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   ansanääniK

Nato:n rikollinen toiminta tuomitaan laajalti
Pääomapiirit ovat ottaneet tavakseen käyt-
tää aseellista voimaa anastaessaan talou-
dellisia resursseja ja raaka-ainelähteitä. 
Toteutuu imperialismin yksi keskeinen tun-
nusmerkki: ”Missä politiikan keinot loppu-
vat, siinä otetaan aseellinen voima avuksi”. 
Tämä on uutta kolonialismia, imperialismia 
ja fasismia. Myös Libyan tapauksessa oli 
kyse juuri tästä ja kaikki muut selitykset 
olivat verukkeita. Kuvassa mielenilmaus 
EU:n edustuston luona 1.9.2011

70 vuotta Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon
70 vuotta sitten Saksa hyökkäsi Neuvosto-
liittoon tavoitteenaan sen raaka-aineiden ja 
taloudellisten voimavarojen anastus. Silloin 
maailman kohtalo oli vaakalaudalla.  Sota 
vei 50 miljoonaa ihmistä.  Vakavaa on, että 
politiikan kysymyksiä jälleen ratkotaan 
aseellisesti ja toisen maailmansodan histo-
riaa kirjoitetaan uudelleen. Eikö mitään ole 
opittu? Kuva tapahtumasta neuvostolentä-
jien muistomerkillä Lapinjärvellä 10.8.2011

Sivut 11 ja takasivu

Sivut 10-11 ja 12

Hyvinvointivaltion alasajo tulee pysäyttää
Finanssikriisi voimistuu ja talouden 
epävarmuus lisääntyy. Syypäitä ovat 
pääomapiirit joiden voitoille ei löy-
dy eikä osata asettaa minkäänlaista 
kattoa. Kansan tulee ottaa ohjat kä-
siinsä. Säätytalo on monien mielen-
osoitusten näyttämö. Siellä tapaam-
me kansalaisten bubjettiriihessä 
14.9. klo 16.30
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PROTESTIT LEVIÄVÄT EUROOPASSA
Eri puolilla Eurooppaa ihmiset ovat nousseet vastustamaan epäoikeu-
denmukaisia säästöohjelmia, joiden verukkeena on käytetty nykyistä 
talouskriisiä. Monen oikeustajua koettelee se, että kriisin aiheuttaneet 
pankkipelurit pelastetaan tavallisten kansalaisten rahoilla ja tästä kiitok-
sena kansalaiset pannaan vieläpä ankaralle vyönkiristyskuurille. Euroe-
liitin piirissä tätä kuitenkin pidetään vastuullisena politiikkana ja sora-
äänet leimataan populismiksi.

Protestit ovat viime aikoina levinneet Kreikkaa ja muita krii-
simaita laajemmalle, viimeksi Britanniaan. Lontoon ja muiden 
suurten kaupunkien mellakat kumpusivat pitkään kasvaneesta 
tyytymättömyydestä, työttömyyden aiheuttamasta näköalattomuudes-
ta, kapitalismin jatkuvista kriiseistä sekä viimeisenä konservatiivipäämi-
nisteri David Cameronin lanseeraamasta massiivisesta talouden kuris-
tusohjelmasta.

Valtamedia ja johtavat poliitikot pyrkivät tietenkin esittämään mel-
lakoitsijat rikollisina ja huligaaneina. Mellakoiden taustalta löytyvät va-
kavat yhteiskunnalliset ongelmat voidaan näin sivuuttaa vähin äänin. 
Viestiä on vahvistettu levottomuuksiin osallistuneiden ankaralla kohte-
lulla ja kovilla vankeusrangaistuksilla. Huomiota on herättänyt tapaus, 
jossa kaksi nuorta mieshenkilöä sai neljän vuoden vankilatuomion siitä 
hyvästä, että nämä olivat Facebookissa lähettäneet viestin, jolla keho-
tettiin ihmisiä lähtemään kaduille.

Britannian konservatiivihallitus harkitsi vakavasti Facebookin käy-
tön estämistä levottomuuksien aikaan ja sosiaaliseen mediaan kohdis-
tettavat tilapäisrajoitukset ovat edelleen mietinnän alla. Miksihän val-
tiot tai ihmisoikeusjärjestöt eivät ole ottaneet kantaa Britannian protes-
tien väkivaltaista tukahduttamista, ilmaisunvapauden rajoittamista tai 
kohtuuttomia vankeusrangaistuksia vastaan?

EU-kontrollia ollaan lisäämässä

Näyttää yhä selvemmältä, että yksikään EU:n talous- ja rahaliiton jäsen-
maa ei välty Kreikan kaltaiselta massiiviselta säästöohjelmalta. Suunnit-
teilla on yhä uusia epädemokraattisia, ylikansallisia hallintoelimiä, joi-
den tehtävänä on valvoa kansallisia budjetteja ja talouskurin pitävyyt-
tä. Tilanne on siinä mielessä uusi, että aiemmin talouden kuristusohjel-
mien uhreiksi joutuivat lähinnä Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maat. 
Tähän asti demokratian kulissit ovat suojelleet kehittyneitä maita. Nyt 
nämä pidäkkeet näyttävät poistuneen ja hallitseva poliittinen ja talou-
dellinen luokka käy avoimeen hyökkäykseen kansoja vastaan myös Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa.

Britannian tapahtumat antoivat esimakua siitä, mikä saattaa olla 
edessä Euroopassa laajemminkin.  Ei ole poissuljettua, että tilanteen 
mahdollisesti kiristyessä otetaan käyttöön erilaisia autoritaarisia poik-
keustilamenettelyjä. Läntiset hallitukset ovat itse asiassa ottaneet mel-
koisen riskin, kun ne ovat hyväksyneet Libyassa kapinalliset lailliseksi 
toimijaksi. Ne ovat näet samalla antaneet viestin, että aseellinen kapi-
na on niiden silmissä hyväksyttävä keino vaihtaa epämieluisia vallanpi-
täjiä. Länsimaiden johtajat joutuvatkin ehkä katumaan Libya-politiik-
kaansa siinä vaiheessa, kun kansoja alistavat säästöohjelmat saavat tyy-
tymättömät ihmiset kaduille muuallakin kuin Kreikassa tai Britanniassa.

Tulevaisuuden suunta Euroopan unionissa on joka tapauksessa jo 
nyt nähtävissä: Enemmän liittovaltiota ja keskusvaltaa, vähemmän kan-
sanvaltaa.

Pääkirjoitus:
TOMMI LIEVEMAA
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Päätoimittaja:
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Huhtivaaleissa vaalien pääky-
symyksiä oli kriisimaiden tuki-
paketit. Ennen vaaleja nykyi-
sistä kansanedustajista vain 56 
kannatti ja 136 vastusti tukipa-
ketteja -YLE:n vaalikoneen mu-
kaan. Kreikan ja Portugalin tu-
kia (tarkoittaa Kreikan ja Por-
tugalin ryöstöä ja Saksan pank-
kien tukea) kannatti 23 kokoo-
muksen, 11 keskustan, 9 dema-
rien, 7 Rkp:n ja 6 vihreiden edus-
tajaa. 

Vaalien jälkeen lupauksensa 
ovat pettäneet 30 demarien, 23 kes-
kustan, 20 kokoomuksen, 11 vasu-
rien, 6 vihreiden ja 3 Rkp:n kansan-

edustajaa. Lupausten pettäminen 
oli ehtona hallitusneuvotteluihin 
osallistumiselle. Kristillisistä joka 
ikinen petti, vasureista 86 %, dema-
reista 76 %, kepulaisista 69 % ja vih-
reistä 29 %. Lupauksensa ovat pitä-
neet persut ja 2 vasuria. 

Lokakuussa 2010 Latviassa 
pidetyiisä parlamenttivaaleis-
sa pääteemoja oli korruption kit-
keminen. Presidentti Valdis Zatlers 
kyllästyi toukokuussa edustajien 
haluttomuuteen käynnistää vaiku-
tusvaltaisia liikemiehiä, oligarkkeja 
ja päättäjiä koskeva korruptioselvi-
tys ja  määräsi kansanäänestyksen 
parlamentin kohtalosta. Äänestyk-

sessä 23.-24.7.2011 liki 95 prosent-
tia äänestäjistä kannatti parlamen-
tin hajottamista. 

Suomessa on häviäjien, 
pettureiden ja valehtelijoiden 
enemmistöhallitus! Hallitus ei 
nauti edes omiensa luottamusta 
- vasemmistoliiton eduskuntaryh-
mä on hajonnut vaaliohjelman hyl-
käämisen seurauksena ja kiemur-
telee valheiden edessä kuin mato 
koukussa. Jos meilläkin järjestet-
täisiin eduskunnan luottamusää-
nestys, tulos olisi samansuuntai-
nen kuin Latviassa ja meilläkin oli-
si edessä uudet vaalit.

Juhani Tanski

Etelä-Euroopan euromaiden vel-
kakriisiä on lääkitty Kreikan, Ir-
lannin ja Portugalin tukipake-
teilla, mutta tilanne on pahen-
tumassa. Näiden maiden tilanne 
on huonontunut tukipakettien 
lähettämisen jälkeen ja kriisi on 
leviämässä Espanjaan ja Italiaan. 
Kreikka ei selviä näillä paketeil-
la – Portugalin tilanne on yhtä 
synkkä. Näiden viiden kriisimaan 
lisäksi tilanne  kärjistyy myös Bel-
giassa ja Ranskassa, jonka luotto-
luokituksen putoaminen on vain 
ajan kysymys. 

Seuraava kriisiin ajautuva maa – 
Espanja tai Italia – romahduttaa eu-
rojärjestelmän. Viimeistään silloin 
Euroopan talous- ja rahaliitto pur-
kautuu, jakautuu kahteen osaan tai 
muuttaa muotoaan.

Velkakriisin syyt

EU:n integraation syventäminen eli 
pakkotahti liittovaltioon on pää-
osin aiheuttanut finanssikriisin. Ta-
loustieteen nobelisti Paul Krugman 
sanoo: ”Totuus on, että talouden-
pidon kurittomuus ei ole Euroopan 
eikä edes Kreikan ongelmien ydin... 
Eurosotkun todellinen syy on poliit-
tisen eliitin into ottaa käyttöön yh-
teisvaluutta ennenkuin Eurooppa 
oli valmis moiseen kokeiluun.” 

Vuosituhannen alussa Saksa 
ja Ranska rikkoivat Emun vakaus-
sopimusta – ja pienet maat peräs-
sä. Euroopan valtiolainat julistettiin 
poliittisella päätöksellä riskittömik-
si. Päätöksen tarkoituksena oli es-
tää pääoman pakeneminen Aa sian 
markkinoille, mutta päätös avasi 
portit kaikenlaisille huijareille. Nyt 
poliitikot kehittelevät tukipakette-
ja, jotta sijoittajien riskittömyys to-
teutuisi. 

Velkaongelman ratkaisu 
ei ole lisävelka

Ongelma on se, että Kreikalla on 
velkoja ja vakuuksia liikaa. Tukipa-
ketit lykkäävät ongelman ratkaisua, 
mutta samalla ne pahentavat krii-
siä. Paketit ovat samaa kuin laivan 
upotessa myrskyssä annetaan oh-
je. ”Ottakaa lujasti toisianne kädes-
tä kiinni!” tai jos A-klinikalla annet-
taisiin asiakkaille pullo vodkaa, jotta 
alkoholin aiheuttama tutina loppui-
si. Jopa talouskomissaari Olli Rehn 
vertasi toukokuussa tukipakette-
ja krapularyyppyyn. Tulipalon sam-
muttaminen bensalla on vaikeaa.

Kriisimaille pitäisi säätää 
esim. 7 vuoden toipumisaika, jol-
loin lainan lyhennykset jäädytetään 
ja vain korot maksetaan. Näin krii-
simaiden talous saataisiin elvytet-
tyä ja ne pystyvät maksamaan ve-
lat. Kansan kurjistuspolitiikalla ja 
yksityistämispolitiikalla ajetaan ta-
lous alas, jolloin velat jäävät takaa-

jien kontolle.

Maiden on kannettava 
vastuunsa veloistaan. 

Nyt ei pidä tehdä samoja virheitä, 
mitä tehtiin vuosikymmen sitten 
Argentiinan kohdalla. Maata pai-
nostettiin pitämään valuuttansa si-
doksissa USA:n dollariin ja ajamaan 
sosiaaliturvaa alas. Maan velkajär-
jestely aiheutti kaaoksen, mutta jo 
heti seuraavana vuonna maan ta-
lous saatiin nousuun ja kriisi väistyi.

Euromaiden ongelmien ydin 
monessa maassa on euron re-
valvoinnit. Kreikka luultavas-
ti selviää vain palaamalla drak-
maan ja sen maltillisella devalvoin-
nilla talouden käynnistämiseksi. 
Vaatimukset kriisimaiden yksityis-
tämisestä ja sosiaaliturvan leik-
kauksista vain pahentavat kriisiä. 

EU pyörittää jättimäista 
pyramidihuijausta

Huijauksessa velat siirtyvät yksityi-
seltä sektorilta veronmaksajille, to-
teaa Argentiinan keskuspankin en-
tinen johtaja. - Kreikalle, Portugalil-
le ja Irlannille myönnetyt lainat vain 
kasvattavat niiden velkataakkaa en-
tistä kestämättömämmiksi.  Kuvitel-
maa, että ongelmat ovat vain väli-
aikaisia likviditeettiongelmia, voi-
daan kuitenkin ylläpitää vain niin 
kauan kuin velkamaat saavat lisä-
lainoja rikkaammilta mailta.  EU ja 
IMF myöntävät velkaisimmille mail-
le yhä uutta velkaa, mikä siirtää vas-
tuuta yksityiseltä sektorilta EU-mai-
den veronmaksajien vastuulle.  Pe-
rinteinen pyramidihuijaus voi kes-
tää vain niin kauan, kun siihen tu-
lee uusia sijoittajia, jotka maksavat 
vanhoille sijoittajille. Lopulta mak-
sajaksi jäävät veronmaksajat eivät-
kä alkuperäiset lainoittajat eli en-
nen kaikkea pankit.  

Pitäisikö Suomen sitten 
erota hyvissä ajoin euros-
ta ja EU:sta?

EU:n yhteisvaluutta-alue ei toimi, 
koska maat ovat liian heterogee-

nisia kulttuurin ja talouden kannal-
ta. Suomen kannattaa erota euros-
ta. Suomella on käytännössä kol-
me vaihtoehtoa uuden valuutan 
suhteen. 

Paluu omaan rahaan on hy-
vä ratkaisu, mutta omaa markkaa 
voidaan tarvita hyvinkin pian – val-
mistus ja jakelu on tehtävä kiireesti.

Toinen vaihtoehto on ottaa 
Ruotsin kruunu käyttöön. Suo-
men ja Ruotsin elinkeinorakenne 
tukee yhteistä valuuttaa. Myös Viro 
voisi ottaa kruunun käytöön.

Kolmas mahdollisuus on seu-
rata Saksan perässä. Aiemmin 
on pidetty välttämättömänä aina-
kin Kreikan ja muiden krrisimai-
den eroa eurojärjelmästä. Saksas-
sa on kannatusta saanut malli, jon-
ka mukaan Suomi, Saksa, Itävalta ja 
Hollanti muodostavat oman raha-
liiton ja antavat euron devalvoitua, 
niin että kriisimaat selviävät kuivil-
le. Saksan hallinnoimassa valuutta-
liitossa uusi valuutta arvostettaisiin 
korkealle, jolloin vienti kärsii, mutta 
inflaatio pysyy kurissa. 

Onko liittovaltio ratkaisu 
eurokriisiin?

Yhtenä eurokriisin ratkaisuna EU-
johtajat näkevät kehityksen liitto-
valtion suuntaan. On ehdotettu 
euromaiden hallitusta, joka suitsisi 
jäsenmaiden taloudet. Kehitellään 
eurobondi-järjestelmää, jossa velat 
olisivat euromaiden yhteisiä, jolloin 
kaikkien maiden lainojen korot oli-
sivat samat. 

Eurokriisi on tuhonnut mah-
dollisuuden, että Euroopan valtiot 
muodostaisivat liittovaltion. Edelli-
nen liittovaltion perustuslaki hylät-
tiin lähes joka kansanäänestykses-
sä, kunnes äänestykset kiellettiin. 
Eurooppalaiset ovat taistelleet it-
senäisyyden ja vapauden puolesta 
vuosisadat eivätkä ne alistu Saksan 
ja Ranskan rautasaappaan alle.

Vaihtoehtoja on useita - keh-
noimmat niistä ovat nykyinen tu-
kipakettipolitiikka ja liittovaltioke-
hitys.

Juhani Tanski 

Finassikriisi – Eurojärjestelmä 
lipuu kohti tuhoa

Takinkääntäjien eduskunta

EU:n perustuslakia ja liittoval-
tiokehitystä vastaan 9.5.2008
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S u u r p ä ä o m a n 
pankkien lobba-
reilla on pitänyt kii-
rettä vuoden pari. 
Eikä turhaan. Hei-
dän loistavin oival-
lus on selkäpiitä 

karmiva – Kreikka menee konkurs-
siin! Tätä oivallusta lobbarit ovat 
käyneet vakuuttamassa jokaisel-
le vaikuttavalle europäättäjille. Ei-
kä turhaan.

Viesti on mennyt hyvin perille. 
Suomen onnettomat paita ja pep-
pu, valtion rahakirstun vartijat Ka-
tainen ja Urpilainen ovat tippa lins-
sissä ja ääni väristen valittaneet Eu-
roopan vaarallista tilannetta. Jos 
Kreikka menee konkurssiin, sinä, 
ellei peräti koko maailma siitä kär-
si.si Siksi, ja että maailma pelastui-
si, Kreikalle on annettava miljardi-
tolkulla apua. 
Katainen ja Urpilainen uhittelevat, 
että ei miljardeja heru ilman va-
kuuksia. Ne ovat tehneet Euroo-
pan mallioppilaasta häirikön. Suu-
ret euroherrat päättivätkin, että 
paskat siitä, annetaan suomalai-
sille silmälumetta. Syntyi epämää-
räinen ”tarvittaessa perustetaan 
vakuusjärjestelyt”. Kuitenkin ku-
ten parhaat farisealaiset, herra Ka-
tainen ja rouva Urpilainen röyhis-
televät rintojaan – täältä pesee, ta-
kuut saatiin, vaikka ei saatu ainut-
takaan rahaksi muutettavaa va-
kuutta, panttia! 

Mistä tässä on kyse? Maailmalla ku-

kaan ei ole kuullut eikä nähnyt, et-
tä joku valtio olisi jossain joskus 
mennyt konkurssiin. Kyse on pan-
keista! Ne lapioivat Kreikalle rahaa 
ilman vakuuksia vaikka pankit jos 
ketkään tietävät vakuuksien merki-
tyksen. Pankit tiesivät, että valtiolta 
ei saa sellaisia pantteja, jotka voisi 
realisoida. Siksi ne tyytyvät korkoi-
na voittoihin, miljardeihin miljardi-
en jälkeen. 

Suurpankit ottivat tietoisen riskin ja 
kuten sanotaan, riskin palkkana on 
voitto – tai tappio. Nyt kun tuli tur-
piin, pankit panivat lobbarinsa asi-
alle. Ne halusivat sormensa veron-
maksajien kukkaroihin ja myös sai-
vat.

o o o

Suuremmin ei ole korostettu, että 
USA on Kreikan tiellä. Se on mak-
sukyvytön. Globalisaatio on ajanut 
sen siihen jamaan, että tulot eivät 
riitä menoihin. Siksi sen pitää ottaa 
loputtomasti uutta velkaa ja lopul-
ta tulee pää vetävän käteen – uut-
ta velkaa se ei enää saa, joten velat 
jää maksamatta.

Tosin se voisi helposti poistaa sille 
normaalin yli 700 miljardin alijää-
män. USAn sotilasbudjetti on 755 
miljardia dollaria, 2451 dollaria asu-
kasta kohden. Sen tarvitsee vain lo-
pettaa 132 maassa olevat 702 soti-
lastukikohtaa ja kotiuttaa niillä ole-
vat puolimiljoonaa sotilasta ja sivii-
liä kalustoineen, sekä hillitä mielet-

tömiä sotateollisuuden hankintoja. 
Kiinassa puolustusmenot ovat 56 
dollaria asukasta kohti. Supistamal-
la menonsa Kiinan tasolle USA sääs-
täisi 734 miljardia dollaria. Se lopet-
taisi alijäämän, mutta se ei riitä ve-
lanmaksuun!  

o o o

Heinäkuussa ilmestyivät tiedot sii-
tä kuinka maassa maa makaa. Vii-
me vuonna työvoimasta oli yrittä-
jiä 10,2, vakinaisessa työsuhteessa 
43,7, pätkätöissä 44,1 ja yli vuoden 
työttömiä 2,0 prosenttia. Tähän on 
tultu – palkkatyöläisten enemmistö 
1,2 miljoonaa tekee pienellä palkal-
la pätkätöitä!  

Ikuinen riesa on virallisen työvoi-
matutkimuksen haamutunnit. Sen 
ja ennakkotiedon mukaan pätkä-
töissä olisi tehty 7,4 täyttä työkuu-
kautta. Kun tilastosta puhdistetaan 
haamutunnit pois, tuntipalkaksi tu-
lee vuosityöajaksi 5,4 täyttä kuu-
kautta. Olkoon tämä miten tahansa, 
niin molemmissa tapauksissa vuosi-
palkaksi tulee vaivainen 10 424 eu-
roa (869 e/kk). Siitä otetaan verot, 
joten palkkatyöläisten enemmis-
tön on tultava toimeen todella, to-
della vähällä.

Alle kymmenen prosentin työttö-
myysaste on päätähuimaava pe-
tos. Virallisen tilaston mukaan työ-
tunneista jäi käyttämättä 13,4 pro-
senttia. Tanskassa työikäisistä työ-
voimaksi lasketaan 81 prosenttia ja 

2010 meillä alle 76 prosenttia. Kun 
syrjäytetyt ja haamutunnit otetaan 
huomioon, työtunneista jäi käyttä-
mättä 26,2 prosenttia! 

Työvoimapulasta ei siis ole tietoa-
kaan. Tämän hetken arvion mu-
kaan nykyistä lamaa edeltänyt tuo-
tannon taso saavutetaan 2013 tie-
noilla. Vaikka työn tuottavuus kas-
vaisi todella hitaasti, niin se kuiten-
kin kasvaa tuotantoa nopeammin 
ja työ vähenee ja työttömyystun-
tien määrä kasvaa.

o o o

Virallinen työn arvo tunnissa saa-
daan, kun bkt jaetaan tehdyillä työ-
tunneilla. Viime vuonna se oli 43,98 
euroa. Bkt on kuitenkin vain poliit-
tisesti tarkoituksenmukainen tilas-
tokokoelma, joten oikean kirjanpi-
don mukaan työnarvo on 54,17 eu-
roa tunnissa. Siinä on palkkaa 19,93 
ja lisäarvoa 34,24 euroa.

Mutta palkoissa on mukana myös 
kapitalistien ydinjoukon jättipalkat, 
sellaiset, joiden määrä on yhtä suu-
ri kuin työn arvo. Näitä jättipalkko-
ja sai 5,4 prosenttia palkansaajista, 
keskimäärin 95 597 euroa vuodes-
sa. Se on kokonaan lisäarvoa, joten 
oikea keskimääräinen tuntipalkka 
on 16,35 ja lisäarvo 37,81 euroa. Li-
säarvo oli palkkaan verraten 231,3 
prosenttia. 1990 palkka oli 8,98 ja li-
säarvo 14,12 euroa ja niiden suhde 
157,2 prosenttia.
Viimevuonna myös sijoitetun pää-

oman tuotto oli komea – 24,7 pro-
senttia, kun 1990 se oli 16,9 pro-
senttia! 

o o o

Kaikilla mittareilla mitattuna kapi-
talisteilla meni paremmin kuin hie-
nosti, mutta työläisillä oli palkalli-
sia työtunteja keskimäärin henkeä 
kohti vähemmän kuin koskaan. 
Työväenluokan riisto on koven-
tunut sietämättömäksi. Nuo riis-
to- uhrit, ennen muita pätkätyö-
läiset, tietävät, mitä on köyhyys ja 
kurjuus. Siihen heidät on vähin erin 
opetettu ja sen he ovat oppineet – 
kuka paremmin kuka huonommin. 

Tätä ja siihen totuttua sietämätön-
tä tilannetta ei tunnusteta, vaik-
ka se on jo joukkomittaista alistu-
mista. Puolueet ovat unohtaneet 
luokkatietoisuuden. Siksi työväen-
luokka on poliittisesti voimaton. 
Tämän puutteen korjaamisella on 
uskomaton tarve ja todella kova 
kiire – työllisyys huononee ja työt-
tömyys ja pahoinvointi lisääntyvät 
koko ajan.  

Työttömyyden ja köyhyyden pois-
taminen on mahdollista, kun suur-
pääoman ja -pankkien yksipuolis-
ta ja mieletöntä valtaa rajoitetaan 
ja kun suomalainen työ ja yrittä-
jät suojataan ulkomaista pääomaa 
vastaan. Se onnistuu, mutta vain 
työväenluokan joukkovoimalla. 

Kai Kontturi

Ei kurjuutta kummempaa

Veroparatiisit piikkinä kansantalouden lihassa

Ekonomistit ovat 30 vuotta julis-
taneet, ettei velkaantuminen ole 
pahasta ja talouskasvu hoitaa ve-
lan. Ja poliitikot ovat sen mielihy-
vin uskoneet. Velkojen lyhentä-
minen kestää kauan ja siksi meil-
lä kaikilla on edessä kurja sopeu-
tumisen vuosikymmen. Talous-
kasvu hidastuu alle keskiarvoon, 
velat vähenevät hitaasti ja mo-
nia hyvinvointipalveluita jou-
dutaan leikkaamaan. Ensinnä-
kin uusi hallitusohjelma ei tue 
kunnolla talouskasvua ja toisek-
si, jos talouskasvua sattuisi tu-
lemaan, niin rahathan virtaavat 
yhä kasvavassa määrin veropa-
ratiiseihin.

Veronkiertoa valtionvelan 
verran

Suomen valtionvelka kasvaa vuosit-
tain noin 8 miljardilla eurolla vuosi-
na 2012-2015, ilmenee hallituksen 
18.3.2011 vahvistamasta teknises-
tä menokehyksestä. Kun katsotaan 
samaa edellä mainittua 30 vuotta 
ja arvioidaan käytettävissä olevien 
tietojen avulla paljonko Suomen 
valtiolta on jäänyt saamatta vero-
tuloja veronkierron ja harmaanta-

louden takia päädytään suunnil-
leen samaan summaan kuin, mitä 
Suomen valtion nykyinen velka on.

”Kansallisurheilua kansan 
kustannuksella”

Veronkierto ja harmaatalous ovat 
nykyisin kansallisurheilua, joka vie 
valtion kassasta vuosittain miljardi-
en eurojen verotulot. Joukossam-
me on aina niitä, jotka saavat tu-
lonsa mieluummin bruttona kuin 
nettona.

Mitä paremmin joku yritys 
tai henkilö minimoi veronsa, sitä 
enemmän jotkut toiset maksavat. 
Yritysten ja henkilöiden menestyk-
sekäs verosuunnittelu imee voima-
varoja yhteiskunnan infrastruktuu-
rista, jota kaikki yritykset ja ihmiset 
myös itse tarvitsevat.

Mitä enemmän yritykset ja 
henkilöt löytävät porsaanreikiä, 
sitä vaikeampaa on alentaa kaik-
kien veronmaksajien veroastetta.

Suomi joutuu tämän takia ve-
rottamaan enemmän kulutusta ja 
se taas tuntuu eniten kukkaroissa, 
joiden omistajilla on vähiten rahaa. 
”Salaisuusvaltioihin” kadotetut va-
rat ovat pois kansantaloudesta.

Veroparatiiseihin kadonnei-
ta ja katoavia miljardeja kaiva-
taan kipeästi maassa, jossa valtio-
varainministeriö ehdottaa muun 
muassa kuntien valtionosuuk sien 
leikkaamista yli 630 miljoonalla eu-
rolla ensi vuonna ja lisää kulutuk-
sen verotusta, joka kurittaa enem-

män köyhää kuin rikasta. Luvas-
sa on runsas 300 miljoonaa eu-
roa haittaveroja. Alkoholi, bensiini, 
diesel, makeiset ja tupakka kallis-
tuvat.

Maailmassa on noin 70 vero-
paratiisia. Ne ovat valtioita tai alu-
eita, jotka tarjoavat ulkomaisille si-
joittajille ja yrityksille korkean salai-
suuden suojan. Osuvampi nimi ve-
roparatiisille onkin salaisuusvaltio. 
Salaisuuslakien lisäksi veroparatii-
seille on tyypillistä ulkomaalaisil-
le sijoittajille räätälöity alhainen tai 
nollaverotus, sekä liiketoiminnan 
puutteellinen säätely.

Usein veroparatiisit ovat kui-
tenkin pieniä valtioita, esimerkik-
si Caymansaarilla on 45000 asukas-
ta ja 70000 yhtiötä. Verojen vältte-
lyn tekniikoiden kehittämisestä on 
tullut suurille kirjanpitoyhtiöille ja 
finanssiyrityksille tuottoisaa liike-
toimintaa.

Suomalaisia yhtiöitä myös 
veroparatiiseissa

Seuraavassa esimerkkeinä muu-
tamia suomalaisia yhtiöitä, jot-
ka toimivat veroparatiiseissa, 
OECD:n veroparatiiseiksi luokitel-
luissa maissa: Instru optiikka Oy - 
Bermuda,Wärtsilä - Caymansaaret 
ja Bermuda, Stora Enso - Cayman-
saaret, Nordea - Jersey ja Luxem-
burg sekä Liechtenstein, Lindorff 
Oy - Jersey, Intrum Justitia - Sveit-
si, Zugin kantoni, Nokia - Filip-
piinit, Outokumpu - Bermuda ja  
Hilti Oy - Liechtenstein. Listaa voisi 
jatkaa pitkälle eteenpäin, mutta mi-
ten suuntaa saadaan kääntymään?

Tuore esimerkki ulkomail-
ta, Sveitsistä 

Saksan ohella myös Britannia pistää 
sveitsiläisille pankkitileille sijoitetut 
kansalaistensa varat verolle. Finan-

cial Times-lehden mukaan Sveitsin 
pankit maksavat 440 miljoonaa eu-
roa Britannialle asiakkaiden van-
hoista veropimityksistä. Summa hy-
vitetään pankeille asiakkaiden mak-
samista verotuloista. Sveitsin pan-
kit perivät jatkossa 48 prosentin 
lähdeveron sijoitustoiminnan tuo-
toista ja 27 prosenttia myyntivoi-
tosta brittiläisiltä varoilta. Brittitileil-
tä otetaan kertaluonteinen 19-34 
prosentin vero hyvityksenä van-
hoista veromenetyksistä. Brittihal-
litus kerää yksin kertaluonteisella 
verolla 5,7 miljardia euroa.

Verokarhun pakoileminen 
Suomessa vaikeutuu

Pimeän rahan siirtäminen ulkomail-
le vaikeutuu, kun verottaja voi tar-
kastaa pankkien asiakkaiden tilisiir-
toja eri maihin. Viranomaisen ei enää 
tarvitse erikseen nimetä veronkier-
rosta epäiltyä henkilöä tai yritys-
tä, jotta se pääsisi käsiksi pankkien 
tietoihin. Verottaja voi ensin koota 
tietoja varainsiirroista ja sitten 
puuttua epäilyttäviin tapauksiin. 
Luottolaitosten vertailutietotarkas-
tuksena tunnettu valvontakeino tu-
li mahdolliseksi vuoden alussa, kun 
lakia verotusmenettelystä muutet-
tiin. Osa matalan verotuksen mais-
ta on myös suostunut tietojenvaih-
tosopimuksiin, joissa ne sitoutuvat 
kertomaan pankkeihinsa tehdyistä 
talletuksista.

Brittihallitus siis kerää yksin 
kertaluonteisella verolla 5,7 miljar-
dia euroa yhdestä veroparatiisista, 
Sveitsistä. Maailmassa on noin 70 
veroparatiisia, joista keräystä voi-
si tehdä.

Milloin Suomen hallitus ja po-
liitikot ryhtyvät keräämään ra-
haa veroparatiiseista?

Timo Koivistoinen

Kun pääomien liikkeet 1980-luvulla vapautettiin, lähti  myös veropara-
tiisitalous voimakkaaseen kasvuun. Pääomia virtasi niihin yrityksistä 
ja sijoittajilta sekä yksityishenkilöiltä, joilla ei ollut niihin mitään to-
dellista sidettä.

Timo Koivistoinen

Viime keväänä (8.4.-11) kray järjesti tapahtuman harmaata ta-
loutta vastaan. Silloin todettiin, että harmaa talous nielee valtion 
varoja kestävyysvajeen verran (7 mrd.). Artikkelin kirjoittaja sa-
noo veroparatiiseihin uppoavan saman, minkä valtionvelka kas-
vaa.  Tämä kaikki on valtion piilotukea suuryrityksille.
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Työnantajapuolen ja yritysmaail-
man koventuneet asenteet viime 
vuosina palkansaajia kohtaan 
pyrkii siihen, että saataisiin työ-
elämän kehittämisaloitteet ko-
konaan pois ammattiyhdistys-
liikkeeltä. Tämä näkyy jo selväs-
ti heikoimman edunvalvonnan 
tahoilla kuten siivousalalla, jos-
sa työn tuottavuutta on kohotet-
tu kauan yksipuolisilla hankinto-
jen kilpailuttamisilla. Nämä ovat 
suurentaneet työalueita ja vä-
hentäneet asianmukaisesti mak-
settua työaikaa sekä suoranais-
ta työehtosopimuksen ja työso-
pimusten järjestelmällistä rikko-
mista.

Uuden hallitusohjelman lin-
ja jatkaa samaa suuntaa, jossa sii-
voojille ja muille matalapalkka-
aloille ei ole luvassa helpotusta. 
Oikeutta siivoojille -liike vaatii 10 
euron tuntupalkkaa. hallitusohjel-
massa minimipalkasta ei puhu-
ta mitään. Tätä luvanneet puo-
lueet unohtivat vaalilupauksen-
sa heti vaalien jälkeen. Työelämän 
konkreettiset uudistukset, joita lu-
pailtiin, jäävät pakkotahtisen työn 
tuottavuusvaatimusten jalkoihin. Ja 
eläkeiän suunniteltu pidentäminen 
tuntuu hämmästyttävältä. Siivousa-
lan työvoimasta vain harva kyke-
nee selviytymään normaaliin van-
huuseläkeikään saakka ja eläkkeel-
lepääsy on muita vähemmän kuor-
mittavia aloja vaikeampaa.

Siivousala kärsii epäterveistä 
kilpailuolosuhteista, jossa iso raha 
puhuu ja siivousjätit haalivat kuntia 
ja niiden palveluja omikseen hal-
poine tarjouksineen. Siivoojien liik-
keen kanta on, että rehelliset firmat 
ovat koko maan elinehto joka alalla.

Verotus pysyy lähes ennal-
laan. Kevennystä on luvassa pe-
rusturvan varassa eläville ja pie-
niä ansiotuloja saaville. Vaikka halli-
tusohjelma mainostaa progressiivi-
suutta pääomatulojen verotukses-
sa, on progressiivisuus mitättömän 
pientä. Osinkoverotustakaan ei 
juuri ole muuteltu. Näin veronkierto 
mahdollistuu suurituloisille osinko-
jen avulla.

Siivoojien ansionkehi-

Teknologia- eli metalliteollisuu-
dessa ovat katkolla syyskuun lo-
pussa kaikki alaa koskevat työ-
ehtosopimukset. Parasta aikaa 
työnteettäjien teknologiateol-
lisuus ry:n kanssa työehdoista 
neuvottelevat metallityöväen-
liitto, toimihenkilöiden ammat-
tiliitto pro, sekä ylempien toimi-
henkilöiden YTN. Yhtä aikaa käy-
tävien neuvottelujen on arveltu 
tuovan työntekijäpuolelle neu-
votteluvoimaa ja ne koordinoi-
vat neuvottelujen kulkua keske-
nään. -Jos liitot päättävät ryhtyä 
työtaistelutoimiin, pysähtyy ko-
ko ala ja samalla suuri osa Suo-
men viennistä.

Metallityöväen liitto julkisti ke-
väällä oman palkkavaatimuksensa, 
joka silloin oli 40 senttiä tunnilta tai 
vähintään neljä prosenttia. Toivoa 
sopii, että vaatimuksesta ei tingitä. 
Päin vastoin sitä pitää tarkistaa ylös-
päin. Hintojen nousu on sitä luok-
kaa, että duunarit ovat alkaneet pi-
tää neljän prosentin korotusta liian 
pienenä. Metallin ammattiosastot 
tekivät kesäkuussa parissa viikossa 
1182 muutosesitystä liiton neuvot-
telemiin sopimuksiin. Eniten muu-
tosesityksiä tuli sosiaalisiin määrä-
yksiin, sairausajan palkkaan ja vuo-
silomaan,240 kpl. Seuraavaksi eni-
ten muutosesityksiä tuli palkkaan ja 
palkkaperusteisiin, 198 kpl. Ammat-
tiosastojen esitykset ovat varmasti 
kaikki sellaisia, jotka parantaisivat 
työläisten palkkaa ja asemaa.

T y ö n t e e t t ä j i e n 
teknologiateol  lisuus ei ole tämän 
syksyn TES tavoitteistaan huu-
dellut, paitsi tietysti sen, ettei pal-
kankorotusvaraa ole ja maailman-
talous on synkkääkin synkempi, - 
ja sitä rataa. Eli käynnissä on työn-
teettäjien suoranainen pelottelu-
kampanja. Pitkän tähtäimen tavoit-
teensa  teknologiateollisuus on jul-
kilausunut ajat sitten. Sen tavoit-
teisiin kuuluu mm. se, että ”palkka 
maksetaan vain tehdystä työstä.” 
Vuosiloma ja pekkasethan eivät ole 
työaikaa, joten ne ovat takuuvar-

masti työnteettäjien mielestä pois-
tettavien listalla alan sopimuksista. 
Koska ammattiosastot puolestaan 
ovat esittäneet lomien pidentämis-
tä, voidaan päätellä, että neuvotte-
luista tulee vaikeat.

