
kus (VTSYOM), joka on laskenut Pu-
tinille 80 % kannatuksen, totesi, et-
tä ovensuukyselyjen perusteella 
Yhtenäistä Venäjää olisi äänestänyt 
45 % äänestäjistä. Ketä voidaan us-
koa, jos Keskusvaalilautakunnan pu-
heenjohtaja valittaa henkilökohtai-
sesti Putinille ”vakavista vaalirikko-
muksista”? Luulen, että tämä kysy-
mys on enemmän retorinen.

Sosiologit ilmoittavat myös, 

että 35 % äänestäjistä kieltäytyi 
sanomasta, ketä he äänestivät. 
Tuskin nämä vastaamasta kieltäyty-
neet olivat valtapuolueen äänestä-
jiä. Tämä puolue ja sen puolesta pu-
huva Putin eivät ole niin epäsuosit-
tuja, että ihmiset niin joukkomittai-
sesti peittelivät vastauksiaan valtio-
valtaan samaistuville viranomaisille. 
Äänestyskäyttäytymistään kieltäy-
tyivät ilmoittamasta nimenomaan 
muiden puolueiden, mutta ei Yhte-
näisen Venäjän äänestäjät. 

Mutta siinä tapauksessa oli 
niin, että Yhtenäinen Venäjä keräsi 
yhtenäisenä vaalipäivänä vain hie-
man yli yhden kolmasosan äänis-
tä. Tämä olettamus käy yhteen mei-
dän edellisten arvioittemme kans-
sa sekä, mikä on mielenkiintoista, 
käy melkein yhteen eri sosiologis-
ten tutkimuslaitosten entisten yh-
teiskuntakyselyjen tulosten kans-
sa (ne osoittavat lähellä 40 % ole-
via lukuja).

Yli kolmannes äänistä ei 
lopuksikaan riittänyt

On mahdollista, että alustavasti 
oli tarkoitus esitellä tämän kaltai-
sia puoluelistojen äänestystuloksia. 
Yhtenäisen Venäjän kannalta yhden 
ehdokkaan vaalipiirien äänestyksen 
tulokset peittosivat kokonaan edel-
lä mainitsemani vaalien tulokset. Pu-
tin alkoi kuitenkin jostain syystä itse 
puhua Yhtenäisen Venäjän puolesta 
ja uskoi itsekin paisutettuun kanna-
tukseensa, niin mainittu toimenpide 
kävi täysin mahdottomaksi. Eihän 
”kansallinen johtaja”, joka samais-
taa itsensä valtapuolueeseen (Yhte-
näisen Venäjän äänestäjät puhuivat 
äänestävänsä nimenomaisesti Puti-
nia) voi saada vajaat puolet äänistä! 

Mitä tulee yhden ehdok-

kaan vaalipiirien äänestykseen, 
niin siellä vaalien toisen kierrok-
sen puuttuessa (eräissä vaalipiireis-
sä voittoon riitti 20 % äänistä) viran-
omaisille muodostui alusta alkaen 
takuuvoiton tilanne. Tämän lisäk-
si, jopa nekin kansanedustajat, joil-
la ei voiton hetkenä ollut mitään te-
kemistä Yhtenäisen Venäjän kans-
sa, saivat tarjouksia, joista on mah-
dotonta kieltäytyä. Useat heistä oli-
sivat todellakin liittyneet valtapuo-
lueen parlamenttiryhmään. Yh-
tenäinen Venäjä oli kuitenkin sitä 
mieltä, että tämä ei riitä ja turvau-
tui  aikakauden tarkistamiin hallin-
nollisen mielivallan keinoihin. Vaih-
toehtoisille ehdokkaille (jotka jou-
tuivat jo ennakolta epäviralliseen 
”lojaalisuusseulontaan”) ei yksinker-
taisesti annettu mahdollisuutta nor-
maaliin vaalityöhön. 

Esitän yhden esimerkin. Vaa-
lipiirissä, jonka alueella itse asun, 
kaikki ehdokkaat, paitsi Yhtenäisen 
Venäjän ehdokasta, esittivät valituk-
sen Keskusvaalilautakunnalle sekä 
tietääkseni myös Syyttäjävirastol-
le, että heille ei annettu lupaa sijoit-
taa aineistojaan julkisille ilmoitus-
tauluille ym. julkisiin paikkoihin. Ja 
kysymyksessä oli kuitenkin Mosko-
va, missä pidettiin maan ”puhtaim-
mat” vaalit! Valitettavasti valitukses-
ta huolimatta ”vierasta agitaatiota” 
ei paikalle ilmaantunut ja voiton pe-
ri suurella etumatkalla Yhtenäisen 
Venäjän ehdokas. Muuten ei voi-
nutkaan käydä - maanmieheni pu-
huivat perustellusti siitä, että tietä-
vät jotakin ainoastaan tästä ainoas-
ta ehdokkaasta ja muista ehdokkais-
ta eivät tiedä yhtään mitään. 

On ongelma kantaa yksin 
vastuuta

Tuollaisten kombinaatioiden tur-

vin valtapuo-
lue, joka sai to-
siasiassa vain 
yhden kolmas-
osan kaikis-
ta äänistä, val-
loitti kaksi kol-
masosaa edus-
tajapaikoista 
eli perustus-
laillisen enem-

mistön. Tämä tarkoittaa sitä, että Yh-
tenäinen Venäjä pystyy ilman sopi-
mista parlamentin opposition kans-
sa, hyväksymään mitä tahansa pää-
töksiä, joita sille tarjotaan Kremlistä. 
Samalla tämä tarkoittaa erästä tois-
takin asiaa - että se kantaa yksin vas-
tuun tekemistään päätöksistä. Lo-
puttoman sosiaalitaloudellisen krii-
sin oloissa nämä päätökset eivät voi 
olla suosittuja ja tämä tulee entises-
tään horjuttamaan koko valtiovallan 
arvovaltaa.

Presidentin oma kannatus

Oikeastaan jo itse Putinin osallis-
tuminen tähän vaalikampanjaan 
ei niinkään auttanut vähemmän 
suosittua Yhtenäistä Venäjää, kuin 
aiheut ti vahinkoa itse Putinille. Jopa 
vt. presidentin suorasanaiseen ve-
toomukseen saapua äänestämään 
vastasi virallisesti vajaa puolet ää-
nestäjistä eli tosiasiassa hieman yli 
yksi kolmasosa. Äänestämään saa-
puneista hänen perustamansa puo-
lueen puolesta, jota hän itse teki ak-
tiivisesti tunnetuksi, äänesti hieman 
yli puolet eli todellisuudessa taaskin 
hieman yli yksi kolmasosa äänestä-
jistä. Lopputuloksena Putinille an-
toi virallisten tietojen mukaan kan-
natuksensa vain yksi neljäsosa ko-
ko äänestäjäkunnasta ja todellisuu-
dessa tämä tuki oli hieman yli 10 % 
luokkaa. Tietysti tämä ei nyt tarkoita 
sitä, että Putinin oma kannatus olisi 
vain 10 tai 15 prosenttia, koska osa 
hänen henkilökohtaisista kannatta-
jistaan äänesti kuitenkin muita puo-
lueita ja toinen osa pysytteli kotona. 

