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Työehtojen heikennykset torjuttava
pysyvästipysyvästi

Äskettäin on käyty taisteluja työpaikkojen puolesta.
Valtiolla on "tuottavuusohjelma" työpaikkojen karsi-
miseksi. Elintason alentamisesta on tehty kilpailukykyä
lisäävä tekijä. Vaalien jälkeen taisteluun leikkauksia
vastaan. Uhattuna silloin ovat työpaikat ja toimeentulo.

Sivut 2, 3, 4 ja 5

Terveydenhoitoon saatava riittävästi määrärahoja

Emme tarvitse aseita hyökkäyssotaan
Kansamme enemmistö torjuu Nato-
jäsenyyden. Lupaa kysymättä ar-
meijaamme varustetaan Nato- yh-
teensopivaksi ja uhrataan paljon
rahaa  mielipiteiden kääntämiseksi
Nato-myönteisiksi. Ainoa keinomme
selviytyä on puolueettomuus ja hyvät
naapurisuhteet. Nato on huonoin
vaihtoehto, joka tulee kyetä torju-
maan.

Sivut 11 ja 20

Päättäjät pyrkivät tuhoamaan julkiset
palvelut ja siir tämään  ne voiton-
tavoittelijoille. Terveydenhuollolle käy
tässä huonosti. Talouskriisi kriisi ajaa
päättäjiä köyhän taskuille riistämään
myös terveydenhuollolta määrärahat.
Kuvassa helsinkiläiset vetoavat päät-
täjiin palvelujen säilyttämisen puo-
lesta. Enemmän kuitenkin väkeä
tarvitaan.

Sivut 6 ja 9

Sivut 2-3
-Pienituloisiin kohdistetut
leikkaukset väärä suunta
-Irlannin talouskriisi
-Talouspolitiikan valuvikaan
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-Ei korppi korpin silmää noki
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Pienituloisiin kohdistetut leikkaukset väärä suuntaus

Eduskunnassa on käsiteltävänä lakiesitys, että jos alle 25-vuotias
kieltäytyy koulutuksesta, toimeentulotuen perusosaa voidaan leikata
20 %. On perusteltu, että toimeentulotuessa ketään ei jätetä heitteille,
mutta kun laki säädetään, tulee taas yksi uusi ongelma toimeentuloturvan
saamiseen.

Toinen uusi esitys on, että jos keskeyttää opiskelun, ei saa
työttömyysturvaa. Sata-komiteasta näyttävät jääneen keppi, mutta eivät
toimeentuloturvan korotukset. Työmarkkinatuki esimerkiksi nousee
kuukausitasolla 3 euroa! Tulos on siis ei mitään. Jo nyt työttömyysturva
voidaan evätä, jos kieltäytyy koulutuksesta. Eli jos opiskelee, menettää
työttömyysturvan ja  jos lopettaa opiskelun, menettää työt-
tömyysturvan ja jos ei opiskele, rajataan toimeentulotukea.

Aiemmin on ollut jo menettelyä, ettei myönnetä toimeentulotukea,
jos ei hae työtä.  Nyt rajaus lisätään opiskeluun ja opiskelun
lopettamiseen. Työttömyysturvaa taas rajataan, jos ei ole täyttänyt
työssäoloehtoa eikä sitä saa jos opiskelee. Käytännössä rajausta tehdään,
jos on kirjoilla, mitä lakikaan ei suoraan edellytä, sillä opiskelu voi olla
jo päättynyt tutkintopapereiden odottamisen takia. Opintotukea taas
rajataan opintojen keston mukaan. Tällöin tulee tilanteita, ettei saa
opintotukea, eikä työttömyysturvaa, koska katsotaan opiskelijaksi.
Jos sitten on sairastuminen, korvaukset rajataan minimaalisiksi eivätkä
rahat riitä.

Tämä on luukuttamista. Käytännössä ei enää tiedä, minkä luukun
kautta on haettava, ja mikä on tulkinta kussakin tapauksessa. Lisäksi
tiedetään tiukkuus, jolla toimeentulotukea myönnetään, ja asumistukeen
on laskettu omavastuut ja vuokrat ovat nousseet. Kun laskuja jää
maksamatta, ne menevät perintätoimistoon ja ulosottoon. Käräjä-
oikeuksien tuomarit tekevät päätöksiä perinnästä ja ulosotosta velkojien
hyväksi liukuhihnalta.  Lopputulos on, että ollaan kummallisten asioiden
viidakossa, jossa oikeuksia ei enää tiedetä.

Työttömyyden kasvu on voimakkaasti pahentanut ongelmia, kun
ansiotyötä ole. Tähän liittyy perusvirhe, joka on luukuttamiseen
johtavan leikkausajattelun taustalla.  Tämän päivän Suomessa
yhteiskunta on vetäytynyt työllistämisvastuusta. Aiemmin valtiovallan
tehtävä oli järjestää tarvittaessa työtä ja perinne oli sieltä 1860-luvulta
asti, että työtä tarvittaessa järjestettiin. Nyt ei. On luotu ajattelutapa,
että työ on ihmisten omasta aktiivisuudesta kiinni, omavastuulla. Kun
kuitenkin työpaikkoja on 250 000 – 300 000 vähemmän kuin hakijoita,
tuollainen logiikka ei toimi. Se johtaa syrjäyttämiseen.

Yhteiskunnan vetäytyminen työllistämisvastuusta konkretisoituu
siihen, että työllistämiseen osoitettuja varoja työhallinnon aktiivisen
työvoimapolitiikan momentillle nykyisellään  numerolla 30.51 ei ole
lisätty, ei edes pitkäaikaistyöttömyyteen. Sanotaan, että tämä on vain
yksi momentti. Se on kuitenkin se, mitä on jäljellä yhteiskunnan vastuun
ottamisesta työllistämisestä. Siellä on rahaa,  mutta sitä ei ole
työttömyyden kasvaessa lisätty. Satakomitean työn epäonnistumisen
yksi syy on, että nämä asiat eivät olleet käsittelyssä. Askartelu
toimeentuloasioissa irrallaan työllisyydestä ei johda haluttuun
tulokseen. Opiskelu on tärkeää, mutta sitäkään ei tule käsitellä irrallaan
työllisyydestä. Tarvitaan elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa, mutta sekin
tarvitsee rinnalleen yhteiskunnan vastuuta työllistämisestä. Telakoiden
tulevaisuus tulee turvata, mutta jälleen on sanottava, että tässä ja nyt
tarvitaan yhteiskunnan työllistämistoimia. Sen rinnalla tarvitaan
työmarkkinatuen, opintotukien yms. pienten etuuksien korottamista.

Kansan ääni/Pekka Tiainen

Helsinki joulukuu 2010

Kaikkien pieleen  menneiden
val tion ja EU:n uusliberal is-
tisten projektien loppuvaihee-
seen  kuuluu syyl l i sten  pal -
k i tseminen ja muiden ran-
kaiseminen. Tämä pätee talo-
uskriisiin joutuneiden maiden
ja pankkien pelastustöissäkin.
Vajeet paikataan pienituloisia
verottamalla ja peruspalveluja
leikkaamalla.

Yhdysvaltain pankkien kon-
kurssit johtivat maailmanlaajui-
seen lamaan. Kreikka pääsi aikanaan
Emuun tilastokikkailulla. Kreikka
eli vuosia velaksi ja salasi taloutensa
tilanteen.  Kreikka on ajautunut
pahaan jamaan. Sen vaikeudet
uhkaavat koko euroaluetta.

EU:n stressitesti t hui-
jausta
Yleisen epävarmuuden hälven-
tämiseksi EU halusi kaunistella
pankkien kuntoa. EU:n jäsenmai-
densa  suurimmille pankeille teke-
mät stressitestit vähättelivät roi-
masti pankkien riskejä, ja siksi
myös testitulokset kaunistelivat
pankkien kuntoa. Teollisuusmaiden
järjestön OECD:n julkaisema kriit-
tinen tutkimus paljastaa, että todel-
lisuudessa viiden velkaisimman EU-
maan pankkien riskit ovat kuusi
kertaa EU:n testituloksia suu-
remmat. Nämä ns. PIIGS-maat ovat
Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja
Espanja. EU:n testissä pankkien
riskeihin huomioitiin mahdolliset
tappiot vain lyhytaikaisesta rahoi-
tusomaisuudesta, kun pankit kär-
sivät menetyksiä saatavien kir-
jaustavasta riippumatta. Testeissä
otettiin huomioon vain murto-osa
riskisaatavista - todelliset riskit
unohdettiin.  OECD:n tutkimus
muistuttaa, että kirjanpidollinen
jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin saa-
taviin menettää tyystin merki-
tyksensä, jos riskit todella toteu-
tuvat. Yksi EU:n testien keskeinen
oletus oli, että valtiot aina hoitavat
velkansa. Testejä onkin osuvasti
nimitetty “kusetukseksi”.

Suomalaisten pankkien riskit
olivat OECD:n selvityksessä kol-
minkertaiset EU:n arvauksiin ver-
rattuna: niiden tilanne ei ole hyvä,
mutta parempi kuin EU- ja euro-
mailla keskimäärin.

Kreikan tukipäätöksen yh-
teydessä Jyrki Katainen arveli
“kansanvallan saaneen niskalenkin
markkinavoimista”. EU:n talous-
komissaari Olli Rehn lauloi kesällä
viran puolesta: “Talous on tulossa
hyvin vakaalle pohjalle”. Huijaus ei
muuta maailmaa; huijareita ei
helposti huijata. Pankit ja sijoittajat
arvelevat, että Kreikan valtio voi
päätyä velkasaneeraukseen kolmen
vuoden kuluessa. Kreikan ja muiden
euroalueen kriisivaltioiden Irlannin,

Portugalin ja  Espanjan
markkinakorot ovat olleet nou-
sussa. Keinottelijoiden mielestä
velkaisimpiin eurovaltioihin liit-
tyvät riskit ovat kasvaneet. Suu-
rimmat riskit luuraavat EU-maiden
pankkien taseissa.

Kyl lä valtio EU-kyydin
maksaa...
Vuonna 2008 alkanut talouskriisi
iski seuraavaksi Irlantiin. Valuut-
takriisi kärjistyi.  Irlannin valtion-
lainojen korot ponkaisivat taivai-
siin. Irlannin johtajat vakuuttivat
pitkään, että  he eivät tarvitse
tukipaketteja, mutta lopulta pyysi-
vät apua. Irlannin pankkien velt-
touden ja niiden valvonnan lai-
minlyönnit ovat johtaneet tilan-
teeseen, jossa Suomenkin veron-
maksajat asetetaan uudelleen toisen
maan velkojen ja vastuuttoman
talouspolitiikan takuumiehiksi.
Suomen taattavaksi jää korkoineen
741 miljoonaa.

Pankkien pitäisi kantaa liike-
riskinsä tavoitellessaan voittoja.
Muiden maiden vastuunotto Krei-
kan veloista on EU:n perustuslain
mukaan laiton! Artikla 125 kieltää
yhteisvastuun: “Jäsenvaltio ei ole
vastuussa eikä ota vastatakseen
sitoumuksista, joita toisen jäsen-
valtion keskushallinnoilla, alueel-
lisilla ,  paikallisilla  tai muilla
viranomaisilla, muilla julkisoikeu-
dellisilla laitoksilla tai julkisilla
yrityksillä on”.

EU-federalistit selittävät, että
EU- ja Emu-oloi ssa on kan-
salaisten uhrauduttava keinot-
telijoiden hyväksi.  Tätä kuvaa
vertaus: Joukko ihmisiä oli pudon-
nut laivalta hyiseen mereen. EU-
laivan kapteeni huutaa hädässä
oleville: - Pitäkää toisianne kädestä
kiinni! Aikansa vettä poljettuaan
kaikki painuvat pinnan alle. Järkevä
neuvo olisi: - Uikaa rantaan päin,
hakekaa vene tai uimarengas ja
auttakaa toverinne rantaan!

EU-maiden ei tule taata ongel-
mavaltioiden velkoja. Tuppurainen
Tappuraisen takuumiehenä on
kehno vaihtoehto.

Lainan vakuudet
Kataisen jutut Ir lannin lainan
takuista on sisäpiirihuumoria vaa-
lien edellä.  Hän tuskin kertoo
tällaisia  vitsejä EU:n Ecofin-
kokouksissa. “Itsenäinen” Suomi ei
voi vaatia, että Irlanti ei saa olla

yritysveroparatiisi. Onko Katainen
vaatinut takuiksi laivalasteittain
viskiä vai pubin Dublinin sivu-
kadulta?

Euron kriisi
Taloustieteen nobelisti Paul Krug-
man toteaa: “Eurosotkun ydin ei
ole holtiton valtiontalouden hoito,
vaan euron joustamattomuus. Ja
koska eurosta ei voida enää luopua,
ainoa tie eteenpäin on poliittisen
yhdentymisen syven-täminen, jotta
Euroopan maat alkavat toimia
Yhdysvaltain osavaltioiden ta-
voin.”

Tämän ovat EU-johtajat sisäis-
täneet. He näkevät liittovaltio-
kehityksen ainoana keinona estää
EU:n ja euroalueen hajoaminen. EU-
maiden kansalaisten keskuudessa
vastarinta on koko ajan nousussa,
joten vallan keskitys ei tuo ratkaisua
ongelmiin. Joka maassa pohditaan,
mikä valuutta otetaan käyttöön, jos
rahaliitto hajoaa.

Seuraavaksi uppoaa Por-
tugali
Irlannin tuki on EU.ssa vain en-
siapua. Emu on nyt kuilun partaalla;
Portugalia ja Espanjaa odotetaan jo
letkajenkkaan.

The Guardian -lehden diplo-
maattilähteiden mukaan pelas-
tettavien maiden listalla on Por-
tugali.  Portugali kiistää avun-
tarpeen.  Saksan Angela Merkel
väläytti maansa lähtevän eurosta,
jos sen tahtoa ei toteuteta.

Mari uskoo. Jyrki toivoo.
Jutta unelmoi.
Suomen poliittiset johtajat uskovat,
että ongelmat poistuvat, jos sulkee
silmät, panee tulpat korviin ja
ajattelee, miten EU-jäsenyys tuo
Suomeen investointeja, rauhaa ja
hyvinvointia ja miten vaikutamme
Euroopan asioihin EU:n ytimissä.¨

Hajoaako Emu ja unioni?
Korviaan myöten velkaantuneet

maat eivät ole selvinneet ilman
devalvointia .  EU:ssakin paras
ratkaisu on velkamaiden irrot-
taminen eurosta. Yhteisvaluutta on
liittovaltion edellytys. Joka puo-
lella EU:lle pohditaan vaihtoehtoja.
Meillä  on heitetty ajatus mm.
Pohjolan Unionista -  Pohjois-
maiden liitosta, johon Baltian maat
voisivat liittyä.

Irlannin talouskriisi

Juhani tanski on STP:n edus-
kuntavaaliehdokas K uopion
Vaalipiirissä

Juhani Tanski
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Saatiinpa taas
näyttö herrojen ra-
jattomasta ove-
luudesta. Näyttö
saatiin Kreikan
k a r m a is e va s t a
konkurssiuhasta.

Sillä oli ulkomaisten pankkien
holtittomasti ilman vakuuksia
antamaa velkaa 218,5 miljardia
euroa,  20 000 euroa jokaista
asukasta kohti.  Kun velkojat,
suurpääoman pankit,  halusivat
toisiltaan omiaan pois,  koko
Eurooppa oli kauhuissaan. Asia
hoitui, kun EU-maat r iensivät
veronmaksajien rahoilla apuun,
ettei maailma ajautuisi finans-
sikriisiin.

Kuinkas sitten kävikään?

Heti perään kerrottiin Irlannin
entistä pahemmasta kurimuksesta.
Irlannin pankkien velka ulkomaan
suurpääoman pankeille on 620
miljardia euroa, karmaisevat 151
000 euroa asukasta kohti. Taas EU
riensi verorahoineen apuun. Sinne
suurpääoman taskuihin meni 85
miljardia veroeuroa, joka on 170
euroa jokaista eu-asukasta kohti.
Eikä tässä kaikki. Kreikan katast-
rofin perusteella ainakin kaksi
muuta maata on katastrofaalisessa
jamassa. Portugalin pankkien velka
ulkomaille on 22 000 euroa asu-

kasta kohti ja Espanjan 18 000
euroa asukasta kohti. Niidenkin
pankit olivat saaneet velkaa ilman
vakuuksia.

Näissä tapauksissa neljän maan
pankit ovat juonitelleet itselleen
mielettömän suuren velan 1 886,8
miljardia euroa riihikuivaa rahaa.
Siitä osa on jo kadonnut johonkin,
eikä kukaan tiedä paljonko vielä on
kadoksissa, sillä eihän niitä  ole
poltettu. Suurpääoman suunnitel-
miin ei alun alkaenkaan ole kuulunut
velan kokonaan takaisin mak-
saminen. Se kokeilee kuinka pitkälle
poliitikkojen verorahkeet kestävät.
Koko idea perustui siihen, että
pankit lainaavat toinen toisilleen,
mutta lopulta antavat rahat velaksi
ulkopuolisille, joiden velan maksu
jätetään kansalaisten kontolle –
parempiosaisille  vähemmän ja
pienituloisille enemmän.

Mikäli tässä olisi toimittu ns.
markkinatalouden periaatteiden
mukaan, silloin vakuudettoman
lainan antanut pankki on tehnyt
riskisijoituksen. Jos velallinen ei
kykene velkaansa hoitamaan, pank-
ki häviää riskin ja kärsii tappion
nahoissaan. Ulkopuolisten maksa-
mattomat velat ovat heidän voittoja,
jotka koituvat pankkien tappioksi.
Niitä  finanssikapitalistit eivät
suurin surminkaan hyväksy, siksi

ne vaativat poliitikoilta  pääsyä
tavallisten kansalaisten kukkarolle
ja myös pääsevät. Pankit ja po-
liitikot toimivat yhteistuumin kuin
korppiparvi haaskalla!

o o o

Viimeaikoina on puhuttu toi-
saalta työn ihannoinnista ja huo-
noista esimiehistä, jotka kiusaavat,
aiheuttavat ahdistusta,  työuu-
pumusta ja pilaavat työilmapiirin.
Työssä viihtymisestä puhutaan
kuin uudesta asiasta. Se ei ole uusi
eikä yksin esimiesasia.  Se on
seurausta kapitalismin luonteesta,
r iiston kovenemisesta – loput-
tomasta voittojen kasvattamisesta.

Jokaisen toivoisi muistavan ja
tietävän, että EU on pakottanut
väärentämään työllisyystilastoja.
Niiden on näytettävä todellisuutta
paremmilta, kun pitää todistaa, että
työttömyyttä ei ole, on vain teki-
jöiden puutetta.  Kukaan ei ole
huolissaan siitä ,  että  miljoona
kaksisataatuhatta  työtekijää on
pätkätöiden työttömyyskierteessä
ja tekee töitä työtuntien mukaan
enintään kuusi kuukautta vuodessa.
Lisäksi tavalla tai toisella työ-
voiman ulkopuolelle on siirretty,
syrjäytetty kolmesataatuhatta
ihmistä.

Tätä joukkoa kiusataan vii-
meisen päälle, kun kapitalistien
ruoska selkäänsä soittaa. Ruos-
kinnan seurausta kuvaa se, että
1990–2008 työläisten palkat kas-
voivat 65 prosenttia,  mutta voitot
kapitalistien suurpalkkojen kanssa
305 prosenttia.

Tästä itse kukin voi miettiä onko
työväenluokka nukahtanut?

o o o

Eduskuntapuolueet arvelevat,
että  tulevista eduskuntavaleista
tulee verovaalit. Voi olla, kun niillä
on niin kova ääni. Se raikuu kaikissa
valtamedioissa. Siihen on varau-
duttava. Siksi on paikallaan muis-
tella menneitä eli viimeksi toteu-
tettua todella suurta, veret sei-
sauttanutta, verouudistusta vuonna
1993. Silloin yritys-, pääoma- ja
todella suurten palkkatulojen vero-
tuksesta leikattiin puolet pois ja
osinkotulojen verotus poistettiin
kokonaan. Progressiivisesta vero-
tuksesta otettiin pitkä askel kohti
tasaveroa.

Entä tulokset? Siinä vaiheessa
tuotannon lasku oli jo päättynyt,
mutta alkoi raju pääomien ja tuo-
tannon virtaaminen pois maasta.
Teollisuudesta katosi satatuhatta ja
maataloudesta toiset satatuhatta

työpaikkaa, eikä niitä ole saatu
takaisin. Vuoden 1990 työtuntien
todellista  määrää ei ole vielä
läheskään saavutettu, vaikka työ-
voima on lisääntynyt sadalla-
tuhannella. Verojen alennus, kuten
nyt tiedetään, ei parantanut työl-
lisyyttä, kävi päinvastoin!

Yhdeksänkymmentäluvun vero-
uudistuksesta lähtien tasaveroon
siirtyminen on muuttanut todel-
lisuudeksi sanonnan, että verot
kansan verta juo.  Jos tulevista
vaaleista tehdään pelkät verovaalit,
silloin palkkatyöläisten on ase-
tettava kaiken yli meneväksi vaa-
timukseksi sen,  että  verot on
kerättävä maksukyvyn mukaan.
Kaikki tuloverot laidasta laitaan on
muutettava progressiivisiksi!

o o o

Jo tästäkin vähästä nähdään, että
herrat ovat todella ovelia maailmalla
ja meillä. Eduskunnassa he ovat
rahoittaneet toinen toisensa jakaen
meidän verorahojamme runsaalla
kädellä puoluetukina ja palkinneet
itsensä jumalattomilla palkoilla ja
muka kulukorvauksilla. Eduskun-
nassa toimitaan yli puoluerajojen
tavalla, jossa musta korppi ei toisen
korpin silmää noki.

 Kai Kontturi

Ei korppi korpin silmää noki

Ulosottovirastot ja perintätoi-
mistot ulosmittaavat pankki-
tuet Irlannin, Kreikan, Saksan
ja Ranskan pankeille – talous-
politiikan valuvikaan tarvitaan
peruskorjaus

Irlannin valtiolla oli vain vähän
velkaa, ennenkuin Irlannin pankit
romahtivat tappioineen valtion
syliin vuosi pari sitten. Nyt Suomi
laitettiin osaltaan takaamaan Irlan-
nin pankit 740 miljoonalla eurolla.
Osa siitä on suoraa takausta pan-
keille ja  osa takausta Irlannin
valtiolle veloista, jotka johtuvat
pankkituesta.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun
Kreikan pankkien toiminnasta
aiheutuneita valtion velkoja oli
taattu 1,5 miljardilla eurolla tou-
kokuussa 2010. Silloin Kreikan
lainojen takaajiksi sitoutuivat
osaltaan Irlanti, Portugali, Espanja
ja Italia. Jo silloin nähtiin, että jos
ne eivät pysty velkaisuuttaan
kattamaan osuutta, Suomen katet-
tavaksi tulee niidenkin osuus.

Meillä siis paukutellaan henk-
seleitä Euroopan ja maailman pelas-
tajina. On meillä rahhaa. Annetaan,

kuka tarvii. Onko kuinka kauan?

Suomea ei 1990-luvun pankki-
kriisissä kukaan tukenut. Silloin
tehtiin aivan perusvirhe siinä, että
annettiin pankkitukea ottamatta
vastineeksi pankkien osakkeita.
Norja otti ja kun pankit olivat taas
tolpillaan, niiden osakkeiden kurs-
sinousu toi Norjan valtiolle hyötyä
enemmän kuin pankkituen määrä.
Suomessa rahat lahjoitettiin. Siis
lahjoitettiin! Lahjoitettiin! Aivan
uskomatonta nöyristelyä pankkien
edessä. Nyt siis taas ollaan  anta-
massa pankkitukea muiden joukossa
tällä kertaa Irlannin pankeille.

Suomessa pankkitukilahjaraha
jaettiin Meritalle, nykyisin Nor-
dea, ja OKO-pankille, nykyiseltä
nimeltään Pohjola pankki.  Nyt
Nordea on ruotsalainen pankki, jolla
on tytäryhtiöitä eri maissa, kuten
Suomessa. Rahat siis lahjoitettiin
ei-kotimaiselle pankille.

Pankit aiheuttivat tämän kriisin.
Eivät yksin, mutta ilman pankkien
rahantekoa kriisi ei olisi tullut
tällaiseksi. Nyt pankit on pelas-
tettu suunnattomilla summilla.
Joulukuun vaihteessa esillä olleiden
tietojen mukaan Yhdysvalloissa
tukisumma on 3400 miljardia dol-
laria eli liki 3 000 miljardia euroa.
Euro-alueen pankkien takaukset
ovat enemmän kuin EUn vuosi-
budjetti.

Kenen rahaa meillä ollaan jaka-
massa? Suomi -  brändiä kiillo-
tettaessa kulissien taakse on pii-
lotettu hälyttäviä asioita, joita ei
tunneta.

Suomessa velkomusasioiden
osuus kaikista käräjäoikeuksien
päätöksistä oli 1990-luvun laman
jälkeen noin viidennes ja nyt 60 %.
Aivan viime vuosina ne ovat kol-

minkertaistuneet yli 200 000:nteen
eli velkomuspäätöksiä tehdään
tuomioistuimissa 800 kappaletta
joka päivä. Perintäyhtiöiden vel-
kaperinnässä on 300 000 ihmistä tai
yritystä ja ulosottovirastoissa liki
250 000. Lukuja ei voi summata
suoraan, koska paljon on samoja.
Pelkästään ulosottovirastoissa
perittävä summa on noin 4 miljardia
euroa ja vuosittain peritään yli 700
miljoonaa euroa. Se on kutakuinkin
sama summa kuin Irlannille osoi-
tetut pankkitakaukset. Kannattaa
muistaa, että Stora Enso hukkasi
Yhdysvaltain tehdasostossaan 4
miljardia euroa.  Soneran arvo
puolestaan romahti UMTS-kau-
poissa 30 miljardia euroa. On meillä
rahhaa. Paukutellaan henkseleitä.
Kyllä kansa maksaa.

Velkaperinnässä tilanne on jyr-
kästi pahentunut sitten 1990-
luvun. Silloin valittiin täysin väärä
linja, kun sen vastapainoksi, että
velat vanhentuvat 15 vuodessa,
perintää ja ulosottoa on vastaavasti
kiristetty ja Lindorffin kaltaiset
perintäyhtiöt on päästetty ryö-
väämään ihmisten ja  yritysten
rahoja.  On jopa siirretty nor-
maalilaskutusta perintäyhtiölle
kuten HUSn, Helsingin ja Uuden-
maan Sairaanhoitopiirissä. Kannat-
taa muistaa, että perintäyhtiöt,
kuten Lindorff ja Intrum Justitia
ovat ulkomaisia ja siirtävät peri-
mänsä voitot ulkomaille.

Pääongelma on, että pankkeja ei
ole pantu kantamaan vastuutaan
toimistaan. Oikeuslaitos on  alis-
tunut rooliinsa velkaperintäjär-
jestelmän jatkeena eikä puutu
pankkien ja  muiden velkojien
virheellisiin menettelyihin. Asian-
ajobusiness kuorii omat voittonsa
palkkioina päältä,  koska niille
maksetaan, olipa tulos mikä vain ja
pankit ovat hyviä maksajia.

Pankkien valtaan puuttumisen
ohella aivan ykköskysymys on
työllisyys ja toimeentulo.

Sata-komitea epäonnistui siksi,
että toimeentulon parantamiseen
tarvitut rahat käytettiin finans-
sikriisin vahinkoihin. Tässä kon-
kreettinen asia oli, että valtion
budjettiin synnytettiin iso aukko,
kun sieltä  piti kattaa miljardi
Kelalle. Kelan tarve johtui siitä, että
poistettiin työnantajan kansan-
eläkevakuutusmaksu hyvitykseksi
työeläkemaksukorotuksista, joka
johtui työeläkerahastojen menetyk-
sistä finanssikriisissä. Menetys jäi
sitten pienemmäksi, mutta kansan-
eläkevakuutusmaksun poistoa ei
peruttu.

Sata-komitean ongelma liittyi
alun perin siihen, että menoja  ei
saanut nostaa. Eli jos nostetaan
perusturvaa, ansioturvaa on vähen-
nettävä ja päinvastoin. Jos järjes-
tetään työtä pitkäaikaistyöttömille
ja työttömille, joiden työttömyys
uhkaa muuttua pitkäaikaistyöt-
tömyydeksi,  työmarkkinatuen
saajien lukumäärä pienenee, jolloin
työttömyysturvaa voidaan paran-
taa eivätkä työttömyysturvamenot
edes kasva, vaikka työttömyys-
turvaa korotetaan. Tämä osaltaan
osoittaa, että keinoja on,  mutta
ongelma on, että työllistämiseen ei
ole lisätty varoja tarpeellisessa
määrin Tämä on ideologinen valinta
Työllisyys on haluttu sysätä
yksilöiden vastuulle, kun aiemmin
valtiovallalla oli velvoite järjestää
tarvittaessa työtä. Tarvitaan uutta
suuntaa työllisyyspolitiikkaan niin,
että työtä tarvitsevat saavat työtä
ja sitä  kautta toimeentulon. Se
poistaa velkaantumista sen ohella,
että pieniä tuloja ja palkkoja on
tarpeen korottaa. Perintäyhtiöiden
saalistus tulee lopettaa ja pankeille
asettaa vastuuta toiminnastaan. Jos
pankit päästetään tavallisten ih-

misten rahoilla vastuustaan, kyl-
vetään samalla siemenet uusille
ongelmille.

Suomesta on tehty velkavan-
kileirien saaristo. Perintäyhtiöiden
ja ulosottovirastojen pihdeissä
olevat sadattuhannet ihmiset ja
yritykset on vapautettava perin-
nästä.  Se tulee rahoittaa pank-
kiverolla ja lisäämällä suurten
tulojen ja omaisuuksien veroja.

Piikkilankojen sijaan velkavangit
hallitaan sosiaaliturvatunnuksilla ja
salaisten tietojen vuotamisella
pankeille ja muille velkojille.

Valitettavaa on, että muutosta ei
tällä hetkellä ole näköpiirissä.
Pääsyy tälle on, että meillä ei ole
tällä hetkellä Suomessa sellaista
vaikutusvaltaista liikettä kuin sotien
jälkeisten vuosikymmenien Suomen
Kansan Demokraattinen Liitto,
jonka tehtävä oli koota kansaa ja
työtätekeviä toimimaan yhteis-
työssä paremman tulevaisuuden
puolesta. SKDLn hajottaminen
vuonna 1983 oli tässä suhteessa
käännekohta,  jolla  päästettiin
valloilleen eriarvoistava kehitys,
rahan vallan vahvistaminen,
NATO-suuntaus, ympäristön tur-
meleminen ja toisistamme huo-
lenpitämisen hylkääminen, jotka
tänä päivänä uhkaavat kansamme
tulevaisuutta.  Suomen Työväen-
puolue lähtee SKDLn perusaja-
tuksen soveltamisesta 2000-luvun
Suomeen ja siihen ovat tervetulleita
kaikki,  jotka haluavat edistää
yhdessä yhteisiä tavoitteita ketään
syrjimättä ja  kaikkien mukana
olevien omia lähtökohtia kun-
nioittaen luottamuksen ja oikeu-
denmukaisuuden perustalle raken-
taen.

Pekka Tiainen

Talouspolitiikan valuvikaan peruskorjaus

Pekka Tiainen on STP:n edus-
kuntavaaliehdokas Helsingin
vaalipiirissä
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EK:n vuodenvaihteessa jät-
tävä toimitusjohtaja Sakari
Tamminen sanoi 6.11-10 väli –
Suomen lehtiin    ja Kalevaan
antamassaan haastatte lussa
että lomien lyhentäminen voisi
olla yksi keino työurien piden-
tämiseen.Hänen mielestään
työuria pitäisi pidentää alusta,
keskeltä ja lopusta.Työaika on
Suomessa kuulemma maai l-
man lyhimpiä.Tamminen joh-
taa myös teräsyhtiö Rauta-
ruukkia.

Rautaruukin duunarit eivät
johtajansa sanomasta pitä-
neet,vaan lyhensivät työuraansa
vuorokauden mittaisella lakolla.
Nähtäväksi jää onko Tamminen
valmis pidentämään omaa työ-
uraansa – ja kuinka pitkään.

SAK:n puheenjohtaja Lauri
Lyly vastasi  Tammisen ulostuloon

STT:lle antamassaan lausunnossa,
että  työpanoksen kasvattamista
tulisi ensin hakea työttömien
työllistämisestä sekä osa -aikaisten
ja pätkätyöntekijöiden työajan
pidentämisestä.Kolmanneksi työ-
elämän pitää olla sellaista,että siellä
voidaan tehdä pidempää työuraa.

Työuran pidentämispuheet
kumpuavat väitteistä,että  Suo-
mesta suurten ikäluokkien jäädessä
eläkkeelle loppuvat Työläiset ihan
tykkänään ja  kapitalistit jäävät
ilman työvoimaa.Toinen usein
kuultu väittämä on,että työikäisten
ikäluokkien pienentyessä loppuvat
rahat joilla eläkkeet maksetaan.Nä-
mä väitteet eivät kestä lähempää
tarkastelua.

Ongelma ei ole lisääntyvä elä-
keläisten, vaan tuo Lylynkin mai-
nitsema työttömien ja pätkätyö-
läisten määrä.Työikäisestä väes-

töstä on työelämän ulkopuolella
puoli miljoonaa ihmistä ja miljoona
tekee osa-aikaisia ja muita pät-
kätöitä.Se on ongelma.Työttömille
pitää saada työtä ja pätkätyöläisille
kokoaikaista työtä.Ongelmana vain
on,että  työllistämishaluttomat
työnteettäjät eivät palkkaa yhtä-
kään duunaria, jos ei ole äärim-
mäinen pakko. Silloinkin he maksa-
vat niin pientä palkkaa,että duunari
joutuu hakemaan lisätuloa luukulta.

K a k s i t o i s t a m i l j o o n a i se n
Kreikan talous meinasi keväällä
kaatua.  EU:n poliittinen eliitti
riensi apuun ja keräsi sille veljellisen
apupaketin,110 miljardia euroa.Se
on käsittämättömän suuri raha-
määrä.

 Suomen työeläkeyhtiöt ovat
sij oittaneet Kreikkalaisiin jo-
uk kolainoihin 800 miljoonaa eur
oa.Suuri summa sekin.Se on
kuitenkin vain 0,6 prosenttia

työeläkerahastojen koko sijoi-
tuskannasta,joka kohosi maalis-
kuun lopussa peräti 130 miljar-
diin!(STT 8.5.2010)Suomen 1,2
miljoonan eläkeläisen yhteinen
varallisuus on siis 20 miljardia
suurempi kuin Kreikalle myönnetyt
lainat!Jokaisella eläkeläisellä on n.
108 000 euron sijoitukset.Yli mil-
joonan eläkeläisen keskimääräinen
eläke oli viime vuonna 1 050 euroa
kuukaudessa. Heillä on siis kah-
deksan ja puolen vuoden eläkkeet
jemmassa! Toisin on niillä, jotka
kuittaavat 40 000 eläkkeen joka
kuukausi... Eivät eläkerahat taida
olla aivan heti loppumassa ja työssä
olevat maksavat työllään koko ajan
lisää kassoihin.