Metalli, pro ja ytn tekivät ke-
sä – elokuussa luottamusmiesky-
selyn, jossa kyseltiin yritysten työ – 
ja taloustilannetta. Vastausten pe-
rusteella taloudellinen tilanne on  
parantunut tai pysynyt ennallaan 
90 prosentissa yrityksissä ja ylitöitä 
paiskittiin 70 prosentissa yrityksiä. 
Kyselyyn vastasi 1250 alan luotta-
musmiestä, joten otosta voidaan pi-
tää luotettavana. Kysely asettaakin 
työnteettäjien pelottelukampanjan 
vähintäänkin outoon valoon.

Metallin jäsenistön keskuu-
dessa odotetaan liiton neuvotte-
lijoilta ja päättäjiltä tavoitteissa py-
symistä. Edellisissä sopimuksissa 
sovittiin liian monesta huononnuk-
sesta työehtoihin olematto mien ko-
rotusten lisäksi. Liiton uskottavuus 
ei kestä enää yhtäkään huononnus-
ta eikä  nollapilkku-alkuisia palkan 
”korotuksia.”

Tilanne on sellainen, ettei tar-
vitse olla kummoinenkaan en-
nustaja, jos sanoo, että 1.10 alal-

la ollaan sopimuksettomassa tilas-
sa. Mitä siitä seuraa, jää nähtäväk-
si. Täytyy muistaa sekin, että edus-
kunnan molemmat vasemmistoon 
itsensä laskevat puolueet ovat hal-
lituksessa ja voivat heittää soppaan 
omat mausteensa. Yleisesti arvail-
laan, että missä vaiheessa ministe-
rit Lauri Ihalainen, Jutta Urpilainen 
ja – niin, Paavo  Arhinmäki  yhtyvät 
porvarien kirkkokuoroon veisaa-
maan vanhaa virttä palkkamaltista. 
Toivotaan, -ei vaan vaaditaan- että 
nämä työläisten edustajiksi itsensä 
lukevat ryhtyvät tukemaan metalli-
työläisten oikeutettuja vaatimuksia.

Miten tilanne lopulta kehit-
tyy, sen me tiedämme vasta loka-
kuussa. (tämä kirjoitettiin 2.9). Täl-
lä hetkellä on pallo neuvottelijoilla, 
sen jälkeen metallin valtuustolla ja 
sen jälkeen mahdollisesti ja toivot-
tavasti jäsenistöllä. Edelliset sopi-
mukset huononnuksineen kaikki-
neen on metallin valtuusto dema-
rien enemmistöpäätöksin hyväksy-
nyt. Jäsenäänestykseen ei neuvot-
telutulosta ole päästetty tai uskal-
lettu päästää. Niin tai näin, tulossa 
on mielenkiintoinen syksy.

Markku Nieminen

tysohjelma lupaa ensi vuonna n. 
3 - 3,3 % korotusta yleiskorotuk-
sen lisäksi. Kun inflaatioprosent-
ti tullee olemaan 3 %, on siivoojien 
ansiotulojen korotus enintään vain 
parin prosentin luokkaa. Siivoojien 
massiin ei hallituksen taloustoimet 
tuo lisää.

Harmaaseen talouteen ei 
puututa kovalla kädellä. Edelli-
seen ohjelmaan ei ole juurikaan 
mitään uutta ja rikollisuus tulee 
kukoistamaan. Jos osakeomistus-
ten anonyymi hallintarekisteri as-
tuu voimaan, se vain vahvistaa har-
maata taloutta ollen merkittävin 
veromiljardien musta aukko.

Oikeutta siivoojille liike
Kirsti Kangas

Siivoojat vaativat 10 euron tuntipalkkaa

Teknologiateollisuuden sopimukset katkolla

Suomen valtion tuleva budjet-
ti ja sen vaikutus ihmisten elä-
mään tulee olemaan dramaat-
tinen. Veroprosentit nousevat 
ja palvelumenot laskevat. Sa-
manaikaisesti kulutuksen vero-
tus kiristyy ja kuntalaisten ase-
ma heikkenee entisestään. Hal-
lituksen esitys kurittaa köyhiä 
ja pienituloisia. Suhteessa palk-
katuloihin köyhä maksaa enem-
män veroja kuin rikas ja hyvätu-
loinen.

Valtiovarainministeriön ehdo-
tus valtion vuoden 2012 budjetik-
si sisältää veronkorotuksia 1,1 mil-
jardia euroa. Vuoden 2012 verotu-
lot ovat arviolta 38,6 miljardia eu-
roa. Hallitusohjelman verolinjaus-
ten arvioidaan vähentävän kun-
tien verotuloja 630 miljoonaa eu-
roa. Tuota menetystä paikkaamaan 
tarvittaisiin kunnallisveroprosen-
tin noin 0,7–1,0 prosenttiyksikön 
keskimääräinen korotus.

Lisäksi hallitus aikoo korot-
taa alkoholiveroa. Sen arvioidaan 
kasvattavan veron tuottoa vuosita-
solla noin 100 miljoonaa euroa. Ta-
lousarvion mukaan alkoholiveron 
tuotot ovat tänä vuonna 1 309 mil-
joonaa euroa. Myös tupakkaveroa 
korotetaan. Sen tuoton arvioidaan 
kasvavan vuositasolla 50 miljoo-
naa euroa. Talousarvion mukaan 
tuotot ovat tänä vuonna 704 mil-
joonaa euroa.

Lisäksi hallitus antaa edus-
kunnalle esityksen makeisten, 
jäätelön ja virvoitusjuomien val-
misteveron korottamisesta. Vero-
muutoksen seurauksena makeis-
ten, jäätelön ja virvoitusjuomien 
valmisteveron tuoton arvioidaan 
kasvavan 50 miljoonaa vuodessa.

Hallitus antaa eduskunnalle 
esityksen liikenteen polttoainei-
den verojen korottamisesta pai-
nottaen hiilidioksidiveroa. Lisäksi 
turpeen veroja ehdotetaan koro-
tettavaksi jo päätettyjen korotus-
ten lisäksi vuonna 2013.

Ajoneuvoveron perusveron 
verotaulukkoja tarkistetaan ym-
päristöohjauksen tehostamiseksi. 
Tämä lisäisi ajoneuvoveron tuot-
toa vuositasolla noin 140 miljoo-
nalla eurolla. Uudistus tulisi voi-
maan vuoden 2013 alusta, mutta 
ajoneuvoveron verokaudesta joh-
tuen muutos lisäisi jo vuoden 2012 
aikana kertyvää perusveron tuot-
toa 70 miljoonalla eurolla.

Autoveron verotaulukkoa 
aiotaan tarkistaa keskimääräi-
sen CO2-tason alenemisen tuot-
tovaikutuksen korvaamiseksi ja 
ympäristöohjauksen tehostami-
seksi. Esityksen mukaan autove-
ron kasvu olisi 10–50 %:n välil-
lä hiilidioksidipäästöstä riip puen. 
Muutos lisäisi autoveron tuot-
toa noin 90 miljoonalla eurolla 
vuonna 2012. Vuonna 2012 uu-
sien autojen hankinnan olete-
taan noudattavan kulutuskysyn-
nän kasvua, jolloin verotettavaksi

tulisi noin 130 000 uutta henkilöau-

toa. Uusien autojen myynnin vilkas-
tuessa käytettyjen autojen tuon-
nin odotetaan laskevan noin 10 
prosentin vuosivauhtia.

Ansiotuloveroperusteisiin 
tehdään 2,5 prosentin tarkistus, 
jolla muka pyritään estämään työn 
verotuksen kiristyminen kaikilla tu-
lotasoilla. Lisäksi pienten työtulo-
jen verotusta kevennetään kasvat-
tamalla työtulovähennystä. Kun-
nallisverotuksen perusvähennystä 
korotetaan. Muutokset ovat jok-
seenkin näennäisiä. 

Pääomaverokantaa korote-
taan 28 prosentista 30 prosent-
tiin ja pääomatulovero muutetaan 
osittain progressiiviseksi siten, että 
verokanta on 32 % pääomatulojen 
50 000 euroa ylittäviltä osin. Lis-
tautumattomien yritysten verova-
paan pääomatulo-osingon enim-
mäismäärä alennetaan 90 000 eu-
rosta 60 000 euroon. Yhteisövero-
prosentti alennetaan vuoden 2012 
alusta 25 prosenttiin.

Asuntolainan korkovähen-
nysoikeutta rajataan siten, että 
vuonna 2012 vähennyskelpoista 
on 85 %, vuonna 2013 enää 80 %, 
ja vuonna 2014 vain 75 % asunto-
lainan koroista.

Kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärää pienennetään, 
mutta luonnollisten henkilöiden 
lahjoitusvähennyksen määräaikaa 
jatketaan vuodella.

Talletukselle tai joukkovel-
kakirjalainalle maksetusta ko-
rosta perittävä lähdevero korote-
taan vuoden 2012 alusta lähtien 30 
prosenttiin. Yhteisetuuksien vero-
kantaa nostetaan 26:sta 30 pro-
senttiin.

Vuoden 2012 alusta perintö- 
ja lahjaveron ensimmäisen vero-
luokan asteikkoihin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi neljäs porras siten, 
että ylin veroprosentti nousisi 13 
prosentista 16 prosenttiin 200 000 
euroa ylittävältä pesäosuuden tai 
lahjan osalta.

Sanoma- ja aikakauslehdet 
siirtyvät 0 prosentin arvonlisä-
verokannasta 9 prosenttiin vuo-
den 2012 alusta lukien. Eräisiin 
työvaltaisiin palveluihin sovellettu 
alennettu verokanta -kokeilu päät-
tyy vuoden 2011 lopussa.

Vuoden 2012 budjetin lop-
pusumma on 52,2 miljardia eu-
roa. Hallitus arvioi valtionvelan 
olevan vuoden 2012 lopussa noin 
88 miljardia euroa, joka on 44 pro-
senttia bruttokansantuotteesta, 
mikäli se kasvaa hurjat 11 prosent-
tia vuoden 2010 tasosta tai kas-
vuun vaikuttaa kova inflaatio.

Hallitus jatkaa budjettineu-
votteluja valtiovarainministe riön 
ehdotuksen pohjalta syyskuun 
puolivälissä. Sen jälkeen budjetti 
siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi

Timo Koivistoinen

Valtion budjetti ottaa 
enemmän kuin antaa

Eduskunta on monen tapahtuman näyttämö. Siellä päätetään 
myös budjetista. Kuva TEHY:n lakkotilaisuudesta 5.10.-07Siivoojat ovat vaatineet 10 euron tuntipalkkaa. Se ei todellakaan ole 

paljon. Kuva Ay-toimintapäivän tapahtumasta 29.9.-10

Historian havinaa lienee tässä kuvasa. Parikymmentä vuotta sitten 
SAK:n järjestämän suurmielenosoituksen jälkeen SAK ei ole voimaan-
sa näyttänyt, tukenut vain hallituspolitiikkaa. Ottaisiko Metallityövä-
en liitto syksyn neuvotteluissa uuden asenteen.
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Kuntien valtionosuudet ovat ko-
kemassa lähes 650 miljoonan  
leikkaukset, josta Tampereen 
osalle tulee 27 miljoonaa. Mut-
ta myös kuntien rahankäyttö voi 
olla holtitonta. Kunnat saavat 
päättää itse, miten valtionosuu-
det käytetään. ”Korvamerkitse-
mällä” valtionosuudet rahat me-
nisivät juuri siihen, mihin ne ovat 
tarkoitettukin. 

Luokkakokojenkin pienentä-
miseen tarkoitettu valtionosuus 
käytettiin useissa kunnissa mihin 
sattui ja näin ollen harva kunta to-
dellisuudessa edes pienensi luok-
kakokoja. Kuntien valtionosuuk sien 
pienentämisellä/suurentamisella ei 
vielä saavuteta yhtään mitään. Vain 
ja ainoastaan näiden rahojen korva-
merkitsemisellä saavutettaisiin ha-
luttuja tuloksia.

Lastensuojelukerroinkin tuo 

kunnille ylimääräistä rahaa. Tam-
pereen asukasluku oli vuoden 2009 
lopulla 211 458, näistä alle 18v oli 
35 414. Lastensuojelun asiakkaina 
oli yhteensä 2854 alle 18v lasta ja 
huostaan otettuina näistä oli 628 
lasta. Uusia huostaanottoja Tampe-
reella tehtiin v.2009 67kpl. V.2009 
huostaanotot maksoivat Tampe-
reelle 24 918 364e. joka tekee 37 
955e/ho. lapsi.

Avohuollon tukitoimiin Tam-
pere käytti vain 9 402 799e. vaik-
ka tämän tuen piirissä oli 2 854 las-
ta, eli yli nelinkertainen määrä mi-
tä huostaan otettuja lapsia. Lasten-

suojelukerroin tarkoittaa sitä, et-
tä valtio maksaa kunnille noin kak-
sinkertaisen määrän, mitä kunnat 
maksavat huostaanotoista. 

Kerroin lasketaan jakamalla 
kunnassa huostaanotettujen mää-
rä (miinus kiireelliset huostaan-
otot) kunnan asukasluvulla. Saatu 
osamäärä jaetaan koko maan vas-
taavalla luvulla. Saatu luku (Tampe-
reella siis 1.6) kerrotaan taas huos-
taanottojen maksuilla, jotka Tam-
pereella siis oli 37 985e/ho. lapsi. Eli 
Tampere saa 60 770e/ho.lapsi. 

Lastensuojelukertoimen mu-
kaan Tampereelle jää siis 12 033 

444 e ylimääräistä. Kyseisen sum-
man tulisi kattaa avohuollon tuki-
toimien menot (9 402 645e) ja kos-
ka tämä raha ei ole korvamerkittyä, 
kunta saa käyttää ylijäävän 2 603 
645 e, mihin itse tahtoo.

Näiden summien lisäksi jokai-
nen kunta veloittaa lapsen lapsili-
sät tililleen sekä molempien biolo-
gisten vanhempien maksamat ela-
tusavut. Valtionapuna kuntien so-
siaalihuolto saa jokaisesta kunnas-

Rahastaako Tampere lasten- ja nuorten hoidossa?
sa asuvasta lapsesta 600-6000e val-
tionapua. Tämä summa vaihtelee 
vuosittain, kunnittain ja lapsien iän 
mukaan.

Tällaisia suuria summia pyö-
ritellessä ja miettiessä sitä, että 
mihin kaikki valtiontuet ja osuudet 
menevät, ei voi kuin miettiä mik-
si kunnat eivät takaa kuntalaisten-
sa oikeuksia valtion tukemiin pal-
veluihin.

Heidi Tuominen

Jo runsas vuosi sitten kokoontui (katso KÄ 1/10) Tampereen kaupun-
gintalolla ”pelastetaan Tampere asukkaille” liikkeen aktivisteja muis-
tuttamaan kaupungin johtoa siitä, että myös Tampereella leikkaus-
politiikka on viemässä palveluita asukkaiden ulottuvilta.  Näyttää 
siltä, että vaatimus oli hyvin aiheellinen.  Silloin vastustettiin koulu-
verkon ja sosiaaliasemien aiottuja supistuksia. Kuva 16.2.2010 Tam-
pereen kaupungintalolla järjestetystä tapahtumasta.

Tampereen johto ja rakennus-
firmat ovat jo usean vuoden 
ajan lobanneet massiivista lii-
kennetunnelia Rantaväylälle, 
Paasikivi-Kekkosen tielle. Tam-
merkosken alittavan tunnelin 
on tarkoitus helpottaa väylän 
ruuhkia.

Kansalaiset ovat nousseet vas-
tarintaan tunnelihanketta vastaan 
– eikä ihme, sillä kyseessä on sa-
tojen miljoonien eurojen projek-
ti. Tunnelia vastustetaan myö sen 
epäkäytännöllisyyden vuoksi. On 
arveltu, ettei tunnelia todellisuu-
dessa haluta ruuhkia helpotta-
maan, vaan tuomaan lisää hyvää 
tonttimaata rakennusfirmoille. 
Firmat haluavat tehdä Näsijärven 
rantakaistaleesta luksusasuntojen 
keskittymän.

Rantaväylän tunnelihank-
keen kustannusarviot vuonna 

2005 olivat noin 100 miljoonaa 
euroa. Tällä hetkellä liikutaan jo 
lähes 180 miljoonan euron laskel-
missa. Tampereella epäillään nyt, 
että tunnelin rakentaminen tulisi 
lopulta maksamaan jopa 200-300 
miljoonaa euroa. 

Tampereella on viime vuo-
sina toteutettu rajuja palvelu-
jen leikkauksia. Useita sosiaali- 
ja terveysasemia suljetaan, koulu-
jen toimintaa alasajetaan ja tuot-
tavia kunnallisia palveluita yksi-
tyistetään. Kaupunki kaavailee nyt 
27 miljoonan euron säästöjä. Sa-
tojen miljoonien rantaväylähan-
ketta sen sijaan pidetään hengis-
sä. Kuntalaiset kärsivät, rakennus-
firmat kiittävät. Tampereella ol-
laan jo kypsiä poliittisen suunnan 
muutokseen.

KÄ/Antti Siika-aho

Tampereen tunnelihanketta ajetaan 
palveluiden kustannuksella

Mihin Helsingissä katosi 1141 mil-
joonaa euroa
Parikymmentä vuotta sitten uu-
distettiin kunnallinen kirjanpi-
tolaki. Sen tarkoituksena oli teh-
dä yritysten ja kuntien kirjanpi-
doista vertailukelpoisia. Sen laki 
olisikin tehnyt, mutta valtion kir-
janpitolautakunta antoi kunnil-
le sitovat ohjeet lain ”soveltami-
sesta”. Sillä tuhottiin uudistuksen 
tarkoitus ja ohjattiin kunnat vää-
rentämään kirjanpitoaan. 

Kirjanpitolautakunnan oh-
jeen mukaan kuntien omistama 
verovaroilla tuotettu tai muuten 
kokonaan poistettu kiinteä omai-
suus oli vuoden 1992 jälkeen kirjat-
tava (uushankintahinnasta?) kun-
tien omaisuustaseisiin. Jos joku yri-
tys tekisi niin, se syyllistyisi kirjan-
pitorikokseen. Nyt kunnat teke-
vät poistoja verovaroilla kokonaan 
maksetusta ja siten kokonaan pois-
tetusta omaisuudesta. Se on kirjan-
pitolain kirjaimen ja hengen vastai-
nen menettely, väärentämistä – ja 
se jatkuu. 

Viimevuoden talousarvioi-
den mukaan kaikkien kuntien yh-
teenlaskettu vuosikate oli 250,1 
miljoonaa euroa, mutta poistojen 
ja satunnaiserien jälkeen tilikau-
den tulos oli 813,9 miljoonaa euroa 
tappiolla. Totuus on kuitenkin toi-
senlainen.

Vuosikate oli todella 250,1 
miljoonaa, mutta kun poistot 1 
184,5 miljoonaa olivat riihikuivaa 
rahaa kuntien kassoissa ja kun sa-
tunnaisia tuloja ja menoja oli 120,4 
miljoonaa vuosikatteen lisäksi, kas-
saan oli virrannut 1 304,9 miljoonaa. 
Sen lisäksi kunnat myivät omaisuut-
taan 411,0 miljoonalla, jonka jäl-
keen kuntien todellinen yksityisen 
sektorin kanssa vertailukelpoinen 

vuositulos, ylijäämä oli 1 966,0 mil-
joonaa euroa. Mutta kun investoin-
teja tehtiin 2 813,5 miljoonaa, niin 
tuli tappiota ja uutta velkaa piti ot-
taa 847,5 miljoonaa euroa. 

Kaikissa kunnissa ei ole sa-
ma tilanne. Kirjanpidon väärentä-
minen kirjanpitolautakunnan oh-
jeiden mukaan ja luovasti sovelta-
en Helsinki esiintyy aivan hurjasti.  

Helsingin todellinen tilinpää-
tös on ns. konsernitilinpäätös. 
Siinä ovat mukana myös kaupun-
gin liikelaitokset. Sen mukaan 2010 
tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 
418,2 miljoonaa. Siihen on kuiten-
kin lisättävä (aiheettomat) poistot 
514,8 miljoonaa euroa, jotka ovat 
kaupungin kassassa riihikuivaa ra-
haa. Sitä ovat myös omaisuuden 
myyntivoitot 626,5 miljoonaa. Näis-
tä tulee ylijäämäksi huikea 1 559,5 
miljoonaa euroa. Siitä käytettiin in-
vestointeihin 1 531,4 miljoonaa eu-
roa, jonka jälkeen jäi vielä ylijäämää 
28,1 miljoonaa euroa.   

Talousarvion 678,9 miljoo-

nan investoinnit ylitettiin 852,5 
miljoonalla eurolla, 126 prosentil-
la. Maa- ja vesialueet sekä koneet ja 
kalustot lisääntyivät vain 68,5 mil-
joonalla, joten on pakko ihmetellä 
millä kaupunki pystyi suunnittele-
maan ja toteuttamaan aiotuista yli 
kaksikertaiset investoinnit. Se vai-
kuttaa täysin mahdottomalta, ellei 
niillä rahoilla ostettu jotain merkil-
listä. Mutta, kun omaisuuden myyn-
tivoittoja eikä investointeja kirjata 
tuloslaskelmaan, niin homma hai-
see!     

Kuntien kirjanpidon pitäisi 
lain mukaan olla yhdenmukai-
nen yritysten kanssa. Mutta niin 
ei ole. Kirjanpitolautakunnan ohjei-
den vuoksi kuntien on tehtävä vää-
riä kirjauksia, joiden vuoksi syntyvät 
hyvät mahdollisuudet keinottelulle. 
Siksi kuntalaiset joutuvat maksa-
maan investoinnit moneen kertaan 
– itse asiassa iankaikkisuudesta ian-
kaikkisuuteen! 

Kai Kontturi

Helsinki on kaunis kaupunki. Ulkokuoren taakse kätkeytyy 
asioi ta, jotka halutaan pitää pimennossa tavallisilta kuntalaisilta

Helsingin kaupunki turvautuu ulkomaisen konsulttitoi-
miston apuun sosiaali- ja terveystoimen organisoimi-
sessa 
”Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) on yksi maailman johtavista asiantunti-
jaorganisaatioista. Asiakkainamme on yli 80 prosenttia maailman suurim-
mista yhtiöistä sekä suuria kansallisia yhtiöitä, julkisen sektorin organisaa-
tioita sekä nopeasti laajentuvia globaaleja kasvuyrityksiä.”

Näin esittelee itsensä yksityinen, ulkomainen konsulttitoimisto, 
jolta Helsingin kaupunki on kovalla rahalla tilannut sosiaali- ja terveystoi-
men kokonaisselvityksen. Selvitys on 142 sivuinen pumaska, jota toimitus 
ehti vain pikimmältään vilkaista. Sisältönä tuntuu olevan taloudellinen 
vaikutusarvio. Sosiaalisten ja ympäristöllisten eli todellisen kestävyyden 
arviointia onkin huomattavasti vaikeampi rahassa mitata.

Muutamia yksityiskohtia osui silmiimme. 1. Virtuaaliteknologian 
käyttöä turvapuhelinpalvelun kotihälytyksen apuna kartoitetaan. Tarkoi-
tuksena on korvata hoitajan käyntejä teknologian avulla. 2. Painotetaan 
potilaiden mahdollisuutta ottaa itse vastuuta terveydestään ja sairauk-
siensa hoidosta. 3. Psykiatriassa täydennetään ja korvataan asiakaskäyn-
tejä sähköisillä asiointipalveluilla. 4. Kehitettävät sähköiset palvelut eivät 
saa tulla kaikkien vanhojen palvelujen ”päälle”.

 Näistä esimerkeistä voi vetää johtopäätöksiä, että 75- vuotiaaksi asti 
on selvittävä omillaan ja sen jälkeen robotit hoitavat sinut.   Kunhan kon-
sulttien raportti on ehditty lukea läpi, palaamme aiheeseen.

Kunnalliset perhepäivähoitajat yrittäjiksi

Raaseporin kaupunki valmistelee osuuskuntamallin käyttöönottoa 
perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajat pääsivät työaikalain piiriin vas-
ta elokuun alussa. Jos hoitajat toimisivat itsenäisinä yrittäjinä, ei heihin 
tarvitsisi soveltaa työaikalain määräyksiä työajoista, tasoittumisjaksois-
ta ja varahoidosta.

Yrittäjinä toimiessaan hoitajat menettäisivät työsuhteeseen liittyvät 
edut. Riski on melkoinen, sillä hoitajat joutuisivat kustantamaan oman 
eläkkeensä ja sosiaaliturvansa eli esimerkiksi sairausajan palkan. Myös-
kään loma-ajoilta ei tulisi palkkaa. Pilottiluonteisesti aiotaan jo nyt syksyl-
lä aloittaa pari osuuskuntaa. Jos malli ei toimi, voivat kokeiluun osallistu-
vat hoitajat palata Raaseporin kaupungin palvelukseen. Raaseporin JHL 
haluaa myös selvittää, onko kaupunki rikkonut yt-lakia valmistellessaan 
perhepäivähoitajien siirtymistä osuuskuntiin ilman henkilöstön edustus-
ta työryhmässä. (Lähde Motiivi 8/2011)

Kuntaverot kiristyvät

Hallitus aikoo leikata kuntien valtionosuuksia 631 miljoonalla. Kunta-
liiton laskelmien mukaan leikkaus mksaa kunnille 118 euroa asukasta koh-
den. Se tarkottaa 2 % korotusta veroihin. Valtionosuuksien leikkaaminen 
heikentää palvelutasoa. Hallitusohjelmaan liittyviä uusia tehtäviä tai nii-
den muutoksia ei ole laskelmissa huomioitu. Kuntaliitto pelkää, että myös 
lisätehtävät lisäävät painetta kuntaverojen korotukseen.

Kuntauutiset toimitti KÄ/City-kani

Kuntapalvelujen ahdinko 
jatkuu
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Euroopan taloustieteilijät  ko-
koontuivat vuotuiseen tieteelli-
seen kokoukseen vuonna 2011 
Osloon.  Nelipäiväisessä tapah-
tumassa on esitelmiä satoja, osa 
kutsuesitelmiä, osa tunnetuille 
taloustieteilijöille nimettyjä yh-
teisluentoja kaikille ja suurin osa 
tarjottuja esitelmiä. Esitelmät 
kattavat keskeiset taloustieteen 
osa-alueet ja aihepiirit. Järjestäji-
nä ovat Euroopan taloustieteelli-
nen yhdistys European Economic 
Association EEA ja Econometric 
Society, joka on maailmanlaajui-
nen. Sillä ovat maanosakokouk-
set ja kerran viidessä vuodessa 
maailmankokous kuten vuonna 
2010 Shanghaissa. 

Vuoden 2010 talousno-
belilla arvostusta työn 
taloustieteelle

Tämän kertaisen tapahtuman eräs 
kohokohta oli tilaisuus, jossa olivat 
yhtä aikaa pitämässä lyhyet esityk-
sensä taloustieteen vuoden 2010 
nobelistit Christopher Pissarides, 
jonka tausta on Kyprokselta, ja jo-
ka on London School of Economic-
sissa, Dale Mortensen Northwes-
tern yliopistosta ja Peter Diamond 
MIT.stä (Massachusetts Institute of 
Techonology) kaksi jälkimmäistä 

Yhdysvalloista.
Heitä yhdistää, että kaikki 

kolme ovat tutkineet työmark-
kinoiden erityispiirteitä. Kaikkien 
kolmen työ on sivunnut ns. työn et-
sintäteoriaa, joka ottaa huomioon, 
että työmarkkinat eroavat tavaroi-
den ostamisesta ja myymisestä, 
vaikka onkin markkinatalous. Pis-
sarides perusteli tutkimusalueensa 
valintaa aikoinaan, kun sen teki sil-
lä, että halusi tehdä jotain, millä on 
merkitystä. Hän erikseen pitämäs-
sään esitelmässä eritteli tekijöitä, 
miksi Yhdysvalloissa työllisyys on 
ollut korkeampaa kuin Euroopassa.

Pankkien epäterveestä 
toimintamalli finanssikrii-
sin taustalla 

Finanssikriisiä käsiteltiin lukuisis-
sa esityksissä. Eräässä Toni Ahnert 
London School of Economicsista 
eritteli niin sanotun systeemiriskin 
välittymiskanavia. Systeemiriskillä 
kuvataan tilannetta, jossa finanssi-
kriisin tapaan useita pankkeja kaa-
tui samassa rytinässä. 

Tässä esitin kysymyksen ku-
vaamalla, mikä mekanismi fi-
nanssiromahduksen laukaisi. 
Pankit olivat lisänneet luotonan-
toaan ostamalla vakuussuojaa. Va-
kuuksien antajat sitoutuivat osta-
maan kohde-etuudet (kuten asun-
not ja muut kiinteistöt, osakkeet) 
tiettyyn hintaan. Tämä toimi niin 
kauan kuin hinnat nousivat. Vuon-
na 2006 Yhdysvalloissa kiinteistöjen 
hintojen  nousu taittui ja vuonna 
2007 osakkeiden. Takaajat joutui-
vat ostamaan kiinteistöt ja osakkeet 
ennalta sovittuihin hintoihin, vaik-
ka hinnat olivat laskeneet. Niistä yk-
si toisensa jälkeen kaatui ja seura-
si romahdus. Valtiot ovat joutuneet 
rahoittajiksi ja velkaantuneet. Tiivis-
tykseni sai esitelmän pitäjän hyväk-
synnän ja salin nyökytykset eli ko-
ettiin, että kiteytti asian aika lailla 
naulan kantaan. 

Valtioiden rahoitus pankeille 
ei ole ollut pelkästään lainaa vaan 
pankkitukea monien eri tavoin. Sik-
si on totta, että pankit ja suursijoit-
tajat saavat voitot, mutta tappiot 
siirretään veronmaksajille ja kansa-

laisille maksettaviksi. 

Talouspolitiikan tehotto-
muuskritiikki jalansijan 
antajana monetarismille

Taloustieteessä sai 1970-luvun la-
masta alkaen paljon jalansijaa niin 
sanottu monetarismi. Se liitetään 
Yhdysvaltain Chigacoon, koska 
suuntauksella on juuria sieltä laa-
jimmin suuren yleisön tuntemana 
nimenä Milton Friedmannin kaut-
ta. Hän kuoli jokin vuosi sitten mel-
ko iäkkäänä. 

Suuntausta on myös kutsut-
tu makean veden taloustieteeksi, 
koska sen edustajat ovat olleet pal-
jolti Yhdysvaltain suurten järvien 
alueelta Chigacosta ja jär vien län-
sipuolelta Minnesotasta ja Roches-
terista. 

Niin sanottu uusi talouslibe-
ralismi kytkeytyy paljolti tähän 
koulukuntaan. Perusajatukset ki-
teytyvät osaltaan vuonna 1995 ta-
lousnobelin saaneen Robert Lu-
casin perusteluun. Jos hallitus ot-
taa asiakseen virkistää taloutta li-
säämällä kulutusta tai alentamalla 
veroja, ihmiset käsittävät, että tä-
mä politiikka merkitsee korkeam-
pia veroja tai alempaa kulutusta tu-
levaisuudessa. Siksi vaikka oltaisiin 
paremmissa varoissa tänä päivänä, 
myöhemmin ollaankin vastaavassa 
määrin köyhempiä. Aavistaen tämä  
vähennetään kulutusta ja se syrjäyt-
tää kysynnän lisäämisyrityksen vai-
kutuksen. Seurauksena on peruste-
lun mukaan talouspolitiikan tehot-
tomuus. 

Tehottomuusperustelu on 
esitetty myös lukuisilla muilla ta-
voilla. Sen merkitys on siinä, että 
jos kerran toimet ovat tehottomia 
tai peräti aikaansaavat vääristymiä 
tai aiheuttavat vahinkoa, on pa-
rempi, että markkinatalouden an-
netaan toimia eikä siihen sekaan-
nuta. Keskeiseksi jää rahan määrän 
kasvun sopeuttaminen talouden 
tarpeisiin, ettei inflaatio ryöstäydy 
liialla setelinpainamisella. Toisek-
si keskeiseksi asiaksi jää sopimus-
ten turvaaminen. Siitä aukeaa sopi-
musteoriaksi kutsuttu tarkastelun 
näkökulma. Oikeuslaitokselle jäte-

tään iso rooli sopimusten turvaa-
misessa. 

Lucasin perustelusta rön syää 
suuri määrä kysymyksiä. Sillä ja 
vastaavilla perusteluilla on laaja-
alainen vaikutus globaalin talous-
liberalismin ja monien kysymys-
ten kannalta. Keskustelussa Luca-
sin perustelu toimii monille vertai-
lukohtana. Tällöin teoriaa ei heitetä 
romukoppaan, vaan  tuodaan esiin 
seikkoja, jotka täydentävät, korjaa-
vat tai muuttavat perustelua. Puh-
taaksi viljellyssä monetarismissa tai 
uusmonetarismissa (teoriat  muut-
tuvat) lähtökohtana on, että ovat 
järkiperäiset (rationaaliset) toimi-
jat, jotka toimivat täydellisen infor-
maation varassa. 

Moral hazard, moraalikato 
ja informaation epätäydel-
lisyys

Tästä on osaltaan kyse niin sanotus-
sa moral hazard-teoriassa. Hazard 
tarkoittaa myös uhkapeliä, onnen-
kauppaa, luottamista hyvään tuu-
riin ja sattumukseen ja toimintaan 
uhkarohkeasti. Moral hazard kum-
minkin kytketään järkiperäiseksi 
tarkoitettuun (rationaaliseen) toi-
mintaan, joka on kuitenkin piittaa-
matonta seurauksista muille.  Sik-
si sitä on käännetty käsitteellä mo-
raalikato.

Se kytketään informaatiova-
jeeseen, koska ei tiedetä seurauk-
sia tai mitä toiset tekevät. Silloin 
tieto ei olekaan täydellistä ja Lu-
casin ja kumppaneiden tarkaste-
luun tehdään tältä osin korjaus. Tä-
tä korjaus ta ovat tehneet osaltaan 
Bengt Holmström ja hänen kans-
saan paljon kirjoittanut John Tiro-
le. Tämän jälkeen ja osin rinnalla 
he ovat jatkaneet yritysten ja pank-
kien likviditeettiongelmasta. Tästä 
syntyy perustelu pankkituelle likvi-
diteettiongelmien perusteella ja ne 
huomioonottavalle sijoitusten hin-
noittelulle. 

Nämä korjaukset ovat perus-
tetta sille, että Holmström ja Tiro-
le ovat käsitykseni mukaan vahvat 
ehdokkaat taloustieteen seuraavan 
Nobel-palkinnon saajiksi. 

Tämä olisi jatkoa Pissaride-

Pankkien moraalikadon tutkimisesta 
seuraavan talousnobelin peruste?
Pekka Tiainen 31.8.2011
Kirjoittaja on valtiotieteen 
tohtori (taloustiede) 

sin ym. työmarkkina-aiheista 
saadulle nobelille ja nyt pääoma-
markkinoiden puolella. Nobel-asi-
at kertovat osaltaan siitä, että pal-
kitaan niitä, jotka ovat tehneet 
korjauk sia talousliberalismin pe-
rusteena olevaan puhtaaseen Lu-
cas-tyyppiseen malliin. Holmström 
teki aiemmin paljon töitä työn ta-
loustieteen aiheista. Hän olisi en-
simmäinen talousnobelisti Suo-
mesta (Suomen kansalainen). Hän 
työnsä on MIT:ssa Yhdysvalloissa 
(Massachusetts Institute of Techno-
logy) joka on johtavia taloustutki-
muslaitoksia ja perinteisesti enem-
män keynesläiseen suhdannepoli-
tiikkaan kallellaan kuin Chicagoon 
liitetty perustelu. 

Pankkien moraalikato-aihe 
herättää paljon kysymyksiä. Ai-
emmin pankit ottivat lainaa ja lai-
nasivat eteenpäin ja toimivat ra-
hoituksen välittäjinä niiltä, joilla on 
varoja niille, jotka tarvitsivat varo-
ja investointeihin ja muuhun. Pan-
kit lakkasivat tyytymästä tähän ja 
omaksuivat rahantekoasenteen, 
jossa keinot ovat sääntöjen ja laki-
en kiertämistä ja lain rajat rikotaan, 
kunhan ei jää kiinni. Se, että toimin-
nan seurauksia ei oteta huomioon, 
on tämän päivän ydinkysymyksiä 
monessa olennaisessa asiassa. Se 
voi johtua tietämättömyydestä tai 
olla tahallista laskelmoivaa tarkoi-
tuksellista eduntavoittelua. Tämä 
on yksi niitä kysymyksiä, voiko yh-
teiskunta tehdä jotain tällaisen eh-
käisemiseksi ja seurausten korjaa-
miseksi. Näistä asioista tullaan usei-
siin tämän päivän ydinkysymyksiin. 

Oma kysymyksensä on puh-
taasta teoriasta tinkiminen, jos 
esimerkiksi käytännön pakon sane-
lemana rahoitetaan valtioiden vel-
koja painamalla seteleitä valtioiden 
lainapapereiden ostamiseksi. Lisää-
mällä inflaatiota tällä tavoin alenne-
taan velkojen reaaliarvoa. Velkaan-
tuneimmissa maissa inflaatiota ei 
kateta palkankorotuksilla, jolloin 
niiden palkkataso jää muita alem-
maksi ja tällä tavalla korvataan de-
valvaatio, kun valuuttakurssia ei 
voida muuttaa yhteisvaluutan alu-
eella.