Luulen, että Putinin henkilö-
kohtainen kannatus laskettuna 
yleisesti hyväksyttyjen menetel mien 
perusteella on nykyään noin 30 - 35 
prosenttia ja nämä eivät ole pelkkiä 
arvailuja, vaan ne ovat todistettavis-
sa tosiasioilla. 

Kasautunutta jännitystä ei 
ole lievennetty

Näin ollen muodollisesti arvioitu-
na viranomaiset saavuttivat kaipaa-
mansa voiton, mutta todellisuudes-
sa tämä voitto vain heikensi heidän 
asemiaan. Kasautunutta sosiaalista 
jännitystä pitää aika ajoittain lieven-
tää ja sitä ei olekaan tehty. Ilmeises-
ti myös 30 % kannatuksella voidaan 
maata ilmeisesti hallita tehokkaasti 
(osoittamalla samalla korkeata am-
mattitaitoaan, jota ei meidän viran-
omaisilla valitettavasti ole) vakaan 
tilanteen oloissa, mutta toisaalta pit-
kittyneen sosiaalitaloudellisen krii-
sin oloissa jotkut vähemmän suo-
situt toimenpiteet kuten valmisteil-
la oleva Kurillien saarten myynti Ja-
panille saattavat muodostua viran-
omaisille vaarallisiksi. Joukkojen ny-
kyinen välinpitämättömyystila saat-
taa yhdessä hetkessä muuttua rä-
jähdysmäiseksi aktiivisuudeksi.

Sergei Skvortsov
NKPn Keskuskomitean ensim-

mäinen (pää-) sihteeri
17.10.2016

YHTENÄINEN ÄÄNESTYSPÄIVÄ - VALTIOVALLAN PYRROKSEN VOITTO
Tänä vuonna tämä on toinen artikkelini Kansan ääneen, jossa käsittelen Venäjän parlamenttivaaleja. 
Edellisessä artikkelissani esitin vaaliennusteen. Nyt arvioin vaalien tuloksia, jotka herättävät minussa se-
kalaisia tunteita. Analyytikkona minun tulisi olla tyytyväinen siitä, että ennusteeni toteutui kokonaisuu-
dessaan. Venäjän kansalaisena en voi olla tyytyväinen vaalien tuloksiin. Virallisten tietojen perusteella 
Venäjän Valtionduuman vaaleissa voiton saavutti valtapuolue eli Yhtenäinen Venäjä saaden puoluelis-
tojen äänestyksessä 54 % äänistä. Kokonaisuudessaan huomioimalla myös yhden ehdokkaan vaalipii-
rien tuloksen puolue sai yli kaksi kolmasosaa kaikista edustajapaikoista. Äänestysaktiivisuus jäi noin 49 
prosenttiin. Valtiovalta saavutti päämääränsä eli sai Valtionduumaan haluamansa kokoonpanon ilman 
erikoisempia protesteja. Valtiovalta ansaitsi jopa pidättyväisiä kehuja ulkomaalaisilta vaalitarkkailijoil-
ta, jotka olivat näkevinään tämän kertaisissa vaaleissa jonkinlaista edistymistä edellisiin vaaleihin ver-
rattuna (mikä ei kylläkään muuttanut yleistä kielteistä arviota vaaleista). 

Monet maailmanmatkaajat nimittävät Sotshia Venäjän Monacoksi. Sieltä löytyy korkeita taloja, pankkeja ja 
hotelleja ja kaikkea sitä, mikä symboloi isoa kapitalistista yritysmaailmaa. Mutta löytyy myös sosialismin pe-
rinnettä ja uskoa sosialismin tulevaisuuteen. Ulkopuolisen silmin Venäjä nyt näyttää vakaalta ja rakennus-
toiminta kaikkialla on vilkasta. Tiedossa kuitenkin on, että eläkeläisillä ja monilla palkansaajilla toimeentu-
lo on niukkaa. Kalliiden länsiautojen runsaus korreloi suoraan jyrkkää tuloerojen kasvua.

Sergei Skvortsov
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Perussuomalaiset närkästyivät 
Kokoomuksen puheenjohtaja 
Petteri Orpon vaatimuksista sel-
vittää äärijärjestöyhteyksiä. Ti-
mo Soini totesikin, että ”Perus-
suomalaiset ei ota käskyjä muil-
ta puolueilta – ei Kokoomuksel-
takaan.” Soini kertoo saaneensa 
etenkin puolueensa naiskenttä-
väeltä kymmeniä närkästyneitä 
viestejä Orpon lausunnosta.

On aika jännää havaita, että Per-
sut ja siitä äärioikealle olevat liik-
keet eivät toimi perinteisen ää-
rioikeiston tavoin. SVL ja muut 
ovat vastustaneet maahanmuut-
toa koskettamatta sanallakaan si-
tä uhkaa, joka oikeiston vanha-
kantaisen retoriikan mukaan tulee 
idästä tai nykykäsityksemme mu-
kaan lännen NATO-maista. Tämä 
kertoo sen, että äärijärjestöjem-
me käskytys ja rahoitus saattaa tul-

la varsin yllättävältä taholta ja muu-
kalaisvihan olevan masinoitu muuta 
tarkoitusta varten.

Vaikka jotkut uusnatsit hih-
kuvat ”Suomi ensin!!”, niin Per-
sut ja uusnatsien enemmistö koh-
distavat viharetoriikkaansa pako-
laisiin. Ei yksikään uusnatsistisen ta-
hon lausuma sana julkisuudessa ole 
ottanut kantaa Suomen itsenäisyy-
den puolesta. Eipä tietenkään, sillä 
itsenäisyyden takana oli työväenlii-
ke ja sen tunnustivat sekä Lenin et-
tä Stalin.

Perinteinen suomalainen oi-
keisto sen sijaan kannatti Vanha-
suomalaisten johdolla pysymistä 
Venäjän yhteydessä, Suomen suuri-
ruhtinaskuntana. Missä onkaan uus-
natsiemme huolestuminen Suomen 
jättityöttömyydestä ja hyvinvoin-
tiyhteiskunnan alasajosta. Missä 
ovat kannanilmaisut Suomen eroa-
misesta Euroopan Unionista ja val-

tiollisen itsenäisyytemme palautta-
misesta?

Eikö itsenäisyys kiinnosta 
äärioikeistoamme?

Suomen hallitus, Suomineidon ruu-
miinryöstöön rakastunut huijarikop-
la SOS/EK halusi puuttua vain hiljai-
suudella äärioikeiston aggressioi-
hin, mikä osoittaa hallituksen laa-
jemminkin tukevan tätä ääririehun-
taa. On tarvittu aiempaa järeämpää 
tykistöä kääntämään vähävaraisten 
huomio pois hallituksen friedman-
ilaisesta sijoittajaystävällisestä ros-
vous- ja hyvävelipolitiikasta.