  Eläkerahastoihin saadaan
lisä ä rahoitusta kunhan ne puoli
miljo onaa työtöntä ja syrjäytettyä
työlli stetään.Se voidaan toteuttaa
lyhent ämällä työaika kuuteen

tuntiin päivässä ja  30 tuntiin
viikossa ansiotasoa alentamat-ta
sekä laskemalla eläkeikä ras-
kaimmissa töissä kuuteenkym-
meneen.

Yhtei skunnan kustannuk-
sella korkeasti koulutetut, ke-
vyttä työtä tekevät herran kekkulit
velvoitetaan työskentelemään
vähintään 40 vuotta. Samalla saa-
daan palkkatulojen osuutta kansan-
tulosta nostettua oikeaan suun-
taan.Mitä enemmän on porukkaa
työssä, sitä enemmän saavat kun-
nat ja  valtio verotuloja ja sitä
parempia palveluja ne pystyvät
tarjoamaan.-

Siis työaika kuuteen tuntiin
päivässä , 30 tuntiin viikossa
ansiotasoa alentamatta,sekä elä-
köitymisikä kuuteenkymmeneen!-
Heti. Se ei ole kohtuuton vaati-
mus.

Markku Nieminen

Työaikaa ja työuraa lyhennettävä

Maaseudulla, pienissä kunnissa
ja yleensä haja-alueilla jakelu on
Etelä-Suomen suuriin kasvualu-
eisiin (Tampereen-,  Turun- ja
pääkaupunkiseudun alueet) ver-
rattuna jopa viisi kertaa kalliimpaa.
Tämä avaisi kilpailun “kaikenlaisille
kermankuorijoille” , jotka lait-
taisivat postitoimintaa harjoitavia
yrityksiä vain niille alueille, jossa
se olisi kannattavaa. Itellalle se
kuitenkin merkitsisi kannatta-
vuuden jyrkkää laskua.  Koska
tulevan toiminnan rahoitusta ei ole
turvattu, merkitsisi tämä työpis-
teiden sulkemista sekä työn-
tekijöiden irtisanomisia.

Työehdot korjattava en-
nen kilpailutusta

Posti- ja logistiikka-alan unioni
(PAU) aloittikin pistelakkojen ja
ulosmarssien sarjan Itellan eri
toimipaikoilla asioiden korjaa-
miseksi. PAU:n tavoitteena oli
turvata alan työehdot työeh-

tosopimuksella ja torjua heiken-
nykset ennen alan avautumista EU-
kilpailulle. PAU esitti mm. seu-
raavia tavoitteita: (1) tulee tiukentaa
yötyöhön liittyviä tes-määräyksiä,
(2) estettävä alihankinnan ja vuok-
ratyövoiman käyttö,  jolla työt
viedään halvempaan työehtosopi-
mukseen, (3) osa-aikaisten työn-
tekijöiden lisätyökorvauksen nos-
taminen ja (4) muutosturvan saa-
minen osaksi työehtosopimusta
tuotannollis-  ja  taloudellisissa
irtisanomistilanteissa jne.

Vain huono isäntä tappaa
lypsävän lehmän

Kansan äänen toimitus kävi
4.11.2010 Turun postikeskuksessa
seuraamassa työntekijöiden ulos-
marssia työpaikaltaan. Hallituksen
suunnittelemaan lakiesitykseen
sisältyi myös esitys ensimmäisen
luokan kirjeen poistamisesta. Tähän
saakka meillä on ollut sääntö, että
ennen 17.00 jätetty kirje on “yön

yli” seuraavana päivänä perillä.
Hallituksen esityksen mukaan
tämän olisi korvannut “kahden yön
yli”-  kirje . Turun sekä monien
muiden käsittelykeskusten osalta
tämä olisi merkinnyt sitä, että kirjeet
ehdittäisiin kuljettaa muualle
käsiteltäväksi ja  saattaa siitä
huolimatta ajoissa perille. Tämä
merkitsisi esim. Turun sekä monien
muiden jakelukeskusten osalta
töiden ja  työpaikkojen vähen-
tämistä ehkä jopa koko keskuksen
sulkemista. niiden osalta, jonne
töitä siirrettäisiin, se olisi merkinnyt
lisääntyvää työtä ilman, että tilalle
olisi otettu uusia työntekijöitä.
Turun lajittelukeskuksen pää-
luottamusmies Matti Vikström
otti esimerkin Ruotsista,  jossa
kilpailevat jakeluyritykset jakavat
postia (laskuja ja helppoja lehtiä)
2-3 päivänä viikossa. Se voi joille-
kin kannattaa,  mutta ihmisten
tarvitsemat postipalvelut ei tule
näin hoidettua. Ihmetellä voi vaan,
että hallitus haluaa “tappaa lyp-
sävän lehmän”. Ammattiosaston
puheenjohtaja Jussi  Saariketo
totesi, että Itella voi luokitella kyllä
vapaaehtoisesti 1. luokan kirjeen,
mutta sen hinta kohoaisi niin
korkeaksi, että kukaan ei käyttäisi
sitä. Hallituksen esitys olisi tuonut
monia muitakin heikennyksiä.
Sanomalehden varhaisjakelu ja
postin päiväjakelu olisi yhdistetty
yötyöksi eikä alan uusille kilpai-
lijoille  määrätä mitään laatu-,
saatavuus- ja hinnoitteluvaati-
muksia

Perustavoitteet saavu-
tettiin

Itellan väki seisoi lujasti vaati-
mustensa takana ja paikalliset
luottamusmiehet toteavat, että rivit
eivät missään rakoilleet. Pistelakot
loppuivat ja  lakonuhka väistyi
7.11.2010,  kun päästiin sopi-
mukseen lakon keskeisistä kysy-
myksistä. Hallitus ilmoitti olevansa
valmis muuttamaan eduskunnan
käsiteltävänä olevaa esitystä uu-
deksi postilaiksi.  Sen mukaan
ministeriö lupaa, että 1. luokan kirje
säilyy tuotteena, eikä varhais- ja
päiväjakelua yhdistetä yhdeksi
yöjakeluksi. Luottamusmiesten ja
PAU:n väen piirissä arvioidaan, että

Postiväki torjui irtisanomiset ja palvelujen heikennykset

Edellisen vuoden verotilastot
valmistuvat aina marraskuus-
sa.  Siksi  todel l i set  tu lo-  ja
miksei myös työll isyyst iedot
vaikuttavat aina hieman van-
hoi lta.  Samasta syystä poli -
tiikan pelimiehet ehtivät monta
kuukautta puhella puuta hei-
nää yhteiskuntarauhan ja oi-
keistolai sen pol itiikan pysy-
vyyden turvaamiseksi.

Veroti lastojen i lmestyttyä
media julkaisee ja ihailee suuri-
tuloisten nimilistoja. Niillä vai-
vihkaa ujutetaan pienempitu-
loisille perusteetonta “hyvin me-
nee” mielikuvaa. Tuloluokkien
alapää ei kiinnosta valtamediaa.

Vuonna 2009 palkkatuloa
saaneiden määrä supistui 2 845
389:stä 2 613 235:n eli 232 154
hengellä. He olivat koko vuoden
työttöminä eivätkä saaneet palk-
kaa. Näissä työttömissä lähes
kaikki 219 148 henkeä sai edel-
lisvuonna palkkaa alle 35 000 euroa
vuodessa.  Nämä työttömiksi
joutuneet menettivät palkkatulona
edelliseen vuoteen verraten huikeat

LISÄÄ TYÖLÄISIÄ LEIPÄJONOON

Lokakuun lopulla Posti- ja Logistiikka alalla syntyi vaikea ti-
lanne, kun hallitus uhkasi säätää lain, jossa puuttuu selkeä rahoi-
tusmalli postitoiminnan- ja palvelujen turvaamiseksi. Taustalla
on pian EU:ssa säädettävä direktiivi, joka avaa postitoiminnan
kilpailulle siten, että sallitaan esim. alueelliset postit, joilla olisi
velvollisuus toimia vain alueilla. Valtakunnalliset postipalvelut
jäisivät edelleen Itellalle.

näin estettiin 7000 ihmisen siir-
täminen yötyöhön ja torjuttiin 5000
työpaikan vähentäminen. Posti/
Itellassa on kaikkiaan 25000 työ-
paikkaa.  Sopimukseen saatiin
muitakin merkittäviä parannuksia
mm. työterveyshuollon ja työvaa-

te kysymysten osalta. Kaksivuo-
tisen sopimuksen mukaan palkan-
korotus on nyt 1,4 % ja tulevat
korotukset noudattavat myö-
hemmin sovittavaa yleistä linjaa.

KÄ/toimitus

Pistelakot ja ulosmarssit alkoivat Pasilasta. Niiden tuli jatkua maan
eri työpiste issä. El le i sopimukseen oli si  päädytty ol isi koko
laitoksella alkanut lakko. Valtion pyrkimys vähentää väkeä  on osa
Valtion työpaikkojen ns. tuottavuusohjelmaa, joka käytännössä on
"irtisanomisohjelma". Kuvassa lakkovahdit vasemmalta: Christa
Luoto, Mari Tanninen ja Silve Ahanen

Väki marssi ulos Turun lajittelukeskuksesta 4.11.2010 klo 15.00

2,72 miljardia euroa. Sen menetti
työttömyyteen sysätty pieni-
tuloisten joukko, jolla vuoden
keskiansio oli 12 433 euroa.

 Viime vuonna alle 35 000
euroa sai yhteensä 3,63 mil-
joonaa, 79,2 prosenttia tulon-
saajista. Heillä vuoden kesitulo oli
16 194 euroa, 1 350 eroa kuu-
kaudessa. Tässä joukossa oli
palkansaajia 1,79 miljoonaa, 68,6
prosenttia palkkaa saaneista .
Heidän keskiansionsa oli mitätön
17 140 euroa vuodessa, 1 428 euroa
kuukaudessa.

 Näissä joukoissa näyttää olevan
jat kuva kurjuuden kasvu ja syve-
ne minen. Se on poliitikoitten mut-
ta  myös kapitalistisen järjes-
telmän rajaton häpeä. Se on häpeä
työväenluokalle ja työläisille, jotka
eivät tunnusta olemassaoloaan
luokkana.  Se on häpeä myös
työväenliikkeelle, joka on jättänyt
työläiset oman onnensa nojaan.
Niistä kasvavat apua tarvitsevien
leipäjonot.

 Kai Kontturi
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Porvoon kaupunki  irtisanoo
41 työntekijää. Kaikkiaan kau-
punki aikoo vähentää yli sata
henkilötyövuotta päättyneiden
yt-neuvotte luiden tu loksena.
Tämän lisäksi jo viime keväänä
laaditun budjetin yhteydessä
työntekijöitä vähennettiin  run-
saasti.

 
Näin siitä huolimatta, että

Porvoolla  e i ole taloudellista
pakkoa irtisanomisiin. Pitkällä
aikavälillä kaupungin talous on
paremmassa tilassa kuin monen
muun kunnan talous.

 
Porvoon Julkisten ja hyvin-

vointialojen liitto JHL:än,  Julkis-
ja yksityisalojen toimihenkilöliitto
Jyty:tyn ja Tekniikka ja Terveys
KTN:ään kuuluvat työntekijät
marssivat ulos työpaikaltaan
8.12.2010.  “Ulosmarssillamme
haluamme vaikuttaa kaupungin-
valtuustoon, jotta se peruisi irti-
sanomiset ja henkilöstön vähen-
nykset.” Vaatimus  ei liikuttanut
kaupunginvaltuustoa, joka päätti
numeroin 44 vastaan 6 liittyä
“markkinataloussaneeraajien” jouk-
koon ja  päätti toteuttaa ir ti-
sanomiset.

 
Henkilöstön edustajat tote-

sivat ,  e ttä henki löstömäärä

voidaan sopeuttaa kaupungin esit-
tämään tavoitemäärään ilman irti-
sanomisiakin. Henkilöstöjärjestöt
ovat ehdottaneet, että irtisano-
misten sijaan henkilöstöä kou-
lutetaan niihin tehtäviin,  joita
jatkossa joka tapauksessa tarvitaan.
Tämä voitaisiin toteuttaa esi-
merkiksi oppisopimuskoulutuk-
sella ja että irtisanottavia henkilöitä
palkataan vakituisiksi sijaisiksi.

Työnantajaa neuvotteluissa
edustaneet virkamiehet hylkä-
sivät tarjouksen jonka kaupun-
ginvaltuusto vahvisti.  Meidän
työtämme tarvitaan, jotta  kau-
punkilaiset saavat tarvitsemansa

Kaupungin työntekijät
marssivat ulos Porvoossa 

Ministeri puolustaa tehometsätaloutta

Cancúnista pohja ilmastosopimukselle

YK:n ilmastokokous päättyi??
Meksikon Cancunissa päättyi YK:n suuri ilmastokokous. Lähes 2

viikkoisen kokouksen aikana maailman maiden edustajat yrittivät löytää
ratkaisua ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Vuoden takainen
Kööpenhaminan kokous oli suuri pettymys. Kehitysmaiden ja rikkaiden
maiden erimielisyys ilmastonmuutoksen torjunnan kustannusten
jakamisesta ajoi kokouksen karille. Tuloksena oli vain julistus, jossa
osanottajat ilmaisivat, ettei maapallon ilmasto lämpenisi enempää kuin
kaksi astetta teollistumisen alkuvaiheeseen verrattuna. Silläkin  olisi
katastrofaaliset seuraukset. Kööpenhaminassa kuten Meksikon
Cancunissa Bolivia piti kiinni tavoitteesta, joka sallisi vain yhden asteen
lämpötilannousun, koska sekin jo tuottaisi kehitysmaille suuria ongelmia.

CANCÚN. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki  ärsyyntyi
kuullessaan kansainvälisen Avaazkampanjaverkoston kovasta
kritiikistä Suomen metsäpolitiikkaa kohtaan. “Joissakin maissa
on sahattu kaikki metsät siilitukaksi, ja kun sitten pystytetään
yksi mänty johonkin, se on tiputanssin paikka! Sitten joku tulee
helikopterilla lentelemään metsiemme päälle ja sanoo, että olette
hoitaneet metsätaloutenne paskasti”.

“Suomen metsien hiilinielun arvioitu pieneneminen ei ole
mikään luonnonlaki vaan seurausta poliittisesti asetetuista hakkuu-
määrien tavoitteista. Niinkuin kaikilla muillakin sektoreilla, tulisi päästöjä
lisäävistä poliittisista päätöksistä kantaa vastuu eikä pyrkiä piilottamaan
päästöjä”, ilmastovastaava Venla Virkamäki sanoo.

Lehtomäki kommentoi Suomen Luonnolle myös maamme sijoitusta
tuoreessa Climate Change Performance Indexissä (CCPI). Suomi on 57
maan listalla vasta sijalla 31, mikä oikeuttaa ilmastotyössä arvosanaan
“heikko”. “Minä näen lasin aina puoliksi täytenä: sijoituksemme nousi
viisi sijaa. Mielestäni tilanteemme on oikeasti parempi, sillä meillä on
aika konkreettinen suunnitelma vuoteen 2050. Lisäksi teemme, mitä
lupaamme, ja uusiutuvien energialähteiden tukemme ovat suuremmat kuin
monessa muussa EU-maassa”, sanoo Lehtomäki. Suomen sijoitusta
heikentää muun muassa turveteollisuuden suosiminen. Listan kärjessä
ovat Brasilia, Ruotsi ja Norja. Pohjalla ovat Saudi-Arabia, Kazakstan,
Australia ja Kanada.

Antero Nummiranta
Lähde: Suomen Luonto nettisivu

Cancúnin ilmastokokouksessa saatiin lopulta aikaan sopu, joka on
askel kohti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä Etelä-
Afrikassa vuoden päästä. Suomalaisten kehitys- ja ympäristöjärjestöjen
mukaan sopimus samalla palautti uskon YK-järjestelmään. Lopputulos
jättää kuitenkin useita tärkeitä kohtia auki. Kahden viikon neuvottelujen
aikana osa teollisuusmaista - erityisesti Yhdysvallat, Japani, Kanada ja
Venäjä - madalsivat jo valmiiksi alhaisia odotuksia. Nousevat taloudet
Kiinan ja Intian johdolla puolestaan joustivat kannoissaan esimerkiksi
päästöjen seurannan läpinäkyvyyttä koskien. Nykyisellä mallilla edetään
noin 3,5 asteen ilmaston lämpenemiseen, Cancunin tavoite 2 astetta ja
Bolivian presidentti Evo Morales vaatii tiukkaa 1 asteen nousun
sietämistä.

Mitä tapahtuu Pohjolassa jo nyt: Toista talvea ennätykselliset
lumimassat Suomen etelärannikolla ja pakkanen paukkuu, vaikka arktiset
jäät sulavat. Uuden tietokonesimulaation mukaan Eurooppa ja Pohjois-
Aasia voivat saada kylmiä talvisäitä, vaikka pohjoinen pallonpuolisko
lämpeneekin yleisesti ottaen. Talvet voivat viilentyä  ja äärimmäisen
kylmien talvisäiden esiintymistodennäköisyys saattaa kolminkertaistua.
Simulaatiossa tarkasteltiin, mitä ilmakehässä tapahtuu, jos merijään
peittävyys Pohjoisen jäämeren itäosissa vähenee asteittain sadasta
prosentista yhteen prosenttiin. Tuloksena oli, että ilman lämpötila ja
tuulet reagoivat jääpeitteen vähenemiseen epälineaarisesti. Ilma lämpeni,
viileni, ja lämpeni jälleen. Kun meri on jäätön, se menettää lämpöään
ylläolevaan kylmään ilmakerrokseen. Kun ilma lämpenee Barentsin- ja
Karanmeren yllä, siitä näyttäisi seuraavan välillisesti kylmiä talvituulia
Eurooppaan. Entäpä sitten jos Golf- virtaa lakkaa lämmittämästä
Pohjolaa?

Antero Nummiranta

La Paz, 13.12. (Prensa Latina) - Bolivia vie Meksikon Cancunin
ilmastokokouksessa tehdyt sopimukset kansainväliseen laillisuus-
tuomistuimeen, kertoi Bolivian YK-valtuutettu Pablo Solon sunnuntaina
maan “Patria Nueva” -radiokanavalla.  Hän sanoi, että 193 maan
Cancunissa hyväksymät sopimukset eivät ole juridisesti päteviä, koska
ne ovat ristir iidassa 29.3.1994 voimaan tulleen Yhdistyneiden
kansakuntien ilmastonmuutoksen puitesopimuksen kanssa.  Solon totesi,
että Cancunin sopimukset eivät perustu todelliseen konsensukseen ja
antavat siten valheellisen kuvan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien
todellisesta luonteesta ja mahdollisuuksista.  Bolivia edellyttää tilanteen
palauttamista Kioton sopimuksen pohjalle ja asian käsittelyn jatkamista
huhtikuussa 2010 Bolivian Tiquipayassa pidettyjen Maailman kansojen
ilmastokokouksen ja Äiti Maan oikeuksien kokouksen perustalta.  Solon
totesi, että nyt laaditut sopimukset sallivat lämpötilan nousemisen neljällä
celsiusasteella ja jopa enemmänkin, mitä Bolivian valtuuskunta ei
Cancunissa hyväksynyt.  Tiquipayassa pidettyihin kokouksiin osallistui
35000 ihmistä 147 maasta.  Maailman kansojen ilmastokokous ehdottaa
sellaisen kansainvälisen ilmastonmuutostuomioistuimen perustamista,
jolla olisi todellinen mahdollisuus estää Yhdysvaltain ja monikansallisten
yhtiöiden edelleen jatkama ympäristön saastuttaminen, mitä Cancunissa
ei lainkaan huomioitu.

Bolivia vie Cancunin kokouksen sopimukset kansain-
väliseen laillisuustuomistuimeen.

* * *

* * *

* * *
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Suomen lentoemäntien  –  ja
Stuertt ien  yhdistyksen pu-
heenjohtajan Thelma Åkersin
mukaan (Yle  uuti set  10.12)
lakon lopettamisneuvotteluissa
ensimmäinen tavoite  oli var-
mistaa sopimuksen yle i ssi -
tovuus. Sen jälkeen tulivat pa-
lautumisvapaat ja vapaapäi -
väjärjestelmän pysyminen en-
tisenlaisena. Sopimuskaudeksi
haluttiin kolme vuotta eli sama
pituus kuin aiemmin solmi-
tussa Blue 1:n  sopimuksessa.
Åkersin mukaan erimittaiset
sopimukset olisivat aiheuttaneet
mahdollisuuden yleissopimuk-
sen kattavuuden murtamiseen.

Työntekijäpuoli onnistui mo-
lemmissa tavoittei ssaan. Toki
teimme vastaantuloja, eli perus-
timme vapaaehtoisuuteen perus-
tuvan aikaero –  ja  kaukolento-
ryhmän, jossa työnantaja pystyy
tehokkaasti käyttämään henki-
lökuntaa sanoo Åkers. Vastaan-
tulosta huolimatta hän uskoo, että
SLSY:n jäsenistö on tyytyväinen
sopimukseen.

SLY:n ja Finnairin väli llä
solmittu sopimus sisältää jatkuvan
neuvottelun  periaatteen,  joka
tarkoittaa  sitä, että sopimuskauden
aikana voidaan yhdessä hakea rat-
kaisua ongelmallisiin tilanteisiin.
Molempien tavoite on varmasti
sama, että Finnair menestyy ja
kaikilla säilyy työ ja toimeentulo
hyvällä tasolla sanoo Åkers (lähde:
Yle uutiset 10.12.2010).

Halpamaista uutisointia
Suurinta huomiota lentoemäntien ja
stuerttien lakon aikana saivat ns.
palautumisvapaat. Lehdet repivät
otsikoita  yhdeksän päivän mit-
taisista vapaista. Surullista on, että

nämä jutut menivät täydestä kuin
väärä raha. Todellisuudessa len-
tohenkilökunnalla on yhdeksän
päivän “vapaa” vain aikaerolen-
noista. Sen yhdeksän päivän aikana
he tekevät neljästä viiteen Euroopan-
, tai kotimaan lentoa. On vaikea ym-
märtää ja vielä vaikeampi hyväksyä
valtamedian valheellista uutisointia.

Valtionyhtiö työehtoja pol-
kemassa
Finnairin toiminta ja tiedotus lakon
aikana on oma lukunsa sekin. Se
väläytteli esimerkiksi vuokra-
työvoiman hankkimista ulkomailta
aivan kuin siinä ei olisi ollut tarpeek-
si, että työehtoja pyrittiin heiken-
tämään. Tällaiseen loan heittoon
syyllistyi voittoa tekevä valtion
yhtiö! Eikö valtion yhtiöiden pitäisi
toimia esimerkillisinä työnantajina
jotka arvostavat työntekijöitään?

Hallitus vaihtoon
Valtionyhtiöistä vastaava ministeri
Jyri Häkämies ei millään tavalla
puuttunut lakon lopettamisneu-
votteluun. Paitsi että toivoi kes-
kusjärjestöjen,  SAK:n ja EK:n

osallistuvan siihen – ja väläytteli
sovittelulautakunnan perustamista.
Porvarihallitus näytti kenen puolella
se seisoo. Työehtosopimusten
yleissitovuus ja  työntekijöiden
hyvinvointi ei sen vaakakupissa
paina mitään. Vain “markkinoiden
rauhoittelu” on sen mielestä tärkeää.
Kevään vaaleista on saatava pro-
testivaalit,  joissa eduskuntaan
valitaan sellaisten puolueiden edus-
tajat, jotka uskaltavat astua kapi-
talistien varpaille ja puolustaa
tavallisten Ihmisten oikeuksia.

Solidaarisuudessa on voi-
maa
Lentoemäntien -  ja Stuerttien lakko
olisi saattanut jatkua vielä pitkään,
elleivät muut kuljetusalan liitot olisi
ryhtyneet tukitoimiin. AKT:n ja
IAU:n tuki pelästytti Finnairin
johdon ja työehtojen heikennykset
ja yleissitovuuden murtaminen
saatiin estettyä.

AY – liike näytti kerrankin voimansa
ja osoitti että työväen yhteistyössä
on voimaa!

Markku Nieminen

Lentoemäntä – ja Stuerttiyhdistyksen (SLSY) lakko:

Tavoitteet saavutettiin

palvelut laadukkaasti, luotettavasti
ja taloudellisesti. Tuotamme mie-
lellämme kaupunkilaisten tar-
vitsemat palvelut,  jos se meille
sallitaan, sanoivat työntekijät,

 
“Pahoi ttelemme ulosmars-

simme mahdoll i sest i  aiheut-
tamaa haittaa kaupunkilaisille.
Luotamme siihen, että kaupun-
kilaiset arvostavat tarjoamiamme
palveluita  ja ymmärtävät,  että
puolustamme niitä  myös tällä
tavoin.” Henkilöstön vakuutukset
eivät kiinnostaneet Porvoon oikeis-
tolais-demari konsensusjohtoa.

 
 KÄ/Porvoo

AKT:n ja IAU:n solidaarisuus  tuotti tuloksia. Siinä olisi esimerkkiä
SAK:lle, joka ei joukkovoimaansa ole käyttänyt. AKT:n väki on
joutunut turvautumaan työtaisteluun ja ymmärtää tuen merkityksen.

Porvoossa kaupungin työntekijät suorittivat ulosmarssin vasta-
toimena 41 työntekijän irtisanomisille. Porvoon 50 valtuutetusta 46
liittyi markkinataloussaneeraajien joukkoon.
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Tilai suuden avasi verkoston
puheenjohtaja Ani ta Kelles-
Viitanen kertoen samalla, mitä
maai lma Suomel ta odottaa.
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia käsit-
televä komitea ilmaisi jo v. 2000
huolestumisensa Suomen tilan-
teesta: Terveydenhuoltoon tar-
vittavien määrärahojen supis-
tuksista sekä kuntakohtaisten
säästöjen synnyttämästä epäta-
sa-arvosta terveydenhoidon pal-
veluiden saannissa.

Edelleen YK korosti, että julkisiin
terveydenhoidon palveluihin tulee
kohdentaa riittävästi määrärahoja.
Myös tuntemusta taloudellisten,
sosiaalisten ja sivistyksellisten
oikeuksien täytäntöönpanosta tulee
lisätä.

Lisäksi YK kehotti  Suomea
varmistamaan, että kunnat tarjoavat
riittävät terveyspalvelut erityisesti
haavoittuville ryhmille kuten lap-

sille ,  vanhuksille ,  liikunta- ja
kehitysvammaisille. Suomea pyy-
dettiin erityisesti  raportoimaan
myös mielenterveyspalveluiden
saatavuudesta. Lisäksi rapor-
tissaan v.2007 komitea pyysi
Suomea torjumaan köyhyyttä ja
sosiaalista  syrjäytymistä sekä
kehittämään sitä varten seuran-
tajärjestelmän.

Tanskan malli
Anita Kelles-Viitanen kertoi Tans-
kan mallista, jota on Tanskassa
kehitetty jo 25-vuoden ajan, Skae-
vingen kunta yhtenä esimerkkinä.
Terveys- ja  sosiaalijärjestelmä
siirrettiin yhden katon alle. Siellä ei
terveydenhoitoa rajata vain sairai-
den hoitamiseen. Yhtä tärkeää on
ennakoiva terveydenhoito ja kun-
talaisia aktivoiva oman terveyden

ylläpitäminen.  Keskus on monitoi-
mikeskus. siellä on mm. vanhusten
asuntoja. Se tarjoaa kotipalveluja.
Rakentamistukeakin saa, jos kotia
pitää remontoida yksilöllisten
tarpeiden mukaan. Keskus tarjoaa
myös päivähoitoa ja  ylläpitää
kerhoja muistisairaille. Tanskassa on
lain myötä siirrytty pakollisiin
vanhuuslautakuntiin, kun Suomessa
on edelleen vanha järjestelmä eli
vanhusneuvostoja,  joilla ei ole
lainvoimaa, jolloin niiden mielipi-
dettä ei tarvitse kysyä.

Tanskan vanhuuslautakuntiin
valitaan vaaleissa 60-vuotta täyt-
täneitä ehdokkaita. He osallistuvat
myös hoivan laadun seurantaan.
Kun ihmisiä näin arvostaen koh-
dellaan täydet oikeudet omaavina
kansalaisina he voivat paremmin ja

pysyvät pidempään terveinä.

Valtuutettujen näkökan-
toja
Tuomas Wallgren (SDP) viittasi
alustuksessaan mm. perustuslain
19§:n oikeudesta sosiaaliturvaan.
Valtuutetut olivat aikalailla yhtä
mieltä mm. siitä, että vanhusten
palveluasuntoja puuttuu ja van-
husten hoito on hoidettu huonosti.
Omaa aktiivisuutta tukevia hoi-
topaikkoja tarvitaan.  Alueellista
tasa-arvoa on tuettava ja vah-
vistettava.  Terveyspalvelut ovat
rapautuneet.  Mielenterveyson-
gelmat ovat kasvaneet. Ongelmien
ennaltaehkäisyyn ei ole panostettu.
Hoidon tasoon ja laatuun on kiin-
nitettävä huomiota. Kuka valvoo?
Peruspalvelut eivät pysy kas-
vuvauhdin mukana. Todettiin, että
työttömyys itsessään kärjistää ja
lisää ongelmia.

Yrjö Hakanen (SKP) totesi, että
plussaa oli, ettei Pajusen leikkaus-
listaa hyväksytty budjettival-
mistelun perustaksi. Huonoa oli,
että raami hyväksyttiin kaupun-
ginhallituksessa ja sitäkin Pajunen
vielä tiukensi. Tätä lautakunnat nyt
joutuvat toteuttamaan v. 2011.
Hakasen mielestä Helsinki ei ole
vararikossa. Verotulot kasvavat 120
miljoonaa euroa ilman veronkoro-
tuksiakin. Nythän Helsinki korottaa
kunnallisveroprosenttiaan yhdellä
prosenttiyksiköllä 18,5 prosent-
tiin, mikä merkitsee vuodessa noin
200 euron lisälaskua / asukas.
Hakanen myös totesi, että  ko-
koomus esti Helsingin tekemästä
omaa vanhuspalveluohjelmaa.

Kokoomuksen kaupunginval-
tuutettu Sirpa Asko-Seljavaara
puolusti leikkauksia. Hänen mieles-
tään Helsinki velkaantuu. Nyt on
leikattava, koska velkamme nousee
yli 2 miljardin v. 2011. Valtaisat

Helsingin Kampissa 7.10. Pro Kuntapalvelu-verkoston järjes-
tämässä kansalai sten budjettiriihi-tilaisuudessa käsi telt iin
vanhustenhoitoa ja terveyspalveluita ym. asioita suhteessa
Helsingin kaupungin budjettisuunnitelmiin.

K irjoi ttaja on  STP:n edus-
kuntavaaliehdokas (sit.) Helsin-
gi ssä,  sekä mielenterveyden
keskusliiton valtuuston jäsen

investoinnit yht. 670 miljoonaa
vaativat leikkauksia, eikä hänen
mielestään meillä ole kassavaroja.

Yleisön kommentteja
Vaikeavammainen June Tuominen
kysyi, eikö vammaispalvelulain
tapaan voitaisi säätää vanhus-
palvelulaki, jolloin myös saataisiin
kotien muutostyöt ja muut palvelut
sekä tarvittaessa henkilökohtainen
avustaja, että voisi edelleen asua
kotona.  Asko- Seljovaara vastasi,
että Paula Risikko antoi v. 2009
vanhuspalveluohjelman kunnille,
mutta kunnat eivät ole tehneet
mitään. Asia siirtyy seuraavalle
eduskunnalle, joka valitaan v. 2011.

Eräs omaishoitaja kysyi, kuka
voisi olla omaishoitaja, kun hänen
tulee olla riittävän terve ja kyvykäs.
Kun hän sairastui, niin hänellä
itsellään ei enää ollut lupaa olla
omaishoitaja. Kunnan tulisi tarjota
sijaista, ettei hoidettavan tarvitsisi
muuttaa pois kotoaan. Vihreiden
Sanna Vesikansa vastasi,  että
omaishoitajakriteerit määrittelee
sosiaalivirasto, mutta päätökset
tehdään määrärahojen puitteissa.

Yleisöstä kysyttiin, miten meitä
kaupunkilaisia todella kuunnellaan,
kun ei esimerkiksi  Asko Seljavaara
kuuntele koskaan mitään. Miten te
valtuutetut todella  kuuntelette
meitä kaupunkilaisia?

Edelleen todettiin,  että van-
henemisen prosessin loppupään
tarpeiden palvelut on saatava
kuntoon.  Budjetti on tehtävä
tarpeiden mukaisesti sosiaalisten
oikeuksien turvaamiseksi.

Allekirjoittanut saattoi todeta,
että yleisön kanssa keskusteluun ja
kuulemiseen oli varattu jälleen
kerran liian vähän aikaa.

Rosa-Maria Keskivaara

Kansan ääni osallistui Joulun
alla kahteen vanhusten ja sai-
raiden asemaa käsitell eeseen
kiintoisaan seminaariin. Tie-
teiden talolla (4.11.) käsiteltiin
vanhusten hoitoa ja asumista.
Suomen kansallismuseon audi-
toriossa pidettiin (9.11.) asia-
kasrakenteen, hoidon laadun,
henki löstön hyvinvoinnin  ja
kustannusten erot Kilpa-hank-
keen päätösseminaari. 

Vanhukset vaaliteemana
Ikääntyneiden ja vanhusten asu-
minen ja hoito vaativat kunnilta ja
valtiolta yhä enemmän suunnittelua
ja sellaista uudenlaista ajattelua,
johon viimeisin gerontologinen
tutkimus ja erilaiset kokeilut ovat
antaneet arvokasta tietoa. Van-
husten hyvän elämän takaamiseksi
on parhaillaan tekeillä myös van-
huspalvelulaki. Kiviniemen halli-
tus ei sitä enää tee. Lain sisällöstä
ja velvoittavuudesta on aika aloittaa
keskustelu. Laissa tulisi määritellä
ikääntyneiden asema, osallisuus,
oikeudet, palvelut ja etuudet. Se
pitäisi kirjata  tulevaan hallitus-
ohjelmaan. Laki tulee eduskun-
takäsittelyyn viimeistään ensi
kevään vaalien jälkeen. Tulossa on
myös EU- direktiivi, joka kieltää iän
perusteella tapahtuvan syrjinnän.
Vanhusten asumisen ja  hyvän
elämän edellytyksiä ovat,  että
  instituutiot eivät nöyryytä jä-
seniään, eivätkä kohtele kaltoin tai
huonosti toisiaan. Kipupisteitä
ovat yksinäisyys,  omaishoito,

laitokset, ns. myöhästyneet siir-
tymiset (eli vanhukselle ei löydy
ajoissa sopivaa hoitopaikkaa),
dementoituminen ja  kuoleman
puitteet.