Kuka meistä muistaa vielä ajan, 
jolloin oli mahdollista saada koti-
apua? Pyydän anteeksi, että heti 
aluksi aloitan kirjoitukseni muis-
telemalla menneitä, mutta mi-
nusta tuntuu nykyisin hyvin vah-

vasti ja enenevässä määrin siltä, 
että en asu minkäänlaisessa hy-
vinvointivaltiossa. 

Uskon, että hyvin varmasti mi-
nua vanhemmat ihmiset ovat jot-
kut saaneet kokea sen 1960-lu-
vusta 1980-luvun alkupuolille val-
linneen yhteisöllisyyden ja ihmi-
sistä välittämisen inhimillisen tun-
teen, joka heijastui yhteiskunnalli-
sissa arvoissa, yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja ainakin jollakin ta-
voin ihmisten arjessa ja sosiaalipal-
velujen tarjonnassa. Pikemminkin 
nyt minusta todella tuntuu siltä, et-
tä asun pahoinvointivaltiossa, jossa 
kaikkien tulisi vain yrittää tulla toi-
meen ja selviytyä ja kilpailla toisten-
sa kanssa koulutuspaikoista, työpai-
koista ja maallisesta mammonasta. 
Yksilölle kasataan vastuuta ja yritys-
ten yhteiskuntavastuusta ei hiisku-
ta sanaakaan ! 

Osa meistä varmasti tuskin 
edes tietääkään, mitä kotiapua 
tässä nyt oikeastaan todella kaiho-
mielin, muistelen – ehkä joidenkin 
nuorempien ihmisten mielestä tar-
koitan jotain yksityistä Kotiaputoi-

mi Oy:tä, joka liikeideansa mukai-
sesti auttaa ihmisiä arjen askareis-
sa, esim. kaupassa käynnissä hin-
nastonsa mukaista korvausta vas-
taan. Kun haen hakukoneesta netis-
tä tuloksia kotiapu-sanalla, haun tu-
lokseksi, totta vieköön, saan vain lis-
tan yrityksiä tai yhteisöjä, jotka tar-
joavat kotiapua itse parhaaksi kat-
somallaan rahasummalla. Yhdellä-
kään rivillä haussani ei ole kirjainta-
kaan, joka viittaisi kunnallisiin pal-
veluihin.

Tarkoitan nyt tosiaan kuiten-
kin kunnallista kotiapua, minun 
mielestäni yhtä tärkeimmistä hyvin-
vointivaltion kansalaisilleen tarjoa-
mista sosiaalipalveluista. Kunnalli-
nen kotiapu on tarkoitettu ensisi-
jaisesti tukemaan perheiden arkea. 
Kotihoitaja voi tulla perheen kotiin 
auttamaan esim. kun perheen äiti 
tai isä sairastaa tai äiti toipuu esim. 
raskaasta synnytyksestä ja kotitöitä 
ei ehdi tehdä tai ei pysty tekemään, 
silloin kotihoitaja tulee auttaamaan 
perhettä arjen askareissa. Tosin ny-
kyisin kotiapua tarjotaan myös van-

huksille, joissakin harvoissa kunnis-
sa, mutta sekin palvelu on kunnis-
sa ulkoistettu ja kotiapu tilataankin 
esim. joltakin säätiöltä.

Kunnallinen kotiapu loppui 
1990-luvun alkupuolella, ns. la-
man aikana kuin salamaniskusta 
monissa kunnissa. Oikeastaan tuon 
salamaniskulopetuksen takana oli 
kuitenkin hallitusohjelma, joka vie-
rähti käyntiin Sorsan neljännen hal-
lituksen jälkeen vuonna 1987 Hol-
kerin hallituksen toimesta jatkuen 
vuoteen 1991. Viimeinen niitti ko-
tiavun arkkuun nakutettiin Ahon 
kaudella 1991-1995. Varsinkin ja 
erityisesti juuri lapsiperheiden on 
nykyisin melkein mahdotonta saa-
da mainitsemaani apua arjen aska-
reisiin.

Mielestäni Suomessa on läh-
detty aivan väärälle ja vaaralli-
selle tielle säästämisen suhteen 
ainakin mitä tulee kunnallisen ko-
tiavun poistamiseksi. On hyvin ky-
seenalaista sälyttää perheiden ar-
kea ongelmatilanteissa vain yksi-
lön ja ydinperheen vastuulle. Iso-

vanhempiin enää harva perhe pys-
tyy turvautumaan, saatikka haluaa 
turvautua. Isovanhemmat voivat ol-
la esim. itse vielä työelämässä, jol-
loin on vaikea lähteä auttamaan. 
Erilaisissa ongelmatilanteissa per-
heen pitäisi saada helposti koti-
apua kunnalta.

Mikäli perheet eivät saa apua 
ongelmiinsa arjen keskelle, on 
seurauksena liian usein väsymi-
nen, masentuminen, alkoholisoitu-
minen tai muu vakava sairastumi-
nen. Äiti ei jaksa, isä ei jaksa eivätkä 
lapsetkaan jaksa. Ongelmien pahe-
tessa seurauksena voivat olla työt-
tömyys, rikollisuus, erilainen kus-
tannuksiltaan kalliin erikoissairaan-
hoidon tarve ja mikä pahinta las-
tensuojelun puuttuminen asioihin, 
kun suureksi kasvaneita ongelmia 
ei enää helposti ratkaista. Ennalta-
ehkäisevä työ kotiavun tarjoamisen 
muodossa on varmasti myös kus-
tannuksiltaan edullisempaa kaik-
keen siihen rahamäärään verrattu-
na, mitä kunnallisen kotiavun tar-
jonnan puute maassamme aiheut-
taa. Ihmisistäkin pitää välittää

Hyvinvointivaltio on sosiaalivaltio

Pekka Tiainen

Minna Ekman 1.9.2011
Asiakasneuvoja

Minna Ekman
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Yksi uusista ja paljon huomiota 
saaneista suuntauksista on Zeit-
geist-liike. Se syntyi Yhdysvalloissa 
2007 sen jälkeen, kun Peter Joseph 
oli julkaissut Zeitgeist: Addendum- 
nimisen tieteisdokumentin. Eloku-
van salaliittoteorioista innostunei-
den fanien perustama liike sai ideo-
logiseksi pohjakseen niin kutsutun 
Venus-projektin. Kyseinen projekti 
on amerikkalaisen arkkitehdin Jac-
que Frescon 1960-luvulla käynnis-
tämä hanke täysin uudenlaisten 
elinympäristöjen luomiseksi. Suo-
meen Zeitgeist-liike rantautui 2009.

Zeitgeist-liike ajaa resurs-
sipohjaista taloutta

Zeitgeist-liike ajaa nykyisen hallit-
sevan talousjärjestelmän muutta-
mista ”resurssipohjaiseksi talou-
deksi”. Tällä he tarkoittavat kapita-
listisen talousjärjestelmän muutos-
ta suunnitelmalliseen ja kestäväm-
pään talousjärjestelmään. Resurs-
sipohjaisessa taloudessa maan re-
surssit korvaisivat rahan talouden 
perustana. Palvelut ja hyödykkeet 
tuotettaisiin ja jaettaisiin ilman ra-
haa, joka heidän mielestään on kei-
notekoista arvonmittaa.

Resurssipohjaiseen talouteen 
siirtyminen on Zeitgeist-liikkeen 
mukaan mahdollista teknologian 
huiman kehityksen ansiosta. Uu-
den yhteiskunnan rakentaminen 
on mahdollista valjastamalla tiede 
ja teknologia palvelemaan parem-
min ihmiskuntaa. Yhdeksi mahdol-
lisuudeksi nähdään tekoälyn eli ro-
bottien hyödyntäminen tuotannos-
sa ja yleensäkin yhteiskuntaelämän 
eri aloilla.

Kestävät kaupungit ja 
salaliittoteorioita

Zeitgeist-liike näkee kestävän sys-
teemiajattelun olennaiseksi osak-
si rerussipohjaiseen talouteen pe-
rustuvassa, uudessa yhteiskunnas-
sa. Liike tarjoaa niin kutsuttua kes-
tävän kaupungin mallia, jota voi-
daan soveltaa laajemmassa mitta-
kaavassa koko maailman kehittä-
miseksi kohti omavaraisuutta. Kau-
pungit rakennettaisiin mahdolli-
simman ympäristöystävällisesti ja 
keskitetysti.

Virallisen ohjelmansa ohel-
la Zeitgeist-liikkeen piirissä ny-
kyistä maailmantilannetta kohtaan 
tunnetaan skeptisismiä: esimerkik-
si USA:n uskotaan itse aiheuttaneen 
WTC-iskut ja juutalaisten hallitse-
van maailman taloutta.

Zeitgeist ja Lenin

Kommunistista työväenliiket-
tä ja Zeitgeistia yhdistää kritiikki 
kapitalismia kohtaan. Tähän yhtä-
läisyydet kuitenkin loppuvat. Kom-
munistisen työväenliikkeen toimin-
nan keskeinen moottori on marxi-
lais-leniniläinen filosofia ja yhteis-
kuntatiede. Zeitgeist-liike korostaa 
tieteen voimaa, mutta on käytän-
nössä vain yhdistelmä erilaisia va-
semmistolaisia ja pikkuporvarillisia 

teorioita. Liike ei vaadi luokkakan-
taista taistelua yhteiskunnan muut-
tamiseksi.

Zeitgeist-liikkeen ajatukset 
ja taustat sen sijaan muistuttavat 
paljon tilannetta, jossa Vladimir Il-
jits Lenin kirjoitti klassisen teoksen-
sa Materialismi ja empiriokritisismi. 
Vuonna 1909 ilmestyneessä teok-
sessaan hän kritisoi ankarasti tuo-
na aikana venäläisessä sosialidemo-
kraattisessa liikkeessä vaikuttanei-
ta niin kutsuttuja machilaisia: nä-
mä marxilaisiksi itseään kutsuneet 
vasemmistolaiset hylkäsivät Mar-
xin dialektisen ja historiallisen ma-
terialismin ja korvasivat sen idealis-
milla sekä mystiikkaan taipuvaisilla 
tulkinnoilla. 

Muutoksia ei analysoida 
oikein

Machilaiset eivät osanneet tulki-
ta marxilaisesti 1800-1900-lukujen 
vaihteessa luonnontieteessä ja fy-
siikassa tehtyjä uusi löytöjä. Uudet 
keksinnöt kuten röntgensäteet, ra-
dioaktiivisuus ja elektroni mullisti-
vat vanhat opit ja loivat huomatta-
via ristiriitoja idealististen ja mate-
rialististen maailmankatsomusten 
välille. 

Luonnontieteiden ohella ma-
chilaiset eivät kyenneet arvioi-
maan oikein Venäjällä tapahtu-
neita yhteiskunnallisia muutoksia: 
luokkaristiriidat olivat kärjistyneet 
vuoden 1905 vallankumouksen jäl-
keen ja Tsaarin hallinto tukahdutti 
ankarasti kaikki ilmenneet levotto-
muudet. Lenin luonnehtikin Venä-
jän tuolloista tilannetta sosialide-
mokraattisessa liikkeessä ”hoiper-
teluksi” ja ”mystiikkaan taipuvai-
suudeksi”.

Samat olosuhteet ovat ha-
vaittavissa Zeitgeist-liikkeen 

kohdalla: tekniikan ja teknologian 
kehitystä ei osata analysoida oikein, 
vaan niiden kuvitellaan ikäänkuin 
itsestään ratkaisevan kapitalistisen 
yhteiskunnan perimmäiset ristirii-
dat. Ilmastonmuutos ja globalisaa-
tiosta seuranneet ristiriidat liike nä-
kee aivan oikein haasteena ihmis-
kunnan tulevaisuudelle, mutta ku-
vittelee ihmiskunnan ratkaisevan 
nämä haasteet henkisellä heräämi-
sellä aktiivisen taistelun sijaan.

On syytä tutustua marxi-
laisen liikkeen historiaan

Zeitgeist-liike ja muut 2000-luvul-
la syntyneet suuntaukset ovat oi-
valtaneet suurten globaalien haas-
teiden olevan seurausta ryöstöka-
pitalismista. Sen sijaan niiltä puut-
tuu täysin selkeä ja tieteellinen me-
netelmä kapitalismin luonteen ar-
vioimiseksi ja tulevaisuuden suur-
ten ongel mien analysoimiseksi. 
Liikkeiden toimintaa ei ohjaa tie-
de, vaan idealismi ja erilaisten aate-
suuntausten sekasotku. 

Kommunistisessa- ja työväen-
liikkeessä tulee arvioida tarkasti 
globalisaation aikakauden uusien 
liikkeiden luonnetta. Tämä on vält-
tämätöntä, jotta vältyttäisiin vie-
hättymästä Zeitgeist-liikkeen kal-
taisten suuntausten esittämiin vir-
heellisiin ohjelmiin. Leninin Mate-
rialismi ja empiriokritisismi antaa 
tälle arvioinnille hyvän historialli-
sen taustan.

Antti Siika-aho

Lähteet:
Lenin:  Materialismi ja empirio-
kritisismi; Lenin: ”Vasemmisto-
laisuus” lastentautina kommu-
nismissa; Fresco ym: Zeitgeist-

liike. Perehdytysopas

Urpilaisen SDP:n ja Kataisen ko-
koomuksen hallitus sopi pika-
vauhtia valtion talousarvioesi-
tyksestä.. Hallituksen esitys ei si-
sällä yhtään sellaisia uudistuksia 
tai määrärahoja, jotka parantai-
sivat keski- ja pienituloisten ase-
maa ja estäisivät köyhyyden li-
sääntymistä. 

 Nyt Urpilaisen-Kataisen halli-
tus markkinoi talousarvio-esitys-
tään pieni- ja keskituloisia suosi-
vaksi ostovoimaa turvaavaksi esi-
tykseksi. SDP:n Urpilainen, Vasem-
mistoliitto ja Kristilliset toivat ennen 
hallituksen muodostamista esil-
le, että köyhimpien tuloja on koro-
tettava 200-500 euroa kuukaudes-
sa, mikä edellyttää sitä, että suurfir-
mojen ja muiden raharikkaiden ve-
rotusta on kiristettävä pienitulois-
ten hyväksi. Nyt on tullut esille, et-
tä vaalilupauk set eivät ole toteutu-

neet. Ennen vaaleja on helpompi 
luvata, kuin toteuttaa niitä. Teot lu-
pauksiksi ja rehellisyys ennen kaik-
kea. Tämä koskee SDP:n, Vasemmis-
toliiton, Kristillisten, Ruotsalaisten 
ja Vihreiden ohella kaikkia. He so-
pivat hallitusohjelmasta pääoman 
puolueen kokoomuksen kanssa. 
Heti ilmeni, että kokoomus määräsi 
hallitusohjelmasta, johon SDP:n Ur-
pilainen ja muiden puolueiden pu-
heenjohtajat yhtyivät.

Hallitusohjelmaa kaikki pe-
rustelivat hyväksi. Tavallisilla kan-
salaisilla ei edes ole tietoa hallitus-
ohjelmasta. Kunnallisleikkaukset 
ovat 631 miljoonaa euroa, ne koh-
distuvat kuitenkin pienituloisiin..
Tavallisten työläisten, eläkeläisten, 
työttömien, opiskelijoiden ja mui-
den toimeentulo kiristyy, koska asu-
miskustannukset ja kaikki muut las-
kut ja elinkustannukset ovat nous-
seet huomattavasti ja tulevat edel-
leen nousemaan. On todettu myös, 
että kaikki maksut ja palvelut, ben-
sa ja muut polttoaineet, alkoho-
li, tupakka ja elintarvikkeet ovat 
nousseet 20-30%:a ja tulevat nou-
semaan lisää. Kahvi on kallistunut 
50%:a ja nyt on sanottu, että sen 
hintaa pitää nostaa 30%:a lisää.  
Lääke- ja sairaalamatkakorvauk sia 
karsitaan eri kunnissa 133 miljoo-
naa euroa. Kouluverkostoa karsi-
taan ja koulutuksesta leikataan 200 
miljoonaa euroa. Ei ole selviytymi-
sen näköalaa tulevaisuudelle, sil-
lä pääomat juoksevat ulkomaille ja 
pitkäaikaistyöttömyys kasvaa enti-
sestään.

Esko Luukkonen
Turku

ZEITGEIST HISTORIAN VALOSSA

Tampereen Lenin-museossa 
kävi elokuussa kaiken kaikki-
aan 1779 vierasta 45 maasta. 
Näistä vieraista 615 oli suoma-
laisia. Seuraavana kävijätilas-
toissa olivat venäläiset (330), 
italialaiset (204) ja ranskalaiset 
(101). Kiinalaisia vieraita muse-
ossa kävi 53.

Lenin-museon johtajan Aimo 
Minkkisen mukaan elokuu on mu-

seolle vilkas, sillä se on yleinen lo-
makausi Keski- ja Etelä-Euroopassa: 
-eri puolilta Eurooppaa on nykyisin 
hyvät lentoyhteydet Tampereelle ja 
tämä on museomme kannalta erit-
täin positiivista, Minkkinen toteaa.

Minkkinen on erityisen iloi-
nen kiinalaisten vieraiden tasai-
sesta virrasta Lenin-museoon: - 
Neuvostovaltiossa Leninin aikana 
harjoitetulla NEP-politiikalla ja Kii-
nan nykyisellä talouspolitiikalla on 

tiettyjä samankaltaisuuksia. Ehkä 
se on osasyynä kiinalaisten mat-
kailjoiden kiinnostukseen mu-
seotamme kohtaan, Minkkinen 
pohtii.

Vuonna 1946 perustetussa 
ja Suomi-Venäjä-seuran omista-
massa Lenin-museossa kävi viime 
vuonna yli 12 000 vierasta. Kävi-
jöistä noin 40 % oli ulkomaalaisia.

KÄ/AS

Suomeen on 2000-luvulla rantautunut lukuisia kansalaisliikkeitä, joi-
ta yhdistää huoli tulevaisuudessa siintävästä ekokatastrofista. Yhteis-
tä näille liikkeille on samoin kapitalismi-kritiikki ja halu siirtyä kestä-
vämpään talousjärjestelmään. Tiedotusvälineissä nämä liikkeet rin-
nastetaan usein kommunistiseen työväenliikkeeseen. Vertaus ontuu, 
sillä näillä liikkeillä ei ole selkeää analyysia tulevaisuuden haasteista 
saati taktiikkaa olosuhteiden muuttamiseksi.

Lenin-museon elokuu oli vilkas

”Teoksessaan Materialismi ja empiriokritisismi V.I.Lenin tarkasteli ai-
kansa ilmiöitä ja olosuhteita marxilaisesti. Tämän päivän ja huomi-
sen haasteet on arvioitava samalla menetelmällä, marxismi-leninis-
miä edelleen kehittäen.”

Esko Luukkonen

Oikeistopolitiikka jyrää 
pienituloisia

Jo vuosien ajan arkijärjen on 
täytynyt kertoa monille, että 
maailmaa hallitsee rahaeliit-
ti. Jättimaiset monikansalliset 
yritykset tuntuvat kontrolloi-
van jopa ilmaa, jota hengitäm-
me. Nyt on julkaistu uusi tutki-
mus, jonka teki sveitsiläinen, 
Zürichissa kotipaikkaansa pitä-
vä ryhmä. Ryhmän matemaat-
tisten mallinnosten kautta saa-
minen tulosten mukaan on se 
mitä epäiltiin, totta. Tutkimuk-
sen tulokset ovat saatavissa ar-
Xiv-serverin kautta. 

Ryhmä käytti hyödykseen 
dataa, joka on saatavissa Orbis-
tietokannan kautta. Orbis on glo-
baali tietokanta, joka sisältää fi-
nansseja koskevaa informaatio-
ta yksityisistä ja julkisen sektorin 
yrityksistä. Tutkimus on ensim-
mäinen laatuaan. Ryhmä analysoi 
satunnaisotannalla valittujen, yli 
43.000 yrityksen tiedot, ja seurasi 
niiden keskinäisiä kytköksiä. Löy-
döksistä tehtiin useampia graafi-
sia esityksiä. 

Graafisten esitysten perus-
teella näkyy selvästi, että ver-
taillut yritykset muodostavat glo-
baalin verkon. Verkon muodos-
taa vain 147 yritystä, jotka kont-
rolloivat lähes 40 prosenttia mo-
nikansallisten yritysten (TNC) ra-
hallisesta arvosta. Analyysin kes-
kiö oli yrityksissä, jotka omista-
vat omat sijoituksensa (assets) sa-
moin kuin muiden yritysten sijoi-

tuksia ja jotka käyttävät hallinto-
valtaa em. yrityksissä toisen, kol-
mannen, neljännen ja niin edel-
leen yrityksen kautta; yritykset 
muodostavat kerrostuman, joka 
käyttää valtaa muihin yrityksiin 
yritysten muodostamassa moni-
kansallisessa verkostossa. 

Kerrostuneet yritykset muo-
dostavat laajoja korporaatioita 
suorien omistussuhteiden (sisar, 
tytär- ja emoyhtiöt) sekä epäsuori-
en (osakkeet, bondit jne) omistus-
suhteiden kautta. Monikansallis-
ten yritysten kontrolloima verkos-
to hallitsee paitsi finanssitaloutta, 
myös niin sanottuja vapaita mark-
kinoita. Kilpailusta ei juuri kanna-
ta puhua. Omistuksen keskittymi-
sellä on valtava vaikutus talouden 
vakauteen samoin kuin kilpailuun 
markkinoilla. 

Suuri osa kontrollista on tiu-
kasti hyvin pienen ryhmän fi-
nanssi-instituutioita hallussa. 
Ydin muodostaa eräänlaisen ta-
louden ”superentiteetin” jolla on 
myös suuri vaikutus suuryrityksiä 
suosivan lainsäädännön lisäänty-
miseen. 

Aiheen luulisi kiinnostavan riip-
pumattomia tutkijoita

Toimittaja: Riikka Söyring 
Lähde: Physorg 

 
KOMINFORM

http://www.kominform.eu

Sveitsiläistutkimus: 
Suuret konsernit hallitse-
vat maailmantaloutta



Suomen presidentinvaaleista 
on tulossa pro Nato-vaalit. Pre-
sidenttiehdokkaat on tarkoi-
tuksella valittu niin, ettei Suo-
men kansalle jäisi minkäänlais-
ta mahdollisuutta äänestää eh-
dokasta, joka suhtautuisi kriitti-
sesti Suomen mahdolliseen Na-
to-jäsenyyteen. Näyttää siltä, et-
tä kaikki presidenttiehdokkaat 
ovat pro-Nato. Gallup-johdos-
sa oleva kokoomuksen ehdokas 
Sauli Niinistö avoimesti kannat-
taa Nato-jäsenyyttä.

Iltalehti:”Niinistön Nato-
into ei laannu”

”Presidenttisuosikki elättelee mah-
dollisuutta Suomen Nato-jäsenyy-
teen.” (Iltalehti, 28.6.2011 – sähköi-
nen versio) Niinistö on myös Wa-
shingtonin ”politbyroon” ehdokas. 
Maaliskuussa 2011 Yhdysvaltain 
varapresidentti Joe Biden lyhyellä 
Suomen vierailulla tapasi Sauli Nii-
nistön. Heidän keskustelun sisäl-
löstä ei kerrottu julkisuuteen. 

Iltalehti: ”Bidenin ja Nii-
nistön tapaamisesta ei 
kerrottu julkisuuteen”

”Yhdysvaltain varapresidentti Joe 
Biden tapasi Suomenvierailul-
laan kahden kesken eduskunnan 

puhemiehen  Sauli Niinistön. Ta-
paamisesta ei kuitenkaan tiedotet-
tu etukäteen kuten muista Bidenin 
tapaamisista, kertoo Iltalehti.” (Hel-
singin Sanomat, 10.3.2011 - nettisi-
vut). Kuitenkin pian em. keskuste-
lun jälkeen Niinistö vihdoinkin il-
moitti asettuvansa ehdolle.

Suomen vierailun yhteydes-
sä Biden kävi myös Venäjällä, jos-
sa hän mm. uhkaili Venäjän johtoa 
ns. oranssivallankumouksella, mikä-
li Putin pyrkii presidentiksi. Asia on 
vuotanut julkisuuteen.

Lipponen Nato-, ja USA-
mies

Toinen kärkinimi Suomen presi-
dentinvaaleissa on SDP:n ehdokas 
Paavo Lipponen, joka on myös tun-
nettu Nato-myönteisyydestä. Lip-
ponen on tosiaan välillä pyörtänyt 
lausuntojaan pragmaattisista nä-
kökulmista (mm. Tarja Halosen pre-
sidentinvaalikampanjan yhteydes-
sä), mutta Wikileaksin julkaisemien 
materiaalien perusteella voi tode-
ta, että amerikkalaiset diplomaatit 
ovat vakuuttuneita Lipposen pro-
Nato ja pro-USA linjasta.  “PAAVO 
LIPPONEN’S SILLY SEASON COM-
MENTS ON NATO AND THE U.S.” – 
”Paavo Lipposen hölmöt kommen-
tit Natosta ja USA:sta” (viite: 06HEL-

SINKI75)  
Lipponen on lisäksi hyvin oi-

keistolainen poliitikko. Arvioi-
daan, että juuri Lipposen oikeisto-
lainen linja on nakertanut SDP:n 
suosiota. Eli käytännössä sekä Nii-
nistö että Lipponen ovat oikeisto-
laisia ehdokkaita. Turvallisuuspoliit-
tisissa kysymyksissä Niinistö siis sel-
keästi ilmoittaa kannattavansa Na-
toa. Paavo Lipposen suhtautumi-
nen Suomen mahdolliseen Nato-
jäsenyyteen on kuitenkin epäsel-
vä ristiriitaisten lausuntojen vuoksi.

Iltalehti: ”Lipposen Nato-
into lieventynyt”

”Entinen pääministeri Paavo Lippo-
nen sanoi MTV3:n Huomenta Suo-
men haastattelussa, ettei Suomella 
ole tällä hetkellä edellytyksiä ottaa 
kantaa Nato-keskusteluun.” (Iltaleh-
ti, 15.2.2010) 

Eva Biaudet tiiviissä yh-
teistyötä Naton kanssa.

Sotilasliiton omilla verkkosivuilla 
(nato.int) mainitaan, että Eva Biau-
det on vieraillut Naton päämajassa 
12.3.2008. Johdonmukaista on, että 
Eva Biaudet vierastaa sanaa “liittou-
tumattomuus”. ”RKP:n Eva Biaudet 
epäili, että selontekoon sisältyvä 
toistuva vakuuttelu liittoutumatto-

mana pysymisestä herättää enem-
män kysymyksiä kuin vastauksia. 
Hän piti tiukkaa sitoutumista kirjoi-
tettuun tekstiin entisajan kaikuina.

-Mikä tehtävä on tällaisel-
la turvallisuuspolitiikan määritel-
mällä, joka on kirjoitettu siten, et-
tä tavun muutos tai korvaava syno-
nyymi voi vääristää sen sisällön, Bi-
audet kysyi. Hänen mielestään liit-
toutumattomuus-sana ei ole enää 
käyttökelpoinen, koska maailma 
on muuttunut.” (”Hallitus säilyttäi-
si Nato-option”, 28.9.2004 – mtv3.fi) 

Haavisto toimii Nato-
agendalla

Ei-oikeistolaisesti ajattelevat suo-
malaiset saattavat pohtia vihrei-
den Pekka Haaviston äänestämis-
tä. Mutta silloinkin kannattaa pi-
tää mielessä, että kyseessä on sel-
västi pro Nato ehdokas. Pekka Haa-
viston CV:ssä lukee: ”Haavisto luen-
noi säännöllisesti Helsingin yliopis-
tossa ja NATO-koulussa Oberam-
mergaussa.” (pekkahaavisto.net). Eli 
seuraa looginen päätös: Nato mak-
saa Haavistolle palkkaa.

Pekka Haavisto on toiminut ak-
tiivisesti Nato-agendalla. Elokuussa 
2011 Lohjalla pidettiin Nato-semi-
naari, jonka puheenjohtajana toimi 
juuri Pekka Haavisto. (puolustusvoi-

mat.fi, julkaistu 25.8.2011)  
”Suomen toimikunta Euroo-

pan turvallisuuden edistämisek-
si (STETE) järjesti Lohjalla eilen Na-
toa eri jäsenmaiden näkökulmista 
käsittelevän kesäseminaarin ”Dif-
ferent Faces of Nato”.

Seminaarin puheenjohta-
jana toimi kansanedustaja  Pek-
ka Haavisto. Paikalla oli edustajia 
Suomen lisäksi Virosta, Liettuasta, 
Norjasta, Tanskasta ja Ranskasta.”

Presidenttiehdokkaiden ase-
telmista päätellen Suomen kan-
salle ei siis jätetty mahdollisuut-
ta äänestää liittoutumattomuu-
den puolesta, koska kaikki eh-
dokkaat ovat pro Nato, ja Suo-
men presidentti johtaa ulkopoli-
tiikkaa. Hallitusohjelma tosiaan 
linjaa, ettei Suomi valmistele jä-
senhakemusta Natoon vielä täl-
lä kaudella, mutta luonnollisesti 
presidentin pro Nato lausunnot 
tulevat vaikuttamaan kansalais-
mielipiteeseen.

Avoimeksi kysymykseksi jää: 
miksi puolueet ovat esittäneet vain 
selvästi pro Nato ehdokkaat.  

Rudolf Rabinovitsh
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Kesän aikana tiedotusvälineissä 
on raportoitu nälänhädän lisään-
tymisestä erityisesti Afrikan sar-
vessa. Samaan aikaan ruuan hin-
ta on jatkanut nousuaan koko 
maailmassa. Hinnan nousuun on 
useita syitä lisääntyvästä kysyn-
nästä erilaisiin luonnonkatastro-
feihin ja keinotteluun. Mutta ku-
ka hyötyy maataloustuotteiden 
hinnan noususta?

Maataloustuotteiden hinto-
jen nousu on ollut nopeaa viimei-
sen kahden vuoden aikana. Kysyn-
nän lisääntyminen erityisesti Kii-
nassa ja muualla Aasiassa elintason 
kohoamisen myötä on nostanut 
hintoja. Samoin luonnonkatastro-
fit ovat vähentäneet satoja ympäri 
maailmaa, mikä on myös vaikutta-
nut hintojen kohoamiseen. 

Hintojen kohoamisen myötä 
suurpääoma ja keinottelijat ovat 
kiinnostuneet enenevässä määrin 
ruuan maailmanmarkkinoista sa-
moin kuin maatalousmaan hank-
kimisesta. Ruuassa ja maatalous-
maan omistuksessa nähdään mah-
dollisuus nopeisiin voittoihin mut-
ta elintarviketuotannon maailman-
laajuinen hallinta on toki myös po-
liittinen kysymys. Se, kuka hallitsee 
elintarvikkeiden tuotantoa ja elin-
tarvikkeiden jakelua, voi painostaa 
kokonaisia kansakuntia oman poli-
tiikkansa takuumieheksi. Todennä-
köistä on, että maataloustuottei-
ta tullaan jatkossa käyttämään riip-
pumattomuutta rakentavien kansa-
kuntien painostukseen, jotta suur-
pääomalle varmistettaisiin vapaat 
kädet toimia.

Nälänhädät lisääntyvät 
ruuan hinnan nousun 
myötä

Ruuan hinnan kallistuminen vaikut-
taa suoraan myös nälästä kärsivien 
ihmisten määrään. Satojen epäon-
nistuessa köyhillä ihmisillä ei ole 
varaa ostaa elintarvikkeita, eivät-
kä avustusjärjestöt pysty toimitta-
maan ruokaa nälästä kärsiville siinä 
määrin kuin ennen. Tällä hetkellä 
esimerkiksi Etiopiassa, Somaliassa, 
Eritreassa ja Djiboutissa kärsitään 

nälänhädästä, jollaista ei ole koettu 
koskaan ennen. Esimerkiksi Soma-
lian 3.7 miljoonasta ihmisestä 3,2 
miljoonaa on välittömän avun tar-
peessa. Kaikkiaan Afrikassa on vä-
littömän ruoka-avun tarpeessa 12 
miljoonaa ihmistä.

Hädänalaisten auttamista ra-
joittaa juuri ruuan maailmanmark-
kinahintojen kallistuminen. Kulu-
neen vuoden aikana maissi on kal-
listunut 84 %, sokeri 62 %, vehnä 
55 % ja soijaöljy 47 %. Samaan ai-
kaan YK:n ruokaohjelman rahoitus 
on vähentynyt. YK:n ruokaohjelman 
rahoitus oli viime vuonna 4,2 miljar-
dia euroa, mutta tänä vuonna ra-
hoitus jää puoleen siitä YK:n jäsen-
maiden vähentäessä rahoitustaan. 

EU on valmis tukemaan sak-
salaisia ja ranskalaisia pankkeja 
110 miljardilla eurolla Kreikan tu-
kipaketin muodossa, mutta maail-
manlaajuisesti ei saada kokoon 
edes neljää prosenttia tuosta tuki-
summasta nälkään kuolevien autta-
miseksi. Kyseessä on törkeä ihmisoi-
keuksien loukkaus, joka sotii 1948 
hyväksyttyä YK:n ihmisoikeuksien 
julistusta vastaan. Ja tästä ovat vas-
tuussa suurpääoma ja länsimaat, 
jotka yleensä suureen ääneen pe-
räänkuuluttavat ihmisoikeuksien 
toteuttamista. Porvariston käsitys 
ihmisoikeuksista on kovin valikoiva.

Keinottelu elintarvikkeilla 
lisääntyy

Merkillepantavaa on, että tällä ker-

taa maailmanmarkkinahintojen 
nousun tärkeänä syynä on keinot-
telun lisääntyminen elintarvikkeil-
la. Ns. vipurahastot ovat siirtäneet 
sijoituksiaan pois rahoitusmarkki-
noilta peruselintarvikkeisiin finans-
sikriisin vuoksi, mikä pitää ruuan 
hinnan keinotekoisesti korkealla. 
Ruuan hinnan noususta eivät siis 
ole hyötyneet maataloustuottajat 
vaan tukkukauppa ja sijoittajat.

Ruuan hinnan kallistumi-
nen tekee myös maatalousmaan 
omistamisesta entistä houkutte-
levampaa. Maatalousmaa on myös 
strateginen hyödyke, jota ei saa-
da enää lisää maapallolle. Pikem-
minkin päinvastoin. Maatalous-
maata autioituu jatkuvasti eroo-
sion ja ryöstöviljelyn vuoksi. Maalla 
ja maataloustuotteilla tapahtuval-
la keinottelulla pidetään elintarvik-
keiden hinta keinotekoisen korke-
alla, edesautetaan nälänhätien pa-
hentumista ja lisätään köyhälistön 
kurjistumista. 

Yksityinen maanomistus 
on tulossa tiensä päähän

Neuvostoliiton johtoa moitittiin ai-
kanaan maatalousmaan kollektivi-
soinnista väittäen, että kollektivi-
sointi vähentää tuotantoa. Nyky-
päivän kokemukset osoittavat, että 
Neuvostoliitossa ja muissakin sosia-
listisissa maissa harjoitettu politiik-
ka on aivan oikeaa. On selvä, että 
maapallon ruokahuolto ei voi enää 
kovin pitkää perustua malliin, jossa 

Maatalousmaa keskittyy harvojen käsiin - ruuan hinta nousee
valtaosan maatalousmaasta omis-
tavat länsimaiset suuryritykset ja 
keinottelijat. Tämä ylläpitää ja pa-
hentaa jakoa rikkaiden ja köyhien 
välillä ja ajaa yhä suuremmat ihmis-
joukot nälkäkuoleman partaalle.

Ruokaahan ei sinänsä maail-
masta puutu vaan ongelma on sii-
nä, että köyhimmillä ihmisillä ei ole 
varaa ostaa sitä. Jos heillä olisi käy-
tettävissään riittävästi viljelysmaa-
ta, omavaraisuuden säilyttäminen 

ja ruuan perustuotannon turvaa-
minen olisi helpompaa. Mikäli ha-
luamme turvata tasapuolisen elin-
tarvikkeiden jakautumisen, mei-
dän on siirryttävä yhteiskunnalli-
seen maanomistukseen ja suunni-
telmalliseen elintarvikkeiden tuo-
tantoon, joka perustuu mahdolli-
simman suureen kansalliseen oma-
varaisuuteen.

KÄ/Juha Kieksi

Presidentinvaalit – pro Nato-vaalit

Euroonpan Unionin vetoomusva-
liokunta sai Pro Hanhikiveltä per-
jantaina mittavan tietopaketin 
EU-direktiivirikkomuksista, joita 
ydinvoimahanke Hanhikivennie-
mellä aiheuttaisi..

Viitteitä lainsäädännön vastai-
sista vahingoista on useita. Asiakir-
jassa nousevat esille erityisesti hai-
tat, jotka kohdistuisivat kosteikkoi-
hin ja merenrantaniittyihin, jotka 
ovat merkittäviä muuttolintujen le-
vähdys-, ruokailu- ja sulkimisaluei-
ta, sekä äärimmäisen uhanalaisiin 
ja ensisijaisesti suojeltaviin maan-
kohoamisrannikon sukkessiosarjo-
jen metsäluontotyyppeihin, joita 
Hanhikivellä esiintyy harvinaisen 
yhtenäisinä ja edustavina kokonai-
suuksina. 

Lainsäädännön vastaista 
haittaa aiheutuisi myös yksittäi-

sille EU:n luonto- tai lintudirektiivin 
mukaan suojeltaville kasvi- ja eläin-
lajeille kuten ruijanesikolle, viita-
sammakolle sekä useille uhanalai-
sille lintulajeille.

EU:n vetoomusvaliokun-
ta kuuli Pro Hanhikiveä Brys-
selissä toukokuun alussa. Di-
rektiivirikkomukset tulevat kä-
sittelyyn, mikäli Hanhikiven 
ydinvoimakaavoitus etenee. 
 
