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Markkinatalous ajautuu säännöllisin välein kriisiin ja synnyttää työttömyyttä,
konkursseja ym. Sen aiheuttaa pyrkimys voittojen maksimointiin. Pandemia on
yksi yhteiskunnallinen kriisi, jota työnantajat hyödyntävät. Sen varjolla meitä liitetään EU:n velkaunioniin, metsäteollisuus pyrkii irtaantumaan TES:stä.
Vaaditaan sovittujen palkankorotusten leikkaamista jne. Samoin ”vasemmisSairaalaväki on protestoinut ase- tohallitus” teki päätöksen ns. eläkeputken poistamisesta. Tilanteesta kärsivät
sairaalatyöntekijät, kun työnantajat käyttivät hyväkseen eduskunnan säätämansa puolesta. Tämä TEHY:n
mää valmiuslakia. Ei ole niin, että palkansaajien tulee joustaa, vaan etutaisprotesti tapahtui 5.10.-07
telun tulee jatkua. Sairaalatyöntekijät tarvitsevat korjauksen työehtoihinsa.
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Yhdessä HX-hanketta ja Nato-jäsenyyttä vastaan

Sipilän hallituksen aikana vastustimme militarisoimista. Joukkovoiman tapahtuma 3.9.2016

Ulkopolitiikkaamme johdetaan hyvin kielteiseen suuntaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen
selonteko paljastaa tiiviin kytköksen USA:han.
Missä Suomen politiikka ennen tukeutui Saksaan, on tämän paikan nyt ottanut Yhdysvallat. Selonteko korostaa Nato-yhteistyön tärkeyttä ja pelottelee Venäjän uhalla. Käytännössä USA:n työkalukseen perustama Bilderberg-hyhmä johtaa Yleisradiota. ”Vasemmistohallituksen” ongelma on kansa, joka ei halua hyväksyä hävittäjähankintoja ja Nato-jäsenyyttä. Kansan tuleekin liittoutua hävittäjähankintoja ja Nato-jäsenyyttä vastaan.
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Kevään kuntavaalit työkansalle uusi tapa vaikuttaa?

Vuoden 2017 kuntavaalien julisteet osoittivat työkansaa
edustavien ryhmien eriseuraisuuden

Kuntavaaleihin osallistumme uudessa tilanteessa valitsijayhdistysten kautta. Koronan
varjo ja Sote uhkaavat kuntien taloutta ja itsenäisyyttä. Tampereella pyritään ylijäämäiseen
talouteen. Se merkitsee leikkauksia ja maksujen korotuksia. Helsingissä kaupungin johto
suunnittelee keskittävänsä terveys- yms. palvelut 6-7 jättimäiseen hyvinvointikeskuksen.
Muuallakin tavoitellaan jättimäisiä palvelukokonaisuuksia. Monissa kunnissa kiinteistöveroa kasvattamalla kunta hankkii tuloja. Yhdistymmekö yhteislistojen kautta puolustamaan
kansan asiaa?
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Hoitoalan palkkaus on saatava kuntoon
Terveydenhoitoalalta on kuulunut hälyttäviä uutisia koronapandemian myötä. Tuoreen kyselyn mukaan Tehyläisistä hoitajista jopa
90 prosenttia on harkinnut alan vaihtoa ja jopa puolet miettii alan
vaihtoa aktiivisesti. Tilanne on kestämätön, ellei suorastaan katas
trofaalinen. Suurimpina syinä hoitohenkilökunnan tyytymättömyyteen voidaan pitää työn kuormittavuutta ja liian alhaista palkkatasoa. Lisäksi koronan seurauksena iso osa hoitajista kertoi kyselyssä
pelkäävänsä mennä töihin tartuntavaaran vuoksi.
Hallitus ja presidentti ovat ilmoittaneet, ettei valmiuslain käyttöönottoa
ole poissuljettu nykyisessä tilanteessa. Hoitajien ammattijärjestöt Tehy ja
SuPer vastustavat valmiuslakia keinona ratkaista koronan aiheuttama resurssipula. Järjestöt ovat todenneet, että kepin sijasta hoitajapula pitää
ratkaista porkkanan avulla. Norjassa ja Ruotsissa on korotettu ylityökorvauksia sekä maksettu hoitajille koronalisää. Suomessa on valaistu Finlandia-talo hoitajien kunniaksi, mutta vaiettu täysin koronakorvauksista hoitajille.
Resursoinnissa on epäonnistuttu pahoin, mikäli koronatilanne aiheuttaa sen, että hoitajia on pakkolailla määrättävä työhön. Hoitajia ei
voida jälleen vaatia - käytännössä ainoana ammattiryhmänä - uhraamaan
lomansa ja lepopäivänsä koronakriisin vuoksi. Hoitohenkilökunnan liian
alhaisista palkoista on puhuttu vuosikymmeniä, mutta asialle ei ole tehty
mitään. Monet suomalaishoitajat ovat menneet töihin Norjaan, Iso-Britanniaan ja muualle, missä palkkaus vastaa työn kuormittavuutta.
Tehy ja SuPer ovat huomauttaneet, että Suomessa moni hoitaja
joutuu tekemään toista työtä hoitotyön lisäksi, koska hoitajan palkalla ei
tule toimeen. Tilanne on täysin kestämätön, minkä osoittaa edellä mainittu alanvaihtoa suunnittelevien hoitajien korkea määrä. Koronakriisi on
viimeinen hetki korjata hoitoalan palkkaus ja olosuhteet kuntoon. Aplodit parvekkeilta tai iltavalaistus Finlandia-talolla ovat ihan mukavia asioita, mutta niillä ei osteta leipää pöytään tai makseta vuokraa.
Julkista sektoria on nakerrettu uusliberalistisella politiikalla jo
pian 30 vuotta. Hoitoala ei ole säästynyt tältä hävitykseltä. Sairaalapaikkoja on vähennetty noin puoleen entisestä, mikä osaltaan aiheutti viime
keväänä valmiuslain käyttöönoton. Pelättiin, että mikäli koronatilanne yltyy pahaksi, eivät nykyiset sairaalapaikat riitä potilaiden hoitoon.
Myös muilla, pääosin naisvaltaisilla julkisen sektorin aloilla, palkkakehitys on jäänyt polkemaan paikalleen. Tämä koskee erityisesti hoivaja kasvatussektoria. Myös asennepuolella olisi paljon korjattavaa. Yleisesti on vallinnut ajatus, jonka mukaan näillä aloilla ollaan ”kutsumuksesta”,
eikä palkalla siten ole niin paljon väliä. Käsillä oleva hoitoalan kriisi paljastaa tämän ajatuksen täysin virheelliseksi.
Mikäli yhteiskunta ei tartu asiaan ja ala korjaamaan tehtyjä virheitä, voi edessä olla laaja terveydenhoidon kriisi. Yhteiskunnan on ryhdyttävä juhlapuheiden sijaan osoittamaan arvostustaan hoitohenkilökuntaa ja muita julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan palkankorotuksilla. Jos
meillä on varaa huippukalliisiin hävittäjiin, on meillä oltava varaa myös ihmisistä huolta pitävän hoitohenkilöstön kunnolliseen kohteluun.
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Miten eteenpäin kommunistisessa liikkeessä?
Kansan äänen edellisessä numerossa kirjoitimme käsitteistä
marxilaisuus– marxismi-leninismi ja ”työväenluokan maailmankatsomus”. Katsoimme, että olisi kätevämpää puhua vain yhteiskuntatieteestä. Kapitalistisessa luokkayhteiskunnassa se ei ole mahdollista, koska yhteiskuntatieteellä on edelleen luokkaluonne. Tieteellinen näkemys yhteiskunnasta ja sen lainalaisuuksista palvelee vain
työväenluokan etuja. Puhumalla marxilaisuuden yhteydessä pelkästään yhteiskuntatieteestä, ei käy selville, onko kyse porvarillisesta
epätieteestä vai Marxin, Engelsin ja Leninin tieteellisestä oppijärjestelmästä, joka tutkii yhteiskuntakehitystä sen sisäisten lainalaisuuksien pohjalta.
Marxilaisuus tieteen ja yhteiskuntakehityksen tuote
Varsinkin SKP:n piirissä käydään keskustelua, miten meidän tulisi ideologiaamme nimittää. Marx, Engels ja
Lenin loivat työväenluokan maailmankatsomuksen perusteet. Jo heidän aikana ja sen jälkeen työväenliikkeen osastot, yliopistolliset tiedekunnat, tutkijat ja työväenliikkeen aktiivit ovat osallistuneet sen
kehittämiseen. Luokkataistelun kokemus on antanut siihen lisänsä. Tulisi olla selviö, että käytämmepä nimitystä (1) työväenluokan maailmankatsomus, (2) marxilaisuus, tai
(3) marxismi-leninismi, niin kyse on
samasta asiasta.
Näin ei kuitenkaan ole silloin,
jos lähtökohdaksi otetaan, että
kaikki aikamme yhteiskunnalliset
ongelmat tulee ratkaista ja selittää
vain Marxin ajatusten perusteella
huomioimatta koko työväenliikkeen
piirissä tapahtunutta kehitystä. Klassikot loivat työväenluokan maail
mankatsomuksen perusteet, joita soveltamalla olemme edenneet
tieteessä ja toiminnassa. Työväenliikkeen toimintakokemus tulee kokonaisuudessaan ottaa huomioon
kapitalismin vastaista luokkataistelua arvioidessamme.
Yhtenäisyyteen on pitkä
matka
Lehtemme tämän numeron (6/2020)
kolumnissa Kai Kontturi kirjoittaa
”…koko poliittinen kuorma näyttää
kaatuvan kommunistien niskaan.
Siinä suuri kysymys on, pystyvätkö
kommunististen puolueiden johtajat, duunari, käsitetaiteilija ja juristi
vihdoinkin kantamaan yhdessä tätä luokkataistelun suurta kuormaa,
joka on yksin kommunistien harteilla. Olisiko jo aika yhdessä ottaa kapitalistien härkää sarvista?” Tämän kysymyksen kuulemme harva se päivä – aivan väsyksiin saakka. Tämä on
asia, jonka parissa olemme Kommunistien Liiton piirissä työskennelleet
todella paljon. Kommunistien Liiton
ja Kansan äänen järjestöissä katsomme, että kommunististen puolueiden ideologinen, järjestöllinen sekä toiminnallinen yhtenäisyys edellyttää nykyvaiheessa ainakin kolmea asiaa: (1) Yhtenäinen tieteellinen maailmankatsomus, (2) yhteinen kapitalismin vastainen luokkataistelun strategia ja taktiikka sekä
(3) yhteinen tieteellinen arvio reaalisosialismin taantumisen syistä.
Yhtenäinen maailmankatsomus välttämätön
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Meillä tulee olla yhtenäinen tieteellinen maailmankatsomus, dialektinen ja historiallinen materialismi,
joka ottaa huomioon nykytieteen
saavutukset ja yhteiskuntakehityksen tilan. Vain se antaa meille kuten Marxille, Engelsille, Leninille ja
heidän aikalaisilleen pitkälle aikajänteelle ulottuvan toiminnallisen
suunnan. Se luo tieteellisen perustan työväenluokan yhteiselle arvomaailmalle. Reaalisen sosialismin

hajaannus pysäytti väliaikaisesti
marxilaisen maailmankatsomuksen
kehitystyön. Tänään maailman tilanne muistuttaa aikaa vähän ennen
Marxia ja Engelsiä, jolloin rehottivat
pikkuporvarilliset anarkistiset teo
riat. Tänään eri valtioissa toimii lukuisia ”marxilaisia ja vasemmistolaisia” ryhmiä. Yksi perussyy tähän on
yhtenäisen tieteellisen maailmankatsomuksen puuttuminen.
Otimme ”Härkää sarvista”
Me otimme ”härkää sarvista”. Kommunistien Liiton piirissä aloitimme
luentotoiminnan ja valmistelimme
dialektista materialismia käsittelevät
luennot, joita kehitimme ”Marxilaisessa pyhäkoulussa”. Niiden pohjalta saimme valmiiksi ”Dialektisen materialismin perusteet”. Otimme siinä tavoitteeksemme käsitellä niitä
puutteita, jotka olivat kompastuskivenä Neuvostofilosofiassa ja heijastivat osaltaan Neuvostoliiton poliittisia vaikeuksia. Tällä hetkellä olemme pitkällä historiallisen materialismin opinto- ja keskusteluaineiston
kehittelyssä ja uskomme sen olevan
julkaisuvalmis vuoden kuluessa. Tässä pyrimme myös esitykseen, joka
korjaa 40 vuoden takaisia puutteita
ja ottaa huomioon maailman nykyisen tilanteen.
Meillä syntyy koko ajan subjektiivisia pikkuporvarillisia
näkemyksiä. Esitetään väitteitä,
joiden mukaan historiallinen materialismi ei olisi Marxilta ja Engelsiltä, vaan pelkkää neuvostofilosofien keksintöä. Joukkoomme on
päästetty mm. sosialidemokraatti Hannu Taanila, joka esittää, että
Neuvostoliiton marxismin-leninismin instituutti väärensi Marxin ja
Engelsin tuotantoa. Kaikki tällainen
konkreettisesti pirstoo kommunistista liikettä. Vastaavassa tilanteessa
50 vuotta sitten Rauno Setälä totesi: ”On palattava Leniniin”. Meidän
myös on palattava yhtenäiseen tie
teelliseen maailmankatsomukseen.
Yhteinen luokkataistelun
taktiikka
Kansan äänen järjestöissä olemme
todenneet, ettei ole sellaista järjestöä, joka yksin kykenee muodostamaan poliittiseen muutokseen kykenevän voiman. Yksikään kommunistinen ryhmä ei siihen kykene. Myöskään kommunistien yhtenäisyyttä ei voi toteuttaa, elleivät he
löydä yhteistä kapitalisminvastaista
toimintataktiikkaa. Joukkovoiman
rakentamiseksi kommunistit ovat
aina soveltaneet tilanteen mukaista taktiikkaa. Ennen sotaa kommunistit tekivät työtä laajan sodan- ja
fasisminvastaisen rintaman puolesta. SKP otti päälinjakseen monopolien vastaisen liiton rakentamisen.
SKDL:n tavoite oli kehittää ja puolustaa saavutettuja sosiaalisia ja demokraattisia uudistuksia. Marx ja Engels näkivät mahdolliseksi työväen
vallan rakentamiseksi liiton demokraattisten- tai talonpoikain puo
lueiden kanssa. Näihin kokemuksiin perustuen olemme esittäneet

kommunistien yhteiseksi taktiikaksi
uusliberalismin vastaisen kansanrintaman muodostamista. Tämä perustuu siihen, että raaka markkinakapitalismi on osoitettavissa kaikkien ihmisten kokemien ongelmien perustekijäksi. Siksi uusliberalismin hävittäminen on objektiivisesti kaikkien
etujen mukaista. Tämä tavoite sulkee sisäänsä myös rauhan puolustamisen, vihreät arvot. Tavoitteena se
sisältää myös sosialismin, koska demokraattiset saavutukset voidaan
turvata vain ohjaamalla yhteiskuntakehitys sosialistiselle kehitysuralle.
Meidän on hyvin vaikea nähdä, millainen on KTP:n ja SKP:n
luokkataistelutaktiikka. Asiakirjoissaan he eivät sitä esitä, eivätkä lähesty meitä neuvotteluesityksillä. Kommunistien Liitto on tuonut kantansa esiin Kansan äänen kirjoituksissa ja asiakirjoissaan. Lisäksi olemme lähestyneet KTP:tta ja
SKP:tta tekemällä heille neuvotteluesityksiä. Jos haluamme Suomeen yhtenäisen kommunistisen
järjestön, kysymystä yhteisestä luokkataistelutaktiikasta emme voi ohittaa.
Sosialismin ja kommunistisen liikkeen hajaantumisen syyt
Kommunistinen- ja työväenliike sekä sosialistinen maailmanjärjestelmä kokivat taantuman 1990-luvun
alkuvaiheessa. Silloin jo KTP:ssa katsoimme, että on välittömästi marxilaisista lähtökohdista arvioitava hajaannukseen johtaneet syyt. Katsoimme tilanteen liittyvän yhteiskuntakehityksen (luokkataistelun)
uuteen vaiheeseen, jossa mm. pääomien vienti kolmansiin maihin ja
automaattisen tietojenkäsittelyn
siirtyminen tuotantoelämään antoivat markkinakapitalismille uusia voimavaroja, joihin neuvostojohtoinen
sosialistinen yhteisö ei kyennyt vastaamaan. Tiesimme tämän yhteiskuntakehityksen vaiheen olevan väliaikainen. Katsoimme, että kysymys
tulee arvioida marxilaisen yhteiskuntatieteen lähtökohdista. Sosia
lismin tuleva kehitys edellyttää, että tunnemme tarkasti ne yhteiskunnalliset syyt, jotka johtivat nykyiseen
tilanteeseen. Kommunistien Liitossa otimme myös tämän asiakirjan
omaksemme ja olemme sitä edelleen kehittäneet. SKP:n keskuudessa
tätä asiaa ei paljoakaan ole pohdittu. Perussyynä sosialismin ongelmille esitetään Stalinin ajan virheet. Tällainen perustelu ei sovi marxilaisille,
koska siinä ei paneuduta ollenkaan
yhteiskuntakehityksen lainalaisuuksien tutkimiseen. Sosialismia rakennettiin menestyksellisesti 70 vuotta
ja sinä aikana kaikki kapitalistien hajotusyritykset torjuttiin. Tulee vastata kysymykseen, miksi kapitalistien
yritys onnistui vasta 1980-90 luvun
vaihteessa, kun ilmaantui monetaristinen (uusliberalistinen) yhteiskuntapolitiikka.
Sosialistisen yhteiskuntakehityksen kokemien ongelmien tieteellinen ymmärtäminen on välttämätön edellytys sosialismin tulevassa kehityksessä.
Kansan ääni/toim.
Artikkeliin liittyvät aineistot: (1) Dialektinen materialismi, (2) KL:n arvio
sosialismin ja kommunistisen liikkeen
taantumisen syistä, sekä (3) KL:n arvio Suomen kommunistisen liikkeen
hajaannuksesta ja lähihistoriasta os.
https://www.kommunistienliitto.com/
ja siellä kohdasta opintomateriaali
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Ulkopolitiikan arvopohja muodostuu viholliskuvista

Kuva: Heikki Männikkö

”Yhdysvallat on Suomelle tärkeä ja läheinen kumppanimaa, jonka
kanssa tehdään laaja-alaista ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä sekä puolustusyhteistyötä.”
”Yhdysvaltain sitoutuminen Eurooppaan sekä kahdenvälisin järjestelyin että Naton kautta on keskeistä Euroopan turvallisuudelle
ja myös Suomelle.”
”Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä on Naton jäsenyysmahdollisuuden säilyminen avoimena.”
”Suomi pitää yllä toimivia ja tiiviitä suhteita Venäjän kanssa aloilla, jotka ovat Suomen ja EU:n kannalta keskeisiä.”

teistyö sekä mahdollisuus antaa ja
ottaa vastaan kansainvälistä apua
ovat jatkossakin tärkeä osa Suomen
puolustuskykyä.”
Selonteossa hävittäjähankinnat ovat muuttuneet sotilaallisen
huoltovarmuuden turvaamistoimeksi. ”Suomi jatkaa puolustusyhteistyötä mukaan lukien materiaaliyhteistyö, Yhdysvaltain kanssa yhteistoimintakyvyn vahvistamiseksi
sekä sotilaallisen huoltovarmuuden
turvaamiseksi.”
Transatlanttisen suhteen vaaliminen on tärkeää, koska ”Yhdysvaltain sitoutuminen Eurooppaan
Naton kautta on keskeistä Euroopan turvallisuudelle ja myös Suomelle.” Selonteon mukaan tällainen
Atlantin valtameren yli ulottuva tiivis yhteistyö on tärkeää, koska ”Yhteiset intressit ja yhteinen historiallinen arvopohja tukevat läheistä yhteistyötä.”
Itämeri

Hangossa muistutettiin 6.6.2016 päättäjiä, että USA-johtoisen sotaharjoituksen tuominen Suomen alueelle heikentää todellisuudessa turvallisuuttamme. Nato-johtoisen sotilaallisen toiminnan lisääminen Itämeren ympärysvaltioissa kiristää sotilaallista jännitystä tällä alueella.
Yllä olevat lainaukset ovat Sanna
Marinin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Sidonnaisuus Natoon ja siellä nimenomaan tiivis kytkös Yhdysvaltoihin,
on hallituksen selonteon ydinsanomaa. Selonteon mukaan läntiseen
”arvoyhteisöön” kuuluminen luo turvallisuutta ja ylläpitää kaiken kattavaa ja tasapainoista kehitystä maassamme.
Hallituksen ulkosuhteita määrittävässä asiakirjassa korostetaan kahdenvälisten suhteiden ylläpitoa USA:n kanssa, mutta Venäjä-suhteissa tukeudutaan Euroopan
Unionin linjauksiin.
Hallituksen ulko- ja turvalli-

suuspoliittisessa ohjelmassa linjataan Suomen ulkosuhteet kuluvan hallituskauden ajalle. Myöhemmin vuoden 2021 lopulla julkaistava
hallituksen puolustuspoliittinen ohjelma tulee noudattelemaan tämän,
nyt julkaistun selonteon linjauksia.
Transatlanttinen arvopohja
Isäntämaasopimusta ei mainita kertaakaan selonteon tekstissä, mutta se on kirjattu erilaisilla kiertoilmaisuilla. Selonteon mukaan Suomi harjoittaa vakauspolitiikkaa eikä
salli alueensa käyttöä vihamielisiin
tarkoituksiin ketään vastaan, mutta
”Tiivis kansainvälinen puolustusyh-

On vaikea ymmärtää logiikkaa, millä Suomen hallitus saa väännettyä
tulkinnan Itämeren alueen sotilaallisesta tilanteesta muotoon: ”Venäjän voimapolitiikan vaikutukset heijastuvat Itämeren alueelle, jolla Venäjän synnyttämä negatiivinen kierre on kasvattanut jännitteitä ja lisännyt sotilaallista toimintaa.” Mutta ei
hätää, apu on jo paikalla: ”Naton ja
Yhdysvaltain lisääntynyt toiminta
ja läsnäolo Baltian maissa ja Puolassa on lisännyt vakautta Itämeren
alueella.”
Selonteossa korostetaan pidäkkeettömästi Naton kanssa
tehtävän yhteistyön tärkeyttä. Tämän yhteistyön jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen palkitaan sitten, kun aika on: ”Yhteistyön kautta saavutetulla yhteensopivuudella varmistetaan, ettei mahdollisel-

le (Natoon) liittymiselle muodostu
käytännön esteitä.”
Viholliskuvien rakentelua
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sanoma tuntuu
olevan, että on valmistauduttava
kaikkeen ajateltavissa olevaan hirveyteen. Tätä kaiken tuhoavaa uhkaa ei tekstissä nimetä, mutta sen
vastavoima nimetään. Ohjelmassa
korostetaan kautta linja niin sanotun länsiliittouman olevan Suomen
ainoa turva nopeasti muuttuvassa
maailmassa.
Jatkuva uhka- ja vihollisku
vien rakentelu ”lähialueella” ja
toisaalla läntisen sotilasliiton kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen, on Suomen hallitusten linjana,
oli sitten minkälainen koalitio tahansa milloinkin vallassa. Ehkä hallitus yrittää vakuuttaa itselleen yhtenäisyyden merkitystä toteamalla:
”Yhteiskuntaan ei saa syntyä sellaisia jakolinjoja, joita ulkoinen toimija voisi hyödyntää.”
Ottamatta mitenkään kantaa
Venäjän toimiin ulko-, turvallisuustai puolustuspolitiikassa, voi ihmetellä Suomen ulkopoliittisen johdon pelottelua itäisellä naapurilla.
Tämän kuvitellun uhan varjolla perustellaan sitten kaiken muun lisäksi vaikkapa sotakaluston uusimista
ja koko ajan tiiviimpää sitoutumista Natoon ja Yhdysvaltoihin. Luulisi,
että Suomessa oltaisiin opittu, ettei
liiallisesta nokittelusta lähinaapurin
kanssa ole koskaan mitään hyvää
seurannut.
Muuttuuko mikään?
Jos lukee nyt laadittua Sanna
Marinin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja rinnan
edellistä, Juha Sipilän hallituksen
vastaavaa asiakirjaa (2016), on mielenkiintoista panna merkille näiden

kahden politiikka-asiakirjan hieman
toisistaan eroavia painotuksia.
Vuoden 2016 selonteossa ei
suitsuteta niinkään Naton kaikkivoipaisuutta, kuten tehdään tässä tuoreemmassa. Sipilän hallituksen ulkosuhde-linjauksissa korostuu enemmän Suomen omien puolustusvoimien suoriutumiskyky. Aikaisemmassa selonteossa näkyy hallituksen keskeisten henkilöiden omat,
henkilökohtaiset poliittiset suuntautumiset ja kiinnostuksen kohteet. Bisnekseen suuntautuneen
pääministerin painotukset voi nähdä kauppapolitiikan nostamisessa
osaksi ulkopolitiikkaa ja ksenofobisen ulkoministerin käden jälki näkyy ohjelmassa kasvavien pakolaisvirtojen muodostaman uhkan korostumisena.
Marinin hallitus pitää enemmän esillä ilmastonmuutokseen
ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, kun taas Sipilän hallituksen ulkoja turvallisuuspolitiikassa ovat muiden muassa yhtenä uhkana ei-valtiolliset toimijat. Jälkimmäinen tarkoittaa selonteon mukaan terroristeja ja muita ääriliikkeitä.
Hienoisia eroja painotuksissa
voi löytyä, mutta vaikka nyky-hallituksen pohja on kovin erilainen,
kuin edellisen, tuntuu yksi yhteinen piirre olevan pysyvä. Näissä ohjelmissa toistetaan koko ajan Suomen suuntautumista länteen, länsisidonnaisuuden ja länsiliittouman
merkitystä ylistetään, kaikki tulevaisuuden visiot rakennetaan läntiselle arvopohjalle. Tämä länsi-tautologia on näissä yhteyksissä tarkoitettu vain kypsentämään kansaa myötämieliseksi lopulliselle Nato-liittoutumiselle.
Unto Nikula
Rovaniemi

Härkää sarvista…
On tämä uskomatonta. Kuluvana
vuonna
kansaa on tylsistetty ja alistettu
ennen näkemättömällä tavalla.
Keväällä alkanut
massiivinen koronapelottelu mediassa on viety hysterian mittoihin. Sitä tehostettiin rivosti, jopa uhkarohkeasti, sota-ajan poikkeuslailla. Kesän suvannon jälkeen
mediassa alkoi uusi koronarummutus, jolta ei voi välttyä, ei hetkeksikään.
Kapitalistinen järjestelmä on jo
ajautunut ahtaalle. Sen edessä on
kaksi valtavaa ongelmaa. Kapitalistit ovat huolissaan voittojensa
kasvua uhkaavasta talouden taantumasta. Kapitalismi on kehittynyt
vaiheeseen, jossa kapitalistit eivät
enää tyydy pieniin eivätkä kohtuullisiin voittoihin, nyt voittojen
on oltava enimmäisvoittoja. Mutta tuotannon heikon kehityksen
vuoksi he yrittävät uusia keinoja.
Samalla kun voittojen hankinta on muuttunut hankalaksi,
myös työllisyystilanne on muuttunut hankalammaksi. Pätkätyöt,
lomautukset ja työttömyys sekä
niistä johtuneet palkkojen menetykset ovat yhä julmempia. Kapitalistit pitävät irvishampain ja aivan
härkäpäisesti kiinni eduistaan, joi-

ta he kuvittelevat ikuisiksi..
ooo
Pörssikurssit ovat eräs kapitalistien
laajan joukon mittari. Kun kurssit
laskevat, talouteen ilmaantuu vahvoja hätääntymisen merkkejä - reaalitalous on ajautumassa taantumaan
tai peräti talouslamaan. Pörssikurssien laskiessa erilaisten arvopapereiden ja osakkeiden hinnat laskevat. Se on tappiota, joka vähentää
kapitalistien omistuksen arvoa. Siitä syntyy paniikki, joka leviää arvopapereihin ja reaalitalouteen. Konkurssit yleistyvät. Se on väistämätön
osa kapitalismia.
Koronapandemia uhkasi synnyttää talouteen paniikin. Syksyllä
osakekurssit syöksyivät alas. Se kuitenkin loppui lyhyeen, kun Euroopan Keskuspankki (EKP) osti markkinoilta velkakirjoja ja muita arvopapereita. EKP on siten työntänyt kapitalistien kukkaroihin 7000 miljardia
euroa. Se on 15 700 euroa vauvasta vaariin, asukasta kohti. Tosin val
tioiden keskuspankit ovatkin kuiskineet, että arvopapereihin voi ilmestyä ilmakupla.
Olisi mielenkiintoista tietää,
mistä EKP on polkaissut tuhansien
miljardien eurojen kasan suurkapitalistien kassakaappeihin. Oliko sillä omaa rahaa, vai onko se kupattu
kansallisilta keskuspankeilta, vai on-

ko se saatu aikaan painokoneilla, tahi kaikista. Mene ja tiedä. Kapitalistit
ovat joka tapauksessa onnesta väärällään.
Työläisillä ei mene yhtä hyvin.
Lomautuksia ja työttömiä ilmestyy
pilvin pimein. Mutta ei hätää EKP selittää, että kun EU:n talous kutistuu
tänä vuonna 8 prosenttia, niin ensi
vuonna se kasvaa 13 prosenttia. Varapääjohtaja Luis de Guindosin mielestä tärkeinä on, että koronan takia lomautetut pysyvät työvoimassa (?) ja että työttömät pääsevät takaisin töihin. Näin saadaan taloudellista toimintaa ja työllisyys saadaan
entiselle tasolle. EKP tarjoaa lomautetuille ja työttömille ’hyvää päivää
kirvesvartta’ eli päätöntä hurskastelua, jos sitäkään.
ooo
EKP on siis elvyttänyt kapitalisteja
kunnon potilla. Nyt riidellään EU:n
750 miljardin, 1 700 €/asukas muka
elvytyspotista. Homma on jumiutunut Puolan ja Unkarin vastustukseen. Siinä ei kuitenkaan liene kyse
ensisijaisesti rahasta vaan siitä, että EU haluaa sanella minkälaista sisäpolitiikkaa Puolan ja Unkarin pitää harjoittaa. EU vaatii niiltä halua
mansa kaltaista oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ikään kuin
EU:ssa olisi oikeusvaltioita.
Kumpikaan ei ole suostunut
EU:n vaatimukseen. Sen vuoksi

homma on jumissa, kun sen hyväksyminen vaatii konsensusta, täyttä
yhteisymmärrystä. Nyt komission
taholta jo kuuluu ääniä, että ei kaksi
maata voi olla esteenä näin suuren
asian hoitamisessa. Ne siis aiotaan
ohittaa ja rikkoa taas kerran omia
perustavaa laatua olevia sääntöjä.
Aikomuksena on, että kikkailemalla
homma saadaan hoidettua määräenemmistöllä.
Hesari (28.11) huutaa pää punaisena ”EU:sta tulevia miljardeja”, ikään kuin sieltä tulisi jotain. Ei
tule! Päinvastoin, sen elvytyspottiin
menee meiltä mielettömät 6,6 miljardia euroa, josta tulee takaisin 2,3
miljardia. Kyllä Hesari tämän tiesi,
mutta ei sanallakaan hetkauttanut.
Kun tähän vielä lisätään, että olemme EU:n epäedullisin periferia sääolosuhteiden, logistiikan ja pitkien
matkojen vuoksi, mutta siitä huolimatta suuri, älytön nettomaksaja. Lisäksi Suomi luovuttaa saamansa ulkopuolisten maiden maksamat tullit EU:lle.
Jos asiat EU:n suhteen olisi
hoidettu ja hoidettaisiin kunnolla, olisimme maksajan sijasta kunnon nettosaaja ja pitäisimme tullit
itse, mutta ei – suomalaisten poliitikkojen typeryydellä ei ole rajoja!
ooo
Jokunen vuosi sitten perustettiin