Keksittiin suhtautua hiljai-
suudella äärioikeiston älämölö-
menoon. Maahanmuuttajat olisi-
vat syypäitä kaikkeen. Tuomitsivat-
ko älämölöjengit todelliset rikolli-
set, kuten SOS/EK:n tai pakolaisuut-
ta aiheuttaneet tahot kuten NATO-
maa Turkin, äärijärjestöjä rahoitta-

vat Saudi-Arabian ja USA:n tai vaik-
kapa silkat aseteollisuuden rikolliset 
hyötyjät?

Eivät tuominneet sanalla-
kaan. SOS/EKn hiljaisesti hyväksy-
mien äärioikeistojärjestöjen tiloissa 
kuuluu vain sihinöiden sinfonia, kun 
kaljatölkkejä avataan ja samaan ai-
kaan hallitusta mielistelevät yltiöoi-
keusoppineet toteavat kuin yhdestä 
suusta, että äärijengien kieltäminen 
on niin vaikeaa.

Vaikeaa on jos selkäranka 
on rahoista rakennettu

MTV3:n uutisista lainaan pätkän, 
joka todistakoon väitteen oikeak-
si: ”Tunnusten kieltämistä selvite-
tään. Tunnuksiin puuttuminen on 
ollut ongelmallista, koska suoraa 
säännöstä ei sisäministeri Paula Ri-
sikon (KOK) mukaan tällä hetkellä 
ole. Sisäministeriö käynnistää välit-

Kummallista uusnatsilogiikkaa
tömästi yhteistyössä oikeusminis-
teriön kanssa arvioinnin, jonka ta-
voitteena on lakkautettujen väki-
valtaisten ääriliikkeiden tunnusten 
käytön kieltäminen lailla. Nykylain 
mukaan yleisistä kokoontumisis-
ta on ilmoitettava poliisille kuu-
si tuntia ennen tapahtumaa, mi-
kä on Risikon mukaan joissakin ti-
lanteissa liian lyhyt. Nyt tutkitaan, 
voisiko tuota aikarajaa pidentää.” 

Onhan se vaikeaa, jos tahto 
ja selkäranka puuttuvat - tai ran-
ka on rahoista rakennettu. Äärijär-
jestö ei ole se, joka kansanvallan ja 
sosialismin nimissä vastustaa raha-
diktatuuria. Äärijärjestö on se, joka 
käyttää tai tukee väkivaltaa ja pro-
vosoi vihaa.

Molli-Jori
Lainaus: MTV 3 verkkouutiset 
26.9.2016

Jämsässä jo aikojen alussa tiedet-
tiin, ettei Jämsä ole maailman na-
pa eikä edes Suomen napa. Fak-
ta ei ole kuitenkaan saavuttanut 
kaikkien jämsäläisten tietämystä. 
Eletään kuin muista instansseista 
ei tarvitsisi välittää tuon taivaal-
lista. Saamieni tietojen mukaan 
taas marraskuussa Jämsän val-
tuustossa äänestetään maakun-
tasuuntautumisesta.

Valtioneuvosto on selväsanaisesti 
ilmoittanut Jämsän kuuluvan Kes-
ki-Suomeen. Ilmeisesti Eduskunnan 
äänestystulos on samanlainen. Mis-
tä johtuu eräitten henkilöitten Pir-
kanmaa-kiima. Olisiko ainoa syy jos-
sain vaiheessa syntynyt Jyväskylä-
kauna. Ehkä jossain neuvottelussa 
on hävitty omaan tyhmyyteen sor-

tuen. Pyynnöistä huolimatta ei Pir-
kanmaan eduista ole saatu tosiasioi-
hin perustuvia laskelmia. Mutu-tun-
tumalla uskotaan taivaalta satavan 
mannaa, syödään vain Uunon mai-
nostamia hanhenmaksapalleroita. 
Eräs suuresti minua huvittanut väi-
te on, että Pirkanmaalla Jämsä sai-
si leveämmät hartiat. Leveämmistä 
hartioista puhuttiin ennen Jämsän-
kosken Jämsään liittämistä. Kuinka 
kävikään, Jämsänkosken osaksi tu-
li kaljapullohartiat. Jämsänkosken 
palvelut luiskahtivat kapeilta har-
tioilta yksi toisensa jälkeen. Jäljelle 
on jäänyt R-kioski ja uimahalli. Ui-
mahallikin katoaa Himoksen kylpy-
län valmistuttua.

Pirkanmaasta unta näke vien 
olisi parempi muuttaa Pirkan-
maalle. Suomessa voi vielä vapaasti 

valita asuinkuntansa. Jämsässä riit-
tää oikeitakin ongelmia, suurtyöt-
tömyys, väki vähenee, eräät henki-
löt yrittävät saada Jämsälle rasisti-
kaupungin leimaa. Turvapaikanha-
kijoita pelotellaan ja uhkaillaan.

Eivät ongelmat katoaisi maa-
kuntaa vaihtamalla. Tämä onnek-
si tiedostetaan päättävissä elimissä 
valtakunnan taholla. Tämä tieto lie-
nee ainoa luotettava nykyhallituk-
sen taholta tuleva. 

Kansan ja hallitsijoiden välil-
lä on syvä luottamuksen kuilu. Si-
tä käyttävät hyväkseen monenkirja-
vat potaskan puhujat ja mörköjä nä-
kevät. Huolimatta kaihileikkaukses-
sa käynnistä en näe Suomen tulevai-
suutta valoisana.

Reino Welling
Jämsänkoski

Kovapäisyyttä vai kovakalloisuutta 

Olemme petoksen ja itsepetok-
sen tahattomia uhreja niin kauan, 
kun annamme ay-liikkeen johdon 
esikuntineen yhdessä ”eekoon” 
kanssa muodostaa meille ay-liik-
keen johtajasta jumalankuvan, 
jota tulee kumartaa. Näin tulem-
me joka työehtosopimuskierrok-
sella petetyiksi. Kun tämä kai-
ken arvostelun ulkopuolella ole-
va johtaja meidät pettää, me vain 
salissa tyytyväisinä hurraamme ja 
taputamme käsiämme. 

On monia ay-liikkeen vuosikym-
menten kuluessa saavuttamia etui-
suuksia, jotka ovat olleet meille kyn-

nyskysymyksiä, joista ei ”eekoon-
kaan” painostuksesta huolimatta 
olisi tullut luopua. Kun sitten yhte-
nä yönä nämä saavutukset heitet-
tiin romukoppaan, olisi myös tä-
män jumalankuvan luullut romah-
tavan. Näin ei käynyt, vaan päin-
vastoin alkoi kaikista tuuteissa rum-
mutus, miten lautapojasta oli muo-
dostunut valtiomies. Teko eli petos 
oli niin suuri, että siitä palkittiin mi-
nisterin arvonimellä, paaviksi kun ei 
voitu valita.

Petosten valmistelu tapahtuu 
SAK:n ja ”eekoon” yhteistyönä. 
Vallitseehan SAK:n hallintobyrokra-
tiassa myös oman edun tavoittelu. 