 
Ryhmällä on voimaa
Seminaarin karismaattisin puhuja oli
yleislääketieteen professori Sirkka-
Liisa Kivelä, joka varoitti yliam-
puvasta kotihoitokeskustelusta.
Terveelliseen elämään kuuluu paitsi
fyysinen ja  psyykkinen myös
sosiaalinen ulottuvuus. Nykyinen
lääkärikoulutus perustuu yksilökes-
keiseen ajatteluun. Ryhmätoiminta
on hyväksi miltei missä hyvänsä
muodossa: Ryhmäliikunnan ja
muisteluryhmien vaikutus on yhtä
hyvä kuin masennuslääkkeiden.
Samaan ikäryhmään kuuluvat ym-
märtävät toisiaan. Ryhmällä on
voimaa. Kotihoito ei toteuta näitä
ryhmävoiman etuja. Ryhmä on
myös halvenpaa kuin yksilöllinen
terapiahoito. Ylikansallisten sijoit-
tajien ja puhtaan markkinatalouden
aiheuttamista vaaroista vanhusten
palveluasumiseen professori Kivelä
puuttui vielä seminaarin jälkeenkin
Kirkko ja Kaupunki- lehden kirjoi-
tuksessaan seuraavasti: "Va n-
husten palveluasuminen slum-
miutuu.  Pieniä palvelutaloja ja
ryhmäkoteja jää tyhjiksi. Entä jos
sijoittajat eivät saakaan riittävästi
tuottoja ja siirtävät omaisuuttaan
tuottavampiin yrityksiin? Maa-
hamme saattaa jäädä vain yksi tai
pari isoa yritystä.  Nyt niin in-
tohimoisesti tavoitellut markkinat

eivät toimikaan. Kilpailua ei ole, ja
hinnat nousevat. Pahin uhka on se,
että tuottoihinsa tyytymättömät
sijoittajat täydellisesti vetäytyvät
palveluasumisyrityksistä.  Van-
husten hoidon järjestäminen on
kuntien lakisääteinen velvollisuus,
mutta markkinatalouteen ja suuriin
yrityksiin luottaneet kunnat ovat
heikentäneet osaamistaan palvelu-
asumisen tuottamisessa. Kuntien
oman toiminnan rakentaminen ja
uuden osaamisen hankkiminen
kestää vuosia.

 
Kumpi on parempaa, yksi-
tyinen vai julkinen palve-
luasuminen?
Kilpahankkeessa on tutkittu yri-
tysten, järjestöjen ja kunnallisten
asumispalveluiden eroja asiakas-
rakenteessa,  hoidon laadussa,
kustannuksissa ja  henkilöstön
hyvinvoinnissa. Lisäksi on sel-
vitetty  tilaajien ja  tuottajien
kokemuksia kilpailuttamisesta ja
sen  vaikutuksista. Hankkeessa on
kerätty laaja aineisto yli 150:stä
ikäihmisten asumispalveluyksi-
köstä ja vanhainkodista. Hanke on
toteutettu TYKES-ohjelman ja
Työsuojelurahaston rahoituksella.
Kilpa- hankkeen taustalla vaikut-
tivat hankintalaki ja  ostopal-
veluiden kilpailutus. Kun kunta
ostaa palveluasumista tai mitä
tahansa ulkoista palvelua, tuijo-
tetaan alkuun vain sopimushin-
taan.  Palvelun tuotantokustan-
nukset muodostuvat hoitopäivän
hinnasta,  henkilöstökuluista  ja

toimintakuluista .  Lopullisissa
kuluissa olisi huomioitava myös
transaktiokustannukset eli tilaa-
minen,  kilpailutus ja  valvonta.
Laatuvarmennushypoteesina voi-
daan todeta, että laatua on vaikea
valvoa ja siitä on helppo tinkiä.
Espoo ja Vantaa ovat aktiivisia
kilpailuttajia Helsinkiin verrattuna.
Kunnan omaa tuotantoa ei kil-
pailuteta.  Vain Helsingissä on
merkittävää omaa palvelutuotan-
toa.

Tutkimuksessa havaittua:
Halvinta tuotanto on aina kun-
nallisessa palveluasumisessa, jossa
myös selvästi liian vähän hen-
kilökuntaa. Lääkkeitä (uni- yms.)
voidaan käyttää kustannusten
alentamiseen ja sitä tapahtuu eni-
ten yksityisen palveluasumisen
puolella. Painoindeksi: asiakkaan
painonlasku on vähäisintä julkisen

palvelun puolella. Painehaavoja on
enemmän siellä missä työn kuor-
mittettavuus on suurin.  Työn-
tekijöiden kuormitusta on eniten
järjestöjen palveluasumistaloissa,
mutta ne ovat myös parhaita sitou-
tuneisuudessa ja työntekijöiden
tyytyväisyydessä.

Tuottavimmat ovat kii-
reisimpiä.
Yksityisellä puolella on eniten
hoitajia.  Henkilöstön koulutus-
tasolla ja asenteella on merkitystä.
Henkilöstön hyvinvointiin vai-
kuttaa liiallinen kuormitus, var-
hainen eläköityminen ja johta-
misen oikeudenmukaisuus. Yksi-
tyisissä taloissa itsenäisyys on vä-
häisintä. Tehostetun palvelua-
sumisen piirissä on huomattavasti
enemmän asiakkaita kuin van-
hainkodeissa. Yksityisten osuus on

Kustaankartanossa löytyy asiantuntemusta

June Tuominen esitti vammaispalvelulain tapaan säädettäväksi
vanhuspalvelulakia.    Sirpa Asko-Sel jovaara totesi  kuntien
panttaavan vanhuspalveluohjelmaa seuraavalle eduskunnalle.

Vanhusten palvelu vaatii kunnilta enemmän suunnittelua

Jatkuu  sivulla 7

Terveyspalveluihin riittävästi määrärahoja
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Helsingin Sanomien HS uusi
vastaava päätoimittaja metsän-
hoi taja ja Sanoman toimit-
tajakoulun käynyt Mikael Pen-
tikäinen MP (edel täjä Janne
Virkkunen on ylioppilas) kir-
joitti april lipäivänä 1.4.2010
lehteensä jutun “Mies vaihtuu,
linja pysyy”.  Suhtauduin siihen
ensin kuin harmittomaan april-
lipilaan, mutta en silti syönyt
si ll iä enkä juonut kuravettä
päälle.  Erittelevä tarkastelu toi
esiin monenmoista.

HS on sanomalehti, joka itse
kutsuu i tseään laatulehdeksi
(MP: HSn sisältö on ensiluok-
kaista) täsmentämättä asiaa.  Väit-
teellä ei mielestäni ole perää.  MP:
lehdellä on enemmän lukijoita kuin
koskaan.   Tämä on valhe, sillä
levikintarkastuksen mukaan HS:n
levikki maanantaista lauantaihin
2000 oli 446972 ja  2009 vain
388642 sekä sunnuntaisin 517860
ja 451605.  Lukijamäärä 2008 oli
958000 ja syksy 2009/kevät 2010
enää 940000.  Levikki laskee, mikä
näkyy lehden levikin vimmaisissa
kasvattamisponnisteluissa.  HS on
ykköslehti Uudellamaalla ja kak-
koslehti muissa maakunnissa.

MP kirjoitti, että lehden peri-
aatelinja pysyy.  Sitä päivitettiin
viimeksi 1974: “Helsingin Sano-
mat on sitoutumaton päivälehti,
joka pyrkii edistämään ja vahvis-
tamaan kansanvaltaisuutta, yhteis-
kunnallista oikeudenmukaisuutta ja
mielipiteen vapautta. Tehtäväänsä
lehti toteuttaa ensisijaisesti tasa-
puolisen, nopean ja luotettavan
uutisvälityksen avulla. Helsingin

Sanomat määrittää kantansa itse-
näisesti, riippumatta poliittisista
tai taloudellisista päätöksentekij-
öistä tai muista painostusryhmistä.
Tätä riippumattomuuslinjaansa
lehti seuraa myös päivittäisessä
uutisvälityksessään. Pyrkiessään
puolustamaan ja  vahvistamaan
moniarvoisen yhteiskunnan kan-
sanvaltaisuutta Helsingin Sanomat
kiinnittää erityisesti huomiota
mielipiteen vapauden toteutu-
miseen.  Helsingin Sanomien käsi-
tyksen mukaan yhteiskunnan
tasapainoinen kehitys on mah-
dollinen vain silloin, kun kaikkia
kansalaisia palvelevan, monipuo-
lisen tiedonvälityksen jatkuvuus on
taattu. Uutisvälityksessään Helsin-
gin Sanomat pitää tavoitteena
sellaisen kokonaiskuvan muodos-
tumista, joka koostuu kansalaisten
omaehtoisille ratkaisuille tarpeel-
lisista tiedoista.”

Sitoutumattomuus tarkoittaa
sitä, että HS on porvarillinen
kapitalisteja puolustava ja työ-
väen vastainen lehti.  HS ymmär-
tänee kansanvaltaisuuden niin, että
alamainen (milloin meistä tulee
kansalaisia?) on vallankahvassa niin
kauan kuin pitelee kynää äänes-
tyskopissa, mutta ei proletariaatin
diktatuurina.   HSn oikeuden-
mukaisuus merkitsee sitä, että asiat
hoidetaan luokkatietoisesti val-
koisten eli oikeiston mielen mukai-
sesti (hyvävelijärjestelmä ja maan
tapa).  Työkansalla on oma oikeu-
denmukaisuutensa.  HS antaa
ihmisten vapaasti olla mitä mieltä
tahansa, kunhan eivät tarjoa mie-
lipidettään valtalehdelle tai ryhdy
valmistelemaan yhteiskuntajär-
jestelmän muutosta.

HS ei ole uutisvälityksessään
tasapuolinen, sillä lehti välittää eri
maista erityyppisiä uutisia kuten
Venäjältä,  Kiinasta,  Kuubasta,
Korean demokraattisesta kansan-
tasavallasta KDKT ja muista vas-
taavista  maista,  joiden talous
poikkeaa USAn hyväksymästä
taloudesta.  Kapitalismista poik-
keavista maista HS välittää kiel-
teisiä ja  pahantahtoisia uutisia.
Näistä maista HS välittää kyseen-
alaisia eli epäluotettavia tietoja.

HS ei määritä kantaansa itse-
näisesti, vaan seuraa nöyristellen
USAn valtamedioita , jotka taas
välittävät USAn hallituksen ja

puolustusministeriön Pentagonin
propagandaa.  Englanninkin valta-
media on rähmällään USAan päin,
ja  HS seuraa myös Englannin
mediapuudeleita.  HS ei ole vallan
vahtikoira eikä edes rakkikoira, vaan
sylikoira.

MP kirjoi tti juttunsa kuin
juhlapuheen: “Lehdelle on erityi-
sen tärkeää, että Suomi voi hyvin
niin taloudellisesti kuin henki-
sestikin.  Se tarkoittaa tervettä ja
kilpailukykyistä kansantaloutta
sekä suvaitsevaista ja heikoimmista
huolehtivaa yhteiskuntaa, jossa
sananvapaus on vahva ja  tie-
donvälitys monipuolista.” HS tukee
Elinkeinoelämän keskusliittoa EK
kilpailukyvyssä ja muussa, muttei
työväkeä.  Kilpailukyvyn paran-
tamisessa HS unohtaa heikoimpien
tukemisen.  HS suvaitsee lakkojen
rikkureita, vaan ei lakkolaisia.

Sananvapaudesta tiedämme
kokemuksesta, että saa sanan-

vapauden,  jos perustaa sano-
malehden tai radio- tai televisio-
aseman.  Koska minulla ja tove-
reillani ei ole sellaiseen varaa,
olemme jo vuosikymmeniä sitten
koettaneet kirjoittaa HS:lle juttuja,
mutta HS ei julkaise niitä.  HS vaatii,
että keskustelu on rakentavaa, ja tul-
kitsee sen omalla tavallaan.  Toimit-
tajillakaan ei ole sananvapautta, sillä
se on kustantajalla.  MP arvelee,
että toimittajan kuuluminen jo-
honkin järjestöön (vaikka ydin-
voimaa vastustavaan) tai osal-
listuminen mielenosoitukseen
saattaa vaikuttaa toimittajien riip-
pumattomuuteen.   Itse HS ajoi
ydinvoimapäätöstä.  Kokemuk-
sesta myös tiedämme, että tiedon-
välitys ei monipuolistu, kun por-
varillista tiedonvälitystä laajen-
netaan, jota sanotaan monipuo-
listamiseksi, esimerkiksi kun kau-
pallisia televisiokanavia lisätään.
Samaa paskaa lapioidaan olohuo-
neisiimme useammasta töllön luu-
kusta.

HS on kuin  sosiaal idemo-
kraattinen koira, joka heiluttaa
häntäänsä kaikille (paitsi kom-
munisteille).   MP: “Haluamme
tehdä sellaista lehteä, jonka jokai-
nen Suomessa asuva (...) voi kokea
omakseen”.  MPn mielestä maail-
man asioista  tulee kertoa viih-
dyttävällä ja hyväntuulisella tavalla.
Ihmettelen, kuinka esimerkiksi
Haitin maanjäristyksestä ja nyt
kolerasta voi uutisoida viihteel-
lisesti.

MP: “Lehti tarjoaa lukijoil-
leen aineksia oman näkemyk-
sen  ja kokonaiskuvan muo-
dostamiseen”.  Nyt meni HSn ja
lukijoiden näke-mykset sekaisin,
tosin tarkoi-tuksella, sillä lukija saa
HSn sirpaleisen porvarillisen näke-
myksen, jota sanoo sitten omaksi
kokonaiskuvakseen.  Näin indok-
trinaatio eli ujuttaminen eli aat-
teeseen saattaminen toimii.  Edellä
esitetyn perusteella on jo selvää,
että lukijan on paras mennä opin-
topiireihin perehtymään johdon-
mukaiseen maailmankatsomuk-seen
ja lukea työväenluokan perin-teistä
kirjallisuutta.

MP: “Nykyajan maailma on
monimutkainen, ja sen haasteet
ovat valtaisat.  Siksi toimitukselta
vaaditaan paljon.”  Lehtijutuista
päätellen Sanoman toimittajakoulu
on täysin riittämätön.  HSn toimit-
tajilla ei ole asiantuntemusta var-
sinkaan kapitalistisesta järjes-
telmästä poikkeavista valtioista.

Tietämättömyydessään toimittajat
kirjoittavat rienaavia juttuja näistä
maista.  Onko Sanoman toimittaja-
koulu istuttanut heihin sosialismin
ja kommunismin vastaisia stereo-
typioita ja kliseitä?

HSn uutisoinnista välähdyk-
siä, joiden perusteella kannattaa
lopettaa mahdollinen HSn ti-
laus: (1) HS vaikutti Suomen liitty-
miseen Euroopan unioniin, sillä se
puolusti EU-jäsenyyttä raivok-
kaasti.  Näin HS huolehti kansasta,
jonka elinolot alkoivat pian heiketä.
(2) HS laati 2001 Kim Jong Ilin
Venäjän matkasta pääkirjoituksen
otsikolla “Surkea näytelmä Venä-
jällä”.  Lapsellinen ja pahantah-
toinen kirjoitus on täynnä sekä asia-
että ajatusvirheitä ja on esimerkki
keskinkertaisesta porvarillisesta
ajattelutavasta.  (3) HS on maailman
lehtien joukossa lähes ainoa yh-
dysvaltalaisen propagandan kri-
tiikitön perässähiihtäjä.   (4) HS
jatkoi 2002 hysteeristä  kirku-
mistaan Pohjois-Korean muka
myöntämästä “ydinaseohjelmas-
ta”.  Koko juttu on läntisen propa-
gandakoneiston keksintöä,  joka
perustuu yhdysvaltalaisten “tieto-
lähteiden” olettamuksiin.  (5) HS
paheksui 2003 Anneli Jäätteen-
mäkeä,  joka uskalsi arvostella
hallituksen ja  Paavo Lipposen
USAn myötäilyä sekä Irakin sodan
suhteen että laajemminkin.  (6) HS
juhli 10.4.2003 Saddam Husseinin
hallinnon kaatumista CNNn tilaa-
malla tavalla.  Väärennetyllä valo-

kuvalla  bagdadilaisia  kuvataan
syleilemässä yhdysvaltalaisotilaita
“vapauttajinaan”.  Myöhemmin
vahvistetaan, että kuva on foto-
montaasi.  (7) HSn pääkirjoituk-
sessa todettiin 10.1.2004 Bushin
Irakin hyökkäyksen valheelliset
perusteet.  New York Times julkaisi
9.1.2004 vastaavan tekstin.  (8) HS
kirjoitti 2005 pääkirjoituksissaan ja
kolumneissaan epäasiallisesti Zim-
babwesta,  Kiinasta ja  Korean
demokraattisesta kansantasa-val-
lasta.  Halpa propaganda edustaa
tietämättömyyttä ja pahaa tahtoa.
Lehden keskinkertaiset kirjoittajat
ovat mahdollisesti eurooppalaisen
neokolonialismin asialla tai ilmei-
sesti Washingtonin propagan-
dakoneiston käskyläisiä.  (9) HS
julkaisi 2006 sepitelmän Lockerbie-
turmasta.  Kirjoitelmassa syytetään
perusteetta  Muammar Gaddafia
yhdysvaltalaisen Pan-Amin lii-
kennelentokoneen räjäytyksestä
1988 Skotlannissa Lockerbien yllä.
(HSn levikki on 10 vuodessa pie-
nentynyt 10 prosenttia, eikä syyt-
tä.)

Janne Virkkunen i lmoi tt i
8.10.2006 pääkirjoi tuksessa
HSn tukevan Suomen NATO-
jäsenyyttä.  Susan Kurosen tie-
dotustilaisuudessa 2007 oli run-
saasti viestimiä.  HSn politiikan
toimittaja väitti YLEn uutisten
haastattelussa, että hän on paikalla
7 päivää -lehden vuoksi, koska se
nykyään sanelee median sisäiset
toimintasäännöt eli myös Suomen
suurimman sanomalehden.  HSn
Petteri Tuohiniemi otsikoi
15.6.2008 ulkomaan uutisten näkö-
kulmapalstan kirjoituksensa: “Kan-
sanäänestykset tyrannisoivat
EU:ta”.  HS:ssa tutkija Olli Heino-
nen väitti 2008, että Irakilla oli
ydinohjelma,  jonka “me” tuho-
simme.  Raporttien mukaan Irakilla
ei ollut ydinaseohjelmaa, ei muita
joukkotuhoaseita eikä valmiutta
niiden tuottamiseen.  Heinonen ja
lehti yrittivät oikeuttaa USAn
hyökkäystä Irakiin jälkeenpäin.  HS
uutisoi 16.2.2009, että Euroopan
“kustantajien liiton”  eli media-
liiketoiminnan päälobbarin Fran-
cisco Pinto Balsemao mukaan
mediapalveluissa markkinat ovat
ensisijaisia ja julkinen palvelu vain
täydentäisi niitä.  Janne Virkkusta
närästi Ylen laajeneminen verkkoon
eli nettiin.  HS:n Leo Pugin kirjoitti
2009, että Venäjä näkee vihollisen
uhkaavan lähes joka suunnalla.  Hän
syyttää Venäjää “öykkäröinnistä”
ja “salaliittoteorioista” eikä mainitse
lännen taholta Venäjään kohdistuvia
uhkakuvia.  (Mikä valtio on öyk-
käri?  Mikä valtio epärehellisin
tekosyin oikeuttaa sotia eri puolilla
maapalloa?  Katso kirja William
Blum, Rogue State - Roistovaltio.)

Jäl leen  kerran toteamme,
kuinka juhlallinen kirjoitus ja
käytäntö poikkeavat toisistaan.
MP heittää: “Pyrimme totuuteen
ja objektiivisuuteen ...”, peittäen
näin indoktrinaation.  Pyrkimys-
väite on ristiriidassa lehden juttujen
todellisuuden mukaisuuden kanssa,
mikä havaitaan, kun niitä luetaan
epäillen, eritellen ja kyseenalais-
taen.  Periaatelinja jouduttiin 1970-
luvun alun poliittisissa paineissa
laatimaan näennäisen edistyksel-
liseksi, jotta sen savuverhossa
voidaan hämätä lukijoita.

Hannu Kautto

Hesari??  Vieläkö se ilmestyy?

yli 60 %. Vantaa ei sitoudu asiak-
kaaseen, toisin kuin Helsinki. Riski
jää yksityisen tai järjestön tuot-
tajalle: jos asiakas lähtee, ei ole
velvollisuutta lähettää uutta asia-
kasta tilalle.  Hintahaitarit ovat
suuret, 34 eri kustannuspainoryh-
mää ja ero halvimman ja kalleimman
välillä noin nelinkertainen.

 
Kustaankarton ylilääkärinä

toiminut Harriet Finne-Soveri
on siirtynyt tutkijaksi Terveyden
ja hyvinvoinnoin laitokseen (THL)
ja yritti lopuksi vastata kysymyk-
seen,  julkinen vai yksityinen
parempaa. Hän totesi, ettei anne-
tui lla mittarei l la ja tutkimus-
menetelmillä voitu löytää selkeitä
eroja julkisen ja yksityisen välillä.
Asiakasrakenneanalyysissä näh-
dään selvästi, että valtaosa raskas-
hoitoisista ja dementikoista painot-
tuuu terveyskeskusten loppu-

Hannu Kautto on STP:n edus-
kuntavaaliehdokas Uudenmaan
vaalipiirissä

vaiheen hoitoon. Silloin annetaan
eniten hoitoa.  Onko painopiste
väärä? Pitäisi satsata jo sitä ennen
toimintakyvyn säilyttämiseen.
Seminaarin antina oli siis “nahka-
päätös”. Ainakaan oikeiston “valin-
nanvapauden” apostolit palvelu-
seteleineen eivät päässeet jy-
räämään. Palautepuheenvuoroissa
henkilöstön edustajat korosti-
vat kunnallisen kokeneen ja riit-
tävän henkilöstön (suositukset
THL)   määrän   vaikutuksia jo
pelkästään säästöinä ja laatuna pal-
velutuotannossa.  Pysyvä hen-
kilöstö tuntee alueensa ihmiset jo
sukupolvien takaa. Myös hen-
kilöstön sitoutuminen työhönsä on
suurta. Siksi on tärkeää huolehtia 
hyvin henkilöstöstä. On erikoisesti
kiinnitettävä huomiota johtamisen
tasoon, jossa on paljon parannet-
tavaa.

 
Antero Nummiranta

Vanhusten palvelu vaatii kunnilta .....

Jatkoa  sivulta 6

"Laatulehden" linnake parhaalla tontilla Helsingissä: vasemmalla
pääposti ja takana Kiasma ja eduskuntatalo, oikealla valmistuva
musiikkitalo ja kuvaajan selän takana rautatieasema. Sieltä voidaan
kansaa manipuloida niin pitkään kuin se onnistuu.
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Työskentelin  muutama vuosi
sitten maahanmuuttajien työn-
suunnittelijana. Työni oli mm.
kotouttamislain mukaisen hen-
kilökohtaisen kotoutumissuun-
nitelman laatimista maahan-
muuttajan koulutuksen, osaa-
misen, kielitaidon ja ammatin
perusteella. Kotoutumissuun-
ni te lma perustuu haastatte-
luihin ja keskusteluihin, joiden
perusteella suunnitellaan suo-
men (tai ruotsin) kielen opis-
kelua ja myös toisinaan ammat-
tia ja siihen valmistavaa kou-
lutusta. Monet maahanmuut-
tajat ovat  myös ol leet  töi ssä
kotimaassaan,  mutta mitään
ammattikoulutusta tai ammat-
titutkintoa heillä ei välttämättä
aina ole.

Kotoutumissuunnitelmassa voi-
daan sopia suomen kielen opis-
kelun, työvoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen, maahanmuuttajan
omaehtoisen koulutuksen, am-
matinvalinnanohjauksen ja  kun-
toutuksen, työharjoittelun, työelä-
mävalmennuksen,  valmistavan
opetuksen, lasten ja nuorten kotou-
tumisen tukemisesta sekä muiden
niihin rinnastettavien kohtuullisiksi
katsottavien kotoutumista tukevien
toimenpiteiden järjestämisestä.

Jotkut maahanmuuttajat ovat
kuitenkin niin innostuneita ja
motivoituneita saamaan työtä
mahdollisimman nopeasti saapues-
saan Suomeen, että jättävät Suomen
kielen opinnot kesken tai eivät
aloita Suomen kielen opiskelua
lainkaan, vaan menevät mihin
tahansa työhön, jota vain saavat
(yleensä siivous,  rakennus- tai
ravintolatyöt). Valitettavasti täl-
laisten Suomen kieltä taitamat-
tomien työntekijöiden ongelmaksi
kuitenkin tulevat melko usein mm.
epämääräiset työsopimukset, työ-
ajat ja palkat.

Maahanmuuttajien kotout-
tamisen tarkoituksenahan on
luoda maahanmuuttajalle mah-
dollisimman nopeasti itsenäisen ja
tasavertaisen kansalaisuuden vaa-
timat valmiudet. Kotouttaminen
tarkoittaa viranomaisten toimia,
joilla maahanmuuttaja saadaan
osallistumaan suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja sen toimintaan. Kotoisen
lainsäädäntömme, esim. vuonna
1999 voimaan tulleen kotout-
tamislain, lisäksi Kansainvälinen
siirtolaisjärjestö ja YK:n Kan-
sainvälinen yleissopimus siirto-
työläisten ja heidän perheen-

jäsentensä oikeuksista sekä Euroo-
pan unionin vapaan liikkumisen
politiikka pyrkivät säätelemään ja
tukemaan maahanmuuttoa maail-
man hallitusten välisin sopimuk-
sin.

Maahanmuuttoa ennen ja
nyt
Suomeen on muuttanut Ruotsin
vallan sekä Venäjän vallan ajasta
lähtien ulkomaalaisia. Ensi alkuun
muutto oli työperäistä (mm. ru-
otsalaisia, saksalaisia, ranska-
laisia) ja vasta Suomen itsenäi-
syyden alkuaikoina vuosina 1917 -
1922 Suomeen tuli ensimmäisiä
pakolaisia  (tuhansia!) Venäjän
vallankumouksen takia. Venäläisiä
tuli Suomeen myös vuonna 1922
(tällöin n 33 500 henkilöä).

Toisen maai lmansodan jäl-
keen ensimmäinen suuri maa-
hanmuuttajaryhmä (182 hen-
kilöä) oli chileläisetpakolaiset, jotka
saapuivat 1970-luvulla paeten
sotilasdiktaattori Pinochetin vai-
noja. Seuraavaksi käynnistettiin
vietnamilaisten tuonti Suomeen
1980-luvulla. Ensimmäiset soma-
lialaiset Suomeen sotilasdiktaattori
Siad Barren vainojen johdosta
pääosin 1990-luvun alussa. Soma-
lian kansalaisia oli Suomessa v. 2008
lopussa 4919 ja  äidinkielenään
somaliaa puhuvia oli 10 647 hen-
kilöä; Euroopan suurin soma-
liyhteisö asuu Isossa-Britanniassa,
jossa v. 2001 oli 43 500 somalia.
Jugoslavian hajoamissotien vai-
nojen aikana myös Suomeen pakeni
serbejä, albaaneja bosnian mus-
limeita ja kroaatteja vuosina 1990-
1999. 2000-luvulla pakolaisia on
saapunut Afganistanista ja Irakista.

Nykyisin  Suomeen muute-
taan yleisimmin avioliiton vuok-
si . On siis syytä muistaa,  että
maahanmuutossa paljon julki-
suutta saava pakolaisuus on vain
pieni tekijä! Vuonna 2009  Suomes-
sa oli n. 233 000 ulkomailla synty-
nyttä  henkilöä (n.  4% Suomen
väestöstä) ja n. 155000 ulkomaan
kansalaista. Muita kuin kotimaisia
kieliä puhui äidinkielenään v. 2009
n. 207 000 henkilöä. Suurimmat
ulkomaalaisryhmät olivat venä-
läiset,  virolaiset, ruotsalaiset ja
somalialaiset. Kotoutumiskou-
lutuksessa opiskeli vuonna 2009 n.
14 400 maahanmuuttajaa ja hiukan
yli 2900 maahanmuuttajaa oli
kotouttamiseen liittyvässä työ-
harjoittelussa tms.

Suomen pieni  väestö-
määrä –  huol i tulevai-
suuden hyvinvoinnista
Nykyään n. 56 % Suomen väes-
tönkasvusta on seurausta maa-
hanmuutosta.  Vuonna 2006 yli
puolet maahanmuuttajista saapui
Euroopan Unionin alueelta, noin 17
% Aasiasta, 11% Venäjältä ja 7 %
Afrikasta. Muuttajat ovat pääosin
työikäisiä ihmisiä, joista  vajaat
puolet, 10 000 henkilöä asettui
asumaan Uudenmaan maakuntaan.
Maahanmuuttajataustaisia oppilai-
ta ja opiskelijoita on suomalaisissa
kouluissa ja oppilaitoksissa n. 35
000 henkilöä. Vuonna 2007 vieras-
kielisiä oli 4,2% kaikista perus-
koulun jälkeisen,  tutkintotavoit-
teisen koulutuksen opiskelijoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön
mukaan Suomessa on  täl lä
hetkellä n. 20 000 maahanmuut-
tanutta, jotka etsivät työtä (ja ihan
vain vertailun vuoksi kerrottakoon,

että maailmanlaajuisesti työttömiä
on yli 1 mrd ihmistä!.  Asian-
tuntijoiden mukaan Suomen kielen
taidon puute on keskeinen tekijä
mm. opiskelun epäonnistumiseen
sekä työllistymisvaikeuksiin. Aut-
tava Suomen kielen taito on työ-
elämässä välttämätön. Esimerkiksi
hoitoalalla maahanmuuttajien työl-
listyminen pysähtyy työnantajien
mukaan useimmiten puutteelliseen
kielitaitoon. Tosin yleisesti ollaan
myös sitä mieltä, että työnantajat
saattavat olla ennakkoluuloisia
maahanmuuttajia kohtaan ja aset-
tavat heille kohtuuttomat kieli-
taitovaatimukset.

Yksi työnsaannin este on myös
oman maan opiskelutodistuksen
mahdollinen kelpaamattomuus
Suomessa. Yksityisen puolen työn-
antaja tosin saa itse arvioida
kelpaako ulkomainen opiskeluto-
distus,  mutta julkisella puolella
opiskelutodistuksen kelpoisuus
selvitetään opetushallituksesta.
Monen maahanmuuttajan ammat-
titodistus on Suomessa riittämätön,
joten ammattilaisia on työttömänä.

Suomessa toimii n 250 000
yritystä ja lehtitietojen mukaan
n.  6 000 (2,5%) on kansalai-
suudeltaan ulkomaalaisten omis-
tuksessa. Maahanmuuttajien pe-
rustamat yritykset työllistävät
1,2% kaikkien Suomessa toimivien
yritysten kokonaisliikevaihdosta ja
puolella niistä on palkansaajia.
Maahanmuuttajien yritykset vas-
taavat 1,5% kaikkien yritysten
kokonaisliikevaihdosta. Pääosa
yritysten perustajista on Suomen
lähialueilta ja muualta Euroopasta
(n 30%) ja Aasiasta (n.25%).

Oikeus sosiaaliturvaan
Maahanmuuttajalla on pääsään-
töisesti oikeus asumisperusteiseen
sosiaaliturvaan Suomessa maahan
tulosta alkaen kuten muillakin
maassa asuvilla henkilöillä: lap-
silisä,  äitiysavustus, sairauspäi-
väraha,  vanhempainpäiväraha,
sairausvakuutuksen sairaanhoito-
korvaukset,  työttömyyspäivä-
raha,  työmarkkinatuki,  koulu-
tustuki,  lapsen hoitotuki, vam-
maistuki, erityishoitoraha, Kelan
järjestämä kuntoutus ja kuntou-
tusraha, kansaneläke ja perhe-eläke,
eläkkeensaajan asumistuki ja ylei-
nen asumistuki, lasten kotihoidon
ja yksityisen hoidon tuki sekä
koulumatkatuki.

Työskentelyyn perustuvaa
sosiaaliturvaa ovat ansiosidon-
naiset eläkkeet,  tapaturmava-
kuutus sekä turva työtapaturmien
ja ammattitautien varalta. Työs-
kentelyperustaista sosiaaliturvaa
hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt
ja Eläketurvakeskus.

Maahanmuuttajalla, jolla on
oikeus kotoutumissuunnitel -
maan, on velvollisuus osallistua
kotoutumissuunnitelmansa laatimi-
seen sekä suunnitelmassa sovit-
tuihin palveluihin ja  toimen-
piteisiin. Kotoutumistuki on maa-
hanmuuttajalle kotoutumissuun-
nitelman aikaisen toimeentulon
turvaava tuki,  joka muodostuu
työmarkkinatuesta ja toimeen-
tulotuesta. Kotoutumistuki myön-
netään toimeentulotukena,  kun
maahanmuuttajalle on vahvistettu
kotoutumissuunnitelma, jos hän ei
voi saada kotoumistukea työ-
markkinatukena ja on toimeen-
tulotuen tarpeessa. Toimeentulo-

tukea voidaan myös myöntää
kotoutumistukena maksettavan
työmarkkinatuen täydennyksenä,
jos asiakas on tuen tarpeessa.
Perustoimeentulotuen ja täyden-
tävän toimeentulotuen lisäksi
sosiaalitoimi voi myöntää ehkäi-
sevää toimeentulotukea asiak-
kaalle, mikäli se katsotaan tar-
peelliseksi.

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on etuus, jolla
taataan jokaisen oikeudeksi sää-
detty, perustuslain 19 pykälän 1
momentissa tarkoi tettu, välttä-
mätön toimeentulo. Toimeentulo-
tukeen kuuluvat perustoimeen-
tulotuki,  täydentävä toimeen-
tulotuki sekä ehkäisevä toimeen-
tulotuki. Perustoimeentulotuki,
jonka suuruutta voidaan eräissä
tapauksissa alentaa 20-40%, raken-
tuu perusosasta, johon kuuluvat
mm. ravintomenot, vaatemenot,
vähäiset terveydenhuoltomenot,
sekä vastaavat muut henkilön ja
perheen jokapäiväiseen toimeen-
tuloon kuuluvat menot sekä puhe-
limen ja internetin käyttö.

Toimeentulotuen perusosaan
kuuluvat myös mm. vuokra tai
vastike, vesimaksu, lämmityskulut,
taloussähkölaskut,  ja  vähäistä
suuremmat terveydenhuollon me-
not. Täydentävään toimeentulo-
tukeen sisältyvät ns. erityismenot,
joita  ovat henkilön tai perheen
erityisistä olosuhteista aiheutuvat
menot esim. lasten päivähoito-
menot tai  muuttokulut, ja muut
kuin perusosaan kuuluvina tar-
koitetut asumisesta aiheutuvat
menot. Ehkäisevä toimeentulotuki,
esim. vuokrarästit, on tarkoitettu
henkilön ja perheen sosiaalisen
turvallisuuden ja  toimintakyvyn
edistämiseksi. Tuki on riippumaton
siitä, onko henkilö tai perhe oikeu-
tettu toimeentulotukeen.

Keskustelu maahanmuu-
tosta Suomessa - luuloja,
pelkoja ja asenteita
On selvää, että maahanmuuttajat ja
heidän tapansa ja erilaiset kult-
tuurinsa saattavat tuntua uhkaavilta
pitkään Euroopan laitamilla eris-
tyksissä eläneistä suomalaisista.
Pelkoa vierasta ja uutta kohtaan
ilmaistaan monin eri keinoin sa-
nomalehdissä ja televisiossa, ka-
dulla,ravintoloissa, julkisissa kulku-
välineissä, työpaikoilla, virastoissa
ja kouluissa - uhkaillen, vähätellen,
rasistisin keinoin tai jopa väki-
vallalla. Julkisessa keskustelussa
valitetaan usein maahanmuuttajien
saamista sosiaalietuuksista, joita
pidetään vain “suomalaisille”
kuuluvina etuoikeuksina.