taloustutkimuksen huippuyksikkö
Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). Se on tehnyt mielenkiintoisen tutkimuksen
työllisten määrästä. Sen mukaan
alle 1000 euroa kuukaudessa tienaavat eivät ole liian pienen palkan vuoksi työllisiä. Tutkimuksesta
on julkaistu (HS 25,11) kaavio, josta selviää, että viimevuonna työllisiä oli nipin napin yli 2 miljoonaa,
mutta tänä vuonna määrä näyttää
jäävän selkeästi sen alle. Sen mukaan työttömiä olisi huimat 800 tuhatta!
Kun katsoo tätä ja kaikkea sitä, mitä Suomessa tapahtuu, joutuu väkisinkin miettimään, miksi duunarit antavat sen tapahtua.
Demareista ei ole koskaan ollut
mihinkään, eikä ole nytkään. Myös
Vasemmisto on myynyt nahkansa pirulle. Koko poliittinen kuorma
näyttää kaatuneen kommunistien
niskaan. Siinä suuri kysymys on
pystyvätkö kommunististen puolueiden johtajat duunari, käsitetaiteilija ja juristi vihdoinkin kantamaan yhdessä tätä luokkataistelun suurta kuormaa, joka on yksin
kommunistien harteilla.
Olisiko ja aika yhdessä ottaa
kapitalistien härkää sarvista?
Kai Kontturi
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Riiston voimistamista koronan varjolla
Koronakriisin varjolla maassamme on syydetty yrityksille miljoonatukia ja samalla työntekijöiden oikeuksia
heikentämällä. Erityisen raskaasti riiston lisääntymisen ovat saaneet kokea naisvaltaisen ja matalapalkkaisen terveydenhoitoalan työntekijät. He ovat koronaviruksen torjunnan eturintamassa ja joutuvat tekemään
työtään ylikuormitettuina terveydenhuollon alimitoitetun henkilöstömäärän ja alipalkkauksen vuoksi. Heidän riskinsä altistua koronavirukselle on myös korkea.
Perusoikeuksia rikottiin
valmiuslain nojalla
Kun valmiuslaki otettiin käyttöön
maaliskuun puolivälissä, se antoi
työnantajille mahdollisuuden määrätä hoitajia ylitöihin, siirtää ja perua lomia mielivaltaisesti ja mitään
erityiskorvauksia maksamatta. Hoitajilla ei ollut oikeutta kieltäytyä eikä heillä ollut myöskään mahdollisuutta valittaa työnantajien ylirea
goinneista ja jopa lainvastaisista
toimista. Se mahdollisti myös luopumisen terveydenhuollon velvoitteesta noudattaa kiireettömän hoidon määräaikoja.
Työnantajat käyttivät surutta hyväkseen eduskunnan antamaa työkalua. Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan valmiuslakia käytettiin viime keväänä väärin. Hän kirjoittaa
blogissaan, että hoitohenkilöstön
lomia peruttiin ja ylitöihin määrättiin, vaikka monellakaan alueella ei
ollut yhtään koronapotilasta hoi
dossa. Hänen mukaansa valmiuslakia käytettiin hyväksi ikäänkuin

varmuuden vuoksi ja paikkaamaan
loma-ajan normaalia hoitajapulaa.
Tehy kanteli eduskunnan
oikeusasiamiehelle kesäkuussa yhdestä räikeimmistä tapauksista. Turussa terveysasemien esimiehet valmiuslakiin vedoten määräsivät 29.
toukokuuta keskitetyn ajanvarauksen työntekijät ylitöihin käsitte
lemään kaikki kasautuneet puhelut.
Puheluiden kasaantuminen ei johtunut koronaepidemiasta, vaan pitkään jatkuneesta resurssivajeesta.
Tehtyyn kanteluun ei ole vieläkään
tullut ratkaisua.
Kyseenalainen työvelvollisuusrekisteri
Helsingin Sanomat kertoi joulukuun
alussa verkkosivuillaan, että työ- ja
elinkeinoministeriö (TEM) kasasi keväällä työvelvollisuusrekisteriä, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa kutsua ja velvoittaa kymmeniätuhansia terveydenhuollon “reserviläisiä” eli alan koulutuksen saaneita,
jos Suomessa otetaan taas käyttöön
valmiuslaki. Rekisterin oli määrä varmistaa työvoiman riittävyys tervey-

denhuollossa niin, ettei työvoimapula vaaranna ihmishenkiä. Tietoja
alan ammattilaisista on kerätty esimerkiksi Valviran ja Eläketurvakeskuksen rekistereitä hyödyntämällä.
Vastauksessaan Tehyn asias
ta tekemään selvityspyyntöön
ministeriö myöntää alkaneensa kerätä tällaista rekisteriä, mutta
sitä ei kuitenkaan ole otettu käyttöön ja sen valmistelu keskeytet
tiin. Ministeriö kertoo, että rekisteri
on tuhottu 6.11.2020, koska rekisterin sisältämiä tietoja saa säilyttää korkeintaan kuusi kuukautta.
Tehy paheksuu menettelytapaa, jolla rekisterin tietoja on kerätty. Tietojen kerääminen ei ole tapahtunut
ensisijaisesti henkilöiltä itseltään
vaan viranomaisten käytössä olevista rekistereistä. Viranomainen ei ole
varmistanut tietojen virheettömyyttä ennen niiden tallentamista, kuten
valmiuslaki edellyttää.
Uusi normaali; henkilöstöpulaa paikataan vaikka
lakeja rikkomalla
Valmiuslain päättymisen jälkeen
hallitus on pyrkinyt torjumaan koronavirusta normaali lainsäädännöllä. Koronatilanteen toisen vaiheen alettua syksyllä ja sen siirtyessä kiihtymisvaiheeseen, työnantajat
ovat syyllistyneet lain rikkomuksiin.
Tehy on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle Tampe
reen yliopistollisen sairaalan (Tays)

DSL tiedottaa

Marx-opisto tulossa 27.-28.2.2021
Rosa Luxenburgin 150-juhlavuoden kunniaksi DSL:n Marxopiston talvitapaaminen järjestetään Naiset Marxista-teemalla. Talvitapaaminen pidetään Vähäjärven kurssikeskuksessa, Hämeenlinnan Hauholla ja sen teemat valaisevat naisnäkökulmaa Marx-keskusteluun. Opiston talvitapaamisen
kohderyhmänä ovat nuoret ja liikkeeseen hiljan mukaan tulleet toverit. Maahanmuuttajien, eläkeläisten ja työttömien
on mahdollista saada kurssimaksu kuitattua opintosetelillä.

Opintotoiminta ja omaehtoinen opiskelu kannattaa!
Vaikka koronapandemia on edelleen voimissaan, on DSL-tuettujen opintokerhojen ja – tilaisuuksien järjestäminen suotavaa turvallisissa olosuhteissa. Tapahtumissa on syytä muistaa mahdollisuuksien mukaiset turvavälit ja käsidesit sekä etukäteistiedottaminen koronan huomioimisesta. Joka tapauksessa opintotoimintaa ei kannata keskeyttää tänäkään talvena. Opintokerhoja voidaan
myös järjestää etäyhteyksillä. Etäosallistumisen vaihtoehdoista ja käytännön
järjestelyistä saat tarvittaessa lisätietoja ja apua DSL:n toimistolta (dsl@desili.
fi)! Kirjatilaukset voi osoittaa tuttuun tapaan DSL:n toimistolle. Opintomateriaa
leja on hyödynnettävissä verkkosivujemme www.desili.fi materiaalipankista.

Tapahtumista tiedotussihteerille
Myös DSL:lle on tärkeää, että jäsenjärjestöjen tapahtumista pyritään viestimään mahdollisimman hyvin. Pyydämmekin, että jäsenjärjestömme lähettävät
kaikista DSL-tuetuista opintokerhoista ja – tilaisuuksista etukäteen tietoa koulutus- ja tiedotussihteerille. Tässä tehtävässä uutena työntekijänä on 1.10.2020
aloittanut Jiri Mäntysalo. Jiriin saa yhteyden puhelimitse (09) 77438131 tai sähköpostilla jiri.mantysalo@desili.fi. DSL:n jäsenjärjestöjen tapahtumista lisätään
mielellään tietoa liiton verkkosivuille www.desili.fi. Etusivun oikeassa laidassa näkyy sekä liiton omia, että jäsenjärjestöjen viimeisimpinä lisättyjä tapahtumia. Alempaa klikkaamalla tapahtumia näkee lisää.
Facebook-ryhmä ”dsl-demokraattinen sivistysliitto” on olemassa jäsenjärjestöjen omaa tapahtumatiedottamista varten. Aina, kun lisäätte tulevista tapahtumistanne tietoa verkkoon ja someen, jakakaa tapahtuma myös yhteiseen Facebook-ryhmäämme.

Tutustu osoitteessa www.desili.fi

Tehy ilmaisi jo 5.10.2007 suomalaisen terveydenhoidon olevan kriisissä. Sairaanhoitajapula on arkipäivää: leikkausaleja suljetaan ja ylitöitä tehdään jatkuvasti, koska työvuoroihin ei löydy työntekijöitä. Paljon
eivät asiat ole 15 vuodessa muuttuneet.
käytännöstä, jossa koronavirukselle
altistuneita lääkäreitä ja hoitajia on
määrätty käymään töissä. Työnantaja määrää heidät ”sovellettuun
karanteeniin”. Sovellettu karanteeni on Taysissa tarkoittanut sitä, että
työnantaja määrää työpaikalla altistuneet käymään normaalisti töissä.
Muuten he ovat karanteenissa eli
eivät voi asioida esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä.
Tehyn mukaan käytäntö on tartuntatautilain vastainen ja altistuneiden työntekijöiden käyttäminen
hoitotyössä muodostaa riskin sekä
potilaille että muille työntekijöille.
Tehy katsoo Taysin käytännön johtuvan siitä, että sillä on pulaa koulutetusta hoitohenkilöstöstä
ja lääkäreistä. Tays puolestaan vetoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistukseen. Sen
mukaan työntekijä voi palata kesken karanteenin terveydenhuollon
työpaikalle, jos yksikön toiminta on
vaarassa. Tehyn mielestä työnantaja ei voi määrätä työntekijää tulemaan töihin, mikäli kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on
määrännyt työntekijän olemaan
pois työstä määräajan. Työnantajan on huomioitava myös toisten
työntekijöiden turvallisuus työssä.
Niinpä ”sovellettu karanteeni” ei ole
mahdollinen.
Ohjeistus on Tehyn lakimies
Juho Kasasen mielestä rikoslain
vastainen. Karanteenimääräyksen
rikkomisesta on rikoslaissa säädetty rangaistukseksi sakkoa tai enin
tään kolme kuukautta vankeutta.
Kasasen mukaan “sovellettua karanteenia” on käytössä myös muissa
sairaanhoitopiireissä.
Miksi tuhlata porkkanaa,
kun voi antaa keppiä?
Vaikka hoitotyö on yksi yhteiskunnan tärkeimpiä peruspilareita jo kapitalisteille välttämättömän työvoiman uusintamisenkin kannalta, se
ei näy hoitajien palkkauksessa eikä työn arvostuksessa. Päinvastoin
esiin nousee alipalkkaus, arvostuksen puute, työuupumus ja ylityöllisyys.
Sairaanhoitajaliiton viime
vuonna julkaiseman palkkavertailun mukaan suomalainen
sairaanhoitaja sai vuonna 2017 pie
nintä palkkaa sekä vastavalmis
tuneena että myöhemmin pohjois
maisiin kollegoihinsa verrattuna. Tehyn julkaiseman Kunta-alan
2019 palkkaselvityksen mukaan
sairaanhoitajan keskimääräinen
tehtäväkohtainen palkka (peruspalkka) oli keskimäärin 2 535 euroa
kuukaudessa. Lähihoitajan peruspalkka on tämän vuoden elokuun
alusta lähtien noin 2 043 euroa.
Käytännössä kokonaispalkat ovat
peruspalkan ylle sisältäen muun

muassa kokemus-, vuorotyö- ja erillislisät sekä ylityökorvaukset.
Marraskuun 25. päivänä
julkaistussa mediatiedotteessa Tehyn puheenjohtaja Millariikka
Rytkönen arvostelee hallitusta tylyin
sanoin. Hänen mukaansa hoitajia ei
keväällä edes yritetty houkutella tarvittaviin tehtäviin sopimalla paremmista työehdoista ja lisäkorvauksista, vaan siirryttiin suoraan valmiuslailla pakottamiseen. Tilanne näyttää pahasti nyt samalta. Julkisuudessa on viime päivinä jälleen väläytelty
valmiuslakia nopeasti pahentuneen
koronatilanteen takia. Se tarkoittaisi
hoitajien perusoikeuksiin kajoamista jo toisen kerran tänä vuonna.
Rytkösen mukaan yritykset ovat saaneet laajasti koronatukia. Myös kunnille on osoitettu ennätykselliset lisävaltionosuudet koronakuluihin. Mitä valtiovalta lupaa hoitajille? Perusoikeuksien
rajoittamista uudelleen. Hänen mukaansa tämä ei voi enää olla kiinni
edes rahasta. Kunnille on jo osoitettu reippaasti lisärahoitusta ja valtiovalta on luvannut korvata jatkossakin koronasta aiheutuvat kulut.
- Näen tämän ikävä kyllä niin, että miksi tuhlata porkkanaa,
kun voi antaa keppiä? Tämä tuntuu
olevan korona-Suomen pelin henki
hoitajien kohtelussa. Valmiuslaki on
liian kätevä väline hoitajien pakkositouttamiseen. Ja rahasta puhumi
sesta välttyy kätevästi, kun on keino
pakottaa, Rytkönen lataa.
Moni miettii alan vaihtoa
Ei siis ole mikään ihme, että moni hoitaja miettii alan vaihtoa. Sairaanhoitajaliitto selvitti alkusyksystä kyselytutkimuksella, miten korona vaikutti sairaanhoitajien työhön.
Yli puolet vastaajista mietti koronapandemian keskellä alan vaihtoa
ja lähes joka kolmas vastasi miettineensä sitä jo aiemminkin. Kuusi
prosenttia vastaajista aikoi toteuttaa alanvaihtoajatuksensa. Noin joka viides miettii asiaa vielä. Vastaajista 40 prosenttia ilmoitti olevansa uupunut tai erittäin uupunut kevään ja kesän 2020 jälkeen. Toiset
40 prosenttia koki olevansa ajoittain uupunut.
Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Liisa Karhen mukaan kyselytutkimuksen vastauksissa nousee vahvasti se, etteivät
sairaanhoitajat koe tulevansa arvostetuksi työssään. Sairaanhoitajat
arvostavat omaa työtään korkealle,
mutta se ei enää riitä, jos he kokevat,
että työantajat ja valtiovalta eivät arvosta heitä muutoin kuin puheissa
ja valoilla.
Asko Julkunen
Sonkajärvi
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Muuttuko EU velkaunioniksi ja Suomi sen lainojen maksajaksi?

Suomen hallituksen sumu
tusta, itsepetosta vai type
ryyttä?
EU:n yhteisvastuullinen eurobondirahasto pyrkii oikeisiin tavoitteisiin,
kuten ”Euroopan” talouden elpymiseen. Kuitenkin se on kyseenalainen
velkaviritys, jonka vaikeaselkoisten
sopimus- ja hallintokiemuroiden
avulla yritetään kiertää EU:n budjetin tasapainovaatimusta EU:n budjettimenojen velkarahoituskieltoa.
Elvytyspaketin keskeisiä piirteitä on
EU:n budjetin rahoittaminen 750
mrd € velkapotilla. EU veti Suomen
hallitusta höplästä ja vieläpä onnistui! Nyt Suomen hallitus vedättää
meitä vielä enemmän kuin EU. Vireillä on yksi Suomen kaikkien aikojen kalleimmasta ja hölmöimmästä
valtion rahoitustoimista. Suomi saa
vain osan EU:lle antamistaan miljardeista. Monta miljardia se lahjoittaa
etelän velkamaille Italialle ja Espanjalle sekä seuraavaksi eniten Puolalle ja Unkarille.
EU:n ja Suomen historian
suurin huijausyritys
Suoraviivainen laskutoimitus n. 3
mrd € elvytysrahan ja n 6 mrd € kustannuksen välillä synnyttää vaikutelman, että valtio maksaa jokaisesta
elvytysrahastolta saatavasta eurosta suurin piirtein 2 €. Hallituksen laskema runsaan 6 mrd € maksuosuus
kasvaa. Suomen nettomaksuosuuden lisääntyminen tulevina vuosina, sekä EU:n lainan korot ja kulut
kasvattanevat Suomen velkaosuuden noin 7,3 mrd. €. EU:n lainakorot voisivat olla Ranskan nykytasoa
eli n. 0,25 %. Suomen 30-vuotinen
markkinakorko on 0,1 %.
”Osta 3, maksa 8!”
Elvytysrahasto on velkoineen olemassa ensi alkuun ainakin vuoteen
2058 eli lähemmäs 40 vuotta. Vaik-

ka korot pysyisivät tuon aikaa samoina kuin pitkäaikaisimmat vertailukelpoiset 30-vuotiset markkinakorot nyt ovat, kertyisi Suomen ja
elvytysrahaston kuluihin huima ero.
Elvytysrahastolle 0,25 % vuosikorko
kerryttäisi Suomen vastuulle 40 vuodessa korkokuluja 730 m€.
Näin Suomen hallituksen ilmaisena tulona käsittelemistä EU:n
3,3 mrd € elvytysrahoista on maksettava korkoineen kaikkineen
vähän yli 8 mrd. €. Elvytysrahastosta
saatavan ja sille aikanaan maksettavan summan erotus olisi lähemmäs
5 mrd €. Jos Suomen valtio ottaisi elvytyslainan itse, se saisi 3 mrd. €
sijasta 8 mrd. € elvytykseen. EU-rahasto on kuin kaupan erikoistarjous
”Osta 3, maksa 8!”
EU:n ”tilapäinen” elvytysrahasto on vasta alkua
Jos EU:n yhteisvastuurahasto toteutuisi, se muuttuisi pysyväksi velkavälineeksi. Eduskunnan käsittelyssä
oleva EU:n elvytysrahasto on virallisesti tilapäinen ja kertaluontoinen
poikkeuslupa unionin mittavaan yhteisvelkaan yksinomaan koronavaikutusten taltuttamiseksi koko unionin alueella. Näin Eurooppa-neuvosto ja Suomenkin hallitus on pakettia
markkinoinut. Useat Italian, Espanjan, Ranskan ja jopa Saksan hallitusten edustajat iloitsevat, että rahasto
muodostaisi pysyvän perustan EU:n
muutokselle niin sanotuksi fiskaalitai velkaunioniksi. Myös EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde kannattaa
velkaunionia. Suomessa mm. kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki ja vihreiden meppi Ville Niinistö ovat puolustaneet liittovaltiosuunnitelmaa. EU:n julkaisuissa hanke on salainen.
EKP rikkoi tabun ja kertoi
totuuden
Economic Bulletin -talouskatsaus

Taavi Lintunen 85 vuotta
Onnittelut toverille
Vietät merkkipäivää, ystävämme,
läheinen toverimme Taavi Lintunen. Kuinka sinua voisi kuvailla,
tinkimätön ikikommunisti, meidän jokaisen vallankumouksellisen esikuva? Olet ollut iät ja ajat
SKP: n Kaukajärven osaston teoria, käytäntö ja sielu. Näyttänyt
tien, miten tehdä poliittista työtä sekä yhteiskunnallista toimintaa omalla taitavalla esimerkilläsi. Lämpimät onnittelut sinulle Taavi.
Hannu Tiainen

Toverillisiin onnitteluihin yhtyvät:

SKP:n Tampereen Kaukajärven osasto
Jari Heinonen
Hannu Huhtala
Marja-Leena Huhtala
Pentti Möttönen
Juhani Brander
Markku Huhtala
Kai Kontturi

Arto Lohi
Jenni Stenberg
Reine Lindeman
Hannu Tiainen
Mirjam Virkki
Kaarina Vuori
Jussi Leppäkoski
Risto Koivula
Heikki Männikkö

6/20 toteaa, että EU:n elvytyspaketti muodostaa ”tärkeän
virstanpylvään
eurooppalaisen
talouspolitiikan
yhdentymisessä”. EU on nyt samassa pisteessä,
kuin USA 1930
-luvun lamassa,
mistä lähtien siitä tuli tulonsiirtounioni. USA Suomen pankin luona ”euronistit” yöllä 1.1.2002 jonottivat saadakseen euroja. Me olimme paikalla ja vakuitenkin poik- roitimme Euron vaaroista. Muutkin mm. komission rakeaa EU:sta si- hataloudellisen osaston johdossa työskennellyt Berkäli, että se on nad Connolly varoitteli. Hän kirjoitti kirjan ”Euroopan
yhteiseen kie- mätä sydän”. Jaoimme ihmisille materiaaleja ja kerlen, kulttuuriin, roimme, mitä merkitsee, kun valtiolla ei ole omaa rahaa ja talouspolitiikkaa. Siitä miten oma raha ja talous
moraaliin, histo politiikka kytkeytyvät yhteen, oli silloin esimerkkinä
riaan, talousra- Argentiinan tapahtumat. 10.1.2002 otsikoimme Työkenteisiin perus- kansan sanomissa, että Euro muodostuu Suomelle
tuva liittovaltio. hirttoköydeksi. Taisimme olla oikeassa.
tus tulee kasvamaan, kunnes se saaSe EU, johon Suomi ja muut maat
liittyivät, ei ollut liittovaltio, eikä tuvuttaa pisteen, jossa lisärahoitukseslonsiirtounioni, eikä meille kerrottu
ta kieltäydytään. EU hajoaa.
sen muuttuvan liittovaltioksi. EU:n
Naiivi vai epärehellinen
perustuslain artiklan 310 mukaan
hallitus?
budjetin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Tämä tarkoittaa,
Sanna Marin väitti, että sopimus
ettei budjettia saa rakentaa velalle
ei voi toistua, koska se vaatii yksimielisyyden. Sitä tämäkin sopimus
Artikla 125 kieltää jäsenmaita ottamasta vastuuta toisten maiden vevaatii ja jos se hyväksytään, luodaan
loista. Yhteisvastuuhaikailu rikkoo,
väline uusille veloille. Tulevat europaitsi EU-lakeja, myös kansallisia pekriisit ovat rajumpia kuin nykyinen.
rustuslakeja. Suomen perustuslakiTytti Tuppurainen väittää, että rahasto on tilapäinen ja päätös rahasvaliokunnan kanta, ettei Suomi voi
allekirjoittaa sopimusta, on edelleen
tosta on tehty EU:n perussopimusvoimassa.
ten puitteissa - huoli liittovaltiokehityksestä on turha ja presidentti NiiElpymisrahasto = EU:n
nistön huoli EU:n perussopimuksen
todennäköinen tuho
tulkinnasta on turha. Saman huoElpymisvälineen ensisijainen tehlen on esittänyt myös Eurooppa-oitävä on lahjoa Italia pysymään yhkeuden professori Päivi Leino-Sandteisvaluutassa. Eurovastaisuus on
berg: elpymisvälineen myötä EU:ssa
kasvussa. Ratkaisu Italian ja euron
on tehty U-käännös. EU myöntää soongelmiin ei ole tulonsiirtouniopimuksen uuden tulkintatavan olleen aiemmin mahdoton.
ni, vaan ongelmamaiden eroaminen eurosta. Tämä mahdollistaa niiPaketin vastus lisääntyy
den talouksien toipumisen. Euroalue voisi toimia, jos Italia, Espanja ja
Evan kysely elpymispaketista julKreikka lähtevät siitä. Myös Suomen
kaistiin 15.12. Sen mukaan miltei
tulee lähteä. Jos EU-maat sen sijaan
kaikki persujen ja kristillisdemoasetetaan toistensa velkojen takaakraattien äänestäjät vastustavat pajiksi ja menojen maksajiksi, elpymiskettia, kokoomuslaisista 40 % tukee
välineen hyväksyjät olisivat EU-velja 39 % vastustaa, demareista 55 %
kojen takaajia. EU:n ja euron vastusja kepulaisita 51 % tukee ja 36 %

Kuva: Heikki Männikkö

Suomen pääministeri Sanna Marin sopi heinäkuussa Suomen osallistumisesta 750 miljardin euron EU:n ”Koronarahastoon”, ”Elpymisrahastoon” tai mitä harhaanjohtavia nimityksiä siitä käytetäänkin.
Kyse on vuosia haikaillusta eurobondirahastosta, johon otetaan yhteisvastuullista velkaa velkamaiden tukemiseksi ja Italian, Espanja, Kreikan jne. velkojen korkojen ja lyhennysten maksun varmistamiseksi Ranskan ja Saksan pankeille. Kyse on Suomen tärkeimmästä
päätöksestä vuoden 1994 jälkeen.

vastustaa, vihreiden ja Rkp:n väestä
noin 70 % puoltaa sopimusta..
”Italia on liian suuri pelastettavaksi”
EU-tuntija Vesa Vihriälä näkee Suomen riskit karuina: ”Akuutin politiikkatarpeen takia toimitaan tavalla, joka lisää riskiä EU-alueen talouksien ajautumisesta uusiin, aikaisempaa suurempiin vaikeuksiin
tulevaisuudessa.”Kepun kansanedustaja Esko Kiviranta sanoo suoraan: “Italia on liian suuri pelastettavaksi.
Finanssiala vaatii hallitusta jarruttamaan EU:n
pankkien yhteisvastuuta
Finanssiala on huolissaan EU:n
pankkien yhteisvastuun lisäämisestä ja vetoaa pääministeri Sanna Marinin hallitusta painamaan jarrua
asiassa. Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa: ”Mikäli
pankkien yhteisvastuuta ja sääntelyn isoa taakkaa kasvatetaan edelleen, vaikeuttaa se Suomen talouden toipumista talouskriisistä. On
otettava aikalisä EU:n ja kotimaan
sääntelyhankkeisiin”.
EKP varoittaa tikittävästä
pankkipommista
EKP:n pankkivalvonnan johtaja Andrea Enria viestittää, että pankkien
on pystyttävä ”nopeasti ja tehokkaasti erottamaan maksukykyiset
velalliset maksukyvyttömistä”. Uusi eurokriisi uhkaa, että Italian ja Espanjan velkavuori kasvaa valtavaksi
ja jotkut puhuvat jo valtionvelkojen
mitätöimisestä. Pelkkä keskustelu
asiasta voi olla vaarallista EU:lle. EKP
maalasi synkän kuvan tilanteesta.
Järjestämättömien luottojen massa paisuu €-alueella 1 400 mrd. €,
mikä olisi enemmän kuin 2008 finanssikriisissä. Pankkikriisi kolkuttelee ovella. Euroopan Talousunioni eli yhteisvaluutta perustettiin liittovaltiohankkeen vauhdittamiseksi.
Yhteisvaluutta on vienyt monet euromaat velkakuoppaan ja koko EU:n
vakavaan talouskriisiin.
Juhani Tanski
Kuopio

Pormestariohjelma ei korvaa kaupunkistrategiaa
Tampereella on viime vuosina tehty kuntavaalien jälkeen
pormestarikoalitiolle ns. pormestariohjelma. Siinä on ollut
yleensä kaksi toisiinsa liittyvää
osaa.
Ensinnäkin siinä on ollut kova talouden lähtökohta. Tavoitteena on saavuttaa ylijäämäinen talous jollakin usein hiukan epäselvällä aikataululla. Tämä edellyttää yleensä kahta asiaa: kunnallisveron mahdollista korotusta ja
ehdottomasti palvelujen leikkaamista ja palvelumaksujen korottamista. Talouspuolessa on lyöty lukkoon myös isot investoinnit
pitkäksi aikaa.
Toinen puoli pormestariohjelmasta on sitten ollut ns.
”unelmahöttöosuus”. Tämä on
yleensä pääosa ohjelmasta. Tämä on sitä poliittista retoriikkaa,
johon Heikki Helin ja Sakari Möttönen viittaavat suurten kaupunkien strategioita pohtivassa tut-

kimuksessaan ”Kohti aurinkoista tulevaisuutta” (2012). Tässä osassa palveluja kehitetään, lisätään, parannetaan, selvitetään ja arvioidaan sitä ja
tätä. Monet tavoitteet ovat hienoja ja puhetta, poliittista retoriikkaa
on paljon. Mutta mitä oikeasti aiotaan tehdä ja saada aikaan? Tämä
jää ilmaan leijumaan. Yksityiskohtia on kovin vähän. Tämä on ohjelman myyntipuhetta. Hyvällä asialla
ollaan, vaikka tulevat teot eivät siihen ehkä kovin usein viittaakaan.
Pormestariohjelman ristiriitaisuus on siinä, että siinä on ollut
kaksi toisistaan irrallaan olevaa osaa,
joista talousosa on hallitseva. Talous
on se, joka sanelee, ja ”unelmahöttö”
on pääosin kaupunkilaisille ja valtuustoryhmille suunnattua poliittista retoriikkaa.
Talouspainotteisella pormestariohjelmalla on isoja seurauksia erityisesti Tampereen vallankäytön suhteen. Seuraukset demokratiavajeen kannalta ovat suuria. Täl-

lainen edellä kuvaamani pormestariohjelma on antanut valtavasti
valtaa muutamalle talouspuolen
johtavalle virkamiehelle ja vallankäytön suppealle sisäpiirille.
Kun talous on hallinnut, samalla
on kasvanut johtavien talousvirkamiesten ja päättäjien sisäpiirin
valta. Tampereella tästä on käytetty nimitystä hyväveliverkosto.
Tampereella tarvitaan viimeistään seuraavan kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä todellinen kaupunkiyhteisön ohjelma, jossa kaupunkilaiset, erilaiset sidosryhmät ja kaupungin henkilöstö saavat sanoa
sanansa siitä, miten kaupunkiamme kehitetään. Pormestariohjelma on valitettavasti osoittautunut vain kaupunkiorganisaation
ylätason ja johtavien talousvirkamiesten ohjelmaksi, sisäpiirin tavoiteohjelmaksi, sen keskeiseksi
vallan välineeksi.
Jari Heinonen
VaTa ry:n puheenjohtaja
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Leimaako valtamedia kapitalismikritiikin salaliittoteoriaksi?