Lisätiedot:

Helena Maijala, Pro Hanhikivi 
ry:n puheenjohtaja, p. 040 7069 567 
Hanna Halmeenpää, Pro Hanhi-
kivi ry:n varapuheenjohtaja, p. 050 
5644 122

Puh. 040 1741212, http://www.pro
hanhikivi.net - yhdistys http://www.
hanhikivi.net - tietoja Hanhikivestä

Brysseliin tietopaketti Hanhikiven 
direktiivirikkomuksista

Näitä merenkurkun alueita Pro 
hanhikivi haluaa suojella

Ruoka ei vielä lopu. Ongelma on mi-
ten sitä saadaan niille, joilla on näl-
kä. Suomessakin saadaan hyvä sato
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Lienee sanomattakin selvää, et-
tä suurten pääomien alkuperä ja 
suuret rahavirrat ovat kansalai-
sille mystiikkaa ja jäävät ”omaan 
arvoonsa”. Useimmille oma ta-
louden koko on riittävä. Yleensä 
vain luotetaan siihen, mitä valta-
media kertoo. Tavallisille ihmisil-
le riittää luottamus sen luomaan 
yleiseen mielipiteeseen. 

Harvaa Matti Meikäläistä kiin-
nostaa kuka ja minkälaista mielival-
taa ja huijausta harjoittaa suurissa 
asioissa. Yleisesti tiedetään tai vais-
totaan, että tilastot valehtelevat, 
kun niiden mukaan jos yksi syö ko-
ko kanan, niin tilaston mukaan kak-
si söi puoli kanaa. Tästä taisi syntyä 
hokema; ensin on valhe, sitten on 
emävalhe ja lopulta tilasto. 

Ja näin se meneekin. Sik-
si kaikkia tilastoja on katselta-
va kriittisesti. Niin kuin tiedetään 
suurinta bisnestä, kansantaloutta, 
mitataan bruttokansantuotteella 
(bkt). Se on tietoinen huijaus, joka 
perustuu irrallisiin tilastoihin, eivät-
kä korreloi minkään kanssa. Bkt on 
YK:ssa sen alkuaikoina hyväksytty 
valtioiden väliseksi mittariksi. Siksi 
se on käytössä kaikkialla maailmas-
sa, eikä kukaan rohkene asettaa sitä 
kyseenalaiseksi. Huijaus jatkuu. Esi-
merkiksi Yhdysvallat kykenee sen 
ansiosta esiintymään todellisuut-
ta merkittävästi suurempana ja te-
hokkaampana taloutena. Jokaisen, 
joka tuntee kirjanpidon alkeet, nä-
kee jo otsaluullaan, että bkt on pel-
kää huuhaata.

Bkt:lle ei ole ollut vaihtoeh-
toa. Vaihtoehto on puuttunut sen 
vuoksi, että ennen kansalliset tilas-
tolaitokset eivät julkaisseet talou-
tensa kokonaistuotantoa. EU:ssa se 
on käytössä ja sen ansiosta se tuli 
käyttöön myös meillä. Nyt kun se 
tiedetään, voidaan tehdä korreloi-
va kirjanpito, poistaa epäjohdon-
mukaisuudet ja kirjanpidossa tun-
tematon mutta bkt:ssä tunnettu ”ti-
lastoero”. Kirjanpidolla saadaan tu-

loslaskelma.

Kansantalouden tuloslas-
kelma

Kansantalouden korreloivassa kir-
janpidossa, tuloslaskelmassa tu-
lopuolella ovat kokonaistuotanto, 
josta vähennetään palkkojen ja toi-
mintaylijäämien netto, välittömät ja 
välilliset verot ja sotumaksut. Jään-
nös on vaihtuvat vastaavat (varas-
tot). Menopuolella ovat kokonais-
tuotanto, josta vähennetään vaih-
tuvat vastaavat (varastot), kulu-
tus, viennin ja tuonnin netto. Jään-
nös on uutta pääomaa. Näin kaikki 
osat vaikuttavat toisiinsa, korreloi-
vat keskenään.

Eihän tämä ole kovin vai-
keaa, eihän? 

Selvä. Nyt voidaan konkreettises-
ti jatkaa, että saataisiin tieto, mi-
ten maa makaa kansan kannalta. 
Ensimmäiseksi on selvitettävä ka-
pitalistien tuotantopanos, pysy-
vän pääoman määrä.  Se on osa tu-
loslaskelman vaihtuvia vastaavia, 
osa liikkuvaa pääomaa. Tuloslaskel-
masta nähdään, että vaihtuvat vas-
taavat on käytetty ja uusittu kaksi 
kertaa vuodessa. Siksi siinä on työtä 
suhteessa yhtä paljon kuin palkkoja 
on kokonaistuotannossa. Kun tämä 
työn osuus vähennetään vaihtuvis-
ta vastaavista, jäännöksenä on ka-
pitalistien tuotantoon sijoittamaa 
heidän ikiomaa pääomaa. Se on py-
syvää pääomaa.

Palkat ja lisäarvo    

Heti kärkeen on huomautettava, et-
tä kaikki tuotanto on pelkkää ihmi-
sen tekemää työtä. Tämä on tiedet-
ty jo sataviisikymmentä vuotta. Jos 
esimerkiksi jostain talosta poiste-
taan siihen käytetty kaikki työ, jäl-
jelle jää vain aineet sellaisina kuin 
ne tavataan luonnossa. Ensi kuule-
malta se voi vaikuttaa aikamoiselta, 
mutta niinhän se vain on.   

Vuonna 2010 bruttokansan-
tuote oli 180,3 miljardia. Mutta 

kun kapitalistien pysyvä pääoma 
oli 148,8 miljardia euroa jää todelli-
seksi kansantuotteeksi 202,7 miljar-
dia euroa. Se on kokonaan ihmisten 
työn tulosta. Jakamalla kansantuo-
te työtunneilla, saadaan työn arvok-
si 54,16 euroa tunnissa. Vuodessa se 
kasvoi 3,60 euroa.

Viime vuonna maksettuja 
palkkoja oli 74,6 miljardia euroa. 
Mutta niissä ovat mukana kapitalis-
tien itselleen ja suurille johtajilleen 
maksamat palkat. Niiden keskimää-
räinen tuntipalkka oli 54,16 euroa 
eli sama kuin koko kansantulo työ-
tunnissa. Näin heidän palkkansa oli 
tavallisten palkkatyöläisten työstä 
otettua lisäarvoa. Kun se siirretään 
pois palkoista, niin todellinen palk-
kasumma on 61,2 miljardia euroa, 
16,35 euroa tunnissa. Vuodessa se 
kasvoi 1,04 euroa.

Kun kansantuotteesta vähen-
netään palkat, jäännös on lisäar-
vo. Kapitalistien ja johtajien palk-
kojen siirron jälkeen lisäarvo kas-
voi 141,5 miljardiin euroon, joka on 
palkkoihin verraten 231,2 %. Todel-
linen lisäarvo on nyt 37,81 euroa 
tunnissa (Kaavio 1). Vuodessa se 
kasvoi 2,56 euroa. 

Viime vuonna palkkatyö-
läisten riisto koventui rajus-
ti, kun lisäarvo kasvoi 2,24 kertaa 
nopeammin kuin palkat. Vaikka 
kansantalou dessa puhutaan miljar-
deista, niin todellisuuden perusta-
na on aina yksi työtunti. Tämän sel-
vittäminen ei ole kovinkaan kum-
mallista, se vaatii innostusta ja pa-
kerrusta.

Pääoma 

Pääomaa tuotannossa oli vuoden 
lopussa tuotantovälineinä 382,9 ja 
vaihtuvia vastaavia (liikkuvaa pää-
omaa) 188,9, yhteensä 579,2 mil-
jardia euroa. Siinä on edellisestä 
vuodesta kasvua 18,8 miljardia eu-
roa, 3,4 %. Kun lisäarvo on todellis-
ta voittoa, niin sijoitetun pääoman 
tuotto oli 24,7 prosenttia (Kaavio 2). 
Vuonna 1990 sijoitetun pääoman 
tuotto oli 16,9 % ja 2001 ennätyk-
sellinen 25,7 %. Siitä se on milloin 
laskenut milloin kasvanut saavutta-
matta ennätystasoa.   

Vaikka sijoitetun pääoman 
tuotto on kasvanut huikeasti, sii-
tä ei ole ollut meille suurta iloa. Pät-
kä- ja osa-aikatyöt, todellinen työn 
puute, on ennennäkemättömäl-
lä tasolla, mutta valtajulkisuudes-
sa se suorastaan käännetään pää-
laelleen. 

Suunnatonta iloa tuntee vain 
pieni suurpääoman joukko. Kah-
dessakymmenessä vuodessa se on 
vienyt pääomia ulkomaille vauh-
dilla, väellä ja voimalla. Viedyn ra-
han määrä on jo 535 miljardia eu-
roa (Kaavio 3). Se on lähes yhtä suu-
ri määrä kuin maan koko tuotanto-
pääoma.  Vuodesta 1990 pääo mien 
vienti on kasvanut 1 845,5 prosent-
tia.

Valtamediassa luotu yleinen 
mielipide on sokeaa uskoa, jo-
ka ylettyy alhaalta ylös asti – ta-
vallisista ihmisistä asiantuntijata-
solle saakka. Siksi palkkatyöläisiä, 
työväen luokkaa, on helppo ohjailla 
kapitalistien haluamaan suuntaan. 
Mitä paremmin palkkatyöläiset tun-
tevat talouden perusteet ja sisällön, 
sitä paremmin he voivat puolustaa 
etujaan. 

Kai Kontturi 

Lähteet: Karl Marx: Pääoma, Tilasto-
keskus: Kansantalouden tilinpito ja 
Suomen Pankki: Ulkomainen varal-
lisuus sijoituslajeittain

PALKKA, LISÄARVO JA PÄÄOMA

Asetamme tänä vuonna 2011 
seppeleen ja kynttilän Nordean 
Helsingin Aleksanterinkadun 
konttorin ovelle maanantai-
na 17.10.2011 klo 15:15 pank-
kien vastuusta muistuttami-
seksi ja pankkien uhreille. Jat-
kamme tässä perinnettä, jossa 
päivä on 16.10. mutta sen sat-
tuessa viikon lopulle, voidaan 
toimia  seuraavana maanantai-
na kuten nyt.

Paikalla pidetään puhe ja ha-
lukkaat voivat laittaa oman kynt-
tilän ja pitää puheen. Vastaavas-
ti muilla paikkakunnilla voidaan 
käydä viemässä ainakin kynttilä. 

Vielä ovat muistissa 1990-lu-
vun laman uhrit, kun pankit ajoi-
vat yrityksiä konkursseihin ja pak-
kolunastivat ihmisten asuntoja 
pilkkahinnoilla. Pankkien työnte-
kijöihin kohdistettiin joukkoirti-
sanomiset. Asiakkaat ovat olleet 
piittaamattoman ja huonon koh-
telun kohteina. Vastaavia  menet-
telytapoja on jatkettu 2000-lu-
vulla. Asiakkaiden huono kohte-
lu on Suomessakin saanut jatkoa 
Nordean henkilöstön vähentämis- 
ja irtisanomisilmoituksesta, vaikka 
se tekee ennätyksellisiä voittoja. 

Finanssikriisissä pankkien 
vastuuton toiminta ajoi maail-

man talouden vaikeuksiin ja nii-
tä pystyssä pitäneet valtiot vel-
kaannutettiin. Näitä velkoja las-
kutetaan ja peritään kansalaisil-
ta, yrittäjiltä ja elinkeinoelämältä. 
Miljoonat ja sadat miljoonat ihmi-
set ovat maailmanmittaisesti jou-
tuneet kärsimään pankkien epä-
terveiden toimintatapojen seu-
rauksista, kun pankit ovat siirty-
neet palvelutehtävästään varo-
jen hankkimiseksi muiden kus-
tannuksella ja pyrkineet kiertä-
mään lakia ja myös sitä rikkoneet, 
jos eivät jää kiinni tai joudu vas-
tuuseen.

Seppele ja kynttilä muistutta-
vat siitä, että pankkien toiminnan 
seurauksena myös moni elämä 
päättyi ja monet muut eivät voi 
olla enää näkemässä sitä päivää, 
kun vääryydet oikaistaan.

Kansalaisten 
pankkivalvontaverkosto 

-Perustettu, koska viralliset 
pankkivalvojat eri maissa kes-
kittyvät huolehtimaan, että 
pankit saavat riittävästi varoja 
asiakkaiden,  kansalaisten, yri-
tysten ja valtioiden kustannuk-
sella. Verkoston nimissä voi jär-
jestää tutkintaa ja toimintaa, 
joka pysyy laillisuudessa.  

Pankkien vastuun ja uhrien 
muistopäivä 17.10.2011

Kataisen hallituksen budjettiriihi pidetään 14.-15.9. 
Kansalaisten budjettiriihi kokoontuu keskiviikkona 
14.9.-11 klo 16.30 Säätytalon edessä os. Snellmannin-
katu 9.-11 Helsinki. 
Paikalla kansalaistori, jossa myös kansa saa äänensä 
kuuluviin. 

Tervetuloa kaikki paikalle lähettämään ter-
veisiä hallitukselle

Kansalaisten budjettiriihi
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Alkuvuoden ajan saatiin tie-
toja fasistien joukkojensiirroista 
rajan tuntumaan. Mutta viimeiset 
sotavalmistelut Saksa suoritti hyvin 
myöhään. Esimerkiksi panssarit ve-
dettiin hyökkäysasemiin rajalle vas-
ta yöllä joitain tunteja ennen hyök-
käystä. Noin klo 03.00 alkoi yleisesi-
kunnalle saapua ilmoituksia fasis-
tien ilmahyökkäyksistä Neuvosto-
liiton länsirajan läheisyydessä ole-
viin kohteisiin. Neljän jälkeen alet-
tiin saada tietoja vihollisen aloitta-
mista maasotatoimista. 

Vihollisen sabotöörit olivat 
kyenneet katkaisemaan viestilin-
joja ja moniin joukko-osastoihin oli-
vat hyökkäyksen alkaessa yhteydet 
poikki, eikä yleisesikunta ollut tietoi-
nen tilanteesta. Mutta aamulla 22.6.-
41 tiedettiin, että kaikkia lähimpiä 
luoteis- (Baltia), länsi- (Valko-Venä-
jä) ja lounaisrintaman (Ukraina) kau-
punkeja ja kohteita pommitettiin ja 
puna-armeijan etujoukot taistelivat 
koko rintamalla maahan tunkeutu-
via saksalaisia vastaan. Timosenko 
ja Zukov tapasivat heti 22.6. aamul-
la Stalinin. Neuvottelun tuloksena 
Stalin allekirjoitti korkeimman neu-
voston puhemiehistölle esityksen 
asetukseksi liikekannallepanosta ja 
ylijohdon päämajan muodostami-
sesta, jotka vahvistettiin seuraava-
na päivänä.  

Voimasuhteet

Fasisteilla oli sodan alussa huomat-
tava ylivoima. Neuvostoliitto val-
mistautui sotaan, mutta kesäkuus-
sa -41 työ oli kesken. Vuosina 38-
41 muodostettiin 125 uutta divisi-
oonaa. Lentokoneiden ja panssari-

vaunujen tuotanto järjestettiin uu-
delleen tuottamaan uudenmallis-
ta taistelukalustoa. Niiden tuotan-
to ylitti sodan edellä 1,5 -kertaises-
ti Saksan tuotannon. Sodan alus-
sa SNTL:n länsirajalle oli keskitetty-
nä 2,9 milj. sotilasta, 1800 panssari-
vaunua, 1540 uudenmallista taiste-
lulentokonetta ja lähes 35000 tykkiä 
ja kranaatinheitintä. Fasistien ylivoi-
ma oli miesvoiman osalta 1,8 -kertai-
nen (5,5 milj. sotilasta),  panssarivau-
nujen osalta lähes 2 kertainen (3410 
vaunua), uudentyyppisten lentoko-
neiden kohdalla 3,2 kert. (4940 ko-
netta) sekä tykkien ja kranaatinhei-
tinten osalta 1,25 kert.

Vihollisella oli yllätys puo-
lellaan ja suurempi sotilaallinen 
voima. Neuvostojoukot eivät ehti-
neet 21.6.-41 annetun käskyn mu-
kaan täysin miehittää linnoitettujen 
alueiden tuliasemia, hajauttaa len-
tokoneita rintamakentille ja saattaa 
kaikkia joukkoja taisteluvalmiik si. 
Neuvostoliiton sodanjohtoa on syy-
tetty mm. siitä, ettei Saksan hyökkä-
yksen uskottu tulevan näin nope-
asti. Neuvostoliiton korkein sodan-
johto varoi toimenpiteitä, jotka vi-
hollinen saattaisi tulkita provokaa-
tioksi ja siksikin 21.6. illalla rintamil-
le annettu ohje tuli liian myöhään. 
Fasistien hyökkäys olisi voitu ottaa 
vastaan järjestyneemmin, jos etum-
maiset joukot olisivat ehtineet aset-
tua taisteluvalmiuteen. Suurempia 
muutoksia joukko-osastojen ryhmi-
tykseen tuskin olisi tehty. 

Vihollinen kulki kolmella pää- 
suunnalla: Baltia- Leningrad, Valko-
Venäjä- Moskova ja Ukraina- Kiova. 

Ensi tunteina saksalaisille selvisi, et-
tä vastassa oli erilainen vihollinen, 
mihin he olivat tähän saakka tottu-
neet. Neuvostojoukot  perääntyivät 
taistellen ryhmittyen aina uudelleen 
puolustusasemiin. Raskaissa puo-
lustustaisteluissa vihollista viivytet-
tiin ja voitettiin aikaa koko kansan-
talouden siirtämiseksi sodan raiteil-
le. Neuvostohallitus hyväksyi 29.6. 
toimintaohjeen koko kansantalou-
den siirtämisestä sodan vaatimus-
ten mukaisesti. Uusia sotatoimiyhty-
miä muodostettiin nopeasti. Vapaa-
ehtoisia tuli armeijaan. Kaikkialla fa-
sistien etenemissuunnilla rakennet-
tiin uusia puolustuslinjoja. Tähän ra-
kennustyöhön osallistuivat miljoo-
nat kansalaiset.

Sodan alkuvaiheet lounais-
rintamalla

Tilanteen sekavuudesta johtuen 
22.6. ylijohdon päämaja lähetti rin-
tamille edustajansa. Lounais-rinta-
malle lähetettiin Zukov, jonka sijai-
seksi jäi Vatutin. Rintaman komen-
topaikalta (Ternopol, Länsi-Ukraina) 
samana iltana Zukov oli yhteydessä 
Vatutiniin. Selvisi, että tarkkoja tie-
toja omien ja vihollisen joukkojen si-
jainnista ei edelleenkään ole käytet-
tävissä. Samalla Vatutin esitti allekir-
joitettavaksi käskyn neuvostojouk-
kojen asettumisesta vastahyökkä-
ykseen. Rintaman johto ja sotaneu-
vosto katsoivat, ettei aika ole vie-
lä kypsä vastahyökkäykselle, mutta 
valmistelivat operaation. Vastaisku 
suunnattiin eteläisen Sokalin alueel-
le murtautunutta vihollista vastaan. 
Suoritettiin  maastotiedustelut se-
kä järjestettiin operaa tion huolto 
ja johto. Rintaman mekanisoitujen 
armeijakuntien hyökkäys aloitet-
tiin eriaikaisesti 24.6. Päivän kulues-
sa tuhottiin useita saksalaisten yh-
tymiä. Vihollisen pelasti koko rinta-
man lentokaluston vetäminen torju-
maan hyökkäystä. Tämä yksi ensim-
mäisistä vastahyökkäyksistä osoitti, 
että ylivoimainen vihollinen on py-
säytettävissä.

Salamahyökkäys Kiovaan 
torjuttiin

Samalla alueella Lvov’n suunnal-
la torjuivat Rava-Ruskajan ja Pere-
myslin linnoitetulla alueella neuvos-
tojoukot saksalaisten voimakkaita 
hyökkäyksiä. Vihollisjoukot pureu-
tuivat useasti puolustajien asemiin, 
josta ne lyötiin takaisin. Linnoitus-
alueiden saumakohtaan vihollinen 
kykeni murtamaan aukon. Vasta kun 
oli pelättävissä, että vihollinen kier-
tää ja saartaa linnoitetut alueet an-
nettiin vetäytymiskäsky. Tälle alueel-
le vetivät saksalaiset runsaasti ilma-
voimia, joita puna-armeijan lento-
kalusto torjui. Alueelta peräännyt-
tiin 28.-29.6., mutta vihollisen Kio-
vaa kohti suuntautuvaa hyökkäys-
tä kulutettiin. Näiden rajataistelu-
jen ansiosta tehtiin tyhjäksi viholli-
sen nopea murtautuminen Kiovaan. 

Länsirintamalla vihollisen 
panssarikiilat mursivat puolus-
tuksen ja etenivät Valko-Venäjän 
alueelle. Suurista vaikeuksista huo-
limatta myös Länsi-rintaman joukot 
perääntyivät taistellen. 23.6. Suval-
kin kohdalla (Grodno, Valko-venäjän 
länsiraja) läpimurtautunutta vihol-
lista vastaan kohdistettiin vastais-
ku, joka ei tuottanut tuloksia. Grod-
non alueella käytiin ankara taistelu 
24.-25.6., missä tuotettiin viholliselle 
suuria tappioita. Etelämpänä Brestin 
linnoitetulla alueella tekivät neuvos-
tojoukot ankaraa vastarintaa ja Gu-
derianin johtamat panssarivoimat 
joutuivat kiertämään Brestin ede-
ten Minskin suuntaan. 

Minskin menetys

Kärsittyään menetyksiä rajataiste-
luissa länsirintaman joukot vetäytyi-
vät vihollista torjuen itään. Minskin 
linnoitetulla alueella taistelivat nel-
jä 13. armeijan divisioonaa ja sinne 
saatiin siirrettyä myös koillispuolel-
ta lisävoimia. Vihollisen ensimmäi-
set joukot pääsivät Minskin tuntu-
maan 26.6. Kaupungin linnoitetulla 
alueella käytiin ankara taistelu, jos-
sa neuvostojoukot ja vihollisjoukot 
kärsivät suuria menetyksiä. Tilanne 
huononi, kun paikalle ehtivät Gude-
rianin johtamat panssarivoimat. Vi-
hollinen pommitti Minskiä taukoa-
matta ja koko kaupunki oli liekeis-
sä. Taisteluissa tuhottiin yli 100 sak-
salaisten panssarivaunua ja tuhan-
sia saksalaissotilaita. Tilanne pahe-
ni kaikilla länsirintaman kaistoilla ja 
neuvostojoukot joutuivat jättämään 
kaupungin 28.6.

Pihkovan menetys

Vatutin ilmoitti Zukoville 26.6. luo-
teis-rintaman tilanteesta, jossa rin-
taman 8.- ja 11. armeija olivat vaa-
rassa joutua saarroksiin ja siksi ne 
vetäytyivät eri suuntiin, 8. armeija 
Riikan suuntaan ja 11. armeija Po-
latskin suuntaan (230 km Minskistä 
pohjoiseen). Puna-armeijan vasta-
toimista huolimatta 26.6. fasistijou-
kot valtasivat Daugavpils’n ylittäen 
Väinäjoen. Tässä yhteydessä kenraali 
Leljusenkon johtama 21. mekanisoi-
tu armeijakunta iski Saksalaisia vas-
taan pysäyttäen heidän etenemi-
sensä. Fasistien painostuksesta joh-
tuen Leljusenkon joukot asettuivat 
puolustukseen ja torjuivat vihollis-
ta 2.7. saakka. Tässä vaiheessa Lel-
jusenkon joukot liitettiin 27. armei-
jaan, joka 2.7. alkoi vetäytyä pohjoi-
seen Velikajoelle tarkoituksenaan 
ryhmittyä siellä puolustukseen. Sen 
tueksi lähetetyt reservit kuitenkin 
myöhästyivät Velikajoelta ja viholli-
nen valtasi Pihkovan. Samalla paine 
Leningradin suuntaan alkoi kasvaa.

Taistelu Tallinnasta

Tallinna ja siellä oleva laivasto-
tukikohta olivat huonosti suojat-
tuja mantereen puolelta. Kaupun-
kia puolustivat 8. armeijan osastot, 
työläisten aseistetut osastot, itäme-
ren laivaston tykistö, merijalkavä-
ki, laivaston ilmavoimat  yms. Ra-
kennettiin puolustuslinjoja, joiden 
rakentamiseen asukkaat osallistui-
vat. Tallinnan ja laivastotukikohdan 
puolustustaistelut kestivät heinä-
kuun lopulta elokuun loppupuo-
lelle. Voi mien ehtyessä ja vihollis-
joukkojen painostuksen kasvaessa 
päätettiin laivastotukikohdan aluk-
set ja kalusto siirtää Leningradiin ja 
Kronstadtiin sekä luopua Tallinnas-
ta. Haavoittuneiden evakuointi Tal-
linnan sillanpääasemasta aloitettiin 
7.8.41 ja lopullinen evakuointi  suo-
ritettiin aivan elokuun viimeisinä 
päivinä 28.8.-41. Tallinnan taistelu 
kuuluu merkittävien puolustustais-
telujen joukkoon. 

Smolenskin taistelun alla

Fasistien keskeinen tavoite oli 
valloittaa ja tuhota Moskova. Suora 
yhteys ja valtatie länsirajalta Mos-
kovaan kulki Minskin ja Smolens-
kin kautta. Minskin menetyksen jäl-
keen tilanne kävi yhä vaikeammak-
si. Jo 26.6. Stalin, Zukov, Timosenko 
ja Vatutin käsittelivät Länsi-rintaman 
vaikeaa tilannetta. Silloin muotoutui 
suunnitelma ryhmittäytyä puolus-
tukseen linjalle Väinäjoki-Polatsk- 
Vitebsk- Orsa- Mogilev- Mozyr lin-
jalle, joka kulki Valko-Venäjän koillis-
puolelta itärajaa noudatellen maan 

kaakkois-osaan. Linjalle tuli sijoittaa 
13., 19., 20., 21. ja 22. armeijat.  Tä-
tä suunnitelmaa noudatteli tilanne 
heinäkuun alkupuolella Smolenskin 
taistelun alla. Luoteessa toimi 22. ar-
meija (Jersakov), sen takana porras-
tettuna 19. armeija (Konev), Vitebsk-
Orsa alueella 20 armeija (Kurotskin), 
etelämpänä Njepr’n rannalla 13. ar-
meija. Smolenskin tuntumassa oli 
rintaman reservinä 16. armeija (Lu-
kin) ja 21. armeija (Kuznetsov). Täs-
sä tilanteessa fasisteilla oli huomat-
tava ylivoima. Taistelut olivat kulut-
taneet puna-armeijan panssari ym. 
kalustoa ja kansantalouden siirto so-
dan raiteille oli vasta alussaan. 

Smolenskin taistelun alku-
vaihe

Minskin menetyksen jälkeen vihol-
linen murtautui suoraan 280 km 
itään sijaitsevan Mogilevin kaupun-
gin pohjois (Shklov)- ja eteläpuo-
lelle  (Byhov). Shklov’n alueelta se 
jatkoi hyökkäystä Smolenskin lou-
naispuolta kiertäen. Byhov’n suun-
nalta se hyökkäsi myös Smolenskin 
lounaispuolta kiertäen Smolens-
kin kaakkoispuolella sijaitsevan Jel-
nan suuntaan. Mogilevia puolusta-
nut 13 A. joutui siksi osittain saar-
roksiin, mutta taisteli ja sitoi vihol-
lisen voimia saarrettunakin. Mogile-
vin kaupunki torjui 2 viikkoa viholli-
sen hyökkäykset ja 45000 asukasta 
osallistui puolustuslaitteiden raken-
tamiseen.  21. armeija valtasi vasta-
hyökkäyksellään takaisin Rogatse-
vin kaupungin ja eteni Bobruisk’n 
suuntaan sitoen näin vihollisen 8 
divisioonaa. Rintaman keskustas-
sa (Vitebsk-Orsa) 20. A. kävi ankaria 
taisteluja, mutta eivät lopulta kyen-
neet torjumaan saksalaisjoukkoja. 
Vihollisen panssarivoimat kiersivät 
20. armeijan joukot ja tunkeutuivat 
Smolenskiin. Smolenskin taistelu ei 
päättynyt tähän

Smolenskin taistelu 

Taistelun ollessa kiivaimmillaan or-
ganisoitiin 14.7 Smolenskin itäpuo-
lelle uusi reservirintama linjalle Sta-
raja Russa- Ostrakov- Belyj- Jelna ja 
Brjansk. Sen runkona olivat 29., 30., 
24., 28., 31. ja 32 armeijat. Lisäksi län-
sirintaman käyttöön muodostettiin 
20 divisioonasta viisi ryhmää (johta-
jina: K.K.Rokossovski, V.A.Homenko, 
S.A.Kalinin, V.J.Katsalov ja 
I.I.Maslennikov), joiden tehtävänä 
oli suorittaa vastaiskuja ja vapauttaa 
saarrostuksiin joutuneita pääjouk-
koja, jotka edelleen taistelivat ja si-
toivat vihollisen voimia. Heinäkuun 
lopulla taistelut kiihtyivät. 23.7.aloit-
ti 28. armeija hyökkäyksen Roslavin 

70 vuotta Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon; maailman kohtalo oli vaakalaudalla
On väitetty Neuvostoliiton vastuullisten sotilashenkilöiden nukku-
neen 22.6.41 vastaisena yönä Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon. 
Nämä väitteet ovat tuulesta temmattuja. Monista hälyttävistä tie-
doista johtuen illalla 21.6.-41 kokoontuivat yleisesikunnan päällik-
kö Zukov, Stalin, politbyroo, puolustusasiain kansankomissaari Ti-
mosenko ja kenraaliluutnantti Vatutin. Sotilaspiireille laitettiin oh-
je joukkojen järjestämisestä 22.-23.6.-41 Saksan hyökkäyksen varal-
le. Samalla yleisesikunnan- ja  puolustusasiain kansankomissariaatin 
työntekijäin käskettiin pysyä paikoillaan.

Valko-Venäjän kaupungit ottivat ensimmäisinä vastaan fasistien iskut 
ja tuhoutuivat lähes täydellisesti. Tämä vapautuksen muistomerkki on 
pystytetty Gomelin kaupunkiin Valko-Venäjän kaakkoisosaan.

Vallattuaan Minskin fasistit aloittivat täydellisen hävityksen. Kuvas-
sa Valko-Venäjän nuorisoa järjestäytymässä voitonpäivän juhlamars-
siin  9.5.2011

Kartasta selvinnee Länsi-rintaman tapahtumien eteneminen sodan alkuviikkoina
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alueella. 24.-25.7. hyökkäsivät 30.- 
ja 24. armeija vihollista vastaan Be-
lyi-Jartsevan alueella. Saarrettuina 
pohjoisesta ja etelästä etenivät 16.- 
ja 20. armeija Smolenskia kiertäen. 
Näiden joukkojen lyömiseksi fasistit 
vetivät alueelle lisävoimia. Rokos-
sovskin ryhmän onnistui panssari-
voimien tukemana Jartsevan etelä-
puolella auttaa armeijat saarroksis-
ta. Huonommin kävi Roslavin alueel-
ta Smolenskin suuntaan edenneel-
le Katsalovin ryhmälle. Sitä vastaan 
vihollinen asetti 9 divisioonaa ja se 
joutui saarroksiin. Vain osa saarre-
tuista selvisi ulos ja kenraali Katsa-
lov kaatui. Etenevä vihollinen sai val-
lattua Jelnan, mutta yritykset Doro-
gobutzin valtaamiseksi torjui Reser-
virintaman 24 armeija.

Smolenskin taistelun mer-
kitys

Neuvostojoukot kykenivät 10.7. 
pysäyttämään fasistien etenemi-
sen Smolenskin länsipuolelle Njep-
rin yläjuoksun linjaa seuraten. Ope-
ratiivista taukoa ei kuitenkaan seu-
rannut vaan taisteluja käytiin kes-
keytyksettä 10.9. saakka. Smolens-
kissa fasistit saivat selkeästi esima-
kua siitä, miten ns. salamasodan tak-
tiikka alkoi ”hyytyä”. Saksalaiset me-
nettivät Smolenskissa 250000 soti-
lastaan kaatuneina. Vihollisen voi-
mat alkoivat ehtyä ja Hitlerin so-
danjohto joutui ensi kerran muutta-
maan taktisia suunnitelmiaan. Fasis-
tien Smolenskin joukoille annettiin 
30.7. käsky asettua puolustukseen. 
Neuvostojoukot ryhmittyivät linjalle 
Velike Luki- Jartseva- Kritsev- Zlobin. 
Taktiikan muutoksella fasistit pyrki-
vät irrottamaan voimia Ukrainaan 
ja Leningradiin,ratkaistakseen asiat 
näissä suunnissa ja jatkaakseen sit-
ten hyökkäystä Moskovaan. Myös 
puna-armeijassa oivallettiin tämä ja 
toimittiin sen mukaisesti. 

Fasistien suunnitelmissa oli 
edetä 2-3 kuukaudessa linjalle 
Arkangeli-Volga, syvyyssuunnassa 
2000 km rintaman laajetessa 3000 
kilometriin. Smolenskin jälkeen kai-
kille oli tiedossa, että tämä ei tule to-
teutumaan. Ensimmäisen kuukau-
den aikana Neuvostoliitto menet-
ti Baltian, Valko-Venäjän, miltei ko-
ko Ukrainan, mutta se tuli fasisteil-
le kalliiksi. Sodan kolmen ensimmäi-
sen viikon aikana fasistien tappiot 
olivat 92000 sotilasta, puolet pans-
sarivaunuista sekä 1300 lentokonet-
ta. Elokuun loppuun tultaessa maa-
voimien henkilöstötappiot olivat yli 
400000 kaatunutta.

Toimitti:
Heikki Männikkö

Hyvät läsnäolijat!
Olemme kokoontuneet tänään 
tänne metsän keskelle kunnioit-
tamaan Neuvostoliittolaisten 
lentäjien muistoa. He osallistui-
vat ensimmäiseen Neuvostolii-
ton sotavoimien tekemään Ber-
liinin pommitukseen toisen maa-
ilmansodan aikana. Tänään tulee 
kuluneeksi 70 vuotta päivistä, 
jotka osaltaan viitoittivat maail-
malle näköaloja fasismin kukis-
tumiseen Euroopassa. Pudon-
neen lentokoneen miehistön jä-
senet eivät päässeet osallistu-
maan siihen suureen kansojen 
ilon ja riemun juhlaan, jonka Eu-
roopan kansat muutaman vuo-
den päästä kokivat sodan päät-
tymisenä Hitlerin fasismin luhis-
tumiseen.. 

Kuten kaikki tiedämme, sota 
päättyi Suomen osalta syyskuus-
sa 1944 ja Euroopan osalta tou-
kokuussa 1945. Kansanjoukot tul-
vivat kaduille voiton riemuisina ja 
katsoen valoisasti eteenpäin kohti 
tulevaisuutta, huulillaan tunnus ”Ei 
koskaan enää sotaa eikä fasismia!”

On vakavasti huolestuneena 
kysyttävä, tämän päivän elämää 

katsellessa, että mihinkä ovat so-
dan päättymisen jälkeen kansojen 
esittämät tunnukset hävinneet?

Saimme kokea juuri äs-
kettäin Norjassa mitä raakalais-
maisimman veriteon. Sen jäl-
keen on maassammekin touhuiltu 
kaikenlaista. On muun muassa ke-
hitetty uusi muotisana ”vihapuhe”. 
Sille ollaan näemmä luomassa 
oikein jonkinlaisia lainsäädännöl-
lisiä puitteita. Miksei nykyisen lain-
säädännön määritelmät riitä? Mi-
hin on unohtunut perusta, jolla on 
määritelty ihmisoikeudet eli YK:n 
ihmisoikeusjulistus?

Merkillisintä,”vihapuhe” kes-
kustelussa on se, että mitä enem-
män sitä poliittinen eliitti käy, yhä 
enemmän näyttää siltä, että se on 
peitetarina jollekin. Onko se mah-
dollisesti eräs tapa, jolla haluta-
an näyttää, että tasavallassa oltai-
siin sittenkin tekemässä jotakin ko-
vin demokraattista. Ollaanko ”vi-
hapuhe” keskustelulla peittämässä 
määrätietoisesti se tosiasia, että fa-
sistiset järjestöt ovat jälleen uhka-
na tavallisille demokratiaa ja ih-
misoikeuksia kunnioittaville ihmi-
sille? Mihin ovat unohtuneet sel-

vin sanoin sanotut ja kirjoitetut 
fasismin vastaiset kannanotot ni-
in valtamediassa kuin poliitikko-
jen puheissa? Miksi ei ulkominis-
terimme ole yhtään huolissaan si-
itä, että Virossa valtiovallan to-
imesta hyysätään uusnatseja? Taik-
ka, että siellä juhlitaan valtiovallan 
suojeluk sessa Saksan fasistisen di-
visioonan riveissä sotineita virolai-
sia? Eikö maamme poliittista eliit-
tiä huolestuta yhtään, että jostain 
kumman syystä EU:n ja NATO:n 
johtoelimet eivät vastaa Venäjän 
Viron fasistijuhlista esittämään vi-
ralliseen kysymykseen?

Miksei maamme poliittis-
ta eliittiä huoleta, että Saksas-
sa ovat uusnatsit tulleet katuku-
vaan. Siellä ovat viranomaiset an-
tamassa hyväksyminen NPD:lle eli 
natsipuolu eelle. Saksan vasemmis-
tolaisissa päivälehdissä on luetta-
vissa päivittäin huolestuneita artik-
keleita natsien esiin tymisistä. 

Eikä näytä myöskään 
maamme poliittinen eliitti ole van 
yhtään huolestunut, että Tanskas-
sa on tänä kesänä tuomittu vankeu-
teen 72-vuotias, tunnettu antifasisti 
ja toverimme, Anton Nielsen. Hän-

elle langetettiin tuomio tekaistuin 
perustein. Toveri Anton Nielsen on 
Stutthofin keskitysleirillä olleiden 
vankien ja heidän omaistensa 
järjestön puheenjohtaja. Yhdistys 
on toimittanut humanitääristä 
tukea Gazan Palestiinal aisille sekä 
ollut mukana sosiaalisessa projek-
tissa Kolumbiassa. 