Siellä pyrkyreillä palkat ja etuisuu-
det eivät ole missään suhteessa riip-
puvaisia jäsenistön toimeentulosta. 
Onpa näillä kähmijöillä luulo, että jä-
senistö heidän alamaisinaan on ole-
massa vain heidän tarpeittensa tyy-
dyttämiseksi. Sinä hetkenä kun jä-
senistö ottaa näiltä kähmijöiltä ay-
liikkeen hallintaansa, on meillä kä-
sissämme etujemme ajamiseen voi-
ma, joka voi tarvittaessa kaataa vaik-
ka minkä hallituksen. 

Älkäämme enää antako muo-
dostaa mitään meidän yläpuolel-
lamme olevaa jumalankuvaa.

-PE-

Ei sorruta petokseen ja itsepetokseen
Unsere Zeit julkaisi 23.9.2016 
muistokirjoituksen Ernest He-
mingwaystä: ”Kuubassa elää kir-
jailijan perinteet”. Hänen intohi-
monsa onkimiseen sanotaan joh-
datelleen Kuubaan, jossa hän asui 
parikymmentä vuotta. Hän asui 
Finca Vigiassa, josta oli vain kol-
men vartin matka Golf virtaan, 
joka oli tunnettu runsaasta kala-
kannasta. Hän otti osaa miekka-
valaan ongintakilpailuun. Hän oli 
parin vuoden ajan mestari lajis-
saan. Vuonna 1959 hän matkusti 
Idahoon, mutta palasi vuoden ku-
luttua takaisin ongintakilpailuun.

Näihin aikoihin hän kohtasi ensim-
mäisen kerran Fidel Castron. He-
mingway museon johtaja osasi ker-
toa, että Fidel Castro piti vuosikym-
meniä Hemingwayn kuvaa suuren 
kalan kanssa virkahuoneensa sei-
nällä. Hemingway kertoo omistus-
kirjoituksessaan Castrolle, että hän 
toivoo hänelle yhtä hyvää kalan-
saalista. Journalisti teki haastatte-
lun kirjailijan kanssa otsikolla ”Jäl-
kipuhetta Fidelin kanssa”. Fidel ker-
toi tässä haastattelussa, että hänel-
lä oli pari lyhyempää tapaamista 
Hemingwayn kanssa. Fidel kertoi-
tutustuneensa jo opiskeluaikanaan 
Hemingwayn kirjoihin. Ne inspiroi-
vat  häntä taistelussa Batistan terro-
rihallitusta vastaan.

Heminway oli toisen vaimon-
sa Pauline Pfeifferin kanssa 1928 
Havannassa ja palasi onkiapajille 
1932. Hän jätti muistoja Bar El Flo-
riditaan. Vuonna 1939 kirjailija osti 
kolmannen vaimonsa Martha Gell-
hornin kanssa Finca Vigian, joka si-
jaitsee noin 15 kilometriä Havan-
nan keskustasta ja oli 20 vuotta hä-
nen vakituisena asuntonaan. Kun 
Hemingway 2.7.1961 ampui itsensä 
haulikolla Idahossa, niin siitä saak-
ka Finca Vigia on ollut museona. Ta-
lo on säilytetty alkuperäisessä asus-
saan. Museo on mittava ja sisältää 
noin 20 000 esinettä, kirjaa ja asiakir-
joja, aseita ja jahtimuistoja. Hänen 
veneensä El Pilar on jäljellä. Hän ku-
vasi kalastaja Gregori Fuentesia kir-
jassaan Vanhus ja meri. 

Maaseutupaikallaan hän loi 
suurteoksensa: ”Kenelle kellot soi-
vat”, ”Yli joen ja metsien”, ”Pariisi 
elämän juhlaa”, ”Saari virrassa” sekä 
”Vanhus ja meri”. Kirjailijalle myön-
nettiin Pulitzer palkinto ja kirjallisuu-
den Nobel vuonna 1954. Kalastaja-
kylän asukkaat teettivät pronssisen 
rintakuvan kirjailijasta. 21.7.1962 
veistos pystytettiin lahden rannalle 
”Papan muistolle”. Tuhansia digitaa-
lisia muistoja on mm. JFK-kirjastossa 
tieteellisessä käytössä. Nyt korjataan 
kosteusvaurioita museossa.

Käänsi
Wäinö Pietikäinen

Hemingwayn jäljillä

Kirjoitin kymmenen vuotta sitten 
kritiikkiä EU:n päätöksestä kiel-
tää hehkulamppujen valmistus. 
Olin oikeassa. Tässä on silloin teh-
ty luettelo:

(1) Ehjän hehkulampun poisheittä-
minen on energian tuhlausta, koska 
valmistus vie energiaa. Sen voi siir-
tää vähemmän käytettyyn paikkaan. 
(2) Jos hehkulampun hukkalämmön 
voi hyödyntää, ei kannata kiirehtiä. 
(3) Energiasäästölampun valmis-
tuksessa huomioitava haitta-aineet, 
valmistuskustannukset ja jätehaitat 

sekä pitkä syttymisaika esim. kyl-
mässä. (4) Luvatut käyttötunnit to-
teutuvat vain parhaissa olosuhteissa 
ja vähillä sytyttämiskerroilla. (5) Va-
lon taajuus ja väri eivät ole sopivia 
ja äkkinäinen lampun vaihtaminen 
on tuhlausta (ehjät lamput, valmis-
tuslaitteet, varastot ym.). 

(6) Olennaisin asia kuiten-
kin on, että energiansäästölamput 
ovat vain välivaihe, joka on toden-
näköisesti lyhyt, jos rahastaminen 
ei nouse tärkeimmäksi asiaksi. Puo-
lijohteet (esim, ledit) ovat seuraava 
vaihe ja tulevat aika nopeasti, kos-

ka sitä tekniikka voi käyttää vaikka-
pa valaisevissa pinnoitteissa esim. 
maaleissa. Led- tekniikka on halpaa, 
joka mahdollistaa pitkän käyttöiän 
ja laajat sovellutusmahdollisuudet.

Johtopäätökseni silloin oli, 
että Suomen olosuhteissa ”ei pidä 
hötkyillä”. Tänään led-lamput ovat 
kin korvanneet energiansäästölam-
put hinnaltaan ja sähkön kulutuksen 
osalta. Led-lamppujen tekniikka on 
kehittynyt niin, että niiden valoi-
suutta voidaan säätää ja valon aal-
lonpituutta ja värejä löytyy erilaisia.

Kalevi Wahrman

Historiaa huonosta EU-direktiivistä

Lapsena ei tiennyt, miten kiva 
on aikuisena elää. Olin keväällä 
kuukauden sairaalassa. Rappeu-
tumis-sairaudet olivat pahentu-
neet. 
Valitin kipuja haimassa, jota lopulta 
tutkittiin ja todettiin haiman vajaa-
toiminta. Sain lääkitystä, joka ei pur-
rut. Minua yritettiin saada holhouk-
seen ja määrättiin kotihoitajat päi-
vittäin. Koin sen kiusalliseksi. Olen 
ruotsinkielinen, koska sairaskerto-
mukseni ovat ruotsiksi. Jotkut ”ko-
tihengettäret”  yrittivät opettaa mi-
nulle suomea. Kysymys voi olla hen-
genvaarasta, jos sekoittaa kielet. Po-
tilaalta kysytään sairauksista  ja lää-
kityksestä. Olin terve Ruotsiin muut-
taessa. Lähes kaikki sairauteni johtu-
vat ruotsalaisesta työympäristöstä.