Olisi kuitenkin hyvä muistaa,
että sosiaalietuudethan perustuvat
eduskuntamme säätämiin lakeihin,
jotka valmistuvat hyvin pitkälle
kansallisen ja eurooppalaisen
virkamies- ja lainsäädäntöyhteis-
työhön perustuen, joiden taustalla
on asiantuntijoiden ja tutkijoiden
selvityksiä, tutkimuksia ja lausun-
toja sekä erilaisten järjestöjen ja
yhteisöjen mietintöjä.  Kaikilla
Suomessa asuvilla on oikeus hakea
toimeentulotukea! Tiedetään, että
käytännössä monelta suomalaiselta
työttömältäkin tai osa-aikatyö-
läiseltä jää hakematta heille kuu-
luvaa toimeentulotukea ns. “kahden
luukun ja kyykytyksen” vuoksi,
sillä osa etuuksista  haetaan ja
myönnetään Kelasta, kun taas
toimeentulotuki on kuntien sosi-

aalitoimen hoidettavana.

Yhdenvertai suus on perus-
oikeus  ja  oikeudenmukaisessa
yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä
tulee olla  yhdenvertaiset mah-
dollisuudet kouluttautumiseen,
työntekoon ja erilaisten palveluiden
saamiseen.  Suomi on itsenäis-
tymisestään asti asettanut tavoit-
teekseen olla sivistys- ja hyvin-
vointivaltio, jossa heikoimpienkin
kansalaisten toimeentulo turvataan
yhteisvastuullisesti.  Muistutan
vielä,  että  maahanmuuttokes-
kustelussa pakolaisten osuus on
todella marginaalinen ja lähtö-
kohtaisesti Suomeen tulevat maa-
hanmuuttajat tulevat etsimään
työtä.

Suomessa, kuten muissakin
Pohjoismaissa on myös keskus-
te ltu maahanmuuton helpotta-
misesta perustellen sitä inhimil-
lisillä syillä sekä Suomen kan-
santalouden kestokyvyn ylläpi-
tämisellä. Kolikon toisena puolena
on kuitenkin se, että koulutetun
työvoiman saatavuus tuottaa on-
gelmia, vaikka EU:n ulkopuolella
asuu ihmisiä, jotka olisivat haluk-
kaita tulemaan tänne töihin. Monilla
koulutetun työvoiman aloilla ei ole
kuitenkaan kysyntää Suomessakaan
- esim. useita  satoja työttömiä
tohtoreita ja kymmenen tuhatta
työtöntä maisteria Suomessa syk-
syllä vuonna 2010! Totta on myös
se, että maahanmuuttajien raha-
lähetykset ovat monessa kehi-
tysmaassa merkittävä, virallista
kehitysapuakin suurempi, tulon-
lähde. Lähtömaiden kannalta am-
mattitaitoisen työvoiman lähtö on
myös ongelma - lähtömaat menet-
tävät parasta työvoimaansa. Toi-
saalta jotkut ovat sitä mieltä, että
maahanmuuttajista  on tulossa
työmarkkinoiden kurjalistoa, joiden
avulla murretaan mm. palkkausta ja
työlainsäädäntöä.

Vanhasen-Kiviniemen hal-
litus esittää muutoksia
kotoutumislakiin
Hallitus on esittänyt syksyllä 2010,
että maahanmuuttajien kotou-
tumislaki koskisi jatkossa kaikkia
maahanmuuttajia.  Esityksessä
todetaan myös, että  kaikkien
maahanmuuttajien tulisi saada
perustietoa suomalaisesta yhteis-
kunnasta ja ohjausta palveluista
rekisteröidessään oleskeluoikeu-
tensa tai saadessaan oleskeluluvan.
Perustietoa jaettaisiin painettuna
materiaalina sekä sähköisen verk-
kopalvelun kautta. (Monet maa-
hanmuuttajat saavat kylläkin jo nyt
perustietoa suomalaisesta yhteis-
kunnasta mm. työvoimatoimis-
toista ja Kelasta). Esityksen mukai-
sesti turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta säädettäisiin jatkossa
omassa laissaan, josta hallitukselta
on tulossa esitys myöhemmin tänä
syksynä.

Hallitus esittää lisäksi, että
maahanmuuttajat ohjattaisiin
alkukartoi tukseen ,  jonka ta-
voitteena on selvittää maahan-
muuttajan yksilölliset tarpeet
kotoutumiskoulutukseen ja muu-
hun koulutukseen tai ohjata suo-
raan työelämään. Alkukartoituk-
seen olisivat oikeutettuja työttömät
maahanmuuttajat sekä toimeen-
tulotuen maahanmuuttaja-asiak-
kaat. Myös muut voivat hakeutua
alkukartoitukseen.  Nykyisessä

Minna Ekman
Palveluneuvoja
Inkoo

Maahanmuuttajien kysymyksiä Suomessa

Minna Ekman on STP:n edus-
kuntavaaliehdokas Uudenmaan
vaalipiirissä
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Vuosia meitä on huijattu väit-
tämäl lä i lman pienintäkään
näyttöä, että maassa tikittää
eläkepommi.  Vihdoin  vi ime
vuonna (31.9.10) Tilastokeskus
teki  mull i stavan ennusteen ,
jolla se “todistaa” väestön hur-
jan ikääntymisen todeksi. Sen
mukaan 1976-2005 syntyneistä
1 860 594 on vuonna 2070 hen-
gissä ja maassa 1 786 917 (96,0
%) siis lähes jokainen. Jo tämä
osoittaa, että ennusteessa ei ole
totuuden häivää. Tällä hetkellä
kaudella 1916-45 syntyneistä 2
377 098 hengestä ol i  viime-
vuonna maassa ja hengissä 943
985 (39,7 %).

Ennusteen mukaan tänä vuonna
yli 64 vuotiaiden määrä kasvaisi
943 985 henkeen, mutta aiemman
kokemuksen perusteella se jäänee
pienemmäksi. Joka tapauksessa
tämä tiedetään hyvin tarkasti.
Vuosina 1990–05 syntyi 900 603
henkeä. Tilastokeskuksen mukaan
heistä jokaisen (100 %) pitäisi olla
elossa vuonna 2070 ja lisäksi 1976-
90 syntyneestä pitäisi 80 vuotiaina
ja sitä vanhempina elää 886 314
henkeä (92,3 %) siis yhteensä 1 786
917 (96,0 %). Mutta kun aina joku
muuttaa pysyvästi ulkomaille ja
kun kuolemakin korjaa satoaan, niin
vuosina 1976-2005 syntyneestä 1
860 594 ihmisestä ennustekauden
lopussa on hengissä yli 64 vuo-
tiaana enintään 846 089 (45,5 %).

Väestön ikääntymisennuste
on suurest i ja t ie toisesti  l ii -
oi tel tu .  Tilastokeskuksen en-
nusteessa on vuoden 2070  koh-
dalla liikaa ikäihmisiä vähintään 940
828 (111,2 %) henkeä. Eläkevakuu-
tusyhtiöt ovat saaneet, mitä ovat
halunneet!

Tähän liittyy myös ns. huol-
tosuhde. Se tarkoittaa alle 15 ja yli
64 vuotiaiden eli huollettavien
määrää suhteessa sataa työikäistä
kohti. Tilastokeskuksen mukaan
vuonna 2020 huoltosuhde olisi 65
huollettavaa, mutta 2060 peräti 79
huollettavaa sataa työikäistä koh-
den. Vuonna 1960 huoltosuhde oli
huonoin eli tasan 60. Kun Tilas-
tokeskuksen ennusteesta korjataan
yli 64 vuotiaiden määrä sellaiseksi
kuin se näyttää toteutuvan, niin

vuonna 2025 huoltosuhde on huo-
noin - 59 huollettavaa sataa työ-
ikäistä kohden. Sen jälkeen huol-
tosuhde paranee. 2040 se on 54 ja
sille tasolle se näyttää jäävän, ellei
syntyvyys kasva ennustetta nope-
ammin.

Eläkevakuutusyhtiöi llä on
todella mahtavat eläkerahastot,
joita ei kukaan omista, mutta joita
ne käyttävät omiin ökypalkkohin
ja palkkioihin, mutta lisäksi ja pää-
asiassa kapitalistit käyttävät niitä
monenlaisiin osake-, kiinteistö-,
arvopaperi- ja tavara-, termiini-
sekä mielikuvituksellisiin kaiken
maailman johdannaisvedätyksiin.
Eläkepommin ja väestön raju ikään-
tymisen idea keksittiin kauan sitten
sitä  varten,  että  niillä voitiin
perustella eläkerahastojen kasvat-
taminen. On selitetty, että väestö
ikääntyy, joten telmaksuja pitää
nostaa reippaasti.  Samalla on
korostettu, että ennen muuta työn-
tekijöitten maksuosuutta on koro-
tettava. Työnantajien osuutta ei voi
nostaa, sillä se, kuten väitetään,
vaarantaa kilpailukyvyn.

Ennusteen mukaan näyttää
siltä, että kaikkien, mutta ennen
kaikkea yli 80 vuotiaiden määrän
on kuviteltu kasvavan huimaavasti.
Sen mukaan vuoteen 2055 men-
nessä yli kahdeksankymppisten
määrän ennustetaan kasvavan yli
kolminkertaiseksi ja eläkemenot yli
äyräiden.  Siksi eläkkeisiin on
kehitetty elinajanodotteen kerroin,
jolla eläkkeitä  leikataan muka
elinajan pidentymisen perusteella.
Ketään ei kiinnosta se, että eläk-
keelle pääsee enintään puolet

työvoimasta, vaikka kaikki ovat
lihottaneet rahastoja.  Nykyään
eläkerahasto on henkilökohtainen,
mutta omaisilla ei ole siihen perin-
töoikeutta - perintäoikeus on yksin
eläkevakuutusyhtiöillä ,  joiden
pääoma sen ansiosta kasvaa koko
ajan!

Kaikesta huolimatta eläkera-
hastoja halutaan kasvattaa eläk-
keiden tasoa heikentämällä, eläk-
keelle pääsyn estämisellä, eläkeiän
pidentämisellä  ja  työntekijäin
eläkemaksuja korottamalla, mutta
tälle  halulle ei ole ollut hyviä
menneiden aikojen (teollistamista
tukevia) perusteluja. Rahastojen
kartuttaminen onkin yhä enemmän,
ellei yksinomaan koti- ja ulko-
maisten kapitalistien rikastumisen
keinoista. Siksi heidän edusmie-
hensä, Elinkeinoelämän Keskus-
liitto (EK), vaatii - ja kovin har-
taasti! -  milloin mitäkin huo-
nonnuksia toteutettavaksi.  Hil-
jattain (HS 20.11.10) se vaati
eläkkeelle siirtymisen alaikärajan
nostamista nopealla aikataululla 65
ja hitaalla 67 vuoteen. Sitä  EK
perustelee aiempaa muka parem-
malla tiedolla  eliniän pidenty-
misestä.

Kuten t iedetään ennusteita
voi  esittää kuka tahansa, mutta
ne eivät koskaan ole vakuuttavia.
Vakuuttavuus saadaan vasta, kun
perustelut esittää virallinen ja
kaiken arvovallan omaava taho. Se
taho on Tilastokeskus.  Se voi
esittää ihan mitä hyvänsä, sillä sen
sanoma on ainoa ja  lopullinen
totuus. Esimerkiksi Valtion talou-
dellinen tutkimuskeskus (VATT) ja
Eläketurvakeskus (ETK) sanovat,

että heidän asiansa ei ole asettaa sen
tietoja kyseenalaisiksi. Ja kuten
näyttää sitä  eivät uskalla tehdä
ketkään muutkaan.

Eläkerahastojen kasvattami-
nen tavalla tai toisella on eläke-
vakuutusyhtiöiden kannalta tar-
peen, sillä sijoituksissa maailman
rahamarkkinoilla voi tulla ja on jo
tullut reippaasti takkiin.  Niitä
tappioita  eläkevakuutusyhtiöt
eivät suuremmin sure. Ne tietävät,
että  kansan käsi on karttuisa.
Kaikissa peleissä myös rahapelissä
niin suurissa kuin pienissäkin,
toisen häviö on toisen voitto ja aina
ja viimekädessä vain yksityiset
kapitalistit voittavat ja työläiset hä-
viävät. Työläiset maksavat tap-
piot!

Vuosia on huijattu hokemalla,
että kun suuret ikäluokat siir-
tyvät eläkkeelle työvoima lop-
puu. Ketään ei kiinnosta se, että
poikkeuksia lukuun ottamatta,
suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä,
eikä työvoima ole loppunut - vain
työ on vähentynyt. Tilastokes-
kuksen mukaan vuonna 2000 työi-
käisiä oli 3,49 miljoonaa, 2050 heitä
on suunnilleen saman verran. Jos
kasanterveys,  koulutus ja työl-
lisyys hoidetaan kuten pitää eikä
ihmisiä syrjäytetä työvoiman
ulkopuolelle, niin silloin neljän-
kymmenen vuoden kuluttua työ-
voimaa ja eläkemaksujen maksajia
on reippaasti nykyistä enemmän,
mutta työtä ja eläkeikäisiä nykyistä
vähemmän.

Kai Kontturi

laissa ei ole alkukartoitusta lain-
kaan. (Tosin eräänlainen alku-
kartoitus voidaan tehdä nykyisen
kotoutumislain puitteissa käy-
tännössä lyhyenä 5-10 min. haas-
tatteluna yleensä työvoimatoi-
mistoissa, mikäli maahanmuuttaja
ilmoittautuu työttömäksi työn-
hakijaksi). Esityksen mukaisesti
alkukartoituksen perusteella viran-
omainen arvioisi, tarvitseeko maa-
hanmuuttaja varsinaista kotou-
tumissuunnitelmaa, joka sisältäisi
suunnitelman kotoutumiskou-
lutuksesta ja muusta tarvittavasta
tuesta työllistymisen edistämi-
seksi. Kotoutumissuunnitelmaan
olisi oikeus kaikilla niillä maa-
hanmuuttajilla, joiden katsottaisiin
sitä tarvitsevan alkukartoituksen
perusteella.

Asiantuntijoiden näkemyk-
sen mukaan hallituksen esityksen
mukainen kotoutumislain toteu-
tuminen lisäisi kotoutumissuun-
nitelman piirissä olevien maa-

hanmuuttajien määrää, sillä nyt
kotoutumissuunnitelmaan ovat
oikeutettuja vain työttömät ja
toimeentulotukea saavat maahan-
muuttajat. Esityksen tavoitteena
on, että maahanmuuttajat ohjataan
nykyistä nopeammin kotoutumis-
koulutukseen, joka sisältäisi kieli-
opintoja (suomi/ruotsi) ja yhteis-
kunnallista tietoa Suomesta.

Nähtäväksi jää, mi ten hal-
l ituksen esi tyksen mukaisen
kotouttamislain toimeenpano
toteutuu käytännössä. Toivot-
tavasti alkukartoituksesta ei tule
eräänlaista “alkukarsintaa”, jossa
maahanmuuttajat luokitellaan kyllä
tai ei -potentiaalisiin tulijoihin.
Uskoisin, että useimmat maahan-
muuttajat tarvitsevat  ainakin
Suomen kielen opintoja sekä tukea
ja apua työllistyäkseen Suomessa.

* * *

MEITÄ HUIJATAAN!

Valtionvarainministeri Jyrki
Katainen myönsi eduskunnan
keskustelutunnilla, että pääo-
man alhainen verotus on epä-
oikeudenmukaista.  Verotus
edustaa siis vääryyttä. Katainen
kannattaa sen korottamista
oikeudenmukaisuussyistä. Sa-
malla hän esitti varauksen, että
pääomaveron korottaminen ei
saa haitata yritystoimintaa ja
sen tuottamaa työllisyyttä.

Lisäksi hän asetti pääomaveron
korotuksen ehdoksi  verotuksen
kokonaisuudistuksen.  Kataisen
logiikan mukaan epäoikeudenmu-
kaisuudella eli vääryydellä eli
pahuudella tuotetaan hyvyyttä eli
työllisyyttä. Heti on sanottava, että
koska pääoman lisäys, voitto ja
riisto ei ole mahdollista muuten kun
riistämällä työtä eli järjestämällä
työpaikkoja riistettäville työläi-
sille. Siis tehdään samalla tavalla
kuin lehmille,  jotka kytketään
parteen, jotta niitä voidaan lypsää.
Jos siis pahuudella tuotetaan hy-

vyyttä,  niin kysymyksessä on
jesuiittamoraali: tarkoitus pyhittää
keinot. Sodalla tuotetaan rauhaa,
väkivallalla sopua, raiskaamalla
tyydytystä jne. Kysymys on siis
tavoitteiden ja keinojen suhteesta.
Historia on antanut r iittävästi
todistusaineistoa,  että  keinot
määräävät tavoitteen.  Tavoite
sisältyy mahdollisuutena  keinoi-
hin.  Jesuiittamoraali on objek-
tiivisen logiikan vastainen.  Pa-
huudella tuotetaan lisää pahuutta.
Sodalla synnyttetään uusia sotia.
Väkivalta aloittaa koston kierteen.
Vanha verikosto on tästä esi-
merkkinä.

Pääoman lievennetty verotus
ei luo työpaikkoja vaan suu-
rempia voittoja. Vaikka voitot
ovat koko ajan kasvaneet, työt-
tömyys on lisääntynyt.  Vaikka
Suomi on nyt taloudellisessa krii-
sissä, osinkoja jaetaan yhtiöveron
korotuksen pelossa 8 miljardia tänä
vuonna.  Noilla osinkorahoilla
poistettaisiin Suomen valtion kes-
tävyysvaje, jos nuo rahat olisivat

Suomen kansan eli niiden yhteisessä
eli valtiollisessa omistuksessa,
jotka nuo osinkorahat ovat työllään
luoneet.

Jyrki K atainen ei ole poh-
jimmiltaan paha mies. Kaikki
johtuu vain siitä, että hän on nuori,
lapsellinen ja idealisti. Tosimusta
porvari ei olisi ikinä myöntänyt,
että pääomaverotus on epäoi-
keudenmukaista. Tunnen jotenkin
isällistä  sääliä nuorta Kataista
kohtaan. Häntä käytetään hyväksi
vireän muistin ja  verbaalisten
kykyjensä vuoksi. Nuorukaisen
suurin hyväksikäyttäjä on Elin-
keinoelämän Keskusliitto. Tämä on
lastensuojeluilmoitus.

Heikki Typpö

Jyrki Kataisen logiikka ja 8 miljardin osingot
Jatkoa sivulta 8
Maahanmuuttajien kysymyksiä Suomessa

Tämä toimituksen lyhentämä artik-
keli on kokonaisuudessaan luet-
tavissa Kansan äänen kotisivulla

“1946–50 syntyneet suuret ikäluokat ovat jo 60–65 vuotiaita. 1951–
90 syntyvyys väheni 1.054 hengel lä vuosi ttain ,  mutta si i tä
huolimatta ennuste väittää, että kaudella 1991–2055 yli 65 vuotiaiden
määrä lisääntyy joka vuosi 26.673 hengellä!”

Korjaus
Edellisessä numerossa taka-
palkissa Esko Auervuolteen ja
Reijo Katajarannan vaalipiiri
oli merkitty Etelä- Karjala. Se
tulee olla Kymen vaal i-piiri
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Työväenpolitiikkaa työkansan ja ..

ympäristömme ehdoilla - STP

Helsinki

Sodan ja Fasis-
m i n v a s t a i n e n
Työ ry hallitus

Timo Kangasmaa
Reijo Katajaranta
Juho Haavisto
Esko Auervuolle
Paavo Heikkinen
Seppo Harjunpää
Ville Rahikainen

Helsingin Beto-
niraudoittajat
Rl:n os. 280

Jouko Pääkkö
Esko Auervuolle

Helsinki

Bertta Laine
Ingrid Hämäläinen
Tarja Männikkö
Heikki Männikkö
Hannele Salava
Janne Rahikainen
Miina Vuorinen
Ville Rahikainen
Pekka Tiainen
Esko Auervuolle
Riitta Auervuolle
Eila Huittinen
Reijo Katajaranta
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Tuntematon
Riitta Väisänen
Veikko Väisänen
Senja Väisänen
Heikki Sipilä
Tapio Mäenpää
Tauno Wallendahr
Sirpa Mittilä
H. Liimatainen
Harri Jalo
Simo Heikkinen
Paavo Heikkinen
Kaarina Heikkinen

Larmo Lehtola
Aini Seppänen
Eila Pulkkinen
Carita Tossavainen
Veikko Tossavainen
Eino Lindroos
Veljekset Hynynen
Ari Kukkonen
Irja Kukkonen
Rosa-Maria
Keskivaara
Antero Nummiranta
Mämmiveikko

Espoo

Hannu Kautto
Tommi Lievemaa

Espoo, Otaniemi

Pertti Leino
Marja-Liisa Nurminen
Jaana Nurmi
Mervi Efraimson
Punapaita
Tarja Nurminen
Paavo & Elvis
Haagan Flikka
Elina Kämppi
Nelli K.
Miska K.
Anja Pallas
Leena Pilkki
Heikki Männikkö
Helena Rönning
Pertti Salmi
Tuula Jämsen
Pekka Sievänen
Jaakko Muilu
Katja Sissi

Vantaa

Marja-Liisa Juvonen
Heikki Uusimäki
Eira Kärki
Juha Kärki
Ulla Hämäläinen
Lyyli Kivivirta
Jouko Nevalainen
Anita Nevalainen
Anna Nevalainen

Jorma
Mari
Vili
Beda Lampila
Tuukka
Teemu
Leo M. “Robin Hood”
Nieminen

Tuusula

Esa Koivisto
H. Koivisto
Iida Koivisto
Jouko Keränen
Esko Koivisto
J. Koivisto
Teemu Heinämäki
Markku Nieminen

Mäntsälä

Ari Kivivirta
Merja Kivivirta
Salla Kivivirta
Saana Kivivirta

Porvoo

Kaija Siippainen
Teresia Wahrman
Pertti Pitkänen
Tuukka Wahrman
Aune Manelius
Matti Wahrman
Pirkko Nokkala
Tommi Wahrman
Kalevi Wahrman
Hannu Ikonen
Yrjö Nieminen
Pekka Kokkinen
Hannu Henttonen
Vera Wahrman
Sune Borgman
Timo Nieminen
Raasepori

Peter Björklöf

Hämeenlinna

Pasi Ranki

Turenki

Jorma Talikka

Turku

Esko Luukkonen
Anne Luukkonen
Reino Intovuori
Marja-Terttu Artiola
Veera Eloranta
Ines Mäkilä
Helena Tuomaala
Silja Mölkänen
Seppo Sipilä
Teuvo Turunen

Risto Lajunen
Timo Turunen
Mauri Rintala
Galina Rintala

Raisio

Matti Järvinen
Rauha Helenius
Soile Lahti
Nadja Järvinen
Olga Grigoryeva

Salo/Pertteli

Heikki Typpö

Loimaa
Juha Kieksi

Pori

Evgenia Hilden-
Järvenperä

Rauma

Hiski Henttula

Uudenvuodentervehdykset 2011

Kommunistien Liitto ry
Suomen Työväenpuolue rp
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
KTP:n Helsingin Piirijärjestö ry
Kommunistien Hermanni-Vallilan
osasto ry
KTP:n Itä-Helsingin osasto ry
Helsingin Työväen Vappumarssiyh-
distys ry
Hermannin Naiset ry
Juche-aatteen Opintoyhdistys
Hämeenlinnan Sivistys- ja Kult-
tuurityö ry
Kominform

Hyvää Naton-, uusliberalismin- ja ilmaston lämpene-
misen vastaista vuotta 2011 kaikille Kansan äänen

lukijoille ja ystäville

Toverit! Yön jälkeen au-
rinko nousee. Aamu sa-
rastaa  jo. Taistelumiel-
tä! Heikki Männikkö

Humppila

Tauno Pirttilä

Tampere

Martti Satri
Antti Siika-Aho
Maiju Hämäläinen
Matti Linna
Ei
lukukausimaksuja!
Risto Koivula
Vejas Koivula
Zemyna Koivula

Nokia

Erno O. Laitinen

Hämeenkyrö

Marja Kangasniemi
Jorma
Kangasniemi

Jämsänkoski

Reino Welling
Mirja Welling
Erkki Flyktman

Lahti

Anja Saarikko
Timo Saarikko
Leena
Juha Forss

Kuopio

Juhani Tanski

Joensuu

Veijo Saarelainen
Arvo Kettunen
Erkki Kukkonen

Sirpa Kukkonen

Haapajärvi

Elvi ja Heikki Siika-
aho

Oulu

Paavo Junttila
Saara Lehtomaa
Olavi
Taisto
Ilkka
Antero
Marjatta

A S B E S T K A M P
85.

Paulina Colland
Wäinö Pietikäinen
Hannu Kukkonen
Mary Andersson
Anita Salven
Heikki Häkkinen
Edit Pöntynen
Seppo Keränen
Arvo Keiskander
Taina Tarvonen
Johan Wiman
Reino Halttu
Maire Wilkman
Ritva Toimi
Mikko Anttila
Pentti Katainen
Rainer Andersson
Mats Nordlund
Riitta Vainionpää
Toivo Hakkarainen
Mauno Harjunpää
Jorma Talikka

Eija Tolonen
Eero Saareinen
Merja Andersson
Esa Salomaa

Costa Rica

Timo Partanen

“EKP:n julistama mark-
kinavoimien Joulurau-
ha on päättynyt!
Hannu Ikonen”.

EU:n vastainen Kansan-
rintama toivottaa kai-
kille EU-politiikan vas-
tustajille hyvää ja  tulok-
sekasta uutta vuotta. Yh-
distäkäämme voimam-
me EU:ta ja uusl ibe-
ralismia vastaan.
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Valtiollinen itsenäisyys
voidaan palauttaa

Antti Pesonen totesi edelleen:
“Tänään itsenäisyyspäivänä EU-
Suomi ei ole enää valtiollisesti
itsenäinen. Valtiollinen itsenäisyys
sisältää ainakin seuraavat tun-
nusmerkit: (1) muista valtioista
riippumattoman lainsäädäntövallan
ja (2) siihen nojaavan tuomiois-
tuinlaitoksen sekä (3) itsenäisen
ulkopolitiikan.  Mitään näistä
valtiollisen itsenäisyyden tunnus-
merkeistä ei Suomella tänä päivänä
ole. Kuitenkin kasvava osa suo-
malaisista tiedostaa  nykyisen
tilanteen ja sen, että meiltä puuttuu
hyvinvoinnin, turvallisuuden ja
kansanvallan perusta eli valtiollinen
itsenäisyys. Menetetty valtiollinen
itsenäisyys voidaan kuitenkin
palauttaa. Eduskunnan enemmistön
päätöksellä voimme ratkaista Suo-
men eroamisen EU:sta.  Tähän
tietysti tarvitaan hieman nykyi-
sestä poikkeava eduskunta. Sen
valitseminen on kansalaisten kä-
sissä. Siksi tulevat eduskuntavaalit
ovat hyvin tärkeät. Niissä rat-
kaistaan Suomen suunta tuleviksi
vuosiksi ja  suurin muutos mitä
eduskuntavaaleissa voi tapahtua on,
että eduskuntaan valitaan vii-
mein edustajia, jotka vaativat
Suomen valt ioll i sen  i tsenäi -
syyden palauttamista ja tuovat
esille vaihtoehdon EU:sta eroa-
miseksi”.

Sotalaitos muutettava takaisin
puolustusvoimiksi

Sodan ja Fasisminvastainen työ
ry:n puheenjohtaja Timo Kan-
gasmaa vaati Suomeen takaisin
puolustusvoimia: SFT järjesti jo
30.11.10 pienimuotoisen mielenil-
mauksen eduskuntatalolla. SFT:llä
on tavoitteita, joita toimme tässäkin
tilaisuudessa esiin: (1) Suomi tulee
irrottaa Naton talutusnuorasta, (2)
Suomen sotalaitos tulee palauttaa
hyökkäysvoimasta takaisin puo-
lustusvoimaksi,  (3) suomalaiset
sotilaat kotiutettava sotatoimista

maailmalta, (4) sodan valmisteluun
käytettävät  määrärahat vähennet-
tävä tasolle, jotka vastaavat nor-
maalien puolustusvoimain yllä-
pitokuluja ja  (5)  maamme po-
liittinen suunta muutettava takaisin
puolueettomuuspolitiikaksi siten,
että sodan- ja rauhankysymyksissä
poliittinen johtomme on ehdot-
tomasti rauhan puolella. Pidämme
tärkeänä asemäärärahojen supista-
mista ja niiden käyttämistä mm.
koulutukseen, terveydenhoitoon,
eläkkeisiin, sosiaaliturvaan jne.
Samana päivänä 30.11. eduskunta
päätti tämän vuoden neljännestä
lisätalousarviota, jossa oli varattuna
lisämäärärahana 162 milj. euroa
uusien aseiden hankkimiseen, mutta
ei senttiäkään työttömien toimeen-
tuloturvan parantamiseen. Rahaa
löytyy, mutta ei tavallisen kansan
hyödyksi. Koemme tämän huoles-
tuttavana siksikin, että armeija on
meillä muuttunut puolustusvoi-
mista hyökkäysasein varustetuksi
Nato- sovitteiseksi sotavoimaksi.
Näistä asioista voimme päättää
täysin täällä Suomessa. Ikävin asia
on, että  tavallisille ihmisille on
epäselvää onko Suomi Naton jäsen
ja missä määrin.

Stubbilainen maailmankäsitys
ohjaa ulkopolitiikkaamme

YK:n menetetystä roolista Sodan
ja rauhan kysymyksissä puhui
Hannu Ikonen Porvoosta: Olem-
me ajautuneet konfliktien osapuo-
liksi Naton ja EU:n myötä. Stubb
ja Kokoomus pitävät tärkeänä
kuulumistamme Natoon ollak-
semme pöydissä, joissa sodasta-
harvoin rauhasta, päätetään. Pien-
ten maiden, kuten Tanskan rooli
näissä pöydissä on uhrata kansa-
laisiaan sodissa, joihin heillä ei ole
mitään intressiä. Tämä vastaa
stubbilaista  ja kokoomuslaista
maailmankäsitystä. “Rauhanteko”
on yksityistetty ahtisaarelaisille ja
sota ulkoistettu natolaisille. Nobel-
komitean myöntäessä rauhanpal-
kinnon Ahtisaarelle  valitsi se

konfliktien oikeutetuiksi yksityiset
“kansainvälisen oikeuden asian-
ajotoimistot” kohtuullisine palk-
kioineen, jotka toimivat ohi kan-
sainvälisen oikeuden ja  diplo-
maattisen käytännön. YK:n sovit-
telijan rooli on yksityistetty.
Sodassa saa olla mukana, kun teh-
tävä on ulkoistettu Natolle tai
tuleville EU-kriisinhallintayksi-
köille. Niin kauan kuin kansain-
välisen oikeuden käsitteistö ei
tunnista sotaa sodaksi tai valtio-
terrorismia ja liittoutumaterro-
rismia terrorismiksi, vaan keksii
mielikuvituksellisia uudissanoja
kuten rauhaan pakottaminen, konf-
liktin ehkäisy tms.,  ei kansojen
välistä  oikeutta  ole olemassa.
Itsenäisellekin Suomelle riittäisi
pöytiä, joissa aseita ei tuoda edes
eteiseen ja joissa paasikiviläiselle
arvomaailmalle ja   asiantunte-
muksellemme annetaan arvoa. Stub-
bilaistunut Suomi ei ole aktiivinen
asearsenaalin vähentämiseen tä-
hyävien pöytien rakentamisessa.
Päinvastoin, Paasikiven-Kekkosen-
Koiviston itsenäisyys- ja rauhan-
asiat eivät ole tämän päivän agen-
doilla. EU on osoittautunut hyvä-
osaisten ammattiliitoksi,  joka
huolehtii tuloerojen kasvusta, ja
pankkisijoitusten tuotosta niin
Suomessa, Kreikassa, Irlannissa,
Portugalissa kuin Espanjassakin.

Itsemääräämisoikeutta ei halu-
takaan käyttää

Suomen Työväenpuolueen pu-
heenjohtaja Juhani Tanski ihmet-
teli Suomen kieltäytymistä omasta
päätöksenteosta: Olemme käyneet
keskustelua EU-maita koettelevasta
finanssikriisistä. Keväällä keskus-
telimme Kreikan apupaketista ja
äsken eduskunnassa oli esillä
Irlannin paketti. Pankkien ja finans-
sipääoman rötöstelyjen takia Krei-
kalle annettiin kymmenien mil-
jardien tukipaketti.  Silloin EU-
johtajat vaativat EU-maiden pan-
keille “stressitestiä”, jossa mitataan
niiden kunto. Tämä “testi” osoitti

euromaiden pankkien olevan hy-
vässä kunnossa. Irlanninkin pan-
kit saivat hyvät arvosanat. Silloin
jo esitettiin toteamuksia,  että
“stressitesti” oli täyttä petosta.
OECD:n arvion mukaan uhkat
olivat kuusikertaiset euromaiden
testiin nähden. Lähes kaikkien
euromaiden pankit horjuvat.
Valtioiden ollessa niiden takuu-
miehenä tulee kriisi Kreikan ja
Irlannin lisäksi leviämään muihin
maihin kuten Portugaliin ja Es-
panjaan. Kreikan tukipaketilla ei
pelastettu Kreikkaa vaan Saksan
ja Ranskan pankit,  jotka val-
tioidensa suosituksesta tukivat
järjetöntä tavaroiden tuontia
Kreikkaan. Jyrki Katainen uhosi
Irlannin paketin yhteydessä mei-
dän vaativan takeita velan va-
kuudeksi. Mitään takeita ei kui-
tenkaan vaadittu, koska Kataisen
mukaan se ei mennyt läpi. Eli
sama mies sanoo, että Suomi on
itsenäinen valtio ja samaan hen-
genvetoon toteaa, että Suomi ei voi
tehdä kahdenvälistä sopimusta
Irlannin kanssa velan takeista.
Käteinen kuitenkin valehtelee
tässä asiassa. EMU:n säännöt
velvoittavat jokaisen valtion itse
huolehtimaan vastuistaan. Eli
tämä Käteisen puhe, että Suomella
olisi jonkunlainen itsenäisyys on
naurettavaa,  kun edes sitä  it-
senäisyyttä, mitä Suomella so-
pimusten mukaan on,  kieltäy-
dytään  jyrkästi noudattamasta.