Kööpenhaminan tuomarit 
syyttivät toveri Anton Nielseniä 
”Terrorismin tukemisesta”. Syyte 
ja siitä langetettu tuomio merkit-
sevät, että Tanskan virkakoneisto 
on omaksunut ja hyväksynyt vii-
meistä piirtoa myöten USA:n val-
takoneiston poliittiset periaatteet.
Antifasistien yhdistykset eri puol-
illa maailmaa odottavat, että Tans-
ka palaisi politiikassaan noudat-
tamaan, määrätietoista, yhteisiin 
kokemuksiin pohjautuvaa taiste-
lua demokraattisen ja rauhallisen 
tulevaisuuden puolesta – fasismia, 
miehitystä, rasismia ja antisemitis-
miä vastaan.

Tehkäämme kaikkemme, että 
lentäjien unelma sodasta ja fasis-
mista vapaasta maailmasta säilyy 
ja toteutuu kaikkialla maapallolla!

Timo Kangasmaa

Helsingissä kävi elokuun puoli-
välissä Safkan vieraana Petros-
koista Aleksandr Kalkko. Hän on 
Venäjän puoleisessa Karjalassa 
kolmisen vuotta sitten peruste-
tun Uusi Karjala – nuorisojärjes-
tön nuori puheenjohtaja. Leh-
distötilaisuus pidettiin ja täällä 
Kalkko selvitti järjestönsä tar-
koitusperiä ja toimintaa. Heidän 
järjestönsä sai alkunsa opiskeli-
japiireistä. Nyt jäseniä on kolmi-
sensataa. 

 Järjestön tehtävänä on käydä 
vastahyökkäykseen kaikkia suoma-
laisia revansistisia järjestöjä vas-
taan, jotka vaativat Karjalan pa-
lauttamista. Tällaisia järjestöjä ovat 
mm. ProKarelia, Karjalan Liitto, 
Alue palautus, Karjala takaisin, Tar-
ton rauha jne. Kun nämä järjestöt 
jopa suunnittelevat internet-sivuil-
laan koko Karjalan tyhjentämistä 
venäläisväestöstä, Uusi Karjala- 
järjestö on tehnyt internet-hyök-
käyksiä ProKarelian sivuille ja saa-
nutkin ne sekaisin ainakin väli-
aikaisesti. Eli tämän venäläisen 
järjestön ja näiden suomalaisten 
revansististen järjestöjen välit eivät 
ole todellakaan hyvät. 

Kalkko selvitti järjestön-
sä tavoitteita. Tärkeimmät näistä 
ovat Venäjän kansalaisten suojelu 
Venäjän lainsäädännön puitteissa 
sekä toisena tavoitteena on tiedo-

tusvälineisiin vaikuttaminen näiden 
suomalaisten järjestöjen propagan-
dan ja vaatimusten kumoamisek-
si.  Järjestö katsoo, että kaikki Kar-
jalan palauttamista koskevat vaati-
mukset ovat perusteettomia, absur-
deja. Uusi Karjala - järjestöllä ei ole 
mitään Suomea vastaan sinänsä. He 
eivät vaadi Suomea takaisin osaksi 
Venäjää eivätkä halua mitään muu-
reja maittemme välille, mutta juuri 
nämä Karjalaa takaisin vaativat jär-
jestöt muodostavat yhden raken-
nuspalikan muurin rakentamiseksi 
maidemme välille. Kalkko ymmärsi 
selvästi sen, että suuri valtaosa suo-
malaisista ei ole näiden revansistis-
ten järjestöjen kannattajia. 

Vaikka nämä revansistiset 
suomalaiset järjestöt ovatkin pie-
niä, pitääkö niitä kuitenkin vastus-
taa näinkin vakavasti? Onko niillä 
mitään vaikutusta maidemme väli-
siin suhteisiin? Kalkko oli sitä mieltä, 
että niillä on vaikutusta. Joku kas-
vaa tähän vihan ilmapiiriin ja levit-
tää sitä eteenpäin. Sitä paitsi näiden 
järjestöjen jäsenissä on merkit-
tävillä paikoilla olevia henkilöitä 
ja rahaakin heillä on käytettävissä. 
E sim. monet kirkon papit ja muu-
tama piispakin kuuluvat näiden 
järjestöjen tukijoihin. Samoin tuki-
joita on talouselämässä. Eduskun-
nassakin on useampia Karjala-takai-
sin vaatimuksen kannattajia. Esim. 

viime keväänä suuren vaalivoiton 
saaneissa Perussuomalaisissa heitä 
on useampia. 

Kaikesta huolimatta Alek-
sandr Kalkon Uusi Karjala- 
järjestö haluaisi jonkinlaisen neu-
vottelu- ja keskusteluyhteyden 
e sim. ProKarelia- yhdistyksen kans-
sa. Mitään yhteyksiä ei kuitenkaan 
ole puolin tai toisin otettu. Kalk-
ko toivoikin, että nyt tämä heidän 
toivomuksensa välittyisi näille re-
vansistisille järjestöille ainakin 
lehdistön välityksellä.

Tilaisuuden lopuksi kuulijat 
saivat esittää Kalkolle kysymyk-
siä. Kysymyksissä tuli esille paljon 
mielenkiintoisia asioita. Yksi mielen-
kiintoinen kysymys koski heidän 
suhdettaan Venäjän poliit tisiin puo-
lueisiin. Kalkko vastasi, ettei heillä 
ole mitään puoluesidonnaisuuksia. 
He eivät esim. osallistu järjestönä 
vaaleihin, mutta valtaosa heidän 
jäsenistään kuitenkin on Yhtenäi-
nen Venäjä - puolueen kannattajia. 

Eräs toinen kysymys kos-
ki suomensukuisten kansojen ase-
maa Karjalassa ja Venäjällä laajem-
minkin. Kalkko sanoi, että heihin 
suhtaudutaan myönteisesti. Mitään 
ongelmia ei ole ja onhan Venäjä 
monikansallinen valtio, erilaisia kan-
sallisuuksia on kymmenittäin.  

Kaivan vielä esille allekiroitta-oitta-
neen oman kysymyksen. Min-
kälaisena Kalkko näkee maidem-
me välisen tulevaisuuden Karjalan 
suhteen? Tarkoitin kysymykselläni, 
ettei maidemme rajoja todellakaan 
pidä ja tarvitse muuttaa, mutta kai-
kenlaista taloudellista ym. vuoro-
vaikutusta voisi lisätä. Esim. jos ra-
ja olisi samanlainen kuin Suomen ja 
Ruotsin välillä, se olisi melkein sa-
ma kuin, ettei rajaa olisi ollenkaan. 
Jos raja todella olisi vain Suomen ja 
Venäjän välinen, silloin ongelmat 
ratkeaisivat helposti, mutta kun ra-
ja on myös EU:n ja Venäjän välinen, 
se jo mutkistaa asiaa. Kalkko tosin 
totesi, ettei sekään ole mikään on-
gelma. Sen sijaan jos rajasta vielä 
joskus tulisi Venäjän ja Naton väli-
nen raja, niin silloinhan raja ja sen 
yli menevät toimintamahdollisuu-
det ovat vaikeasti kehitettävissä. 

Tilaisuutensa lopuksi Aleksan-
dr Kalkko ihmetteli, miksi nämä re-
vansistiset järjestöt suuntaavat toi-
mintansa ja vaatimuksensa Karja-
lan palauttamiseen? Eikö heillä oli-
si parempaa tekemistä Suomenkin 
asioissa kuten esimerkiksi Lapin ja 
muiden syrjäseutujen olojen kehit-
täminen?

Reijo Katajaranta

Kartasta selvinnee Länsi-rintaman tapahtumien eteneminen sodan alkuviikkoina

Terveisiä Petroskoista

Lapinjärvellä muistettiin neuvostopommittajan 
putoamista 70 vuotta sitten

Tilaisuuden osanottajia. Keskellä lentäjien omaisia edustanut Sergei 
Popryzhnyj puolisonsa kanssa. Tilaisuudessa puheenvuoroja käyttivät 
KTP:n, SFT:n ja SAFKA:n edustajat sekä Sergei Popryzhnyj.

70-vuotta sitten v.1941 elokuun 11. päivän vastaisena yönä Lapin-
järvelle putosi neuvostoliittolainen TB-7 pommikone. Se oli mukana 
merkittävällä lennolla, jolla Neuvostoliitto ensimmäistä kertaa puo-
litoista kuukautta Natsi-Saksan hyökkäämisestä Neuvostoliittoon, 
suoritti pommituslennon Berliiniin ja osoitti Hitlerille Natsi-Saksan 
haavoittuvuuden. 

Kuluvan vuoden elokuun 10. päivänä kokoontui Lapinjärvelle perin-
teisesti Neuvostolentäjien muistomerkille lentäjien omaisia sekä järjestö-
tovereita, kunnioittamaan lentäjien muistoa. Tällä kertaa tähän perintei-
seen tapahtumaan osallistui, tilaisuuden järjestäjän, KTP:n Uudenmaan 
piirin tovereita, sodan- ja fasisminvastustajia SFT:stä, Safkasta, naisjärjes-
töistä sekä STP:stä. Muistotilaisuudessa puhuivat omaisten puheenvuoron 
lisäksi eri järjestöjen edustajat.

Muistomerkki muodostuu mahtavasta kivestä johon on kiinnitet-
ty Karkkilan valimossa tovereiden valama muistolaatta. Muistolaatassa on 
koneen miehistön nimet.  Koneen palatessa Berliiniin tehdyltä pommitus-
lennolta sen kohtaloksi muodostui vaurioituminen ja pakkolasku silloisen 
vihollisen Suomen puolelle. Alla tilaisuudessa puhuneen Timo Kangas-
maan puheenvuoro.



Aikaisin seuraavana aamuna läh-
dimme Sinimäelle päin linja-autos-
sa muiden mielenilmaukseen osal-
listuvien kanssa. Matka kesti noin 
kolme tuntia ja pääsimme hiukan 
paremmin tutustumaan Vironve-
näläisten kurjiin kohtaloihin. Kie-
li tuntui olevan ainoa este, mutta 
meille järjestettiin nopeasti tulkki, 
jotta pääsisimme paremmin peril-
le asioista. Sinimäelle saavuttaessa 
paikallinen poliisi oli pysäyttänyt 
meidät vain kerran ja saimme polii-
sisaattueen mielenilmauspaikalle. 
Itse Sinimäen juhlapaikalle emme 
toki päässeet, vaan jouduimme sei-

somaan tien varressa meille järjes-
tetyllä paikalla. Mielenilmaus sujui 
rauhallisesti, Kapon valvoessa toi-
mintaamme vähän matkan päässä, 
ainoana haittana koimme ohiaja-
vien natsien natsitervehdykset, kes-
kisormien näytöt ja huutelut.

Paikalla tutustuin ihmisiin li-
sää ja saimme paikallisen op-
paankin, joka yritti saada meidät 
sisään Sinimäen juhliin, mutta va-
litettavasti hän epäonnistui. Edes 
suomalaisia rauhallisia antifasiste-
ja/kommunisteja ei päästetty tu-
tustumaan paikan päälle. Kuiten-
kin pääsimme ilmaisemaan miel-

tämme. Paikalla oli myös moldova-
lainen parlamentaarikko, Euroopan 
neuvostossakin työskentelevä Pet-
renco Grigore. Tämä oli suuri kunnia 
ja sainkin vaihtaa hänen kanssaan 
pari sanaa. Hän tuomitsi ehdotto-
masti Sinimäen juhlatapahtumat. 
Sinimäen muistomerkin kukitus oli 
ehdottomasti yksi suurimmista ko-
kemuksista. Toisin kuin Sinimäen 
juhlissa olleet (Viron valtio oli siis 
kustantanut ainakin heidän kyydit 
paikalle), emme juhlineet sodassa 
kuolleita vaan surimme heitä.

Vironvenäläiset erityis-
tarkkailussa

Itse mielenilmauksessa saimme ko-
kea liikuttavaa huolehtimista mei-
tä kohtaan. Kuulimme tarinoita Vi-
ronvenäläisten kurjista kohtaloista, 
kuinka heidän on vaikea saada töi-
tä, kuinka heillä ei ole mitään po-
liittisia oikeuksia ja näin ollen Viron 
kommunistinen puoluekin on ”lai-
ton”. Koin heidän kanssaan suurta 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oli 
kuin olisin palannut Suomessa ai-
kaan, jolloin kommunisteja jahdat-
tiin ja pidettiin lainsuojattomina! 
Tätä mekin olimme omalta osal-
tamme kokeneet jo Virossa. Johan 
Bäckman (vaikka ei olekaan kom-
munisti) oli pidätetty mielivaltaises-
ti. Automme pysäytettiin vain koska 
kyydissä oli Vironvenäläisiä. Saim-
me poliisisaattueen, kuin vaaralli-
set rikolliset. Emme päässeet edes 
Sinimäen juhliin. Ja lopuksi poliisi 
tuli käskemään meidät pois paikal-
ta, vaikka mielenilmaukseen oli lu-
pa, siis olimme heidän mielestään 
olleet tarpeeksi kauan. Kuulimme 
myös, että yleensä kyseinen tapah-
tuma on pidetty suurin piirtein sa-
massa paikassa. Nyt lupa oli helty-

Sinimäen taistelut ovat osa toi-
sen maailmansodan Itärinta-
man ratkaisevia taisteluita Sak-
san jo perääntyessä puna-ar-
meijan takaa-ajamana. Lenin-
gradin piiritys oli juuri päätty-
nyt tammikuun lopussa 1944. 
Sitä seurasi itärintamalla Viron 
maaperällä Narvan taistelu 2.2.-
25.07.1944 ja Sinimäen taistelut 
25.7.-10.8.1944. (Wikipedia ni-
puttaa molemmat taistelut Nar-
van taisteluksi. Sinimäen taiste-
luista käytetään nimeä Tannen-
bergin linjan taistelu.) 

Stalinin tavoitteena oli nopeasti 
marssia Viron läpi, perustaa Viroon 
tukikohdat Suomea käytävää sotaa 
vastaan sekä edetä kohti Berliiniä. 
Virolaisen vastarinnan takia tais-
telut juuttuivat puoleksi vuodek-
si Narvan ja Sinimäen maisemiin. 
Narvan kaupungin valloitus kesti 
heinäkuuhun saakka. Natsi-miehi-
tetyn Viron pääministeri Jüri Uluots 
aloitti Narvan taistelujen käydessä 
virolaisten vapaaehtoisten mobi-
lisaation SS-joukkoihin. Saksalais-
ten suunnitelman mukaisesti Sini-
mäen kolmelle kukkulalle oli perus-
tettu puolustuslinja. Puna-armei-
jan valloitettua Narvan heinäkuus-
sa natsien puolella taistelevat viro-
laiset yhdessä ulkomaisten vapaa-
ehtoisten kanssa perääntyivät Sini-
mäen puolustuslinjalle 16 kilomet-
rin päähän Narvasta. Taistelut Sini-
mäellä olivat hyvin veriset. Saksalai-
set joutuivat jättämään puolustus-
linjan, koska puna-armeija uhkasi 
katkaista perääntymistien Tarton 
kautta motittamalla Sini mäen jou-
kot. Saksalaiset jättivät rintaman 
hyvin nopeasti ja perääntyivät lä-
hes paniikissa.  

Luvut rintamaosapuolien 
vahvuuksista vaihtelevat. Natsi-
Saksan puolella taistelleiden mää-
räksi Sinimäellä ilmoitetaan 45 000, 
joista kolmannes olisi ollut virolai-
sia ja loput vapaaehtoisia Euroo-
pasta. Puna-armeijan etulinjassa 
oli neuvostovirolaiset. Puna-armei-
jan miesvahvuudeksi on ilmoitettu 
137 000 sotilasta.  

Narvan ja Sinimäen taisteluis-
sa kuoli natsien puolella yhteensä 
14 000 henkeä ja 54 000 haavoittui. 

Puna-armeijan menestykset olivat 
100 000 kuollutta ja 380 000 haa-
voittunutta. Puna-armeija menet-
ti 300 tankkia ja 230 lentokonetta. 

Taistelut Virossa viivyttivät 
puna-armeijan etenemistä 7 ja 
puoli kuukautta. Unkarissa tämän 
viivytyksen takia natsit tuhosivat 
puoli miljoonaa juutalaista. 

Sinimäen sankarit 

Sinimäen taistelut näyttelevät mer-
kittävää roolia virolaisten sota-

muisteluissa. Fasistinäkemyksen 
mukaan vähäiset virolaiset SS-jou-
kot yhdessä belgialaisten, norjalais-
ten ja tanskalaisten SS-aseveljiensä 
kanssa onnistuivat tuhoamaan ja 
pysäyttämään idästä armeijakun-
nittain vyöryviä punamurhaajia. Si-
nimäen sankarit taistelivat Viron it-
senäisyyden, demokratian ja Eu-
roopan vapauden puolesta. Sini-
mäen sankareilla on ikuisesti kun-
niapaikka jokaisen virolaisen sydä-
messä. Erityisesti entisen pääminis-

teri Mart Laarin natsimielisessä kir-
jallisuudessa tuodaan esille, kuin-
ka monta neuvostosotilasta näissä 
taisteluissa tapettiin paisuttelemal-
la kuolleiden määrää.  Erityisen an-
sioituneita virolaisia taisteluissa oli-
vat Waffen SS-veteraanit eli legioo-
nalaiset Alfons Rebane, Paul Maitla, 
Harald Riipalu ja Harald Niguseks, 
jotka palkittiin Saksan korkeimmal-
la kunniamerkillä Ritariristillä. 

Sinimäen sankareita kun-
nioitetaan sekä yksityisesti et-
tä valtiollisesti. Virossa pystytet-
tiin Saksan puolella sotineille pat-
sas ensimmäisen kerran vuonna 
2002 Pärnussa. Tuolloin patsas sai 
olla esillä yhdeksän päivää ennen-
kuin virkavalta poisti sen. Seuraa-
vaksi legioo nalaiset saivat patsaan 
syksyllä 2004 Lihulan kuntaan. Se 
sai olla pystyssä kaksi viikkoa. Viron 
hallitus kaatoi patsaan ulkomail-
ta tulleen painostuksen vuoksi. SS-
patsasta vastaan esittivät protestin 
USA:n lähetystö, ETYJ, Venäjä ja juu-
talaisjärjestöt. 

Merkittävin natseja kunnioit-
tava patsas oli pitkään kymmen-
metrinen muistoristi Sinimäen tais-
telupaikalla Krenatöörimäellä. Viro-
laiset uusnatsit kokoontuvat Waf-
fen SS-veteraanien kanssa juuri täl-
le kukkulalle juhlimaan Natsi-Sak-
san voittoa Sinimäen kesän 1944 
taisteluissa. Kesällä 2009 Tallinnan 
keskustaan niin sanotulle Vapau-
den aukiolle, entiselle Adolf Hitler 
Platzille, sittemmin Voiton aukiolle 
pystytettiin 7 miljoonaa euroa mak-
sanut muistomerkki, joka SS-sym-
boliensa puolesta sitoo patsaan vi-
rolasten vapaaehtoiseen taisteluun 
Adolf Hitlerin puolesta. 

Leena Hietanen

Toisen maailmansodan yksi jälkinäytös oli Sinimäen taistelu, joka käytiin Narvan lähellä heinä-elokuun 
vaihteessa 1944. Eestistä ja Euroopan eri maista tänne värvättiin vapaaehtoisia Waffen SS-joukkoihin. 
Narvan ja Sinimäen taistelut  olivat fasistien yritys kääntää sodan lopputulosta sen jälkeen, kun neuvos-
tojoukot olivat kaikilla rintamilla ottaneet sotilaallisen aloitteen käsiinsä.  Tänä päivänä Sinimäki on muo-
dostunut paikaksi, jossa kokoontuvat Eestin valtion puolivirallisessa suojeluksessa entiset Waffen SS-va-
paaehtoiset muistelemaan aikaansa Hitlerin joukoissa. Sinimäkeen liittyy pyrkimys kirjoittaa uudelleen 
toisen maailmansodan historia ja tehdä fasisteista hovikelpoisia ja antifasisteista rikollisia. Fasistijuh lien 
yhteydessä järjestetään myös tapahtuma, jossa muistetaan niitä, jotka vapauttivat maailman Hitlerin ar-
meijoista. Tähän eestiläisten antifasistien järjestämään tapahtumaan osallistui tänäkin vuonna myös an-
tifasisteja Suomesta.(toim.)

Sinimäellä puolustetaan Hitlerin voittoa

Antifasistit valmistautuvat kukittamaan puna-armeijalaisten muistomerkin

Antifasistin Sinimäen vierailu
nyt sen verran kauas, ettei meillä ol-
lut koko juhlapaikalle edes näköyh-
teyttä. Ehkäpä ensivuonna tilaisuus 
pidetään jopa Suomessa, epäili pai-
kallinen oppaamme.

Tilaisuuden jälkeen meidät 
vietiin vielä kukittamaan holo-
kaustin uhrien muistomerkkiä. 
Sinimäen uhrien muistopaaden ku-
kittaminen oli enemmänkin sodas-
sa kaatuneiden muistamista, mut-
ta holokaustin uhrien muistomer-
kin kukittaminen nosti tunteet pin-
taan. Virolaiset olivat toisen maail-
mansodan aikana tappaneet täy-
sin puolustuskyvyttömiä kans-
saihmisiä Hitlerin nimissä. Sylilap-

29.7.2011, perjantaina iltamyöhään saavuimme Tallinnan satamaan 
ja heti vastoinkäymiset iskivät: Johan Bäckman (Suomen antifasisti-
sen komitean yksi kärkihahmoista) oli pidätetty laittomasti ja hänet 
oltiin käännyttämässä takaisin Suomeen. Tämä oli raskas isku meil-
le antifasisteille, kun olimme muutenkin pienellä porukalla menossa 
tukemaan mm. Viron Yövartioston mielenilmausta. Viron Yövartiosto 
kammoksui ajatusta, että natsit juhlivat Sinimäellä kaatuneita Neu-
vostosotilaita ja Yövartioston mielestä kaikkia Sinimäellä kuolleita tu-
lisi muistaa hartaudella, olivat he sotineet millä puolella tahansa ja jo-
kainen kuolema oli turha.

sia ja äitejä, ihmisiä, jotka eivät voi-
neet mitenkään puolustaa itseään. 
Kaikki mikä Virossa viikonloppu-
na tapahtui, herätti valtavia tuntei-
ta, surua, vihaa, kiitollisuutta ja iloa. 
Lähtiessämme lautalle päin, sainkin 
käsisuudelman ja poskisuudelman, 
aidolta vanhanajan herrasmiehel-
tä, Viron laittomalta kommunistil-
ta! Tämä tapahtuma kiteytti kaiken. 
Haikein mielin jätin hyvästit yösijan 
tarjonneelle isäntäperheellemme, 
tulkillemme, oppaallemme, aateto-
vereilleni! Toivottavasti tulevaisuus 
on heille valoisampi!

Heidi Tuominen

Antifasistien mielenosoittajia ei päästetty edes näköetäisyydelle 
osoittamaan mieltään natsijuhlijoille. Heille esitettiin natsitervehdyk-
siä ja keskisormea. Keskellä moldavialainen parlamentaarikko Petren-
co Grigore puhumassa mielenosoittajille. Hän tuomitsi natsijuhlinnan. 

Moskova, 3.8. (Golos Rossii) -- Venäjä on esittänyt NATOlle ja Euroo-
pan unionille vaatimuksen kannanotosta Viron Sinimäessä 30.7.2011 
järjestetyn Waffen-SS -veteraanien kokouksen vuoksi. Viron hallitus 
antoi natsien kokoontumiselle tukensa, mutta kielsi natseja vastus-
tavien ryhmittymien vastaavan kokouksen. 

Natsien uusi yhteisesiintyminen alkoi 3.8.2011 urheilun savuverhon 
taakse piilotetulla sotilasurheilutapahtumalla, jonka tunnus on ”Ernan 
marssi”. Venäläinen kansanedustaja ja Nuori Venäjä -liikkeen johtaja Mak-
sim Mishshenko totesi, että natsien Virossakin tekemien hirvittävien ri-
kosten peitteleminen ja yritykset näihin rikoksiin syyllistyneiden henki-
löiden kunnian palauttamiseksi eivät saa jäädä huomiotta missään maa-
ilman maassa eikä erityisesti niiden valtioiden ja kansojen keskuudessa, 
jotka joutuivat natsien hirmuteoista kärsimään. 

Maksim Mishshenko huomautti, että natsismilla on ideologinen ja 
ajatuksellinen yhteys Norjan pommi-iskun ja joukkomurhan tekijään An-
ders Breivikiin. Venäjän ulkoministeriö on varoittanut vakavasti kevyestä 
suhtautumisesta natsismi-ilmöihin, joiden laajentuminen ja verkottumi-
nen muodostavat suuren vaaran rauhanomaista kehitystä tavoitteleval-
le maailmanyhteisölle. 

Venäjällä oudoksutaan sitä, että Euroopan unioni ja NATO eivät ole 
ainakaan toistaiseksi vastanneet mitään Venäjän esittämiin asiaa koske-
viin kysymyksiin, vaan mitä ilmeisimmin noilla tahoilla halutaan vaieta Vi-
ron uudelleen nousevasta natsismin ihannoinnista. 

Golos Rossii / KOMINFORM 

EU ja NATO vaikenevat 
Viron natsismista.
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USA:n kongressille, Britannian parlamentille ja Ranskan senaatille osoitetussa vetoomuksessa vaaditaan 
Libyaan kohdistuvan laittoman aggression lopettamista. ”Olemme tietoisia siitä valtavasta työstä, jota 
Muammar Gaddafi on tehnyt miljoonien ihmisten eteen erityisesti Afrikassa ja ymmärrämme, ettei hän an-
saitse tulla tällaisen monumentaalisen rikoksen ja manipuloinnin kohteeksi”, todetaan Venezuelasta lähtöi-
sin olevassa vetoomuksessa, jonka voi allekirjoittaa osoitteessa: http://www.petitiononline.com/qpet1lib/
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Rauhanaktivisti ja Suomen 
Hands off Venezuela-järjestön 
puheenjohtaja, teatteriohjaaja 
Rauni Salminen on seurannut tii-
viisti Libyan tapahtumia jo kuu-
kausien ajan. Salminen on erit-
täin järkyttynyt Libyan tilantees-
ta. Hänen mukaansa sodassa Li-
byaa vastaan on kyse imperia-
listisesta ja uuskolonialistisesta 
valloituksesta, vieläpä harvinai-
sen röyhkeästä sellaisesta.

– Kyse on Afrikan ja sen luon-
nonvarojen hallinnasta. Libya on 
maanosan suurin öljyn tuottaja, ja 
lisäksi sen öljy on parempilaatuista 
kuin muualla, toteaa Salminen.

Länsiliittouman tähtäimessä 
on myös libyalainen sosialismi. 
Libyasta on kehittynyt maanosansa 
johtava maa YK:n inhimillisen kehi-
tyksen mittareilla mitattuna. Eliniän 
odote on Afrikan korkein.

Gaddafin aikana Libyassa on 
ollut maksuton koulutus ja ter-
veydenhuolto. Kaikille on taattu 
asunto. Jopa ulkomaille lähtevien 
opiskelijoiden lukukausimaksut ja 
asumiskulut on kustannettu. Liby-
assa öljyvaroja on todella käytet-
ty kansan hyväksi, painottaa Sal-
minen.

Nyt maan infrastruktuuria ol-
laan tuhoamassa hyvää vauhtia. 
Länsiliittouma on pommittanut su-
rutta muun muassa sairaaloita, kou-
luja, yliopistoja ja asuinrakennuksia. 
Liittouma on hyökännyt jopa Gad-
dafin suurta vesiprojektia vastaan. 
Projektin tavoitteena oli taata puh-
taan veden saanti kaikille Pohjois-
Afrikan maille. 

Salminen pitää pöyristyttä-
vänä sitä, että Libyan kimppuun 
ovat hyökänneet maat, joissa öl-
jy on privatisoitu, ja jotka ovat kor-
viaan myöten velkaantuneet. Li-
bya puolestaan on täysin velaton. 
Hyökkääjämaissa ei voida uneksia-

kaan Libyan kaltaisista etuisuuksis-
ta tavallisille kansalaisille – viimei-
siä hyvinvointivaltion rippeitä ol-
laan päinvastoin hävittämässä ko-
vaa vauhtia. Näissä maissa finanssi-
pelureiden uhkapelien laskut laite-
taan veronmaksajien maksettaviksi, 
muistuttaa Salminen.

”Arabian kevät” lännen 
luoma imago

Salminen suhtautuu varauksellises-
ti niin sanotun Arabian kevään val-
lankumoukselliseen potentiaaliin. 
Hän sanoo oivaltaneensa melko pi-
an, että Libyassa kyse ei suinkaan 
ole vallankumouksesta, vaan vasta-
vallankumouksesta. Jos puhutaan 
vallankumouksesta ylipäätään, niin 
merkkejä sellaisesta ei Salminen ole 
Arabian kevään tapahtumista juuri-
kaan tunnistanut.

Vallankumouksessa pitää ol-
la jokin ohjelma. Ei riitä, että yh-
det vallanpitäjät korvataan uusilla 
ilman mitään sisällöllisiä muutoksia.

Vasemmiston piirissä rie-
muittiin aluksi melko yleisesti Li-

byan tapahtumien johdosta Arabi-
an kevään hengessä: Taas yksi ”val-
lankumous”! Sodan alettua vasem-
misto vaikeni lähes tyystin. Myös-
kään rauhanliikkeen piiristä ei ole 
herunut oikeastaan minkäänlaista 
kannanottoa, Salminen hämmäs-
telee.

Hän epäilee suomalaisten 
rauhanjärjestöjen hiljaisuuden 
erääksi syyksi niiden nauttiman 
valtion tuen. Sen myötä ne ovat vai-
vihkaa mukautuneet vallitsevaan 
konsensukseen, jonka mukaan so-
dassa on kyse humanitaarisesta vä-
liintulosta.

Kuuban vallankumousjohtaja 
Fidel Castro varoitti jo pari viikkoa 
ennen liittouman hyökkäystä, et-
tä sota on tulossa ja että sitä ei pi-
dä missään nimessä hyväksyä. Sillä-
kään ei ollut juuri mitään vaikutus-
ta vasemmistoon tai rauhanliikkee-
seen, päivittelee Salminen.

Sekä Castro että Venezuelan 
presidentti Hugo Chavez ovat va-
roittaneet myös valtioita tunnusta-
masta Libyan lännen tukemia kapi-
nallisia oikeutetuksi kansaa edus-
tavaksi tahoksi. Varoituksista huo-
limatta näin on jo valitettavasti ta-
pahtunut eräiden maiden kohdalla. 
Helsingin Sanomat kertoi pääkirjoi-
tuksessaan (11.8.) ulkoministeri Erk-
ki Tuomiojan lausuneen HS:lle, että 
”Suomi pitää (kapinallisten) kansal-
lisneuvostoa libyalaisten oikeutet-
tuna edustajana”.

Salminen pitää tällaisia 
myönnytyksiä kapinallisille ää-
rimmäisen vaarallisina. Kansa ei 
ole valinnut kapinallisia johtamaan 
Libyaa, eikä sen muodostamalla 
kansallisneuvostolla ole mitään oi-
keutusta esiintyä kansaa edustava-
na tahona. Etenkin USA:n harjoitta-
ma painostus kapinallisten tunnus-
tamiseksi lienee nyt äärimmäisen 
ankaraa ympäri maailmaa.

Tähän lankaan ei Suomen pi-
dä missään nimessä mennä. Ka-
pinallisten neuvoston tunnustami-
nen kairaa YK:n peruskirjan takaa-

LIBYAN RYÖSTÖ JA TUHOAMINEN

maa kansojen suvereniteettia. Se 
muodostaa vaarallisen ennakkota-
pauksen, jonka jälkeen mikään val-
tio ei ole turvassa vastaavilta toi-
menpiteiltä, Salminen tähdentää.

Kapinallisten todellisesta 
luonteesta kertoo Salmisen mu-
kaan se, että muualta Afrikasta tul-
leet mustat siirtotyöläiset joutuivat 
joukoittain pakenemaan kapinallis-
ten rasistista väkivaltaa näiden val-
taamilla alueilla. Monet pääsivät 
pakoon esimerkiksi Tunisiaan, mut-
ta valitettavasti moni sai surmansa. 
Valtamedia, joka on koko ajan pyr-
kinyt mustamaalaamaan Gadda-
fia, on kertonut valheellisesti, että 
siirtotyöläiset pakenivat Gaddafin 
joukkoja!

Afrikan unioni imperialis-
mia vastaan

Afrikan unionia on Libyan johdolla 
kehitetty itsenäiseksi yhteisöksi se-
kä vastavoimaksi imperialismin pyr-
kimyksille Afrikassa. Länsiliittouma 
on hyökkäyksellään ainakin väliai-
kaisesti onnistunut heikentämään 
unionin yhtenäisyyttä.

Libya on tukenut voimakkaasti 

Afrikan unionin kehittämistä. Se on 
esimerkiksi maksanut 20 prosenttia 
unionin kuluista. Unioni onkin otta-
nut vahvasti kantaa sotaa vastaan, 
toteaa Salminen.

Latinalaisen Amerikan in-
tegraatiokehitys on epäilemät-
tä inspiroinut Gaddafia, kun tämä 
ryhtyi ajamaan anti-imperialistis-
ta yhteistyötä Afrikassa. Salminen 
pitää mahdollisena, että Gaddafin 
neuvonantajana on toiminut Cast-
ro tai Chavez.

Libya joutui lännen pakot-
teiden ja saartotoimenpiteiden 
kohteeksi heti vuoden 1969 val-
lankumouksen jälkeen. Kuten kaik-
ki Neuvostoliiton romahduksesta 
selvinneet ja jäljelle jääneet sosialis-
tiset maat, myös Libya joutui miet-
timään strategiansa täysin uudel-
leen 1990-luvun alun romahduk-
sen jälkeen. Gaddafi ryhtyi parante-
lemaan välejään länsivaltoihin, mi-
kä näkyi esimerkiksi entisten kiista-
kumppanien kanssa käydyn kau-
pan kasvuna. Eurooppalaisen va-
semmiston piirissä tätä paheksut-
tiin, mutta Salmisen mukaan kyse 
oli taktisesta valinnasta ja vallanku-
mouksen eloonjäämiskamppailus-
ta. Vielä vähän ennen sotatoimien 
aloittamista Gaddafi otettiin vas-
taan juhlittuna vieraana monessa 
länsimaassa.

Länsiliittouma on vaatinut 
Gaddafia ”astumaan syrjään”. Sal-
misen mukaan tämä on periaat-
teessa mahdotonta, koska Gadda-
filla ei ole mitään virallista asemaa. 
Hän on maan henkinen johtaja ja 
vallankumoussankari.

Britannian entinen pääminis-
teri Tony Blair tuli hiljattain sum-
manneeksi harvinaisen rehellisesti - 
ehkä puolittain vahingossa – impe-
rialististen sotien tärkeimmät syyt, 
kun häneltä kysyttiin hiljattain Li-
byan tilanteesta.

Blair totesi, että ykkösasia on 
markkinoiden vapaus. Toisena on 
vapaa tiedonvälitys ja kolmannek-
si tulee ihmisten vapaa ilmaisu, ker-
too Salminen Blairin paljastuksista.

Läntisen tiedonvälityksen yk-
sipuolisuus ja valheellisuus on, 
tai ainakin sen pitäisi olla, kaikki-
en edistyksellisten ihmisten tiedos-
sa. Ilmaisunvapauskin riippuu pal-
jolti siitä, mitä mieltä asioista sat-
tuu olemaan. Jäljelle jää pyhä, ju-
malallinen periaate: Markkinoiden 
vapaus. Libyankin sodassa on lop-
pupeleissä kyse kansainvälisten ka-
pitalistien ja sijoittajien vaatimas-
ta markkinoiden - usein ainoastaan 
näennäisen - vapauden turvaami-
sesta. Naton tehtävänä on hoitaa 
likainen työ kapitalistien puolesta.

Toimitti:
Tommi Lievemaa 

Minikokoinen, mutta taistelu-
tahtoinen Tanska lähetti sotain-
toisen pääministerinsä Lars Lök-
ke Rasmussenin 14.3 Washingto-
niin nuolemaan Obaman perset-
tä.  Rasmussen innostui siitä niin 
paljon, että lähetti kuusi (6) F-16 
hävittäjää ja kuljetuskoneen Li-
byan suuntaan. 

 
Rasmussen   aikoo levit-

tää demokratiaa Gaddafin maa-
han varsinkin siviiliväestön 
keskuuteen.   Kansainväli nen 
yhteisö eli länsi aloitti jouk-
komurhan tai kansanmurhan, jot-
ta länsimaat saisivat kätensä Li-
byan öljy- ja kaasuvarantoihin.

Järjettömintä on, että Tans-

kan Folketinget äänesti asian lä-
pi vuorokauden sisällä, ja kaik-
ki puolueet äänestivät asian puo-
lesta!  Myös Enhedslistan, jossa on 
entinen Tanskan Kommunistinen 
Puolue DKP, Tanskan Sosialistinen 
Työväenpuolue SAP ja muita.  Yk-
sikään puolue ei enää aja rauhan-
asiaa Tanskan  kansanedustukses-
sa. Enhedslistan katui kuitenkin 
parin päivan kuluttua paatoksensa 
ja on ollut sen jalkeen sodan vas-
tustaja. Taustalla vaikuttaa NATOn 
pääsihteeri, Anders Fogh Rasmus-
sen, Tanskan edellinen pääminis-
teri ja varsinainen USA:n sylikoira.