Kodinhoito osoittautui kalliik-

si. Siitä veloitettiin lähes 700 euroa 
kuukaudessa. Tyttäreni, joka on sai-
raanhoitaja, järjesti minulle annos-
telupussi-sarjan, jonka terveyskes-
kuslääkäri muutti minulta kysymät-
tä. Sanoin irti kotihoidon ja apteek-
ki-annostuksen. Olin kuitenkin jou-
tunut tekemään henkilökohtaisen 
kiky-sopimuksen, kun rahat loppui-
vat. Kuukausiin en käynyt hierojalla 
ja saunassa. ”Kodinhoito” oli minul-
le siinä muodossa silloin tarpeeton.

Sairaanhoito tulisi olla ilmais-
ta ja riittävää. Kysyin taksikorttia sy-
dämen vajaatoiminnan, keuhkolaa-
jentuman ja jalkavamman takia. Sitä 
ei myönnetty eikä myöskään palve-
luasuntoa, vaikka palvelut ovat kau-
kana asunnosta ja Vaasan julkinen 
liikenne on heikko.

Wäinö Pietikäinen

Vammaisvero
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Keräyslupa: RA/2016/396
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nen 20 e, Tarja Männikkö 33 e, Leipäpappi 20 e ja Jaakko Ahvola 30 e.   

”Marxilainen pyhäkoulu” jatkuu 
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen maailmankatso-
mus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yhte-
näisen toiminnan perusta ja auttaa  jäsentelemään oikein 
ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailmankat-
somusta sunnuntai-iltaisin Helsingissä Hermannin kerholla 
os. Hämeentie 67, klo 17.00.   
Kokoonnumme  seuraavan kerran su. 20.11.2016. Silloin 
käsittelemme aihetta: marxilainen valtioteoria ja yhteis-
kunnallinen vallankumous, josta alustaa Heikki Männik-
kö. Keväällä saimme valmiiksi dialektista materialismia käsit-
televän vihkosen ensimmäisen painoksen. Nyt syksyn ja lop-
puvuoden aikana jatkamme historiallisen materialismin kä-
sittelyä ja syvennämme historiallisen materialismin opinto-
aineiston tuottamiseen liittyviä tietoja. Tarkoitus on saada 
se valmiiksi v. 2017 alkuun mennessää. Syyskauden ensim-
mäisessä ja toisessa opintoillassa käsittelimme aihetta ”Ka-
pitalistinen luokkayhteiskunta ja sen dialektinen kehi-
tys”. Tämän Juha Kieksin alustuksen löytää kommunistien 
Liiton etusivun linkin kautta. Loppuvuoden aikana kokoon-
numme seuraavasti: su 20.11.-16, su 27.11.-16 ja su 11.12.-16
Sopivia perusteoksia historiallisen materialismin ja tä-
män aiheen opiskeluun ovat mm. seuraavat teokset: Marx 
ja Engels: Kommunistinen manifesti; M.Iovtšuk, T. Oizer-
man, I. Štšipanov: Filoso fian Historia (Progress, 1982); Viktor 
Afanasjev: Filosofian alkeet (Progress, 1976); siv. 182-217; 
Marxilais-Leniniläisen filosofian perusteet (Progres) siv. 
333-355; Nevalainen- Peltonen: Kansantaloustiede.

Järj. Kommunistien liitto ja DSL. 

Itsenäisyyden ja puolueettoman 
ulkopolitiikan puolesta, Nato-jä-

senyyttä ja EU:ia vastaan
Hyde Park-luonteinen perinteinen Itsenäi-

syyspäivän tapaaminen 6.12.16 Helsingissä
 Kiasman aukiolla alk. klo 13.00

Tule mukaan sanomaan näkemyksesi  Suomen itsenäi-
syydestä, EU- komennosta, Nato-uhkapelistä ja Suomen 
ulkopoliittisesta linjasta sekä  tilanteesta yleensä. Va-
rautukaa käyttämään lyhyitä (3 min.) puheenvuoroja. 
Ottakaa tunnukset ja julisteet mukaan.

ansanääneenK
Uudenvuoden tervehdys

Tervehdykset palautetaan 14.12.2016 mennessä Tommi Lie-
vemaalle (os. Ollaksentie 17, 02940 Espoo, 0407330466),  
Heikki Männikölle  (os. Vellamonkatu 6 A 1, 00550 Helsinki, 
0440103450) tai Kansan äänelle (os. PL 780, 00101 Helsinki). 
Henkilötervehdys  2 e, järjestötervehdys 10 e ja ”laatikkoter-
vehdys” (15 pmm) 10 e. Tervehdykset maksetaan EU:n vastai-
sen kansanrintaman tilille: OKO FI08 5541 1420 0279 66. Mer-
kitkää tiedonantoihin: ”Uudenvuodentervehdykset”

Paikkakunta/kaupunginosa/kylä

EVKR toimii
EU:n Vastaisen Kansanrinta-
man johtokunta kokoontuu 
torstaina 24.11.16 Hermannin 
kerholla os. Hämeentie 67, klo 
18.00. Käsitellään poliittista ja 
järjestöllistä tilannetta, EU-tie-
dotustoimintaa, jäsenkirjettä, 
vuodenvaihteen ja talven teh-
täviä sekä järjestömme osalta 
kevään 2017 kuntavaa lien val-
mistelua. Tervetuloa jäsenet ja 
ystävät.

Kokouksen yhteydessä pide-
tään myös Kansan äänen toi-
mituskunnan kokous, jossa 
valmistelemme lehden seu-
raavaa numeroa (joulunume-
ro 6/16). Kokoukseen ovat ter-
vetulleita kaikki Kansan äänen 
toimittajat ja avustajat.

Opintoilta ma.14.11   
klo17.00   KTP:n toimistossa, Tik-
kuraitti 11A  3 krs.

Käsittelyssä aiheeksi nou-
see Suomen Työväenliike ensim-
mäisen maailmansodan edellä. 
Edetään Kotkassa 1909 pidetyn 
edustajakokouksen jälkeen poh-
diskelun aiheeksi nousseeseen 
kysymykseen, miten taistellaan 
Suomen kansan oikeuksien puo-
lesta tsaarin hallituksen sorto-
toimenpiteitä vastaan. Aihe liit-
tyy jo vanhan Sosialidemokraat-
tisen puolueen seitsemänteen 
puoluekokoukseen, joka pidet-
tiin Helsingissä 1911. 