Salaliittoteorioiden ideologisesta taustasta
Heti aluksi on todettava, että oman
maailmankatsomukseni lähtökohdista en usko mihinkään epäyhteiskunnallisiin ufo-, ihmeparantumistai jumaluusopillisiin teorioihin. En
nykyään jaksa edes ihmeemmin väitellä henkilöiden kanssa, jotka ovat
hurmaantuneet joistakin epämääräisistä subjektiivista hyvinvointia,
outoja ruokavalioita, maapallon ulkopuolista elämää, tai ylipäätään
mistään new age-henkistä symboliikkaa koskevista teorioista ja väittämistä. Mielestäni ne ovat pääsääntöisesti täyttä puppua ja valhetta
sen vuoksi, että niistä puuttuu kaikki historiallinen ja yhteiskunnallistaloudellinen analyysi. Sen lisäksi
ne ovat järjestään äärimmäisen individualistisia, kapitalistisen yhteiskunnan edellyttämää itsekästä yksilöllisyyttä korostavaa ihmiskäsitystä tukevia.
Viime aikoina valtamediassa voimakkaasti esiin nostettu
QAnon pitää sisällään paljolti juuri
edellä kuvattuja ilmiöitä. QAnon on
sekoitus mitä erilaisempia amerikkalaiselle, 1970-luvun lopulta lähtien köyhtyneelle ja kurjistuneelle valkoiselle keskiluokalle pakkosyötettyjä valheita, toiveita ja uskomuksia.
Neljä- viisikymmentä vuotta sitten
Yhdysvalloissa kehitetyn new ageajattelun piirissä luotiin juuri pohjaa
tämän päivän erilaisille epäterveille
uskomuksille ja mm. erilaiselle terveyshömpälle, jota sellaisenaan on
tuontitavarana tuotu Suomeenkin.
Uusliberaali ajattelu omaksui monia porvarillis-individualistisia itsekurin, oman mielen muuttamisen, itsekehittämisen ja – muutoksen ideologioita ja uskomuksia, joita 1980-luvulta lähtien on sovellettu
laajasti työntekijöihin ja työyhteisöihin, sekä käytetty sittemmin kaikissa EU-maissa esimerkiksi työvoimapoliittisten tavoitteiden vaatimaan
kuriin sopeuttamisessa. Tätä työelämän markkinaideologian kritiikkiä ovat ansiokkaasti tuoneet esiin
esimerkiksi ranskalainen taloudesta kirjoittava filosofi Barbara Stiegler kirjassaan Il faut s`adapter: sur
un nouvel impératif politique (Täytyy sopeutua: uusi poliittinen pakko), sekä englantilainen elokuvaohjaaja Ken Loach elokuvassaan I Daniel Blake.
Teoria salaliittoteorioista
nostetaan agendalle
On kysyttävä miksi läntisissä valtamedioissa on viime vuosina haluttu
nostaa teoria salaliittoteorioista niin
laajamittaisesti agendalle? Taustalla
on useita syitä, jotka liittyvät Lännen anglo-amerikkalaisvetoista liberaalikapitalismia tukevan ja sitä
myötäilevän absoluuttisesti keskittyneen valtamedian otteen lipeä

miseen, että itse läntisen imperialismin globaaleihin vaikeuksiin niin
Yhdysvaltain kuin EU:n vaikutusvallan heikentyessä. Myös Suomen mediakentässä on tapahtunut valtavaa
keskittymistä erityisesti Sanoman
ympärille ja lisäksi valtamedian sisällöt ovat kapeutuneet ja köyhtyneet toitottamaan yksimielisesti valittua agendaa. Sisältöjen osalta on
lähes mahdotonta enää erottaa valtiollista Yleisradiota ja yksityistä Sanoma konsernia esimerkiksi NATOtai EU-uutisoinnin, hävittäjähankintoihin liittyvän uutisoinnin tai erilaisten seksuaaliteorioiden ja pakkomonikulttuurisuuden lobbaamisen osalta. Suomessa valtamedian
ja kustannustalojen muodostaman
Mediapoolin tehtävänä onkin harjoittaa tiukkaa mielipide- ja vaalivaikuttamista, sekä valvoa euroatlanttisen agendan voittokulkua mediakentällä. Mediapoolia rahoittaa Valtion turvallisuuskomitean alainen
Huoltovarmuuskeskus ja se toimii
läheisessä yhteistyössä Helsingissä
sijaitsevan NATO:n hybridiosaamiskeskuksen kanssa. Tämä raju mielipidevaikuttaminen ei ole kuitenkaan tuottanut valtaeliitin näkökulmasta riittäviä tuloksia, koska kansalaisten keskuudessa vallitsee tyytymättömyyttä ja pettymystä, sekä myös melkoista epäluottamusta. Nämä kohdistuvat eliitin kannalta hyvin kiusallisiin asioihin, kuten
Euroopan unioniin, NATO-jäsenyyteen, sotatarvikehankintoihin, koronarajoituksiin ja esimerkiksi luottamukseen tiedotusvälineisiin.
Valtamedia pyrkiikin leimaamaan mitä erilaisemman tyytymättömyyden ja pahoinvoinnin ilmaukset salaliittoteorioiksi. Journalistisesti halpamainen temppu ja suorainen
valhe on laittaa samaan nippuun vakavasti otettava ja perusteltu yhteiskunnallinen kritiikki, erilaiset hömppäteoriat, fake news-sivustot ja sitten osoittaa, että katsokaa, kysehän
on salaliittoteorioista. Juuri tähän
on Yle syyllistynyt. Ylen niin sanottu valheenpaljastaja kertoo käsittelevänsä faktaa ja fiktiota uutisissa ja
sosiaalisessa mediassa, mutta kyse
on myös aivan jostain muusta.
Ylen valheenpaljastaja
vallan asialla
Ylen valheenpaljastaja on näyttävästi käsitellyt salaliittoteorioiksi kutsumiaan uskomuksia ja teo
rioita. Ylen valheenpaljastaja on liittänyt samaan ”salaliittoteorioiden”
nippuun QAnon kokonaisuuden ja
esimerkiksi globalisti ja liberaali sanojen käytön. Lisäksi QAnonia käsittelevässä isossa juttukokonaisuudessa on ”Näistä merkeistä tunnistat
salaliittoteorian” otsikon alla annettu selkeästi ymmärtää, että Bilderberg-ryhmää kohtaan esitetty kritiikki olisi juuri yksi keskeinen tunnusmerkki, jonka avulla kansalai-

Kuva: Heikki Männikkö

Läntinen valtamedia on viime vuosien aikana julkaissut lukemattomia juttuja niin sanotuista salaliittoteorioista. Myös Suomessa erityisesti Yle on pyrkinyt nostamaan kohua salaliittoteorioiden ympärillä. On luonnollisesti tärkeää, että jokainen kansalainen omaa riittävän medialukutaidon, että kykenee erottamaan järjen- ja tieteenvastaiset uskomukset perustelluista näkemyksistä, vaikka nämä sinänsä
olisivatkin poliittisesti kiistanalaisia. Valtamedia on kuitenkin salaliittoteoriajahdissaan vaivihkaa pyrkinyt niputtamaan kaiken maailman hömppäuskomusten joukkoon myös vakavasti otettavaa kapitalismikritiikkiä liittäessään esimerkiksi joitakin sanoja, kuten globalisti ja liberaali salaliittoteorioiden piiriin. Toisen maailmansodan
jälkeisen anglo-amerikkalaisen liberaalikapitalismin maailmanvalloituksessa tärkeää osaa näyttelevää salaseuraa, Bilderberg-ryhmää,
koskeva kritiikki on Ylen ”faktantarkastajan” toimesta myös pyritty
toistuvasti leimaamaan salaliittoteoriaksi. Miksi Ylen on suorastaan
välttämätöntä toimia näin? Mihin tämä Ylen salaliittoteoriavouhotus liittyy?

siten, että Bilderberg-ryhmä ei suoraan käytännössä toteuta itse mitään aloitteita tai ideoita vaan saa ulkopuoliset tahot, kuten hallitukset,
median, yritykset ja muut instituutiot toteuttamaan tahtonsa ja vieläpä niin, että tämä saadaan näyttämään ulospäin siltä kuin ideatkin
olisivat jo alunperin olleet toteuttajien omia.
Bilderberg-ryhmä Macronin valinnan taustalla

Nato:n ja EU:n hybridiosaamiskeskus sijaitsee Helsingin Lintulahdessa Senaatin kiinteistössä. Mitä siellä tehdään, on epäselvää. Suunnitellaanko ”täyden sprektrin pelottelua ja disinformaatiota”. Mediapoolia
rahoittaa Valtion turvallisuuskomitean alainen Huoltovarmuuskeskus,
joka toimii läheisessä yhteistyössä tämän NATO:n hybridiosaamiskeskuksen kanssa.
set voisivat tunnistaa, että kyseessä on salaliittoteoria. EU:n kontekstissa ei ole yllättävää, että valtiollisen Ylen ”faktantarkastajana” esiintyvä toimittaja Johanna Vehkoon
pyrkii Ylen Valheenpaljastaja-sivustolla esittämään Bilderberg-ryhmän
kritiikin salaliittoteoriana salaliittoteorioiden joukossa, sillä aivan vastaavalla tavalla esimerkiksi arvostetun, mutta vallan agendaan tiukasti toteuttavan ranskalaisen France
Culture-kanavan toimittaja Roman
Bornstein esittelee ohjelmasarjassaan Bilderberg-kritiikin samassa
seurassa esimerkiksi illuminaattien,
väestönvaihdon ja holokaustin kieltämisen kanssa.
Läntisessä valtamediassa onkin luotu ikioma, niin sanottuun
faktantarkastukseen perustuva totuusteoria, jonka avulla yritetään osoittaa oma ideologinen
asema ja maailmankuva objektiiviseksi ja totuudenmukaisiin ”faktoihin” perustuvaksi. Tämän Lännen liberaalikapitalismia myötäilevä ”totuus” on myös Ylen ”faktantarkastaja” Vehkoon totuus. Tämän totuuden näkökulmasta globalisti ja liberaali ovat kiellettyjä sanoja ja Bilderberg-ryhmän kritiikki itsestään
selvästi salaliittoteoria. Vehkoo on
opiskellut ”faktantarkastusta” Washington DC:n Wilson Centerissä ja
”laatujournalismia” Oxfordin Reuters Institutessa. Hänen voidaan arvioida jo opintotaustansa perusteella olevan hyvin sisällä anglo-amerikkalaisen valtamedian toimintatavoissa ja omaksuneen ajattelumallit, joita Lännen agendan automaattinen noudattaminen vaatii. Häntä pidetään yleisesti taustansa johdosta liberaalin vihervasemmistolaisen ajattelutavan edustajana hänen mm. perustettua feministisen
ajatushautomon yhdessä Vihreiden
entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen kanssa. Vuonna 2019 Vehkoo
julkaisi valheenpaljastajan käsikirjan, jossa hän myös liittää viittauk
set Bilderberg-ryhmään salaliittoteorioihin. Journalistisesta työstään
Vehkoo on tullut runsaasti palkituksi. Tutkivan journalismin yhdistys,
jonka puheenjohtajana toimii Ylen
”tutkiva toimittaja” Tiina Lundell, jakoi jokin aika sitten Vehkoolle tutkivan journalismin Jääraappa- tunnuspalkinnon ” Yhteiskunnan avoimuutta edistävästä journalismista
ja nimenomaan Vehkoon tekemästä Ylen Valheenpaljastaja-sivustosta”. Lisäksi Vehkoo on saanut Suomen PEN:in sananvapauspalkinnon.
Siviilielämässään toimittaja Vehkoo
on tuomittu Rovaniemen Hovioikeudessa sakkoihin vihapuheesta.

Tuomiosta on haettu valituslupaa
KKO:sta.
Bilderberg-ryhmä ei ole
salaliittoteoria
Vaikka jotkut kirjoittajat ovatkin ehkä liioitelleet Bilderberg-ryhmän
merkitystä ja liittäneet siihen sellaistakin mystiikkaa, mitä siinä ei tosiasiassa ole, on salaseura Bilderberg
olemassa ja sillä on ollut ja on yhä
merkittävä rooli anglo-amerikkalaisen kapitalismin keskitetyn maailmanjärjestelmän koordinoijana ja
eräänlaisena varjohallituksena. Yhä
tärkeämmäksi on 2000-luvulla tullut
Bilderbergin ja läntisen valtamedian
yhteistyö ja tässä yhteydessä astuu
kuvaan myös suomalainen valtamedia ja erityisesti Yle.
Mikä Bilderberg?
Bilderberg-ryhmän tehtävä on täydentää Yhdysvaltain johtaman läntisen imperialismin niin sanottua
monenkeskistä järjestelmää, johon
kuuluvat Yhdysvaltain ulkoministeriön, NATO:n ja CIA:n lisäksi esimerkiksi Trilateraalinen komissio
ja myös Euroopan unionin voidaan
katsoa siihen kuuluvan. Bilderbergryhmä kuuluu näin osaltaan EU:n
ohella siihen toisen maailmansodan jälkeiseen, Yhdysvaltojen luomaan maailmanjärjestelmään, jonka
tavoitteena on saattaa kapitalistinen
globalisaatio lopulliseen päämääräänsä eli toteuttaa maailmanlaajuinen vapaakauppa-alue, joka toimisi Lännen liberaalin ideologianmukaisesti maailmanlaajuisten suuryritysten ja finanssivallan hyväksi. Bilderberg-ryhmä perustettiin toukokuussa 1954 Yhdysvaltain ulkoasianhallinnon suostumuksella ja David
Rockefellerin aloitteesta Bilderberg
nimisessä hotellissa Hollannin Oosterbeekissa. Kokouksen organisoijana toimi Hollannin prinssi Bernhard,
joka näin sai amerikkalaisilta anteeksiannon toimittuaan edellisellä
vuosikymmenellä yhteistyössä Hitlerin NSDAP:n kanssa. Rockefellerin
oikeana kätenä oli puolalainen diplomaatti Joseph Retinger, joka lisäksi johti amerikkalaisrahoitteista Euroopan Yhdysvaltoja ajavaa European movement painostusryhmää vaikuttaen Euroopan ”yhdentymisen”
sisältöön sen sodan jälkeisinä ensimmäisinä vuosina. Ranskalaisen
toimittajan Gerard ConionFront populaire lehdessä julkaisemassa artikkelissa esitetään, että juuri Retingerin olisi muotoillut yhden Bilderbergin keskeisimmän toimintaperiaatteen, jonka mukaan Bilderberg-ryhmä käyttää aina marionetteja hyväkseen päämääriensä toteuttamisessa

Bilderberg-ryhmä kokoaa vuosittain merkittävän joukon Lännen
suuryritysten, finanssilaitosten, poliittisen eliitin ja median edustajia. Vakiovieraina ovat anglo-amerikkalaiselle imperialismille tärkeät
finanssimaailman henkilöt mukaan
lukien Yhdysvaltain ulkoministeriön, NATO:n ja CIA:n korkeinta johtoa ja eri keskuspankkien edustajia.
Bilderberg-kokousten ahkerin kävijä kautta aikojen on ollut Henry A.
Kissinger. Kokouksissa noudatetaan
salaseuroille tyypillistä niin sanottua Chatham House-sääntöä, jonka mukaan osallistujien tulee vaie
ta kokouksessa käydyistä keskusteluista, toisten osallistujien henkilöllisyydestä ja heidän esittämistä näkökannoista. Tiedotusvälineillä on ehdoton porttikielto kokouksiin ja kulloinenkin kokouspaikka on sotilaallisesti eristetty ja kaikki tarvittavat
turvatoimet ovat erittäin tiukat. Mitään dokumentteja ei virallisesti ole
käytettävissä ja kaikki tapahtuu salaisesti, koska mukaan kutsutut valtamedian edustajat ovat velvollisia
vaikenemaan kaikesta. Siksi on äärimmäisen vaikea todentaa mitään,
mikä liittyy Bilderberg -ryhmän toimintaan.
Gerard Conio kehottaa meitä miettimään, ketkä hyötyvät Bilderberg-ryhmän roolista maailman
politiikan näyttämöllä nostaen esiin
niin sanottujen Lännen demokratioiden henkilövalinnat ja valitsematta jättämiset, jotka ovat samalla suoraan hyödyttäneet myös Bilderbergin globaaleja päämääriä. Tässä yhteydessä eräs paljastava esimerkki
löytyy viime vuosilta Ranskasta, jossa globalistien tukema Emmanuel
Macron nostettiin Ranskan presidentiksi mitä ilmeisimmin hyvin
vahvalla Bilderberg-ryhmän tuel
la. Tätä vahvistaisi entisen europarlamentaarikon Philippe de Villiersin viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan kuvaama keskustelu, jonka
hän kävi moninkertaisen ministerin
François Fillonin kanssa. Fillon kertoi
avoimesti, että oli tavannut Ranskan
pääministerinä ollessaan salaisessa
tapaamisessa vuonna 2011 Bilderberg-ryhmän tuolloisen puheenjohtajan, vakuutusjätti Axan puheenjohtajan Henri de Castriesin, jonka seurassa oli Bilderbergin ohjausryhmään kuuluvat liikepankki Lazardin johtaja Ken Jacobs ja Goldman
Sachs pankin johtaja Peter Sutherland. Vähän myöhemmin, kesäkuussa 2014 Bilderbergin Kööpenhaminan kokouksessa pääpuhujana oli
nuori Rothschild-pankkiiri Emmanuel Macron, joka nostettiinkin yllättäen reilun kuukauden kuluttua
Ranskan sosialistihallituksen finanssiministeriksi. Ranskan presidenttipelin ollessa kiivaimmillaan syksyllä 2016 Fillon oli mielipidetiedustelujen mukaan selvästi ykkönen ja
Macron vasta kaukana kolmantena.
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nit käynnistivät sitten yhdessä yössä massiivisen korruptioepäily kampanjan Fillonia kohtaan ranskalaisittain varsin mitättömästä syystä, Fillonin vaimolle 90-luvulla räätälöidyn fiktiivisen valtionviran perusteella maksetuista palkkioista. Tammikuussa 2017 neljä kuukautta ennen vaaleja presidenttikisasta valtamedian lanseeraaman korruptioskandaalin vuoksi pudonnut Fillon
vastasi de Villiersin kysymykseen,
miksi hän oli tavannut Bilderbergjohtoryhmän vuonna 2011 pääministerinä ollessaan: ”Meillä ei ole
valinnan varaa, koska ne ovat juuri
nuo ihmiset, jotka meitä hallitsevat”
ja lisäsi: ”Huolimatta ystävästäni de
Castriesista Bilderberg päätti valita
Macronin, joka vastannee minua paremmin globalistien tarpeisiin”.
Johtaako Bilderberg-ryhmä suoraan Yleisradiota?
Keväällä 2021 Ylen hallituksen puheenjohtajana aloittaa entinen Aamulehden päätoimittaja ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja,
viime aikoina mm. konsulttina työskennellyt Matti Apunen. Mainittakoon, että lähinnä kumileimasimen
roolissa olevaa, eri puolueiden kansanedustajista koostuvaa Ylen hallintoneuvostoa puheenjohtaa Kokoomuksen Arto Satonen. Juuri Satosen vetämä hallintoneuvosto suorittikin Apusen valinnan. Matti Apusen voidaan katsoa perehtyneen
erityisen hyvin siihen poliittiseen
agendaan, joka Ylen toteutettavaksi
on määrätty, sillä Apunen oli päätty”Arska, poika Inkeristä” kertoo
yksitoistavuotiaan Armas Laurentin vaiherikkaasta elämästä sodan alusta 1941 kevääseen
1943. Arska syntyi Inkerinmaalla Lähellä Leningradia Hatsinan
alueen Onttolan kylässä syksyllä 1929. Suomeen hän tuli Viron
kautta sodan aikana 1943. Kirjan tapahtumat ovat järkyttäviä,
henkiin jääminen saksalaismiehityksen aikana oli suoranainen
ihme, kun jatkuva nälkä ja kylmyys oli jokapäiväistä. Siviilien
elämä oli jatkuvaa eloonjäämistaistelua. Onttolan kylän lähellä
oli armeijan harjoitusalue, jossa
pidettiin kesäisin manööverit,
sinne tuotiin tankit ja panssariautot sekä muut vempeleet. Lähellä oli myös pysyvä varuskunta Sivaattori, jossa valmistettiin
sotilastarkoituksiin taistelukaasuja. Vesterisen tupa oli rakennettu sotilaille, jotka oli komennettu läheiselle sotilaskoneiden
Polekonan harjoituskentälle.
Velipoika oli armeijassa Petroskoissa ja pyysi valokuvaani. Olga-sisko
vei minua lääkäriin jalkakivun takia
ja päätti käydä valokuvassa, mikä
onnistui vasta neljännessä kuvaamossa. Koulu alkoi suomenkielisenä, kun olin seitsemän ja muuttui venäjänkieliseksi pari vuotta
myöhemmin. Kun keväällä pidettiin nelivuotisen koulun päättökokeet, saksalaiset lentokoneet pyörivät taivaalla. Meidän pikkupoikien lapsuus loppui kesään neljäkymmentäyksi.
Kesällä rintama läheni ja tuli aika evakuoida kolhoosin karjan
parhaat lehmät sisämaahan. Mukaan lähti myös kolme hevosta.
Kylän väki valmistautui lähtemään
metsään taistelujen ajaksi. Myös
kolhoosin muu karja ja kyläläisten

neellä vuosikymmenellä Bilderbergryhmän pyhimmän, Steering Committeen eli ohjausryhmän jäsen. Tässä ohjausryhmässä on ennen Matti
Apusta ollut tiettävästi vain kaksi
suomalaista, Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja Suomen Atlantti seuran entinen puheenjohtaja Jaakko
Iloniemi ja Apusta edeltänyt Jorma
Ollila, joka oli arvatenkin ansainnut
paikkansa Nokian CIA:lle tekemien
arvokkaiden palveluiden ansiosta.
Ollilan ja Apusen aikoihin Steering
Committee puheenjohtajana toimi
edellä mainittu vakuutusjätti Axan
pääjohtaja Henri de Castries, joka oli
de Villiersin kirjan mukaan juonittelemassa Emmanuel Macronin valintaa Ranskan presidentiksi.
Bilderberg-ryhmän sivuilta
käy ilmi, että toissa vuonna Matti Apusen olisi ohjausryhmässä
korvannut Erkki Liikanen. Sveitsin
Montreuxissa kesäkuun alussa 2019
järjestetyssä Bilderberg-kokouksessa Liikanen olikin sillä kertaa ilmeisesti ainoa suomalainen osanottaja.
Kokouksessa pääpuheenvuoron piti NATO:n pääsihteeri Jens Stoltenberg ja osallistujiin kuului mm. tuolloin uunituore Euroopan komis
sion puheenjohtaja Ursula von der
Leyen. Samoilta sivuilta voi myös lukea, että ainoana ruotsalaisena ohjausryhmässä on tällä hetkellä Marcus Wallenberg, joka on myös aiemmin mainitun Trilateraalisen komission jäsen. Bilderbergin sivuilla Wallenberg on merkitty edustamaan
sukunsa omistamaa Skandinaviska
Enskilda Banken finanssitavarataloa, jonka johtajistoon kuuluu myös
sveitsiläinen kepulainen Anne Ber-

ner, joka toimi Juha Sipilän hallituksessa liikenne- ja viestintäministerinä.
Suomen Yleisradion osalta on
kiintoisaa pohtia sitä, miten Bilderbergin Matti Apunen on onnistuttu
nostamaan paikalle, josta voi suoraan ja voimakkaasti vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kaikkein keskeisimpiin valintoihin 2020-luvulla.
Vastavalkea-verkkolehden päätoimittaja Tauno O. Mehtälä huomautti heti Apusen valinnan jälkeen julkaisemassaan artikkelissa ”CIA-linkki Matti Apunen valtiollisen Ylen hallituksen johtoon”, että Bilderbergryhmän ohjausryhmässä CIA-yhteistyöhön kouliintuneen Matti Apusen
valinta ajaa Suomen yhä tiiviimmin
mukaan Yhdysvaltain Venäjää vastaan käynnistämään hybridisotaan,
ja että valtiollisen Ylen osuus tässä
sodankäynnissä tulee edelleen vahvistumaan. Täytyy lisäksi muistaa, että sekä presidentti Sauli Niinistö että entinen Ulkopoliittisen instituutin johtaja ja nykyinen NATO:n Helsingissä toimivan hybridikeskuksen
johtaja Teija Tiilikainen ovat molemmat Bilderberg-kävijöitä ja samalla
ylivoimaisesti tärkeimpiä ulkopolitiikan vaikuttajia. Tarkkoja tietoja aivan viime vuosina Bilderberg-ryhmän kokouksissa vierailleista suomalaisista ei ole saatavissa. Bilderberg-kävijä Jutta Urpilainen joutui
vuonna 2011 paljastamaan suomalaisten kokoukseen osallistuneiden
nimet Perussuomalaisten esitettyä
asiasta virallisen kyselyn. Nähtäväksi jää, miten valtamedia nostaa nyt
jo EU:n Afrikka-komissaariksi asetetun Urpilaisen tai toisen Bilderberg-

Arska, poika Inkeristä
omat lehmät vietiin metsään. Kylän
neljä venäläistä perhettä oli jo
muuttanut Leningradiin.
Silloin tuli kova isku meidän
perheelle, kun saimme kirjeen
veljen rintamakaverilta, joka ilmoitti
velipojan kaatuneen. Äiti halusi muuttaa Pietariin Arskan kanssa,
mutta isä ja Olga estivät sen.
Leirielämä metsässä jatkui
ja tulivat syyssateet. Pojat päättivät käydä kotikylässä hankkimassa ruokaa ja tuoda tarpeellisia tavaroita. Kun Arska oli käymässä Veste
rin tuvalla, lähetti toi viestin: sak
salaiset sotilaat ovat hyökkäämässä
ja etenevät ripeästi kohti kaupunkia. Teidän tehtävänä on pysäyttää
saksalaiset ja tuhota ne viimeiseen
panssariin. Monien vaaratilanteiden
jälkeen pääsimme takaisin metsään.
Arskan ja Jussin tehtävänä oli illan pimettyä kiivetä puihin tähystämään. Onttolan suunnalta kuului taistelujen ääniä taukoamatta.
Muuta ei näkynyt kuin aseiden suu
liekkejä ja tulen loimotusta. Onttola oli luhistunut. Oli pakko palata.
Näkymä oli karmea. Tien koko lähiympäristö oli täynnä silvottuja kaatuneita. Joukko vangiksi jääneitä
neuvostosotilaita raahasi kaatuneita tovereitaan maantien ojiin saksa
laisten komennuksessa. Vesterin tuvan takana oli romuna venäläisiä
tankkeja. Kylän 60 talosta oli jäljellä kuusi, joihin 15 perhettä piti majoittaa. Hirsiseinien läpi oli tullut satamäärin kranaatin sirpaleita ja ikkunoista oli vähän jäljellä. Elettiin

miehittäjien vallan alaisena. Ohikulkevat saksalaiset sotilaat ryöstelivät lehmiä. He telkesivät asukkaat
sisälle, teurastivat lehmän, ottivat lihat ja jatkoivat matkaansa. Mukaan
lähti vilja ja muu heille tarpeellinen
tavara.
Poikia kiinnostivat sotavempeleet, joita oli ruumiiden joukossa. Puuhat jäivät kesken, kun moottoripyörälähetti toi käskyn, että kahden tunnin kuluttua kylän tulee olla tyhjä niin ihmisistä kuin eläimistäkin. Matkalla Hatsinan suuntaan oli pitkät rivit hirtettyjä molemmin puolin katuja, kaulassa lappu: näin käy partisaaneille. Sotavangit laahustivat pitkin tietä. Parin viikon jälkeen isä päätti, että lähdetään takaisin. Matkalla jouduttin
taasjuuri äsken hirtettyjen ihmisten
näyttelyyn. Kotitalo oli siinä kunnossa kuin lähtiessä. Yritimme keräillä ruokatavaroita, mitä vielä löytyi.
Isän kehotuksesta riisuin kaatuneelta kengät itselleni. Vainajien taskuista kokosin tulitikkuja. Saksalaiset komensivat kyläläiset töihin, palkkana oli vähän leipää. Ruuan puute
heikensi erityisesti isän terveyttä ja
hän menehtyi. Saimme Olgan kanssa kulkuluvat ja lähdimme vaihtamaan vaatteita ruokaan, mutta pian jouduttiin kerjäämään. Saksalais
ten omaisuuteen kajoaminen oli ankarasti kielletty. Olin vähällä joutua
hirtetyksi, kun varastin kauroja he
vosen kuormasta.
Saksalainen
panssariju
na kulki edestakaisin lähei
sel

Kuva: Heikki Männikkö

Leimaako valtamedia kapitalismikritiikin salaliittoteoriaksi? ....