Hannu Kautto
Mauri Johansson

Tanska koettaa auttaa Libyan sodassa

Rauni Salminen puhumassa 
rauhanjärjestöjen Libya-ta-
pahtumassa 1.9.2011

Sotilasliitto Nato ja länsiliittouma aloittivat sodan Libyaa vastaan viime maaliskuussa. Viikunanlehtenä so-
dalle käytettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, joka salli sotatoimet ”siviilien suojelemisek-
si”. Päätöslauselman sallimat rajat ylitettiin jo sodan ensi päivien aikana, Siitä lähtien julkisesti ilmoitettuna 
tavoitteena on ollut maan johtajan Muammar Gaddafin syrjäyttäminen. Libyan vastaisen sodan päätekijöi-
tä ovat Yhdysvallat, Ranska ja Britannia. Tämä haastattelu tehtiin elokuun alkupuolella, jolloin Naton tuke-
mat kapinalliset eivät vielä olleet edenneet Tripoliin asti. Vaikka tilanne on noista päivistä muuttunut rat-
kaisevasti, eivät haastattelussa esiin tuodut, valtamedian pimittämät asiat ole menettäneet merkitystään.

Aiheellisesti Nato:n, EU:n ja USA:n toiminta 1.9.EU-edusta-
jiston luona järjestetyssä mielenilmauksessa rinnastettiin Italian 
hyökkäykseen Etiopiaan 30-luvulla. Todettiin, että maailman raa-
ka-ainevarojen sotilaallisesta rosvouksesta, uudesta fasismista 
ja imperialismista. Katso järjestäjien tilaisuudessa julkaisema tie-
donanto takasivulla.



Nike ja Puma sitoutuvat myrkyttö-
mään tulevaisuuteen

Unsere Zeit 23.4.2011
14.4.2011 Diane Wilson USA:sta 
ja Axel Köhler-Schnura pidätet-
tiin Lontoossa. Heillä oli tarkoi-
tuksena jo Berliinissä luovut-
taa konsernin johtajalle ja suu-
rimmille osakkeenomistajille In-
ternational Black Planet Award 
2010. Diane Wilson on texasilai-
nen kalastaja Meksikon lahdelta. 
Diane palkittiin arvokkaasta pe-
lastustyöstä Ethecon Blue Planet 
Award 2006. Axel Köhler-Schnura 
toimi Ethecon säätiön puheen-
johtajana.

Tuhannet osakkeenomistajat 
olivat silminnäkijöitä skandaalis-
sa, kun turvamiehet estivät heidän 
pääsyn yhtiökokoukseen ja pidät-
tivät heidät ja luovuttivat poliisil-
le. Vaikka he olivat BP:n osakkeen-
omistajia. Wilson vapautettiin ko-
kouksen päättymisen jälkeen. Köh-
ler-Schnura oli vain hetken pidätet-
tynä, mutta hänen pääsynsä yhtiö-
kokoukseen estettiin. ”Palkinnon” 
luovutus oli julkaistu Lontoossa jo 
12.4. Asiasta kiinnostuneita oli pai-
kalla ympäri maailmaa. He olivat 
pääasiassa alkuperäiskansoja Ka-
nadasta ja Papua-Uusigineasta, jos-
sa BP on tuhonnut luontoa ja muut-
tanut suuria alueita tervakentiksi. 
USA:sta oli Meksikon lahden kalas-
tajia ja työläisiä, jotka olivat joutu-
neet työssään hengenvaaraan.

Samalla kun aktivistit pidä-
tettiin, niin USA:sta tuleville osak-
keenomistajille annettiin erikoinen 
lupalappu, millä heidät päästettiin 
sisään. CNN-teamiltä, jonka muka-
na oli Meksikon lahden kalastajia, 
evättiin sisäänpääsy.

Kuitenkin konsernin koko-
uksesta ei tahtonut tulla lop-
pua, kun puheenvuoroissa mainit-
tiin konsernin rikoksista ja ympäris-
tötuhoista. Aktivistit, joiden T-pai-
doissa kerrottiin ympäristörikoksis-
ta, kuljetettiin kokouksesta ulos vä-
kivalloin. Kanadan intiaanit kertoi-
vat seikkaperäisesti ympäristötu-
hoista. Tunnettu kirjailija Antonia 
Juhasz USA:sta painotti Golf-De-
sasters laajuutta (Meksikon lahden 
katastrofi).

Kaikkien hämmästykseksi 
syytetylle johtajalle luovutettiin 
kuitenkin International ethecon 
Black Planet Award 2010 yhtiöko-
kouksessa. Vaikka Diane Wilson is-
tui vankilassa ja ”voitonmerkki” oli 
poliisin taholta takavarikoitu ”rikol-
lisena tuhoamisesineenä”. Kuiten-
kin kokoussalissa Lydia Will ja Ana-
bell Schnura tarttuivat mikrofo-
niin ja lukivat perustelut ”kunnia-
merkin” luovuttamiselle, joka jätet-
tiin johtaja C. H. Svanbergille, suur-
osakkeen omistajille Tony Haywar-
dille ja Bob Dudleylle ja muille kon-
sernissa  vastuuta kantaville.  He ko-

hottivat ethecon  patsaan korkealle 
ja he suuntasivat syytteet johtokun-
nalle: ”Te sallitte demokraattisessa 
Isossa-Britanniassa osakkeenomis-
tajien perusteettoman vangitse-
misen”. Ethecon viittaa siihen, että 
suurille osakkeenomistajille merkit-
sevät vain suuret voitot, mutta ym-
päristöstä ja alkuasukkaista ei väli-
tetä pätkääkään. Heidän voitonhi-
monsa ja välinpitämättömyytensä 
takia maapallosta on tullut musta 
planeetta. Esitys sai tukea lukuisilta 
pienosakkeenomistajilta sekä tukea 
12 miljardin dollarin korvausvaati-
muksille. 

Käänsi:
Wäinö Pietikäinen

Ethecon palkinnonsaa-
ja Wilson pidätettiin
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Jos WTC-tornit olisi räjäytetty, 
kuten ns. WTC-salaliittoliike väit-
tää, ne olisivat sortuneet aivan eri 
tavalla, kuin ne nyt ns. ydinpilarei-
den nurjahtamisen ja rakennuk-
sen sisällä tapahtuneen etenevän  
sortuman vaikutuksesta luhistui-
vat.

Kyseisten tornien rakennejär-
jestelmä oli alun pitäen suunnitel-
tu sortumaan näin ennen kaikkea 
kaatumatta paikalleen, esimerkik-
si totaalisessa tulipalossa tai ohjus-
iskussa, ja myös mahdollisessa to-
della voimaperäisessä hirmumyrs-
kyssä.

400m korkeiden, sivumitoil-
taan 60 m x 60 m:n tornien raken-
nejärjestelmä oli sellainen, että ra-
kennuksen ns. sisäpilaristo (core) 
otti vastaan rakenteiden painon ja 
hyötykuormat ulkoseiniä lukuun 
ottamatta ja ulkoseinien muodos-
tama mastoputki (tube) puoles-
taan otti vastaan kaikki vaakakuor-
mat, erityisesti tuulen, jolle mitoit-
taminen oli yhtä merkittävä vaadit-
tavan teräsmäärän kannalta kuin 
painokin. Ulkoseinäputki stabiloi 
välipohjien välityksellä keskuspila-
reiden nurjahduspituuden kerros-
korkeuden eli 4m:n korkuiseksi. 
Nurjahduspituus vaikuttaa kään-
teisesti toiseen potenssiin kanta-
vuuteen silloin, kun nurjahdus on 
määräävä tekijä eli nurjahduspi-
tuuden kaksinkertaistaminen pu-
dottaa kantavuuden pahimmillaan 
neljännekseen, 25%:iin, kun yhden 
välipohjan tarjoama tuenta lakkaa. 

Välipohjat tukeutuivat teräksi-
siin välipohjaristikoihin, jotka tu-
keutuivat sisäpilaristoon ja ulko-
seiniin kiinnitettyihin ns. primaari-
tukipalkkeihin. Nämä kaikki olivat 
rakenteellisesti tehokkaita ohut-
seinämäisiä rakenteita, sillä teräs-
rungon oma paino oli erittäin huo-
mattava kuormitustekijä. 

Sallittu hyötykuorma lienee ol-

lut 400kg/m², ja suurin piirtein sa-
ma oli laskennallinen maksimituuli-
kuorma rakennuksen projektiopin-
nalle. Tarkoituksena oli ollut saada 
aikaan mahdollisimman korkea ra-
kenne, ja tuloksena oli rakennesys-
teemi, joka oli niin terrorialtis, että 
siitä oli hämäykseksi mm. Encyclo-
pedia Britannicassa väärät rakenne-
tiedot, joiden mukaan rakennuksen 
core-osa olisi ollut teräsbetonia. Ra-
kennusten arkkitehtuurinen suun-
nitteluvirhe oli, ettei ollut ulkoisia 
poistumisteitä, jotka olisivat olleet 
yhteydessä ulkoilmaan, mutta pa-
loeristetty sisätiloista. Kaikki poistu-
mitiet olivat coren sisällä ja ne sai-
vat myös annoksen palavaa bensii-
niä ja muuta romua kaikki heti is-
kussa, ja levittivät paloa.

En rupea yksityiskohtaisesti se-
littämään, miten mikin rakennus ro-
mahti, mutta sen sijaan kerron, kun 
tuon rakennemallin rakennuksia ei 
enää ole, miten tornit olisi voitu lu-
histaa käsipelissä alas suurin piir-
tein samassa ajassa (sortumisen 
alkamisesta) ja paikalleen kuin ne 
nytkin sortuivat, ja ilman sen enem-
pää tulipaloja kuin räjähdyspanos-
tuksiakaan. 

Olen piruuttani kirjoittanut tä-
män muotoon, jolla salaliittoteo-
reetikon ”asiantuntemuksen” omaa-
va olisi periaatteessa voinut vahin-
gossa romahduttaa tornin ja tämä 
on rakentamisesta perillä olevalle 
väelle taatusti ymmärrettävää teks-
tiä tehtävästä riippumatta.

Sinulla on toimisto WTC-

tornissa, melko yläkerrassa. 
Voitat metallifirman teekkariarpa-
jaisissa arvokkaita jaloteräslevy-
jä, jotka ovat metri kertaa metri ja 
sentin paksuisia, sata kappaletta. 
Yksi levy painaa aina tasan sata ki-
loa, jonka raavas mies lämpimik-
seen kantaa, kun ei kovin kauak-
si tarvitse viedä. Päätät varastoi-
da ne levyt siistiin pinoon keskelle 
toimistosi lattiaa, vaikka baaripöy-
däksi. Oleteaan, että toimistosi lat-
tiaelementit kantavat kannatinris-
tikolta ristikolle 5 m:n jänteellä. Ja 
”baaripöytä” tulee keskelle jännevä-
liä. Oletetaan vielä, että se välipoh-
ja koostuu 2 m leveistä elementeis-
tä (vaikka tämä ei olekaan olennais-
ta eikä välttämätöntä).

Kun olet pinonnut neljä ensim-
mäistä levyä, olet saavuttanut 400 
kg:n painon, jonka normit korkein-
taan yhdelle neliölle sallivat. Mutta 
ei hätää: on varmuuskertoimet ja 
muutenhan toimistossa on tyhjää. 
 
Koko lattiaelementtisi kantaa sal-
littua tasan jakautunutta kuor-
maa yhteensä 4 tonnia. Ristikol-
le sallitaan viivakuormaa hyö-
tykuormasta niin ikään 4 ton-
nia kahdelle metrille, eli 2 ton-
nia metrille, yksi tonnin kumman-
kin puolen välipohjaelementeiltä. 
 
Sinulla on tuo 4 tonnia kasassa, kun 
on 40 cm teräslevyjä eli juuri 40 le-
vyä. Nyt sillä yhdellä neliöllä on 10 
kertaa niin paljon kuormaa kuin 
normit sallisivat, mutta koko ele-

mentillä on vain tasan sallittu mää-
rä, jos se olisi tasaisesti levitetty. 
Mutta siitähän ei siten tulisi baari-
pöytää...  Lattiaelementin  taivutus-
momenttijakautumat menevät si-
ten, että nyt on viimeistään sillä ra-
jalla varmuuskertoimista huolimat-
ta, että napsahtaako se element-
ti poikki vai ei. Taivutusmomentti 
”baaripöydän” alla on kaksinkertai-
nen siihen nähden, että levyt olisi-
vat tasaisesti koko lattialla. Toisaal-
ta myös laatan omalla painolla, joka 
on niin ikään 400 kg:n luokka maksi-
missaan, on myös ylikuormakerroin 
(joskin se on pienempi kuin hyöty-
kuormalla), joten vielä voi kestää. 
 
Lisää vaan sitten levyjä. Mutta en-
nen kuin koko 10 tonnia on täynnä 
niin varmasti napsahtaa. Eikä tarvi-
ta tulipaloa. Ja se 10 m²:n lattiaele-
menttikin painaa luokkaa 4 tonnia. 
 
Kun se elementti napsahtaa, niin 14 
tonnia silppuavaa raskasta tavaraa 
putoaa 4 m:n korkeudelta alaker-
ran naapurin täsmälleen samanlai-
sen lattiaelementin päälle ja arvat-
kaapa, mitä tapahtuu? Jos siellä on 
naapurin baaripöytä tai vaikka kas-
sakaappi, niin ei tunnu missään. Li-
sää tulee vain putoavaa kuormaa. 
 
(Oikeastaan voisi siis vetää 5 tonnia 
siitä kuormasta roikkumaan tuhdis-
ta köydestä yläkerran naapurin lat-
tialementistä ja toinen 5 tonnia suo-
raan se alapuolelle omalle lattialle. 

Ja sitten soitto isännöitsijälle, että 
miljoona taalaa heti tuolle tilille, tai 
mää vedän Moralla köyden poikki!)

Yksi tällainen paketti pudo-
tettuna yläkerrasta kellariin riittää 
alemmissa kerroksissa rikkomaan 
coren ja yhden tube-seinän väli-
sen rakenteellisen yhteyden, joka 
merkitsee, että ydinpilaristo pää-
see kimppuna kiertymään siten, 
että sen kantavuus katoaa nippu-
nurjahduksessa ja sisuskin putoaa 
”putkeen” aivan samoin kuin todel-
lisuudessakin tapahtui. Se ”video-
romahdus” on sitten tyhjenevän ul-
kokuoren romahdus, kuten tapah-
tuneessakin palon aiheuttamassa 
tapauksessa.  

On kuitenkin epävarmaa, pu-
toaako rakennus varmasti paikal-
leen vai kaatuuko se kantavuuten-
sa menettäneen ulkoseinän suun-
taan. Jos haluttaisiin tornin var-
masti putoavan paikalleen, pitäisi 
käyttää neljää tällaista samaan ai-
kaan pudottettua ”pommia”, yhtä 
kunkin seinän keskikohdalla. 

Pohjois-Irlannin IRA muuten 
yritti kerran vastaavalla keinolla 
tappaa englantilaisessa hotellira-
kennuksessa räjäyttämällä kyllä-
kin pääministeri Margaret Thatche-
ria, mutta vyöry ei pudonnut ala-
kertaan asti suoraan, vaan ohjautui 
rakennuksen ulkopuolelle.

PS: Allekirjoittanut heitettiin 
Aamulehden blogeista ulos WTC-
salaliittohörhöilyn vastustamisen 
vuoksi: toimitus ilmoitti viestit, 
jotka bannin olivat aiheuttaneet, 
ja ne koskivat tätä. ”Kommunistin” 
”velvollisuus” olisi ollut kannattaa 
”WTC-salaliittoteoriaa”...

Risto Koivula,
 rakennusstatiikan DI,

 alan tutkija, 
Tampere.

WTC-TORNEJA EI RÄJÄYTETTY
Syyskuun 11 p. tulee 10 vuotta WTC-iskusta. Tämän jälkeen maailmalla on syntynyt liikkeitä, 
joiden keskeisenä tehtävänä on ”osoittaa”, että amerikkalaiset itse räjäyttivät nämä tornit saa-
dakseen aiheen esim: hyökkäykselleen Afganistaniin. Työväenliikkeenkin piirissä monet ha-
luavat ymmärtää nykypäivän yhteiskuntailmiöitä tämän ajatuksen kautta. Yhteiskunnan tie-
teellisen tarkastelun tilalle tarjotaan salaliittoteoriaa. Oheisen artikkelin kirjoittaja Risto Koi-
vula ei ota kantaa salaliittoihin sinänsä esimerkiksi sellaiseen, olisivatko USA:n jotkut omat pii-
rit voineet jollakin tavalla ”tilata” WTC-iskun. Mutta hän pitää ehdottoman varmana: WTC-TOR-
NEJA EI RÄJÄYTETTY, vaan ne sortuivat, kun kuumuus vei välipohjien kantaneiden ristikoiden 
kantavuuden paloalueella 2 – 3 kerroksen alueella, mikä aiheutti etenevän luhistuman puto-
avien välipohjien muodossa ja ns. ydinpilareiden nurjahduksen, joka edelleen lähetti ns. ”ha-
tun” välipohjat ja ytimen putoamaan. Viimeisenä putosivat kuoret”.

Greenpeace - elokuu 18, 2011. 
Maailman1 urheilubrändi, Ni-
ke, on ottanut vastaan myrkyt-
tömyyshaasteemme: se sitoutui 
tänään virallisesti poistamaan 
kaikki vaaralliset kemikaalit ali-
hankintaketjustaan ja tuottei-
den elinkaarestaan vuoteen 2020 
mennessä. Tämä on huomattava 
voitto maailman vesiensuojelu-
kampanjallemme, ja askel myr-
kyttömäään tulevaisuuteen. 

Niken päätös saatiin vain vii-
si viikkoa Detox-kampanjamme 
aloittamisen jälkeen, joka lähti liik-

keelle julkaistuamme ”Dirty Laund-
ry” -raportin, joka paljasti kaupalli-
set yhteydet suurten vaatebrändi-
en - kuten Nike, Puma ja Adidas - ja 
alihankkijoiden välillä, jotka päästä-
vät vaarallisia kemikaaleja Kiinan jo-
kiin. Haastoimme nämä brändit kil-
pailemaan myrkyttömän maailman 
mestaruudesta, jotta ne sitoutuisi-
vat työskentelemään alihankkijoi-
densa kanssa poistaakseen myrkyl-
liset kemikaalit vaatteistaan ja Kii-
nan joista.

Nike sanelee vauhdin

Puma harppasi ensimmäisenä 
johtopaikalle myrkyttömyyshaas-
teessa julistamalla ryhtyvänsä myr-
kyttömäksi. Puman sitoutuminen 
vaarallisten kemikaalien poistami-
seen koko tuoteportfoliostaan on 
täytynyt jättää kilpailijansa mietti-
mään, mitä he voisivat tehdä pär-
jätäkseen paremmin kilpailutilan-
teessa. Nyt Puma ja Nike ovat joh-
dossa ja Adidas kaukana jäljessä.

Pystyykö Adidas parem-
paan?

Sitoutumalla siivoamaan toi-
mintansa Nike näyttää merkkejä 
mahtavuudestaan - mutta tarkkai-
lemme yrityksen toteuttamissuun-
nitelmaa, joka on määrä julkaista 
18. lokakuuta. Vaikka Nike otti joh-
don, se ei tarkota että Adidas tai 

muut vaateyritykset voisivat heittää 
pyyhettä kehään. Peli jatkuu ja Adi-
daksen tulisi seurata Niken kannoil-
la myrkyttömään tulevaisuuteen.

Adidaksella on paljon tehtävää. 
Jos he haluavat pärjätä kilpailussa, 
heidän tulee sitoutua nollapääs-
töihin ja ottaa johtoasema kehittä-
mällä läpinäkyvyyttä vaatetusalalla 
ja auttaa muita pysäyttämään vaa-
rallisten kemikaalien päästöt, joita 
nykyisin käytetään valmistuspro-
sessissa.

Myrkkykampanjan kantava voi-
ma tulee vuoden pituisesta tutki-
mustyöstä tekstiilialan aiheutta-
man vesien saastumisen parissa 
Kiinassa, jossa elintärkeä tutkimus 
auttoi meitä yhdistämään vaaralli-
set kemikaalit ja niiden vaikutukset 
vesistöihin (kuten Jangtse ja Helmi-
joen suisto) tekstiilitehtaisiin ja kan-
sainvälisiin vaatebrändeihin. Tois-
taiseksi tekstiilikampanjassa oikeil-
la raiteilla ovat vain Nike ja Puma, 
mutta ne ansaitsevat tunnustusta 
siitä hyvästä.

Greenpeacen aineistosta lyhensi 
ja muokkasi Mämmiveikot

PS: Maailman 2. suurin urheilu-
vaatteiden tuottaja Adidas sitoutui 
31.8. poistamaan ympäristömyrkyt 
tuotteistaan ja tuotantoketjuistaan 
vuoteen 2020 mennessä.
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Risto Isomäki (s. 1961) kirjoitti 
vaimonsa, Jaana Airaksisen ke-
hoituksesta nopeasti jo touko-
kuussa ilmestyneen pamfletin 
Fukushiman tapahtumista. Japa-
nin rannikolla sattui 11.3.2011 
suuri maanjäristys. Voimakkuu-
deksi määriteltiin tasan 9.

Oman mannerjäätikkömme su-
laminen kesti tuhansia vuosia, mut-
ta se synnytti silti joukon vähintään 
8,5 richterin suuruisia maanjäristyk-
siä. Ruotsalaiset tutkijat ovat löytä-
neet todisteita ainakin 19  man-
nerjäätikön sulamiseen Itämeren 
alueella aikoinaan synnyttämästä 
tsunamista. Osa niistä on ollut 20-
30 metrin korkuisia. Ilmaston läm-
peneminen kasvattaa tsunamiris-
kiä.  Silloin, kun mannerjäätikkö su-
laa nopeammin, suurimmat synty-
vät maanjäristykset voivat olla vie-
lä paljon rajumpia.

Kirjassaan Isomäki kertoo 
myös yllättävää tietoa tupakan 
sisältämästä radioaktiivisesta 
polonium 210- isotoopista, joka 
on kenties lisännyt keuhkosyöpiä 
maailmassa paljon vasta atomiai-
kaan siirryttäessä Hiroshimasta läh-
tien. Tupakan sisältämästä poloniu-
mista suurin osa on peräisin uraania 
sisältävistä fosforilannotteista, joi-
den käyttö kasvoi räjähdysmäises-
ti viime vuosisadan aikana. Lisäksi 
tupakkapellot ovat saaneet oman 
osansa ydinkokeiden ja Tsernoby-
lin laskeumista.

Meidän pitäisi myös vähen-
tää radioaktiivisen kiven murs-
kaamista ja jauhamista pölyksi. 
Ranskassa syntyi iso skandaali, kun 
selvisi, että valtionyhtiö Areva - Ol-
kiluodon 3-reaktorin valmistaja - 
oli toimittanut 300 miljoonaa ton-
nia radioaktiivista kaivoskiveä ra-
kennusaineeksi. Arevan vastuutto-
muuden vuoksi radioaktiivista kai-
voskiveä on Ranskassa päätynyt tu-
hansiin eri kohteisiin, kuten asuin-

rakennusten, koulujen, sairaaloiden 
ja päiväkotien seiniin ja pihoille, ur-
heilustadioneille sekä teille levitet-
tyyn asfalttiin.

Pohdintojensa tuloksena Iso-
mäki esittelee 22 keskeistä suo-
situsta, joista esittelen muutamia:

-Eduskunnan on säädettävä la-
ki, joka kieltäisi radioaktiivista polo-
niumia sisältävän tupakan ja uraa-
nia sisältävien fosforilannoitteiden 
myynnin ja maahantuonnin.

-Kaikki maailman ydinvoima-
alueet varustetaan hätätilantei-
den varalta suurin vesitornein, jois-
ta saadaan tarvittaessa nopeasti 
vettä lisää haluttuihin paikkoihin, 
myös ilman verkkovirtaa tai diesel-
generaattoreita.

-Mahdolliset uudet voimalat 
valtamerien rannikoilla tulee raken-
taa vähintään 50,  mutta mieluum-
min yli 100 metriä nykyistä meren-
pintaa ylemmäs.

Lopuksi pitempi esimerkki, 
miten suhtautua Onkalon (=  Ol-
kiluotoon rakennettavaan käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoitusluo-
lasto) turvallisuuteen ja miten säi-
lötty plutonium pitkän päälle käyt-
täytyy? Suorat lainaukset ovat Iso-
mäen kirjasta.

“ Voimme tietysti lähteä siitä 

oletuksesta, että ihmiskunta tulee 
seuraavat 240 000 vuotta elämään 
ruusuista onnen, auvon ja rauhan 
tilaa. Voimme olettaa, että maailma 
ei enää koskaan näe yhtään sotaa, 
nälänhätää tai pahantahtoista dik-
taattoria. Toisaalta jos me oletam-
me näin aina, kun on puhe ydinvoi-
masta, miksi me emme tee samaa 
oletusta minkään muun asian yh-
teydessä? Miksi meillä on esimer-
kiksi oma armeija, laivasto ja ilma-
voimat?”

“ Jos katsomme omaa histo-
riaamme taaksepäin, näkymät 
eivät ole kovin lupaavia.  Vuon-
na 1941 me hyökkäsimme Hitlerin 
rinnalla Neuvostoliittoon ja osal-
listuimme enemmän tai vähem-
män aktiivisesti Leningradin piiri-
tykseen.  1939 - 1940 me kävimme 
Neuvostoliittoa vastaan talvisotaa. 
Vuonna 1918 meillä oli vakava sisäl-
lissota, jossa kuoli ehkä 40 000 ih-
mistä, vankileirillä kuolleet mukaan 
lukien. Vuosina 1919 - 22 me osal-
listuimme Venäjän sisällissotaan ja 
lähetimme sotilasretkikuntia vä-
hän sinne sun tänne.  1900 - luvun 

lopulta 1700 -luvun alkupuolelle 
me olimme keskeinen osa Euroo-
pan aggressiivisinta sotilasvaltiota 
ja poltimme yhdessä ruotsalaisten 
kanssa ison osan Euroopasta tuh-
kaksi. 1800-luvulla me olimme osa 
Venäjän lähes yhtä aggressiivista 
siirtomaaimperiumia.  Ja niin edel-
leen. Sitä paitsi sodan käynti hyväk-
syttävänä ulkopolitiikan jatkeena 
on viimeisten viidentoista vuoden 
aikana hiipinyt salakavalasti takai-
sin myös suomalaiseen politiikkaan. 
Me olemme käytännössä jo muka-
na kahdessa uudessa sodassa: Afga-
nistanissa ja Somaliassa ( Miinalaiva 
Pohjanmaa).”

“Mistä me voimme tietää mitä 
kaikkea seuraavien 20, 50, 100, 500, 
1000 tai 100 000 vuoden aikana ta-
pahtuu?”

” Ydinaseongelma on sen si-
jaan yhä jäljellä 100 00 vuoden 
päästä. Jos loppusijoitus toteute-
taan Posivan ehdotusten mukaisel-
la tavalla, plutoniumia riittäisi esi-
merkiksi vuonna 102 011 edelleen 
noin 1500 Nagasakin pommiin tai 
paljon suurempaan määrään iso-

jen pommien sytyttimiä ja se oli-
si tuolloin jo lähes puhdasta pluto-
nium 239:ää.

” Olen itse sitä mieltä, että 
käytettyä ydinpolttoainetta ei 
missään tapauksessa saisi loppu-
sijoittaa Onkalon kaltaisiin varas-
toihin. Parempi ratkaisu olisi piilot-
taa se merenpohjan suolakerrostu-
miin. Jos päällä olisi ensin muutama 
kilometri vettä, sitten satoja metre-
jä liejua ja sitten kilometri suolaa 
päällä ja toinen kilometri alapuolel-
la, tulevaisuuden stalinien ja hitle-
rien olisi hyvin vaikea löytää kätkö-
jämme. Suola ei läpäise ääniaalto-
ja eikä sähkömagneettista säteilyä. 
Suolapatjan läpi ei pääsisi edes ra-
dioaktiivisia jalokaasuja, jotka voisi-
vat paljastaa kätkön sijainnin.

Tämä olisi Onkaloa kalliim-
pi, mutta verrattomasti parempi 
ratkaisu loppusijoituksen ongel-
maan. ”
Isomäen kirjan soisi päätyvän 
myös päättäjien luettavaksi ja 
herättävän huolta Suomen ja ko-
ko maailman tulevaisuudesta.

Antero Nummiranta

Jatkosodan alkamisesta tuli ke-
sällä kuluneeksi 70 vuotta. Vi-
rallinen historiankirjoitus ja val-
tamedia kuvaavat tätä Suomen 
ja natsi-Saksan rikollista sotaa 
mielellään ”yhtenäisen kansan 
taisteluksi itsenäisyyden puo-
lesta”. Tässä paatoksessa unoh-
detaan ne, jotka uhrasivat var-
haisnuoruutensa rauhan puoles-
ta suuruudenhulluutta ja mielet-
tömyyttä vastaan. Sakari Selinin 
teos tuo päivänvaloon sellaisen 
puolen lähihistoriastamme, joka 
ei ole tuttu edes kaikille työväen-
liikkeen aktiiveille.

Selinin viime vuonna kirjana il-
mestynyt teos ”Kun valtiopetos oli 
isänmaallinen teko” on seikkape-
räinen kuvaus pohjoishämäläisten 
vasemmistonuorten vastarintaryh-
män toiminnasta Suomen ja Saksan 
sotatoimia vastaan jatkosodan ai-
kana. Tannerilaisista sos.dem. nuo-
risoyhdistyksistä erotetut nuoret 
sabotoivat vuosien 1941 – 1942 ai-
kana saksalaisten huoltokuljetuksia 

ja suomalaisten ammusteollisuutta 
Tampereen seudulla. Kuvaus näistä 
toimista on mukaansa tempaavaa, 
sillä Selin oli itsekin mukana vas-
tarintaryhmässä. Selin tekee myös 
laajan katsauksen niihin 1930-lu-
vun olosuhteisiin, jotka voimistivat 
nuorten tahtoa kamppailla fasismia 
ja Hitleriä vastaan.

Tampereen seudun verrattain 
pitkäaikaisen vastarinnan mah-
dollisti siihen osallisten poikkeuk-
sellinen koostumus: Valpo ja pää-
majan valvontaosasto eivät osan-
neet kuvitellakkaan nuorten ole-
van mukana tällaisessa toiminnas-

sa, vaan epäili sabotaasista alueen 
metsäkaartilaisia ja desantteja. Se-
lin muistuttaa, etteivät nuoret saa-
neet ohjeistusta tai rahoitusta mis-
tään, vaan pommeja, lentolehtisiä 
ja muuta aineistoa tuotettiin pää-
asiassa itse. Toimintaa johti nuoria 
hieman kokeneempi, tamperelai-
nen Pellervo Takatalo. Luja aatteel-
lisuus ja tahto pelastaa Suomi fa-
sismilta olivat taistelun henkinen 
moottori.

Hieman yli vuoden aikana 
nuorten vastarintaryhmä teki 
kaikkiaan 21 iskua. Esimerkiksi Tam-
pereen päämuuntajan räjäytyksen 
seurauksena koko kaupunki pime-
ni. Valpo pääsi lopulta ryhmän jäl-
jille ilmiannon seurauksena. Saka-
ri Selin pidätettiin lokakuun lopulla 
1942. Muutkin ryhmän jäsenet saa-
tiin lyhyessä ajassa kiinni. Kuuluste-
lut olivat julmia ja monet trauma-
tisoituivat loppuiäkseen. Selin pan-
tiin kaivamaan omaa hautaansa. 
Vastarintaryhmän naisia nöyryytet-
tiin ja uhattiin raiskauksilla. Lääkärit 
kiduttivat Takataloa poraamalla hä-
nen päähänsä reiän. 

Valkoinen Suomi langetti 
nuorille ankarat tuomiot. Selin 
sai elinkautisen ja Takatalo tuomit-
tiin kuolemaan (hänen tuomionsa 

lieveni myöhemmin elinkautiseksi). 
Nuoret vapautuivat 1944 välirau-
han myötä, sillä heidän katsottiin 
taistelleen liittoutuneiden puolesta. 

Nuorten vastarintatoimin-
taa Pohjois-Hämeessä on kuvat-
tu muun muassa kirjailija Hannu Sa-
laman romaanissa ”Siinä näkijä mis-
sä tekijä”. Selinin teos on kuitenkin 
ensimmäinen todella seikkaperäi-
nen kooste toiminnasta, josta sii-
hen osallistuneetkaan eivät ole lii-
emmin puhuneet. Teokselle on tar-

Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko
Kirja-arvio: 
Sakari Selin: ”Kun valtiopetos 
oli isänmaallinen teko”; Työ-
väenhistorian ja perinteen 
tutkimuksen seura, 357 s. 

vetta siksikin, että Selinin lisäksi 
vastarintaryhmän jäsenistä on elos-
sa enää tamperelainen Liisa Lammi-
nen.

”Kun valtiopetos oli isän-
maallinen teos” on yksi parhaim-
mista 2000-luvulla ilmestyneistä, 
suomalaisen työväenliikkeen his-
toriaa valottavista teoksista. Äärioi-
keiston ja fasismin uusi nousu Eu-
roopassa antavat sille lisäksi ajan-
kohtaisen perspektiivin.

Antti Siika-aho

Kirja-arvio:
Risto Isomäki: ”Ydinvoima Fu-
kusiman jälkeen”; INTO Kus-
tannus Oy,  Vantaa 2011, 150 
sivua , 

Ydinvoima Fukusiman jälkeen

Kirjan kuvituksena löytyy mm. yllä oleva kuva. Siinä tamperelaiset 
vastarintanuoret oleskelevat salaisella leirillään Teiskossa. Keskellä 
Sakari Selin.

keuteen ja oman tulevaisuutensa 
rakentamiseen, on vasta alkamas-
sa. Hän totesi myös, että Libyaa val-
taavat aseelliset ryhmittymät teki-
vät kaikkensa estääkseen kansain-
välistä mediaa kertomasta Libyan 
todellisesta tilanteesta ja eristivät 
toimittajat Rixos-hotelliin. 

Chavez varoitti tässä yhte-
ydessä lisäksi Yhdysvaltain ai-
keista hyökätä Syyriaan ja totesi, 
että tähän eivät YK:n turvaneuvos-
ton pysyvät jäsenet Venäjä ja Kiina 
tule antamaan mandaattia, jotta Li-
byan prosessien kaltaiset mielettö-
mät tapahtumat voidaan välttää. 

Prensa Latina / KOMINFORM 
http://www.kominform.eu

Caracas, 24.8. (Prensa Latina) -- 
Venezuelan presidentti Hugo 
Chavez sanoi keskiviikkona, että 
Yhdysvaltain ja Euroopan unio-
nin agressiot Libyaa vastaan uh-
kaavat samalla koko maailmaa. 
Hän painotti asian merkitystä 
lehdistötilaisuudessa, joka pi-
dettiin Caracasin Miraflores-pa-
latsissa sen jälkeen,kun Chavez 
oli tavannut Venezuelassa vie-
railevan Venäjän ulkoministeri 
Sergei Lavrovin.

 Chavez totesi, että Yhdys-
vallat ja NATO ovat tuhonneet 
Libyan ja esitti samalla oletta-
muksen, että varsinainen draa-
ma Libyassa alkaa nyt, sisäis-
ten ristiriitojen olosuhteissa, 
Muammar Gaddafin vallan pää-

tyttyä ja maan kansalaisten elinolo-
suhteiden huononnuttua merkittä-
västi. 

Chavez totesi tässä yhteydes-
sä Yhdysvaltain strategiana ole-
van saada ihmiset taistelemaan 
toisiaan vastaan ja samalla kun hei-
tä pommitetaan ja tapetaan. Yh-
dysvallat ja NATO turhautuivat jat-
kuviin epäonnistumisiinsa Libyas-
sa ja ryhtyivät lopulta mielipuoli-
siin pommituksiin sekä palkkasoti-
laiden ja ulkomaisten ”sotilasasian-
tuntijoiden” käyttöön, koska Tripo-
lin valtaus ei olisi muuten onnistu-
nut, hän totesi.

Chavez sanoi näkevänsä ny-
kyisen tilanteen siten, että varsi-
nainen tragedia Libyassa, jolla on 
oikeus rauhaan, itsemääräämisoi

Chavez: 
Agressio Libyaa kohtaan on samalla 
uhka koko maailmalle.
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Venäjän vt. presidentin her-
ra Medvedevin antamalla ase-
tuksella Venäjällä järjestetään 
4. joulukuuta parlamenttivaalit. 
Kuten lukijamme jo tietävät, hal-
litseva puolue Yhtenäinen Venä-
jä on menossa vaaleihin uudella 
tunnuksella eli Yhdistetyn Kan-
sanrintaman alla. Tämän ”huija-
reiden ja varkaiden puolueen”, 
kuten sitä nimitetään usein leh-
distössä, todellinen kannatus on 
voimakkaasti laskenut ja viran-
omaiset päättivät siksi suorit-
taa ns. brandiuudistuksen. Nyt 
ollaan muka perustettu ”yhteis-
kuntavoimien laaja koalitio ve-
näläisen yhteiskunnan pitkän ai-
kavälin kehitysohjelman laatimi-
seksi ja toteuttamiseksi”. Toisaal-
ta koalitioon kuuluu vain niitä 
järjestöjä, joiden johdossa ovat 
Yhtenäisen Venäjän jäsenet. Tä-
män lisäksi vt. pääministerin leh-
distöavustaja sanoi suoraan, et-
tä se on yhdistymistä Putinin joh-
dolla, jota hovikommentaattorit 
ovat alkaneet uudestaan nimit-
tää ”valtakunnanjohtajaksi” (ku-
ten tunnettua Putin toimii Yhte-
näisenVenäjän johtajana olemat-
ta sen jäsen). 