Tiedustelut: Timo Kangas-
maa, timo.kangasmaa@hotmail.
com

Opastus paikalle: Timo Nie-
minen, puh. 050 359 0109

Opintokerho Suomen vanhan 
Työväenliikkeen historiasta 

Kansan äänen järjestöjen, STP:n ja Herman-
nin Naisten perinteinen

Uudenvuoden tapaaminen
Hermannin kerholla os. Hämeentie 67 perjantaina 30.12.16 
alk. klo 18.00. Ohjelmassa mm. musiikkiesityksiä, puheen-
vuoroja, järjestöväen ohjelmaa ja tietenkin riisipuuroa, glö-
giä, voileipiä ja kahvia.

Tervetuloa kaikki paikalle

Ennen pankit ottivat lainakor-
koa jopa 18% ja jatkoivat sitä 
kymmenisen vuotta.  Nyt kun 
pankit eivät maksa korkoa ta-
valliselle säästötilille, niin se on 
myös väärin.  Nyt järjestetään si-
joitusiltoja, esitteitä jaetaan ja 
ehdotetaan sijoittamista sinne 
sun tänne.  Osta osakkeita siel-
tä sun täältä maailman pörsseis-
tä.  Pankki saa noin yhden pro-
sentin välityspalkkion, mutta ra-
hat lähtevät pois paikkakunnal-
ta.  Pidemmällä aikavälillä hä-
viää asiakas, pankki sekä myös 
paikkakunta.
Maailman pörsseissä käsitellään 
rahaa moninkertainen määrä, mitä 
sitä lainkaan on olemassa.  Saksa ei 
saanut Suomea sodalla, mutta nyt 
se ottaa maamme EU:n avulla, eikä 
sitä edes moni huomaa.  Suomen 

väkiluku EU:ssa on yksi prosent-
ti.  Meistä tehdään koko ajan yh-
tä maakuntaa.  Pois EU:n kahleis-
ta, EU:n ja NATO:n vastaiset voimat 
yhdistykää!

Miksi kaikki valtiot velkaan-
tuvat ei toisilleen, vaan pank-
kien välityksellä suurkapitalis-
teille.  Ei tiedetä keneltä lainaa 
otetaan ja ketkä korot saavat.  Val-
tioiden pitäisi antaa lainaa, eikä 
vain ottaa sitä.

Miksi myös puolustusvoi-
mien määrärahat nousevat joka 
vuosi?  Tänä vuonna se on 440 e/
henkilö.  Rauhanpuolustajien mää-
rärahat taas putoavat vuosittain.  
Tänä vuonna se on 0,07 e/henki-
lö.  Myös ystävyystoiminnan rahat 
hiipuvat.

Esko Rintala
Uusikaupunki

Huomioitavaa

Järj. EU-vastaiset ja EU-kriittiset sekä sodanvastaiset 
kansalaisjärjestöt.
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Kansan äänen järjestöt ovat ko-
kouksissaan käsitelleet SKP:n kun-
tavaaleja koskevaa yhteistyöaloi-
tetta. Suhtaudumme hyvin myön-
teisesti SKP:n keskuskomitean 27.–
28.8.2016 Vähäjärvellä esittämään 
yhteis-työaloitteeseen SKP:n se-
kä STP:n ja Kommunistien Liiton 
kanssa kuntavaaleissa v. 2017. 

Vaaleissa huomioimme kun-
tien paikalliset olosuhteet. Sik-
si osallistumme vaaleihin jo-
ko valitsijayhdistysten muodos-
tamilla yhteislistoilla tai aset-
tamalla ehdokkaita uuslibera-
lismin ja suurpääoman vastai-
seen vaalityöhön yhteisesti mui-
den liittolaispuolueiden listoil-
le. Me olemme valmiita puolusta-
maan kanssanne ja kaikkien mui-
denkin uusliberalismin vastaisten 
voimien kanssa yhdessä maam-
me työtätekevien ihmisten ja 

väestömme pienituloisten ihmisten 
oikeuksia.

Lisäksi katsomme, että 
meidän olisi syytä ryhtyä ra-
kentamaan yhteistuumin nykyi-
sen rapautuneen puolueval-
lan vastavoimaksi uusliberalis-
min vastaista vaihtoehtorinta-
maa. Näin on menetelty monis-
sa muissa Euroopan valtiossa ja si-
itä meillä on sekä oman maamme 
että koko maailman työväenliik-
keen osalta paljon kokemusta. Yh-
teisrintaman tehtävänä olisi luo-
da poliittinen vaih toehto nykyi-
selle uusliberalistiselle politiikalle 
ja EU-suuntaukselle sekä puolustaa 
maamme väestön enemmistön pe-
rusoikeuksia ja edistää toiminnal-
laan yhteiskunnallista oikeuden-
mukaisuutta, koska jokainen hal-
lituksessa istuva ja tai jo siellä is-
tunut puolue on laistanut tai lais-
taa edelleenkin tätä yhtäläistä ih-

misarvoa kunnioittavaa periaatetta. 
Nämä kaksi yhteisrintama-
politiikan ristiriidatonta pe-
rustehtävää edellyttävät toinen 
toisiaan.

Pienpuolueet pysyvät pie-
ninä, jos ne eivät kykene yh-
teistyöhön. Oikeassa oleminen 
ei riitä todellisuuden muuttamis-
een. Yhteiskunnallinen muutos 
ei ta pahdu itsestään. Se toteutuu 
ainoastaan nykyisen hallinnon, 
puoluevallan ja uusliberalismin 
kyseenalaistavan, laajan joukko-
voiman avulla. Meitä toisinajatte-
lijoita on jo Suomessa paljon.

Ehdotamme yhteistyön 
syventämiseen tähtäävien toi-
mien aloittamista mahdollisim-
man pian.

Toverillisin yhteistyöter-
veisin, Helsingissä lokakuun 17. 
päivänä 2016

Kalevi Wahrman
Kommunistien Liitto 

puheenjohtaja
 

Matti Laitinen 
Suomen Työväenpuolue

puheenjohtaja

Kansan äänen järjestöt suhtautuvat myön-
teisesti SKP:n yhteistyöaloitteeseen

SKP esitti Kommunistien Liitolle ja STP:lle kuntavaaleja koskevan 
yhteistyöesityksen. Kokouksissaan Kansan äänen järjestöt (STP, 
EVKR ja Kommunistien Liitto) käsittelivät aloitetta ja STP:n jatko-
liittokokouksen suosituksen mukaisesti antoivat siitä seuraavan 
vastauksen:

Meillä Suomessa on kolme sosia-
lismia rakentavaa puoluetta ja jo-
kaisella on oma sanomalehti. Se on 
hengen rikkautta, kun yhden jul-
kaisun sivuilla puolueen jäsenet ei-
vät voi väitellä näkemyksistään, niin 
voimme vaihtaa mielipiteitä naa-
purin lehdessä. Näin ainakin johta-
vat toverit pysyvät ajan tasalla, sil-
lä kaikkiin toimituksiin tulee kilpa-
kumppanin lehti.