Yleisradio on v. 2021 yhä enemmäm atlantistien ja Nato-intoilijoiden
käsissä. Turha on odottaa kriittistä keskustelua esimerkiksi hävittäjähankinnoista. CIA-linkki on valtiollisen Yle:n hallituksen johdossa. Yle
tiiviisti mukana USA:n Venäjän vastaisessa hybridisodassa.
kävijän Jyrki Kataisen osakkeita lähitulevaisuudessa.
Vaikeneeko valtamedia
edelleen?
Vuonna 2013 Ylen MOT:n toimittaja Hannu Sokala teki ohjelman Bilderberg-ryhmästä. Ohjelmaan liittyvät aineistot ovat edelleen luettavissa MOT:n sivuilta. Toimittaja Sokala esitti jo tuolloin salaliittovihjailuja ja niiden lomassa epäili, että Bilderbergistä vaikenemisen taustalla
olisi yleisemmin se, ”eliittiryhmästä
kertominen näyttää helposti kaunajournalismilta”. Nyt vuosia myöhemmin Ylen ”faktantarkastaja” Johanna
Vehkoo liittää Bilderbergin suoraan
ja täysin kritiikittömästi salaliittoteorioihin. Bilderberg-ryhmän toiminta maailmanlaajuisen liberaalikapitalistisen imperialismin ja siihen suoraan liittyvän Yhdysvaltain
johtaman NATO:n militarismin edistäjänä olisi mielestäni yksi tärkeimle ylikäytävälle, johon loppui kavennettu raideväli. Seisoin katselemassa junaa ja huomasin suuren
ilmapallon. Junasta ammuttiin kohti
Leningradia. Sotamies venäläinen
vastasi tuleen. Juoksin ojan pohjalle ja huomasin, että ammusvaunu
syttyi tuleen. Päälleni tippui kaikenlaista rojua, mutta tuli vain pieniä
ruhjeita. Panssarijunasta tuli pelkkä
romukasa, josta ei kukaan selvinnyt.
Ilmaherruus alkoi siirtyä puna-armeijalle. Eräänä kevättalven päivänä
lähestyi lentokone, joka pudotti nipun luettavaa. Niissä oli uskomaton uutinen: Stalingrad oli puna-armeijan toimesta vallattu takaisin ja
Paulus armeijoineen oli antautunut.
Olimme olleet täysin uutispimennossa rintamatapahtumista. Tämä
antoi toivoa sodan lopputuloksesta.
Sitten tuli puskaradion
välittämä tieto, että Hatsinassa värvätään inkeriläisiä Suomeen
töihin. Olga selvitti asiaa ja ilmoitti
meidät värväysviranomaisille. Matka alkoi vapunpäivänä Hatsinan hevostalleilla vietetyn viikon jälkeen
kohti Viroa, Tallinnaa ja Paltiskoita.
Sinne tulisi laiva meitä noutamaan
Suomeen. Lähdimme rahtilaivalla,
joka kulki Hankoon ja sieltä junassa Saloon karanteenileirille. Seitsemän viikon jälkeen ilmoitettiin,
että meille oli löytynyt sijoituspaik
ka Jalasärveltä Ventelän kylästä.
Talonväki vaikutti alussa kovin
sulkeutuneelta ja heillä oli saksa
laisista aivan toisenlainen käsitys,
mitä me olimme kokeneet. Sodan
jälkeen inkeriläisiä houkuteltiin palaamaan takaisin. Se ei ollut pakollista vapaaehtoisesti maahan tulleille.
Me päätimme jäädä Suomeen.
Sodan jälkeen Armas Lau-

mistä kriittistä tarkastelua vaativista
uutisaiheista tämän päivän Suomessa. Bilderberg-ryhmän tavoitteena
on sen muodostamisesta lähtien ollut yksinomaan maailman suurim
pien pääomanomistajien ja pankkidynastioiden globaalin vallan vahvistaminen luomalla eri maihin poliittisia ja hallinnollisia eliittejä ajamaan näitä etuja. Suomen valtiollinen johto, elinkeinoelämän keskeisimmät edustajat ja maamme valtamedia ovat niin syvissä kytköksissä Bilderberg-ryhmään, että todennäköisesti näiden kytkösten vaikutuksia Suomen kaikkein tärkeimpiin
poliittisiin valintoihin ennemminkin
ali- kuin yliarvioidaan. Bilderbergin
ohjausryhmään kuuluneen Matti
Apusen valinta Ylen hallituksen puheenjohtajaksi on omiaan korostamaan ja syventämään näitä Suomen
valtiollisen suvereniteetin kannalta
erittäin vahingollisia kytköksiä.
Kalevi Hämäläinen

rentti oli ensin metsätöissä, mutta siirtyi töihin rakennuksille. Hän
pätevöityi mittakirvesmiehen töihin. Arska kutsuttiin eri puolille
maata silloin, kun tarvittiin tarkkaa, osaavaa ja huolellista mittakirvesmiestä. Tytär Maritta valmis
telee kirjaa näistä vuosikymme
nistä Arskan muistiinpanojen poh
jalta. Ennen eläkkeelle siirtymistä
Arskan työmaa oli presidentin virka-asunnon, Mäntynienen, rakennuksella, jossa hän oli aivan alusta
valmistumiseen asti 1993.
Arskan keskeistä roolia
Mäntyniemen rakentamisessa
juhlittiin presidentti Koiviston itsenäisyyspäivän vastaanotolla, johon Arska puolisoineen kutsuttiin. ”Arska, poika Inkeristä” -kirja il
mestyi ennen joulua 2019. Arskan
elämä päättyi kesällä 2020 Vantaalla. Kirjaa, jossa on yli neljäsataa sivua, voitte tilata puhelimitse
+358400954660 Maritta Laurentti.
Elina Tala

K ansanääni

Tähän aikaan vuodesta on tapana muistella kirjailija Väinö Linnan
tekstejä. Siellä on Leppäsen Preetin isänmaallisuus, työtä vuorotta
rauhan aikana ja tyttären poika kylän ensimmäisenä sankarivainajana sota-aikana. Linna muistaa myös parempiosaisia. ”Toisen polven sivistyneistön siniset silmät ja pitkähköt niskavillat.” Supistetun
kansakoulun opettaja, joka oman todistuksensa mukaan kuului sivistyneistöön, jakoi oppilailleen 1940-luvun lopulla tarjolla ollutta
ainoata oikeata tietoa. ”Suomi on Israelin jälkeen jumalan erityisessä suosiossa.” Sen aikaiseen valistukseen ei kuulunut mahtavan liittolaisemme ylläpitämät yhdyskuntapalvelut ja ihmissavustamot.
Tänään vietämme kukin kykyjemme mukaan kalliiksi havaittua itsenäisyyspäivää. Valtiollista itsenäisyyttä on kärsitty jo runsas vuosisata ja se
on jälleen havaittu ylen raskaaksi omistaa. Kuten eräs vauraampi tuttavani totesi henkilökohtaisen omaisuutensa ylläpitämisen raskaaksi taakaksi.
Minä neuvoin panemaan sanomalehteen ilmoituksen, että joku ystävällinen ihminen auttaisi häntä ottamalla taakan kannettavakseen. Kokoomuslaisena porvarina hän kuitenkin luottaa yksityisomistuksen paremmuuteen eikä ole luopunut kuormastaan.
Kepulainen, vasemmistolaisen hallituksen sotaministeri Antti
Kaikkonen uurastaa Pohjois-Atlantin puolustusliitolle Natolle kauttakulkuoikeutta Norjasta Suomeen. Hallituksessa ei ole erimielisyyttä tässä
kysymyksessä. Siinä sen vasemmistolaisuus koko komeudessaan. Meillä
oli 1940 luvulla mahtava liittolainen ja sille annettiin kauttakulkulupa. Tänä päivänä näistä kauttakulkijoista kaksitoista tuhatta Itävallan saksalaisen äidin poikaa lepää puolen kilometrin päässä minun syntypaikastani.
Nykyinen isäntämaa on USA ja sen asialla uurastaa Antti Kaikkonen hallituksensa siunauksella. Siinä ei ole mitään ihmettelemistä, että
Kepu ja muut porvarit kauppaavat Suomen itsenäisyyttä vuoronmukaiselle mahtavalle liittolaiselleen. Mutta tämä niin sanottu vasemmisto. Se
on omaksunut täysin porvarillisen valistuksen kyseenalaistamatta siinä
mitään. Edellisen kauttakulkusopimuksen ajalta on lausahdus:” Heil Hitler, meil Kosola, muil Mussolini.” Vihapuhe on tehty rangaistavaksi ja sen
vuoksi sotaministeri on nykyään puolustusministeri, sillä muut kuin Pohjois-Korea ja arvaamaton Venäjä eivät hyökkää.

”Tänä päivänä näistä kauttakulkijoista kaksitoista tuhatta
Itävallan saksalaisen äidin poikaa lepää puolen kilometrin
päässä minun syntypaikastani.”
Euroopan Unioni ja sen kuuliainen jäsen Suomi asettavat pakotteita Venäjälle, kun jotkut konnat ovat siellä mahdollisesti myrkyttäneet
kilpailijansa. Vastaavasti kun ulkopuolinen Läntinen arvoyhteisö räjäytti
Iranissa korkea-arvoisen toimihenkilön, niin kenenkään pankkitilejä ei jäädytetty eikä matkustuskieltoja asetettu.
Tapahtumat Itä-Ukrainassa ja Krimin miehitys aiheuttavat kuulemma jännitystä Itämerellä. Meidän isäntämaamme aiheuttaa tämän
tarvitsemansa jännityksen tuomalla sotakalustonsa maanosaamme. Isännän pikku apulaisineen toteuttamat itsenäisten valtioiden kuten Libyan
tuhoaminen ei meidän ”vasemmistoamme” häiritse.
”Kun valehtelet, valheen pitää olla kolossaalinen, muuten sitä ei
uskota.” Adolf Aloisinpoika Hitler omaa sukua Schicklgruber. Lause on testattu suomalaisessa ”vasemmistossa” ja oikeaksi todettu.
Viljo Heikkinen
Lapinlahti, 6.12.2020

Suomalaiset kotiin Afganistanista
Olen vuosien ajan ihmetellyt, mitä tekemistä suomalaisilla sotilailla on Afganistanissa. Suomen Yle kertoi syyn 23.11.2020 joko tahallaan tai vahingossa. Tärkein syy on Yhdysvaltojen miellyttäminen.
Suomalaisten politiikkojen ja kenraalien Yhdysvaltain nuoleskelu ei
enää ole hauskaa, se on säälittävää. Suomalaiset Ylen mukaan ovat
oppineet paljon sotataitoja.
Yhtä ensiarvoisen tärkeää asiaa eivät suomalaiset ole oppineet, ei myöskään isäntämaan Yhdysvaltojen asemiehet. Sitä, miten aloitettu sota voitetaan. Olisiko Yhdysvaltain kenraalien kannattanut kuunnella venäläisten varoituksia, sitä sotaa ei voi voittaa, sen totesivat jo aikoinaan englantilaisetkin.
Amerikkalaisten lähtö (pako) Afganistanista lähenee. Sinne hukattiin dollareita valtavat määrät, tuotettiin valtavia kärsimyksiä siviili
asukkaille. Monta turhaa sankarivainajaa tuli jenkkienkin kohdalle, henkisesti ja ruumiillisesti haavoittuneita tuntematon määrä. Jälleen yksi
turha sota osoitti, kuinka tärkeää olisi suorittaa Yhdysvaltain presidentiksi pyrkiville täydellinen mielentilan tutkimus. Nykyinen presidentti eläisi
normaalissa maassa lukkojen takana.
Kun suomalaiset vetäytyvät Afganistanista isäntämaan joukkojen mukana, olisi suomalaisten tuotava avustaneet afgaanit Suomeen.
Talebanit ovat valtaan noustuaan armottomia vihollisia auttaneita koh
taan. Loppukaneettina toteaisin - ei historia ole opettanut jenkkejä eikä
suomalaisia. Pääsivätkö Yhdysvallat ja Suomi liian vähällä toisesta maail
mansodasta?
Reino Welling
eläkeläinen ja sotaorpo Jämsänkoskelta

Tampereen taloudenhoito ei vakuuta
Tampereen kaupungin talous on jo kymmenen vuotta peräkkäin ollut vahvasti alijäämäinen. Tänä vuonna alijäämä näyttää yllättäen
uusimman tulosennusteen mukaan kääntyvän seitsemän miljoonan
euron verran plussan puolelle. Syy on yksinkertainen. Tampere on
saanut harkinnanvaraista avustusta valtiolta koronaepidemiasta aiheutuvien menojen peittämiseksi sekä peruspalveluihin että liikenteeseen. Valtion ylimääräiset tukitoimenpiteet ovat kaikkiaan tänä
vuonna yhteensä yli 52 miljoonaa euroa.
Kuva: Markku Huhtala

Kukin kykyjensä mukaan
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Pidentyvä riippuvuus perusturvasta pakottaa uudistuksiin. Siksi sosiaaliturva on nähtävä osana uutta hyvinvointimallia. Tästä mm. puhuu Jari Heinonen kirjassaan ”20- luvun hyvinvointimalli.” (KÄ 3/2019, sivu 6)
Eli Tampereen kaupungin tulosennuste ei ilman valtion laajoja tukitoimenpiteitä olisi kovin kummoinen, pikemminkin entisenkaltainen. Tampereen kaupungin talous
on kuitenkin vielä huonommassa
kunnossa kuin, mitä jatkuvat alijäämäiset tilinpäätökset kertovat. Velalla tehdyt ylisuuret investoinnit ovat
velkaannuttaneet kaupungin kor
viaan myöten. Koko kaupunkikonsernin investointimenot ovat jo vuosia olleet useita satoja miljoonia euroja vuodessa. Ensi vuonna kaupunkikonsernin investointien kokonaissumma nousee pormestarin budjettiesityksen mukaan 560 miljoonaan

euroon. Tänä vuonna investointitaso on 500 miljoonan euron luokkaa.
Kaupunkikonsernin velanottoa tulee tarkastella kokonaisuutena, koska viime vuosina lähes kaikki Tampereen suuret investoinnit on toteutettu kaupungin osakeyhtiöiden
kautta, muun muassa ratikka ja uusi
keskuspuhdistamo.
Koko kaupunkikonsernin velka on jo nyt kahden miljardin euron tasolla. Tästä emokaupungin
osuus on hiukan alle puolet ja sen
yhtiöiden osuus vähän yli puolet.
Velkaa on tällä hetkellä 8400 euroa
kutakin kaupunkilaista kohti. Tällä
vauhdilla velka on edelleen kasva-

massa nopeasti.
Kun jatkuviin alijäämiin ja
paisuviin velkamääriin on päädytty melko hyvän talouskehityksen aikana, voi perustellusti kysyä,
miten kaupunki tulee selviytymään
koronaepidemian ja sen seurauksena päälle kaatuvan laskusuhdanteen tuomista mittavista haasteista
sekä SOTE -uudistuksesta. Yksistään
SOTE-uudistus on viemässä Tampe
reelta lähes kahden miljardin euron
vuosibudjetista 830 miljoonaa euroa vuositasolla maakunnalle. Mitä
tapahtuu, kun työttömyys kasvaa,
verotulot hiipuvat ja korot nousevat? Lisävelalla ja valtion lisätuellako tästä selvitään? Tuskinpa.
Tampereella tulisi lähteä sii
tä, että kaupunkia kehitettäisiin
lakisääteiset palvelut edellä. Kaikille kaupunkilaisille tulisi turvata ensisijaisesti hyvät palvelut.
Investoinnit sen sijaan tulisi asettaa
tärkeys
järjestykseen ja toteuttaa
niis
tä tärkeimmät. Investoinnit
ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpi kysymys on, mihin investoidaan.
Tässä kaupunkilaisten kuuntelemi
nen olisi äärettömän tärkeätä. Näin
kaupungin talous olisi saatavissa
tasapainoon ilman veronkorotuksia
ja samalla kaupunkilaisten tärkeät
peruspalvelut voitaisiin turvata.
Kuntapolitiikka ei ole tähtitiedettä,
mutta muutos Tampereella edellyttää nykyisen kuntapoliittisen linjan
olennaista kääntämistä. Tämä on tulevien kuntavaalien pääkysymys.
Jari Heinonen
VaTa ry:n puheenjohtaja
valtuustoryhmän varapuhj.

Yhteisöllisyys ei ole vaikenemista
Lieksan lehden (10.12) pääkirjoituksessa on käsitelty valitustani
yleisellä tasolla, kuten asian tilan huomioiden on toivottua, joskin
”vallan vahtikoiramaisuus” on muuttunut puudelin elkeiksi. Asiasta on – ilmeisesti – tarkoituksella haluttu juridisesti tehdä mahdollisimman monimutkainen, päätös viedä läpi ”koronakesänä”, jolloin
osallistuminen on kaikilla tahoilla vaikeaa, niin mahdollisilla ”lausujilla” kuin keskustelijoillakin. Kuntien vaikeat päätökset tehdään
usein kesällä.
Kuva: Hannu Ikonen

Sivu 8

Partalanmäen vanhusten palvelutalo Lieksassa. 35 vuotta on rakennukselle aivan liian lyhyt elinkaari.
Rakentamisessa tulee siirtyä tekniikkaan, jossa sitä voidaan uusia ja
korjata. Tulee huomioida materiaalien säänkestävyys esimerkiksi riittävillä räystäillä ja sokkeleilla. Purkaminen voittojen keräämiseksi ei ole
peruste perinteisen rakennuskulttuurin hävittämiselle.
Avoimen yhteiskunnan, yhteisöllisyyden suurin vihollinen on ”vaikenemisen laki”, joka rakentaa demokratian irvikuvaa ja ne jotka keskustelevat, ”salametsästävät” nimettöminä mediassa tai sosiaalisessa mediassa, ovat yhteisöllisyyden suurimpia vihollisia. Oikeudelliset prosessit ovat vaikeita ja kalliita. Ne rajaavat kansalaisten osallistumista,
yhteisöllisyyden edellytyksiä on säädöksin rajattu.
Taannehtivasta oikeudesta
meillä on kokemuksia, historialli
sesti näkyvimpänä sotasyyllisyysoikeudenkäynti, vaikka se on länsimaisessa-, roomalaisessa oikeuskäytännössä kielletty. Tulevia päätöksiä
”ennakoiva oikeus”, jossa pyritään
ennakoimaan esim. omaisuuden
siirroin tulevia päätöksiä, on sitä vas-

toin oikeuskäytännöissämme sallittu. Tässä tapauksessa – julkilausuttunakin – oli kysymys SOTE-lakien
ennakoinnista. Pörssin termein kysymys oli ”sisäpiiritoimesta”.
Hallitus oli aiemmin ilmoittanut, ettei tällaisiin ”ennakointeihin” ollut syytä ryhtyä. Tapauksessa päähallituspuolueiden edustajat, SDP ja Keskusta Lieksassa tallasivat opposition (PS ja Kokoomus)
”miinaan”, päättivät luopua kaupungin kiinteistöomistuksesta ja siirtää
toiminnot yksityisiin, ”investorei
den” tiloihin kuten tuototkin. Valtakunnassa kokemukset investorei
den omistuksista ovat kielteisiä.
Kriisit ja kiire tuottavat aina yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kehnoja tuloksia kansalaisten ja demokratian kannalta. Tästä

näkyvimpänä on valtakunnan tasolla ollut lainvalmistelun heikko taso. Kriisi voi olla todellinen tai
auktoriteettien päätöksentekijöille
uskottelema ja Lieksan tapauksessa päätöksentekijöiden uskoma,
että kaupungin SOTE-rakennuskanta on elinkaarensa päässä. Rakennusten keski-ikä on noin 35 vuotta,
mikä on ehdottomasti liian vähän
”elinkaareksi” mille hyvänsä rakennukselle. Toiminnalliset puutteet on
korjattavissa.
Hallintolainsäädännössämme
on vakava puute, jos päätös palautetaan tai kumotaan. Niin tehdyistä
virkavirheistä tai virkarikoksista ei
joudu kukaan vastuuseen, jos kukaan ei niistä nosta erillistä kannetta, mikä on erittäin vaikeaa ja harvinaista, syiden kätkeytyessä esim.
liikesalaisuuksien taakse. Hallintooikeuksien tulisi tuottamuksellisen
virheen havaitessaan käynnistää
syy-/syytetutkinta automaattisesti,
autonomisesti.
Nyt SOTE-lakien edetessä
Eduskuntaan on julkituotu, että
kunnille ja tuleville SOTE-maakunnille on rahoitusta tulossa, että
SOTE-kiinteistöjenkin toiminnallinen- ja rakennustekninen taso
pystytään turvaamaan ajan vaatimusten mukaisena. Toivottavaa
olisi, että Siun-sote tulevaisuudessa pystyisi järjestämään toimensa
omissa tiloissaan, kuten kunnallinen
sosiaali- ja terveystoimi aikanaan,
sekä keskitetysti koordinoimaan remontti- ja uudisrakennustarpeensa
paikallisia alan yrittäjiä työllistäen,
että työt ja verokertymät jäisivät kotiseuduille.
Rauhaisaa Joulua
Hannu Ikonen
Lieksa
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EDESSÄ NÄLKÄVUOSIA

Kuva: Ville Rahikainen

Kun pysähtyy hetkeksi katsomaan tätä nykykyistä yhteiskunnallista menoa, ei voi kuin hämmästellä, miten ihmeessä tähän on tultu.
Väestön huomio on keskitetty yhteen asiaan, koronaan, niin valtavalla koko median pommituksella, että väestöstä on tullut suorastaan hysteeristä. Näin siitäkin huolimatta, että THL:n mukaan kaikki Corona-19 virus-tartunnan saaneet ovat tervehtyneet, sillä vasta vuoden kuluttua selviävät siihen kuolleiksi kirjattujen todelliset
kuolinsyyt. Olkoon miten tahansa, niin lääketeollisuus on joka tapauksessa löytänyt kultakaivoksen, joka tuottaa sille satoja miljardeja dollareita. Vastaavia ei löydy joka vuosi eikä edes joka vuosikymmenellä.

Työttömien Keskusjärjestö muistutti ”vasemmistohallituksen” ministereitä burjettiriihessä työttömien ja eläkeläisten oikeuksista. Jo kertaalleen hylätty ”Aktiivimalli 2” mukainen esitys työllistämisohjelmaksi herätti hilpeyttä. ”Eläkeputken” poistaminenhan ei luo työpaikkoja.
Leikkauksia vehkeillään
koronan ja mediamyllytyksen varjossa
Kuluneen vuoden pressanvaalien
ja koronan mediamyllytyksen alle
ovat jääneet todella suuret valmistelut työmarkkinoiden, eläkeputken
ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan, sekä sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoidon mullistamiseksi. Myös
vanhuus- ja leskeneläkkeet on taas
kerran nostettu ongelmaksi, mikä
se ei ole, kun sillä on todella valtavat rahastot. Aiemmin näitä niin sanotun hyvinvoinnin perusteiden järkyttämisiä perusteltiin kestävyysvajeella. Nyt tilanne on koronan vuoksi
entistä vaikeampi, kun valtio on velkaantunut yhden vuoden aikana yli
kaksikymmentä miljardia euroa. Siksi näyttää, että sosiaaliturva ja kaikki
hyvinvointipalvelut on pantava uusiksi, ajettava alas.
Tosin tässä hädässä on tehty
myös tutkimus mahdollisesta verotuksen uudistamisesta. Vastaajista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että pääomaverotus on muutettava
progressiiviseksi. Tähän valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) vastasi kylmän rauhallisesti, että ei käy,
kansa on väärässä. Ilmeisesti Vanhanen on samaa mieltä myös yritysverotuksen tasosta ja porsaanrei’istä
siitä huolimatta, että esimerkiksi kolme suurinta metsäjättiä maksoi voitoistaan yritysverona vain 6,6
prosenttia. Kaikki viittaa siihen, että
olemme menossa lujaa vauhtia kohti nälkävuosia.
Maailma Suomi sen mukana
on siirtynyt lopullisesti aikaan,
jossa kapitalisteilla on kovat piipussa, mutta ay-liikkeen johtajat nukkuvat. Sinä kuvastuvat jäsenistön
välinpitämättömyys ja päätösvallan luisuminen yksin johtajien käsiin. Yhteiskunnallinen päätösvalta siirtyy yhä enemmän oikealle,
suurpääoman edustajien käsiin. Sitä suurkapitalistit havittelevat, sillä
enää heille ei riitä vähäiset, eikä edes
kohtuulliset voitot. Nyt ne kalastelevat enimmäisvoittoja. Se puolestaan
tarkoittaa sitä, että kilpailijat on saatava pois markkinoilta.
EU on Suomelle todellinen
ongelma
Tuotanto. Edellinen lama tai taantuma, miten kukin haluaa sitä nimittää, alkoi 2009. Silloin 2010 rahas-

sa laskien tuotannon määrä putosi 382,9 miljardista 346,6 miljardiin
euroon, 9,5 %. Taantumaa edeltänyt
tuotannon määrä 386,6 miljardia
saavutettiin vasta 2018. Nyt alkanut
uusi koronalla synnytetty lama alkaa
tänä vuonna. Viime vuoden tuotanto oli 392,1 miljardia ja arvion mukaan tänä vuonna se on 352,9 miljardia euroa eli 10,0 % edellisvuotta pienempi. Kaikki maailmantalou
den merkit viittaavat siihen, että vasta 2036 tuotanto saavuttaa
395,8 miljardia euron määrän eli lamaa edeltäneen tason. Sen jälkeen
se taas hieman laskisi niin, että 2040
se olisi 389,8 miljardia euroa. Kaavio
1. Edellinen lama kesti kauan, peräti 9 vuotta, mutta nyt alkanut koronalama näyttää kestävän ainakin
15 vuotta.
Tässä yhteydessä kannattaa
panna merkille, että EU jarruttaa
periferiassa sijaitsevaa Suomen taloutta. Suomi on sille hurja nettomaksaja, vaikka sen pitäisi olla nettosaaja suurten sää- ja logistiikkakustannusten vuoksi. Lisäksi EU vaatii Euroopan talouden elvyttämiseksi Suomelta hurjan määrän miljardeja. Kaiken kukkuraksi EU kieltää Suomelta edullisen Venäjän kaupan. EU
on Suomelle todellinen ongelma, johon suomalaiset äärimmäisen heikot poliitikot ovat syyllisiä.
Kuriositeettinä on vielä todettava, että tässä tuotannon määrä on
se, jota meidän kansantalouden nerokkaat tiedemiehet ja tutkijat eivät
ymmärrä. Heille järjetön bruttokansantuote on elämän perusta, vaikka
se on vain noin puolet tuotannosta.
Heidän on aivan mahdotonta ymmärtää, että tuotanto vaatii myös
varastojen jatkuvaa uusimista. Heille
on käsittämätöntä, että kaikki tavarat tuotetaan aina varastoihin. Mutta ei välitetä siitä, sillä se on heidän
ongelmansa.
Työn tuottavuuden kasvu
ei aina lisää työllisyyttä
Työn tuottavuus. Työn tuottavuus
yhteensä on kansantaloudessa ja
kapitalistisissa yrityksissä jokaisessa
erikseen kaiken kilpailun ydin. Yritys,
jonka tuottavuus kasvaa muita paremmin ja nopeammin, selviää kilpailussa ehjin voittajan nahoin, kun
muut joutuvat nuolemaan kuolettavia haavojaan, haavoja, jotka ajan
oloon johtavat toiminnan loppumi-

seen. Tämä kilpailu on raakaa, eikä
sitä voi vastustaa, sillä kapitalisti, joka luopuu kilpailusta, on saman tien
entinen kapitalisti. Sen seurauksena
yhteiskunnan yhteenlaskettu työn
tuottavuus kasvaa vääjäämättä äärimmäisen harvinaisia poikkeuksia
lukuun ottamatta.
Tänään näyttää siltä, että
kun (edelleen 2010 rahassa) vuoden 2019 tuottavuus oli 107,94 euroa työtunnissa, niin tänä vuonna,
2020, se olisi mm. etätöiden vuoksi
poikkeuksellisesti hieman pienempi eli 106,86 euroa tunnissa, mutta
vuonna 2036 se olisi 133,45 euroa
tunnissa. Näin ollen tällä kaudella
tuottavuus kasvaa pitkään aikaväliin (2000–2019, 2,02 %/v) verraten
ja varovasti arvioiden varsin hitaasti,
vain 1,57 % vuodessa. Vuoteen 2040
mennessä se kasvaa 141,50 euroon
tunnissa. Kaavio 2.
Työllisyys on suoraa seurausta tuotannosta ja työn tuottavuudesta. Kun tuotanto jaetaan työtunnin tuottavuudella, saadaan tuloksena tuntien määrä, joka tuotantoon on käytetty. Tässä on huomattava, että Tilastokeskus ryhtyi 1998
uuteen työtuntien keräilyn käytäntöön. Siihen asti todelliset tunnit kerättiin työnantajilta, mutta sen jälkeen se siirtyi Työvoimatutkimukseen. Se tapahtuu puhelimitse työikäisiltä. Tämä tutkimus on epävarma ja antaa mahdollisuuden manipuloida tuntien määrää. Tutkimuksessa on valtava määrä muuttujia.
Siksi niitä manipuloimalla virallisten
tuntien määrään on ilmestynyt haamutunteja ja kokonaismäärä on kasvanut järjettömän suureksi.
Jakamalla tuotannon määrä
tunnin työn tuottavuudella saadaan käytetyt työtunnit. Vuonna
2019 tehtiin töitä oikeasti yhteensä 3632,7 miljoonaa tuntia, mutta
vuonna 2036 tehdään vain 2 965,8
miljoonaa tuntia. Tämän mukaan
työtunnit vähenevät merkittävästi
niin, että 2040 tehdään enää 2 751
miljoonaa tuntia. Kaavio 3.
Tulevaisuuden työttömyysaste lienee heikko
Työttömyysaste. Työttömyysaste voidaan laskea kahdella tavalla.
EU:n nykymääräysten mukaan se
lasketaan tavalla, jolla se saadaan
mahdollisimman alas. Siinä työvoimatutkimus on verraton työväline,
kun työpaikaksi voidaan määritellä
äärimmäisen lyhyt pätkätyö tai työpaikka, jossa tekijä tekee vain muutaman tunnin viikossa. Työpaikaksi
voidaan siis laskea sellainenkin työmäärä, joka ei turvaa edes alkeellisintakaan toimeentuloa. Tässä Työvoimatutkimus on julma työkalu.
Toinen mahdollisuus ja rehellisempi on laskea työttömyysaste vertaamalla tehtyjä tosi tunteja työvoimalla käytössä oleviin tunteihin. Virallisen väestöennusteen
mukaan työikäinen väestö supistuu
vuodesta 2010 vuoteen 2040 mennessä noin 204 tuhannella 3 343 tuhanteen henkeen, josta työvoiman
osuus olisi 2 741 miljoonaa henkeä.
Kun normaali työvuosi ylitöineen on
1 765 tuntia, niin työvoimaa on tarjolla 4 838 miljoonaa tuntia. Mutta
kun töitä tehdään 2 751 miljoonaa
tuntia, työttömyyteen haaskaantuu
2 087 miljoonaa tuntia. Se on työttömyysasteena 43,1 %. Kaavio 4.
Tulevaisuus-ennusteen tai paremminkin arvion mukaan palk-
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katyöläiset menet- Kaavio 1
tävät työtuntien vähenemisen (työttömyyden) seurauksena joka vuosi entistä
enemmän palkkatuloja. Vuoden 2040
kohdalla menetys
olisi vähintään 3,0–
3,5 miljardia euroa.
Kaikki – sotun alasajo ja kasvava työttömyys – viittaa siihen, että edessä
ovat pitenevät leipäjonot, pahenevat
Lähde: Tilastokeskus, ennuste Kai Kontturi
nälkävuodet.
Kaavio 2
Yritysveron
alentamisvaatimus ahneutta
Tähän liittyy saumattomasti kapitalistien lakeijoina toimivat talousnerot.
Taas kerran he ovat
nostaneet pöydälle vaatimuksen yritysverojen alentamisen 20 %:sta 15
%:iin. Selitys on vanha; sillä parannetaan
kilpailukykyä ja tuetaan työllisyyttä. Yritysverolla ei ole mitään tekemistä kilpailukyvyn kanssa, Kaavio 3
kun vero peritään
yrityksen voitosta
eli siitä kuinka hyvin yritys on selvinnyt kilpailussa.
Yksikään yritys ei elä eikä kuole veroihin vaan siihen, kuinka hyvin se
selviää muita yrityksiä vastaan kilpailussa, jonka ytimenä on
työn tuottavuus. Esimerkiksi kotimarkkinoilla yritysvero on
kaikille sama, mutta
työn tuottavuus kaiKaavio 4
killa kunkin kyvyn
mukaan erilainen.
Tämä halutaan salata, että kapitalistit
voisivat kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa nostaa itselleen mahdollisimman suuren osan
voitosta. Samaan ahneuden kategoriaan
kuuluvat myös osinko- ja muut pääomaverot, joita niitäkin
halutaan alentaa.
Omistuksen
keskittyminen
vie umpikujaan
Lopuksi. On syytä korostaa, että ennusteet ovat aina ennusteita. Ne voivat olla ala- tai yläkanttiin. Vasta aika
näyttää, miten käy. Joka tapauksessa kannattaa pohtia, mihin työväenluokka on ajautumassa ja mihin työväenliikkeen on varauduttava. Se on
kuitenkin selvää, että kapitalistien
välinen kilpailu johtaa vääjäämättä pääomien omistuksen keskittymiseen. Lopulta se ajaa koko järjestelmän ennemmin tai myöhemmin
umpikujaan, josta se ei pääse ulos.
Nykykyinen yhteiskunnallinen meno ja valtamedian hysteerinen kansan aivopesu ja kansan
alistaminen on voimassaan ennen
näkemätön. Väkivaltalainsäädäntöä uusitaan, sodan aikaan kuuluvaa poikkeuslakia on käytetty lähes

raaimmalla tavalla. Sillä hallitus on
häikäilemättä osoittanut väkivaltaista voimaansa, sillä on kansaa nöyryytetty ja toistaiseksi se on siihen
alistunut. Yhteiskunnallinen jännite
kasvaa koko ajan. Yhteiskuntarauha
ajautuu myös nöyryyttämisen seurauksena kohti vakavaa häiriintymistä. Milloin ja mitenkä kasvava jännite laukeaa, se jää nähtäväksi.
Työväenliike laidasta laitaan
on asetettu suurten haasteiden
eteen, vaikka se ei sitä näe tai ei halua nähdä. Lähteekö kansa liikkeelle ilman tai jopa vastoin työväenliikkeen tahtoa, sekin jää nähtäväksi.
Kai Kontturi
Toimituksen väliotsikot
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Kansan ääni toivottaa Suomen työkansalle uutta vuotta 2021

Irti EU:n uusliberalismista, Nato-militarismista ja..
Kommunistien Liitto
Suomen Työväenpuolue ry
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
STP:n Helsinki ryhmä
Suomen Työväenpuolueen Turun
Seudun osasto ry
Kommunistien Hermanni-Vallilan
osasto ry
Tampereen SKP:n Kaukajärven
osasto ry
Hermannin Naiset ry
Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistys ry
Juche-aatteen opintoyhdistys ry
SFT:n hallitus

Espoo

Timo Kangasmaa
Kalevi Hölttä
Anneli Pennanen
Ville Rahikainen
Matti Orava
Timo Nieminen

Tommi Lievemaa
Punapaita ja
Sinipaita
Espoon Leipäpappi

Helsinki

Eira Kärki
Marja-Liisa Juvonen
Heikki Uusimäki
Juha Kärki
Ulla Hämäläinen
Kata Nurmi
Lauri Paronen
Juha Kovanen

Ingrid Hämäläinen
Elina Tala
Sirpa Mittilä
Heikki Männikkö
Tarja Männikkö
Hipsu
Hannele Salava
Nelly & Mishka
Pekka Tiainen
Kaarina Heikkinen
Kai Kontturi
Raika Kontturi
Juho Haavisto
Elina Kämppi
Palstapuutarhuri
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Leena Hietanen
Janne Rahikainen

Vantaa

Tuusula

Markku Nieminen

Porvoo

Tampere

Pirkko Nokkala
Tuukka Wahrman
Aune Manelius
Matti Wahrman
Kalevi Wahrman
Tommi Wahrman
Kaija Siippainen
Hannu Hämäläinen
Vera Wahrman
Saga Wahrman
Eva Wahrman
Hannu Henttonen
Raimo Järvelä
Casimir Spring
Frank Larsson
Hanna Sormunen
Tapio Kulmala

Hannu Huhtala
Leena Huhtala
Juhani Brander
Reine Lindeman
Jari Heinonen
Risto Koivula
Taavi Lintunen
Kauko Kyllönen
Irmeli Saarijärvi
Eino Saarijärvi
Henry Lindeman
Jenna Kaikkonen
Riina Ahonen
Jussi Leppäkoski
Kaarina Vuori
Pentti Möttönen

Hämeenlinna

Vuokko Servo

Pasi Ranki
Kalevi Hämäläinen

Lempäälä

Orimattila

Rovaniemi

Pentti Kataja
Sirpa Kataja

Unto Nikula

Jämsä/Jämsänkoski

Pekka Kokkinen

Reino Welling
Mirja Welling
Matti Peltonen
Raili Peltonen
Veikko Flyktman
Tapio Hakanen
Teuvo Vuorenpää
Liisa Vuorenpää

Heikki Leinonen

Varkaus

Pentti Pitkänen
Pieksämäki

Jokioinen

Unto Kiiskinen

Kihniö

Lieksa

Loimaa

Hannu Tiainen

Hannu Ikonen

Juha Kieksi

Virrat

Sonkajärvi

Mellilä

Mirjam Virkki

Markku Hongisto

Hämeenkyrö

Uusikaupunki

Jorma Kangasniemi
Kalevi Nurmi
Jouko Kangasniemi

Martti Korhonen
Yrjö Huttunen
Veikko Heikkinen
Juha Rönkkö
Erkki Kauppinen
Asko Julkunen

Heikki Ervasti
Esko Rintala

Timo Nieminen

Turku

Esko Koivisto

Oulu

Markku Huhtala
Harry Rajala

Karkkila

Riihimäki

Nokia

Anja Saarikko
Timo Saarikko

Anne Luukkonen
Silja Mölkänen
Keijo Uusiprosi

Peräseinäjoki

Jartsev
Wanha Seppä
Lahti

Cilla Heiskanen

Kuopio

Juhani Tanski
Lapinlahti

Meeri Luhtala
Viljo Heikkinen

Paavo Junttila

Karhula
Andalusia

Ei Natoa Suomeen, ei sotalentokoneille, rahat
terveydenhuoltoon ja
vanhustenhoitoon.
Terttu & Pasi Mylly
Pori
Työkansan yhtenäisyys
perustuu työväenluokan yhteiseen maail
mankatsomukseen.
Varmistakaa, että laukus
tanne löytyy työläisen
käsikirja: ”Dialektisen
materialismin perusteet”.
Ilman tieteellisen maailmankatsomuksen perusteita emme selviä.
Heikki Männikkö
Helsinki
Tovereille parempaa uutta vuotta 2021 toivottaa:
Tampereen SKP:n Kaukajärven osasto ry.
Korona-aika paljastaa.
Ihmiskunta selviää yhteisen yhteiskuntajär
jestelmän, suunnittelun avulla. Suunta kehitettävä sosialismiin ja
kommunismiin.
Wanha Seppä,
Peräseinäjoki
Kansan ääni ja Kansan äänen järjestöt kiittävät tovereita tehdystä työstä. Jaksakaamme
eteenpäin työväenluokan voittoon saakka!