EU varastanut investoinni t
Suomesta

Itsenäisyyspuolueen varapu-
heenjohtaja Mauri Nygård käsit-
teli EU-suomen taloutta: Meitä
kaikkia täällä olevia järjestöjä
yhdistää maamme itsenäisyyden
puolustaminen ja Natojäsenyy-
den vastustaminen.  Joistakin
muista asioista voimmekin olla eri
mieltä . Olen eri mieltä erään
aikaisemman puhujan kanssa siitä,
että ero EU:sta merkitsisi meille
väliaikaista taloudellista  mato-
kuuria”. Meillä on edelleen voi-
massa oleva ETA-sopimus, ta-
lousaluesopimus, jonka varassa
ovat mm. Norja, Islanti ja Lich-
tenstein. Se takaa myös meidän
kaupankäynnille  lähes samat
ehdot kuin EU-sopimus.  Ai-
noastaan maataloushan ei kuulu
ETA-sopimukseen. Jos emme ole
EU:n jäsen, niin ei sinne tarvitse
myöskään maksaa jäsenmaksuja.
EU-jäsenmaksu on nykyisellään
jo melkoinen rasitus. Itsenäisenä
valtiona voimme harrastaa itse-
näistä talouspolitiikkaa. Meidän
ei tarvitse kysyä EU:lta, että mitä

Venäjän kanssa tulee tehdä. EU:n
jäsenenä emme voineet käydä it-
senäisesti esim. keskusteluja Venä-
jän kanssa puutulleista. Ne tuli hoitaa
EU:n luvalla. Myöskään EU-kaudella
meidän kauppaosuutemme EU:n
kanssa ole lisääntynyt,  vaan on
pysynyt suurin piir tein saman-
kaltaisena. Mutta mitä on tapah-
tunut? Meidän teollisuutemme on
kyllä investoinut EU-alueelle, mutta
on jättänyt investoimatta koti-
maahan.

Edellinen itsenäisyyspäivämme
oli 1980-luvulla

Itsenäisyys tarkoittaa valtio-
sopimusta, joka takaa kaikille samat
oikeudet totesi ent. kansanedustaja
Aune Mänttäri: “Jo ennen Kataista
ja Stubbia eduskunta teki yksin-
kertaisella enemmistöllä päätöksen
liittää Suomi Euroopan unioniin.
Uskomme, että Suomen kansa herää
ja valitsee vielä kansanedustajat, jotka
palauttavat meille itsenäisyyden ja
oman hallitusmuodon. Demokratiam-
me alkuaikoina oli vaalilause “vapaus
veljeys ja tasa-arvo”. Ne tarkoittivat
ihmisoikeuksia, joita ei vielä kaikilla
EU:n jäsenvaltioilla ole tänäkään
päivänä.  Meillä ne rakennettiin
kansakunnan yhteistyöllä. Itsenäi-
syys tarkoittaa valtiosopimusta,
jossa kaikilla on perustuslain ja
hallitusmuodon nojalla yhtäläiset
oikeudet, jotka eivät riipu maasta,
omaisuudesta, rahasta, asuinpaikasta,
suvusta tai säädystä. Se on aivan eri
asia kuin mistä tänään keskustellaan.
Tekee pahaa kuunnella, kun sanotaan,
että  vietämme  94.  itsenäisyys-
päivää. Viimeinen itsenäisyyspäi-
vämme oli 1980-luvulla, kun lain-
säädäntöämme alettiin muuttamaan
EU-yhteensopivaksi. Tämän liittou-
tumisen aloitti Holkerin hallitus.
Sosialidemokraattien kaikki pre-
sidentit, ay-liikkeen vahvat liitot sekä
niiden johtajat liittoutuivat kan-
sainvälisen rahan kanssa ja antoivat
maamme maailman rahatalouden
määrättäviksi. “Meidän pojat”
Stubbi ja Katainen istuvat kan-
sainvälisissä kokouksissa “saamassa
oppia” ja tuovat lainsäädännön sieltä
Suomeen. He pistävät Suomen  edus-
kunnan säätämään maailman talou-
delle tärkeitä lakeja, jotka eivät edusta
lainkaan Suomen kansan oikeuksia.
Demokratia, kansanvalta ja  itse-
näisyys ovat ihan eri asioita kuin
isänmaa. Maa on niiden jotka omis-
tavat, mutta kansakunnan perus-
tuslaki ja hallitusmuoto ovat sopi-
muksia, jotka takaavat kaikille samat
perusoikeudet”.

Toimitti.
Heikki Männikkö

Tarvitaan kansanedustajia ajamaan Suomen
itsenäisyyden palauttamista

Itsenäisyyspäivänä 2010 järjestivät useat sodan ja Naton vastaiset sekä EU:n vastaiset ja EU-kriittiset
kansalaisjärjestöt mielenilmauksen Helsingissä Kiasman aukiolla. Tilaisuudessa vaadittiin maamme
itsenäisyyden ja puolueettomuuden palauttamista sekä Nato-jäsenyyden torjumista. “Tänään tulee
lunta tupaan ainakin etelä suomalaisille. Siihen olemme tottuneet, sillä poliittisesti on lunta tullut
tupaan jo pitkän aikaa. Kyllä me tämänkin kestämme. Ei tämä ole pysyvä lumi, sillä kevään tullessa ne
poliittisetkin lumet tuvasta sulavat”. Näillä sanoilla Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja
avasi Suomen itsenäisyyttä, puolueettomuutta ja liittoutumattomuutta kannattavien kansalaisjärjestöjen
mielenilmauksen Suomen valtiollisen itsenäisyyden palauttamisen puolesta.

Itsenäisyyspäivänä lumisateessa puhumassa Aune Mänttäri. Hänen vierellään IPU:n Antti pesonen

Mielenosoittajia itsenäisyyspäivänlumipyryssä. Puhumassa SFT:n
puheenjohtaja Timo Kangasmaa
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Kuuba on saanut maailman mielipiteet puolelleen

Kuuban Suomen suurlähet-
tiläs Sergio Gonzales vieraili 11.
marraskuuta Helsingissä Hä-
meentien varrella sijaitsevassa
Kurvin Kirjassa esitelmöimässä
ja keskuste lemassa K uuban
ulkopol iti ikasta. Paikalle  oli
pienehkön kirjakaupan tiloihin
ahtautunut vajaat parisenkym-
mentä asiasta kiinnostunutta
kuulijaa.

Suurlähettiläs  aloitti esityksensä
asettamalla Kuuban tilanteen asia-
yhteyksiinsä. Kuuba ei ole maa-
perältään rikas maa. Siellä ei ole
öljyvaroja eikä sanottavammin
myöskään malmiesiintymiä. Se on
ollut suurimman osan historiastaan
siirtomaaherruuden alaisena. Ensin
Espanja piti sitä siirtomaanaan 400
vuotta ja sen jälkeen USA piti valtaa
60 vuotta. Varsinaisesti Kuuba irtosi
USA:n kolonialismin ikeestä vasta
v. 1959 vallankumouksen yhtey-
dessä, vaikka olikin ollut jo sitä
ennen nimellisesti itsenäinen, mutta
kuitenkin kokonaan USA:n talu-
tusnuorassa. Pian seurasi USA:n
kauppasaarto,  jota sitäkin on
jatkunut kohta 50 vuotta.

Olosuhtei sta huol imatta
Kuuba on saavuttanut merkit-
tävää edistystä etenkin sosiaalisen
kehityksen -  terveydenhoidon,
koulutuksen, kulttuurin ym. suh-
teen, vaikka se on edelleenkin
kehitysmaa.  Kuuban politiikan
peruspilarina on pitäminen kiinni
maan itsenäisyydestä. Sen asian
myös Kuuban kansalaiset ymmär-
tävät.  He tietävät, että itsenäi-
syyden menettäminen toisi vain
pahaa kuubalaisille. He ymmär-
tävät minkälainen Kuuba nyt olisi,
jos vallankumousta ei v. 1959 olisi
toteutettu. Vertailukohtana voisi
olla vaikkapa alikehittynyt Hon-

duras, jota edelleenkin voidaan
kutsua banaanivaltioksi.  Kuitenkin
Kuuban täytyy pystyä joka päivä
vastaamaan haasteisiin, joista edel-
leenkin suurin on USA:n taholta
tuleva taloudellinen, poliittinen ja
jopa sotilaallinen uhka.  Vastikään
pidetyt USA:n välivaalit todistavat,
ettei USA:n politiikka tule muut-
tumaan vielä aikoihin.  Vaikka
Barack Obama virkakautensa alussa
nosti toiveita  muutoksen mah-
dollisuudesta, niin äskeisten vaalien
tulos osoittaa, että oikeistolaiset
voimat ovat siellä edelleenkin aivan
liian voimakkaita ,  että  USA:n
harrastama painostus Kuubaa
kohtaan voisi edes pidemmällä
aikavälillä muuttua. Merkittävim-
pänä oikeistolaisena painostus-
ryhmänä USA:ssa on Miamissa
asustavat entiset kuubalaiset.

USA:n politiikan lähtökoh-
tana on jo Eisenhowerin ja Ken-
nedyn ajoista lähtien ollut Kuuban
kuristaminen hengiltä niin, että sen
yhteiskuntajärjestys palautettaisiin
“normaaliksi” ja ettei Amerikan
mantereelle syntyisi “uusia Kuuban
valtioita”.  Alussa tämä toimikin.
60-luvulla lähes kaikki Amerikan
maat katkaisivat suhteensa Kuu-
baan. Kuuba ajettiin v. 1962 pois
mm. OEA:sta ( Amerikan valtioiden
järjestöstä), mutta nyt viime vuon-
na tämä päätös peruttiin. Kuuba ei
kuitenkaan halua takaisin tähän
järjestöön, koska se edelleenkin
toimii USA:n hyväksi muiden
Amerikan maiden kustannuksella.
Se on järjestö, jossa “hai vartioi
sardiineja”.

Nyt tilanne on muuttunut.
Kuubasta on tullut esimerkki muille
Amerikan maille ja useille muillekin

mm. Afrikan maille.  Kuuballa on
diplomaattiset suhteet yht. 187
maahan ja suurlähetystöjä Kuuballa
on 112. Vastaavasti Havannassa on
109 maan suurlähetystöt.

Kuuba on saanut maailman
miel ipi teet puolel leen . YK:n
äskeisessä äänestyksessä koskien
USA:n harjoittamaa kauppasaartoa
187 maata äänesti kauppasaarron
purkamisen puolesta ja vain USA ja
Israel olivat kauppasaarron kannalla
kolmen maan äänestäessä tyhjää.
YK on myös päätöslauselmassaan
tuominnut USA:n kauppasaarron.
Samoin kauppasaarron murtamista
vaativat maat vaativat Guan-
tanamon tukikohdan palauttamista
Kuuballe ja USA:n Kuubaan suun-
taamien radio- ja TV-lähetysten
lopettamista.  Näitä  lähetyksiä
suunnataan Kuubaan 2000 tuntia
viikossa ja erikoisinta niissä on se,
ettei niitä ole tarkoitettukaan USA:n
omille kansalaisille vaan ainoastaan
Kuuban vastaiseen propagandaan.

Yksi kipupiste USA:n ja Kuu-
ban välil lä on  USA:n vangit-
semat viisi kuubalaista vankia. He
istuvat Miamissa 12 vuoden ran-

gaistusta rikoksesta, joka ei ole
kansainvälisen oikeuden mukaan
mikään rikos.  He olivat tark-
kailemassa Miamissa majaa pitä-
vien, avoimesti Kuubaa uhkaavien
ja terrori-iskuja suunnittelevien
järjestöjen toimintaa. Siitä he saivat
vakoilusyytteen ja  tuomittiin
ankarimman mukaan.

Edelleenkin USA vaatii 60-
luvulla Kuuban kansallistamien
yritysten palauttamista takaisin
USA:lle. Mainittakoon, että kansal-
listaminen koski muitakin maita
kuten Kanadaa ja Espanjaa, mutta
niillä ei ole ollut mitään vastaavia
vaatimuksia.

USA käyttää edelleenkin ki-
ristyspolitiikkaa. Kukaan ei saisi
vierailla Kuubassa eikä kukaan saisi
käydä minkäänlaista kauppaa Kuu-
ban kanssa. EU:n politiikka on
lähes samanlaista. EU myös vaatii
muutoksia Kuuban yhteiskuntaan.
Voidaan vain kysyä, minkälaista
muutosta EU sitten haluaa? Kui-
tenkin EU on jonkinlaisissa kaup-
pasuhteissa Kuuban kanssa.  Sen
sijaan Kanadan kanssa Kuuballa on
hyvät suhteet, jotka toimivat
keskinäisen kunnioittamisen peri-
aatteella. Mailla on paljon talou-
dellista yhteistyötä ja Kuubassa
käy vuosittain lähes miljoona
kanadalaista turistia.

K uuban ulkopol it i ikka on
menestynyt erityi sest i Etelä-
Amerikan maissa ja Afrikassa.
Esim. Saharan etäpuolisessa Afri-
kassa Kuuballa  on 26 suurlä-
hetystöä.  Tämän taustalla  on
aikaisempi yhteistyö mm. Angolan
ja Mosambikin kanssa. Kuuban
tärkeimmät liittolaiset ovat tällä
hetkellä Venezuela ja Kiina. Vene-
zuelalta Kuuba saa halvalla öljyä.
Vastapalveluna Kuuba avustaa
Venezuelaa mm. terveydenhoidon
ja koulutuksen muodossa. Kuuba
auttaa muita maita lähettämällä

niihin tuhansittain lääkäreitä ja
toisaalta kouluttamalla esim. Afri-
kan maista tulevia opiskelijoita
lääkäreiksi. Kuubaa syytetään, että
Kuuba tekee politiikkaa lääkäreillä.
Tähän Kuuba puolestaan toteaa,
ettei se ole mikään Kuuban yk-
sinoikeus, muutkin maat saavat
tehdä niin.

Eri maiden lähettämän avun
määrä ja laatu tuli havainnollisesti
esiin viime tammikuussa Haitin
maanjäristyksen yhteydessä. USA
lähetti Haitiin tuhansittain sotilaita,
Kuuba puolestaan 1500 lääkäriä.
Muita auttamiseen merkittävästi
osallistuneita tahoja olivat Lääkärit
ilman rajoja - järjestö sekä Kanada,
joka auttoi enimmäkseen vesi-
huollossa  ja muun avun organi-
soimisessa (tiedot koottu useasta
lähteestä, pääosin yliopistojen
tutkijoilta). Tarkemmat faktatiedot
Haitin avustuksesta löytyvät
oheisesta taulukosta. Kuitenkin
kansainväliset tiedotusvälineet
esittelivät USA:n Haitin pää-
asiallisena auttajana.  Vuosien
mittaan Kuuba on lähettänyt eri
maihin 1 250 000 lääkäriä. Mitä on
tehnyt USA? Se on perustanut
muihin maihin 700 sotilastuki-
kohtaa.

Suurlähettilään alustuksen päät-
teeksi kuulijat esittivät muutamia
kysymyksiä. Eräs kuului: Miten
tämä viime vuosien yleismaail-
mallinen kapitalismin lama on
näkynyt Kuubassa? Vastaus: Se on
näkynyt ennen kaikkea turismissa.
Turisteja on tullut jonkin verran
vähemmän ja he ovat käyttäneet
rahaa vähemmän. Paljon suurempi
taloudellinen takapakki sen sijaan
on tullut pyörremyrskyjen taholta.
Pari vuotta sitten Kuubaan iski
kolme pyörremyrskyä peräkkäin,
ja  se todella  koetteli Kuuban
taloutta.

Reijo Katajaranta

Reijo Katajaranta on STP:n
eduskuntavaaliehdokas Kymen
vaalipiirissä

                        

Kuuban suurlähettiläs oikealla. Hänen vierellään tulkki Tero
Toivanen,  Suomi-Kuuba-seuran varapuheenjohtaja. Tero on
toiminut 7 vuotta muusikkona Kuubassa.

Kuuba on avustanut Haitia sitä kohdanneen maanjäristyksen johdosta. Kuitenkin kansainväliset
tiedotusvälineet esittelivät USA:n Haitin pääasiallisena auttajana. Vuosien mittaan Kuuba on lähettänyt
eri maihin 1 250 000 lääkäriä. USA on perustanut muihin maihin 700 sotilastukikohtaa.

KD:n kansanedustaja Bjarne
Kallis on jättänyt lakialoitteen,
“jonka tarkoituksena on mah-
dollistaa se, että Korkein oikeus
voisi kumota ne tuomiot, jotka
annettiin niin sanotun sotasyyl-
lisyyslain tueksi marraskuussa
vuonna 1945".

Neuvostoliiton painostuksen jäl-
keen säädettiin sotasyyllisyyslaki,
joka tuli voimaan takautuvasti.”
Bjarne Kallis kirjoittaa asiasta US
blogissaan “Kansanedustajien
Venäjän pelko” 22.11.2010. Ky-
seisessä kirjoituksessa Kallis il-
moittaa,  että  tuomioiden pur-
kaminen edellyttää lakimuutosta,
mitä varten aloitteen tekijä oli
yrittänyt saada mahdollisimman
monta kansanedustajien allekir-
joitusta, muttei ole päässyt ta-
voitteeseen 100 kansanedustajan
allekirjoituksista . Bjarne Kallis

päättelee, että suomalaiset kan-
sanedustajat eivät ole suostuneet
allekirjoittamaan aloitetta sota-
syyllisyystuomioiden kumoa-
misesta, koska ovat Venäjän pelon
vallassa.

Viime vuosien aikana revisio-
n i st inen  sotatulkinta ,  jonka
tavoitteena on kumota Risto Rytin
ja hänen kumppaneidensa sotasyyl-
lisyystuomiot, on ollut näkyvästi
esillä suomalaisissa tiedotusväli-
neissä. Tarkoituksena on toisen
maailman sodan jälkeisen järjes-
tyksen muuttaminen syyllistä-
mällä venäläisiä ja luomalla vi-
holliskuvia.

Yleisesti ottaen suomalaisten
tietous jatkosodan alkamisajan-
kohdasta ja  syistä on heikkoa.
Jatkosodan alkupäiväksi katsotaan
25.6.1941, jolloin Neuvostoliitto
alkoi pommittaa Helsinkiä.

Todel li suudessa Suomi  ol i

sitoutunut hyökkäämään Sak-
san rinnalla Neuvostoliittoon jo
paljon aiemmin. 22.6.1941 Saksa
aloitti operaatio Barbarossan hyök-
käämällä Neuvostoliitoon. Samana
päivänä Hitler ilmoitti julkisesti
Suomen taistelevan Saksan rinnalla
Neuvostoliittoa vastaan. Saksalaiset
hyökkäsivät Neuvostoliittoon eri
suunnista, mm. Suomen kautta 22.6.
klo 04.00,  käyttäen hyväkseen
suomalaista lentokenttää ja satamia.
Jo ennen hyökkäyspäivää 22.6.
Suomessa oli yli 40 000 saksalaista
joukkoa. Myös jo ennen 22. ke-
säkuuta suomalaiset sukellusveneet
miinoittivat Suomenlahden mukaan
lukien Tallinnan edustan.

Eli siis ei pidä paikkaansa,
että jatkosota alkoi Neuvostoliiton
hyökkäyksestä, vaan Suomi oli
sopinut hyökkäävänsä Neuvos-
toliittoon Saksan rinnalla. NL vastasi
hyökkäykseen pommituksilla. Eli

Natsi-Saksan liittolainen ja Hitlerin
ihailija Ryti on vastuussa tuhansien
suomalaisten ja neuvostokansa-
laisten kuolemista.

Radiopuheessaan 26.6.1941
Ryti sanoi “Suomella on kuitenkin
rinnallaan Suur-Saksan valtakunnan
sotavoimat nerokkaan johtajansa
valtakunnankansleri Hitlerin ko-
mennossa”. Ryti kuvaili Hitlerin
tuntevan sympatiaa suomalaisia
kohtaan ja  olevan yksityiselä-
mässään “lämpimästi tunteva,
sydämellinen, hyvää tarkoittava,
herkkä ihminen”.

“Risto Rytin - samoinkuin
Mannerheimin - ulkopoliittiset
ratkaisut keväällä ja kesällä 1941
perustuivat siihen vakaumukseen,
että Saksa voittaa mahdollisessa
sodassa Neuvostoliiton.  Tämä
ajatus heijastuu elävästi Rytin
jatkosodan syttymisen jälkeen

pitämässä radiopuheessa, josta hän
joutui vielä sotasyyllisyysoikeu-
denkäynnissä vastaamaan. Jälkeen-
päin Ryti on todennut, ettei hän
tuonakaan hetkenä uskonut Saksan
voittavan koko maailmansotaa,
mutta lyövän kyllä  Venäjän.”
(Biografiakeskus,  Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura).

Jo vuodesta 1919 Suomen
kiihkomieli set suunnittelivat
Suur-Suomen  idean toteutta-
mista. 1920-luvulla suomalaiset
nationalistiset ryhmät olivat teh-
neet useita  hyökkäyksiä NL:n
puolelle.  Suomalaisten kiihko-
mielisten poliittiset provokaatiot
1930-luvulla johtivat talvisotaan.
Jatkosodan aikana Natsi-Saksan
rinnalla taistelleet suomalaiset

Sotasyyllisyystuomioid en kumoaminen ja seuraukset
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Euroopassa on  nähty vasem-
miston kannatuksen lasku ja
vastaavasti oikeistopuolueiden
nousu. Runsaan vuoden takai-
sessa EU:n parlamentin vaalissa
vasemmiston osuus oli vain 24,1
%, kun se v. 2007 eduskunta-
vaalissa oli vielä 31,6 % ja v. 2008
kunnallisvaalissa 30,6 %. Oi-
keistolaistuminen ei ole pelkäs-
tään suomalainen ilmiö, vaan on
koskenut koko Eurooppaa. Mer-
killepantavaa vuoden takaisten
EU-vaal ien osalta oli, että missä
“vasemmisto” oli vallassa (Un-
kari, Espanja, Portugali), ran-
kaisivat äänestäjät vasemmis-
toa talouden alamäen johdosta,
mutta vastaavassa tilanteessa
kykeni hallitusvastuussa ollut
oikei sto petraamaan kanna-
tustaan. Toistuu 20 vuotta sitten
alkanut kehitystrendi; markki-
natalouden kriisit ja ongelmat
koetaan aina enemmän halli-
tusvastuussa olevien sosial is-
tistien ja maltillisen oikeiston
aiheuttamaksi .  Markkinata-
louden kriisi ruokkii tällä het-
kellä uusoikei stolai sta pol i -
tiikkaa. Tämä ilmiö nähdään
myös USA:ssa Obaman talous-
politiikan kohtaamissa vaike-
uksissa.
“Vasemmisto” taipunut
EU- suuntauksen edessä

Vasemmiston asema teollisesti
kehittyneissä maissa muuttui, kun
monetaristinen talouspolitiikka
syrjäytti pari vuosikymmentä
sitten vallinneen oikeudenmukai-
sempaan tulonjakoon perustuneen
yhteiskuntapolitiikan. Kansainvä-
lisen työväenliikkeen ja sosialismin
vaikeuksien johdosta varsinkin
Euroopan työväenpuolueet menet-
tivät “selkänojansa”, eivätkä uskal-
tautuneet avoimeen taisteluun
uusoikeistolaista suuntausta vas-

taan.  Tämä merkitsi sitä ,  että
työtätekevän kansanosan aseman
puolustaminen olisi vienyt ne
törmäyskurssille EU- suuntauksen
kanssa. Peläten yhteiskunnallisen
asemansa heikentymistä, ne mu-
kautuivat kovaan oikeistolaiseen
politiikkaan ja hyväksyivät mm.
EU-suuntauksen.  Siksi ne ovat
täysin luopuneet perinteisestä
työväenpolitiikasta, eikä vanhojen
puolueiden politiikassa ole suuria-
kaan eroja.

“Oikeassa oleminen-
kaan” ei pelasta  vasem-
mistoa

Harjoitetulle politiikalle on EU:n
puitteissa asetettu selvät raamit,
joiden yli ei voi mennä.  Näiden
raamien puitteissa “vasemmisto-
puolueet”  (SDP ja vasemmis-
toliitto) ovat esittäneet teatteria,
jossa ne näyttelevät vasemmiston
roolia. Tämä huijaus on hiljalleen
selvinnyt palkansaajaväestölle osan
äänestäessä oikeistoa ja osan jät-
täytyessä kokonaan vaalien ulko-
puolelle. Tällaisessa tilanteessa
“oikeat tunnuksetkaan” eivät auta
vanhoja “vasemmistopuolueita”,
koska kaikki puolueet “ratsastavat”
samoilla tunnuksilla, lupaamalla
tarttua toisarvoisiin “nippeliasi-
oihin” .  Tällaisessa tilanteessa
palkansaajaväestö kokee kroonista
masennusta ja  nostaa kätensä
pystyyn.  Eli 20 vuotta sitten
aloittamallaan huijauksella vanhat
työväenpuolueet saattoivat voittaa
lisää aikaa, mutta entistä asemaansa
ne tuskin kykenevät saavuttamaan.

Vain oikeiston laariin
Uusoikeistolaisen EU-politiikan

tuloksena talouspolitiikkaa on
kiristetty ja palkkatulojen osuutta
kansantulosta on tuntuvasti madal-
lettu. Esimerkein ilmaistuna: bud-
jetin osuus kansantulosta, josta
perusturva maksetaan, on pie-
nentynyt rankasti eli perusturvaa
on heikennetty, työpaikkojen on
annettu luisua ulkomaille, suur-
työttömyydestä on tullut pysyvä
ilmiö ja  julkisia palveluja yksi-
tyistetään ja heikennetään.  Ää-
nestäjät ovat pyrkineet vastaa-
maan tähän perustamalla yhden
asian liikkeitä tai rankaisemalla
hallituspuolueita äänestämällä ne
vuoron perään hallitukseen ja jälleen
“oppositioon”, mutta tuloksetta.
Suurten eduskuntapuolueiden välil-
lä on vallinnut käytäntö, jossa kukin
suurista puolueista on vuorollaan
hallitusvastuussa EU- politiikan

vetojuhtana toisten ollessa “ le-
vossa” eli “oppositiossa”.  “Oppo-
sitiossa” valtionhoitajapuolueet ovat
vain keränneet voimia uuteen kan-
sanvastaiseen iskuun.

PerSu:n esiinmarssi
Ei tässä vanha oikeistokaan ole
kunnialla selvinnyt. Paniikin perin-
teisille  hallituspuolueille  on ai-
heuttanut Perussuomalaisten kan-
natuksen kasvu. Vuoden 2007 edus-
kuntavaaleissa heidän äänimääränsä
kasvoi 4,1 %:ttiin ja kaksinkertaistui
tästä v.  2009 EU:n parlamentin
vaaleissa.  Viimeisten gallupky-
selyiden perusteella PerSu:n kan-
natus lähentelee 15 % ja vastaavasti
Kokoomuksen, SDP:n ja Kepu:n
kannatusluvut ovat laskeneet. Kan-
salaiset ovat ymmärtäneet pe-
rinteisten puolueiden petoksen ja
kanavoivat tyytymättömyytensä
nyt Persujen kautta .  Syystäkin
vanhojen valtionhoitajapuolueiden
tulee olla huolissaan. Eikä tätä huolta
lievennä ollenkaan SDP:n ay-puolen
EU- ja Nato-lobbarin Matti Putko-
sen ja  KEPU:n Markku Uusi-
paavalniemen loikkaus PerSujen
riveihin.

STP:llä ja Persuilla yhte-
neviä tavoitteita

Tähän liittyy asioita, joita tulee
miettiä tarkasti. STP:llä (kuten mm.
SKP:llä, IPU:lla ja KTP:llä) on monia
yhteneviä tavoitteita  PerSujen
kanssa. Välittömästi nousevat mie-
leen vaikkapa seuraavat asiat: 1)
Kannatamme verotuksen progres-
siivisuutta, eli mitä suuremmat tulot,
sitä  suurempi veroprosentti. 2)
Omaishoidon tukea on korotettava
ja säädettävä se samansuuruiseksi
paikkakunnasta riippumatta. 3)
Työmarkkinatukeen tulee saada
tasokorotus ja sen tarveharkintaisuus
tulee poistaa. 4) Emme kannata
Kreikan, Irlannin t. muidenkaan
maiden pankkien rahoittamista jne.
Tarkastellessamme PerSu:n ja STP:n
vaalitavoitteita, löydämme runsaasti
em. kaltaisia yhtäläisyyksiä.

Tärkein asia pol it iikan
suunnan muutos

Nyt herääkin ratkaiseva kysy-
mys. Kun tavoitteemme monissa
kysymyksissä ovat PerSujen kans-
sa yhteneväiset, niin miksi STP ei
kykene nostamaan kannatustaan,
mutta PerSujen kannatus nousee
kohisten? Monet tarjoavat tähän
vastauksen, että PerSut osaavat
tuoda asiat oikealla tavalla esille,
heillä on enemmän tilaa mediassa ja
muutoinkin enemmän julkista ja
taloudellista ulottuvuutta jne. Tämä

on tietenkin osittain totta, mutta
vähäisistä resursseistamme huo-
limatta kyllä mekin olemme saa-
neet oikeat tunnukset julkisuu-
teen. Olennaisin asia liittyykin
siihen,  että  niin meidän kuin
PerSujenkin em. tavoitteiden
toteuttaminen edellyttää viime
kädessä nykyisen politiikan suun-
nan muuttamista. Me ymmär-
rämme politiikan suunnan muut-
tamisella mm. palkansaajaväestön
kansantulo-osuuden nostamista
esimerkiksi palauttamalla perus-
turvan tasoa entiselleen sekä kehit-
tämällä ja lisäämällä julkisia pal-
veluita. Tämä edellyttää pääo-
mapiirien toiminnan ja voittojen
säätelyä,  demokratian palaut-
tamista ja vallan siirtämistä takai-
sin kansalliselle parlamentille.
Voisimme nimittää tätä politiikkaa
vaikka “demokraattisen kontrollin
alaiseksi koordinoiduksi mark-
kinataloudeksi”. Tämän saavut-
taminen vaatii pitkäjänteistä työtä
ja merkitsee laadullista siirtymistä
uuteen yhteiskuntapolitiikkaan.

Kysymys on siitä, että  palkan-
saajaväestö hyväksyy vaatimuk-
set esimerkiksi täystyöllisyy-
destä,  perusterveydenhuollon
kehittämisestä, työmarkkinatuen
tasokorotuksesta, palkkatulojen
kansantulo-osuuden nostamisesta
jne. Mutta nykyoloissa he eivät
uskalla kannattaa siihen liittyvää
välttämätöntä poliittista muutos-
ta, johon liittyy vastuuta ja jopa
pelkoa.

Entä PerSujen linja?
PerSuja ei turhaan sanota popu-

listeiksi. Kun suuntaamme arvos-
telun pääomaa vastaan ja osoi-
tamme nykypolitiikan palvelevan
vain suuryritysten etuja, kohdis-
tavat PerSut kritiikkinsä suoraan
päättäjiin ohittamalla suuromis-
tajat ja markkinavoimat. He eivät
pohdi vallitsevaa yhteiskun-
tapolitiikkaa ja sen muuttamisen
välttämättömyyttä. Heille riittää
kun “kelvottomat päättäjät vaih-
detaan” antamalla ymmärtää kyke-
nevänsä korjaamaan asiat, kunhan
saavat kansalta valtakirjan päättää
niistä. Tämä on populismia, jonka
osa kansasta hyväksyy.  Vielä
suurempaa populismia on, että
keskeisiksi ongelmiksi nähdään
maahanmuuttajapakolaiset tai
ilmastomuutoksen torjuminen,
jotka osa kansasta kokee kiel-
teisinä. Työväenliikkeen pitkä-
jänteisellä työllä saavutimme men-
neinä vuosikymmeninä hyvin-
vointiyhteiskunnan,  joka mm.
tulonjaon ja  sosiaalipolitiikan

Oikeiston nousu ja ilmiö perussuomalaiset
osalta oli nykyistä paljon oikeu-
denmukaisempaa. Se koettiin hy-
vänä asiana. PerSujen  kannatus
perustuukin siihen,  että  tämä
“onnen” a ika halutaan takaisin
tarvitsematta liikahtaa omasta noja-
tuolistaan, kantakapakastaan tai
tietokoneensa äärestä minnekään
ottamatta siitä  itse yhteiskun-
nallista vastuuta. PerSujen kanna-
tuksen funktio lienee vielä siinä, että
haetaan muutosta muistuttamalla ja
kostamalla nykyisille päättäjille
heidän huonosta politiikastaan

PerSujen tulevasta roo-
lista

Ennusteiden mukaan PerSut voi-
vat saada jopa 15-20 kansane-
dustajaa. Tällä kannatuksella he
joutuvat muiden porvarien kanssa
hallitusvastuuseen. Mikä tahansa
työkansan näkökulmasta oikea
vaatimus vie heidät hallituksessa
törmäyskurssille EU-suuntauksen
kanssa.  Heillä on kaksi vaihto-
ehtoa, joko lähteä hallituksesta ja
vaatia politiikan suunnan muut-
tamista tai mukautua demareiden ja
vihreiden tapaan uusoikeistolaisen
politiikan raameihin. Jälkimmäinen
vaihtoehto ei tuota PerSuille suuria
vaikeuksia. Jo nyt he ovat tehneet
takinkäännöksen EU- ja Nato-
jäsenyyden suhteen. “Takinkään-
nöksiä” voidaan aina Soinin tapaan
perustella “kun isänmaan etu vaatii”.
Tulemme mahdollisesti näkemään
köyhän kansan valitseman minis-
terin,  joka hyväksyy maamme
Nato-jäsenyyden ja joukkojemme
pysymisen Afganistanissa, puo-
lustaa voimakkaasti ydinvoiman
lisärakentamista, viittaa kintaalla
ilmastomuutoksen torjumiselle ja
näkee monien ongelmien aiheut-
tajiksi kehitysavun, pakolaiset ja
maahanmuuttajat.

Täl lä pol itiikalla he voivat
ostaa itselleen “yhteiskuntakel-
poisuuden” ja lisää aikaa sekä löytää
oman roolinsa valtapuolueiden
joukossa. Samalla he voivat yrittää
SDP:n tavoin näytellä “kansan
ystävän”  roolia, joka PerSujen
retoriikalla voi onnistua pitkään-
kin. Halonen totesi PerSujen onnis-
tuneen nostamaan keskusteluun
asioita, jotka mahdollisesti liittyvät
hyvinvointiin ja joista muidenkin
olisi tullut keskustella. Presidentin
lausahdus tarkoittaa, että Persujen
esiin nostamat asiat tulisi korjata.
Pahassa tapauksessa se johtaa
yhteiskunnan edelleen oikeisto-
laistumiseen muiden alkaessa mat-
kia PerSuja.

Vain muutoksen kautta
PerSujen kannatuksen kasvussa

heijastuvat yhteiskunnan muutos-
paineet ja  äänestäjien kylläs-
tyminen nykypolitiikkaan. Heidän
aktiivisten toimijoidensa joukossa
on paljon niitä,  jotka todella
haluavat ja  odottavat muutosta
nykypolitiikkaan. STP:ssä emme
kuitenkaan voi ottaa mallia Per-
Sujen populismista. On tuotava
esiin totuus, että asioiden pysy-
vämpi korjaaminen tarkoittaa
suunnan muutosta politiikassa. Sen
lisäksi, että tulonjakoa tulee muuttaa
palkansaajan eduksi ja huomio on
kiinnitettävä ihmiskunnan glo-
baalien ongelmien korjaamiseen, niin
päätöksenteossa valta tulee siirtää
pääomalta takaisin kansalle. Tämän
tehtävän suorittamiseksi tulee
rakentaa kansaa edustava yhteis-
rintama, jossa myös tänään Perus-
suomalaisiin sijoittuvilla  kan-
salaisilla on merkittävä paikkansa.