Tietenkin sellainen ”arvovaltai-
nen” järjestö tarvitsee oman ohjel-
mansa, jonka laatimiseksi on pe-
rustettu kokonainen tutkimuslai-

tos Tšuvašian entisen presidentin 
Nikolai Fjodorovin johdolla (kysees-
sä on yksi Venäjän tasavalloista, jo-
ka sijaitsee itään Moskovasta Vol-
gan alajuoksulla).

Jostain syystä ohjelmaa on laa-
dittu täydessä salassa, mutta noin 
kuukausi sitten eräässä Internet-
lehdessä julkaistiin otteita tästä oh-
jelmaluonnoksesta. 

Jos kaikki tämä ei olisi tapah-
tunut keskellä kesää, kun Venäjän 

poliittinen aktiivisuus on alhaisim-
millaan, se olisi saattanut olla todel-
linen sensaatio. Nimittäin putinilai-
sen ”rintaman” ohjelmaluonnoksen 
eräät kohdat lainaavat melkeinpä 
sanatarkasti opposition asiakirjoja. 
”Rintaman” pääideologit kirjoitta-
vat esimerkiksi, että ”valtavertikaa-
lin” rakentaminen (näin herra Putin 
nimittää demokraattisten vapauk-
sien lakkauttamisprosessia) on joh-
tanut kansalaisten valvonnan heik-
kenemiseen vallan suhteen, kor-

ruption kasvuun, byrokratian leviä-
miseen, virkamiesten mielivaltaan 
ja vastuuttomuuteen. Itse esitetyt 
ehdotukset näyttävät melko radi-
kaalisilta: vaalipiireissä suoritetta-
vien vaalien palauttaminen kaik-
kialla (esimerkiksi parlamenttivaa-
lit toteutetaan nykyään ainoastaan 
puoluelistojen perusteella ja uuden 
puolueen rekisteröiminen on käy-
tännössä mahdotonta), täydellinen 
luopuminen kaupunginjohtajien 
virkaannimittämisestä, puolueiden 
valvonnan heikentäminen, siirtymi-
nen tuomioistuimien puheenjohta-
jien valitsemiseen vaaleilla yms. It-
se asiassa kysymys on Putinin pe-
rustaman ns. hallitun demokratian 
järjestelmän osittaisesta purkami-
sesta, jolla ei ole mitään tekemistä 
todellisen demokratian kanssa. 

Luonnollisesti jokaisella ob-
jektiivisella tarkkailijalla syntyy 
heti kysymys: mitä tämä kaikki tar-
koittaa? Onko se mahdollisesti niin, 
että asiakirja heijastaa ainoastaan 
laatijaryhmän johtajan herra Fjo-
dorovin ja hänen ryhmänsä jäsen-
ten henkilökohtaisia näkemyksiä? 
Fjodorov on joka tapauksessa tun-
nettu liberaali, joka aloitti uransa 
rakentamisen jo perestroikan vuo-
sina taistelijana demokratian puo-
lesta (toisaalta Tšuvašian oppositio 
pitää hänen käyttämiään toiminta-
keinoja  vähemmän demokraattisi-
na). Mutta Tšuvašian entinen presi-
dentti kutsuttiin ”rintaman” ohjel-
man laatimiseen nimenomaan itse 
herra Putinin toimesta. Tämän lisäk-
si, tietäen Venäjän ”johtokerrosten” 
tavat, voidaan rohkeasti olettaa, et-
tä ”rintaman” ohjelmaluonnos olisi 
tuskinpa voinut tulla julkaistuksi il-
man Kremlin administraation suo-
ranaista määräystä. Näin ollen aloit-
teeellisuus tässä asiassa on täysin 
poissuljettu.

Osoittautuu, että herra Putin 
on tietoisesti sovittanut itselleen 
”demokraatin” osaa. Se, että tämä 
tapahtuisi vilpittömästi, on hyvin 
vähän todennäköistä, koska todel-
linen demokratia on Putinille ja hä-
nen kannattajilleen äärimmäisen 
hankalaa – avoimessa poliittisessa 
taistelussa he kärsivät väistämättö-
mästi tappion. Jopa Venäjän Yhteis-
kunnallisen mielipiteen tutkimus-
keskuksen virallisten tietojen mu-
kaan Putinin kannatus on tällä het-
kellä runsaat 40 prosenttia  ja las-
kee tästä edelleen. Toisaalta hänen 
todellinen kannatuksensa on vä-
hintäinkin kaksi kertaa alhaisempi 
– vastuun elintason jyrkästä ja pysy-
västä alenemisesta väestön enem-
mistö langettaa nimenomaan Puti-
nille (kuten olen jo kirjoittanut en-
nemmin, tällaisesta elintason ale-
nemisesta ei voi vaieta edes Ros-
stat – Venäjän Tilastollinen laitos, 
joka on viimeisten kahden vuo-
den aikana huvittanut koko maail-
maa ”tiedoilla” siitä, että muka ta-
louskriisin oloissa väestön reaalitu-
lot kasvavat ; kuluvana vuonna Ve-
näjällä rekisteröitiin  virallisesti  elin-
tason aleneminen). 

Mutta kenelle on suunnat-
tu tällainen veto? Valitsijoilleko? 
Tuskinpa, erityisesti jos ottaa huo-
mioon sen, että tuskinpa jokainen 
jaksaa lukea sataa sivua käsittä-
vän asiakirjan. Myös viimeiset vaa-
lit Pietarissa osoittivat, että valitsi-
joien mielipiteet eivät kiinnosta vi-
ranomaisia. Palautan mieliin, että 
Pietarin äärimmäisen epäsuositun 
kaupunginjohtajan Valentina Mat-
vijenkon siirtämiseksi Moskovaan 
kaupungissa järjestettiin ylimääräi-

Absurdin teatterin lyhyt ohjelma
set kunnallisvaalit. Nimittäin osallis-
tumista varten Venäjän parlamen-
tin ylähuoneen eli Liittoneuvoston 
toimintaan (juuri sen johtajaksi kaa-
vaillaan rouva Matvijenkoa) tämän 
on oltava ainakin kunnanvaltuutet-
tu. Näin ollen erityisesti häntä var-
ten järjestetyissä ”vaaleissa” Matvi-
jenko keräsi muka 95 prosenttia kai-
kista äänistä! Nyt näyttää siltä, että 
tämän tuloksen varjoon jäävät kaik-
kien afrikkalaisdiktaattorien kaikki-
naiset saavutukset. 

Otan riskin esittää seuraavan 
olettamuksen. Yritys todistaa, että 
Putinista olisi tullut melkein demo-
kraatti ja liberaali (asiakirjan muis-
sa osioissa puhutaan myös yksi-
tyisyrittäjyyden kehittämisestä), on 
suunnattu sekä venäläiselle että ul-
komaalaiselle eliitille. Ilmeisesti her-
ra Putin on kuitenkin päättänyt jär-
jestää ”uudelleenvalintansa” uudel-
le presidenttikaudelle ja nyt pyrkii 
saavuttamaan venäläisten ja ulko-
maalaisten ”elämänisäntien” tuen. 
Kuten olen jo kirjoittanut, Venäjän 
eliitin joukossa  on olemassa erilai-
sia mielipiteitä maan tulevaisuu-
desta. Eräiden mielestä mitään ei 
itse asiassa tarvitse muuttaa ja val-
tion nykyinen tosiasiallinen yksi-
tyistäminen riittää. Toiset vuoros-
taan ymmärtävät, että nykyinen 
malli ei ole elinvoimainen, mutta 
näkevät ulospääsyn kaiken totaali-
sessa yksityistämisessä – täysin vi-
rallisessa yksityistämisessä. Tämän 
lisäksi heidän mielestään (ja tämä 
mielipide on oikeudenmukainen) 
väestön pelkkä aivopesu ei selväs-
ti riitä ja siksi on rakennettava (tai 
uusittava) eräänlaisia mekanisme-
ja höyrypaineen alentamiseksi ja 
sosiaalisen jännityksen laukaisemi-
seksi. Juuri näille liberaaleille, jotka 
ovat tähän asti asettaneet toiveen-
sa Medvedeviin, onkin tarkoitettu 
muutokset Putinin ”rintaman” tu-
levan ohjelman lähestymistavois-
sa. Mitä varten tarvitaan Medvede-
via (tai jotain kolmatta henkilöä), 
jos Putin muutenkin kulkee tarvit-
tavaan suuntaan?

Mitä tulee ulkomaalaisiin tai 
tarkemmin sanoen läntisiin eliit-
teihin, jotka ovat väsyneet Putinin 
ulkopolitiikan hortoiluihin ja suu-
reellisiin yrityksiin esitellä itseään 
eräänlaisena itsenäisenä yksilö-
nä (nimenomaan esitellä, mutta ei 
sen enempää), niin hän toivoo voi-
vansa hyvitellä nämä piirit keskus-
teluillaan demokratiasta ja yksityis-
yrittäjyydestä. Tämän lisäksi on jol-
lain tavoin pyrittävä ratkaisemaan 
useiden miljardien omaisuuksien 
kohtalo, joita ovat hankkineet itsel-
leen lievästi sanoen Putinin ystä-
vät. Myös heidät on saatava vaarat-
tomiksi ehkäpä uusien ulkopoliittis-
ten myönnytysten kautta (mielen-
kiintoista, että ”rintaman” ohjelma-
luonnoksen julkaistuissa lainauksis-
sa ulkopolitiikasta ei puhuta yhtään 
mitään).  

Mitä tulee eliitteihin (tai nii-
den osaan), niin Putin pääsee mah-
dollisesti jopa sopimukseen niiden 
kanssa. Mutta toisaalta tuskinpa se 
onnistuu Venäjän kansan kanssa. 
Venäjän johtajien ei kannata hui-
jata itseään niillä tulevien ”vaalien” 
tuloksilla, jotka nämä johtajat itse 
kirjaavat. Myös Mubarak luuli aikoi-
naan, että pystyy valvomaan tilan-
netta... 

Sergei Skvortsov,
NKP:n keskuskomitean en-

simmäinen (pää-) sihteeri

Sergei ja jelena Skvortsov vierailevat usein Suomessa. Tämä kuva vuo-
delta 2008, jolloin he osallistuivat STP:n ja Kansan äänen järjestöjen 
kansainvälisen naistenpäivän tilaisuuteen v. 2008

Onneksi olkoon Esko Koivisto (65),
miehen ikä on saavutettu

N u o r u u s i ä n 
jälkeen jo-
kainen mää-
rää elämänsä 
suunnan. Es-
kon omavas-
tuuta on siis 
kestänyt vii-
s i k y m m e n -
tä vuotta. Si-

nä aikana tiili poikineen ja laas-
tia tonneittain on löytänyt täs-
mälleen oikean paikkansa. Syn-
tyminen pienviljelijän perhee-
seen vaikutti siihen, että lapsuu-
teen ja kouluaikaan kuuluivat 
työväen talo ja pioneeritoiminta.  
Kun Esko täytti 15, alkoi nuoriso-
liiton, urheilun, ammattiyhdis-
tysliikkeen ja puoluetoiminnan 
aika. Siinä vaiheessa SKDL:llä oli 
eduskunnassa mahtava ryhmä - 
50 kansanedustajaa. 

Eskon täyttäessä 20, ammat-
tikoulu Kajaanissa oli käyty. Siel-
lä Eskoon iski urheiluharrastus ja 
hän sai muurarin ammatin perus-
teet. Ennen kuin Esko täytti 40, 
hän oli kymmenien tuhansien ta-
voin muuttanut työn perässä ete-
lään. Ay- ja puoluetoiminta olivat 
ottaneet miehestä lujan otteen. 
Kun Esko todella täytti 40 maail-
ma ja maat järisivät. Gorbatshovin 
aloittamaa perestroikaa laajennet-
tiin uuteen ajatteluun ja sen perään 
glasnostiin, jolla valmisteltiin Neu-
vostoliiton hajottaminen. 

Nyt kun Esko täyttää 65, työ-
väenluokka on täysin turvaton. 
Kansandemokraattinen liike on 
mennyt manan majoille ja kom-
munistien asiat ovat teorian, luok-
kataistelun, politiikan ja järjestö-
elämän kannalta rempallaan. Mut-
ta muurarina ja uuden rakentajana 
Esko on pitänyt pintansa, eikä tak-
kia ole tarvinnut kääntää. Työ työ-
väenluokan voiman yhdistämisek-
si on edelleen Eskolle sydämen asia.  

Täyttäessään 80 Esko ei vält-
tämättä näe kurjuutta kummem-
paa. Meille toitotetaan, että 2026 

Suomessa on 1,4 miljoonaa yli 65 
vuotiasta, mutta oikeasti niitä voi 
olla vain alle miljoona! Kuluu 15 
vuotta, huijaus on kasvanut entis-
tä suuremmaksi. Silloin yli 65 vuo-
tiaita on alle 900 tuhatta ennuste-
tun 1,7 miljoonan asemesta. Työttö-
myys kuitenkin pahenee. Esko nä-
kee, että työttömyysaste huitelee 
30–35 prosentin tietämissä. Maail-
man kapitalismi elää silloin petok-
sen, valheiden, virtuaalirahan, pa-
henevan työttömyyden, lisäänty-
vän kurjuuden ja sotien varassa. Ny-
kyinen globaali kapitalismi on ajau-
tumassa historiallisesti hurjaa vauh-
tia umpikujaan, josta se ei yksinker-
taisesti pääse pois.

Optimistisesti ennustaen, voi 
ajatella, että tätä kehitystä palk-
katyöläiset eivät hyväksy. Esko voi 
nähdä ja kokea kuinka työväen-
luokka nousee seisomaan, lyö nyr-
kin pöytään ja kääntää kehityksen 
suunnan – se lukee tälle mädälle ka-
pitalismille tuomion ja ilmoittaa sen 
päivät päättyneiksi!  

Kaikista työväenliikkeen vai-
keuksista huolimatta Esko voi 
muistella menneitä vuosia rinta 
rottingilla! Siihen mekin voimme 
yhtyä, sillä vain takinkääntäjät saa-
vat historian tuomareilta tuomion. 

Toivotamme Eskolle antoisia-

päiviä, sillä taistelu jatkuu! 

Esko Koivistoa 65 v. onnittelevat 
järjestötoverit:

Esko Auervuolle
Riitta Auervuolle
Reijo Katajaranta
Juhani Tanski
Olavi Tirronen
Kaija Siippainen
Kalevi Wahrman
Matti Wahrman
Raika Kontturi
Kai Kontturi
Heikki Männikkö
Tarja Männikkö
Timo Kangasmaa
Jouko Nevalainen
Anne Luukkonen
Esko Luukkonen
Leena Hietanen
Petri Krohn
Antti Siika-aho
Tommi Lievemaa
Matti Järvinen
Eira Kärki

STP, STP:n ja Kansan äänen järjes-
töt (EU:n Vastainen Kansanrinta-
ma, Kommunistien Liitto, SFT), 
sekähermannin naiset sekä lu-
kuisat järjestötoverit yhtyvät on-
nittelijoiden joukkoon.

Kesällä vietimme muurarin ja järjestötoverin ja -aktiivin, Esko Koivis-
ton 65-vuotispäiviä. Järjestöväen yhteiset onnittelut esitti Kai Konttu-
ri. Esitämme ne tässä toimituksen lyhentämänä.
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Fidel Castro Ruz 3.7.2011

Venezuelan presidentti on yk-
si niistä ihmisistä, joka on teh-
nyt eniten kansansa terveyden 
ja koulutuksen eteen. Vaikka-
kin Kuuban vallankumoukselle 
on kerääntynyt eniten kokemus-
ta näistä aloista, me teemme yh-
teistyötä ilolla tämän sisarval tion 
kanssa kummallakin elämänalu-
eella.

Tuolta maalta ei suinkaan 
puutu lääkäreitä – melkeinpä 
päinvastoin. Heillä oli yllin kyllin lää-
käreitä, joiden joukossa oli jopa en-
siluokan ammattilaisia kuten muis-
sakin Latinalaisen Amerikan maissa. 
Yhteiskunnallisesti oli ongelmallis-
ta, että parhaat lääkärit ja hienoim-
mat laitteet olivat yksityiskäytös-
sä kuten kaikkialla kapitalistisissa 
maissa. Usein ei käynyt näinkään, 
koska Venezuelan kaltaisissa kehit-
tymättömissä kapitalistisissa mais-
sa vauraalla yhteiskuntaluokalla oli 
hyvä syy käyttää USA:n ja Euroopan 
parhaita sairaaloita. Tämä oli ja on 
edelleen tavanomaista eikä sitä voi 
hyväksyä. 

Vieläkin pahempaa on se, että 
USA ja Eurooppa ovat huomioineet 
kunkin riistetyn kolmannen maail-
man maan spesialistit vietelläkseen 
heidät jättämään kotimaansa ja 

emigroitumaan kulutusyhteiskun-
tiin. Kehitysmaiden lääkärien kou-
luttaminen vaatii uskomattomia ra-
hasummia, joita miljoonilla latina-
laisamerikkalaisilla ja karibialaisilla 
perheillä ei ole varaa maksaa. Kuu-
bassa tilanne oli samanlainen, kun-
nes vallankumous haastoi sen kou-
luttamalla lääkäreitä ei ainoastaan 
oman maan tarpeeseen vaan myös 
Latinalaisen Amerikan, Karibian tai 
muun maailman tarpeita varten.

Me emme ole koskaan varas-
taneet muiden kansojen sivis-
tyneistöä. Päinvastoin Kuubassa 
olemme kouluttaneet kymmeniä 
tuhansia lääkäreitä ja muita huip-
puluokan ammattilaisia maksut-

ta velvoittaen heitä työskentele-
mään valmistuttuaan omissa koti-
maissaan.

Kiitokset Bolivarin ja Mar-
tin innoittamille syvällisille val-
lankumouksellisllle. Venezuela ja 
Kuuba ovat maita, joissa terveyden-
hoito ja koulutus ovat poikkeuksel-
lisen kehittyneitä. Jokaisella kansa-
laisella on reaalinen oikeus saada 
peruskoulutusta ja valmistua am-
mattiin maksutta. USA ei ole kyen-
nyt takaamaan samaa kaikille asuk-
kailleen. Todellisuudessa maan hal-
litus on investoinut joka vuosi mil-
jardeja dollareita aseisiin ja sota-
seikkailuihin. USA on suurin asei-
den ja kuolemanvälineiden viejä. 

BRILJANTTI JA ROHKEA TIEDONANTO

Viron puolustusministeri Mart 
Laarin lausunnosta Viron ylioppi-
laskuntien liitolle (EÜS) on nous-
sut skandaali. Viestissään Laar 
uhoaa Karen Drambjanin tapa-
uksen jälkimainingeissa, että 
vastaisuudessakin Viroa vastaan 
hyökkäävät tahot ammutaan. 
Hän rinnastaa lisäksi vasemmis-
tolaisuuden terrorismiin. Dramb-
jan kuului puolueeseen Yhtenäi-
nen vasemmisto.

Eesti  Päevalehdessä 
(23.08.2011) on julkaistu EÜS:n si-
säisessä keskustelupiirissä käytyä 
keskustelua puolustusministeriöön 
hyökänneen ja laukausten vaih-
dossa elokuun alussa kuolleen Ka-
ren Drambjanin kohtalosta. Laarin 
mukaan vasemmistopuolueeseen 
kuuluminen on selvä merkki, mi-
tä Drambjan halusi: ”Tappaa koko 
puolustusministeriön”, Laar kirjoit-
taa. Laar katsoo myös, että Dramb-
janin innoitti epätoivoiseen tekoon 
Venäjä ja natsismin vastainen tais-
telu. ”Viroa vastaan hyökkääjät am-
mutaan, ja sen takaan minä vastai-
suudessakin”, viesti loppuu. Virossa 
on herännyt kysymys, pitäisikö Laa-
rin erota?   

Suojelupoliisi ei aikaillut

Viron puolustusministeriöön 
hyökännyt ja tulitaistelussa kuollut 
vasemmistoaktivisti Karen Dramb-
jan (57) oli pitkään ollut Viron suo-
jelupoliisin vainon kohteena. Juris-
tin koulutuksen saanut Drambjan 
oli puolustanut oikeudessa prons-
siyön mellakoiden jälkeen Yövarti-
on jäsentä, Larissa Neshtsadimo-
vaa.  Yövartio, Notshnoi Dozor, on 
Viron apartheidia vastustavien ve-
näjänkielisten aktivistien ryhmä, 
joka on ollut Viron suojelupoliisin, 
KaPon, erityisen kiinnostuksen koh-
teena. 

Viron suojelupoliisi aloit-
ti jo vuoden 2007 vuosiraportis-

saan Drambjanin mustamaalaa-
misen hänen oltuaan Perustusla-
kipuolueen kansanedustajaehdok-
kaana parlamenttivaaleissa. Suoje-
lupoliisi leimasi puolueen Mosko-
van luomukseksi. Drambjanin tilan-
netta ei parantanut hänen oikeus-
aputyönsä Yövartio-jäsenen hyväk-
si. Drambjan oli Yhdistyneen va-
semmiston ehdokkaana Europarla-
menttivaaleissa vuonna 2009. Hän 
julkisti tuolloin manifestinsa ”Jos 
kotisi on sinulle kallis...”, jossa hän 
totesi Viron valinneen sisällissodan 
tien suhteessaan venäläiseen vä-
hemmistöön. Hän kutsui Viroa mo-
raalisen konkurssin tehneeksi neo-
fasistiseksi valtioksi. Hän syytti ve-
näläistä vähemmistöä myös lam-
masmaiseksi syrjinnän edessä. 

Drambjanille kävi niin kuin 
Virossa käy kaikille toisinajatte-
lijoille ja aktivisteille. KaPo terrori-
soi hänen elämää vuosia estäen hä-
nen kaikki poliittiset ambitiot, tuho-

ten talouden, perheen, yksityiselä-
män, toimeentulon, maineen ja kir-
joitti vuosittain panetteluja vuosi-
kertomukseen. 

Viron suojelupoliisi ja poliisin 
erityisyksikkö ampuivat hänet lau-
kaustenvaihdossa puolustusminis-
teriön tiloissa 11.08.2011.  

Tallinna
Leena Hietanen

Lähde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ka-
ren_Drambjan
Drambjanin manifesti: 
h t t p : / / w w w. s l av i a . e e / i n d e x .
php?option=com_content&view
=article&id=1734:2009-03-24-09-
43-48&catid=85:vybory5
Uutinen Laarin kirjeestä: 
http://www.epl.ee/news/eesti/
taismahus-laari-sonad-eesti-rii-
gi-rundajad-lastakse-maha-seda-
garanteerin.d?id=56247236

Viron puolustusministeri Mart Laar: 

Viroa vastaan hyökkäävät 
ammutaan vastaisuudessakin 

Tässä on Viron puolustusministeriö Sakala-kadulla, Stalinin aikaises-
sa jykevässä kivitalossa, jossa käytiin paljon huomiota herättänyt tu-
litaistelu, jossa Karen Drambjan ammuttiin. 

Siellä toimivat maailman suurim-
mat huumemarkkinat. Kymmenet 
tuhannet latinalaisamerikkalaiset 
menettävät henkensä vuosittain 
huumeiden vuoksi.

On hyvin tunnettu tosiasia, et-
tä yli 50 vuotta sitten tuossa maas-
sa (Venezuelassa) sotilaita edusta-
va presidentti siirsi katkerana pää-
täntävallan sotilaallis-teolliselle yh-
teenliittymälle. Tämä tokaisu olisi 
tarpeeton, jos Venezuelan oligark-
kien hallitsema media ei sekaantui-
si niin viha- ja vastenmielisesti boli-
vaarisen presidentin terveysongel-
miin. Me olemme liittoutuneet pre-
sidentin kanssa läheisin ja tuhoa-
mattomin ystävyyden sitein, jotka 
solmittiin hänen ensivierailullaan 
meidän maassamme 13.12.1994.

Jotkut olivat yllättyneitä hä-
nen hakiessaan Kuubasta lää-
ketieteellistä hoitoa. Presidentti 
vieraili maassamme samasta syys-
tä, joka vei hänet myös Brasiliaan 
ja Ecua doriin. Hänellä ei ollut aiko-
mustakaan pyytää maassamme lää-
ketieteellistä hoitoa. On hyvin tun-
nettua, että muutama vuosi sitten 
joukko kuubalaisia terveysalan spe-
sialisteja tarjosi palveluksiaan Vene-
zuelan presidentille. Tämä pysyi kui-
tenkin uskollisena bolivaarisille pe-
riaatteilleen – harkitsematta edes 
niiden olevan epämieluisia ulko-
maalaisille – kuten suuren Latina-
laisen Amerikan kotimaan pojat ja 
tyttäret, joiden puolesta Vapautta-
ja (Bolivar) taisteli viimeiseen hen-
genvetoon.

Presidentti Chávez pisti suu-
ren painon suhteille meidän ter-
veydenhuoltohenkilöstöömme. 
Tällä tavoin syntyivät ystävälliset 
ja luottamukselliset siteet hänen ja 
kuubalaisten tohtorien välillä. Lää-
kärit olivat aina hyvin herkkiä huo-
mioimaan Venezuelan johtajan tar-
peet. Näin hän kykeni perustamaan 
tuhansia terveyskeskuksia ja varus-
tamaan ne tarpeellisilla välineillä 
sekä takaamaan kaikille venezuela-
laisille ilmaiset palvelut. Maailmas-
sa ei ole toista hallitusta, joka oli-
si tehnyt niin paljon niin lyhyessä 
ajassa oman kansansa terveyden 
hyväksi.

Iso osa Kuuban terveyden-
hoitohenkilöstöstä työskente-
li Venezuelassa ja monet heis-
tä toimivat myös opettajina, kun 
yli 20  000 nuorta venezuelalaista 
aloittivat lääketieteen opiskelun-
sa. Useat heistä aloittivat opinton-
sa maassamme. Internationalisti-
lääkärit – 51. pataljoonan jäsenet 
– valmistuivat Latinalaisen Ameri-
kan lääketieteellisestä koulusta. He 
ovat saavuttaneet mainetta vaikeis-
sa ja mutkikkaissa tehtävissä. Tältä 
perustalta rakentui minun suhteeni 
presidentti Hugo Cháveziin.

Lisäisin vielä, että yli 12 vuo-
teen aina 2.2.1999 alkaen Venezue-
lan presidentti ja vallankumouksen 
johtaja ei ole levännyt päivääkään. 
Hän istuu ainutlaatuisella paikalla 
tämän pallonpuoliskon historiassa. 
Kaikki hänen tarmonsa on kohdis-

tunut vallankumoukseen. Olisi ih-
meellistä, melkein mahdotonta, et-
tei hänen terveytensä kärsisi jon-
kinlaisesta romahduksesta ja näin 
onkin tapahtunut viime kuukau-
sien aikana.

 
Hän on henkilö, joka elää ankaran 
sotilaallista elämää ja voisi stoalai-
sesti ladella kipuja ja särkyjä, jotka 
vaivaavat häntä kasvavassa määrin. 
Suodaan ystävällisten suhteiden ja 
kestävän mielipiteiden vaihdon ke-
hittyä Kuuban ja Venezuelan välillä 
kuten minun sairastumiseni yhtey-
dessä, joka julkaistiin 30.6.2006. Ei 
ole mitenkään tavatonta, että mi-
nä huomautin presidentille katta-
van lääkärintarkastuksen tarpeesta.

Totta kai myönnän, ettei se 
ollut minulle helppo tehtävä. Mi-
nun ei ollut vaikea huomata, että 
hänellä oli terveysongelmia. Hä-
nen viimeisestä käynnistään Kuu-
bassa oli kulunut seitsemän kuu-
kautta. Hänen terveydestään huo-
lehtiva lääkäritiimi oli vedonnut mi-
nua ottamaan asian esille. Presiden-
tille oli alusta lähtien täysin selvää, 
että hän tiedottaa terveydentilas-
taan kansalle. Tämän vuoksi hän il-
moitti ulkoministerinsä välityksellä 
terveydestään kansalle ja lupasi pi-
tää heidät yksityiskohdista ajan ta-
salla. Jokaista hoitotoimenpidettä 
seurattiin tarkoin solutestein ja la-
boratorioanalyysein. Yksi testeistä 
ensimmäisen leikkauksen jälkeen 
osoitti, että tarvitaankin radikaa-
limpia operaatioita ja erityishoitoja.

Myönnän, ettei ollut helppoa 
tiedottaa ystäväni sairauden uu-
desta kehityksestä. Havaitsin ar-
vokkuuden, jolla hän vastaanotti tä-
män uutisen. Toisaalta hänen mie-
lensä askarteli monen tärkeän teh-
tävän kuten Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian alueen yhtenäisyyssopi-
muksen 200-vuotisjuhlien parissa 
paljon enemmän kuin leikkauksen 
jälkeisissä fyysisissä kivuissa.  Hän 
vertasi itseään elämässään kohdat-
tuina vaikeina hetkinä peräänanta-
mattomaksi taistelijaksi.

Epäröimättä minä totean tu-
loksien olevan vaikuttavia ja et-
tä potilas taisteli ratkaisevan taiste-
lun, joka johtaa hänet ja Venezue-
lan suureen voittoon. On varmistet-
tava, että tämä selvitys viestitetään 
sana sanalta kaikilla kielillä, mutta 
erityisesti englanniksi käännettynä. 
Tätä kieltä ymmärretään siinä Baa-
belin tornissa, joksi imperialismi on 
muuntanut maailmaan.

Hugo Chávezin sisäiset ja ul-
koiset viholliset ovat nyt hänen 
sanojensa ja aloitekykynsä armoil-
la. Epäilemättä he tulevat yllätty-
mään. Toivottakaamme hänelle va-
kainta tukeamme ja luottamustam-
me. Imperiumin valheet ja maan-
petturien petokset voitetaan. Ny-
kyisin Venezuelassa elää miljoonia 
militantteja ja valppaita kansalaisia, 
jotka eivät tule koskaan alistumaan 
harvainvallalle ja imperiumille.

Suomennos: 
Matti Laitinen

Kansainvälinen toimintapäivä
Varaudu osallistumaan kansainväliseen toimintapäi-
vään lauantaina 15.10.2011. Toimintapäivä järjeste-
tään Espanjan demokratialiikkeen aloitteesta eri puo-
lilla Eurooppaa. Tavoitteena on, että muutosta halua-
vat tuovat mielipiteensä näkyville. Tapahtuma järjes-
tettäneen Narinkatorilla. Lisätietoja myöhemmin.
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Yhdysvallat on henkisessä ja 
moraalisessa konkurssissa ollut jo 
vuosien ajan. Jatkuva sotiminen 
maailman eri kolkilla, huume ja vä-
kivaltarikollisuuden valtava kas-
vu osoittaa heidän yhteiskuntansa 
olevan vakavasti sairas.Vankilois-
sa on lähes 3 miljoonaa kansalais-
ta.Yhdysvallat on esimerkkinä, et-
tei edes kuolemantuomiot vähen-
nä rikollisuutta.Sivistysvaltiot eivät 
tarvitse kuolemantuomioita. Vuosi-
kymmenten velaksi sotimisesta on 
varoitettu jenkkejä.Koska aseteol-
lisuuden vankeina on väkeä pre-
sidentistä alkaen on varoituksille 
vain hymähdelty. Nyt alkaa olla jo 
pää vetävän kädessä. Velkaa on jo 
bruttokansantuotteen verran ja li-
sää otetaan. Siis velkaa maksetaan 
uutta velkaa tekemällä.Hankenia 
käymättömänäkin epäilen, etteivät 
kaikki palikat ole kohdallaan.

Velan saanti maailmalta al-

kaa olla jenkeille kohta vaikeaa, 
mm.kiinalaiset alkavat jo epäröi-
dä. Olenkin vuosien ajan ihmetel-
lyt miksi kolmannen maailman ys-
täväksi haluava Kiina maksaa jenk-
kien sotakuluja kolmannessa maa-
ilmassa. Onneksi maailmassa on ai-
nakin yksi henkilö, joka avokätisesti 
rahoittaa kaikkia maailman rahansa 
hupuloineita, Jyrki Katainen on tä-
mä talousnero. Tosin Jyrki vaatii ve-
lalle takuut, Suomihan voisi takuik-
si vaatia Havaijin lomasaaret. Yh-
dysvalloille voisi antaa lyhyet oh-
jeet ongelmiensa ratkaisuun. Soti-
kaa vähemmän, rakentakaa enem-
män.Rakentakaa myös suhteita 
maailman valtioihin ilman pomme-
ja ja ohjuksia.Mellakoiden yllyttämi-
nen ja rahoittaminen maailmalla ei 
taida myöskään jenkkien ystäviä li-
sätä.

   Reino Welling
 Jämsänkoski

Kun ihminen  kehittyi maapal-
lolle, sen täytyi ensiksi etsiä ravin-
toa ennen kuin jäi aikaa humanis-
tisiin tieteisiin ja taiteeseen. Ravin-
non saannin vahva suhde inhimil-
liseen toimintaan näkyy hyvin al-
kukantaisten heimojen rituaaleis-
sa, jotka usein matkivat metsästys-
tilannetta.

Tänään ravinnon sijaan puhu-
taan taloudesta. Koko yhteiskun-
nan poliittinen, juridinen  ja ideo-
loginen pohja rakentuu talou-
den ympärille, tuotantosuhteisi-
in. Olemme kuin alkukantainen 
heimo, mutta eri mittakaavassa. 
Kun alamme pohtia syitä ihmisten 
e rilaisiin mieltymyksiin, voimme 
nähdä tiettyjä yhdistäviä tekijöitä. 
Korkeimmalle kohoavat näiden ih-
misten maantieteellinen sijainti ja 

heidän asemansa yhteiskunnalli-
sessa tuotannossa.

Ihmisen joukkotoiminnan pe-
rusta on taas, että yksilö tekee sitä, 
mikä nostaa hänen arvoaan koko 
joukon silmissä. Samoin kuin jou-
kon kunnioitetuin yksilö on se, joka 
nostaa koko joukon arvostusta. 60- 
ja 70-luvun hippiliike oli katastro-
fi vallanpitäjille, se esimerkiksi lo-
petti Vietnamin sodan. Aktiiviselle 
työläisnuorisolle piti keksiä jotain, 
ettei se vaikuttaisi yhteiskuntaan ni-
in voimakkaasti. Vastauksena tähän 
keksittiin ainakin osittain päihteet.

Nykyinen nuorison runsas päih-
teiden käyttö on näin ollen seuraus-
ta markkinatalouden vaatimuksista. 
Työläisnuorille annettiin mato kou-
kussa, johon he tarttuivat.

Joonas Lohenoja, Kotka

USA:n ulkoministeriön palkka-
listoilla on Syyrian ”Hallituksen krii-
tikot!”

-Näin otsikoi Unsere Zeit artik-
kelinsa 29.4.2011.

USA:n omistama satelliitti TV-
asema lähettää systemaattisesti 
Syyrian hallituksen vastaisia ohjel-
mia. Tästä kertoi ”Washington Post” 
17.4.2011.

Sen lisäksi on Lontoossa ollut 
satelliittilähetin vuoden 2009 huh-
tikuusta lähtien . Lontoossa on syy-
rialaisten pakolaisten ”Oikeuden-
mukaisuuden ja kehityksen liike”, 
joka on tiiviissä yhteistyössä propa-
gandalähettimen kanssa. Wiki leaks 
on paljastanut amerikkalaisten dip-
lomaattien yhteyksiä propaganda-
sodassa. USA:n ulkoministeriö on 
maksanut yli 6 dollaria ”vapaus-
taistelijoille”. Heitä kuvataan mal-
tillisiksi muslimeiksi, vaikka he oli-
sivat aikaisemmin kuuluneet ”Mus-
limien veljeskuntaan”. Osa rahoista 
on käytetty Syyriassa ”toisinajatteli-
joiden” rahoittamiseen. Ulkominis-
teriö on varoittanut yksityiskohtien 
ja nimien julkistamisesta mediois-
sa. Maaliskuun puolivälistä lähtien 
on muutama tusina kuollut mielen-
osoittajien ja turvallisuusjoukkojen 
välisissä yhteenotoissa. Tiedotusvä-
lineiden mukaan sosiaalinen tilan-
ne ja viranomaisten suhtautuminen 
on aiheuttanut yhteenottoja. Elin-

kustannusten nousu ja työttömyys 
ovat päätekijöitä. Viranomaisten 
suhtautuminen nuorison liikehdin-
tään on ollut kovakouraista. Heitä 
on kohdeltu vain ”hulinoitsijoina”.

Syyksi on katsottu 44 vuotta 
kestänyt hallitusvalta. Maan hallit-
seva klaani on uskonnollisesti ala-
wiitteja, kun taas päävastustajat 
kuuluvat ”Muslimi-veljeskuntaan. 
Vallassa oleva Baath puolue kui-
tenkin propagoi kansallisen valtion 
puolesta ja uskonnolliset puolueet 
on kielletty. Nykyinen president-
ti on Lontoossa lääketieteellisen 
koulutuksen saanut ja häntä pide-
tään isäänsä vapaamielisempänä. 
Hän on esittänyt poliittisia refor-
meja viime aikoina yhä enemmän. 
Oppositioainekset eivät pidä refor-
mipuheita luotettavina. Maaliskuun 
lopussa entinen hallitus erosi ja uu-
si hallitus aloitti refor mien kehittä-
misen poistamalla vuosikymmeniä 
jatkuneen poikkeustilan ja valtion 
turvallisuustuomioistuimen lak-
kauttamisella ja rauhanomaisten 
mielenosoitusten sallimisella. Kui-
tenkin mielenosoituksille tulee ol-
la viranomaisten lupa. Kolme päi-
vää myöhemmin presidentti on al-
lekirjoittanut kyseiset lait. Syyria on 
viime vuosina ollut Israelin poliit-
tisten ja sotilaallisten hyökkäys ten 
kohteena. Maiden välillä vallitsee 
edelleenkin sotatila vuoden 1967 

sodan jälkeen. Tämä selittänee osil-
taan poikkeustilan. Syyria on vas-
tustanut Israelin ja USA:n  uusia ra-
janvetosuunnitelmia. Syy rian Kom-
munistinen Puolue, joka on yhteis-
työssä hallitsevan Baath puolueen 
kanssa, kuvasi maaliskuussa huli-
noita Israelin ja USA:n Imperialistien 
vastaiskuksi, kun kapinaliike voimis-
tui Tunisiassa ja Egyptissä ja tällä 
halutaan estää kapinahengen kas-
vaminen arabimaissa. Syyrian kat-
sotaan olevan esteenä ”Suuren Lä-
hi-Idän” luomiselle. Taantumusvoi-
mat yrittävät sekoittaa kortit, kun 
on kysymys normaalista tyytymät-
tömyydestä ja taantumuksellisista 
vaatimuksista. Mediasodassa impe-
rialistit kuvaavat turvallisuusjouk-
kojen toimintaa liian väkivaltaisek-
si. Tästä on seurauksena, että Kom-
munistisen Puolueen vaatimat uu-
distukset viivästyvät. Kun lakia val-
tion sektorin osuudesta  tarkastel-
laan, niin on vaarassa valtion sekto-
rin heikentyminen. Valtion sektorin 
heikkeneminen on jo johtanut elin-
tason laskuun. Tästä on porvaristo 
saanut etua kansan kustannuksella. 
Hallitus joutuu tekemään päätöksiä 
kansan elintason säilyttämiseksi.