Onko kansa ongelma myös ”vasemmistohallitukselle”?
Tiedotusvälineistä itsenäisyyspäivän aikoihin kuulimme uutisia tutkimuksesta, jonka mukaan ”suomalaisten maanpuolustustahto laskee edelleen, ollen nyt 30
prosentin luokkaa ja Nato-jäsenyyttä vastustaa enemmistö suomalaisista”.
Tämä on kova paikka natottajille, sotaratsuille, poliittiselle eliitille ja isäntämaa kätyreille. Edellisen vastaavan
tutkimustuloksen tieto oli,
että ”nuorten miesten kieltäytyminen armeijasta oli
lisääntynyt merkittävästi ja
Nato-jäsenyyden vastustus
oli yli 60 prosenttia”. Nöyräksi ja kiitolliseksi tulokset tekee ihan tavallisen rauhantahtoisen veronmaksajan.
Kansa ei vaan taitu eikä taivu kaikenlaisenkaan sotakiihkoilun edessä eikä Venäjällä uhkailun jatkuvassa
myllytyksessä.
On syytä huomioida

myös, että kyselyt tehdään
yleensä nuoremmille ikäryhmille. ”Iäkkäämpien ihmisten
syrjäyttäminen mielipidetiedusteluista on selvää ikäsyrjintää” kirjoittaa Marja Jylhä,
Gerontolog. prof. Silta-lehdessä 10/2020. Iäkkäämpi väestö
on kokenut sodat, rakentanut
Suomen hyvinvointiyhteiskunnan ja kansansivistyksen
sekä nostanut korkealle rauhan-ja ystävyyden lipun. Se on
rakentanut yhteiskuntaa tuleville sukupolville.
Kansalaiset ovat lähestyneet viimeaikoina Marinin ”vasemmistohallitus-

ta” historiamme kalleimman
ja vaarallisimman hävittäjähankinnan ”uudelleen harkitsemiseksi”. Korona-ahdingon
aiheuttamien kärsimysten
vuoksikin hyökkäysaseisiin
tuleville vuosille varatut 10-40
miljardia tulisi käyttää kansan
hyvinvointiin. Suomen ulko-,
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka olisi palautettava soti-

laallisesti liittoutumattomaksi. Olisi palattava yhteistyön ja
rauhan linjalle sekä aloitteellisuuteen kansainvälisessä politiikassa. Tästä esimerkkinä
pres. Kekkosen koollekutsuma kansainvälinen Helsingin
aseidenriisuntafoorumi 1975.
Suomen puolustusbudjettia kasvatetaan Naton

vaatimalle 2% tasolle BKT:stä.
”Ensi vuoden puolustusbudjetin 54 prosentin kasvu hakee
vertaistaan Siprin tilastoissa.
Tällaista yhden vuoden kasvuprosenttia ei äkkilukemalla löydy ”, kirjoittaa Rauhan
puolesta-lehti 5/2020 ja jatkaa, että Suomi lähestyy kymmenen kärkeä maailman sotilasmenoissa ja asukasta kohti
Suomi ohittaa tilastoissa kirkkaasti monet perinteiset sotilasmahdit kuten Venäjän, Kiinan, Intian ja Saksan.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on puuttunut HXhankkeen hintaluokkaan ja
kansanedustaja Johannes
Yrttiaho (VL) on jättänyt kysymyksen ”eduskunnan budjettivallan toteutumisesta”. On
myös esitetty kysymys: Valehteleeko puolustusvoimat Pentagonin selvityksessä Suomel-

le tarjottavista aseistuksista ja
tulevista kustannuksista ja
puolustusvoimien vedätyksestä. Puolustusministeriön ohjelmajohtaja Lauri Puranen kieltäytyi Hesarille (15.10-20) asiaa kommentoimasta, kirjoittaa Rauhan
puolesta-lehti.
EU:n aktivoi korona elvytyspaketin kanssa myös
keväällä 2020 finanssipoliittisiin sääntöihin ”poikkeuslausekkeen, joka sallii vakaus-ja kasvusopimuksen
säännöistä poikkeamisen
toistaiseksi”. Siksi ”vasemmistohallitus” ei ole köyhä
eikä kipeä, vaikka kansa sairastaa ja köyhtyy, sodan pelko kasvaa ja militarisoituminen oireilee myös väkivallan
lisääntymisenä.
Rauhanaktiivi
Reine Lindeman
Tampereelta

..kuntapalvelujen puolesta, yksityistämiselle ja sote-kaappaukselle SEIS !
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Juhani Tanski:

2020 - Väinö Linnan, isäukkoni ja monien JR 8:n jermujen juhlavuosi
Sain kesällä 2017 yllättävän viestin sähköpostiini – Tuntemattoman
sotilaan tuotantoyhtiö lähetti kutsun elokuvan ennakkonäytökseen
joko Hämeenlinnaan, Lahteen tai Joensuuhun, koska olen Väinö
Linnan teoksen Vanhalan esikuvan Paavo Tanskin vanhin poika.
Olin viestin saadessani sattumoisin Virossa ja paluumatkalla kävin
katsomassa Aku Louhimiehen ohjaaman filmin Lahdessa. Elokuvan
teema on minulle hyvin läheinen - samoin kirjailija Linna.

mestyi 1948 Linnan toinen romaani ”Musta rakkaus” - tamperelaisen
työläisperheen tyttärestä ja nuoresta ylioppilaasta.
Teos oli jo kohtalainen myyn
timenestys. Linna itse häm
mäs
tyi kirjan saamasta vastaanotosta.
Kustantajan edustajalle hän
uskoutui
pitävänsä
teosta
epäonnistumisena. ”…minä inhoan
sitä kuin vastateurastettua sianlihaa.
On niin kovin surkeaa nähdä, miten
se suuri näkemys kuivuu tuollaiseen
muruseen. ”Joka tapauksessa hänet
palkittiin Kalevi Jäntin palkinnolla
ja nuorille kirjailijoille tarkoitetulla
akatemia-apurahalla vuonna 1952.
Tietoja perääntymisvaiheen taisteluista Linna sai
mm. veljeltään ja isältäni.

Väinö Linna (vas) ja Paavo Tanski
Jatkosota

”Sotasaalista” kotipuoleen

Linna kirjoitti sotakirjan jo sodan aikana, mutta WSOY palautti käsikirjoituksen kommentilla ”ajankohta ei
ole sopiva” ja ”ei julkaisukelpoinen
tyyliasun vuoksi”. Isäni kertoi, että
Linna heitti käsiksen kamiinaan kiroten: ”Vielä te perkeleet pyydättekin minua kirjoittamaan!”. Tätä pikku
kamiina-episodia ei Linna itse koskaan kertonut. Linna oli päättänyt,
ettei hän ole koko ikäänsä Finlaysonin laitosmiehenä. Linnan ennustus
toteutuikin vuosia Pohjantähti-trilogian ilmestymisen jälkeen.

Kun sota sitten loppui, ”taistelijapari” otti sotasaalista kotiin vietäväksi.
Linna vei Kertun Salomiehikkälästä
Tampereelle ja isäni Eevan Hauhialta Punkalaitumelle. Isäni teki koulutushommien lisäksi vääpelintöitä
Salpalinjan koulutuskeskuksessa ja
haki läheisestä talosta maitoa alokkaille ja tutustui siten talon tyttäreen. Sen seurauksena minäkin kirjoitan tätä tarinaa.

Taistelijapari rintamalla ja
kouluttajina
Isäukkoni oli Linnan läheinen ”taistelijapari” lähes koko jatkosodan
ajan. Linna poltti isän annostupakat ja pesi hänen pakkinsa ja joskus paitansa sekä antoi joskus evästäkin. Linna oli kova tupakkamies ja
isäni arvosti kulinaarisia nautintoja
– kuten Petroskoin Veeruskakin havaitsi antaessaan hänelle lempinimen ”Ylen sankia priha”. Linna ei ollut rintamalla perääntymisvaiheessa. Ensin hän oli vähän aikaa Mustialassa kouluttajana ja sodan loppuvaiheissa isäni kanssa Miehikkälässä Myllylammen Salpalinjalla kouluttamassa 17-19-vuotiaita alokkaita tykinruoaksi.

Esikoisteos Päämäärä
Päämäärä valmistui 1946, mutta hän
ei ollut siihen tyytyväinen ja kirjoitti sen uudelleen. Se saatettiin matkaan suurieleisesti kustantajalle Runebergin päivänä. Päämäärä julkaistiin keväällä 1947. Se arvosteltiin lupauksia herättäväksi, joskin vain kohtuulliseksi romaaniksi.
Kirjan ilmestymisen huomattuaan
tamperelainen kirjailijapiiri ”Mäkelän piiri” pyysi Linnan mukaan toimintaansa. Joukosta muodostui hänelle tärkeä kirjallinen ystäväpiiri ja
taustaryhmä. Mäkelä vetosi kustantaja WSOY:hyn ennakoiden maksamiseksi Linnalle apurahojen saannin
ollessa epävarmaa.
Musta rakkaus – vastenmielinen myyntimenestys
Kalevi Jäntin apurahan turvin il-

Musta rakkaus -romaanin Linna viimeisteli parissa viikossa lomallaan
meillä maalla. Äitini laittoi aamulla
eväät ja Väinö souti isäni serkun huvilalle Vehkajärven saareen, naputteli 8 tuntia kirjoituskonettaan ja palasi illalla perheitten pariin.

hän ei käynyt. Ehkä muistot olivat
liian kipeät tai ei ollut kyytimiestä.
Kuuntelin
korvat
hörössä
sotasankareiden jutut ja kun
Tuntematon ilmestyi, monet tarinat
olivat minulle tuttuja. Luin teoksen
moneen kertaan ja osasin pitkiä
pätkiä ulkoa.

dessä: ”Me haastattelimme pai
kallista väestöä ja vanhemmat
muistivat suomalaisen sotilaan.
Suhtautuminen
suomalaisiin
oli myönteistä ja he kertoivat
mielellään elämästään täällä sodan
seurauksena rajan taakse jääneellä
alueella.”

Sotatarinat Tanskin pirtissä

Yhteydenpito sodan jälkeenkin

Sota on onnenkauppaa

JR8:n porukka kokoontui useana kesänä meidän isossa pirtissä ja sotaa
muisteltiin. Linna sai aineistoa kirjaansa JR8:n sodan loppuvaiheista näistä keskusteluista. Romaanin
henkilöhahmot eivät ole - Rokkaa
lukuunottamatta - esikuviensa ko
pioita. Tampereen murretta puhunut kommunisti Lahtinen ei ollut
JR8:n sotureita ollenkaan. Lahtisella lienee ollut kaksikin esikuvaa, joista toinen pitkäaikainen SKDL:n kunnanvaltuutettu Kauko Lehtonen
Punkalaitumella. Hietanen ei kuollut ambulanssin palossa, vaan eli
pitkään sotasokeana Rymättylässä.
Hän ei käynyt Linnnan poppoon tapaamisissa – en tiedä olivatko sodan
muistot liian kipeitä vai eikö hänellä
ollut kyytimiestä.
Viljam Pylkäs (Rokan Antero)
oli pienviljelijä kannakselta,
kuten kirjassa todetaan. Sodan
jälkeen hän asui perheineen
evakkona
Punkalaitumen
Koskioisilla.
Tuntemattoman
Koskelan ja Lammion esikuvat
olivat nykyisen Kuopion alueelta.
”Vilttimies” Rahikainen oli muurari
Kauko Rummukainen Joensuusta.
Hietanen ei kuollut ambulanssin
palossa kuten kirjassa, vaan asui
pitkään sotasokeana Rymättylässä.
Linnan poppoon kokouksissa

Tuntematon sotilas on realistinen
kuvaus Linnan omista kokemuksista hyökkäysvaiheen loppuun asti ja varsin todenmukainen kuvaus
perääntymisvaiheen taisteluista vaikka toisen käden tietojen kautta,
koska Linna oli kouluttamassa alokkaita.
Linna kävi perheineen lap
suudessani 40- ja 50-luvulla
kesälomallaan kotonani Punkalai
tumella. Minä kyläilin isäukkoni
kanssa Linnan luona Tampereella ja
Hämeenkyrön maatilalla vuosittain.
Muistan katselleeni kirjahyllyn
päällä olevia ”Pohjantähden”
käsikirjoitusliuskoja ja aprikoineeni,
montako senttiä pino on
korkeampi kuin edelliskerralla.
Vuosi vuoden jälkeen kävimme
Pyynikin kesäteatterissa katsomassa
Tuntemattoman esityksen Linnan
kanssa. Koskaan ei portilla kysytty
pääsylippuja ja samalla ehdimme
vaihtaa kuulumiset.

Vaihtoehto rakentumassa Tampereen kuntavaaleihin
Kuntavaalit pidetään keväällä 18. huhtikuuta 2021. VaihtoehtoTampere (VaTa) on kansanliike, joka pyrkii rakentamaan vaihtoehtoa Tampereen kuntapolitiikassa. VaTa osallistuu kevään kuntavaaleihin, mutta tällä kertaa rakennetaan yhteislista yhdessä Tampereen Puolesta eli TaPu:n kanssa. Muitakin kriittisiä tamperelaisia ja
erilaisten kansalaisliikkeiden edustajia toki otetaan mieluusti mukaan ja aktiivisesti koko ajan myös haetaan mukaan. Ehdokaslista voi ja saa olla moniääninen eikä ryhmäkuria valtuustoryhmällä
tule olemaan. Ehdokkaita yhteislistalle voi asettaa kaikkiaan 100.
Yhteislistan lopullinen nimi päätetään yhdessä ehdokkaiden, kannattajien ja äänestäjien kanssa viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Se voisi olla vaikkapa ”ParempiTampere”.
Tällainen järkevä voimien kokoaminen mahdollistaa yhteislistalle
usean paikan läpimenon ja siten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen Tampereen kuntapolitiikassa. Jaettavaa tulee myös lautakuntiin, johtokuntiin ja kaupungin yh-

tiöihin sekä kuntayhtymiin, mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Edellisissä vaaleissa tällainen Yhteislista
olisi saanut 4 paikkaa, viides paikka
olisi jäänyt aivan hiuskarvan päähän
eli noin 300 äänen päähän. Tarkoitus
on, että VaTa tuo yhteislistalle noin

Viljami Pylkäs (Rokka) (vas), Kauko Rummukainen (Rahikainen) ja Paavo Tanski (Vanhala) Tanskin pirtin seinustalla

20-25 ehdokasta ja TaPu noin 3035. Muille mahdollisille yhteistyökumppaneillemme ja kansalaisliikkeiden edustajille jää näin kosolti
tilaa yhteislistalla.
Vaalityö on jo aloitettu ehdokkaiden hakemisella ja nimienkeräämisellä, sillä kukin yhteislistan ehdokas tarvitsee taakseen kymmenen tamperelaisen
äänioikeutetun allekirjoituksen.
Tervetuloa mukaan takomaan vaalivoittoa Tampereella!
Jari Heinonen
VaTa ry:n puheenjohtaja
040 - 7010199
jari.e.heinonen@gmail.com

Dokumentti JR8:n taisteluista
Vuonna 1993 Isäni ja Kauko Rummukainen (Rahikainen) olivat asian
tuntijoina TV2:n dokumentissa
”Tuntemattoman sotilaan jäljillä”.
Sitä kuvattiin 5 päivää Linnan porukan taistelupaikoilla - Petroskoin ja
Aunuksen tukikohdissa. Retkellä oli
oppaana myös Karjalan radion toimittaja, joka haastatteli Suomen sotureita paikalliseen radioon.
Isäni kertoi Forssan Leh

Isäni muistikuvia sodasta: ”Tammikuun 6. päivä ja olin kiväärillä vartiossa. Huomasin, kuinka varjo heilahti kiväärini vaipassa ja olin varma, ettei sieltä tule kuin vihollinen.
Samalla kuulin, kuinka kiväärin varmistin vedettiin irti. Mulla oli kaikki
niput auki ja lopulta heilautin konekivääriä joka suuntaan. Kun kurkistin näin kolmen metrin päässä kaatuneen miehen ja toinen pääsi kiven
taakse karkuun. Teltasta tuli nopeasti Pylkäs (Rokka), joka meni Vanjan
tykö ja kirosi minua kovaan ääneen.
Sie helvetin hullu, kun tuhosit hyvät huopatossut. Mikset sie ammu
ylemmäksi.”
Sota on usein onnenkauppaa.
Isäni kertoi olleensa vartiossa
parin tunnin vuoron Lotinanpellon
sellutehtaan sillalla. Vartion
lopussa joku korkeampi sotaisä tuli
utelemaan havaintoja vihollisesta ja sai tarkkampujan napin otsaansa.
Isäukon hengen pelasti se, ettei ollut
väkäsiä tai kuvia kauluksessa.
”Aika velikultia”
JR 8 jäi elämään Linnan romaanissa
- kaatuneetkin. Vanhala, Rahikainen,
Rokka ja monet kumppanit pitivät
säännöllisesti yhteyttä - viimeiseen
iltahuutoon asti. ”He olivat kuin
veljekset keskenään. Sitä se oli koko loppuelämä, Tuntematonta”, äitini muisteli. Isäni, ”Ylen sankia priha”,
yritti löytää asioista aina pientä pilkettä, sutkauttelija, sanoi äitini. ”Aika
velikultia”, päätti Linna romaaninsa.

Louhimiehen elokuva
Aku Louhimiehen elokuva on
ylivoimaisesti paras kolmesta
Tuntematon-versiosta. Louhimiehellä oli käytössään Linnan
sensuroimaton ”Sotaromaani”.
Alkuperäispainoksesta kustantaja poisti jatkosodan kritiikin. Kirjeessään WSOY:lle Linna aluksi
vastusti poistoja: “… pelkään niitä ihmisiä, jotka joskus tulevat ihmettelemään, että eikö tällä miehellä todellakaan ollut ainoatakaan sanaa sanottavanaan siitä
mentaliteetista, joka katsoo so-

dan jonkinlaiseksi inhimilliseksi arvoksi“. Linna totesi, että sotamiehet eivät olleet innostuneita
sotaan. “Mutta minä en laske tätä
heidän viakseen vaan ansiokseen.“
Uudessa Tuntemattomassa on kohtauksia, joita ei ole Linnan teoksessa. Saksan joukkojen
marssi rintamalle, Hitlerin vierailu
Mannerheimin synttärillä... Näkemättä jäivät hyökkääjien raiskaukset ja paritus, keskitysleirit - jopa
venäläisten vankien murhaamisleirit. Silti Louhimiehen elokuvaa
ei valittu vuoden ekokuvaksi. J.T.
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Moldovan marraskuun presidentin vaaleissa Venäjä hävisi. Voittajia
olivat EU ja Romania. Moldovan venäläismielinen istuva presidentti Igor Dodon hävisi lopulta reilusti marraskuun toisen kierroksen
presidentinvaalin. Liberaali, länsimielinen Maia Sandu (48) voitti 58
prosentilla, kun sosialisti Dodon (45) sai 42 prosenttia. Moldovassa
presidentti valitaan 4 vuodeksi. Äänestysvilkkaus oli moldovalaisittain korkea, 53 prosenttia.

Moldovalainen Vladimir Bukarski ei iloinnut Sandun voitosta hänen Soros-taustansa vuoksi.
Maia Sandu sanoi heti voittonsa jälkeen BBC:n haastattelussa, että hän
ottaa tehtäväkseen suunnata Moldovan kohti Euroopan Unionin jäsenyyttä. Se edellyttää, että Moldovan energiariippuvuus Venäjästä katkaistaan ja venäläiset rauhanturvaajat poistuvat Transnestriasta. Molemmat asiat ovat helpommin sanottuja kuin tehtyjä. Sandulta puuttuu parlamentin tuki, kun sosialistit muodostavat parlamentissa
enemmistön.
Vasallius ei kiinnosta
Dodonin tappion myötä hävisi myös
paikallinen venäläisvähemmistö ja
Venäjä. Maan pääkaupungissa, Chisinovissa asuva venäläinen ortodoksi Vladimir Bukarski ei iloitse Sandun voitosta.
Sandu on hänen mielestään
George Soroksen luomus, joka
pyrkii tekemään Moldovasta USA:n
ja Brysselin kolonian. Sandu käytti hänen mielestään ikävällä tavalla Venäjä-korttia vaaleissa houkutellen Venäjä-vastaisuudella ää
nestäjiä puolelleen. Sandu pyrkii
myös lähentymään Romaniaan. Valta siirtyy Yhdysvaltain lähetystöön.
Sandusta tulee heidän leikkikalunsa, Bukarski ennustaa.
Uusi roolimalli nuorille
naisille
Nuori naisyrittäjä Andreea Rusu
iloitsee Sandun voitosta. Hän on

Teksti: Leena Hietanen, akreditoitu Kansan äänen toimittaja Moldovan presidentinvaaleissa 15.11.2020
avannut miehensä kanssa Sushiravintolan heinäkuussa Chisinovin
keskustaan. Paikan ideana on palvella paikallisia take away-konseptilla. Silloin pandemia ja turistien
puute ei haittaa. Andreea on paluumuuttaja. Hän vietti Englannissa puolitoista vuotta. Hän kärsi koti-ikävästä. Hänen mielestään kukaan ei jätä kotimaataan ja perhettään vapaaehtoisesti. Hän toivoo, että uusi presidentti tuo erityisesti naisille uusia roolimalleja. -Moldovalaiset naiset ovat kauniita ja usein keskittyvät vain pyydystämään rikasta miestä. Maia Sandu näyttää, että nainen pystyy Moldovassa nousemaan omalla työllään vaikka presidentiksi, Rusu sanoo.
Väki pakenee Moldovasta
Moldova on Albanian jälkeen Euroopan köyhin maa. Moldovassa on
4 miljoona ihmistä, joista puoli miljoonaa asuu itsenäiseksi julistautuneessa Transnestriassa. Maan keskipalkka on alle 300 euroa. Köyhyys
on ajanut moldovalaiset hakemaan
töitä ulkomailta. Maasta on lähtenyt jopa 1,2 miljoona ihmistä työn
hakuun Eurooppaan, Venäjälle, Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Moldovan
kansantuotteesta 25 prosenttia tulee ulkomailla työskentelevien ra-

Kuva: Andrei Andronov

Viiniteollisuus kukoistaa
on valtion omistama. Tärkeille johtajille kuten Putinille, Lukasenkolle ja
Merkelille on omat
vuosiker taviinit,
joita Moldovan valtio jakaa heille lahjoina. Jotkut kuuluisuudet kuten poliitikko Vladimir Zhirinovski ja laulaja
Viinejä valmistuu pulloissa pitkillä käytävillä
Nikolai Baskov tilaaVierailu Moldovan suurimmalla
vat omat vuosikertaviininsä Cricoviinitehtaalla Cricovassa aivan
vasta. Jotkut viinit tehdään rypäChisinovin vieressä on vaikuttaleistä, joita kasvaa vain Moldovasva kokemus.
sa ja Romaniassa. Cricovan viinejä
Maan alla on 120 kilometriä käyviedään yli 20 maahan. Päämarkkitäviä, joilla on kadunnimet kuten
nat ovat Venäjä, Kiina, Romania ja
Cabernet, Sauvignon, Chardone,
Kazakstan. Suomeen viinejä ei tuoRiohas. Viinit kypsyvät käytävilda, mutta niitä saa Virosta.
lä tynnyreissä ja pulloissa. Cricova
Leena Hietanen

hasta.
M a a s tamuuttoa
e d e sa u t t a a
se, että Romania jakaa kaikille Moldovan
kansalaisuuden
omaaville RomaIgor Dodon
nian passin. Se
mahdollistaa heille vapaan pääsyn
Schengen-alueelle. Moldovan kieli
on sama kuin romania. Moldovan
parlamentissa on
kaksi puoluetta, jotka ajavat
maan liittymistä
Romaniaan.
Vastaavasti silloin
venäjänkielinen
Maia Sandu
Transnetstria ja
autonominen Gagauzia liittyisivät
Ukrainaan. Venäjällä ei ole yhteistä
rajaa Moldovan kanssa vaan maa
rajoittuu Ukrainaan ja Romaniaan.
Moldovan sisällä ei ole konsensusta Romaniaan liittymisestä.
Kansa on väsynyt
Äänestämässä käyneet Mihaela
Krakovski ja hänen isoäitinsä Maria Levada olivat kiukkuisia. Mihae
la työskentelee pankissa, mutta on
nyt äitiyslomalla. Hän kertoi äänestäneensä tulevaisuuden puolesta
lännessä. Se tarkoittaa Maia Sandua.
Eläkeläinen Maria Levada kertoi saavansa eläkettä 1500 leuta eli 75 euroa kuukaudessa. Sillä ei ole mahdollista elää, koska yhtiövastike on
noussut niin, että hänen on pakko
käydä eläkkeellä töissä. Mihae
la itse saa hyvää
palkkaa, mutta
Moldovan tyhjeneminen ihmisistä huolestuttaa häntä. -Jo nyt
Mircea Snegur diasporassa olevat moldovalaiset päättävät presidentistä, hän sanoo.
Sandua äänestänyt Serghei
Nicolaev kertoi käyneensä useas
ti Suomessa vieraillessaan Tallinnassa asuvan tätinsä luona. Hänen
mielestään Dodon ei ole saanut
mitään aikaiseksi. Nyt on Sandun
vuoro yrittää. Emme tule pääsemään
pitkään aikaan EU:n jäseneksi. Sandu antaa toivoa, Nicolaev sanoo.
Pelastusta lännestä
Gogol-nimisen venäläisen koulun äänestyspaikalla piipahti myös

Entinen neuvostotasavalta
Moldova on entinen neuvostotasavalta, josta suomalaisilla on muistissa hyvä ruoka, viini ja musiikki.
Moldova kukoisti erityisesti Leonid Brezhnevin valtakaudella
1964-1982. Moldova oli hänen
lempilapsensa. Brezhnev oli ollut
Moldovan kommunistisen puolueen pääsihteeri ennen Neuvostoliiton johtajaksi nousemistaan.
Moldovaa teki Suomessa
tunnetuksi myös vuonna 1975
valmistunut neuvostoelokuva
Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen. Sen ohjasi moldovalainen
Emil Lotjanu ja musiikin sävelsi niin ikään moldovialainen Eugen Doga.
Leena Hietanen