Heikki Männikkö

                                        

Persujen perääntyessä EU- ja
Natokiel tei sistä kannoistaan
näyttää siltä, että kiel teisi lle
kannoille jäävät vain pienpuo-
lueet. Näkyvimpinä ehkä Itse-
näisyyspuolue (IPU) ja Suomen
Työväenpuolue (STP).  Nyt on
pakko kysyä,  e ttä mikä saa
perussuomalai sen  l i ikkeen
käyttäytymään tuul ivi i rin
tavoin.

Kysymys ei voi olla yksin siitä,
että demareista loikannut ydin-
voima- ja yleislobbari Matti Put-
konen sanoo nyt EU:sta irro-
tettavan kaiken saatavan. Putkosen
mukana on ilmeisesti pyörretty
myös kielteinen ydinvoimakanta?
Suomalaiseen kulttuuriin ei sovi se,
että mennään yhteisöstä repimään
irti se mikä saadaan. Näin tekevät

vain välimeriset kulttuurit ja eräät
brittien naapurisaarista. Persujen
noste olisi voinut kantaa hal-
litukseen saakka, mutta näyttää
siltä, että omaksuessaan vallan
elkeet on pakko niellä EU:t,
Natot, ydinvoimat ja Putkoset
(viides kolonna?).  Valta  voi
turmella ennen valtaan pääsyä,
hallitus houkuttaa hakoteille.
Tampereen seutu ja Aamulehti
artikkeleineen on nostanut jo
persut Kepun rinnalle, että “pet-
tää aina”. Tiedä hänestä, mutta
tavallinen äänestäjä – suu ym-
myrkäisenä -  huutaa IPUVA! tai
äänestää TV:n ja jääkaapin väliltä.

Hannu Ikonen
Vapaus Valita Toisin

Porvoo

IPUVA!...  IPUVA!... IPUVA!... IPUVA!.....
joukot perustivat Karjalassa kes-
kitysleirejä ja toteuttivat etnisiä
puhdistuksia.  Em. hävitysten
johdosta Venäjän karjalaiset ovat
luovuttaneet presidentti Tarja
Haloselle korvausvaatimuksiaan.

Eli  revi sionist i set  sotatul -
kinnat, joihin vaatimukset sota-
syyl l i syystuomioiden kumo-
amisesta perustuvat, ovat faktojen
vääristelyä pyrkimyksenä muuttaa
toisen maailmansodan jälkeistä
järjestystä maalaamalla Venäjästä ja
venäläisistä  uhkakuvia ja  sillä
tavalla perustella tarvetta liittyä
Natoon.  Russofobian lietsojat
yrittävät myös ylläpitää revans-
sihenkeä esittämällä vaatimuksia
aluepalautuksista .  On erittäin
vaarallista provosoida tilannetta
vaatimalla toisen valtion alueita.
Kyseiset provokaatiot väistämättä

johtavat konflikteihin, mikä lienee
talouseliitin käskyläisinä toimivien
revansistikiihkoilijoiden tarkoitus.
Isänmaallisiksi itseään kutsuvat
revansistit todellisuudessa vaaran-
tavat Suomen turvallisuutta kol-
mannen osapuolen intresseissä.

On ilahduttavaa, että suurin
osa kansanedustaji sta  e i ole
suostunut allekirjoittamaan yllä-
mainittua Bjarne Kalliksen laki-
aloitetta  sotasyyllisyystuomi-
oiden kumoamiseksi.  Valtion-
johdon tulisi puuttua revisionis-
tisiin sotahistorian tulkintoihin sekä
sotasyyllisyystuomioiden kumo-
amis- ja aluepalautusvaatimuksiin.

Sotasyyllisyystuomioiden...
Jatkoa sivulta 12

Evgenia
Hilden-Järvenperä

Heikki  Männikkö on  STP:n
ehdokas kevään eduskunta-
vaaleissa
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Kuluneen vuoden aikana ovat
USA ja Israel joutuneet turvau-
tumaan ulkomaiseen  apuun
si vi i l ikri i sin hal l inna ssaa n.
USA:ssa puutteen paljasti jäl-
leen öljykatastrofi porauslau-
tan (BP) räjähdettyä, Israel
tarvitsi apua metsäpalojen tal-
tuttamisessa.

Sotilaallisen uhan torjuntaan,
jopa hyökkäämään toisia kansoja
vastaan mainituilla mailla on riit-
tänyt kapasiteettia ja vaikka vain
murto-osa tästä kapasiteetista
käytettäisiin siviilikriisinhallin-
taan se takaisi sen, ettei luonto
pääsisi “yllättämään” tai luonto
tuhoutuisi.

Täl lainen sotamyönteinen
ajattelu pohjautuu siihen, että
kanssaihminen muodostaa aina
suurimman uhan ja sen - kanssa-
ihmisen - käyttäytymisen varalta
on sotimisen välineet pidettävä ajan
tasalla, päivitettynä, nykytermein
asia ilmaistuna.  Luonto ilmas-
tomuutoksineen sisältää arvaa-
mattoman ja vaikeasti ennakoi-
tavissa olevan kokonaisuuden,
johon eivät vielä kansakuntien
resurssit “riitä”. Näyttää kuitenkin
siltä, että ne maat, jotka toimissaan
ottavat parhaiten huomioon mah-

dolliset ympäristökatastrofit koh-
distavat vähemmän uhkia ja pelkoja
naapurikansoihinsa.

Sota ja sotatarvikkeet ovat aina
uhka ja tarpeeton kuluerä luonnolle
ja sen rauhalle. Maailmaa kuluttavan
kengän numero pienenisi huomat-
tavasti,  jos tämä kuluerä pys-
tyttäisin viisailla päätöksillä pois-
tamaan, menotili lakkauttamaan.
Alueellisen hegemonian (Israel) tai
maailmanlaajuisen hegemonian
(USA) säilyttäminen koettelee
luonnon ja ilmaston kestävyyttä ei
yksin varustelulla vaan - kyvyt-
tömyydellä - puuttumattomuudella
luonnon tuhoutumiseen.

Ns. sota terrorismia vastaan on
kuluttanut laskemattoman määrän
resursseja, joita olisi tarvittu köy-
hempien maiden auttamiseen ja näin
poistettu syitä, jotka synnyttävät
terrorismia ja muita epäsymmet-
risiä sotia (mm. Tarja Halonen).
Nämä resurssit olisivat tukeneet
toimia ilmastonmuutosta vastaan
välittömästi ja välillisesti. Luontoa
ei voida personoida syylliseksi
mihinkään.  Syyllisen roolin voi
langettaa muulle maapallon eläjälle,
kanssaihmiselle ja pyrkiä poista-
maan hänet ajatuksineen ja aat-
teineen.

Symmetrisempiä sotia (USA-
vetoisia)  on viime vuosikym-
meninä käyty strategisten aseiden
leviämistä vastaan (Irak mahd. Iran,
Pohjois-Korea), demokratian ja
kansalaisoikeuksien puolesta (mm.
Afganistan, Irak, Somalia, monet
Afrikan ja Latinalaisen Amerikan
maat). Maissa ei ole ollut strategisia
aseita, länsimaista demokratiaa ei
ole saatu istutettua vieraisiin
kulttuureihin edes atomipommilla
(Japani on edelleenkin keisarikunta).
Maat, joihin on “tosissaan” demo-
kratiaa tykinputkea pitkin työn-
netty, ovat tällä hetkellä maailman
korruptoituneimpia (Afganistan,
Irak, Somalia). Ehkeivät kreik-
kalaiset parituhatta vuotta sitten
tarkoittaneetkaan ns. länsimaista
demokratiaa?

Luonnon kannalta tällaiset
demokratian viennit ovat tu-
hoisia  kuin aikanaan ihmisten
kannalta ristiretket. Vientiä sekin.
Tokkopa kovin viisasta,  demo-
kraattista tai luontoystävällistä.
Sota elää pelosta, luonto - ihminen
osana sitä - rauhasta.

Hannu Ikonen,
Porvoo

Itä-Uudenmaan luonnon- ja
ympäristösuojeluyhdistys pj.

Sota tarvitsee uskottavan pelon
Olen tähän asti pitänyt pre-

sidentti  Halosta suhteel lisen
järkevänä ihmisenä. Aikojen
kuluessa ja etenkin tämänhet-
kiset kannanotot huomioiden
epäilyksen siemen on alkanut
versoa.

Halosen käynti Naton koko-
uksessa tuotti kannanottoja, jotka
menivät iloisesti yli tietoni tason.
Kun aina suurempi osa kansalai-
sistamme on siirtynyt Afganis-
tanin sodan vastustajien ryhmään,
on presidentti Halonen vasta
alkanut tukemaan Yhdysvaltojen
masinoimaa miehityssotaa. Halosen
virkakausi lähenee loppuaan,
olisiko hänelle tullut hätä kun ei
kuulu kutsua Valkoiseeen Taloon,
josta muuten eräs sanaseppo käytti
nimeä Käärmeenpesä.

Halosen mukaan suomalaisia
sotilaita saattaa olla Afganistanissa
vielä 2014 vuoden jälkeenkin.
Sotaan osallistuvien maiden ko-
tirintamat osoittavat entistä enem-
män murtumisen merkkejä. Kun
sinkkiarkkuja saapuu jatkuvasti
enemmän kotimaihin alkavat kan-
salaiset kysellä  etenkin Eng-
lannissa ja Kanadassa, miksi nuo-
ret miehet kaatuvat jenkkien so-
dassa. Sodan tuki ei kestä vuoteen

2014, vaan kyllä Talebanit ottavat
vallan jo ennen vuotta 2014. Isafin
joukkoja on kyllä Afganistanissa
vielä 2014, mutta sotavankeina.

Nykyinen oikeistohallituksemme
haluaisi suomalaisjoukkojen olevan
Yhdysvaltain tukena aina katkeraan
loppuun asti.  Historia  toistaa
itseään ainakin tyhmyyksien suh-
teen.Oikeistopiirimme olisivat
halunneet jatkaa Suomen sotimista
Natsi-Saksan rinnalla myös katke-
raan loppuun asti. Asekätkijät
vaaransivat solmitun rauhan ja
aiheuttivat suuren vaaratilanteen
Suomelle.

Keväällä on vaalit, vielä suh-
teellisen vapaatkin.  Heitetään
pellolle nykyiseen eduskuntaan
pesiytyneet militaristit ja lännen
nuolijat.Pidetään kiinni siitä 20%
itsenäisyydestä mikä meillä vielä
on.  Lopetetaan myös rahansa
hupuloineitten ulkomaitten rahoit-
taminen. Eduskuntavaalit 2011 ovat
tärkeimmät vuosikymmeniin. Ellei
nyt johtoamme vaihdeta, ei siihen
tule mehdollisuutta ennen EU:n ja
Naton romahdusta, joka muuten on
aina lähempänä..

Reino Welling,

Presidentti tarinoi

Joulu on tarinoiden aikaa
Otsikon ajatus syntyi mie-

leeni kun luin joitakin, tämän
vuoden itsenäisyyspäivänä ja
sen tiimoilla pidettyjä juhla-
puheita. Tällä hetkellä näyttää
vallitsevan täydellinen  pii t-
taamattomuus h istoriasta ja
sen opetuksista. Asia on siksi
laaja, että ensivuonna 2011
varmaankin palataan useam-
man kerran tuon “uudistetun
historian” sisältöön jo siksi,
että meidän päiviemme tapah-
tumat muistuttavat monessa
asiassa l i iaksi  menneisyy-
destä.

Esimerkkinä vaikka tapah-
tumat syksyllä 1940 ja keväällä
1941. Noihin aikoihin tehtiin osa
niistä rikoksista, joista nyt vaa-
ditaan sotasyyllisten armah-
tamista.  Yhteiskunnassamme
tuntuu olevan aivan samanlaisia,
kansalaisilta salattuja puuhas-
teluja, kuin tuolloin oli, fasistisen
Saksan kanssa. Tällä  kertaa,
sotaisat hiekkalaatikko ja kart-
taleikit tapahtuvat Naton sotai-
sissa karttahuoneissa.  Toivot-
tavasti ne ovat vielä leikkejä
hiekkalaatikolla ja kartalla, vaikka
vahvasti näyttää siltä, että hiek-
kalaatikkoleikit ovat jo muut-
tuneet käytännön valmisteluksi.

Kieltämättä mielessäni on
käynyt ajatus, että maamme
sotainen taantumuspiiri vaatii
omaksi suojakseen sotasyyllisten
armahtamista.

Kuten olemme voineet jokai-
nen nähdä ja kokea  omissa
nahoissamme, että kapitalistinen
talousjärjestelmä on  edennyt
viime vuodet taloudellisesta krii-
sistä  toiseen. Pääomapiirien
talousongelmia on rahoitettu
käymällä tavallisten ihmisten
kukkaroilla. Monta kertaa kuk-
karon sisältöä verottamalla tulee
eteen vaihe, jolloin kansalaiset
nousevat vastarintaan.  Ensin
taistellaan taloudesta ja sen jälkeen
tulevat vaatimukset poliittisista
muutoksista. Yhteiskunnallista
kehitystä ei voi kokonaan pysäyt-
tää. Hidastaa kylläkin voi. Vallassa
oleville on  normaalia yritys har-

  hauttaa ihmisiä erilaisilla metkuilla
ja kikoilla. Noihin kuuluu myös
historian kulun vääristely. Joissain
tapauksissa historian väärinkirjoit-
taja ei itse edes ymmärrä kenen
päämääriä hänen kirjansa palvelee.
Sopivassa poliittisessa yhteiskun-
tatilanteessa voi kirja mennä hyvin-
kin kaupaksi. Kirjailija saa siinä
sivussa vielä muutaman tittelin
palkinnoksi.  Teos saattaa olla
kirjailijalle ja kustantajalle ihan
tuottoisa juttu.

Mihin, historiaa vääristelevän
kirjoi ttajan  menestys si tten
perustuu? Ehkä suurimmalta osalta
se perustuu kanssaihmisten tietä-
mättömyydelle. Viime aikoina on
kehuttu Baltian metsäveljistä kir-
joittavia. Metsäveljiä näytetään
pidettävän maassamme suurina
sankareina. Sankaruuden sädekehän
he saavat näemmä siksi, että he
puuhastelivat kaikenlaista virallista
yhteiskuntajärjestelmää vastaan eli
Neuvostoliiton sosialistista järjes-
telmää vastaan. Vuonna 2009 ilmes-
tyi suomeksi käännettynä Robert
Jacksonin kirja Itämeri sotanäyt-
tämönä. Kirjassaan hän valottaa
hieman metsäveljien taustavoimia
muusta kuin suomalaisesta näkö-
kulmasta. Hänen mukaansa sak-
salaiset hylätessään Tallinnan (22.
syyskuuta 1944), jättivät jälkeensä
aseistettuja virolaisia reservijouk-
koja ja komppanioita  käymään
sissisotaa Puna-armeijaa vastaan.

Kirjan toisessa kohtaa kirjoit-
taa Robert Jackson  yli 170.000
virolaisen, latvialaisen ja liettua-
laisen paenneen metsiin viran-
omaisilta piiloon. Paenneiden se-
litys oli, että he pakenivat kiihtyviä
sortotoimenpiteitä.  Hyvin useat
heistä olivat entisiä SS-miehiä tai
saksalaisten puolella olleita “nos-
tomiehiä” kuten siistimpi ilmaisu
kuuluu. Myöhemmin heitä alettiin
kutsumaan “metsäveljiksi”. Näiden
“kapinallisten” ryhmittymien koko
vaihteli yhdestä miehestä isompaan
joukkioon.

Itämeri sotanäyttämönä kir-
jasta se lviää ,  e ttä  1940-luvun
loppupuolella nämä vastarintamie-
het saivat yhä enenevissä määrin

apua Iso-Britannian ja Yhdys-
valtain tiedustelupalveluilta. Bri-
tanniassa operaatio tunsi peite-
nimen Jungle eli suomeksi Viidak-
ko. Tiedustelupalvelut soluttivat
Baltian maihin agentteja v. 1948 –
1955. Kirjan mukaan näistä oli
suurin osa Baltiasta lähtöisin olevia
emigrantteja. Agentit koulutettiin
Englannissa. Heidän tehtävänä oli
mm. liittyä “miehitettyjen kot-
imaittensa vastarintaliikkeisiin”.

Agenttien kuljettamisen työ-
mai l leen  suori tt i  peiteorga-
nisaatio, suomenkielellä “Britanni-
an Itämeren kalastuksen suojelu-
palvelu”.  Sillä  oli käytössään
huippunopeita  saksalaisia  S-
luokan sukellusveneitä . Näiden
sukellusveneiden miehistö, koos-
tui kirjan mukaan entisistä Saksan
merisotavoimien miehistöstä.
Lähtöpaikkana käytettiin Iso-
Britannian miehitysvyöhykkeen
Saksan pohjoisosaa. Alukset va-
koilivat samanaikaisesti myös
Neuvostoiiton alusten liikkeitä
Itämerellä.

Robert Jackson kertoo teok-
sessaan metsäveljistä: Jos eivät
tapelleet Neuvostoarmeijan kans-
sa, niin suorittivat sabotaaseja ja
salamurhia epäjärjestyksen luomi-
seksi.  Sivuilla  227 – 228 hän
kirjoittaa: “1950-luvun alkuvuo-
sina neuvostojoukot saivat yli-
otteen taistelussa metsäveljiä
vastaan. Venäläiset vakoojat koko-
sivat tiedustelutietoa lännessä,
KGB:n soluttautujat puolestaan
vastarintaliikkeen sisällä. Tämän
seurauksena ja toisaalta kommunis-
tien vuonna 1952 suorittamien
laajojen puhdistusten myötä  suu-
rin osa viimeisistä vastarinta-
joukoista tuhottiin. Stalinin kuol-
tua ja yleisen armahduksen tultua
voimaan v.  1953 viimeisetkin
kapinalliset antautuivat, vaikka
yksittäisiä kahakoita sattuikin vielä
1960- luvulla . Pieni kapinal-
lisjoukko piilotteli 1980- luvulle
saakka, jolloin Baltian maiden
itsenäistyminen alkoi jo siintää
horisontissa.” Sellaista  kerrotaan
maailmalla puhdistuksista.

Timo Kangasmaa

Stubb ei tajua, mitä Euroopan tur-
vallisuusrakenteilla tarkoitetaan

Suomen ulkoministeri Alexan-
der Stubb on ju lk i suudessa
antanut ymmärtää, ettei Euroo-
pan turvallisuuskysymyksiä rat-
kaista ETY-järjestön puitteissa,
vaan Venäjä-NATO -neuvos-
tossa. Muistettakoon, että glo-
baalinkin turvallisuuden kan-
nalta tärkeän yleiseurooppalai-
sen  turval l i suuden perusta
luotiin vuonna 1975 Helsin-
gissä pidetyssä ETY-kokouk-
sessa, johon Yhdysvallat osal-
listui, mutta Pohjois-Atlantin
sotilasliitto NATO ei ollut läsnä
virallisena kokousedustajana.

NATO neuvotteluosapuolena
Euroopan turvallisuuskysymyk-
sissä on alueellisesti epälooginen,
sillä NATOn taustalla on ulkoeu-
rooppalainen sotilaallinen komen-
tokeskus Pentagon. NATO on
sitäpaitsi militaristinen organisaa-
tio, jonka kanssa Venäjällä liittolai-
sineen on jatkuvasti vakavia erimie-
lisyyksiä toisin kuin Venäjällä ja
muilla Euroopan mailla,  jotka
kykenevät kokemuksesta so-
pimaan keskenään mahdollisista
hankalistakin kysymyksistä.

Euroopan geopoliittiset ase-
telmat eivät periaatteessa ole vuo-
sikymmenien mittaan muuttuneet
juuri lainkaan. Euroopan turval-
lisuuskysymykset kuuluvat Eu-
roopan valtioille, ei USA-johtei-
selle  sotilasliittoumalle,  joka
parhaillaankin käy agressiivista
sotaa Afganistanissa ja Pakistanis-
sa. Muistanemme myös NATO:n

laittomat ja julmat siviilien tappa-
miset Balkanilla vuonna 1999.
Neuvotteluprosessin ja  turval-
lisuusrakenteiden täytyy perustua
todelliseen rauhantahtoon, mitä
NATOlta lienee turha odottaa.
NATO ajaa omia sotilaallisia
etujaan, ei Euroopan turvallisuutta.

Venäjän rakentavat aloitteet
Euroopan uuden turvallisuusra-
kenteen  muodostamiseksi
ETYKin ajatuksellisten lähtökoh-
tien pohjalta ovat saaneet asiallista
vastakaikua monilta  Euroopan
mailta. NATOlta ja Pentagonilta,
joille asia ei edes suoranaisesti
kuulu, ei Venäjä ole sen sijaan
saanut pyytämiään tärkeitä vas-
tauksia esitettyihin Euroopan
asejärjestelmiä koskeviin konk-
reettisiin kysymyksiin.  Ulko-
ministerillemme lienee lisäksi syytä
huomauttaa, että läheskään kaikki
Euroopan maat eivät kuulu sen
enempää NATOon kuin Venäjään-
kään. ETYJ sen sijaan kattaa koko
Euroopan.

 Alexander Stubbin  ajatus-
maai lma perustunee lähinnä
siihen, että hän näkee maailman
edelleen sotilaallisten blokkien
välisenä vastakkainasetteluna ai-
dossa kylmän sodan hengessä. Näin
NATOn militaristit saattavat asian
nähdäkin,  mutta tiukasti kan-
sainvälistä lakia ja allekirjoitettuja
sopimuksia noudattava Moskova ei
missään tapauksessa tällä tavoin
ajattele.

Heikki Sipilä
Helsinki

Työläiset Portugalissa tajuavat Euroopan turvallisuuskysymyksiä
ja kampanjoivat Naton Lissabonin huippukokousta vastaan 20.11.10
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Metrossa ja kaakeliteh-
taalla

Tiistaina vierailimme aluksi
Kumsusanin muistopalatsissa, mikä
toimii presidentti Kim Il Sungin
mausoleumina. Tämän jälkeen
poikkesimme Kansanarmeijan mu-
seossa.

Tämän jälkeen tutustuimme
Pjongjangin metroon. Metrokin on
Korean kansanarmeijan rakentama.
Se koostuu kahdesta reitistä ja 25
asemasta. Kaikki asemat sym-
boloivat Korean sosialistista ra-
kennustyötä ja Korean kansan
jälleenyhdistymistä. Asemat ovat
hyvin näyttäviä ja mielialaa ko-
hentavia.

Il tapäiväl lä pääsimme tu-
tustumaan Taedongganin upo-
uuteen kaakelitehtaaseen. Tehdas
on valmistunut huhtikuussa 2009
ja sitä ollaan laajentamassa ul-
komaankaupan mittasuhteisiin.
Lopullisessa laajuudessaan tehdas
on vuonna 2012, jolloin vietetään
presidentti Kim Il Sungin syntymän
100-vuotisjuhlaa. Onhan korea-
laisilla tavoitteena vahva ja hy-

vinvoiva Korea vuonna 2012.
Tehtaan tuotanto perustuu täysin
korealaiseen teknologiaan ja raaka-
aineisiin. Tehdas tuottaa myös
prosessissa tarvittavan energian
tuottamalla kaasua antrasiitista.
Tehtaan vuosituotanto on 2,8
miljoonaa kuutiota laattoja, joista
lattialaattojen ja ulkotiilien osuus on
kumpienkin miljoona kuutio metriä.

Tehtaassa työskentelee 2000
työläistä kahdessa vuorossa. Työ-
läisten palkka ei ole sidottu tuo-
tantoon, sillä Korean valtio takaa
työläisille ilmaisen asunnon, kou-
lutuksen,  terveydenhuollon ja
edulliset peruselintarvikkeet. Näin
ollen tuotantoon sidotulla palkalla
ei saavutettaisi työläisten kannalta
mitään edistysaskelia.

Yliopiston e-kirjastossa

K eskivi ikkona i ltapäivällä
vierailimme vielä Kim Il Sungin
yliopistolla  perehtyen täysin
uuteen, täysin automatisoituun e-
kirjastoon sekä yliopiston uuteen
uimahalliin. E-kirjasto avattiin 15.4.

tänä vuonna. Kirjastossa on 200
salia viidessä kerroksessa ja sen
tietoverkoista löytyvät kaikki
korealaisten tutkimuslaitosten
julkaisut sekä lukematon määrä
ulkomaisia tutkimusjulkaisuja ja –
kirjoja. Kirjasto toimii koko yli-
opiston tietoliikenteen keskuk-
sena. Kirjastossa on myös lukuisia
videoneuvottelulaitteilla varus-
tettuja luentosaleja, jolloin ope-
tusta voidaan seurata muissakin
yliopistoissa ympäri Koreaa.
Myös videoyhteydet ulkomaisiin
yliopistoihin ovat tiiviissä käy-
tössä. Kirjastoa voivat hyödyntää
kaikki Kim Il Sungin yliopiston
18 000 korealaista ja ulkomaista
opiskelijaa.

Yliopiston uimahalli oli niin
ikään valmistunut tänä vuonna ja
se vastasi suunnilleen suomalaisia
kylpylöitä. Uimahalli oli kovassa
käytössä, sen totesimme omin
silmien siellä käydessämme.

Myohan vuoristoPyohuon
temppeli

Keskiviikko ol i vi imeinen
kokonainen päivä Koreassa ja
silloin matkasimme Myohan vuo-
ristoon,  jossa sijaitsevat sekä
presidentti Kim Il Sungin että
pääsihteeri Kim Jong Ilin lah-
janäyttelyt. Näyttelyissä on yh-
teensä yli 222 000 lahjaa liki
kaikista maailman maista. Ehdimme
katsoa vain muutaman näyttely-
huoneen. Kaikkien huoneiden
läpikäyminen olisi vienyt viikkoja.

Näyttelyn jälkeen vietimme
piknikiä vuoriston kauneimmalla
paikalla. Eväsretket ovat korea-
laisten erityisessä suosiossa ja sitä
varten on kehitetty omat pie-
noisgrillimallitkin.

Eväsretken jälkeen poik-
kesimme vielä Pyohyon temp-
pelissä, jonka vanhimmat osat ovat
vuodelta 1642. Valtaosan temp-
pelialueesta amerikkalaiset pom-

mittivat maan tasalle Korean so-
dassa. Temppelissä asuu muutamia
munkkeja ja buddhalaisuuden kan-
nattajia arvellaan olevan Koreassa
noin 10 000 henkilöä.

Torstai olikin sitten viimeinen
matkapäivämme Koreassa - tai
niin luulimme. Olimme saaneet
väärää informaatiota Venäjän suur-
lähetystöstä, että emme tarvitsisi
viisumia Venäjälle, jos transit-matka
kestää alle 24 tuntia. Informaatio oli
kuitenkin väärää ja Vladivostokin
rajaviranomaiset lähettivät meidät
takaisin Koreaan. Tässä havaitsimme
selkeästi kapitalismin ja sosialismin
erot. Vaikka palasimme Koreaan
ilman viisumia,  meidät otettiin
avosylin vastaan. Air Koryo tarjosi
meille ilmaisen lennon takaisin.
Korealaiset tarjosivat ilmaisen
ylöspidon kahdelle vuorokaudelle,
jonka jouduimme maassa viettämään
uusia yhteyksiä hankkiessamme.
Koska olimme Koreassa ilman
viisumia, matkamme ei olisi saanut
kestää yli 24 tuntia, mutta jou-
duttuamme viipymään kaksi vuo-

Juche- valtuuskunnan mukana Koreassa, osa 2
rokautta ,  rajaviranomaiset lei-
masivat passeihimme saapumis-
päiväksi todellista saapumispäivää
seuraavan päivän, “jotta 24 tuntia
ei ylity”. Tällaista joustavuutta on
vaikea kuvitella muiden kuin poh-
joiskorealaisten osalta.

Matkalaiset saivat omin silmin
nähdä, kuinka vääränlaista kuvaa
suomalainen media Helsingin Sano-
mat etunenässä Korean demo-
kraattisesta kansantasavallasta
välittää.  Keskusteluissa korea-
laisten kanssa totesimme, että
porvarillisen median välittämä
Korea-kuva on peräisin suoraan
Pentagonin kirjoituspöydistä
USA:sta. Eiväthän porvarilliset
lehtitalot anna toimittajille edes
mahdollisuutta kirjoittaa Koreasta
todenmukaisia juttuja. Totesimme
myös,  että  Suomen kansa on
kuitenkin samassa rintamassa
Korean kansan kanssa – tavoitteena
on kansankuntien riippumatto-
muus ja maailman rauha.

KÄ/Juha Kieksi

Marraskuussa Korean läntisellä
merellä, Yongpyongin saarella
sattunut vakava aseellinen väli-
kohtaus on ajanut Koreoiden
suhteet jälleen sodan partaalle.
USA ja Lee Myung Bakin hal-
l into syyttävät  kovin sanoin
K orean demokraatt ista kan-
santasavaltaa kahden sivii lin
kuolemaan johtaneesta tykistö-
tulesta,  mutta jatkavat si lt i
provokatiivisia sotaharjoituk-
siaan ja kukkoiluaan - siitäkin
huolimatta, että nykyinen kriisi
on seurausta näistä härnäävistä
sotaharjoituksista.

Viime maaliskuussa Korean

läntisellä merellä uponnut sota-
korvetti Cheonan laukaisi nykyisen
turvallisuuskriisin Koreassa. Leen
hallinto syytti aluksen uppoa-
misesta KDKT:aa, mutta mikään
luotettava kansainvälinen taho ei
näihin syytöksiin ole yhtynyt. Leen
konservatiivinen hallitus on kui-
tenkin maaliskuusta lähtien to-
teuttanut yhdessä USA:n kanssa
näyttäviä sotaharjoituksia lähellä
Koreoiden kiisteltyä merirajaa ja
näin uhkaillut pohjoista naapuriaan.
KDKT on ottanut nämä harjoi-
tukset vakavasti ja nostanut koko
ajan puolustusvalmiuttaan.

Yongpyongin välikohtauksen

sattuessa 23. marraskuuta me-
neillään olivat jälleen kerran sota-
harjoitukset. Etelä-Korean armeija
oli aloittanut ne päivää aiemmin
70 000 miehen, kymmenien sota-
laivojen ja  noin 500 hävittäjän
voimalla.  Harjoituksia käytiin
Yongpyongin saarella, joka sijaitsee
vain noin kymmenen kilometrin
päässä Pohjois-Korean rannikosta.

KDKT:n Kansanarmeija va-
roitti jo aiemmin etelänaapuriaan
sotaharjoituksista. Viimeksi 23.
päivän aamuna kansanarmeija otti
puhelinyhteyden Etelä-Koreaan ja
vaati harjoitusten lopettamista
välittömästi ja uhkasi vastata
mahdollisiin rajaloukkauksiin
voimalla. Etelä ei tähän reagoinut,
vaan ampui tykistötulta pohjoisen
puolelle merirajaa. Tämä välin-
pitämättömyys kostautui neljä
tuntia  myöhemmin pohjoisen
Kansanarmeijan vastaiskulla. Noin
80 ammusta laukaistiin kohti saarta,
josta osa löysi tiensä pieneen
kalastajakylään surmaten kaksi
siviiliä. KDKT:n Kansanarmeijan
vastaisku on saanut maailmalla
kovaa kritiikkiä osakseen. Korean
kansanarmeija on pahoitellut si-
viiliuhreja,  mutta muistuttanut
varoittaneensa etukäteen ja toi-
mineensa pakon edessä.

Tiedotusvälineissä on pitkälti
sivuutettu olosuhteet, jotka johtivat
Yongpyongin saaren välikohtauk-
seen. Kyseinen pieni saari sijaitsee

aivan Koreoiden kiistellyllä meri-
rajalla, jonka USA:n sotajoukkojen
komentaja kenraali Clark yksi-
puolisesti määritteli pian Korean
sodan aseleposopimuksen jälkeen
elokuussa 1953(katso kartta siv. 19).
Yonpyongin saarelta  on matkaa
KDKT:n maaperälle  vain noin
kymmenen kilometriä ja  muiden
alueella olevien saarten tavoin sinne
on sijoitettu sotilastukikohtia ja
USA:n armeijan vakoilukeskuksia.
Saarella asuvat siviilit ovat pää-
asiassa sotilaiden perheitä tai pai-
kallisia kalastajia.

KDKT ei ole koskaan kenraali
Clarkin ja  myöhemmin USA:n
kontrollissa tuolloin olleen YK:n
asettamaa merirajaa hyväksynyt. Se
on vuosikymmenten aikana usein
ehdottanut rajan siirtämistä ete-
lämmäksi. Merirajalla olevia saaria
KDKT ei ole vaatinut itselleen vaan
jopa tarjonnut Etelä-Korealle huol-
toväylää,  mikäli raja  vedetään
alemmaksi. USA ja Etelä-Korea eivät
ole näihin ehdotuksiin reagoineet,
vaan pitävät merirajastaan kynsin
hampain kiinni voidakseen näin
paremmin kontrolloida merialuetta.

Viimeisen kahden vuoden ai-
kana Lee Myung Bakin konser-
vatiivihallinto ja USA ovat jatkuvasti
provosoineet KDKT:aa näyttävillä
ja suurilla sotaharjoituksilla, joiden
kuviteltu vihollinen on joka kerta
pohjoinen. Alueen epävakaa tilanne
ei ole saanut kumppanuksia näitä

Provokaatiot uhkaavat Korean niemimaan rauhaa
harjoituksia lopettamaan vaan niitä
järjestetään jo lähes kuukausittain.
Edes Yongpyongin saaren väli-
kohtaus ei estänyt Etelä-Koreaa ja
USA:ta järjestämästä uusia so-
taharjoituksia vain muutama päivä
yhteenoton jälkeen.

KDKT ei järjestä läntisellä
merellä sotaharjoituksia tietäen
niiden vain luovan jännitteitä. Sen
sijaan se on tarkkailut harjoituksia
koko ajan ja ilmoittanut, ettei siedä
yhtään ainoaa rajaloukkausta tai
provokaatiota.

Tulevaisuudessa saamme nähdä
lisää Cheonanin ja Yongpyongin
kaltaisia välikohtauksia Korean
niemimaalla, mikäli sotilaallinen
pullistelu ei lopu. USA:n mie-
hitysjoukot ja Etelä-Korean kon-
servatiivihallinnon jatkuvat pro-
vokaatiot ja voimannäytöt yllä-
pitävät konfliktien kierrettä, joka
uhkaa koko Itä-Aasian turval-
lisuutta.

USA:n olisi lopultakin luo-
vuttava Koreaa kohtaan harjoit-
tamastaan imperialistisesta sota-
politiikasta ja suostuttava KDKT:n
ehdotukseen allekirjoittaa Korean
sodan lopullisesti päättävä rau-
hansopimus. Se selkiyttäisi epä-
selvät merirajat ja hävittäisi pe-
rusteet USA:n miehitysjoukkojen
läsnäololle Etelä-Koreassa.

Kansan Ääni/
Antti Siika-aho

Kuvassa vasemmalta lukien: juha Kieksi, opas Lee ,Thomas Loesch
Itävallasta, Jorma Talikka ja Tarja Männikkö. Heidän taustalla oleva
rakennus Moranbong- teatteri.

Si lkkitehtaalla kasvatettiin kul takarppeja. Karpi t ruokitti in
silkkiperhosen toukkien kotiloiden jäänteillä, jotka jäivät jätteeksi
tehtaan tuotantoprosessissa. Kierrätystä parhaimmillaan.