Joensuulainen Pauli Es-
kelinen kysyi Tiedonantajas-
sa (14.10.2016), mitä lisäarvoa 
2000-luvun punavihreä sosialismi 
tuo sosialismin teoriaan. Päätoimit-
taja Marko Korvela vastasi lehden 
samassa numerossa Leninin kuval-
la varustetulla pääkirjoituksella, mi-
tä tämä parempi sosialismi on.

Olen ollut lähes kuusikym-
mentä vuotta SKP:n jäsenenä ja 
joo-miehenä kulloisillekin johtavil-
le tovereille ja osaltani saattamassa 
puoluetta nykyiseen tilaan. Korvela 
kirjoittaa ansiokkaasti, miten kapi-
talismi on kehittynyt Marxin ja Leni-
nin ajoista. J.V. Stalin kirjoitti ennen 
Venäjän vallankumousta, että kapi-
talistit eivät ole tyhjän jaarittelijoita, 
he ovat toiminnan miehiä.

Porvariston toimeliaisuus nä-
kyy selvimmin ideologian alalla. 
Kommunistien aate on pilkan koh-
de, mutta kommunisteina itseään 
pitävät ihmisetkin maksavat siitä, et-

tä saavat päivittäisen annoksen hy-
välle tuoksuvaa porvariston aatetta. 
2000-luvun sosialismi on nimikylt-
ti virtuaalimaailman rakennukseen, 
Marxin mukaan tulevaisuuden kup-
pilaan, jota tapetoidaan punavihrey-
dellä.  Suomessa on meidän ilonam-
me ollut ja on näitä Ihantoloiden ra-
kentajia. Tri Ele Alenius totesi kerran, 
että ei ole sosialistista eikä kapitalis-
tista demokratiaa. Demokratiaa on 
tai sitä ei ole.

Korvela kirjoittaa kapitalis-
min ideologisesta hegemoniasta 
ja vetoaa siinä yhteydessä Hannu 
Taanilaan, tähän demari-ideolo-
gian julistajaan.  Taanilasta on teh-
ty SKP:ssa Marxin opin ylipappi.  Hä-
nelle tämä järjestelmä sopii, sitä kun 
saa arvostella ja samalla lukea ma-
donluvut Neuvostoliitolle, joka vää-
risteli Marxin opin. Sekö oli vääriste-
lyä, että Neuvostoliitossa julkaistiin 
kymmenillä kielillä eri maiden kom-
munistipuolueiden käyttöön mar-
xismin klassikoiden teoksia. Marx, 
Engels ja Lenin olivat vallanku-
mouksellisia. Me emme ole. Verho-
jen ja tapettien suunnittelu ei ole 
päällimmäinen tehtävä, kun tule-
van sosialismin rakennuskenttä on 
raivaamatta kapitalismin romusta. 
Meidän touhumme ei ole vakavas-
ti otettavaa. Vallankumous tarkoit-
taa sitä, että porvariston lait kumo-
taan. Yhtään kumousta ei ole tehty 

la kien mukaan. Miten kumous to-
teutetaan, siitä ollaan viisaasti vai-
ti, ettei kukaan pelästyisi ja promil-
leluokan vaalikannatus kärsisi.

Korvela tuo kirjoituksensa lo-
pussa Hannu Taanilan toteamuk-
sen, että ”meidän on helpompi ku-
vitella maailman loppu kuin maail-
ma ilman kapitalismia.” Mitä muuta 
tämä todistaa kuin, että me olem-
me omaksuneet täysin porvarilli-
sen ideologian mukaisen dema rien 
maailmankuvan. Kapitalismi on ikui-
nen niin kuin herran armo. Porvaris-
ton ideologit eivät kuitenkaan it-
se usko tähän. He eivät kommunis-
tien tavoin ylenkatso natsien ja mui-
den lahtarien kokemuksen tutkimis-
ta ihmisten mieleen vaikuttamiseksi. 
Porvaristolta ei ole jäänyt huomaa-
matta Hitlerin oppikirjassaan kirjaa-
mat havainnot ihmisten käyttäyty-
misessä.

Vasemmiston julkaisuissa 
toistellaan kyllästymiseen asti 
täysin sisällöttömiä sanoja ”pu-
navihreä” ja ”Ei leikata”. Porvaristo 
noudattaa kirjaimellisesti Adolf Aloi-
sinpojan neuvoa; ”toistakaa samaa 
asiaa jatkuvasti eri muodoissa”. Mik-
si kommunistien lehdissä ei toisteta 
joka numerossa ”kansainvälisen yh-
teisön” sotakoneen joka päivä käyt-
tämiä öljytynnyreiden ja muiden 
raaka-aineiden määriä. Se on todel-
lista ympäristöön, ihmisten mieleen 
ja luontoon vaikuttamista.                                    

Mielenosoitukseen mukaan 
otettu puolitoistavuotias oli op-
pinut ”Ei leikata”. Mitä muut osal-
listujat oppivat tämmöisistä mie-
lenosoituksista, joilla ei ole mitään 
suuntaa eikä tavoitteita. Kolman-
nen kerran jälkeen into osallistua 
lopahtaa. Paineet on purettu ja hal-
litus tekee, mitä sen kuuluu tehdä; 
toteuttaa kokoomus-porvariston oi-
keistopolitiikkaa. Hävittää viimeiset-
kin tuloa tuottavat valtion yritykset 
ja omaisuuden. Valtion omaisuuden 
säilyttäminen ei ole ollut kommu-
nistien tavoitteissa päällimmäise-
nä, kun Taanilan radiotoimittaja ai-
kanaan pilkkaama ”omistuspohjan 
laajentaminen” on havaittu hyväksi 
tulevan punavihreän sosialismin ta-
loudellisena perustana. 

Viljo Heikkinen
Lapinlahti

Voi punavihreä sosialismi
Engelsin aikalainen Eduard Bernstein oletti, että Marxin opin edel-
leen kehittäminen ja täydellistäminen on alettava sen arvostelus-
ta. Teodor Oizermanin mielestä tämän tapaisessa väitteessä ei ole 
mitään ristiriitaa tieteen normaalin kehityksen kanssa; kaikkein he-
delmällisintä siinä ovat erimielisyydet samoin ajattelevien kesken.       

Herättää huomiota, että RP toistaa Venäjän Krimin ”miehitystä”, ”taiste-
lua” Itä-Ukrainassa ja ”aggressiota” noin 25 kertaa.  Onko hänen tarkoi-
tuksensa pitää viholliskuvia yllä?  Miksi hän ei kirjoita Krimin liittymises-
tä kansanäänestyksen jälkeen Venäjään?

Toisessa luvussa Venäjä ja Suomen Nato-selvitys RP otsikoi: Kuin-
ka Venäjän mahdollista turvallisuusuhkaa pienennetään? ja Nato-selvi-
tyksen näkemys Venäjän erityislaatuisuudesta.  Vaikuttaa siltä, että RP 
haluaa ylläpitää russofobiaa.

Luvussa kolme Suomen ja Yhdysvaltojen sotilasyhteistyö RP kä-
sittelee isäntämaasopimusta ja USA:n harjoitustoimintaa.  Hän tuo esiin 
tiedon pimittämisen.  Luvussa Uusi sotilaslinja selvitetään yhdysvalta-
lais-suomalaiset sotilassuhteet ja pohditaan, korvaavatko ne Naton.