Julia Simjonovan lapset ja lapsenlapset ovat muuttaneet ulkomaille
Moldovan ensimmäinen presidentti, Mircea Snegur (1990-1996). Hän
oli piiloutunut maskiin, mutta suostui kertomaan äänestäneensä vakauden puolesta. Se yleensä tarkoitti Dodonia. Hän uskoi ehdokkaansa
kykenevän tasapainoilemaan ristiriitaisten voimien kanssa Moldovassa.
Hän piti mahdollisena, että uuden
presidentin olisi mahdollista johdattaa Moldova parempaan suuntaan.
-Moldova on kriisissä, hän sanoi.
Samassa koulussa äänesti
myös eläkkeellä oleva pariskunta, josta huokui hyvinvointi. Mies
oli ollut 14 vuotta Moldovan parlamentissa kansanedustajana. Hänen
nimensä oli Marian Tudor. Hänen
Irina vaimonsa oli opettaja. Mies oli
joutunut muuttamaan pois Transnestrian alueelta. Hän oli moldovalainen patriootti, joka kannatti matkaa kohti EU:ta. Pariskunta halusi moldovialaiset kotiin maailmalta, korruption kuriin ja talouden
kuntoon. -Venäläiset ovat hankalaa
sakkia, kun he eivät halua opetella
moldovan kieltä, mies valitti.
Sandulla on taloustausta
Maia Sandu on omanlaisensa Tuhkimo-tarina. Hän on 48-vuotias sinkku, joka on kotoisin pienestä kylästä Pohjois-Moldovasta. Sandu lupasi
kampanjassaan taistella korruptiota
vastaan ja nostaa Moldovan talouden nousuun tiivistämällä suhteita
Euroopan Unioniin. Länsimielisyytensä vakuudeksi hän esiintyi seksuaalivähemmistöjen tilaisuuksissa.
Maia Sandulla on vahva USAkytkentä. Hän on koulutukseltaan
ekonomi, opiskellut Yhdysvalloissa sekä työskennellyt George Sorokselle ja Maailmanpankissa.
Sandu nousi voittoon toisella kierroksella jo kotimaan äänillä. Hän
sai ulkomailla annetuista äänistä
90 prosenttia. Hänen liberaalipuo
lueensa Toiminta- ja solidaarisuuspuolue on oppositiossa.
Sandun presidenttikausi alkaa vaikeasti. Moldovassa presidentti on edustuksellinen. Sosialis

teilla on enemmistö parlamentissa, joten Sandulla on vaikeaa muodostaa nykyparlamentista länsimie
listä hallitusta.
Dodoniin petyttiin
Toimittaja Julia Simjonovan mielestä Maia Sandu voitti presidentinvaalit, koska Dodoniin ollaan pettyneitä. Hän lupasi viedä venäläiset
rauhanturvaajat pois Transnestriasta, mutta niin ei tapahtunut. Presidentin vaalien ensimmäisellä kierroksella venäläinen vähemmistö
hajosi eikä asettunut yksimielisesti
Dodonin taakse. Toisella kierroksella Venäjällä töissä käyvistä 120 000
moldovalaisesta valtaosa äänesti Sandua. - Dodon ei saanut oikein
mitään aikaiseksi, vaikka hänellä oli
hyvät suhteet Moskovaan, Simjonova ihmettelee. Chisinovissa pelättiin
presidentin vaalin tuovan Valko-Venäjän Minskin tapaan mellakoita.
Moldovialaiset ovat niin väsyneitä
ja pettyneitä, ettemme jaksa mellakoida, Simjonova sanoo.
Tyypillinen isoäiti
Julia Simjonova on hyvä esimerkki jo käsitteeksi vakiintuneesta Moldovan diasporasta. Hän on isoäiti,
jonka lapset ja lapsenlapset asuvat
ulkomailla. Hänen kaksi poikaansa
ovat muuttaneet maasta. Yksi poika
perheineen asuu Moskovassa ja toinen New Jerseyssä Yhdysvalloissa.
Yksi lapsenlapsista asuu Lontoossa.
Olen ylpeä siitä, että he kaikki puhuvat yhä venäjää, Julia sanoo.
Neuvostoliitossa Voronezissa syntynyt Julia Simjonova on
äidin puolelta juutalainen ja isänsä puolelta ukrainalainen. Hä
nen miehensä suku on Moldovan
juu
talaisia 1700-luvulta lähtien.
Miehen suvussa puhutaan venäjää
ja jiddishiä. Hänen miniöistään yksi on armenialainen ja toinen on
turkkilaisperäinen moldovialainen
gagauzini.
Moldovassa oli 300 000 juuta-
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-Moldova saa Maia Sandusta länsimielisen
naispresidentin-
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Moldova kääntää suuntaa Venäjästä Eurooppaan

Irina ja Marian Tudor haluavat nuoret moldovialaiset takaisin kotiin ulkomailta
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Moldova kääntää suuntaa Venäjästä Eurooppaan ...
laista ennen toista maailman sotaa. Heistä noin kaksisataatuhatta
pakeni Neuvostoliittoon neuvostojoukkojen vetäytyessä. Romanialaiset natsikollaboraattorit tappoivat
jäljelle jääneistä juutalaisista noin
60 000 holokaustin aikana.
Derussifikaation pelätään
etenevän

Kuva: Leena Hietanen

Latvialainen vaalitarkkailija Ruslan
Pankratov on huolissaan Moldovan
suhteesta venäjän kieleen. Toistai-

Pushkin museon johtaja Valeri
Drepinski kehui Suomea kaksikielisyydestä

seksi yleisesti käytetty venäjän kieli on pitänyt Moldovan erillään Romaniasta.
Nyt perustuslaissa kansakunnalla on vain yksi kieli: moldova. Dodon ehdotti, että venäjästä
tehtäisiin virallisesti vähemmistöjen
keskinäisen kommunikoinnin kieli.
Maia Sandu on puolestaan opetusministerinä sulkenut venäjänkielisiä
kouluja.
Kielellinen sorto yltyy Moldovassa Maia Sandun voiton myötä,
Pankratov arvelee. Moldovalla on
pitkät juuret osana venäläistä maail
maa. Moldova on 93 % ortodoksinen
maa. Runoilija Aleksander Push-

kin vietti kolme vuotta elämästään
Chisinovissa 1821-1823. Pushkinmuseon johtaja Valeri Drepinski ei
usko mitään ihmeellistä tapahtuvan
Sandun voiton johdosta. Euroopasta ei ole nyt Moldovan pelastajaksi. Korona-pandemia on paha ja EU
rämpii itse syvässä kriisissä.
Olemme tottuneet tulemaan
toimeen vähällä. Selviämme nytkin, Drepinski lohduttaa. Drepinski kehuu lopuksi Suomen kaksikielisyyttä. Se on kypsää käytöstä pohjoiselta maalta.
Teksti: Leena Hietanen
Kuvat: Andrei Andronov ja
Leena Hietanen
Kuva: Leena Hietanen
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Transnestria ei ole Vuoristo-Karabah

Latvialainen vaalitarkkailija Ruslan Pankratov pelkää venäjänkielen
aseman heikkenevän.

Venäjällä pelättiin länsimielisen Maia Sandun voiton kiristävän tilannetta Transnestriassa.
Naapurimaa Romania on Natomaa ja Sandun mahdollinen lähentyminen Romaniaan herätti pelkoja tämän jäätyneen konfliktin aktivoitumisesta.
Viron Kansainvälisen puolustuskeskuksen johtaja Indrek Kannik
arvioi Kuku-radiossa 23.11.2020,
että Transnestrian konflikti on
jäämässä taustalle. Transnestrian venäläiset ovat ottaneet yhä
enemmän Moldovan passeja,
koska sen avulla saa Romanian
passin ja pääsee Eurooppaan.
He ovat hankkineet myös Ukrainan passeja. Monilla alueen asukkaista saattaa olla viisi eri doku-

menttia: Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja Romanian passit sekä Transnestrian henkilöllisyystodistus.
Transnestrian epämääräinen asema on Indrek Kannikin
mielestä saanut Moldovan oligarkit kiinnostumaan alueesta. He
ovat käyttäneet aluetta omissa liiketoimissaan matkalla Odessan satamaan Ukrainaan. Se on tehnyt
Transnestriasta korruption, salakuljetuksen, asekaupan ja rikollisuuden keskuksen.
Leena Hietanen
Lähde: https://arvamus.postimees.ee/7116339/moldova-kursimuutmiseks-on-vaja-erakorralisiparlamendivalimisi

Venäjä tärkeä talouskumppani
Venäjän markkinan kadotus näkyy Moldovan maatalous- ja teollisuustuotannon romahduksessa. Tilalle ovat tulleet palvelut. Moldovan maataloustuotteiden päämarkkina-alue on
edelleen Venäjä.

Moldovan maatalous kärsi viime
vuonna kuivuudesta, jolloin Venäjä antoi humanitaarista apua Moldovalle. Viiniteollisuus on edelleen vahvaa. Omistuksesta puolet
on siirtynyt Venäjälle. Venäjän venäläisillä on myös omistuksia Mol-

dovan mediassa ja pankeissa. Moldovalla on omat oligarkit. Eräs
heistä, Vladimir Plahotniuc on joutunut maanpakoon Turkkiin.
Moldova on myös informaatiosodan näyttämö. Baltian maiden tapaan moldovialaisia pankkeja epäillään usein venäläisen rahan pesukoneiksi. Moldovassa vaikuttaa Ukrainan salainen poliisi, joka hyvin usein syyttää Venäjää sekaantumisesta Moldovan sisäisiin
asioihin.
Leena Hietanen

Detroit murskasi trumpilaisten rasistisen juonen
Trump ja hänen kohorttinsa New
Yorkin rasistisen entisen pormestarin Rudy Giulianin johdolla sen sijaan, että olisivat hyväksyneet tuloksen, joka osoitti hänen hävinneen ”popular voten” (liittovaltion
kokonaisäänimäärä) yli 6 miljoonalla äänellä, käynnistivät julman kampanjan mustien äänestäjien äänten
hylkäämiseksi. Kun kymmenet tuomioistuinhaasteet eivät ole kyenneet tukemaan Trumpin vääriä pyrkimyksiä, on alettu käyttää poliittisia manöövereita äänestäjien tahdon horjuttamiseksi.

Michiganin äänestäjät aiheuttivat presidentti Donald Trumpille musertavan tappion 3. marraskuuta - hän
hävisi presidentiksi valitulle Joe Bidenille yli 154 000 äänellä. Mustan enemmistön kaupungit, mukaan lukien Flint, Benton Harbour ja erityisesti Detroit, olivat ratkaisevia osavaltiossa, jossa räikeän valkoisen ylivallan ehdokas oli voittanut niukasti vuonna 2016. Muissa ”taistelukenttäosavaltioissa” kuvio toistui, kun
Atlanta, Milwaukee ja Philadelphia näyttelivät ratkaisevaa roolia Trumpin tappiossa.

Republikaanijäsenet kieltäytyivät vahvistamasta
tulosta
Detroit, jolla on ylpeä historia työväen- ja mustien vapautusliikkeessä,
nousi vastarintaan 17. marraskuuta.
Michiganissa County Board of Canvassers, jossa on kaksi republikaa
nien ja kaksi demokraattien jäsentä,
varmentavat vaalitulokset osaval
tion 83 läänissä. Tulokset lähetetään
sitten State Board of Canvassersille
hyväksyttäväksi. Tämä on yleensä
rutiininomainen, kiistaton menettely.
Wayne County, jonka suurin
kaupunki on Detroit, osoittautui poikkeukseksi. County Boardin
kaksi republikaanijäsentä kieltäytyi hyväksymästä vaalitulosta, jota lain mukaan ei katsota varmennetuksi tasatuloksen tapauksessa.
Mutta Trump oli hävinnyt yli 323
000 äänellä. Tekosyynä oli se, että
joillakin alueilla oli ristiriitoja laskettujen äänten ja rekisteröityjen
äänten välillä. Kaikkiaan näitä oli
alle puoli tusinaa, tuskin tarpeeksi vaikuttamaan vaalien tulokseen.
County Board of Canvassersin
puheenjohtaja Monica Palmer,
republikaani ja uskollinen trumpilainen, halusi jossain vaiheessa vahvistaa kaikki tulokset pait-

Poliisin julmuudesta alkanut ”Black Lives matter” organisaatio on kasvanut USA:n historian laajimmaksi
kansalaisoikeusliikkeeksi. Se on laajentunut koskemaan kaikkien työtätekevien kansanryhmien oikeuksia.
Tlaib ja Debbie Dingell vetosivat
oikeusliikkeen aikaiseen, rotuerotsi Detroitin. Tämä huolimatta sii
äänestäjiinsä, jotta nämä liittyisivät
telua kannattaneeseen Birminghatä, että Livonian kaupungissa, josvirtuaalikokoukseen ja käyttäisivät
min (Alabama) yleisen turvallisuu
sa yli 95 prosenttia on valkoihoiden komissaariin Bull Connoriin.
puheenvuoroja. Kongressiedustaja
sia, oli enemmän ristiriitaisuukTlaib, joka edustaa Detroitia, on yk”Osoitat todellakin olevasi
sia äänissä kuin Detroitissa, jossa
rasisti”, edustajainhuoneen jäsen
si edistyksellisistä värillisistä naisista,
yli 80 prosenttia on afroamerikka
laisia ja noin 10 prosenttia latinoja.
jotka muodostavat ”Squadin”.
Abraham Aiyash sanoi. ”Voit sanoa,
Palmerin ehdottamalle ”sekaraporettä et ole, voit väittää, ettet ole,
tille” ei edes ole laillista mekanismia.
Lähes ilman ennakkoil
mutta olkaamme hyvin selkeitä. Samoitusta yli 300 henkilöä Det
nasi tänään ja tekosi tänään tekivät
Julkiset kommentit äänten
roitista ja ympäristöstä tuli ko
selväksi, että sinusta on hyväksyttukahduttamista vastaan
koukseen ja teki selväksi, etteivät
tävää hiljentää 80-prosenttisesti afCounty Board of Canvassersin kohe aio sallia rasistista äänten turoamerikkalaisen kaupungin äänet”.
kous pidettiin kokonaan virtuaakahduttamista. Detroit NAACP:n
(Detroit Free Press, 17. marraskuuta)
lisena Zoomilla. Hallituksen säänpresidentti, pastori Wendell AnthoMonikansallinen virtuaalinen
nöt määräävät, että aikaa on varatny höykytti Palmeria ja hänen kolmobilisointi ei ollut vain voimakas,
tava ”julkisille kommenteille”. Saalegaansa, Boardin jäsentä William
vaan myös tehokas ilmaus rasistuaan tiedon republikaanien pyrHartmannia. Laajalti levinneessä
mia vastaan. Päivän loppuun menkimyksistä tukahduttaa äänestysvideossa valkoihoinen Ann Arbonessä hallitus äänesti yksimielisesti
tulos, kongressin jäsenet Rashida
rin asukas vertasi heitä kansalaistul osten
varmentamisesta.

Trump ja Giuliani juonivat
yhä äänten kumoamiseksi
Tässä vaiheessa asia olisi pitänyt olla loppuunkäsitelty. Mutta saatuaan
puhelun Trumpilta itseltään, Palmer
ja Hartmann yrittivät peruuttaa äänensä varmentamisen määräajan
päättymisen jälkeen. Palmer valitti, että häntä ”uhkailtiin” sosiaalisessa mediassa. Itse asiassa pahimmat
uhkat sosiaalisessa mediassa kohdistettiin edustaja Aiyashiin, joka
on arabi ja muslimi.
Hävittyään Wayne Countyssa, Trump kutsui Michiganin repu
blikaanien osavaltion lainsäätäjien
valtuuskunnan Valkoiseen taloon
saadakseen heidät nimittämään laittomasti kannattajansa Michiganin
16 vaalipiirin valitsijaksi. Toistaiseksi
he ovat kieltäytyneet tekemästä niin.
Marraskuun 23. päivänä State
Board of Canvassers saatuaan ki
pakkaa palautetta julkisissa kommenteissa, vahvisti äänestystuloksen äänin 3-1. Yli 700 henkilöä oli
ilmoittautunut julkiseen kommentointiin. Mutta Trump ja Giuliani jatkavat vastaavia strategioita muissa
osavaltioissa äänten kumoamiseksi
- etenkin mustien äänten Atlantassa, Milwaukeessa ja Philadelphiassa.
Jos Wayne County Canvassersin kokous olisi pidetty normaalisti fyysisenä kokouksena, kansa
laiset olisivat täyttäneet huoneen
tupaten täyteen. Silti vaikka vaikea pandemia ja kylmä sää rajoittavat mielenosoituskykyämme, on
mahdollista taistella rasisteja vastaan ja voittaa - ja taistelu on ainoa
tapa estää rasistinen ää
nestäjien
ja äänten tukahduttaminen.
Martha Grevatt / Workers World,
24. marraskuuta 2020
Käännös: Tommi Lievemaa
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Kansan äänen numerossa 5/19 aloitimme historiallista materialismia
käsittelevän artikkelisarjan, joka muodostaa pohjan aineistoksi historiallisen materialismin perusteiden opiskeluun. Nämä kirjoitukset
perustuvat Kommunistien liiton ja DSL:n ”Marxilaisen pyhäkoulun
aineistoihin.” Kirjoitimme KÄ 5/19 ingressissä työväenliikkeen hajaannuksen yhden perussyyn olevan, että meiltä puuttuu tänään yhtenäinen suuntaa luova tieteellinen maailmankatsomus. Marxilaista maailmankatsomusta ei ole päivitetty vastaamaan tieteen uusiin
saavutuksiin. Saman asian sanoimme myös KÄ:n numerossa 3/18 artikkelissa ”On palattava Marxiin ja Leniniin (3)”. Siinä torjuimme väitteet, että materialistinen historiankäsitys olisi marxilaisuudelle vieras näkökanta. Tarvitsemme kansan käyttöön dialektisen- ja historiallisen materialismin opintoaineiston, jossa huomioidaan tieteen
saavutukset ja näytetään mikä on tieteellisen maailmankatsomuksen merkitys työkansalle. Tässä vaiheessa olemme julkaisseet luonnoksen historiallista materialismia käsittelevän julkaisun viiteen ensimmäiseen lukuun. Oheinen kirjoitus vie loppuun viidennen luvun
orjonomistuksellista yhteiskuntataloudellista muodostumaa käsittelemän osan. jaa arviolle yhteiskuntakehityksen tulevasta suunnasta. KÄ:n numeroissa 4-5/2020 tarkastelemme luvussa 5 orjanomistuksellisen yhteiskunnan historiallista rakennetta ja merkitystä. Tämä teema jatkuu vielä vuoden viimeisessä numerossa (KÄ 6/2020).

5. Orjanomistuksellinen tuotanto
tapa [osa 3]
5.12. Orjanomistuksellinen
tuotantotapa Intiassa ja
Kiinassa
Antiikin yhteiskuntien tutkiminen
paljastaa orjanomistuksellisten yhteiskuntamuodostumien syntyneen
yhteiskuntakehityksen lainalaisuuksien ohjaamana samansuuntaisesti.
Tuotantovoimien kehityksen
tuloksena ihmisen työ alkoi tuottaa
lisätuotetta. Syntyivät kylämuotoiset maanviljelykseen, karjanhoitoon, kauppaan ja käsityöhön
perustuvat yhteisöt ja varhainen
luokkajako. Myöhemmin syntyivät
kaupunkivaltiot, joissa muodostui
varhainen luokkayhteiskunta. Tuotantovoimien, kulkuväylien ja aseistuksen kehittyessä voimakkaammat
kaupunkivaltiot pyrkivät liittämään
kaupunkivaltioita suuremmiksi hallinnollisiksi alueiksi. Näin syntyivät
lopulta isot orjanomistukselliset
maailmanvallat.
Maantieteellisistä ja kansantieteellisistä seikoista riippuen
tämä kehitys sai eri alueilla erilaisia
muotoja. Intiassa ja Kiinassa kehitys
poikkesi toisistaan ja samalla ne monin tavoin erosivat Lähi-idän ja Euroopan kehityksestä.
5.13.1 Pysyvä kyläasutus
syntyi Indus-alueella

5.13.2 Naapuriyhteisö ja
varhainen luokkayhteiskunta syntyvät
Vuonna 7000 eaa Induksen alueella oli useita maatalouskyliä, joissa
viljeltiin ohraa ja kasvatettiin lampaita. Keramiikan valmistusta, nautakarjan kasvatusta sekä puuvillan,
pellavan ja sokeriruo’on viljelyä harjoitettiin noin v. 6000 eaa. Kuparia alueella käytettiin jo 4800 eaa.
Tuotantomenetelmät kehittyivät ja
asutus alkoi siirtyä Indus-joen tasangolle noin v. 4000 eaa. Yleensä kaikki
kylät linnoitettiin korkeilla muureilla. Naapuriyhteisö ja varhainen luokkayhteiskunta muotoutuivat.
5.13.3 Indus-kulttuuri
rakentui orjanomistuksellisista kaupunkivaltioista
Noin v. 3300 eaa. Indus-laakson
alueel
le oli muodostunut laajalti
paikallisia ns. esiharappalaisia kulttuureja, joissa oli suuria linnoitettuja
kyliä. Niiden ympärillä viljeltiin maata ja kasvatettiin karjaa. Kirjoitustaito omaksuttiin noin 3000 eaa.
Ensimmäinen
tunnettu
korkeakulttuuri oli noin 28001800 eaa vaikuttanut Indus-kulttuuri. Ihmiset elivät maanviljelyksellä ja karjan kasvatuksella. Ra
kennettiin merkittäviä kaupunkeja
kuten Harappa. Talot oli rakennettu
poltetuista tiilistä. Käytössä oli kastelujärjestelmät vesivarastoineen.
Kaupungeissa oli merkittäviä kä
sityökeskuksia. Indus-kulttuuri kävi
Kuva: Wikimedia Commons

Intian niemimaalla virtasi kaksi jokea, lännessä Indus ja idässä Ganges. Molemmat saivat alkunsa Himalajan jäätiköiltä. Kuten Niili, Eufrat ja Tigris myös trooppisen metsän
peittämä Gangesin laakso oli hyvin
vaikeasti raivattavissa.
Indus-joen laakso oli ilmastoltaan kuivempi. Itse virta oli v.
8000 - 6000 eaa. paljon nykyistä
runsasvetisempi. Maanviljelyyn perustuvaa asutusta alkoi syntyä sinne

jo v. 8000 eaa. Kivikauden menetelmillä asutusta voitiin raivata
laakson ja vuorten yhtymäkohdan
alueille. Yksi tällainen alue oli Mehr
garh, jossa harjoitettiin pysyvää
maanviljelystä samaan aikaan kuin
Jerikossa v. 8000- 7000 eaa.

Kuvassa Indus alueella sijainneen Mohenjo-Daron raunioita. Kaupungissa ruutukaava, viemäri, kylpylä ym. On perustettu n. 3300 eaa ja kukoistuskausi oli n. 2250-1900 eaa. Kaupunki oli yhdessä Harappan kanssa Indus-kulttuurin keskeisimpiä asutuksia.

laajaa kauppaa mm. Lähi-idän, Mesopotamian, Babylonin, Sumerin ja
Välimeren rannikkokaupunkien
kanssa. Kaupungeista on kaivettu esiin suuria taloja, jotka lienevät
olleet kuninkaan asuin- ja hallinto
rakennuksia. Samoin on löytynyt
alueita, joissa on paljon pieniä köyhien ihmisten asumuksia.
Tämä kertoo kaupunkival
tioiden kehittymisestä. Varhainen
luokkayhteiskunta oli jakautunut
köyhiin sekä rikkaisiin ja yhteiskuntaluokat olivat alkaneet muotoutua.
Orjuus lienee ollut ns. patriarkaalista
orjuutta, jossa orjat elivät isäntiensä kanssa samassa taloudessa. Yh
tenäistä Intian kuningaskuntaa ja
keskushallintoa ei kuitenkaan ollut, vaan alueella oli lukuisia pieniä
kyläyhteisöjä ja kaupunkivaltioita.

Radzan palvelijat keräsivät verot
y hte i s ö t a l o n p o jilta ja heistä kehittyi
vähitellen virkamiehiä. Muodostui valtioita, joissa oli kuningasvalta, sotaväki
ja virkamiehet. Arjalaiset papit eli brahmaanit saivat merkittävän aseman yhteiskunnassa. Brahmaanit loivat kastilaitoksen, joka lujitti orjajärjestelmää ja eriarvoisuutta. He myös
kehittivät hindulaisuuden, joka muodosti
valtiolle yhteisen arvoperustan.

5.13.4 Indus-kulttuuri ei
ehtinyt kehittyä orjanomistukselliseksi suurvallaksi

5.13.6 Aleksanteri Makedonialaisen ”vierailu”
joudutti yhteiskuntakehitystä

Indus-alueen korkeakulttuuri alkoi
kadota nopeasti noin 1800 eaa. Siihen on kaksi syytä. Alueen luoteispuolella eli indo-iranilaisia (arjalaisia) paimentolaiskansoja, jotka pyrkivät ulottamaan asutuksensa hedelmällisempään Indus-alueen laaksoon. Heillä sukuyhteisö alkoi hajota
ja he etsivät nopeasti mahdollisuutta lisätuotteen hankkimiseksi.
Lähi-idän yhteiskuntahistoria
jo paljasti, että tällainen maahantunkeutuminen onnistuu siinä vaiheessa, kun kärjistyvät luokkaristirii
dat heikentävät valtiota. Tilanne Indus-alueella ei vielä ollut tällainen,
eikä yhtenäistä valtiota ollut muodostunut. Erilliset kaupunkivaltiot
eivät olleet kehittyneet vahvoiksi
torjumaan ulkoista hyökkäystä.
Samaan aikaan muodostui
uusi maantieteellinen tekijä, joka
vaikutti alueen yhteiskuntakehitykseen. Indus-alue ja sen joet alkoivat
kuivua. Kasteluvesijärjestelmien
varassa toimiva maatalous ei tuottanut entisen kaltaisia satoja. Heikentyvien satojen ja arjalaisten hyökkäysten paineessa asukkaat aloittivat muuttoliikkeen Gangesin tasangon länsiosiin ja kaakkoon.
5.13.5 Orjanomistukselliset yhteiskuntamuodostumat lujittuivat Intiassa
Arjalaiset olivat paimentolaisia,
mutta monin tavoin teknisesti edistyneempiä. Heillä oli hevosia, puolapyöräiset sotavaunut ja he elivät
rautakautta. Intiassa he omaksuivat
Indus-kulttuurin tuotantomenetelmiä, muodostivat pysyvää asutusta ja alkoivat harjoittaa maanviljelystä. Arjalaisväestö sulautui jäljelle jääneeseen paikalliseen väestöön.
Rautaisten työvälineiden
avulla he kykenivät raivaamaan
Ganges-joen alajuoksun ja laajensivat asutuksen itään koko Gangesin alajuoksulle. Muodostui naapuriyhteisö ja rakennettiin laaja kanava- ja kasteluverkosto. Näin saavutettiin runsaita satoja ja lisätuotetta.
Arjalaisten vakiinnutettua
asemansa Intiassa, alkoi syntyä
orjanomistusjärjestelmä ja valtio.
Jo paimentolaisajalla arjalais
ten
heimojen ja sukujen johdossa toimivat valinnalliset radžat. Intiassa
radžojen asema muuttui periy
tyväksi kuninkaan vallaksi. Radzat
alkoivat muodostaa sotajoukkoja,
joiden päätehtävä oli sodankäynti sotasaaliin hankkimiseksi. Vangit
otettiin orjiksi.

Kuva: Wikimedia Commons
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Indus-kulttuuri oli laajalle levinnyt antiikin sivilisaatio. Alueella oli suuria kaupunkeja, kutenMohenjo-Daro ja Harappa. Asutusta on lännessä
vuorten rinteillä ja etelässä meren rannikolla, sekä Harappan alapuolella muinaisen Saraswati-joen varrella. Ilmaston muutos ja arjalaisheimojen
saapuminen pakottivat asukkaita siirtymään itään
Ganges-joen yläjuoksulle.

Vuoteen 500 eaa tullessa arjalaisheimot olivat levittäytyneet koko Pohjois-Intiaan. Alueella oli 16 merkittävää orjanomistuksellista valtiota. Näistä Magadha valtasi 400-luvulla eaa naapurivaltiot Kosalan ja Kashin ja perusti
pääkaupungiksi Pataliputran Gangesin varrelle. Magadha oli voimakkaimmillaan Nanda-dynastian aikana 300-luvulla eaa.