Jopa USA:ssa vastustettiin Yongpyongin välikohtauksen jälkeen
jenkkien provokaatioita Koreassa
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Reijo Katajaranta on moni-
puol isesti  sivistynyt mies,
joka on perehtynyt elämänsä
varrella syvällisesti marxi-
laiseen filosofiaan. Dialek-
tinen ja historiallinen mate-
rialismi eivät ole kuopattuja
kiviä hänen maailmankat-
somuksessaan, vaan ne elävät
edelleen aktiivisessa vuoro-
vaikutuksessa universumis-
sa havaittujen tapahtumien
kanssa. Katajarannan muita
intohimon kohteita ovat mm.
evoluutioteoria, tähtitiede,
kansantaloustiede, musiikki
ja sienestys. Mies on uuras-
tanut pitkän päivä- ja ilta-
rupeaman kommunisti sen
liikkeen valistustyön parissa.

“Maailmaa mittailemassa –
kuuleeko kukaan?”  –teos
koostuu hänen ennen vuotta 2008
kirjoittamista ja niistä valikoiduista
artikkeleista. Katajaranta yhdistää
kirjassaan historian ja luonnon-
tieteet marxilaiseen metodiin ja
porautuu luonnon, yhteiskunnan ja
ajattelun liike- ja kehityslakeihin.
Tällaisessa viitekehyksessä liik-
kuminen on haasteellista ja ympä-
röivää todellisuutta kyseenalais-
tavaa.

Kirjan sisältö on ryhmitelty
kolmeen aihepiiriin. Ensin Kata-
jaranta tarkastelee sosialististen
aatteiden kehityshistoriaa antiikin
ajoista marxilaisuuden syntyyn ja
sen vakiintumiseen vallankumouk-
sellisena maailmankatsomuksena ja
sitä kuinka nämä aatteet heijastavat
omana aikanaan vallitsevia tuotan-
tosuhteita.

Seuraavaksi Katajaranta poh-
diskelee nykytieteen havaintojen
valossa elämän syntyä ja kehitystä
sekä evoluutioteoriaa. Dialektiikan
kolme peruslakia - määrän muut-
tuminen laaduksi,  vastakohtien

ykseyden ja taistelun laki sekä
kieltämisen kieltäminen - ohjaavat
tanakasti hänen ajatuksenkulkuaan.

Muissa artikkeleissa Kataja-
ranta kuvai lee  imperialismin
olemusta kohteinaan Rooman val-
takunta ja Euroopan unioni. Lisäksi
hän soveltaa dialektista metodia
musiikin kehityshistoriaan ja
Johann Sebastian Bachin sävel-
lystuotantoon.

Neuvostoliittolaisen psykologin
L.S. Vygotskin mukaan ihminen
omaksuu  ihmisyhteiskunnan tie-
dolliset, taidolliset ja esteettiset
saavutukset nimenomaan oman
toimintansa kautta.  Tätä asiaa
todentaa myös vakuuttavasti Kata-
jarannan kirja.

Kirja on hyvä perusteos, joka
tarjoaa hyvän lähtökohdan dia-
lektisen ja  historiallisen mate-
rialismin perusteiden sisäistämi-
seen ja oman maailmankatsomuk-
sen syventämiseen. Monille mar-
xismi-leninismi on nykyään ki-

rosana tai vain kaksi pyhää merk-
kijonoa punaisessa, liehuvassa
banderollissa. Katajaranta osoit-
taa tinkimättömästi sen,  että
Marxin,  Engelsin ja Leninin
esittämät analyysit ja  johto-
päätökset kantavat yhä ja että
ne ovat sovellettavissa myös
nykytodellisuuteen maailman
muuttamiseksi.

Neuvostopsykologi  A. N.
Leontjevin mukaan “Tietoi-
suus on yhteistä tietoa. Yk-
silöllinen tietoisuus on mah-
dollinen vain, jos on olemassa
yhteiskunnallinen tajunta ja kieli,
joka on sen reaalinen alusta.
Materiaalisen tuotannon pro-
sessissa (luontaistalous, maan-
viljely, teollisuustuotanto, tie-
totekniikka, ML) ihmiset tuot-
tavat myös kielen, joka palvelee

ihmisten välistä kanssakäymistä ja
toimii lisäksi yhteiskunnallisesti
muodostuneiden merkitysten vä-
littäjänä.”  Tulla tietoiseksi on
tulemista osalliseksi yhteisestä
tiedosta.

K apital i st i sessa Suomessa
julkaistu ja kotimaisin voimin
kirjoitettu marxilainen tietokirja
“Maailmaa mittailemassa - kuu-
leeko kukaan?” on selkeä osoitus
siitä, että valistustyöllä on aina
ollut ja tulee aina olemaan tärkeä
osa suomalaisessa työväenliik-
keessä ja sen käymässä ideo-
logisessa luokkataistelussa.

Matti Laitinen

Kirjan taitto: Reijo Katajaranta
2010
Painopaikka: Kirja  kerrallaan,
Helsinki
ISBN 978-952-92-8236-4 (sid.)
ISBN 978-952-92-8237-1 (PDF)
Hinta: 15 euroa + postituskulut
Kirjaa voi tilata: r.katajaran-
ta@kolumbus.fi

Maailmaa mittailemassa – kuu-
leeko kukaan?

Duunareilla ei ole helppoa jälki-
marxilaisessa Kiinassa. Maan ta-
louskasvusta heruu työväenluo-
kalle vain murusia, jos niitäkään.
Osa haikaileekin puhemies Maon
aikoja, jolloin edes raggarit pidettiin
kurissa.  Palkitun Xiaolu Guon
dokumentti esittelee kaksitoista
kohtaloa nykyKiinan takapihoilta
ja  rakennustyömaiden liepeiltä.
Maanviljelijän ja asetehtaan ty-
öntekijän maailmat eroavat toi-
sistaan, mutta heitä yhdistää kitkerä
suhtautuminen korruption ja kei-
nottelun kyllästämään nykymei-
ninkiin. Toivottomuus on lyönyt
leimansa myös moniin nuoriin
aikuisiin,  jotka pakenevat po-
pulaariviihteen pariin ja  haa-
veilevat pääsystä ulkomaille. Välillä
kuullaan myös uusrikkaita menes-
tyjiä,  joiden mielestä Kiinassa
pyyhkii nyt paremmin kuin län-
nessä.  Lisäperspektiiviä oival-

Lauantaina 6.11 Lens politica- festivaaleilla  teatteri Andorrassa
esitettiin kiinalaisen Xiaolu Guon erinomainen dokumenttifilmi
nykyKiinan elämästä. Sympaattinen ohjaaja oli itse esityksessä
mukana kertoillen ja vastaten kiinnostuneen yleisön kysymyksiin.

lisesti rytmitettyyn dokumenttiin
tuovat lapset, joiden elämänhalua
kapitalismi ei ole vielä murskannut.

Antero Nummiranta

Uutta kiinalaista
elokuvaa

Kuinka paljon vasemmisto-
laisessa työväenliikkeessä on
keskinäisen yhteistyön esteenä
joskus rikkoutuneet  henki -
lösuhteet. “Kun siinä ryhmässä
tai puolueessa on sellaisia hen-
ki löitä” , tai “ei ainakaan se
henkilö saa tulla puhumaan”
siihen tilaisuuteen.

Eikö vanhat vihat olisi aika
unohtaa ja  aloittaa yhteistyön
hakeminen ja opettelu myös heidän
kanssaan, kun he eivät ole luok-
kavihollisia,  vaan ovat samalla
puolella meidän kanssa.

Kerron yhden esimerkin täältä
Kuopion piiristä , kuinka voitiin
antaa henkilölle anteeksi hänen
aikaisemmat puheensa ja tekonsa:

Puoluejärjestöjen avustuksella oli
tämän henkilön opiskelu Sirola
opistossa. Kului aikaa kun samai-
nen henkilö oli hakenut kokoo-
muksen puolueen jäsenyyttä. Ko-
koomuspuolueen paikallisosaston
jäsen oli kysynyt SKP:n osas-
tomme jäseneltä: “Mikä mies se X
on,  kun hän on anonut meille
jäsenyyttä”. Tämän jälkeen asia oli
käsitelty SKP:n puolueosastossa ja
tälle jäsenelle annettu tästä soo-
loilusta varoitus.

1970-luvun hajotuksen aikana
hän käytti Kuopion luokkakan-
taista SKP; n piiriä kohtaan sekä
härskiä toimintaa että kieltä. Nimi-
tellen puoluetta mm, “puolue-
museoksi” ja toimien näkyvästi
hajotusjärjestöissä. Sielläkään hän
ei tullut toimeen sen porukan
kanssa ,vaan erosi SKDL:n järjes-
töistä  ja  liittyi Keskustapuo-
lueeseen ollen kunnallisvaaleissa
Keskustapuolueen ehdokkaana.

Olipahan yksi harvinaisuus kes-
kustassa,  Sirolan opiston käy-
neenä.

Kun viimeksi meillä SKP:ssä oli
jäsenkirjojen vaihto, tämä samai-
nen henkilö oli liittynyt SKP:n
jäseneksi. Kun menin piirikomitean
kokoukseen, niin siellä hän istua
pokotti kaikessa rauhassa ja hänet
hyväksyttiin joukkoon, eikä kukaan
muistellut hänen menneitä toilai-
lujaan. Tämän jälkeen myöhemmin
hänen kanssaan tultiin SKP:n
Kuopion Vapputilaisuudesta Siilin-
järven vapputorille. Siinä vastaam-
me tuli vanhempi puolueen toveri,
joka “ripitti”  tämän uudelleen
puolueeseen liittyneen toverin
menneiden aikojen toilailuista. Hän
otti tyynesti “ripityksen” vastaan.
Tätä “ripitystä” lukuunottamatta
hän oli toveri, toverien joukossa,
eikä muisteltu hänen menneitä
aikoja.

Sitä emme tietä,  tiesikö hän
viimeisen kerran liittyessään puo-
lueeseen sairastavansa syöpää. Me
saimme tietää hänen sairaudestaan
vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Paniko hänet kuolemansairaus
nöyrtymään ja palaamaan puo-
lueeseen?

Me vasemmiston sirpaleet myös
sairastamme eripuraisuuden kuole-
mansairautta. Sille sairaudelle emme
lisää “vastustuskykyämme” kiroa-
malla edelleen toisiamme. On aika
palata yhteisiin pöytiin suun-
nittelemaan taudista kuntoutu-
mista,  vahvistuvaan toimintaan
kohti tavoittelemaamme  tule-
vaisuutta.

Teuvo Taskinen
Siilinjärvi

Gus Hall (1910-2000), USA:n Kommunistisen puolueen
johtaja: “Miksi vallankumous käy väkivaltaiseksi”?

Hautala teki tutkintapyynnön Tammesta ja Molarista
Euroopan parlamentin ihmisoi-

keusvaliokunnan puheenjohtaja
Heidi Hautala (vihreät) on tehnyt
poliisille  r ikostutkintapyynnön
Juha Molaria, Johan Bäckmania ja
Abdullah Tammea vastaan. Asian
vahvistaa Pohjan kirkkoherra Juha
Molari,  jolle  poliisi on asiasta
soittanut.

“En ole nähnyt vielä tutkinta-
pyyntöpaperia enkä kasvotusten
keskustellut poliisin kanssa, vaan
poliisi vain soitti puhelimella tämän
(tutkintapyynnön) olemassaolos-
ta”, Molari kertoo.

Hautalalle oli liikaa Molarin
tempaus manata pahoja henkiä ulos
Finrosforumin väestä viime syk-
synä julkisella paikalla.

“Hautalan mielestä olemme
törkeästi loukanneet hänen kun-
niaansa manatessamme Heidin
pahaa terroristista henkeä ulos
Helsingin tuomiokirkon portailla
toteutetussa eksorsismissa”, Mo-
lari kertoo.

Molarin mielestä Heidi Hautala
on tehnyt tutkintapyynnön perus-
taen sen suomenruotsalaisten
sanomalehtien väärään informaa-

tioon tapahtumien kulusta.“Hyvä
show toki tästä tulee” , Molari
tuumaa lopuksi.

Vihreiden europarlamentaarikko
Heidi Hautala on Finrosforumin
puheenjohtaja. Yhdistyksen sih-
teeri on Mikael Storsjö,  joka
ylläpitää Kavkaz Center-nimistä
tsetseeniterroristen tiedotuska-
navaa. Molari on syyttänyt Fin-
rosforumia ja  Kavkaz Centeriä
islamistiterrorismin tukijoiksi
Venäjällä.

Leena Hietanen

Saksan kommunistien  lehti
Unsere Zeit  kunnioittaa his-
toriallisessa kolumnissaan vete-
raanikommunistia.
Gus Hall  syntyi 8 lokakuuta
1910  Cherry Townshipissä
rautavyöhykkeellä (“rautarens-
sillä”) Minnesotassa. Hänen ni-
mensä oli silloin Arvo Kustaa
Hallberg. Hän kuoli 13 lokakuuta
2000 New York Cityssä. Vuodesta
1959 lähtien hän toimi USAKP:n
pääsihteerinä ja puheenjohtajana.
Vasta seitsemän kuukautta ennen

kuolemaansa hän jätti puolueen
johtotehtävät. Hänen vanhempansa
Matti ja Susannah Hallberg olivat
jäseniä Maailman teollisuustyö-
läisten liitossa. Isä Matti oli vuonna
1919 mukana perustamassa
USAKP:tä. 17-vuotiaana Gus Hall
liittyi USA:n kommunistiseen
Nuorisoliittoon. Siitä saakka hän oli
kuolemaansa asti mukana kaikissa
luokkataistelun vaiheissa USA:ssa.

Hän oli terästyöläinen ja oli
mukana perustamassa ammattiliit-
toa alalle.

Hän oli jo puoluetoimitsija,
kun hän ilmoittautui vapaaeh-
toiseksi toisen Maailmansodan
aikana laivastoon. Tästä kiitokseksi
hänet teljettiin 8 vuodeksi vankilaan
kuten teljettiin muutkin komunistit
McCarthyn vainojen aikana.

Vuotta ennen kuolemaansa hän
julkisti lehtiartikkelin, jota voi pitää
hänen poliittisena testamenttinaan.
“The CPUSA Bill of Rights So-
cialism” .  Otsikko viittaa eng-
lantilaiseen perustuslakiin vuodelta
1689,  joka oli tulos varhais-
porvarillisesta vallankumouksesta,
joka on myös USA:n perustuslain
vuoden 1791 perustuslain lisä-
yksessä mukana. Täten hän sel-
vittää perinteisen tien sosialismiin:
“Sanotaan, että USA voi siirtyä
sosialismiin rauhanomaisesti vaik-
kapa vaaliuurnilla. Oleellista on

kuitenkin,  että  USA:n kansan
enemmistön tulee olla sosialismin
kannalla. Sanon, että silloin kun
työläiset tulevat johtokunnan
huoneeseen ja ottavat komennon,
jos silloin vallanpitäjät sanovat OK
te olette oikeassa ja me olemme
aikaisemmin tehneet paljon mie-
lettömyyksiä. Tehkää nyt te asiat
paremmin. Jos näin on, niin silloin
ei ole mitään probleemeja. Mutta
jos nykyiset vallanpitäjät sanovat,
että unohtakaa se ja sitten kutsuvat
hätiin armeijan, poliisin ja kan-
salliskaartin, niin silloin voi tulla
väkivaltaisuuksia. Siis keinojen
valinta on vallanpitäjien käsissä”.

käänsi:
 Wainö Pietikäinen

Wäinö Pietikäinen on kirjoit-
tamisen ohellakääntänyt sak-
san ja ruotsin kielestä lukuisia
artikkele i ta. Hän on STP:n
ehdokas eduskuntavaaleissa

Yhteistyön henkilösuhteista

Ohjaaja Xiaolu Guo
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Jos Yhdysvaltain diplomatia on
kriisissä, amerikkalainen media ei
sitä välttämättä ole. Wikileaksin
paljastuksia analysoidaan varsin
murhaavasti New York Timesin
kansainvälisessä versiossa Inter-
national Herald Tribunessa (IHT).
Lehti on käynyt läpi Yhdysvaltain
diplomaattien sähkeitä Georgian
sodan aikana Tbilisistä Washing-
toniin. Tyly johtopäätös on, että
amerikkalaiset diplomaatit ovat
järjestelmällisesti hämänneet omaa
hallintoaan todellisesta tilanteesta
alueella. Diplomaatit ovat lähet-
täneet Saakashvilin tiedotteet
eteenpäin sellaisenaan Washing-
toniin millään tavalla kommen-
toimatta tietoja tai tarkistamatta
sisältöä. Viimeinen sähke ennen
Georgian hyökkäystä osoittautui
täysin valheelliseksi. Lähetystön
lähettämä viesti kertoo georgia-
laisen varapuolustusministerin
suulla, että Georgian armeija on
hälytystilassa, mutta mitään jouk-
kojen liikehdintää ei tapahdu.
Varapuolustusministerin lausunto
oli “puutaheinää”, sillä samanaikai-
sesti eräs amerikkalainen lähetys-

tövirkailija  oli nähnyt georgia-
laisten joukko-osastojen siirtyvän
maanteitse pohjoiseen.

 Amerikkalaiset diplomaatit käy-
tännössä käänsivät koko tilanteen
päälaelleen omalle hallinnolleen. He
välittivät Saakashvilin viestiä, että
hyökkäyksen olisi tilannut Etelä-
Ossetian presidentti Eduard Ko-
koity vahvistaakseen asemansa
Venäjän armeijan avulla. Todellisuus
oli juuri päinvastainen.  Myö-
hemmät sähkeet kertovat Mihail
Saakashvilin ryömineen amerik-
kalaisten luokse peläten, että Venäjä
jyrää Georgian ja hänet vaihtaen
hänet mieleisempään johtajaan.

 IHT jatkaa armotonta amerik-
kalaisdiplomaattien pilkkaa ker-
toen, että Saakashvilin esittämät
luvut uhreista kelpasivat sellai-
senaan lähetettäväksi Washing-
toniin.  Amerikkalaiset jättivät
noteeraamatta ETYJ:in sotilastark-
kailijoiden näkemykset hyök-
kääjästä. Lehti muistuttaa, että kun
yleisesti amerikkalaisdiplomaatit
pitävät jonkinlaista  etäisyyttä

sijoitusmaahansa, Georgian kohdal-
la kaikenlainen etäisyys oli unoh-
tunut.  Georgia oli turvallisesti
Amerikan syleilyssä.

 Putin on epäillyt,  että Wiki-
leaksin vuotojen takana olisi Ame-
rikan tiedustelupalvelu. Tarkoi-
tuksena olisi osoittaa, että tie-
dustelupalvelu kykenee tarjoa-
maan paljon tarkempaa tietoa kuin
diplomaatit. Ei yhtään huonompi
selitys.

 Toinen mielenkiintoinen linkki
on Moscow Times -lehteen. Siellä
kerrotaan, ettei amerikkalaisilla
diplomaateilla ole juuri minkään-
laisia suhteita Kremliin tai Venäjän
hallintoon.  Moskovassa olevat
amerikkalaiset diplomaatit häviävät
tiedoissa arkisille lehtien kirjeen-
vaihtajille .  He saavat tietonsa
Venäjän tapahtumista ja politiikasta
lukemalla lehtiä.

 On tärkeää, että Wikileaks pal-
jastaa, ettei amerikkalainen dip-
lomatia juuri eroa Suomesta, kan-
sasta, jota pidetään ulkopoliit-
tisesti täysin lahjattomana.

Lähteet:
h t tp : / /w w w. n yt im es . co m /2010/12/02/w o r ld /eu r o p e /02w ik i leak s -
georgia.html?_r=1&scp=2&sq=georgia&st=cse
http://www.themoscowtimes.com/news/article/leaks-show-us-embassy-lacks-
access/425569.h tml

Yhdysvaltain diplomatian pohjanoteeraus
Leena Hietanen 

Tapahtumat Moskovan keskustassa ja Venäjän
voimarakenteiden uudistus

Hiljattain koko Venäjä seurasi
sitä, miten ensi kertaa viimeis-
ten 20 vuoden aikana Kremlin
kupeessa olevan Maneesiaukion
täyttivät kansanjoukot. Laskel-
miemme mukaan joukkomie-
lenosoi tukseen,  joka järjes-
tett iin  i lman viranomaisten
lupaa, kokoontui noin 10 000 -
20 000 henkeä. He olivat jal-
kapallon penkkiurheilijoita ja
kansalliskiihkoisten järjestöjen
edustajia,  jotka protestoivat
Venäjän oikeussuojeluel inten
toimettomuutta vastaan (joita
niiden tehottomuuden ja kor-
ruption vuoksi lehtimiehet ovat
jo kauan aikaa n imittäneet
toi se lla tavalla el i voimaeli -
miksi tai voimankäyttäjiksi).
Noin viikkoa ennen tätä  tapah-
tumaa ryhmä Kaukasian asuk-
kai ta murhasi erään jalka-
pallon penkkiurheilijan. Voima-
el imet pidättivät  kaukasia-
laiset, mutta sitten heidät mel-
kein kaikki päästettiin vapai-
ksi. Muodol lisia edel lytyksiä
sitä varten ei ollut minkään-
laisia, vaan pikemminkin sel-
laisen liberalismin syyt olivat
korruptionaaliset.

Sel lai sia tapauksia on  ta-
pahtunut ja tapahtuu melko
usein, mutta tällä kertaa ihmisten
sietokyvyn malja oli täynnä. Ei ole

mikään salaisuus, että eräät kau-
kasialaiset ja erityisesti checheenit
suhteessa Keski-Venäjän asuk-
kaisiin käyttäytyvät epäkorrek-
tisti pyrkimyksessään tyrkyttää
paikallisasukkaille omaa järjestystä
eli eräänlaisia vuorien villilakeja.
Murhat, pieksäjäiset, raiskaukset,
muuten kaukasialaisten uhmaava
käyttäytyminen luonnollisesti
herättävät paikallisasukkaissa
vihamielisyyttä. Hyvin usein nämä
tapaukset jäävät ilman rankai-
semista, koska huligaanit ja rosvot
yksinkertaisesti maksavat itsensä
vapaiksi.  Siten todellisuudessa
vallitsevat kansallisongelmat pu-
noutuvat yhteen sosiaali- ja luok-
kaongelmien kanssa, muodostaen
omalaatuisen räjähdysaineseoksen,
joka yhä useammin myös räjähtää.

 Mutta toisaalta itsensä va-
paiksi maksavat eivät ole ai-
noastaan yksinomaan kaukaasia-
laisia. Myös itse hajoamisprosessit
ovat juurtuneet yhä syvemmälle.
Muutama viikko sitten koko maa
oli järkyttynyt tapauksesta Etelä-
Venäjällä, Kushevskajan stanitsassa
eli kasakkakylässä Krasnodarin
aluepiirissä, kun rosvot murhasivat
12 ihmistä, joukossa sylilapsia.
Mitään checheeneja siellä ei ollut,
mutta selvisi, että rovsoilla oli omia
miehiä paikallisadministraatiossa,
miliisissä,  tuomioistuimessa ja
syyttäjävirastossa ja  rosvopääl-
likkö kuvattiin jopa Medevedevin
virkaanastu mistilaisuudessa ja hän
seisoi  Krasnodarin aluepiirin
kuvernöörin vieressä.

 Voimaelinten mielivalta ja
korruptio ovat  muodostuneet
vakavaksi polii ttiseksi ongel-
maksi .  Se on voimakas tekijä
kansan vieraantumisessa valtio-
vallasta,  mikä on tajuttu jopa
Venäjän johdossa, joka Putinin
aikana perusti eräänlaisen tällaisen
ruokintajärjestelmän. Yli vuosi
sitten vt. Venäjän presidentti herra
Medvedev ilmoitti sisäministeriön
tulevasta uudistuksesta ja  nyt
viimein Valtionduuma eli Venäjän
parlamentti hyväksyi ensimmäises-
sä käsittelyssä Poliisilain, jonka

tarkoituksena on aloittaa todel-
lisuudessa tämä uudistus.

Val itettavasti  tämä laki  e i
edel lytä mitään radikaal i sia
toimenpiteitä ja ainoana uutena
ilmiönä voidaan pitää miliisin nimen
vaihtaminen poliisiksi (toisaalta
valtiovarainministerin lausunnon
mukaan valtiolle ei lähiaikoina
ilmesty rahaa edes laitoksen nimen,
virkatodistusten ja virkapukujen
vaihtoon). Mutta toisaalta tilanne
olisi voinut olla huonompikin.
Lakiluonnoksen käsittelyn yhtey-
dessä suuttuneiden kansalais-
piirien painostuksesta sen ensim-
mäisestä versiosta poistettiin
sellaiset mahdottomat normit,
kuten poliisien oikeus ilman tuo-
mioistuimien lupaa murtautua
mihin tahansa tiloihin,  vaatia
kaikilta järjestöiltä mitä tahansa
asiakirjoja, soittaa puhelinsoittoja
kansalaisten kustannuksella heidän
matkapuhelimilla jne.

Sitten kysymykseen nimenvaih-
dosta. Kuten tunnettua poliisia ei
Venäjällä ole ollut sitten vuoden
1917 jälkeen, mutta muutama
kuukausi sitten herra Medvedev
kaikkien yllätykseksi ehdotti
paluuta poliisiin. Virallinen perus-
telu oli seuraava: itse sana miliisi
korostaa oikeuselinten kansanluon-
netta (toisaalta jää epäselväksi,
mikä tässä on huono asia), kun taas
nyt me tarvitsemme ammattilaisia
ja työntekijöitä , jotka toimivat
tehokkaasti, rehellisesti ja jous-
tavasti. Näin ollen nimenvaihdon
pitäisi korostaa voimaelinten am-
mattilaisuutta.

Sana miliisi todellakin koros-
taa oikeussuojeluelinten kan-
sanluonnetta.  Mutta miliisiksi
näitä elimiä Venäjällä eivät alkaneet
nimittää bolshevikit, kuten monet
ajattelevat, vaan tsaarinvallan tilalle
noussut pikkuporvarillinen Väliai-
kainen hallitus. Mielivallastaan,
epäkompetenttisuudestaan ja kor-
ruptoituneisuudestaan suurullisen
kuuluisa tsaarin poliisi herätti
yleistä vihaa ja sen jälkeen, kun
kapinaan noussut kansa hajotti sen
tai sen työntekijät pakenivat itse,

uusien oikeussuojeluelinten perus-
taminen täysin komprometoidulla
nimellä kävi vallan mahdottomaksi.
Väliaikainen hallitus ilmoitti poliisin
vaihtamisesta kansanmiliisiksi
valituilla johtajilla ja  alistunei-
suudella paikallisille itsehallin-
toelimille. Lokakuun Suuren sosia-
listisen vallankumouksen jälkeen
10. marraskuuta 1917 perustetussa
neuvostomiliisissä alettiin muo-
dostaa koneistoa, joka alkoi toimia
pysyvällä pohjalla ja jo 21. maa-
liskuuta 1918. Kansankomissaarien
neuvosto hyväksyi päätöksen
neuvostomiliisin organisaation
virkavakansseista .  Heti kohta
tämän jälkeen neuvostomiliisi
muuttui ammattilaisjärjestöksi ja
aivan perestroikan vuosiin asti toimi
vähintäin yhtä hyvin kuin poliisit.

Toisaalta suurimmassa osassa
maailman mai ta  (esimerkiksi
Afrikassa tai Latinalaisessa Ame-
rikassa) poliisit eivät tavallisesti
erottaudu erityisellä rehellisyydel-
lään tai ammattitaidollaan. Näin
ollen kansainvälisen kokemuksen
pohjalta ei voida väittää, että poliisi
olisi jossain mielessä miliisiä
parempi – pikemminkin päinvas-
toin.  Jos taas puhutaan poliisi-
sanan vastaanotosta Venäjän kan-
salaisten keskuudessa (nimen-
omaan tämä tekijä olisi huomioitava
ensi kädessä), niin kokonaisuu-
dessaan se on kielteinen. Ei aino-
astaan tämän artikkelin kirjoit-
tajan, vaan myös useiden kansa-
laistemme mielestä poliisisana
yhdistyy pikemminkin korrupti-
oon ja mielivaltaan, kuin kompe-
tenssiin ja  ammattitaitoon.  Ei
mitenkään viimeisellä sijalla ole
myös Hitlerin aikaisten kollabo-
raattoripoliisien toiminta Suuren
Isänmaallisen sodan vuosina, joka
on säilynyt tähän päivään asti
kansan historiallisessa muistissa.
Muuten Ukrainan johto, joka on
samoin alkanut suunnitella milii-
sinsä nimen vaihtoa,  tunnustaa
suoraan, että nimenomaan mai-
nitunlaisten assosiaatioiden takia
poliisinimeä ei ole edes käsitelty
yhtenä versiona.

Mutta kannattaako suostua
toimenpiteeseen, joka liberaa-
listenkin tarkkailijoiden mielipiteen
mukaan ei saa väestön enemmistön
kannatusta (demokraattisesta lähes-
tymistavasta puhumattakaan).
Halu puhua puhtaalta sivulta on
ymmärrettävää, mutta poliittinen
haitta vallanpitäjille on selvästi
havaittavissa.

Muuten monet politologit ovat
sitä miel tä, e ttä Poliisilakia ei
yleensä tarvita – riittää, kun toteu-
tetaan sisäministeriön tehokas
puhdistus sen johtajistosta alkaen.
Tietenkin myös puhdistusta tarvi-
taan,  mutta se ei sinänsä riitä.
Sisäministeriön tehokas uudistus
vaatii muitakin toimenpiteitä ,

esimerkiksi sisäisen turvallisuuden
departamentin (palvelun, jonka
tehtävänä on paljastaa työntekijöi-
den korruptio) siirtäminen pois
sisäministeriön alaisuudesta, muut-
tamalla vastaavasti sen nimeä. Se,
että palvelu oikeussuojeluelimissä
muodostuu raskauttavaksi tekijäksi
rikoasasioiden tarkastelussa, on
tietenkin oikea, mutta riittämätön
toimenpide. Tämän lisäksi kaikki
“polettitakinkääntäjät” olisi tuo-
mittava erikoisessa tuomioistui-
messa ja  tähän tarkoitukseen
voitaisiin käyttää hyväksi sotilas-
tuomioistuimia, koska sen jälkeen
kun on otettu käyttöön rikosvastuu
alistumattomuudesta johtajiston
päiväkäskyille,  sisäministeriön
työntekijäkunta siirtyy itse asiassa
sotilaiden asemaan. Ilmeisesti
muutoksia tarvitaan myös lain-
säädännössä – oikeusvalvontae-
linten toiminnan tarkkailun voimis-
tamiseksi.

Valitettavasti mitään tällaista
ei toistaiseksi ole tapahtumassa,
vaikka oikeudenmukaisuuden ni-
missä on tunnustettava, että  ilman
radikaalisiakin muutoksia kor-
ruptoituneita voimaelinten työn-
tekijöitä  on ruvettu asettamaan
edesvastuuseen yhä useammin ja
heidän häikäilemättömyytensä on
pienentynyt. Mutta tällaiset puoli-
naiset toimenpiteet eivät sel-
västikään riitä, mistä ovat todis-
tuksena viimeaikaiset tuhatpäiset
mielenosoitukset Moskovassa ja
useissa muissakin kaupungeissa.

Vallnpitäjille epämieluisimpana
asiana on kuitenkin se, että en-
simmäisen kerran Venäjällä niinkin
mittava joukkomielenosoitus saa-
tiin koolle ilman erikoisempia
ilmoituksia joukkotiedotusväli-
neissä - ainoastaan kutsujen perus-
teella, joita välitettiin Internetisssä,
sähköpostissa ja matkapuhelin-
viesteissä.  Tuolloin suurempien
epämieluisten tapahtumien estä-
miseksi mielenosoitusta ei rohjettu
hajoittaa. Muistan,  miten noin
puolitoista  vuotta  sitten Mol-
daviassa aivan samalla tavalla koottu
nuorisojoukko, jota eivät yhdis-
täneet mitkään poliittiset voimat,
suorittivat presidentin administraa-
tiorakennuksen valtauksen ja pro-
vosoivat vallan vaihtumisen. Puti-
nin perustama järjestelmä alkaa
halkeilla ,  syntyneet ongelmat
alkavat toinen toisensa jälkeen
nousta pintaan eikä kukaan voi
ennustaa, missä räjähtää seuraavan
kerran. Näin ollen tämänkertainen
mielenosoitus Maneesiaukiolla
saattaa olla vain alkusoittoa tuleville
entistä tärkeämmille tapahtumille.

Sergei Skvortsov,
NKPn keskuskomitean

ensimmäinen (pää-)
sihteeri

Aimo Minkkinen esittelee Ser-
gei Skvortsoville Lenin-museon
toimintaa v. 2007

Satoja erikoisjoukkoihin kuuluvaa miliisiä oli
komennettu "vartioimaan" vallankumouspäivän
mielenosoitusta Pietarissa 7.11.2010
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Mielipiteeni Suomen armeijan
tulevaisuudesta on, että  armeija
voitaisiin lopettaa.  Ulkoa ei uhata
Suomea, vaan sisältä porvarien ja
kapitalistien toimin ja politiikalla.
Costa Ricassa lopetettiin armeija
1948-49.   Tähän voi perehtyä
kirjasessa Höivik, T. ja Aas, S.,
Costa Rica - maailman armeijaa,
Aseidenriisuntavihkot 28, Suomen
Rauhanliitto, Gummerus, Jyväs-
kylä 1988.  Muut lähteet ovat
wikipedia ja verkko.

Asevelvollisuus on seitsemässä
NATO-maassa, joita on 28.  Useissa
Aasian, Afrikan ja Latinalaisen
Amerikan maissa on asevelvollisuus
sekä Euroopassa Suomen lisäksi
vain Kreikassa ja Kyproksessa.
Ruotsi siirtyi palkka-armeijaan
1.7.2010.  Valikoivassa asevelvol-
lisuudessa kutsutaan palvelukseen
osa ikäluokasta.  Näin on jo käy-
tännössä Suomessa nuorten heikon
kunnon vuoksi.

Asevelvollisuudesta luopuminen
ehkä nostaisi talouskasvua.  Profes-
sori Panu Poutvaara arvioi, että
asevelvollisuusarmeija tulee 1-2
prosenttia BKTsta kalliimmaksi
kuin palkka-armeija.  Puolustusvoi-
mien todellinen kustannus olisi 2,5-

3,5 prosenttia BKTsta.
Suomessa enemmistö kannattaa

asevelvollisuutta.  Sen ajatellaan
luovan moraalista  ryhtiä  ase-
velvollisiin.  Kansalaiset vastaavat
maansa turvallisuudesta.  Intissä
opitaan erätaitoja ja tutustutaan
otokseen ikäluokkaa.   Saatua
johtajakoulutusta en arvosta, sillä
se näkyy johtajien heikoissa
esimiestaidoissa.

Useat vastustavat asevelvollisten
pakkotyötä, jota sanotaan jopa
orjuudeksi.  Pasifistit vastustavat
kaikkea sotimista myös oikeutettua
eli ovat toisen posken kääntäjiä.
Monissa Länsi-Euroopan maissa
sotilaallista koulutusta annetaan
osalle ikäluokasta.  Kantahenkilö-
kunta on palkkasotureita.