Georg Polikeit
Käänsi:

Wäinö Pietikäinen  

Totuus katoaa ensimmäisenä 
sodan melskeeseen. Näin on käynyt 
kerta toisensa jälkeen. Olisiko Liby-
an sota valhepropagandassa ennä-
tystasoa, siltä vaikuttaa. Libyan so-
dasta käytetään jo sodan kestäessä 
paljon värikkäämpiä nimityksiä 
kuin meidän sisällissodastamme. 
Erilaiset diktaattorit ovat lännen 
demokraattien suosiossa niin kau-
an kuin he eivät vaaranna lännen 
etuja ja ottavat käyttäytymisohjeet 
paikallisesta Yhdysvaltain lähetys-
töstä. Tunisian, Egyptin ja Libyan 
diktaattorit alkoivat olla epäluotet-
tavia. Siksi Nato-maat organisoivat 
ja rahoittivat mielenosoitukset al-
kaen Tunisiasta, jatkuen Egyptiin 
sekä Libyaan. Spontaaneja mielen-
osoituksia syntyi yllättäen myös 
Bahrainiin. Ne tukahdutettiin Sau-
di-Arabian joukkojen miehitettyä 
maan. Raa’at rangaistustoimet on 
kohdistettu mielenosoituksiin osal-
listuneita kohtaan. Ihmisoikeuksis-
ta kaakattavat länsitahot ovat Bah-
rainista olleet hiljaa. Se on todistee-
na, etteivät lännen puheet ihmisoi-
keuksista ole uskottavia.

 Tunisian ja Egyptin diktaattorit 
kukistuivat hetkessä, mutta de-
mokratia kyseisissä maissa on yhtä 
kaukana kuin ennen kumousta. 
Mubarakin diktatuuri vaihtui armei-

jan diktatuuriin. Mielenosoitukset 
siirrettiin myös Libyaan. Kun Gad-
dafin hallinto alkoi kukistaa mel-
lakoita, totesivat Nato-maat siviil-
ien olevan vaarassa. YK:n turvaneu-
vostossa saatiin Venäjä ja Kiina hui-
jattua tukemaan natolaisten aloit-
tamaa ns. siviilien suojelua. Tämä 
suojelu on vienyt hengen sadoilta 
ellei tuhansilta libyalaisilta.  Maasta 
on tuhottu toimiva infrastruktuuri.  
Afrikan rikkain ja hyvinvoivin valtio 
on raunioina. 

Venäjän Nato-valtuutettu 
Dmitri Rogozin on todennut Na-
ton korvanneen YK:n turvaneu-
voston. Rogozinin mukaan soti-
lasliitto on käyttänyt turvallisu-
usneuvoston päätöslauselmaa 
omien päämääriensä toteuttamis-
een, koska tarkoituksena on saa-
da valvon taan maa, jossa on val-
tavat öljyvarannot. Rogozin on 
myös lähettänyt Naton pääsi-
hteerille tiukkasävyisen viestin Na-
ton pommitus ten vaatimien suur-
ten siviiliuhrien määrän vuoksi. 
Naton pommitusten päämääränä 
on saada mahdollisimman su-
urta tuhoa aikaan Libyassa. Ku-
vitellaan läntisten firmojen saa-
van paljon jälleenrakennusurakoi-
ta tulevaisuu dessa. Libyan varo-
ja on jäädytetty lännessä miljarde-

ja. Se on herättänyt eräitä kolman-
nen maailman maita siirtämään va-
rojaan turvaan Kiinaan, Venäjälle 
ja Brasiliaan.  Nato pelaa Libyassa 
vaarallista peliä. Gaddafi ilmeisesti 
menettää valtansa, mutta tilalle tu-
levat hallitsijat ovatkin arvaamat-
tomia, kuvien perusteella sekalai-
nen resupekkasakki. On loukkaus 
nimittää heitä vapaustaistelijoiksi. 
Ennustan Libyasta tulevan uuden 
Irakin. Muistettakoon kuinka rau-
hanpuolustaja Bush kertoi vappuna 
2003 Irakin sodan olevan ohi. Eipä 
ole ohi vieläkään. Ilmeisesti Gadda-
fia ei saada Haagin oikeuteen. Jos-
pa sen takia vietäisiinkin oikeuteen 
kerrankin todellisia sotarikollisia, 
Libyan sodan aloittaneet Sargozy, 
Obama ja Naton sotilasjohto. 

Tulevaisuutta ajatellen Li byan 
tilanne on vaarallinen esimerkki. 
Ellei jokin hallitus miellytä Nato-
johtajia, he saattavat pommein ja 
ohjuksin vaihtaa hallituksen. Peri-
aatteessa Suomikin on samassa 
asemassa. Tosin Natoa odottava 
tappio Afganistanissa paljastanee 
maailmalle Naton todellisuuden – 
paperitiikerin. Se on ainoa valopiste 
tulevaisuutta ajatellen.

Reino Welling,
Jämsänkoski  

Tiibetin hengellinen johtaja Da-
lai-lama (Tenzin Gyatso) nimitti äs-
kettäin seuraajakseen pakolaishal-
linnon poliittiseksi johtajaksi  Yh-
dysvalloissa koulutetun Harvar din 
yliopiston luennoitsijan, 42-vuo-
tiaan Lobsang Sangayn. Sangay ei 
ole koskaan käynyt Tiibetissä. Tämä 
on tyypillistä niin sanotuille värival-
lankumouksellisille.  Ainakin Geor-
gian Mihail Saakashvilillä  ja Viron 
Toomas Hendrik Ilveksellä on hyvin 
samankaltainen tausta.

Dalai-lama esitteli seuraajan-
sa heinäkuussa Washingtonissa Yh-
dysvaltojen poliittiselle johdolle 

”kuin isä poikansa” (HS 9.8.). Tämä 
poikkeaa maailmanlaajuisesta val-
tavirrasta, sillä valtaosa maailman 
maista on pitänyt selkeää hajura-
koa  Dalai-laman pakolaishallituk-
seen. Sangay aikoo entisestään kiih-
dyttää värivallankumoushankkei-
ta Tiibetissä. Hän toteaa: ”Tehtävä-
ni on täyttää hänen (Dalai Laman) 
visionsa, että tiibetiläiset elävät jo-
nain päivänä vapaudessa”.

Dalai-lama saapui vierai-
lulle  Suomeen 19. elokuu-
ta. Maamme poliittisesta johdosta 
hänet tapasi ainoastaan ministeri 
Heidi Hautala (vihr) sekä pieneh-

kö ryhmä kansanedustajia eri puol-
ueista.

Kiinan Suomen-lähetystössä 
Hautalan ja Dalai-laman  tapaami-
sesta  ei pidetty. ”Se vahingoittaa 
maidemme kahdenvälisiä suhtei-
ta. Hän ei ole ainoastaan uskonnol-
linen johtaja”, lähetystön poliittisen 
toimiston johtaja Peng Zhengwu 
totesi. Hautala on kiistatta johdon-
mukainen, kun hän  tukee CIA:n 
tukemia separatisteja eli Tiibe tin 
”pakolaishallintoa”.  Samahan  on 
asian laita myös esimerkiksi Tsetse-
nian kohdalla.

TOMMI LIEVEMAA

Totuus ensimmäinen häviäjä

Syyria tähtäimessä

Värivallankumouksellinen Dalai-lama

Kaksi ehkä keskeisintä henkilöä, 
herrat Lipponen ja Niinistö, jotka 
toivat köyhien kyykytyksen ja uus-
liberalismin poliittiselle kentälle, 
jos jätetään huomiotta Esko Ahon 
edesottamukset, ovat asettumas-
sa presidenttiehdokkaiksi. Maini-
tut herrat  - mukaan lukien Aho – 
ovat paaluttaneet kansakuntamme 
tietä kohti Natoa ja kasvattaneet tu-
loeroja OECD:n epäviralliseen en-
nätystahtiin. Tutkimuksien mukaan 
nämä ovat asioita ja arvoja, joita 
kansan enemmistö kavahtaa. Onko 
tämä ”kansa vähälahjaista poliitti-
sissa kysymyksissä” kuten Paasiki-
vi aikanaan muotoili, jos näistä kol-
mesta on kaksi presidentinvaalien 
viimeisellä kierroksella? Politiikka ei 
ole vaihtoehdotonta rullaluistinten 
rahinaa tai vesipallojen suhinaa.

Asetelmasta seuraa väistämät-
tä se, että toiselle kierrokselle nou-
see Väyrynen kokemuksellaan ja 
keynesiläisellä hyvinvointivaltio-
näkemyksellään tai Soini niillä mie-
lipiteillä, joita kansa on em. tut-
kimuksissa lausunut, tuloerojen 
tasoittaminen ja Nato-vastai suus. 
Helposti unohdamme sen, että 
Väyrynen on ollut jo hyvinvointi-
valtiota rakentamassa, mutta lähti 
Ahon hallituksesta ovet paukkuen 
kun sitä alettiin uusliberalismin 
hengessä purkamaan kuten myös 
Eeva Kuuskoski, joka asetettiin 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
johtoon. On syytä myös muistaa, 
että Suomi oli ainoa Pohjoismaa, 

joka Ahon, Lipposen ja Viinasen, 
Niinistön keinoin kyykytti köyhän-
sä ja rikastutti rikkaansa kuten uus-
liberalismin teoria puhtaimmillaan 
opettaa.

Ihminen muuttuu opetti meille 
jo aikanaan – nyttemmin useinkin 
parjattu – edesmennyt vankeinhoi-
tolaitoksen ylijohtaja K.J. Lång. Lip-
ponen ja Niinistö ovat ”elinkauti-
sensa” istuneet uusliberalismin ja 
Naton kellokkaina. Taustastaan 
on vaikea, jos ei mahdoton irtaan-
tua. Presidentti on tulevaisuudes-
sa entistä enemmän arvojohtaja ja 
näiden arvojen tulisi – tutkimusten 
mukaan – olla jotain muuta kuin 
Lipposella tai Niinistöllä. ”Takkia 
voi kääntää”, mutta nahan vaihtami-
nen ei käy kuin käärmeiltä. Punai-
sempaa, kansanomaisempaa vuo-
ripuolta on pelmuuteltu näkyviin 
kuin metsästyskauden alkajaisiksi.

Positiivinen poikkeuslaki Tar-
ja Halosen uudelleenvalinnan 
puolesta olisi historiallinen, koska 
poikkeuslakia ei ole käytetty kuin 
negatiivisissa tilanteissa ikäänkuin 
pakon edessä. Tänään kansakunta 
on harvinaisen tyytyväinen presi-
dentin tapaan hoitaa tehtäväänsä 
ja lisäksi kansakunta jakaa tutkitut 
arvonsa, tasa-arvo, suhde Natoon 
ja suhteet ulkovaltoihin president-
tinsä kanssa.

Hannu Ikonen
Vapaus Valita Toisin

KYYKYTTÄJÄT KILPASILLE

Yhdysvallat konkurssitilassa

Tuotantosuhteet nuorten 
päihdeongelman takana
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Toimintaa ja kokouksia

VALTTERILLE   
Kirpputori pidetään myöhemmin syksyllä, tarkka ajankohta ei 

ole vielä tiedossa.  Toivomme kirpputorille tavaralahjoituksia  Kan-
san äänen ystäviltä ja järjestötovereilta. Tarvitsemme uutta hyvä-
kuntoista tavaraa. Tavaran tulee olla puhdasta ja ehjää. Talouden 
pienkoneet, astiat, radiot, kamerat, kahvinkeittimet, työkalut, ka-
lastusvälineet yms. menevät hyvin kaupaksi. Jos sinulla on käyt-
tökelpoista tavaraa, jota et enää itse tarvitse, lahjoita se kirpputo-
rillemme. Lahjoituksista pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä 
joko Tarja Männikköön p. 050 432 0777 tai Esko Auervuolteeseen 
p. 040-707 3576 tai tavaran voi tuoda sopimuksen mukaan myyn-
tipäivänä suoraan myyntipöydälle heti aamusta. Olemme myynti-
päivinä paikalla lauantaina klo 7.30 alkaen ja sunnuntaina 8.30. Ys-
tävät ja toverit toivomme teidän kaikkien tukea tavaralahjoituksi-
na kirpputorillemme. Pistä tavara kierrätykseen. Tuoton käytäm-
me Kansan äänen julkaisemiseen.

Kiitokset kaikille, jotka ovat aiemmin antaneet  tavaraa ja näin 
tukeneet toimintaamme. 

terveisin Riitta ja Tarja 

STP:n Helsinki ryhmän kokous 
STP-Helsinki-ryhmä kokoontuu torstaina, 15.9.2011 alkaen 
kello 17.00 Hermannin kerholla osoitteessa Hämeentie 67.

Kokouksessa käsitellään mm. STP:n Helsinki – ryhmän 
järjestöllistä kehittämistä, vuosikokousvalmisteluja, joihin 
kuuluvat toimintakertomuksen laatiminen, toimintasuun-
nitelma, rahatilanne, henkilökysymykset, ”iskunyrkin” luo-
minen, yhteistyö eri puolueiden tai järjestöjen kanssa sekä 
valmistautuminen kunnallisvaaleihin 2012.  Poliittisen tilan-
nekatsauksen pitää Pekka Tiainen. Tervetuloa

Valmistelevan työryhmän puolesta: 
Juhani Valo

Kommunistien liiton vuosikokous
Kommunistien Liiton vuosikokous Hermannin kerholla torstaina 
22.9.2011 klo 18.00. Käsitellään vuosikokousasiat, syksyn toimin-
taa sekä järjestöllisen ja ideologisen toiminnan kehittämistä.

Tervetuloa

Lauantaina 22.10.2011 alk. klo 10.00 Sairaus- ja Tapaturmainvalidi-
en Vähäjärven lomakodissa Hauholla. Käsitellään STP:n toiminnan 
kehittämistä, valmistautumista ensi vuoden kunnallisvaaleihin, se-
kä ”EU:n neljään periaatteeseen kuuluvan vapaan liikkuvuuden yh-
teyttä EU:n kansalaisten taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvoin-
tiin sekä EU:n lähiajan kehitykseen”. 
Matka tehdään pikkuautoilla. Varatkaa aikaosallistumiselle jo tä-
nään. Seminaarimaksu 25 euroa. Helsingistä lähtijät kokoontuvat 
aamulla klo 08:00 Vellamonkatu 6 A:n pihalla. Ennakkoilmoittau-
tumiset ja tiedustelut: 

Juhani Tanski 040 7641163 tai 
Heikki Männikkö 050 5884159

Tervetuloa kaikki paikalle

STP:n järjestöjen, Kansan äänen, EVKR:n 

ja DSL:n syysseminaari

 Veijo Niskavaara 15 e, Larmo Lehtola 20 e, Hannu Kautto 60 
e, Reijo Katajaranta 60 e, Pasi Ranki 50 e, Tarja Männikkö 45 
e, Heikki Männikkö 45 e, Olavi Tirronen 10 e, Paavo Heikkinen 
25 e, Esko Koivisto 160 e, City-kani 1,80 e, Kalevi Wahrman 15 
e, Kaija Siippainen 5 e,  Jorma Kangasniemi 5 e ja Matti Järvi-
nen 20 e. 
Lisäksi toverit onnittelevat Esko Koivistoa 65 v. syntymäpäi-
vän johdosta tukemalla Kansan ääntä: Esko ja Riitta Auervuol-
le 50 e, Reijo Katajaranta 50 e, Juhani Tanski 70 e, Olavi Tirro-
nen 10 e, Eira Kärki 25 e, Heikki ja Tarja Männikkö 50 e, Hanne-
le Salava 20 e ja Janne, Miina ja Einari Rahikainen 25 e.  

Tapahtumakalenteri 
syyskaudelle

-STP:n Helsinki-ryhmän 
kokous 15.9.-11, Herman-
nin kerho klo 17.00

-Kansalaisten Budjettirii-
hi 14.9.-11 Säätytalolla klo 
16.30

-Kommunistien Liiton vuo-
sikokous 22.9.2011 Her-
mannin kerho klo 18.00

-SFT:n syysretki Hauholle 
1.10.2011

-Kansainvälinen toiminta-
päivä la. 15.10.-11 Narin-
katori

-Pankkien vastuun ja uh-
rien muistopäivä Nordean 
Aleksanterinkadun kont-
torilla 17.10-11 klo 15.15

-STP:n järjestöjen syysse-
minaari 22.10.2011
Hauholla Vähäjärvellä

-Vapaus Valita Toisin - foo-
rumi 5.11.2011 Paasitorni 
klo 11-17

Sivu 19Nro 4/11 ansanääniK

Sodan- ja Fasisminvastainen Työ ry:n 
opintopiiri.
Tulevissa opintopiirin istunnoissa käsitellään”Valkoisen Suomen” 
merkitystä 1920 ja 1930 lukujen tapahtumiin. 
Toisena opintopiirien asiana, ovat 1900 luvun alkuvuodet. 1900 – lu-
vun alussahan oli muun muassa Viaporin kapina, suurlakko, työvä-
enliikkeen voimakas nousu ja laskukausi. 

Kokoontumispäivät ovat seuraavat:
1.10.2011 Retki Hämeenlinnan Hauhon Alvettulan kylässä sijaitse-
valle Sairaus- ja Tapaturmainvalidien ry: loma- ja kurssikeskukseen. 
Tilaisuudessa pohditaan 1930 luvun tapahtumia.Lähtö on henkilöau-
toilla Helsingistä, Herttoniemen Apteekin edestä (vastapäätä Hert-
toniemen metroasemaa) kello 9.30.
Perillä on mahdollisuus, ruokailun ja kahvin lisäksi saunomiseen ja 
järvessä uintiin. 
Ilmoittautumiset Esko Auervuolteelle sunnuntaihin 25.9.2011 men-
nessä (puh 040 707 35 76). 
Matka maksaa 25,00 euroa. Maksu sisältää ruokailun, kahvin ja sau-
nomisen (omat pyyhkeet ja pesuvehkeet mukaan).
Kotiin lähtö on viimeistään kello 18.00 aikaan.

14. marraskuuta 2011 (maanantai) kello 17.00 Helsingissä, Kirves-
kerholla
Opintopiiri. Aihetta ei ole vielä päätetty.

VAPAUS VALITA TOISIN - foorumi II
5.11.2011  PAASITORNISSA klo 11-17 Helsingin Hakaniemessä
VVT:llä (=vapaus valita toisin) on siis ollut merkitystä ruohonjuuritason 
huolien esiin nostajana.

Vapaus valita toisin
...on kansalaisaloite, joka kyseenalaistaa politiikan ja yhteiskunnallisen 
keskustelun vaihtoehdottomuutta. Se pyrkii herättämään keskustelua 
uusista lähtökohdista hyvinvointivaltion, demokratian, globaalin ja ym-
päristöoikeudenmukaisuuden aloilla.
VVT:ssä toimii yksittäisiä kansalaisia, asiantuntijoita, aktivisteja ja poliitik-
koja sekä yhteisöjä. Tule sinäkin mukaan olemassa oleviin kampanjoihin 
tai luomaan uusia! Haasta politiikan ja yhteiskunnan uskomuksia kans-
samme, avaa uusia vaihtoehtoja ja valitse toisin!

Foorumissa voit valita neljän eri teeman joukosta oman kiinnostuksesi 
mukaan:
Hyvinvointi - eriarvoisuus,  tuloerot ja yhteiskunnalliset palvelut
Globalisaation hallinta- talous, velka, liikkuvuus, EU:n rooli
Kestävä kehitys - kestävä talous, sosiaaliturva ja luonnonvarojen kulutus
Demokratia - lähidemokratia

Merkitse  pyhäinpäivä, lauantai 5.11, kalenteriisi ja seuraa ilmoittelua, kun 
ohjelma vielä täsmentyy. Ruokailumahdollisuus. Kulttuuriohjelmaa suun-
nitteilla. Vapaa pääsy.

Tervetuloa!
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Demokraattisille kansa-
laisjäriestöille, -ihmisille 
ja -puolueille 

Liittokokouksessaan 18.6.2011 
Suomen Työväenpuolue STP kä-
sitteli laajan yhteistyön merkitys-
tä ja välttämättömyyttä nykyisen 
kovan uusliberalistisen yhteis-
kuntapolitiikan murtamiseksi. 

Elämme monessa suhteessa 
yhteiskunnallisten erojen ja vastak-
kainasettelujen aikaa. Maassamme 
työttömyys on puolen miljoonan 
luokkaa. Teollisuuttamme ja työ-
paikkojamme siirretään ulkomaille. 
Yhteiskunnan peruspalvelut yrite-
tään ihmisten vastustuksesta huo-
limatta yksityistää ja siirtää suuren 
pääoman voitontavoittelun välikap-
paleeksi. Vakavia ovat hyökkäyk-
set tärkeää demokraattista oikeut-
tamme- lakko-oikeutta vastaan. 
Uusliberalistisen politiikan tulok-
sena pankkien ja finanssilaitosten 
aiheut tama maksukriisi on sysätty 
velaksi valtioille, jotka yrittävät sel-
vitä ongelmistaan palvelujen, palk-
kojen, eläkkeiden yms. leikkauksilla. 

Tämä kaikki ei näytä riittävän. 
Monet keskeiset poliittis-taloudelli-
sen eliitin edustajat ajavat maatam-
me yhä syvemmälle kansainvälisen 
valta- ja sotilaspolitiikan pelinap-
pulaksi ja yhä kiinteämmin lähem-
mäksi Nato-jäsenyyttä. Pääomapii-
rit ikään kuin valmistautuvat siihen 
tilanteeseen, jossa ne eivät poliitti-
sin keinoin kykene ongelmiaan rat-
kaisemaan, vaan joudutaan otta-
maan käyttöön sotilaalliset keinot. 

Kaikkien näiden kärjistyvien 
”perinteisten” ongelmien rinnalle 
on viimeisten vuosikymmenien ku-
luessa noussut kysymys ympäris-
tömme tilasta, asumiskelpoisuudes-
ta, jota raaka yltiöpäinen kulutus ja 
kova markkinatalous uhkaavat. 

Meillä on isoja tehtäviä edes-
sämme: Tulee luoda kaikille ihmi-
sille turvalliset ja kelvolliset elämi-
sen olosuhteet. On poistettava ih-
misiä ja kansoja uhkaavat sotilaalli-
sen konfliktin uhat ja mahdollisuu-
det. Ja tämä kaikki tulee voida teh-
dä niin, että ihmisten sosiaalinen 
ja taloudellinen hyvinvointi turva-
taan siten, että se harmonisoidaan 
yhteen ympäristömme nykyisen ja 
tulevan hyvinvoinnin kanssa. 

Vuosikymmenten kokemus 
osoittaa, että ne voimat, jotka ha-
luavat yhteiskuntapolitiikkaan to-
dellista muutosta, eivät irrallisi-
na ryhminä kykene suoriutumaan 
tästä tehtävästä. Tarvitaan muu-
tokseen kykenevä poliittinen voi-
ma, yhteistyöjärjestö, rintamapuo-
lue, joka ottaa tehtäväkseen uusoi-
keistolaisuuden murtamisen ja yh-
teiskunnan demokratisoimisen. Täl-
laisella järjestöllä tulee olla yksi yh-
teinen tehtävä: on kehitettävä sel-
lainen poliittinen voima, joka kaa-
taa nykyisen kovan yhteiskunta-
politiikan. Tällaista poliittista voi-
maa, yhteistyötä, tarvitaan vaih-
toehdoksi uusliberalismia, suuren 
pääoman EU-projektia toteuttavil-
le eduskuntapuolueille. Samanai-
kaisesti sen tulee kyetä torjumaan 
rasistiset-, äärioikeistolaiset- ja ää-
rinationalistiset pyrkimykset muut-
taa kriisiytyvää yhteiskuntapolitiik-
kaa yhä taantumuksellisempaan 
suuntaan. Edellä mainitun tyyppi-
sillä populistisilla suuntauksilla kyl-
lä on ensi vaiheessa kannatusta. Ko-
kemus kuitenkin osoittaa, että nä-
mä voimat eivät ole missään kyen-
neet luomaan vaihtoehtoa kovalle 
oikeistolle, vaan päinvastoin johta-

vat loppukädessä yhä kovempaan 
oikeistopolitiikkaan.

Suomen Työväenpuolue esit-
tää kaikille demokraattisille ih-
misille, kansalaisjärjestöille ja 
puolueille, että ryhdymme raken-
tamaan yhteistyössä tällaista poliit-
tista voimaa. Erilaisilla kansalaisjär-
jestöillä, ryhmillä ja puolueilla on 
toiminnassaan erilaisia omia yhteis-
kunnan kehittämistä koskevia ta-
voitteita. Osallistuminen ei saa mer-
kitä luopumista tällaisista omista ta-
voitteista ja omasta järjestöllisestä 
itsenäisyydestä. Tulisi olemaan yksi 
yhteinen tavoite: poliittisen, demo-
kraattisen, vaihtoehdon kehittämi-
nen nykyiselle kovalle politiikalle. 
Suomen Työväenpuolue on valmis 
ilman ennakkoehtoja kaikkiin neu-
votteluihin tällaisen laajan kovien 
markkinavoimien vastaisen liiton 
muodostamiseksi. Esitämme, että 
kaikkien asiasta kiinnostuneiden 
tahojen kesken aloitamme syys-
kaudella keskustelut tällaisen po-
liittisen voiman muodostamiseksi.

 Suomen Työväenpuolue STP
liittokokous 18.6.2011

STP:n liittokokous 18.6.2011
teki yhteistyöesityksen

Suomen Työväenpuolue STP r.p. piti liittokokouksensa 18.6.2011 
Helsingissä. Puolueen puheenjohtajana jatkaa Juhani Tanski Kuo-
piosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Minna Ekman Inkoosta, Tom-
mi Lievemaa Espoosta ja Pekka Tiainen Helsingistä. Poliittiseksi sih-
teeriksi valittiin Heikki Männikkö Helsingistä. 

Kokous päätti esittää uusliberalismin vastaisille voimille aloit-
teen muodostaa yhteisen organisaation, joka ottaa tavoitteekseen 
kehittää poliittinen ja demokraattinen vaihtoehto kovalle oikeis-
topolitiikalle. Ehdotuksessa korostetaan demokraattisten voimien 
yhteistyön tärkeyttä. Tavoitteena on, että yhteistyöhön osallistu-
vat  järjestöt säilyttävät täydellisen itsenäisyyden, mutta esittävät 
yhteisen vaihtoehdon nykypolitiikalle. Ohessa yhteistyöesitys ko-
konaisuudessaan.

Libyassa on edessä epävarma 
siirtymäaika, jonka lopputulos 
on vielä arvoitus. Maan sisäiseen 
valtataisteluun ovat valitetta-
vasti sekaantuneet sotilaallisella 
väliintulolla eräät ulkovallat se-
kä sotilasliitto Nato. On selvää, 
että parempi tulos saavutettai-
siin panostamalla rauhanomai-
siin keinoihin ja diplomatiaan.

YK:n valtuudet ylitetty

Nato ja länsiliittouma hyökkäsi-
vät Libyaan näiden omien sano-
jensa mukaan ”suojellakseen sivii-
lejä” Muammar Gaddafin julmuuk-
silta, ja sai lentokieltoalueen muo-
dostamiseksi valtuudet YK:n turval-
lisuusneuvostolta. Myöhemmin on 
tullut kaikille selväksi, että ”siviilien 
suojelun” sijasta kyse oli sotilaalli-
sen vallanvaihdoksen toteuttami-
sesta Libyassa. On myös selvää, et-
tä YK:n turvallisuusneuvoston pää-

töslauselman myöntämät valtuudet 

ylitettiin monin tavoin ja tarkoituk-
sellisesti. Liittouma ilmoittikin myö-
hemmin avoimesti tavoittelevansa 
Gaddafin syrjäyttämistä.

Tämän ’humanitaarisen’ in-
tervention todelliset perusteet 
ovat tietysti strategiset tavoitteet 
ja öljy. Gaddafin kanssa pitkään 
yhteistyötä tehneet suurvallat ha-
lusivat tukevamman jalansijan 
maan luonnonvarojen hallintaan.

Me allekirjoittaneet emme 
voi hyväksyä tällaisia menettely-
tapoja. Ei ole mitenkään hyväksyt-
tävää, että maailman rikkaimmat 
valtiot katsovat asiakseen vaihtaa 
eri maihin itselleen mieluisia joh-
tajia sodan avulla. Sodasta kärsi-
vät aina pahiten siviilit, joilla ei kui-
tenkaan ole minkäänlaista sanansi-
jaa mahtimaiden strategiapöydissä.

Kansainvälisen yhteisön tu-
lisi välittömästi lopettaa sotilaal-
linen sekaantuminen Libyan tilan-
teeseen. Mahdollinen jatko-ope-
raatio demokratiakehityksen ta-

kaamiseksi on saatettava suoraan 
YK:n ja OAU:n alaisuuteen. Ase-
vientikielto on asetettava voimaan.

Me allekirjoittaneet vaadim-
me ulkomaisia sotavoimia pois-
tumaan Libyasta. Vaadimme, et-
tä Libyan kohtalosta saa päättää 
Libyan kansa, eivät Naton, USA:n 
tai EU:n johtajat. Libyan jäädytet-
tyjen varojen lisäksi pommituksis-
ta vastuussa olleiden maiden tu-
lee myös kantaa taloudellista vas-
tuuta tuhotun infrastruktuurin jäl-
leenrakentamisessa ja siviiliuhrien 
omaisten tukemisessa. Kaikkien 
sodan osapuolten ihmisoikeusri-
kosten selvittäminen on annettava 
puolueettoman tahon vastuulle.

PAND
 Taiteilijat rauhan puolesta,
 Suomen Rauhan puolustajat, 
Suomen Hands off Venezuela 

Nato:n rikollinen toiminta tuomitaan

Sosialismia rakennetaan eri puolilla maail-
maa kansalaisten parhaaksi (Kominformin 
uutiskooste)

”Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa rakennetaan tänään sosialismia eri 
muodoissaan. Kiinan, Kuuban, Korean DKT:n, Venezuelan ja Ecuadorin 
harjoittamille ohjelmille on olemassa kansalaisten laaja tuki. Sosialistisen 
suuntauksen ansiosta esimerkiksi Ecuadorissa on voitu toteuttaa lukuisia 
parannuksia pitkään köyhyydessä eläneiden kansalaisten arkeen. Kuuba 
ja Korean DKT rakentavat puolestaan sosialismia huolimatta imperia-
listien jatkuvasta painostuksesta. Globaali kapitalismi pyrkiikin kaikin 
keinoin murskaamaan nämä suuntaukset. Tuki edistyksellisten kansojen 
kamppailulle paremman elämän puolesta on välttämätöntä.”

Venezuela nostaa minimipalkkoja
Caracas, 1.9. (Prensa Latina) -- Minimipalkkojen kymmenen prosentin 
korotus astui hallituksen  asetuksella voimaan Venezuelassa torstaina 
1.9.2011. Minimipalkka on nyt 1548 bolivaria (360 dollaria). Minimipal-
kan korotus on toinen vaihe maan presidentti Hugo Chavezin viime 
huhtikuussa käynnistämästä projektista perheiden tulojen lisäämiseksi. 
Ensimmäinen vaihe aloitettiin 1. toukokuuta nostamalla tuloja 15 pro-
sentilla. Minimipalkkojen korottaminen on ollut pysyvä osa Chavezin 
politiikkaa jo 12 vuotta, kertoi Venezuelan työministeri Maria Cristina 
Iglesias medialle tässä yhteydessä.

Uusi asetus ei hyödytä ainoastaan työläisiä, vaan myös eläkeläisiä 
ja muita eri syistä työelämästä vetäytyneitä ihmisiä. Iglesias toteaa, 
että kyse on osasta Venezuelan hallituksen johdonmukaista sosi-
aalipolitiikkaa. Hän muistutti tässä yhteydessä, että vuodesta 1999 
lähtien on maassa luotu 3.5 miljoonaa työpaikkaa ja että työttömyys 
on vuoteen 2011 mennessä vähentynyt 16 prosentista prosenttiin.  

Pohjoiskorealaisen jättivoimalan vedenjuoksu-
tustunneli valmistunut
Pjongjang, 30.8. (KCNA) -- Korean demokraattisessa kansantasavallassa 
valmisteilla olevan jättimäisen Huichonin vesivoimalan vedenjuoksu-
tustunneli on valmistunut. Kymmeniä kilometrejä pitkän tunnelin avulla 
täytetään suuria patoaltaita syvällä vuoristossa, jossa yhdistyvät Jang- ja 
Chongchon -joet. Tunnelin rakentaminen on kestänyt 800 päivää. On-
nistuneesti suoritettu rakennustyö takaa osaltaan sen, että Huichonin 
voimalaitoskompleksi valmistuu ja alkaa tuottaa sähköä suunnitellun 
aikataulun mukaisesti. 

Huichonin jättiprojektin toteuttamiseen ovat tavan mukaan osal-
listuneet voimala-ammattilaisten lisäksi Korean kansanarmeijan yk-
siköt ja monet vapaaehtoisjärjestöt. Pääsihteeri Kim Jong Il on use-
aan otteeseen tehnyt tarkastuskäyntejä Huichonin voimalatyömaalle.  

Kuuba aloittaa valokaapelin hyödyntämisen in-
ternetpalveluissaan
Havanna, 28.8. (Prensa Latina) -- Kuuba ryhtyy lähikuukausina hyödyn-
tämään internetpalveluissaan Kuuban, Venezuelan ja Jamaikan yhdistä-
vää 1600 kilometriä pitkää vedenalaista valokaapelia, jonka asennustyöt 
saatiin Kuuban osalta päätökseen heinäkuussa. Lähikuukausina alkaa 
tiedonsiirto satelliittiyhteyksistä valokaapeliin, kertoi Kuuban informaa-
tion ja kommunikaation varaministeri Boris Moreno heinäkuussa Kuu-
ban kansalliskokouksen jäsenille ja sittemmin www.cubasi.cu ja www.
cubadebate.cu -sivustoilla. Moreno on todennut, että uusi tiedonsiirto-
järjestelmä nopeuttaa yhteyksiä, mutta ei alenna kustannuksia.
     Kuuban internetpalveluita tehostetaan tieteellisessä tutkimuksessa, 
kulttuuri- ja taidekeskusten toiminnassa, kirjastoissa, sairaaloissa, hal-
lintovirastoissa, tietokonekerhoissa ja väestön keskuudessa yleensäkin 
kertoi Moreno ja lisäsi, että internetpalveluita kotitalouksiin rakennetaan 
taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa. Kaikkia internet-palveluita 
tullaan kehittämään edelleen, sanoi Moreno. Hän totesi tässä yhteydes-
sä, että Yhdysvaltain hallitus estää Kuubalta pääsyn moniin tärkeisiin 
tiedostoihin internetissä. 

Kiina on ohittanut USA:n tietokonemarkkinoilla
Moskova, 23.8. (Venäjän Ääni)-- Yhdysvaltojen 30-vuotisen johtoaseman 
jälkeen henkilökohtaisten tietokoneiden markkinoilla sen on ensi kerran 
ohittanut Kiina. Kiinan tietokonemarkkinat kasvoivat tämän vuoden toi-
sen vuosineljänneksen aikana 14 prosenttia aina 18,5 miljoonan kappa-
leen tasolle.  Yhdysvalloissa lasku on ollut 4,8 prosenttia, mikä merkitsee 
17,7 miljoonaa yksikköä.

Johtavan vaikuttajan muuttuminen maailman tietokonemarkkinoil-
la on lainalainen tulos, kun otetaan huomioon kiinalaisen tuotannon ja 
ennen kaikkea Lenovon voimakas kehittyminen. Viimemainitun yhtiön 
tulot ovat lisääntyneet melkein puolella viimeisen vuosineljänneksen 
aikana. Yhdysvaltojen Hewlett-Packard aikoo puolestaan luopua tieto-
konealasta. 

Ecuador kehittää mittavaa asuntotuotanto-oh-
jelmaa
Quito, 20.8. (Prensa Latina) -- Ecuadorin hallitus on käyttänyt neljän vuo-
den aikana 900 miljoonaa dollaria asuntojen rakentamiseen erityisesti 
vähävaraisille perheille. Maan asunto- ja kaupunkikehityksen ministeri 
Alter Solis kertoi medialle Guanquilissa, että Ecuadorin kansan vallan-
kumouksen hallitus tähtää asuntopulan poistamiseen vuoteen 2020 
mennessä. 

Viimeisten neljän vuoden aikana hallitus on rakennuttanut 210 
000 asuntoa, mutta epävirallisten tietojen mukaan uusia asunto-
ja tarvitaan vielä 700 000 - 1000 000 yksikköä, mikä merkitsee noin 
10 miljardin dollarin investointeja, sanoi ministeri. Hallitus täh-
tää joka tapauksessa sosiaaliseen asuntotuotantoon, hän painotti.  