Luku 5 palauttaa mieliimme Ruotsi-Suomi -suhteet.  RP esittää 
tärkeän tiedon: Kokoomuksen kannatus on noussut mediapäättäjien 
eli joukkotiedotuseliitin piirissä yli 50 prosenttiin.  Luvussa Kohti uutta 
ja tuntematonta: Naton itälaajenemisen ongelmat ja Suomi RP esittää 
laajenemisen kritiikkiä.

Poikkiteloin asettuva Venäjä -luku 7 vaikuttaa pelottavalta.  RP 
kertaa siinä Georgian sodan ja Ukrainan sodan alun.  RP toteaa, että 
Venäjästä puhutaan suomalaismediassa turvallisuusuhkana.  Luvussa 
Maail ma finanssikriisin jälkeen on lähinnä jahkailua.

Luvussa 9 Hybridi- ja informaatiosotaa selvitellään hybridiso-
dan käsitettä.  RP toteaa, että Saara Jantusen kirja Infosota keskittyy 
Venäjään.  Trolleja ja Natoa käsitellään laajasti.  Viholliskuvien maailma 
-luvussa RP käy läpi mm pakolaiskriisiä, demonisointia, mustamaalausta 
ja valkopesua sekä lainaa Sofi Oksasta, Heikki Talvitietä ja Pekka Visuria.

Lopuksi-luvussa RP lainaa jälleen Aleniusta, joka haluaa siirtää in-
vestointien rahoitusjärjestelmän yksityisten pankkien ja sijoittajien hal-
linnasta yhteiskunnan vastuulle (HS).  Alenius unohtaa sosialismin ku-
ten ilmeisesti myös RP.

Kirjassa ei ole juurikaan uutta asiaa.  Minulle ei selvinnyt, kannat-
taako RP Natoon liittymistä vai puolueetonta liittoutumattomuutta.  RP 
vaikuttaa Venäjän vastaiselta.  RP on koonnut kirjaan ansiokkaasti Suo-
men turvallisuuspolitiikkaan liittyvän aineiston ja valaissut sitä histo-
riallisilla taustoilla.  Näitä asioita seuraaville kuten Kansan äänen luki-
joille kirja on hyvä kertaus, mutta kriittisesti luettava.

Suomen Rauhanpuolustajat (SRP) lahjoitti kirjan kaikille jäse-
nilleen lokakuun alussa.  Erikoiselta tuntuu, että SRP pian lahjoituksen 
jälkeen julkisti Rauhanliiton kanssa kynttilämielenilmauksen Syyrian uh-
rien muistolle Venäjän suurlähetystön edessä 11.10.2016.  Sopiva osoi-
te olisi ollut USA:n suurlähetystö.  Onko SRP jakautunut Venäjän vastai-
seen ryhmään ja muihin?

Hannu Kautto

Lähde: Raimo Pesonen, Turvallisuuspolitiikan taskukirja 2016 - Vi-
holliskuvien paluu, SRP ja Like, Dardedze holografija, Riika 2016.

Todellakin Marx-seminaarissa 13.11.2013 Taanila keskittyi pelkäs-
tään ja täysin epätieteellisesti todistelemaan, miten Neuvostoliitto 
”pahoinpiteli” Marxin opin. Hannu Taanila Vesa Oittisen (vas.) ja Six-
ten Korkmanin (oik.) välissä. Katso Kansan ääni 6/2013.

Viholliskuvien paluu ei tarjoa uutta
Raimo Pesonen (RP) aloittaa kirjansa Viholliskuvien paluu alkulu-
vun Turvallisuuspolitiikkaa lainaamalla Ele Aleniuksen kirjoitusta 
Helsingin Sanomissa (HS): ”[…] ihmiskunta […] suuntautuisi koh-
ti hallitun kehityksen aikakautta”.  Tässä Alenius on unohtanut so-
sialismin.  RP lainaa julkaisematonta raporttia Social Mood Indi-
cator 2013, jonka mukaan noin puolet suomalaisista luokitellaan 
vieraantuneiksi.

Venäjällä kapitalismin kehittyminen katkesi alkuunsa sosialistiseen val-
lankumoukseen. Sosialismi ei kaikin osin onnistunut varsinkaan loppu-
aikoinaan, mutta kyllä se sääntelytalous kapitalismin kehittymisen es-
ti. Tai ainakin hidasti pahasti. Sitten seurasi 1991 jälkeen kaaosmainen 
siirtymätalous ja Neuvostoliiton omaisuuden rosvous. Samalla siirryttiin 
pikku hiljaa ns. vapaisiin markkinoihin.

Sosialismin raunioille kasvanut talous on erilainen kuin länsi-
blokin kehittynyt kapitalismi. Venäjä ei ole vielä kovin suuri talous 
eikä siellä maata ja taloutta johda finanssipääoma, pankit ja pörssit 
kuten USA:ssa. Ulkomaan kauppaa käydään raaka-aineilla eikä johdan-
naisilla. Tultuaan presidentiksi v. 2000 Vladimir Putin alkoi selvitellä 
kaaosta. Hän karkotti pahimmat rikolliset ja kansallisti öljyn ja kaasun. 
Valtio alkoi ohjailla villiä ja vapaata markkinataloutta.

Venäjää voisi paremminkin verrata Kiinan valtiojohtoi-
seen markkinatalouteen. Sekin on tavallaan rakennettu sosialismin 
raunioille. Erona on se, että Venäjällä on monipuoluejärjestelmä ja että 
Kiinan talous laajenee aggressiivisemmin ulkomaille, muun muassa Af-
rikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Venäjällä sijoitellaan omaan maa-
han. Maata ei tee imperialistiseksi eikä edes suurvallaksi se, että se on 
pinta-alaltaan laaja. Venäjä ei ole laajentunut yhtään minnekään, eikä 
sillä ole sotilastukikohtia ympäri maailmaa kuten USA:lla.  Venäjän soti-
laallinen voima on vain neljäsosa USA:n sotilasmahdista.  

Kuinka kukaan kommunisti voi uskoa, että sosialismi, voimakas 
ideologia, noin vain pyyhitään pois maasta ja kansasta? Sosialismista on 
venäläisiin jäänyt ainakin se tärkein: ehdoton rauhantahto. Sodan muis-
tot ovat edelleen kipeinä mielissä. Venäläinen ei voi sotaa toivoa, ei kos-
kaan. Väitän, että Venäjä ei ole imperialistinen eikä edes kehittynyt ka-
pitalistimaa - tämä on mielipide. Keskustelu jatkukoon tästä.

Marjaliisa Siira

Onko Venäjä kapitalistimaa?
Monet kommunistit ja vielä useammat porvarit ovat heittäneet 
minulle kysymyksen: ”Miksi sinä sitä Venäjää puolustat, kun se on 
yhtä paha imperialistinen kapitalistimaa kuin USA?” Hetkinen, mie-
titäänpä vähän.
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