Vuonna 326 eaa. Intiaan saapui valloitusretkelle Aleksanteri
makedonialaisen armeija. LuoteisIntiassa monet paikalliset kuninkaat
antautuivat, mutta Kuningas Poros
kävi armeijansa kanssa Hydaspesjoella taistelun Aleksanterin joukkoja vastaan. Poroksen joukot kärsivät tappion. Aleksanterin joukkojen keskuudessa levisi kuitenkin
huhu idempänä sijaitsevista isoista
jokiesteistä sekä Poroksen joukkoja
suuremmista armeijoista.
Makedonialaiset tekivät lakon
ja Aleksanterin oli käännyttävä
takaisin. makedonialaisten vetäytyminen jätti Luoteis-Intiaan valtatyhjiön, jota hyödyntämällä Chandragupta Maurya organisoi Magadhan ja sen pääkaupungin Pataliputran valtauksen. Maurya-dynastian
aikana (326-232 eaa.) niemimaan
eteläisintä kärkeä lukuun ottamatta
kaikki Intian niemimaan alueet lii
tettiin orjanomistukselliseen Maurya imperiumiin.
Valtakunta ja sen hallinto oli
hyvin organisoitu. Valtakuntaa piti koossa hyvin järjestetty iso armeija, joka ylläpidettiin ankaralla lainsäädännöllä sekä talonpoikain ja
käsityöläisten verotuksella. Verot
veivät lähes kokonaan ihmisten toimeentulon. Kanava- ja väyläverkosto sekä julkinen rakentaminen perustuivat kokonaan orjien työhön.
5.13.7 Hajaannuksesta
huolimatta orjanomistuksellinen yhtenäiskulttuuri
syntyi Intiassa
Chandraguptan
pojanpojan
Ašokan (hallitsi 269-232 eaa.) jälkeen Maurya-valtakunta alkoi hajota. Maahan tunkeutui koko ajan ulkoa muita kansoja. Kreikansukuisia
kansoja tuli lännestä. He perustivat
valtion Gandrahan alueelle. Kun Kiinassa Han-dynastia yhdisti Kiinan,
siirtyi idästä paimentolaisia Intiaan.
Keski-Aasiasta vaelsi skyyttejä (sha-

kat), jotka valtasivat Intian länsiosista kreikkalaisvallan. Skyyttien jälkeen alueelle saapuivat yuezhi-kansat, jotka pakottivat kreikkalaiskansat etelämmäksi. Yuezhit perustivat
Gandaharin alueelle Kužan valtakunnan. Ašokan jälkeen vallitsi hajaannus 500 vuotta ja maa koostui
lukuisista orjanomistuksellisista pienistä kuningaskunnista.
Hajaannuksesta huolimatta
tuotantovoimat ja tiede alueella kehittyivät. Orjat viljelivät hallitsijain ja
ylimystön maita (patriarkaalinen orjuus?). He rakensivat kanavia ja vesialtaita, kuivattivat soita ja työskentelivät kaivoksissa. Orjien ohella
oli paljon vapaita viljelijöitä. Heitä
verotettiin raskaasti. Käsityöläiset
val
mistivat puuvillakankaita, silkkiä, koruja ym. Kauppiaat kuljettivat tuotteita Kiinaan, Keski-Aasiaan,
Välimeren satamiin ja Arabiaan.
Intiassa kehitettiin kirjoituskieli noin 1500-1000 eaa.
Matemaattiset tieteet kehittyivät
pitkälle. Vaikka maa oli hajanainen,
kokonaisuutta kyettiin säätelemään
uskontoon (hindulaisuus ja budd
halaisuus) perustuvan yhteisen arvomaailman kautta. Matematiikassa intialaiset kehittivät nykyisen
numerojärjestelmän sekä nume
ron nolla, jonka keksi matemaatikko Aryabkata. Hän myös esitti ensimmäisenä selkeän teorian aurinkokeskeisestä maailmankuvasta.
5.14.1 Orjanomistuksellinen yhteiskunta Kiinassa
Kiinan koillisosassa sijaitsee suuri hedelmällinen Kiinan tasanko,
jonka halki virtaa vuorilta lähtevä Huangho-joki. Etelämpänä virtaa Kiinan toinen suuri joki Jangtsekiang. Alkujaan nämäkin jokilaaksot
olivat ihmiselle vaarallisten tulvien,
tiheänkasvillisuuden, myrkkykäärmeiden ja hyönteisparvien takia soveltumattomia alueita.
Myös Kiinan alueella ihmiset
omaksuivat maanviljelyn neoliittikaudella noin 7000 eaa. Viljeltiin
hirssiä, soijaa, riisiä, hamppua ja kesytettiin vesipuhveleita sekä kasvatettiin sikoja. Maanviljely-yhteisöjä
arkeologit ovat löytäneet Kiinasta
jo ajalta 5000-3000 eaa. Tällainen
oli mm. Banpon kylä Keltaisen joen
varrella. Sinne sijoittuu myös Long-
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shanin kulttuuri 3. vuosituhannella eaa. Näillä alueilla kivikautisilla työvälineillä laajennettiin maanviljelyä, tuotettiin dreijan avulla hie
noa keramiikkaa, joka merkit
tiin
kirjoitusmerkeillä. Asutus Kiinassa
syntyi suku- ja heimoyhteisöjen perustalta. Rakennettiin tulvapatoja ja
kastelujärjestelmiä. Tuotantovoimat
alkoivat tuottaa lisätuotetta, kehittyi varhainen luokkayhteiskunta ja
kaupunkivaltioita.
5.14.2 Xia-dynastia loi
Kiinan ensimmäisen orjavaltion
Perimätiedon mukaan Huanghojoentasangolla vaikutti jo 3. vuosituhannella eaa. valtio, jota hallitsivat ”kolme hallitsijaa ja viisi keisaria”.
Tästä ei ole täyttä varmuutta, mutta
tiedetään, että vuosina 2100 - 1600
eaa Kiinan tasangolla syntyi Xia-dynastian hallitsema valtio. Sen pääkaupunki sijaitsi Keltaisenjoen varrella Erlitoun alueella. Silloin elettiin
pronssikautta ja kaupungista löytyi
asuintaloja, työpajoja ja hallintorakennuksia. Tämä osoittaa keskushallinnon tarvinneen paljon varoja
sotavoiman, infran, hallinnon, kasteluverkoston ja palatsielämän ylläpitoon. Varat otettiin veroina talonpojilta sekä velkaorjuuteen ajautuneiden yhteisötalonpoikain ja orjuutettujen sotavankien työstä.
5.14.3 Shang-dynastian
aikana orjavaltio vakiintui
Shang-dynastia kaappasi vallan Xiadynastialta noin v. 1750 eaa. ja hal-

Tällä aukealla keskustellaan marxilaisesta
yhteiskuntateoriasta.
Historiallisen materialismin osalta kehitämme ja testaamme tulevan opintomateriaalin
sisältöä. Kritisoikaa,
kommentoikaa ja kirjoittakaa.

litsi valtiollista Kiinaa vuosina 16001046. Tältä ajalta löytyy kirjoitettua
tietoa Kiinan vaiheista ns. oraakkeliluukirjoituksista. Dynastia hallitsi
huomattavaa osaa Pohjois-Kiinasta,
mutta vaikutusalue ulottui hallinnollista aluetta paljon laajemmalle.
Dynastian aikana käytiin paljon sotia ympäröiviä kansoja vastaan. Kuninkaat viettivät loisteliasta palatsielämää. Sotien kautta saatiin paljon uusia orjia. Nämä lienevät
olleet suoraan kuninkaan tai valtion
orjia, jotka rakensivat mm. valtion
infraa ja maatalouden järjestelmiä.
Merkittävää oli, miten orjavaltiota
pidettiin koossa ja hallittiin.
Kuninkaat pitivät yllä tällaista
klaani- ja satraappijärjestelmää.
Siinä kuninkaat antoivat läheisille
sukulaisilleen ja ansioituneille virkamiehille valtakunnasta alueen hallittavaksi. Syynä tähän klaani- tai satraappijärjestelmään lienee ollut,
että se helpotti laajan valtakunnan
hallitsemista. Toisaalta valtakunnan
ajautuessa kriisiin se saattoi helpottaa valtakunnan hajoamista.
Kiinassa vakiintui orjan
omistusjärjestelmä ja orjavaltio toisella vuosituhannella eaa.
Orjanomistajat kohtelivat julmasti orjiaan. Orjille asetettiin valtava
työtaakka ja heitä myös uhrattiin
”jumalille” esimerkiksi hyvän sadon tai sateen toivossa. Hallitsijoiden hautakammioista on löydetty
heidän mukanaan elävältä haudattuja orjia. Sotavankien ohella orjuuteen voitiin tuomita vapaa talonpoika, joka ei kyennyt suoriutumaan
veloistaan.
Shang-dynastia hallitsi noin
500 vuotta 1600-1100 eaa. Se oli
orjavaltio, jossa kehittyivät tuotantovoimat, tiede, taide ja sotalaitos
ym. Edistys perustui kuitenkin köyhän talonpojan ja orjuutetun ihmisen yhä kiristyvään riistoon. Tätä
kuvaa sekin, että historiassa Shangdynastian viimeinen keisari esi
tetään turmeltuneena tyrannina.

Mihin suuntaan
olemme menossa?
Ehtiikö kapitalismin nykyisin vallitseva uusliberalistinen vaihe tuhota maaplaneetan elinkelvottomaksi, ennen kuin tapahtuu lopullinen siirtyminen sosialistisille kehitysurille? Ilman ihmiskuntaakin
maapallo jatkaa pyörimistään radallaan, eli ihmiskunnan loppu ei
ole maailmanloppu, mutta tavallaan surullista menettää jatkuvan rahanahneuden ja loputtoman voitontavoittelun takia kaikki se hyvä,
mitä maailmasta olisi toisenlaisissa olosuhteissa voinut tulla.
Yhteiskunnallinenkehitys etenee
spiraalimaisesti alemmalta tasolta korkeampaan. On sanottu nykyisen tilanteen muistuttavan korkeammalla tasolla samankaltaisuutta siihen, mitä oli Marxin ja Engelsin
elinaikana. Erilaiset aatteet ja poliittiset ideologiat kilpailevat keskenään. Pääoman herruus pyrkii määräämään kehityksen suunnan, pääomapiirien edessä parlamentaarinen eduskunta hallituksineen on
voimaton muuttamaan yhteiskunnan suuntaviivoja. Ajatelkaa tilannetta: kaikki puolueet sanovat ajavansa kansan parasta, mutta mikään
ei yhteiskunnassa olennaisesti muutu kansan parhaaksi. Missä vika?
Luokkien väliset eturistiriidat ratkaisevat suhtautumisen politiikan tekemiseen. Pääpiirteenä on edelleen jako kahteen luokkaan: on työnantajat ja työntekijät. Ehkä kulloinkin valitut kansanedustajat tosiaan alkuun
ovat ajatelleet toimia äänestäjiensä
parhaaksi. Käytäntö tulee kuitenkin

osoittamaan, että kapitalistisen yhteiskunnan parlamentaarisen demokratian kulissientakana suurpääomapiirit näyttävät ja määräävät
kehitykselle suuntaa, vaikka se yhä
useammin on heille itsellekin hieman hakusessa; tuntuu, että kaikki
käy, kunhan vain pysytään voittojen
maksimoinnissa. Yhteiskunnan taloudellisiin perustuksiin - kapitalistiseen tuotanto- ja jakelutapaan, liikepankkien sosialisoimiseen- ei missään nimessä saa eduskunnan puuttua, eikä heille siihen todellisuudessa anneta mahdollisuuttakaan.
Marx ja Engels ensimmäisinä löysivät yhteiskuntakehityksen lainalaisuudet, josta seurasi sosialismin kehittyminen utopiasta tieteeksi. Kaikkien tieteellisten
teorioiden päätehtävä on selittää
ilmiöiden ja tapahtumien kausaalieli syyseuraussuhteita. Tämä tarkoittaa lainomaisuuksien tutkimista, jotka on havaittu hypoteesien eli olettamuksien, havaintojen ja empiiris-

5.13.4 ”Feodaalinen” Zhoudynastia oli äärimmäinen
orjavaltio
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Dynastian länsirajalla (Wei-joen
laaksossa) vaikutti Zhou-heimo, joka noin vuonna 1100 eaa. hyvin nopeasti valloitti Zhang-valtion, valtasi Kiinan tasangon ja asettui Huangho- ja Jangtsekiang-jokien alajuoksuille. Muodostui Tšoun keisarikunta
(1122-256 eaa). Tämä on selitettävissä siten, että Shang-valtion sisäiset
yhteiskuntaryhmien väliset jännitteet kiristyivät äärimmilleen ja osa
väestöstä asettui hyökkääjän tueksi.
Zhou-kuninkaat laajensivat
vähitellen valtaansa sotien ja valloitusten avulla laajalle Jangtsejoesta pohjoiseen. Zhou-kaudella
siirryttiin raudan käyttöön, kehitettiin maanviljelyä sekä tie- ja kanavaverkostoa. Kehitettiin myös voi
mallisesti oppia hallitsijan taivaalli
sesta mandaatista, jolla perusteltiin Shang-dynastian kaatuminen
sekä hallitsijan (”Taivaan pojan”)
laillisuus.
Zhou-valtiossa hallitsijalla
olikin rajaton valta. Häntä pidettiin kaiken maan ja kaikkien orjien
omistajana. Heimojen johtajien ja
sukujen vanhimpien perilliset muodostivat ylimystön. Alkoi kehittyä
”feodaalinen läänitysjärjestelmä”,
jossa hallitsija läänitti maat omalle ja liittolaistensa klaaneille. Zhoukuninkailla oli suoraan hallinnassaan pääkaupunki ja sen läheiset
alueet. Läänityksinä jaetut vasallivaltiot maksoivat Zhou-kuninkaalle
veroa. Läänityksien mukana seurasi
talonpoikia, jotka muuttuivat vasallin orjiksi. Hiljalleen vasallit rikastui
vat niin, että eivät enää halunneet
totella kuningasta. Tässä vaiheessa
noin vuonna 770 eaa Keski-Aasiasta käsin paimentolaiset hyökkäsivät
Zhou-valtakunnan pääkaupunkiin
ja surmasivat silloisen kuninkaan
Youn. Vasallit eivät enää asettuneet
tukemaan kuningastaan.
Pääkaupunki
muutettiin
itään. Muodostui Itäinen Zhou.
Kuninkaan uskonnollinen asema

oli niin vahva, että
Zhou-dynastia säilyi symbolisena vielä
500 vuotta. Valtakunta jakaantui sataan
keskenään vallasta
taistelevaan valtioon.
Itäisen Zhoun loppuaikaa kutsutaan
”taistelevien läänitysvaltioiden ajaksi”.
Silloin Kiinan eri valtiot kävivät toisiaan
vastaan ankaraa sotaa ja poliittista juo
nittelua. Huolimatta
sodista tuotantovoi
mat ja kulttuuri kehittyivät. Kehitettiin
Lyhyeksi jääneen valtansa aikana Qin-dynastia yhkastelujärjestelmiä disti Zhou-aikaisen rikkonaisen läänitysvaltioiden
ja kanavaverkostoja. järjestelmän yhdeksi valtioksi ja mursi näin ”feoRaudan käyttö mo- daalisukujen” vallan ja kielsi samalla orjuuden. Hynipuolistui ja yleis- vin nopeasti Qin-dynastian jälkeen seurannut Hantyi. Syntyi Kiinan kir- dynastia palautti läänitysjärjestelmän ennalleen ja
talonpojat joutuivat maaorjan asemaan.
jallisuus ja kirjakieli
sekä filosofian puolella mm. kungta- ja raha yksiköille. Maan eri osien
välistä tieverkostoa oli uudistettava.
futselaisuus ja taolaisuus.
Pohjoisen paimentolaiskansoja vas5.13.5 Kansankapina syrtaan alettiin jatkaa Kiinan muurin rajäytti Qin-dynastian
kentamista. Kaikkiin näihin julkisten
Valtakunnan länsirajalle sijoitturakennusten, väylien ja linnoituslaitva Qin-valtio hyötyi asemastaan ja
teiden rakennustöihin koottiin vuomuodosti rauta-aseistuksella varussittain miljoonittain orjia ja talonpoitetun mahtavan armeijan. ”Taistelekia. Kiinan muuria oli rakentamassa
2 miljoonaa orjaa ja talonpoikaa. Ne
vien läänitysvaltioiden” aika päättyi
Qin-valtion voittoon, joka ensimsöivät voimavaroja ja rasittivat kanmäisenä historiassa yhdisti Kiinan
saa. Tämän seurauksena syttyi sotiyhdeksi valtioksi. Qin-valtion viimeilaiden, orjien ja talonpoikain kapinen kuningas Zheng muutti nimekna, joka Liu Bangin johdolla kukisti
seen Qin Shi Huangdi ja julistautui v.
hyvin nopeasti Tsin- keisarikunnan
221 eaa Qin-dynastian (221-206 eaa)
(206 eaa).
ensimmäiseksi keisariksi. Uusi valtaJenanissa 1939 tovereidensa
kunta kohtasi suuria vaikeuksia. Halkanssa laatimassaan tutkielmassa
lintoa uudistettiin. Maa jaettiin maaMao Tse-Tung toteaa: Kiinan kankuntiin ja ne edelleen prefektuureisa ”joutui kuitenkin orjanomistushin. Hallintoon nimettiin sotilaskujärjestelmästä feodaaliseen järjes
vernööri ja siviiliasioita hoitava maatelmään siirryttyään hitaan talou
herra. Näiden lisäksi nimitettiin virdellisen, poliittisen ja kulttuurikehikamiehiä. Zhou-dynastian aikainen
tyksen pitkään aikakauteen. Tämän
läänityslaitos mitätöitiin ja murretfeodaalisen järjestelmän aikakautiin feodaaliylimystön asema.
si, joka alkoi Zhou- ja Qin hallitsiMaahan oli luotava yhtenäisjasuvuista, jatkui suunnilleen 3000
kulttuuri. Oli yhtenäistettävä kievuotta.”
leen ja kirjoitukseen liittyvät eri valtioiden erot. Samoin oli tehtävä mitFilosofian työryhmä

ten kokeiden avulla. Tulokset voidaan todentaa kokemuksella ja logiikan päätelmillä.
Luonnontieteitten yhteydessä saavutetuista
tuloksista ollaan
Kai Leivo
yleisesti melko samaa mieltä. Mutta kun siirrytään yhteiskuntatieteeseen, näkemykset muuttuvat: porvarillinen maailma tekee kaikkensa
jotta materialistinen historiankäsitys ja sen dialektinen metodi ei pääsisi ihmiskunnan keskuudessa hallitsevaan asemaan. Tieteellinen menetelmä itseään korjaavana prosessina on kuitenkin parhain tiedonhankkimismenetelmä, jonka avulla
voidaan yrittää pelastaa, mitä kapitalismin jälkeen pelastettavissa on.
Yhteiskuntakehityksessä kapitalismi ja nouseva porvaristo
syrjäytti feodalismin, jonka jälkeen tulee sosialismiin nojaava yhteiskuntajärjestys, missä hallitsevaksi luokaksi tulee ihmisten enemmistö, viimeinen alistetussa asemassa oleva luokka, palkkatyöläiset eli
proletariaatit kokonaisuudessaan.
Tie suunnitelmalliseen sosialismiin
ei tule olemaan helppo, sillä kapitalistit käyttävät kaikki keinonsa estääkseen uuden yhteiskuntajärjestyksen vääjäämättömän tulon. Nykyisin sosialismiin siirtyminen on
nähtävä välttämättömyytenä, mikäli kasvava ihmiskunta yleensä ai-

koo maapallolla elää.
Uskonnot eri muodoissaan
ovat aina olleet kehityksen jarruina palvellessaan hallitsevaa yhteiskuntaluokkaa. Uskontojen syvin
olemus ei ole rakkaus, vaan pelko ja
tietämättömyys. Tietoa on saatavilla,
mutta pääomapiireille on eduksi pitää uskonnot voimissaan ja levittää
medioiden kautta kansalle väärää
tietoisuutta ja virheellistä tulkintaa
maailman tapahtumista. Mm. kaikki
jumalatodistukset on osoitettu virheellisiksi, koska niitä ei ole voitu verifioida eli todentaa oikeiksi.
Ateismi vain kieltää tuollaisen
olemassaolon mahdottomana käsityksenä ja odottaa tarkempia ja sitovampia todistuksia, joita ei näköjään koskaan tulla saamaan. Mikäli ajatellaan, ettei kysymystä voida
ratkaista puoleen eikä toiseen, herää kysymys siitä, miksi sitten valtamedioissa levitetään todistamattomia väitteitä? Eikö virheellisten tietojen julkaiseminen ole jo hyvän tavan vastaista, moraalisesti hieman
arveluttava ilmentymä, missä totuudenrakkaus ei pääse loistamaan?
Tieteellinen perusasennoituminen maailman ilmiöiden tutkimisessa on paitsi mahdollista, myös
nykyisessä yhteiskuntakehityksen
tilassa suorastaan välttämätöntä.
Mielestäni on häpeällistä, että vielä
2000-luvulla uskonnot ovat voimissaan ja esim. Suomessa kirkkoa ei
ole erotettu valtiosta ja uskonnonopetusta poistettu kouluista. Ym-

Kuva: Wikimedia Commons
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märrän kyllä hyvin, että luokkayhteiskunnassa alistetussa asemassa
olevat ihmiset kaipaavat lohdutusta, kun ei ole näköpiirissä voimia yhteiskunnalliseen muutokseen, mihin
tarvitaan mukaan kaikki ihmiset, joiden mielestä kapitalismi -turvattomuuden ja tuhlauksen yhteiskuntaon aikansa elänyt järjestelmä. Kapitalistiseen talouteen ei enää voi
luottaa, sillä hyvinvointivaltio alkaa
hiljalleen kääntyä vastakohdakseen,
eikä hyvinvointi enää koske kaikkia
kansalaisia: olisi saatava aikaiseksi
työväenluokan hegemonia eli ylivalta muihin aatteisiin nähden, se olisi demokraattisinta toimintaa, koska
palkkatyöläiset muodostavat ihmiskunnan selvän enemmistön.
Väinö Tanner suomensi aikoinaan Yves Guyotin kirjasen ”Kristinuskon todellinen luonne” (Helsingissä 1907 Sosialistisen Aikakauslehden kustannuksella). Esipuheessa Tanner selventää kristinuskon ja
tieteen eroja: ”Kristinusko ja tiede
ovat aina olleet jyrkästi vastakkaisia. Jo se perusta, jolle kumpikin nojaa, on aivan erilainen. Kristinuskon
ytimenä on usko, horjumaton usko
raamattuun, sen ihmeisiin ja kirkon
antamiin selityksiin. Ihmeet, ristiriitaisuudet, järjettömyydet, kaikki on
uskovan kristityn otettava täydestä.
Epäileminen ja tutkiminen on kokonaan vastoin sen luonnetta.
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Kuva: peoples dispatch

Bolivia palasi tielle kohti sosialismia
Evo Moralesin 1997 perustama laajapohjainen ryhmittymä nimeltään Liike kohti sosialismia (Moviemento al Socialismo, MAS) voitti Boliviassa sekä presidentin että parlamenttivaalit 18.10.2020. Siihen päättyi vajaan vuoden kestänyt kaappausdiktatuurin aika. Presidentti Evo Morales syrjäytettiin lännestä tuettujen oikeistovoimien vallankaappauksella marraskuussa 2019. Hän joutui lähtemään maanpakoon ensin Meksikoon, josta hän siirtyi Argentiinaan.
Väliaikaiseksi presidentiksi julistautui silloin senaatin varapuhemies
Jeanine Ãnez.
Lokakuun vaaleissa 55,1 prosenttia
bolivialaisista antoi tukensa ensimmäisellä kierroksella MASin ehdokkaalle Luis Arcelle. Morales ei ollut
vaaleissa ehdokkaana, ja Ãnez luopui ehdokkuudesta, kun ilmeni, että hänellä ei ole kannatusta. Toiseksi eniten ääniä, vain 28.8 prosenttia,
sai oikeiston Carlos Mesa. Varapresidentiksi valittiin aymara-alkuperäiskansaan kuuluva kokenut poliitikko David Choquehuanca. Hän toimi vuosina 2006−2017 maan ulkoministerinä.
MAS vahvisti kannatus
taan
maan 130-paikkaisessa kongressissa, jonne se sai 75 edustajaa.

36-paikkaiseen senaattiin MAS saa
myös enemmistön, 21 edustajaa.
LuisArce oli ollut Moralesin hallituksen talousministeri 2006-2017
ja 2019. Hän on 57-vuotias ekonomisti, yliopisto-opettaja ja poliitikko,
joka on suurimman osan urastaan
omistanut virkamiestyölle valtion
palveluksessa. Sen uran hän aloitti jo 1987 Bolivian keskuspankissa.
MAS-liikkeen talouspolitiikka
Luis Arcen johdolla oli menestys
kansan kannalta. Bolivian bruttokansantuote nousi 9 miljardista dollarista yli 40 miljardiin dollarin. Talous kasvoi keskimäärin vii-

Yli miljoona Bolivialaista otti Evo Morales’n vastaan mielenosoituksessa
11. 11. 2020 Chimorén kunnassa. Tapahtuma järjestettiin paikassa, josta hänet pakotettiin vuosi sitten maanpakoon Yhdysvaltojen tukeman
häntä vastaan tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkeen.
si prosenttia vuodessa, mikä tekee
Bolivian taloudesta eniten kasvaneen eteläisen Amerikan valtioista.
Samaan aikaan Bolivia vähensi köyhien osuutta 38,2 prosentista 15,2
prosenttiin, kuten YK:n ja Latinalai
sen Amerikan ja Karibian talouskomission (CEPAL) lähteet todistavat.

Työttömyys saatiin laskemaan 8,1
prosentista 4,2 prosenttiin. Minimipalkka sen sijaan kohosi 60 dollarista 310 dollariin.
Arce astui presidentin virkaan
8.11.2020. Hän osallistui myös Äiti Maalle (Pachamama) ja esi-isille
omistettuun perinteiseen seremoni-

aan Tiwanakussa, jossa hän vastaan
otti alkuperäiskansojen tuen osoi
tuksena vallankäyttäjien valtikan.
Evo Morales palasi tämän jälkeen
Argentiinasta Boliviaan miljoonien
ihmisten riemusaatossa. Moralesilla
ei kuitenkaan ole paikkaa maan hallituksessa.
Arce korostaa valtion satsaavan muun muassa biodieselin
valmistukseen ja litiumin tuotantoon, mutta myös ruokaomavarai
suuteen, sähkön vientiin ja kaasu
teollisuuteen. Hän painottaa, että
Bolivia aikoo jatkossakin pitää luonnonvaransa valtion käsissä.
Onnittelut Bolivian kansalle
kansan tahdon tärkeästä voitosta!
Marjaliisa Siira
Lähde: https://latamsolidaarisuus.
wordpress.com/2020/10/29/boliviapalasi-kansanvaltaan/?fbclid=IwAR2
16KzwntKL5Dk5ayEicsk4hczy9FP3rRIlhMEzMMDJdoJIsMGmBYN34wY

Kuva: Venezuelanalysis

PSUV:lle voitto Venezuelan parlamenttivaaleissa
Venezuelan bolivaarisessa tasavallassa 6.12.2020 järjestetyt parlamenttivaalit päättyivät maassa hallitusvastuussa olevan Venezuelan
yhdistyneen sosialistipuolueen (PSUV) selkeään voittoon. Kansallisen vaalineuvoston mukaan, kun äänistä oli laskettu 98,63 %, Suu
ren isänmaallisen Simon Bolivárin rintaman vaaliliitto (GPP) oli saanut 68 % annetuista äänistä (189 paikkaa). Vaaleihin osallistuneet
oppositiopuolueet saivat yhteensä 28 % annetuista äänistä. Tämä
merkitsee käytännössä sitä, että sosialistihallituksella on käsissään
sekä lainsäädäntövalta kansalliskokouksessa, että toimeenpanovalta presidentin johtamassa hallituksessa. Lisäksi PSUV:lla on 19 kuvernööriä maan 23 osavaltiossa, 305/335 pormestaria kaupungeissa sekä aluehallinnoissa 227/251 paikkaa. Vasemmiston yhteispotti
vaaleissa riittää perustuslain muuttamiseen parlamentin toimesta.
Parlamenttivaaleihin osallistui yhteensä yli 14 000 ehdokasta 107
puolueesta. Äänestyspaikkoja oli
yhteensä 14 000. Jaossa oli 277 kansanedustajapaikkaa. Maan vasemmisto esiintyy vaaleissa kahdessa eri
blokissa. Vasemmiston toinen vaaliliitto Kansan vallankumouksellinen
vaihtoehto (APR) sai vaaleissa 2,73
% kannatuksen. Maan oikeisto-oppositio tuomitsi vaalit - trumppilaiseen tapaan - jo etukäteen vilpillisiksi ja esitti niiden boikotointia. Yhdysvaltojen tuella maan presidentiksi itsensä nimittämä Juan Guaidó menetti paikkansa parlamentin

johdossa. Äänestysvilkkaus jäi Venezuelassa oikeiston vaaliboikotin
vuoksi 31 %. Vaaleja seuranneilla yli
200 puolueettomalla vaalitarkkailijalla ei ilmennyt moitittavaa vaalien
rehellisyyden suhteen.
Yhdysvallat ja sitä myötäilevä
EU tuomitsivat pidetyt Venezuelan
bolivaarisen tasavallan parlamenttivaalit tapansa mukaan välittömästi
vilpillisiksi. USA on jäävi arvioimaan
minkään maan vaaleja vilpillisiksi, koska sen yhtenä tärkeimpänä
ulkopoliittisina vaikuttamiskeinoina ovat olleet perinteisesti sekaan-

PSUV:n vaalikampanjan päätöstapahtuma Caracasissa. USA:n liittolaiset ovat kieltäytyneet tunnustamasta vaalitulosta. CEELA:n vaalitarkkailijoiden ryhmä antoi vaalien järjestelyistä kiitettävän lausunnon.
tuminen toisten valtioiden vaaleihin ja sille vastenmielisten hallitus
ten horjuttaminen kaikin mahdollisin keinoin.
Vuodesta 2015 oikeisto-opposition hallussa ollut kansalliskokous on aiheuttanut Venezuelalle paljon syviä ongelmia sen talouteen ja kansainvälisiin suhteisiin. Venezuelan korkein oikeus evä-

si 29.3.2017 maan kansalliskokoukselta oikeuden säätää lakeja. Perustuslain artiklan 336 ensimmäisen
kohdan mukaan maan korkeimman
oikeuden tehtävänä on julistaa kokonaan tai osittain mitättömiksi ne
kansalliskokouksen säätämät lait ja
muut toimet, jotka ovat ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Kansalliselle turvallisuusneuvostolle on
suotu ylin ja lopullinen oikeus pe-

rustuslain tulkintaan. Perustuslain
mukaan toimeenpanovalta kuuluu
Venezuelassa presidentin johtamalle hallitukselle.
Heinäkuun lopulla 2017 Vene
zuelan bolivaarisessa tasavallassa
järjestettiin kansallista perustuslakia säätävän kokouksen (ANC) vaalit. ANC on Venezuelan korkein kansallinen päättävä elin. Yli kahdeksan
miljoonaa venezuelalaista ilmaisi
vaaleissa luottamuksensa ja tuken
sa maata johtavalle sosialistihallitukselle ja maan presidentti Nicolás Madurólle. Käytännössä tämä
merkitsi parlamentin lainsäädäntövallan siirtymistä ANC:lle. Perustuslaillisen kokouksen toimikausi piti kestää heinäkuuhun 2019, mutta
sitä päätettiin jatkaa seuraaviin parlamenttivaaleihin asti.
Toivottavasti PSUV:in vaalivoitto auttaa Venezuelan pääsyä
ulos maan poliittisesta ja talou
dellisesta kriisistä.
Matti Laitinen
Hands Off Venezuela - Finland

Syksyn 2020 taifuunit Koreassa
Korean demokraattiseen kansantasavaltaan iski tällä kaudella kolme taifuunia, jotka aiheuttivat merkittävää tuhoa. Nämä taifuunit
olivat nimeltään Bavi, Maysak ja Haishen. Taifuuneiksi kutsutaan
Tyynen valtameren länsiosissa ja Kiinan merellä liikkuvia trooppisia hirmumyrskyjä, jotka kulkevat toisinaan Japaniin ja Korean niemimaalle asti. Taifuunien kasvualustana toimii maapallon laajin lämpimän veden alue, joka mahdollistaa taifuunien ympärivuotisen kehityksen.
lin leveysasteilla 6–10 ja
niiden elinkaari ulottuu
leveysasteiden 5–30 väliin.
Trooppiset myrskyt
elävät keskimäärin
kuusi vuorokautta,
mutta etenkin taifuunit
kestävät joskus jopa viikkoja. Läntisen Tyynen
valtameren taifuunit
Taifuunin tuhoama Kangbuk-rin kylä uudistet- ovat keskimäärin voitiin nopeasti
makkaampia, suurempia
Trooppiset hirmumyrskyt muodoskooltaan ja elävät pitempään kuin
tuvat trooppisesta matalapaineesAtlantin hurrikaanit tai Australian
ta, kun meriveden pintalämpötila
trooppiset syklonit. Tämä johtuu
on vähintään 26–27 °C. Niitä esiinsiitä, että läntisen Tyynen valtametyy päiväntasaajan molemmin puoren alue muodostaa suurimman

ja ja rautatietä tuhoutui,
samoin yhden voimalaitoksen pato.
Korean työväenpuolueen seitsemännen keskuskomitean
poliittisen toimikunnan 16. kokouksessa 13.
Taifuunin jälkeen uudistetun Kangbuk-rin ky- elokuuta sovittiin korlän uusia asuintaloja
jaavista toimenpiteistä.
lämpimän meriveden alueen koko
Puheenjohtaja Kim Jong Un totesi,
maapallolla, jolloin myrskyt voivat
että ”puolueemme on vastuussa tulparemmin kehittyä voimakkaiksi.
vasta kärsineiden ihmisten elämästä
Taifuuneja esiintyy Korean niemija meidän on mentävä lähemmäksi
maalla vuosittain elo-syyskuussa.
heitä jakamaan tuskaa heidän kanssaan ja lievittämään heitä heidän
Taifuuni Hagupit
kärsimyksistään”. Kokouksessa toElokuun alussa Korean niemimaaldettiin, että jälleenrakentaminen on
le iski Taifuuni Hagupit. Sen aiheut
tehtävä niin, että otetaan huomioon
tamat tuhot KDKT:ssa olivat: 39 296
jatkossa mahdollisesti useam
min
hehtaaria viljelykasveja tuhoutui
esiintyvät vastaavat tilanteet. Taloerityisesti Kangwon sekä Pohjoisjen on kestettävä taifuunit aikai
ja Etelä-Hwanghae maakunnissa ja
sempaa paremmin.
Kaesongin alueella. Ainakin 16 680
Taifuuni Maysak
asuintaloa ja yli 630 julkista rakennusta tuhoutui, paljon teitä, siltoTaifuuni Maysak iski KDKT:aan 3.