Puolustusministeriön laskelmien
perusteella asevelvollisuusarmeija
tulee Suomelle halvemmaksi kuin
palkka-armeija.   Säilyy moni-
puolinen reservi,  jota ammat-
tiarmeijalla ei saada.  Toisaalta
asevelvollisten poissaolo työe-
lämästä tulee kalliiksi.

Asevelvollisuusarmeija säily-
tetään toistaiseksi, samoin varus-
miespalvelus vapaaehtoisena naisil-

le.  Palkka-armeijaan ei siirrytä eikä
valikoivaan asevelvollisuuteen.
Aseistakieltäytyjäliitto sanoo:
“Siilasmaan työryhmän raportin
tarkoitus näyttää olevan pitkittää
itsetarkoituksellisesti asevelvolli-
suusjärjestelmän elinikää ja edistää
yhteiskunnan militarisoimista” .
Risto Siilasmaa väitti monien kasar-
mien ja suuren reservin olevan maalle
haitallista.

Monissa maissa on puoliso-
tilaallisia eli paramilitaareja jouk-
koja,  jotka ovat sotilaallisesti
järjestettyjä ja koulutettuja siviili-
joukkoja.  Ne voivat olla hallituksen
luomia joukkoja, sissejä tai yksi-
tyisten yritysten joukkoja.  On ja
on ollut puolisotilaallisia järjestöjä.
Useat puolisotilaalliset järjestöt ovat
tehneet ihmisoikeusrikoksia.

Koska asevelvollisuusarmeija
koostuu kansan ihmisistä, niin sitä
voidaan pitää siinä mielessä melko
luotettavana,  ettei se helposti
hyökkää  kansan kimppuun.  Palk-
ka-armeijan sotilaat saattavat aja-
tella, että on sama, mitä he tekevät,
kunhan palkkansa saavat.  Ehkä
paramilitaarit joukot ovat keski-
määrin julmimpia.

Hannu Kautto

Suomen armeijasta
Ruotsin Kunnantyöntekijäin

liiton lehti julkaisi syyskuun
numerossa no 14 Stephen Lind-
holmin artikkelin.

Eräs EU-tuomioistuimen päätös
voi mitätöidä kuntien ja ammat-
tijärjestöjen tekemiä eläke- ja
sosiaalietuja koskevia sopimuksia.
Se rajoittaisi EU:n takaamia mark-
kinoiden “vapauksia”.

On huolestuttavaa, että Lis-
sabonin sopimus ei näytä vaikut-
tavan EU-tuomioistuimen päätök-
siin. Näin kertoo LO:n juristi Claes
Mikael Jonsson.  LO:ssa ana-
lysoidaan parhaillaan,  mitä se
merkitsee. (LO = Ruotsin SAK).

EU:n ammattijärjestön pääsih-
teeri Monks kertoo,  että  EU-
tuomioistuin jatkaa ammattiyh-
distysliikkeen mustaa listaa ja
katsoo, että ammattiyhdistysliik-
keen edut “vaarantavat” työvoiman
vapaata liikkumista ja vaarantavat
työnantajien ja kapitalistien etuja.

Siinä yhteydessä Monks viittaa
myöskin Laval-päätökseen, jossa
Rakennus- ja Sähköliittoa syytet-
tiin Vaxholmissa Ruotsissa ja
ehkäistiin ruotsalaisen yleisso-

pimuksen soveltaminen liettua-
laisen reppufirman eduksi. On vielä
muutamia muitakin päätöksiä, joissa
markkinoiden “vapaus” on voit-
tanut.

EU-ammattijärjestö vaatii EU-
tuomioistuimen päätösten johdosta,
että Lissabon-sopimukseen tulisi
lisälauseke ammattiyhdistyksen
oikeuksista  sosiaalisissa kysy-
myksissä. Kuitenkaan mikään hal-
litus Euroopassa ei ole asettunut
vaatimuksen taakse. Ruotsin oppo-
sitio on epämääräisesti esittänyt
sosiaalisia muutoksia, jos he voit-
tavat vaalit. He eivät voittaneet. EU
ei ollut edes mikään vaalikysymys.

FAKTA: EU-tuomioistuimen
päätöksiä:

Saksassa työntekijät voivat sopia,
että osa palkasta menee eläke-
vakuutukseen. Työnantaja ja am-
mattiliitot ovat sopineet,  mikä
vakuutusyhtiö saa eläkevakuu-
tukset.

EU-tuomioistuimen päätöksen
mukaan eläkkeet pitää kilpailuttaa.
Tuomiolla saattaa olla merkitystä
myöskin Ruotsin eläkesopimuk-
sissa.

Wäinö Pietikäinen

EU-tuomioistuin: Markkinoiden ei
tarvitse piitata yleissopimuksista.

Kohtuullinen perusturva 900 €/
ja minimipalkka 1 500 €/ takaa-
vat  sen ,  e ttä harmaa talous
saadaan kuriin. Nyt sen arvioi-
daan Suomessa olevan jo lähes
20%. Kreikassa se on noin 30%.

Pimeätä työtä tarjoaa nimen-
omaan työnantaja eikä työntekijä.
Ja eräs osoitus keinottelusta on se,
että Suomessa on yli 1,3 miljoonaa
köyhää, joiden tulot jää alle 900 €/
kk alle  EU:n köyhyysrajan, kun
lasketaan kaikki yli 18v. verovel-
volliset. Useimmat käyvät työssä
palkalla jolla ei elä Suomessa.

Juuri perusturvan heikkouden
takia on köyhää helppo painostaa
tekemään pimeitä töitä ,  joista
maksetaan laittoman vähän, josta ei
kerry eläkettä, eikä tietenkään kuulu
tapaturma- ja sairausvakuutuksen

piiriin.
Tällaisilla työmailla ei tietenkään

ole työturvallisuudesta mitään
takeita, eikä työolosuhteista eikä
irtisanomissuojasta senkään vertaa
kuin “valoisilla” duunareilla. Veroja
ei kerry kunnalle eikä valtiolle jne...
Perusturvan taso siis eliminoi
teettämästä pimeitä töitä eli tukee
harmaata taloutta.

Harmaa talous on kapitalistisen
keinottelun yksiä rikollisimpia
mutta tyypillisiä piirteitä.

Johon oikeisto ei tule puut-
tumaan,  puhetta  kyllä  on pii-
sannut... Ja jos joku ei tiedä, miten
se rahoitetaan se tulee tässä:
Pääomatuloveroja nostetaan ja
progressioidaan, samoin osinko-
tulot ja 0:sta eurosta (nyt osin-
kotulot 90 000 €/v veroton), osa

Perusturva vähintään 900 €/kk
tuloista  kunnille , omaisuusvero
takaisin, kansainvälinen valuutta ja
arvopaperikauppa verolle (tobinin
vero) ja pörssikauppa verolle.

Joku voi  sanoa, että kilpai-
lukyvyn nimissä niin ei voi tehdä...
Kyllä voi, Suomi on veropara-
tiisi. ..Euroopan vertailut esiin.
Vaatimukset toteutetaan vaikkapa
Euroopan keskivertomaiden mu-
kaan. B.Wahlroos sanoi taannoin
että muuttaa Suomesta jos pääoma-
veroja nostetaan...

Minne? Suomi on jo veropa-
ratiisi...minne Wahlroos menisi.
Ehkäpä johonkin kehitysmaahan?
Tuskin!

Kirjoittanut:
Markku Huhtala

Tämä sanonta tulee väistämättä
mieleen, kun seuraa julkisuudessa
tavan takaa esillä olevia hallituksen
kykypuolueiden “sutkeja” nuoria
ja rohkeita ministereitä  heidän
toimiessaan EU:n ja pankkimaa-
ilman “sössimisen”  seurauksia
 siirtäen, sekä rahalla että takaa-
malla  -  ja tietysti Suomen kan-
salaisten varoista.

Kipeetä ei ole tehnyt, näiden
päättäjiemme “hövelit”  sitou-
mukset osallistua sotaretkiin (Afga-
nistan/Nato)+ EU:n valmiusjoukot
joita  ei ole käytetty koskaan,
kyseessä on miljoonat eurot.

Muiden EU maiden jäsenmak-
suihin, omien jäsenmaksujen lisäksi
(Englanti 2009 135 milj. euroa, ja
näille  seuraaville  yhteensä 40
milj.euroa Saksa, Ruotsi, Hollanti,
Itävalta) ja kaikki nämä ovat meitä
rikkaampia valtioita !

Muut maat kuin Suomi maksaa
maataloustukensa ns. EU rahoista,
mutta me maksamme 1 miljardi
euroa omista verovaroista. Seu-
rauksena väistämättä hallituksen

valitsemalle toimintalinjalle “hyy-
sätä”  EU:ta ja pankkimaailmaa,  on
jo toteutuneet yhä pienenevät
kansalaisten palvelut ja hyvinvointi.

Esimerkkeinä olkoon tästä hal-
lituksen kuntapalvelujen sääs-
tämispolitiikasta Tuusulan valtuus-
ton hyväksymät sosiaalija  ter-
veyspuolen toteutetut maksu-
korotukset terveyskeskuksissa ja
ns. taksikortin poistaminen yli 60:tä
liikuntarajoitteiselta ikääntyneeltä
henkilöltä.

Myös terveys- ja sosiaalivas-
taanottojen lopettaminen kesällä
Jokelasta ja Kellokoskelta, unoh-
tamatta yöpäivystys ambulanssin
lopettamista Pohjois-Tuusulasta.

Tämän EU- kiiman maksumie-
hiksi on viety myös Suomen kan-
salaiset suurten eduskuntapuo-
lueiden toimesta ja nyt Soinikin on
astunut tähän ryhmään, kun ei
vastusta enää EU:ta.

Jori Porspakka
porspakka@pp.inet.fi

040 5605008

EU Suomi -
ei köyhä, eikä kipee !

Eläkerahojen polttaminen
on “tietoliikennehäiriö”

Jatkumo on tietoliikennöidä, että
eläkkeet ovat jääneet maksamatta
ajallaan “ tietoliikennehäiriön”
vuoksi. Eläkerahamme ovat pohjat-
tomassa kaivossa. Kasinokapi-
talismissa, r iistokapitalismissa
uhraukset ovat todellisuudessa
vähintään kolminkertaiset annet-
tuun ymmärtämiseen suhteu-

tettuina. Valtiovarainministeri Jyrki
Katainen keinottelutaloudessaan,
todellisessa keinottomuudessaan on
maksimaalisen valheellisen läpi-
näkyvä.

 
Raimo Ruttonen

 Joensuu

Viro siirtyy vuoden vaihteessa
euroon. Viro lienee pariin vuo-
teen viimeinen maa, joka pääsee
talousvaikeuksiensa kanssa

kamppailevaan euroker-
hoon. Viron kruunut vaih-
detaan euroiksi siten, että
yksi euro vastaa 15,646
kruunua.

Virolle euro on geopo-
litiikkaa ja tärkeä virstan
pylväs länteen siirtymisessä.
Euroa pidetään luontaisena
jatkona EU- ja Nato-jäse-
nyydelle. Samalla Viro tekee
pesäeroa muuhun Baltiaan,
jotka jäävät odottamaan vuo-
roansa päästä euroklubiin.

 Viro odottaa euron tuovan
ulkomaisia investointeja.
Norjalainen öljy-yhtiö Statoil
toi jo ruotsalaispankkien ja
euron innoittamana lähes 300
miljoonan euron investoin-
nin Viroon. Yhtiö alkaa hoitaa

Viron kautta Itä-Euroopan jakelua.
Viron taloustutkimuslaitos taas
ennustaa euron tuovan aluksi
shokin virolaisille, kun palkkojen

pienuus paljastuu ihmisille. Virossa
keskipalkka on noin 13 000 kruunua
eli 830 euroa. Virossa ovat hinnat
nousseet nopeasti ennen euron
tuloa.  Palkkojen nousutahti sen
sijaan on edelleen pientä. Viron
valttina on turismi ja edullinen
työvoima. Teollisuustyössä Virossa
keskipalkka on 600 euroa.

Ensi vuoden ensimmäisen vuosi-
neljänneksen uskotaan olevan mie-
lenkiintoinen, kun euro paljastaa
virolaisille, kuinka köyhästä maasta
on kysymys. Epävirallisten irvileu-
kalähteiden mukaan euron jälkeen
lännen seuraava maamerkki Virossa
on Naton sotilastukikohta. Tosin
sellaista  ei tunneta Naton jul-
kistamassa Baltian puolustus-
suunnitelmassa Eagle Guardian.

Leena Hietanen

Euro on Virolle geopolitiikkaa

Virossa on jaettu jokaiseen kotiin euro-
opas ja laskuri helpottamaan asiointia
euroissa.
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JULKAISIJAT:
Suomen Työväenpuolue STP
EU:n Vastainen Kansanrintama
ry, Kommunistien Liitto ry ja
Sodan- ja Fasisminvastainen
Työ ry

POSTIOSOITE:
PL 780, 00101 Helsinki

PUHELIN:
040-8335360 ja
050-5884159

PÄÄTOIMITTAJA:
Antti Siika-aho

ILMOITUSHINNAT:
Järjestöt: 050 e/pmm
Muut 1e/pmm

Tili:
OKO 554114-227966

PAINOPAIKKA:
Karprint Oy

Kansan ääni
Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz
Kansan ääni kuuluu oh-
jelma joka kuun 1. ja 2
keskiviikko klo 19.00

SFT Lähiradiossa
100,3 MHz
Jokaisen kuun viimei-
senä keskiviikkona
klo 20.00-20.30.

Tukea Kansan äänelle Tapahtumia ja kokouksia

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan

http://www.kominform.eu/
Maksuton internet-uutispalvelu. Li ity maksuttomil le
postituslistoille! Web-sivuilla suomenkielisiä katsauksia
sekä luokkataistelun että geopolitiikan näkökulmista.

PL 182, 00811 Helsinki
p. 040-717 7941, fax (09) 759 1081

Kommunistien Liitto ry
http://kommunistienliitto.tk/

EU:n vastainen kansanrintama ry
Kansan ääni

http://www.kansanaani.net

OKO 554114-227966

Juche-aatteen opintoyhdistys -
The Society for Study of the Juche idea
Kytömaantie 174, 32200 Loimaa, fax (02) 762 2444
http://juche.vunet.org/
juche.aate@saunalahti.fi
Pyydä suomenkielistä aineistoa korealaisesta
sosialismista!

Suomen Työväenpuolue STP
Os. PL 780, 00101 Helsinki
www.tyovaenpuolue.org/
sähköposti: tyovaenpuolue@suomi24.fi
Sampo 800017-70626472

Vapaa Sana
STP:n verkkojulkaisu
http://suomentyovaenpuolue.blogspot.com/

Suosittelemme kotisivuja ja blogeja

Piikin Tutkain
Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz
Joka kuun toinen tiis-
tai 20.00-20.30

http://kaikontturi.blogspot.com/
http://personal.inet.fi/koti/matti.laitinen/matti.html
http://www.kolumbus.fi/r.katajaranta/
http://www.vunet.org/
http://masanlaari.blogspot.com/
http://korpikommari.blogspot.com/
http://www.punavihreakeskustelu.blogspot.com
http://lievemaa.blogit.uusisuomi.fi//
http://leenahietanen.blogit.uusisuomi.fi//

Keräyslupa: POHADDno/2010/2377

Hermannin kerholla os. hämeentie 67, keski-
viikkona 29.12.2010 alk klo 18.00.
Ohjelma:  "Puuropuhe" Pekka Tiainen

Juonto ja avaus, Timo Kangasmaa
Sketsejä ja konnakööri yms

Kansan äänen järjestöjen, STP:n ja
Hermannin Naisten perinteinen puu-

rojuhla

puuro, glögi, voileipiä, piirakat ja kahvi
Tervetuloa kaikki paikalle

Tauno Pirttilä Lounais-Hämeestä ra-
portoi, että kottaraisia ja töyhtöhyyppiä
nähtiin vielä 21 lokakuuta.

Muuttotouhut olivat ainakin pari kuu-
kautta myöhässä näillä hyönteisravinnolla
elävillä linnuilla.

Luontopolulla syntyi Tanelta iloksemme
seuraava tekstariruno:

Luonnontarkkailija

VALTTERILLE
Pidimme kirpputoria 20-21.11.2010.  Kiitokset siitä  tavaroiden
lahjoittajille ja kaikille avustajille. Seuraavan kerran pidämme kirpputoria
keväällä huhtikuussa 2011. Tarvitsemme kirpputorille uutta tavaraa,
jota pyydämme Kansan äänen ystäviltä ja järjestötovereilta.

Kaikki hyväkuntoinen, puhdas ja ehjä tavara otetaan vastaan ja
kirjoista mieluimmin dekkarit, romaanit yms. kirjat. Talouden pienkoneet,
astiat, radiot, kamerat, kahvinkeittimet, työkalut, kalastusvälineet yms.
menevät hyvin kaupaksi. Jos sinulla on käyttökelpoista tavaraa, jota et
enää itse tarvitse, älä heitä sitä roskikseen, vaan tuo se meille.
Lahjoituksista pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä joko Tarja
Männikköön p. 050 432 0777 tai Esko Auervuolteeseen p. 040-707
3576 tai tavaran voi tuoda myyntipäivänä suoraan myyntipöydälle
heti aamusta. Olemme paikalla lauantaina klo 7.30 ja sunnuntaina 8.30.

Ystävät ja toverit toivomme teidän kaikkien tukea tavaralahjoituksina
kirpputorillemme. Pistä tavara kierrätykseen. Tulot käytämme Kansan
äänen julkaisemiseen.

terveisin Riitta ja Tarja

Järven kaisloissa
vielä vihreää.
Tuuli liikuttaa
itämaista
kirjoitusta.

SFT:n opintokerho kokoontuu
10.1. 2011 kello 17.30  Helsingis-
sä kirvesmiesten kerholla os.
Mäkelänkatu 8. Illan aiheesta
“Kun isoisä veroilmoituksen
tammikuussa teki” keskustelun
pohjaksi kertoilee Pekka Tiainen.

SFT kutsuu  Työväen vallan-
kumouksen alkamisen muisto-
päivänä to. 27.1.2011 klo 17.00
tilaisuuteen Helsingin Eläin-
tarhassa sijaitsevalle Punaisten
Valtakunnalliselle muistomerkille.
Ohjelmassa puhe ja  kukkien-
laskun.

SFT kutsuu su. 30.1.2011 kun-
niakäynneille Malmin hautaus-
maalle Punaisten ja Viime sotien
aikana teloitettujen sodan- ja
fasisminvastustajien haudoille.
Kokoonnumme Malmin hautaus-
maan pääportille  klo 11.00, josta
siirrymme muistomerkeille. Tilai-
suuksien ohjelmassa puhe ja kuk-
kienlasku molemmilla haudoilla.

Luokkasodan alkamisen vuosi-
päivän tilaisuuksiin toivomme
järjestöjen osallistuvan lippui-
neen.

SFT toimii

SIIVOTAAN SUOMI RASISMISTA
Perjantai 21.1.2011.  klo 17 -19 

Kirjasto “Kymppi” Elielinaukio 2G.
Keskustelua:  työstä,

toimeentulosta ja monikulttuurisuudesta
Kirsti Kangas - Oikeutta siivoojille liike
Markus Himanen  -Vapaa liikkuvuus verkosto
Mohammed Jama - Posti- ja logistiikka-alan osasto

tervetuloa
uutta voimaa eduskuntatyöhön

Suunta talous- ja yhteiskuntapolitiikan muutokseen
STP:n tavoitteet eduskuntavaaleissa

seminaari ja keskustelutilaisuus la. 12.2.2011.
tervetuloa ehdokkaat, vaalityöntekijät ja asiasta kiinnostuneet

paikka ilmoitetaan myöhemmin

Heikki Männikkö 50 e, Reijo Katajaranta 20 e, Larmo Lehtola
10 e, Juhani Tanski 369 e, Kalevi Wahrman 15 e, Kaija
Siippainen 5 e, Tarja Männikkö 12 e, Abdullah Tammi 20 e,
Juha Kieksi 8 e, Haagan flikka 8,50 e, Pasi Ranki 33 e, Timo
Kangasmaa 20 e, Hannu Kautto 120 e, Matti Järvinen 10 e,
Hannu Ikonen 25 e, Anja Saarikko 20 e, Heikki Ervasti 20 e,
Jorma Kangasniemi 5 e, Paavo Heikkinen 25 e, Anne
Luukkonen 10 e, Esko Luukkonen 10 e, Matti Laitinen 20 e,
Anna Saarelainen 35 e, Raika ja Kai Kontturi 50 e ja Jouko
Nevalainen 30 e.

Korean läntinen meriraja on jatkuvien konfliktien näyttämö.
Oheisesta kartasta syyn huomaa selvästi: keltainen, ylempi raja on
USA:n yksipuolisesti piirtämä. Alempi, punainen, on KDKT:n
esittämä rajalinja, joka suojaisi maata paremmin USA:n jatkuvalta
sotilaalliselta painostukselta.
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Juho Haavisto, Helsinki
Etelä-savon vaalipiiri
Digit. kuvankäsittelijä

Pekka Tiainen, Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Valtiotieteen tohtori

Nevalainen Jouko, Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri
Koneenhoitaja

Hannu Kautto, Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Tekniikan lisensiaatti

Ville Rahikainen, Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Leipomotyöntekijä

Äänestä STP:n ehdokkaita edus-
kuntavaaleissa 2011

Matti Wahrman, Lapinjärvi
Keski-Suomen vaalipiiri
Autonkuljettaja

Lohenoja Joonas, Kotka
Kymen vaalipiiri
Automaattiasentaja

Wäinö Pietikäinen, Vaasa
Kuopion vaalipiiri
Toiminnanjohtaja

Eduskuntavaalit käydään keväällä 17.4 .2011.
Suomen Työväenpuolue STP rp. asettaa ehdokkaita
kaikissa vaalipiireissä. Laajana yhteistyöjärjestönä
luomme poliittista vaihtoehtoa nykyiselle kovalle
oikeistopolitiikalle. Peruspalveluja ei tule leikata.
Tulee suuntautua oikeudenmukaiseen tulonjakoon
ja leikata voittoja. Tällä palstalla esittelemme
ehdokkaitamme vaaleihin saakka.

K unnan ansiotu lojen  verotus progres-
siiviseksi , pääomatulojen verotus kiris-
tettävä ja sotamäärärahoja leikattava.  Näin
lisäämme sosiaalimenoja.  Sosiaalietuuk-
sien verotus pois.  Kirkot irti valtiosta ja
kouluista.  Ei NATO:lle, erottava EU:sta.

Suomessa on  tärkeintä kansan ja työ-
väestömme edun mukainen talouspol i-
tiikka. Köyhyyden ja työttömyyden poisto
ehdoton edellytys. Valheellinen historia
oikaistava.  Vi isas talous ja rehell inen
historia on tähän tie.

Vaaliteemat uusiksi, siten että tärkeät asiat
säädettäisiin lailla ja rikkeistä säädettäisiin
rangaistus. Kansanedustajien tulisi vastata
kirjallisesti, jos 1 000 kansalaista vaatii ja
sitova kansanäänestys tulisi suorittaa, jos
100 000 sitä kirjallisesti vaatii.

Täystyöllisyys ja lisää rahaa työllisyyden
hoitoon. Työmarkkinatukea, opintotukia ja
pieniä eläkkeitä korotettava. Perintä- ja ulos-
ottovelat mi tätöitävä. Pankkien, suurten
tulojen  ja omaisuuksien verotusta kiris-
tettävä.  Suomen Nato-jäsenyys torjuttava.

Emme tarvitse aseita hy-
ökkäyssotaan
Puheenvuorossaan SFT:n pu-
heenjohtaja Timo K angasmaa
kummasteli nykyisen hallituksen
eräitä toimia:  “Samanaikaisesti kun
esitetään supistuksia sosiaali-
menoihin, näyttää rahaa riittävän
pohjattomasti asehankintoihin,
jotka eivät palvele puolustusta,
vaan ovat hyökkäyssodassa käy-
tettäviä aseita . Samaan aikaan
harjoitet-tavalla sotapropagandalla
on tavoit-teena romantisoida sota
hyväk-syttäväksi asiaksi. Enää ei
lauleta muistojen pölyttyneissä
korsuissa “isänmaallisia lauluja”
lasikantisista laulukirjoista, vaan
tanssipaikoilla voi edetä Raat-
teentietä EU Suomessa Korsu-
orkesterin tahdittamana.

 Merkillistä on eräiden minis-
teriemme käynti u lkomai lla
ju li stamassa ,  e ttä  he kokevat
ainoaksi uhakseen maailmassa
naapurimme Venäjän. Valtiomies-
viisaus edellyttää asioihin  toisen-
laista suhtautumista.  On syytä
palauttaa mieliin taannoisen Ko-
koomuspuolueen puheenjohtajan
ajatus, että maamme ei ole voinut
valita geopoliittista asemaansa.
Tuon ajatuksen varaan rakennettiin
julkinen ulko- ja sisäpolitiikkamme
syyskuusta 1944 aina Kekkosen
kauden loppuun saakka. Tuohon
aikaan sijoittuvat myös suurimmat
näytöt maamme rauhantahtoisen
politiikan saavutuksista , luotet-
tavuuteemme todellisena rauhan-
tahtoon perustuvana maana. Mihin
olemme hukanneet tuon luotet-
tavuuden maailman silmissä?

Maamme sotilaalliset kytkök-
set aiheuttavat huolta kansa-
laisten keskuudessa. Virallisesti,
meille tavallisille ihmisille,  seli-
tetään, että maatamme ei ole kyt-
ketty Naton jäsenyyteen, mutta
julkisuuteen putkahtaneet tapah-
tumat- vai ovatko ne tietoisesti
propaganda mielessä julkisuuteen
annettuja asioita- näyttäisivät
puhuvan aivan muuta. Mitä ja miksi
meiltä salataan tosiasioita? Yksin-
kertaisesti ei tunnu uskottavalta
selitys, että ilman sopimuksia ovat
kaikki Naton ovet meille rajat-
tomasti auki vain tutustumista
varten.  Jos ei kerta ole sopimuksia,
niin miksi maassamme uhrataan
budjetissa sotarahoja armeijan
aseistuksen yhdenmukaistamiseen
Naton kanssa? Jos ei sopimusta,
niin miksi sitten harjoitellaan
maamme aluevesillä ja mantereella
säännöllisesti sotaa yhdessä Naton

joukkojen kanssa ja johdolla?”

Maailma käyttää järjet-
tömästi rahaa aseisiin.

Kattavaa asemäärärahojen supis-
tamista esitti Reijo Katajaranta:
“Ruotsalaisen rauhantutkimus-
laitos SIPRIN tilastotietojen mu-
kaan rahaa kului vuonna 2009
aseisiin 1531 miljardia US dollaria.
Kaikki tämä hukkaan heitetty raha
palvelee pääasiassa USA:n im-
perialistisia etuja maailmassa köy-
hempien maiden kustannuksella.
USA itse käytti samana vuonna
rahaa aseisiin 661 miljardia, joka on
43% maailman kaikista varus-
telumenoista.  Vertailun vuoksi
Ranska, Britannia, Saksa ja Italia
käyttivät yhdessä rahaa 203 miljar-
dia ja Venäjä 53 miljardia.

USA:lla on Natossa keskeinen
valta. Nato toimii USA:n politiikan
jatkona, mihin poliittiseen lieka-
naruun ja USA:n sotapolitiikan
tukemiseen on sitoutunut myös EU
luullen tällä tavoin pääsevänsä
yhteiselle saaliinjaolle. Myös Suomi
on mukana jakamassa maailmaa
osallistumalla erilaisiin kump-
panuuksiin Naton kanssa ja sovit-
tamalla sotakalustoamme yhteen-
sopivaksi Naton aseistuksen kans-
sa.  Suomen entisiä puolustus-
voimia ollaankin muuttamassa
hyökkäysvoimiksi. Naton jäsenyys
on meille  huonoin vaihtoehto.
Suomen on ehdottomasti palattava
rauhan rakentamisen ja oman maan
puolustamisen linjoille sekä pysyt-
tävä kaukana Natosta ja USA:n
sotapolitiikan tukemisesta.

Jos maailmassa jonkinlaisia
aseita ja armeijoita tarvitaan, ne
on alistettava kokonaan YK:n
alaisuuteen. Nato sen sijaan on
entisenä kylmän sodan jäänteenä
täysin tarpeeton. Rauha ja konf-
liktien hallinta voidaan toteuttaa
oleellisesti pienemmillä armeijoilla,
jos vain niin halutaan ja nimen-
omaan YK:n johdolla.  Esittäi-
sinkin, että eduskunta valmistelisi
esityksen YK:lle, jossa otettaisiin
tavoitteeksi pudottaa maailman
varustelumenot kymmenenteen
osaan nykyisestä.  Tällä tavoin
säästyisi valtavasti rahaa,  joka
voitaisiin rahastoida ja käytettäisiin
tarkan kontrollin alla köyhimpien
maiden vesihuollon, terveyden-
hoidon, infrastruktuurin ym. tär-
keiden asioiden kunnostamiseen”.

Tulee irrottautua kaikista
sotilasliitoista
EU:n Vastaisen kansanrintaman

puheenjohtaja Heikki Männikkö
muistutti, että pelkkä “irti Natosta”
-  tunnus ei r iitä: Monet ovat
verranneet Naton Lissabonin ko-
kouksesta uutisoitua Venäjän ja
Naton “yhteistyötä” Ribbentrop-
sopimukseen, jonka turvin Neuvos-
toliitto sai aikaa varustautua Saksan
hyökkäykseen. Onkin ymmär-
rettävää, että Venäjä yrittää ostaa
aikaa estääkseen Naton vyöry-
misen kohti rajojaan. Kuten ennen
maailmansotia talousblokit  tais-
telivat maailman taloudellisten
resurssien hallinnasta, niin nytkin
USA:n,  EU:n ja  Japanin pää-
omaryhmittymät pyrkivät jaka-
maan maailmaa edukseen. Tässä
heidän nyrkkinään on vielä Nato ja
kaikki maailmassa käytävät sodat
heijastavat tätä taistelua. Tunnuk-
semme “Irti Natosta” on aivan
oikea.  Jotkut haluavat tulkita tämän
“irti Natosta” -tunnuksen siten, että
irrottaudutaan Natosta,  mutta
kehitetään EU:lle omat sotavoimat.
Tämä on imperialismin kehittämistä
vain sillä erolla, että EU:sta halutaan
tehdä kilpaileva taloudellinen
blokki, joka perinteisin imperia-
lismin keinoin pyrkii lisäämään
omaa alueellista ja taloudellista
valtaansa maailmassa. Olemme
sanoneet, että Suomen pitää irrot-
tautua kaikista  sotilasliitoista .
Tämä tarkoittaa sitä, että minkä
tahansa sotilasliiton jäsenenä olem-
me imperialistisessa rikkaiden
valtojen joukossa jakamassa maail-
maa ja tämä kehitys johtaa loppu-
kädessä  aseellisesti tapahtuvaan
jakoon. Siksi vastustamme aina
Suomen liittämistä mihinkään
sotilasliittoon. Naapurinamme on
Venäjä, entinen Neuvostoliitto,
jonka kanssa meidän jo perinteistä
lähtien pitää säilyttää hyvät välit,
emmekä myöskään siksi voi kos-
kaan liittyä mihinkään sotilas-
liittoon. Voimme vain yhtyä edel-
listen puhujien vaatimuksiin, että
on vähennettävä asemäärärahoja,
vedettävä Suomen joukot Afga-
nistanista  sotimasta ja  ehdot-
tomasti torjuttava aina Suomen
liittyminen Natoon”.

Emme halua uusia evak-
koretkiä

Sosialistisen Rauhanpuolueen
Leo M. Nieminen muistutti rau-
hansopimuksesta: “Olen karja-
lainen evakko. Sota Suomen rajalla
fasismia vastaan alkoi 30.11.39.
Sillä toimenpiteellä yritettiin jälleen
kerran Saksan avulla tehdä “suurta
Suomea”, ei myönnytty Neuvos-
toliiton esittämiin minimi-rauhan-
turvaamisvaatimuksiin ja me karja-
laiset jouduimme lähtemään evak-
koon. Tänäkin päivänä tiedämme,
että Suomessa vehkeillään sotien
jälkeistä rauhansopimusta vastaan,
joka on turvannut meille rauhan jo
70 vuoden ajaksi sekä kansallemme
työtä ja  toimeentuloa.  Vanhat
fasistien jätökset organisoivat
liikkeitä, joilla kasvatetaan kansaa
edelleenkin  “ryssävihaan”. Emme
halua uusia evakkoretkiä. Venäjän
ja liittoutuneitten tekemällä rau-
hansopimuksella on kyetty pitä-
mään täällä jonkinlainen rauhan
olotila ja haluamme, että se rauhan
olotila jatkuu Suomen osalta. Kiitos
Venäjälle ja kiitos Suomen rau-
hantahtoisille ihmisille, että jaksavat
vielä tänä päivänä muistuttaa niistä
fasistien toiminnoista, joiden takia
Karjalainen väestö joutui evak-
koretkelleen lähtemään”.

 Toimitti:
 Heikki Männikkö

Sodan valmistelu tuomittiin
Sodan- ja Fasisminvastainen Työ ry. kutsui kansalaisia ja järjestöjen
edustajia 30.11.2010 eduskuntatalolle pohtimaan viime aikojen
tapahtumia maassamme. Olemme todenneet, että nykyinen tapa
verhoutua rauhantahtoisuuden nimikkeen alle, näyttää olevan sodan
valmistelua. Hyde Park-luonteisessa tilaisuudessa käytettiin useita
maamme sotapolitiikkaa arvostelevia puheenvuoroja

Eettisesti ja taloudellisesti tasa-arvoi-
sempi yhte iskunta.  Parempi  työelämä.
Syrjäytymisen  estäminen ja parempi
vanhustenhuol to. Työttömyyden vähen-
täminen ja ympäröivän luonnon huomioi-
minen. Ruokaa, ei aseita!

Ulkolainen pimeä työvoima pois työmark-
kinoil tamme.  Ulkoistettavien  f irmojen
maksettava saamansa tuet takaisin. Pätkä-
ja vuokratyölle tiukat raamit. Työpaikat
vakinaistettava. Irtisanomissuojaa paran-
nettava.  Kansaneläkkeeseen reilu korotus.

Banderolleilla varoitettiin Nato-vaaroista. Sotilasliitot ajavat suurten
kapitalistiryhmien etuja. Politiikan keinojen lopputtua otetaan
käyttöön aseet. Koskaan ei tule aikaa, jolloin tulisi hyväksyä Nato

Työnantajille KELA-maksu takaisin. Julki-
nen liikenne kunnille ja sen kilpailutus
lopetettava.   Julkisen terveyshuollon alibud-
jetointi lopetettava.  Kunnallisen asumisen
korotuskierre pysäytettävä. Malmin lento-
kenttä säilytettävä ilmailuharrastajilla.

Kesällä jäin koti-isäksi ja vaimo palasi
työhön. Kotihoito alentaa perheen tulotasoa.
Päivähoito tulee taata kaikille. Sekavasta
kuntalisästä on luovuttava. Kotihoidon tuki
on nostettava ja maksettava asuinpaikasta
riippumatta perheille samanlaisena.