syyskuuta. Tämän seurauksena 2000
asuntoa ja kymmenittäin julkisia rakennuksia tuhoutui. Yli 60 km teitä
huuhtoutui pois, 59 siltaa romahti,
3,5 km rautatiepenkkaa huuhtoutui
ja 1,1 km rautatietä tuhoutui Komdokin alueella Etelä-Hamgyongin
maakunnassa.
Tuhojen seurauksena puheenjohtaja Kim Jong Un vaati, että
talonsa menettäneillä kansalaisilla on oltava uudet asunnon 10.10.
mennessä, jolloin vietetään Korean
työväenpuolueen 75-vuotisjuhlaa.
Jälleenrakennukseen mobili
soitiin 300 000 sotilasta ja puo
lueen jäsentä. Lokakuun puolivä
liin mennessä merkittävä osa asunnoista saatiinkin rakennettua uu
destaan.
Toim. Juha Kieksi
-Kirjoitus julkaistu aiemmin “Korean
ystävät” lehdessä
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Trumpin tappio
Nyt se on tapahtunut - valitsijamiehet valitsivat Joe Bidenin USA:n
uudeksi presidentiksi. Itse presidentinvaalit pidettiin jo 3. marraskuuta. USA:n presidentin vaalit eivät ole suorat vaalit, vaan äänestäjät valitsevat ensin jokaisessa osavaltiossa valitsijamiehet osavaltion väkilukuun suhteutettuna. Ja vasta tämän jälkeen kyseiset valitsijamiehet valitsevat USA:n presidentin. Tällainen eriskummallinen järjestelmä luotiin kaksi ja puoli vuosisataa sitten ja se oli seurausta osavaltioiden itsenäisyydestä, koska osavaltiot olivat aikanaan itsenäisiä valtioita.
Valitsijamiesten saamat äänet eivät
jakaudu ehdokkaiden kesken vaan
jokaisessa osavaltiossa (kahta osavaltiota lukuunottamatta) eniten ääniä saanut ehdokas saa taakseen kyseisen osavaltion kaikki valitsijamiehet. Tästä johtuen jossain osavaltiossa voiton voi saavuttaa muutamalla kymmenellä tuhannella äänellä ja saada yhtä paljon valitsijamiehiä kuin naapuri osavaltiossa, missä
voitto saavutetaan usean miljoonan
äänen erolla.
Tämä seikka aiheuttaa kummallisia ristiriitoja, kun koko maassa eniten ääniä saanut ehdokas, häviää valitsijamiesten määrässä eikä
tule valituksi presidentiksi. Näin kävi
esimerkiksi vuoden 2016 vaaleissa,
kun Hillary Clinton sai kolme miljoonaa ääntä Trumpia enemmän, mutta
hävisi 38 868 äänellä kolmessa osavaltiossa, minkä tuloksena Trump
voitti vaalit valitsijamiesten äänillä.
Missä tahansa muussa maassa Clintonista olisi tullut presidentti, mutta ei USA:ssa.
Tällä kertaa näin ei kuitenkaan käynyt. Demokraattien Joe
Biden päihitti Trumpin seitsemällä
miljoonalla äänellä ja sai puolelleen
yli puolet kaikista 538 valitsijamiehestä eli 306 valitsijamiestä. Tästä
huolimatta Trump ei ole tunnustanut tappiotaan, vaan puhuu jostain
mittavasta vaalivilpistä kilpailijansa
hyväksi. Trump on nostanut lukuisia
kanteita tuomioistuimissa ja hänen
kannattajansa yrittivät jopa eräänlaista ”värivallankumousta”, joka kuitenkin pahemman kerran epäonnistui. Washingtoniin saapui kahteen
joukkokokoukseen vain kymmeniä
tuhansia Trumpin kannattajia.
Koko tapaus tuntuu aivan järjettömältä. Istuva presidentti, jonka puolue valvoo yli puolta kaikista
osavaltioista, valittaa nyt, että häneltä ”varastettiin vaalivoitto”. Mikä tällainen presidentti sitten oikein on?
Vaalitulos vastasi republi
kaanien rahoittamien
tutkimusten tuloksia
Oikeastaan kahden puolueen järjestelmässä vaalivilppi yhden puolueen hyväksi tuntuu käytännössä
mahdottomalta, kun kumpikin puolue on laajasti edustettuna vaalijärjestelmän kaikilla tasoilla. Tietenkään muiden puolueiden edustajilla ei ole paljon mitään esiintymismahdollisuuksia, mutta ellei kyse
ole jostain radikaalista muutoksesta
(samainen Trump ei ole mikään vallankumouksellinen), niin silloin äänet lasketaan suhteellisen rehellisesti. Vaalien viralliset tulokset vahvistavat tämän toteamuksen - tulokset vastaavat aiemmin tehtyjen sosiologisten tutkimusten tuloksia, joiden rahoittajina olivat nimenomaan
republikaanit. Jos vaalit olisi pidetty viime vuonna, niin silloin Bidenin
vaalivoitto olisi ollut vielä suurempi,
koska tuolloin ehdokkaiden välinen
kannatusero oli jopa 10 prosenttia,

kun se nyt oli vain 4 prosenttia. Demokraattien kannatusta verotti koronan vastaiseen taisteluun kohdistettu liiallinen huomio ja aika monet äänestäjät säikähtivät sitä, että
karanteenitoimet syövät heidän tulojaan.
Entä mitä voidaan sanoa pienimuotoisesta vaalivilpistä? Sellainen on tietenkin mahdollista,
mutta Trumpin edustajat eivät ole
osoittaneet sen tueksi mitään kon
kreettista. Sosiaalisten verkostojen julkaisemat, todenperäisyydeltään epäilyttävät aineistot, on aivan toinen asia kuin todisteet, jotka tuomioistuin hyväksyy. Tällaisia
todisteita ei ole laajalle yleisölle esitetty. Tuomioistuimet, republikaanien valvomat tuomioistuimet mukaan lukien sekä USA:n Korkein oikeus torjuivat kaikki kanteet. Siitä,
ettei vaaleissa tapahtunut vakavampia rikkomuksia, ilmoitti virallisesti
muun muassa itse Trumpin virkaan
asettama USA:n oikeusministeri.
Yleisesti ottaen jo ennalta voitiin arvata, että yritykset kumota
vaalitulokset epäonnistuvat, koska
ero osoittautui liian suureksi. Mutta miksi Trump kuitenkin turvautui
siihen? No siksi, että hän yliarvioi
oman arviointikykynsä ja hänen
johtamishalunsa oli liian voimakas,
minkä takia hän niin hanakasti piti kiinni presidentin vallasta. Omasta mielestään hän on nero, siitä hän
kertoi eräässä haastattelussaan. Miten nero saattaa yleensä hävitä kenellekään?
Eliitti toivoi Trumpin voittoa
Joka tapauksessa kaikki tämä on
nyt takana päin. Sekä USA:ssa että
muualla maailmalla odotetut vaalitulokset on nyt virallisesti julistettu.
Erityisesti näitä tuloksia jännitti Pohjois-Amerikan voimasuhteista paljolti riippuvainen Venäjän johtava
eliitti. Kuten edesmennyt Brzezinski
aivan oikeutetusti aikoinaan totesi,
”koska Venäjän eliitin 500 miljardia
dollaria ovat meidän pankeissamme, selvittäkää nyt asianne: onko se
meidän vaiko teidän eliitti?”
Tämä samainen venäläis-amerikkalainen eliitti toivoi viimeiseen
asti Trumpin voittoa, olettaen jostain ihmeen syystä, että Trump on
sille parempi vaihtoehto. Mitä me
nyt puhumme oikeastaan eliitistä,
kun vielä nelisen vuotta sitten taisin
olla ainoa lehtimies, joka toistuvasti totesi, ettei Trumpilta voida odottaa mitään hyvää. Mutta se oli huutavan ääni erämaassa, aivan samalla tavoin kuin nyt, kun täysin selvistä lähtökohdista huolimatta kukaan
ei uskaltanut ennustaa Bidenin yksiselitteistä voittoa.
On melko vaikea tajuta, miksi nämä kaikki ihmiset ja jopa eräät
vasemmistolaiset kuvittelivat Trumpin olevan ”meikäläisiä”. Joutuivatko he Trumpin demagogian uhriksi? Odottavatko he kiitosta mah-

Eläkeläisten kansainvälisenä
kamppailupäivänä 1. lokakuuta
NKP: n keskuskomitean ensimmäinen sihteeri Sergei Skvortsov, joka edustaa entisiä sosialistisista maita Eläkeläisten kansainvälisen ammattiliiton johdossa, lähetti Maailman Ammattiyhdistysten Ammattiliiton
puolesta Venäjän johtajille entisten sosialististen maiden eläkeläisten seuraavat vaatimukset:
(1) Eläkeiän nostamisen peruuttaminen ja palauttaminen sosialismissa vallinneisiin parametreihin.
(2) Vähimmäiseläkkeen nostaminen 1,5-kertaiseksi eläkkeensaadollisesta avusta vaaleissa? Venäjän
valtiollinen propaganda hehkutti
mahtipontisesti, ettei erikoissyyttäjä Muller löytänyt todisteita Trumpin ja Venäjän viranomaisten välisestä kaupasta. Mutta vaikeni Mullerin lausunnosta, että hän oli löytänyt suoria todisteita Venäjän puuttumisesta vuoden 2016 presidentinvaaleihin.
Ja varmasti hakkerit, joiden väitetään olevan yhteydessä Venäjän viranomaisiin, todellakin julkaisivat Clintonia huonoon
valoon saattanutta aineistoa, mikä pienensi hänen johtoaan Trumpiin nähden ja johti vaalitappioon.
Tai ehkä Trump (ja tämä on luultavasti tärkein asia), joka leikkasi voimakkaasti yritysveroja ja yritti vesittää Obaman terveydenhuoltouudistuksen, jonka seurauksena miljoonilla on pääsy tähän järjestelmään,
oli sosiaalisesti lähempänä venäläistä eliittiä, joka keinoista piittaamatta pumppasi varoja Venäjän köyhältä väestöltä? Franklin Roosevelt totesi aikoinaan, että ”menestyksellisestä liikemiehestä ei tule koskaan
hyvää valtiomiestä, koska hänen tavoitteenaan on täyttää omat taskunsa eikä kansan”.
Ennusteet toteutuivat
Joka tapauksessa Trumpilta ei ollut
mitään syytä odottaa kiitollisuuden
osoituksia. Politiikassa kiitollisuus
on hyvin ehdonalainen käsite, mistä on voitu vakuuttua myös Venäjällä, joka oma-aloitteisesti luopui
sotilastukikohdistaan Vietnamissa ja Kuubassa eikä saanut siitä mitään vastinetta. Kauppa, jota aikoinaan hehkutti silloinen USA:n tuleva presidentti, saattoi olla Venäjälle
vain orjuuttava kauppa. Mitä varten
paatuneen liikemiehen olisi pitänyt
suostua johonkin myönnytyksiin Venäjälle, joka paini aivan toisessa painoluokassa taloudellisen ja sotilaallisen mahdin sarjassa?
Valitettavasti meidän silloinen ennusteemme toteutui täydellisesti. USA:n ja Venäjän suhteet
huononivat entisestään Trumpin aikana. Venäjän propagandistit paasasivat jatkuvasti, että ”demokraatit”
kuulemma häiritsevät heitä. Mutta
onko demokraattinen puolue esittänyt ja toteuttanut menestykselli-
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jan toimeentulotasosta.
(3) Keskimääräisen eläkkeen nostaminen vähintään 50 prosentille keskipalkasta. (4) Kaikkien eläkeläisten, myös työskentelevät eläkeläiset, eläkkeiden indeksointi inflaatioasteen mukaisesti. (5)
Asuntojen ja kunnallisten
palveluiden maksamiseen tarkoitettujen tukien
maksaminen eläkeläisille
vähintään 50 prosenttia
heidän määrästään. (6)
Todellinen, ei vain ilmoitettu, ilmaisen sairaanhoidon tarjoaminen kaikille vanhuksille.
Sergei Skvortsov totesi lehdistötiedotteessaan, että vaikka
sosioekonomisissa ja poliittisissa
olosuhteissa on melkein 30 entistä
sosialistista maata, meillä on edelleen paljon yhteistä. Tämä on erityisesti sosiaalisen alueen hajoaminen, joka eteni vastaavien skenaarioiden mukaisesti. Siksi entisten sosialististen maiden eläkeläisten yleisistä vaatimuksista oli
hyvin helppo sopia. Näillä alueilla
taistelumme kehittyy ja yritämme
koordinoida toimintaamme.
sesti Amerikan uudelleen varustelun ohjelmaa? Onko demokraattinen puolue lisäämässä USA:n joukkojen vahvuutta Euroopassa? Onko demokraattinen puolue luopunut keski- ja lyhyen matkan ohjus
sopimuksesta? Ei, vaan kaiken tämän on tehnyt Trump valtuuksiensa ja oman aloitteensa mukaisesti.
Demokraatit olivat näitä toimia vastaan, eikä heillä ole mitään tekemistä niiden kanssa.
Trumpin valtakaudelta ei
paljon minkäänlaisia saavutuksia
Sisäpolitiikasta puheen ollen, Trump
ei ole tehnyt oikeastaan mitään tavallisen kansan hyväksi. Taloudellisen kasvun muka korkeat osoittimet, joista eräät venäläiset Trumpin
ihailijat puhuvat, eivät itse asiassa
poikkea paljoakaan Obaman toisen
kauden osoittimista. Työttömyys,
joka todellakin laski vuoteen 2020
mennessä, poikkeaa aika vähän
Obaman toisen kauden viimeisen
vuoden tasosta, jonka aikana työttömyys laski jatkuvasti.
Kokonaisuudessaan Trumpin
vallassaolon vuosilta ei ole paljon
minkäänlaisia saavutuksia, paitsi tietenkin Venäjän vastaisten trendien
voimistuminen. Yritysverojen alentaminen, kiista Kiinan kanssa, irtisanoutuminen Pariisin ilmastosopimuksesta, Iranin ydinasesopimuksen irtisanominen, siinä taitaakin
olla kaikki. Näyttää siltä, että ongelmana ei ole vain pätevyys (Trump
on selvästi viimeisen puolivuosisadan USA:n epäpätevin presidentti),
vaan myös hänen kyvyttömyytensä työskennellä. Tässä asiassa meitä
on luonnistanut, koska jos hän olisi osannut tehdä töitä, niin hän olisi aiheuttanut paljon suurempaa vahinkoa sekä USA:lle, että koko maail
malle. Hän ei pysty keskittymään mihinkään asiaan, jättää usein asioiden hoidon kesken, esittää jotain
ihmeellisiä ja ristiriitaisia lausuntoja. Se, että hän on tehnyt kuusi vararikkoa, on mainio esimerkki hänen
johtajan lahjoistaan.
Trump - fasisti, puolifasisti
vai globaalin finanssipääoman vastustaja
Vasemmistovoimat, sekä USA:ssa,
että Latinalaisessa Amerikassa pi-

tävät Trumpia puolifasistina tai jopa fasistina, mutta Euroopassa osa
vasemmistosta on sitä mieltä, että Trump muka vastustaa globaalia
finanssipääomaa. Venäjän analyytikoiden keskuudessa on levinnyt
mielipide siitä, että Trump edustaa
Pohjois-Amerikan kansallisen pääoman etuja, kun taas demokraattinen puolue edustaa globaalin pääoman etuja. Mutta mistä nämä analyytikot ovat löytäneet Pohjois-Amerikan kansallisen pääoman, jos se on
jo aikoja sitten muuntunut ylikansalliseksi pääomaksi? Vai edustaako
kansallista pääomaa tässä tapauk
sessa esimerkiksi Facebook, joka
on viimeiseen asti ollut tukemassa
Trumpia?
He puhuvat myös uuskonservatiiveista, jotka muka valvovat demokraattista puoluetta. Mutta uuskonservatiivit ovat jo 40 vuotta sitten
pesiytyneet republikaaneihin ja juuri tästä älyllisestä lähteestä Donald
Trump on ammentanut viisautta toimiessaan talouden valtiollista sääntelyä vastaan, Amerikan suuruuden
ja uudelleen varustelun puolesta
sekä Israelin ehdottoman tukemisen puolesta.
Mikä Amerikkaa ja maail
maa odottaa Bidenin
kaudella?
Mikä Amerikkaa ja koko maailmaa
odottaa Bidenin valtaantulon jälkeen? En lähde erittelemään seikkaperäisesti kaikkia mahdollisia muutoksia USA:n sisäpolitiikassa, mainitsen vain muutaman sanan USA:n
ulkopolitiikasta. Pikemminkin Biden
ja hänen hallituksensa palaavat Pariisin ilmastosopimukseen ja Iranin
ydinasesopimukseen sekä yrittävät parantaa suhteitaan Kiinaan ja
EU-hun. Mitä USA:n Venäjä-politiikkaan tulee, niin tietynlaisen käsityksen tästä antaa demokraattista puoluetta lähellä olevien 103 amerikkalaisen politiikantutkijan yhteinen artikkeli, josta esitän lyhennelmän. Siinä sanotaan mm. seuraavaa:
-Palautetaan täysin toimivat Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset diplomaattisuhteet, jotka Ukrainan sota
keskeytti. Keskinäinen liennytys.
-Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen START -sopimuksen jatkaminen.
-Yhdysvallat ja Venäjä lievittävät jännitteitä Itämereltä Mustalle
merelle
-Yhdysvaltojen ja Venäjän yhteistoiminnan kehityksen myötä
sanktioiden poistaminen.
-Yhdysvaltojen tulisi nähdä Venäjä sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin se haluaisi sen nähdä.
Putinin seuraaja tulee jatkamaan hänen politiikkansa.
-Meidän on ymmärrettävä tämä tosiasia ja otettava kokonaisuudessaan huomioon Venäjän strategiset edut.
Siis maltillista liennytyspolitiikkaa. Bidenin korkean iän ja terveyden huomioon ottaen, hänen
hallintokoneistonsa rooli tulee olemaan suuri. On tietenkin mielenkiitoinen asia, että miten pitkälle demokraattisen puolueen johto tulee
toteuttamaan asiantuntijoiden mielipiteitä, mutta joka tapauksessa Venäjän viranomaisille avautuu pieni
mahdollisuus suhteiden edes jonkinlaiseen normalisoitumiseen. Katsotaan nyt, pystytäänkö näitä kaikkia mahdollisuuksia hyödyntämään.
Sergei Skvortsov
NKPn keskuskomitean ensimmäinen (pää-) sihteeri
15.12.2020
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Koronatalvea odotellessa
Kävin tänään jälleen Keskuspuiston skuttassa sienessä. Matkustin
maski päällä sienestyspaikkaani tapani mukaan Stadin sinisellä dösällä. En ole koskaan omistanut bilikaa. Parin tunnin uurastuksen jälkeen saalista kertyi korillinen. Se koostui suppilovahveroista ja rouskuista. Olen sienestänyt jo yli puoli vuosisataa. Kundini Arska aloitti sienestyksen alle 5-vuotiaana. Aluksi hän vaelsi skuttassa faijansa olkapäällä.
Olen hiffannut, että tässä hommassa tärkeintä on etsiä mestoja, joissa kohdesienet kasvavat –
eikä etsiä sieniä. Yksin liikkuessa turvavälillä ei ole väliä. Aion
jatkaa väijymistä skuugessa niin
kauan, kuin kondista piisaa.
Puhdistin himassa, olkkarin pöydällä roskista ja etanoista nämä puiden
kanssa symbioosissa elävät verrattomat eliöt. Supparit kuivasin sekä
rouskut ryöppäsin ja suolasin. Tänä
kautena olen plokannut rouskuja,
suppilovahveroita ja tatteja yhteensä jo viisi korillista. Saattaa olla, että
sinksaan osan sienistä fisustukseen
perehtyneen vanhemman broidini
kanssa ahveniin ja kuhiin.
Suoriuduttuani putsauksesta
ja jatkokäsittelystä lämmitin kundini Arskan kanssa kimpassa Fisusatamasta metskaamistamme abboroista ja särjistä duunaamaani fisukeittoa. Jälkkäriksi safkasin vaimo-

ni leipomaa ja paistamaa puolukkapiirakkaa. Puolisoni vastaa perheessämme ruisleivän, skämläreiden,
kakkujen ja pullien kotituotannosta.
Emme suosi taloudessamme einestuotteita ja valmisruokaa. Kun duunaa itse safkansa, niin tietää, mitä se
pitää sisällään. Ulkonasyömiset ovat
jääneet koronakauden aikana.
Meidän asuintalossamme Valkassa on hyvä kylmäklitsu. Sinne
varastoimme poimimistamme metsämarjoista duunatut hillot, suolatut sienet, itsesäilötyt maustekurkut, kotikutoisen hapanporkkanan
sekä kaupasta slumpatut juurekset
ja potlarit. Toki siellä myös bisse ja
muut mehut säilyttävät hyvin dokaamiskylmyytensä. Lisäksi meillä
on pakkasessa Tallinnan Keskustorilta hankittuja kantarelleja. Ne ovat
niitä samoja, joita voi ostaa Stadin
elintarvikeputiikeista, mutta niistä
joutuu bungaamaan täällä viisinkertaisen kilohinnan.
Ollessani vanhuseläkettä
nauttiva umpistadilainen ruuna,
katson meidän jonkinasteisen ruokaomavaraisuutemme jeesaavan
perheemme elämää hintatasoltaan
korkeassa Suomessa. Omavaraisuuttamme tukevan urbaanin aputalouden perustana ovat jokamiehenoi-

keuksiin perustuva metsien tuotteiden keräily, fisustus Stadin rantsuilla, maustekasvien ja tomaattien parvekeviljely sekä hankittujen ravintoraaka-aineiden jatkojalostus kotona.
Tuotamme siis osan käyttämästämme ravinnosta itse.
Ruokaomavaraisuuden harjoittamisella on meille neljä tärkeää merkitystä. Ensinnäkin me
voimme hankkia hyviä ravintoaineita omalla työpanoksellamme ja
tuottaa niistä kohtuuhintaan laadukasta ruokaa. Toiseksi näin säästyneet varat voidaan suunnata jonkin perheellemme tärkeän hankkeen toteuttamiseen. Kolmanneksi voimme osoittaa itsellemme käytännössä, että kulutusyhteiskunnan
kertakulutuskulttuuriin ei ole pakko
suostua ja alistua. Neljänneksi ravinnonhankinta luonnosta tuo elämäämme mukavaa vaihtelua Korona-Suomessa ja suo meille ihmisinä – maksullisista treenisaleista vapaata – luonnollista liikuntaa Stadin
luonnossa.
Maailmanmitassa missään ei
pitäisi pyrkiä enää taloudellisen
kasvun nimissä luonnonvaroja
tuhlaaviin kulutusyhteiskuntiin.
Matti Laitinen
1.10.2020

Uskonto – hyvä vai paha?
Noin 1960 ja 70- luvun kuluessa
pidin hyvin usein tunnin pituisia
esitelmiä aiheesta Mitä uskonto
on tehnyt ihmiskunnalle? Puhuin
viidestä suurimmasta uskontojen
ryppäästä kolmesta näkökulmasta, niiden osuus sodissa, vaikutus
talouteen ja ihmisten tunne-elämään.
Pienistä, aivan muodollisista erilaisuuksista huolimatta ne kaikki ovat
kuin yhdestä puusta veistettyjä. Aasiassa hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja konfutselaisuuden juuret
ulottuvat noin 3000 vuoden taakse. Yhteistä niille on julmat opetukset kuoleman jälkeisestä kiduttamisesta, joka perustuu kuolemattoman sielun olettamukseen. Mitä julminta mielikuvitusta käytettiin niiden pyhissä kirjoituksissa. Sellaisen
pelottelun avulla ihmiset on pidetty alistuvaisina hallitsijoille, rikkaille ylimyksille ja uskontojen johtajille. Kiduttaminen on opetettu hyväksyttävänä keinona hallita. Ihmisten

tunne-elämä on totutettu ja pilattu
riiston ja sotien hyväksymiseen, alistumiseen ja kaikenlaisen pahan kärsimiseen ja tekemiseen.
Kristillisyydellä oli 2000 vuotta sitten hyvä alku, mutta jo 200
vuoden kuluttua se muuttui aivan
päinvastaiseksi, kristikunnaksi. Sodista ei tullut vain hyväksyttyjä vaan
pakollinen tapa. Onko siellä opetettu ja sovellettu alkuperäistä ohjetta,
”mitä haluatte toisten tekevän teille,
teidänkin täytyy tehdä heille”. Päinvastoin toisten maiden valloitukset,
ryöstäminen ja orjuuttaminen on
heillä vakituinen paha tapa. Satojen
keskinäisten sotien lisäksi tunnettuja ovat kaksi sen sisällä käytyä maail
mansotaa. Köyhän kansan elämään
ei parannusta todettu vuosituhansiin. Ruumiillisen kurituksen lisäksi vallitsi sielläkin henkinen kidutus,
helvetin tulella pelottelu. Siihen oppiin kehitettiin jopa kiristyskeino,
kiirastuli. Papille maksamalla pääsi muka takaisin helvetin ensimmäisestä osastosta, kiirastulesta. Il-

mankos kirkoista tuli rikkaita. Huumeiden kaltaista tilapäistä helpotusta kärsiville tarjottiin lupaamalla
taivaallista paratiisia. Katteettomat
lupaukset olivat papistolle halpoja.
Islamista tuli kooste Mooseksen ajalta 3500 vuotta sitten, juu
talaisuudesta sekä kristikunnasta.
Siinäkin uskonsuunnassa on kiihkeillä opetuksilla saatu aikaan tiukkaan kuriin perustuva laajentumis
haluinen ja tiukasti vanhoja käskyjä noudattava ja keskinäisiin kiistoihin sortunut liike. Helvetin tulta
lietsotaan ikuisesti palavaksi. Voi ihmisparkoja!
Entä kirjoittaja itse, mitä hän
edustaa? Pelkäsin tulista paikkaa
15. vuoden ikään asti kunnes se
helvetti sammui kylmäksi. Samanaikaisesti tulin Jeesuksen opetusten perusteella totaalikieltäytyjäksi
ja olin sitten 14 kk mielipidevankina.
Unto Kiiskinen
tietokirjailija
Jokioinen

Vaaleista ja tummista
Kevään vaalit ovat joulunjälkeistä elämää, jos herra Korona suo.
Kansalaisten tulisi postilaatikkoa laajentaa, tulossa on paperisaastaa runsain mitoin. Eduskuntapuolueet tuhlaavat puoluetukirahoja vaikka minkälaisten lepakkotohtorien palkkioihin. Olen
vastustanut puoluetukea alusta
alkaen. Hieman olisin myönteisempi, jos tukea myönnettäisiin
kaikille rekisteröidyille puolueille. Sillä olisi jopa demokratian eli
kansanvallan kanssa jotain yhteistä.
Kirjoitukseni alussa mainitsin paperisaastan. Vaalilupauksista pursuavat kiiltävät paperit sisältävät arvioni mukaan 98% paljaita valeita. Keskityn lähinnä kahden puolueen näkymiin. Lasken persujen ja kristillisten kuuluvan sysimustaan äärioikeistoon. Kummankin edellä maini-

tun toiminnan perusteisiin kuuluu
satujen kertominen ja olemattomilla uhkakuvilla pelottelu. Kristilliset
luonnollisesti kertovat näitä taivastarinoita ja kuinka helvetissä on tosi
kuumaa sulan pikikattilan vieressä.
Sen sijaan persut pysyttelevät
tiukasti maan pinnalla. Pitää val
mistua torjumaan maahanmuuttajien hyökkäyksiä, sillä muuten
ne vievät vaimot ja tyttäret mennessään. Lisäksi pitää valmistautua
torjumaan vaalivoiton varkaus. Persujen oppi-isältä, Suuren ja Mahtavan Yhdysvaltain pressalta varastettiin voitto, kun ei muistettu laittaa vartiomiehiä paikalle. Kaikkeen eivät isonkaan maan vartiomiehet ehdi, kun pitää salamurhata Iranin tiedemiehiä. Salamurhat ja
terroriteot ilmeisesti kuuluvat län-

simaisen demokratian kulmakiviin.
Olen ihmetellyt, miksi persut
vain mainostavat EU-kriittisyyttä, miksi puolueen tohtorit eivät
puolueena vaadi Suomen eroamista EU:sta? Samoin persut kauhistelevat lisävelan jatkuvaa ottoa, uusia aseita hankitaan velaksi, eikö se
hirvitä ollenkaan? Ilmeisesti persut
tietävät, että uudet Hornetit hankitaan Yhdysvalloista, joka taitaa olla
monen persun mielestä paras isänmaa.
Toivottavasti mahdollisimman moni äänestäjä pitää huhtikuussa tuumaustauon ennen numeron kirjoittamista.
Reino Welling
eläkeläinen ja sotaorpo
Jämsänkoskelta

Suomen ja USA:n arvot

Ministeri Pekka Haavisto väittää
arvojen yhdistävän Suomea ja Yhdysvaltoja. Aika omituinen väite,
joka perustunee mutkien vetämiseen suoriksi.

Onneksi yhteisiä arvoja on hyvin vähän. Vai onko yhteinen arvo se, että valkoinen poliisi voi ampua mustaa miestä selkään ja vasta sen jälkeen tutkia, onko vainaja mahdollisesti syyllistynyt rikokseen. Kyllähän suomalaisenkin poliisin liipasinsormi on löystynyt, mutta poliisiväkivalta ei ole lähelläkään Yhdysvaltain tasoa. Siis eri arvot ovat tässäkin. Suomalaisetkin poliitikot valehtelevat ummet ja lammet, tosin
omasta mielestään vain muistavat
väärin. Yhdysvalloissa valehtelu ja
olemattomien uhkakuvien luonti
ovat olleet jo vuosien ajan käytäntönä. Kuitenkin äärimmäinen musta oikeisto omii Suomessa Trumpin
esikuvakseen.
Onneksi vain pieni vähemmistö äärioikeistosta pitää yhteisiä
arvoja jenkkien kanssa. Tämäkään
asia ei edellytä yhteisiä arvoja. Yh-

teisiä arvoja ei ole myöskään presidentin vaaleissa. Suomessa on käyty useamman lajin pressavaaleja. Ei
kuitenkaan niin huvittavia sirkusesityksiä sisältäviä vaaleja, kuin 2020
presidentin vaalit Yhdysvalloissa.
Ei siis samoja arvoja tuossakaan
tapauksessa. Onko yhteinen arvo
suomalaisten päättäjien Yhdysvaltojen nöyristely ja nuoleskelu? Nykyi
set nuoleskelijat paasaavat suomettumisen ajasta, silloin suomettumi
sesta oli Suomelle hyötyäkin, mikä
olikaan työttömyysprosentti silloin?
Suomi luetaan jo maailmalla Yhdysvaltain 52:nneksi osavaltioksi, Israel
on 51. osavaltio. Emme kelpaa enää
rauhantekijäksi maailmalle, siihen
tarvittaisiin puolueeton valtio.
Loppukaneettina harras toive
Bidenille. Kiellä CIA:n maailmalla
tekemät salamurhat ja lennokki-iskut. Ne saattavat olla jonain päivänä
Yhdysvaltojenkin kohtalona. Sanotaan jumalan myllyjen jauhavan hitaasti.
Reino Welling
eläkeläinen ja sotaorpo
Jämsänkoskelta

Palkitut konnantyöt
EU-parlamentin ihmisoikeuspalkinto on myönnetty Valko-Venäjän perustuslain hylänneelle oppositiolle. Ennen kuin tutkimme,
mitä moinen palkitseminen merkitsee, on syytä palauttaa mieliin
se, kuinka Suomessa kommunistit saivat lailliset toimintaoikeudet sodan jälkeen. Missään vaiheessa kommunistit eivät asettuneet perustuslain ulkopuolelle.
Missään vaiheessa SKP ei sallinut
laittomuuksia, väkivaltaa tai virkavallan vastustamista. Ero Valko-Venäjän oppositioon on valtava. Tuollaiset palkitsemiset yllyttävät laittomuuksiin.
Värivallankumouksen alku vaikuttaa
aina väkivallattomalta. Se on kuitenkin vain taktiikkaa. Kieltämällä vaalituloksen laillisuuden ja yllyttämällä
laittomiin mielenosoituksiin yllytetään avoimeen kapinaan. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa se voidaan nähdä sotatoimiin verrannollisina tekoina.
Tutkikaamme myös, mikä
taho kyseisiä palkintoja myöntää.
Euroopan Unionin keskeiset jäsen-

valtiot ovat olleet hyökkäävänä
osapuolena, avustajina ja sisäisen
horjutuksen järjestäjinä useissa
laajamittaisissa hirmutöissä Irakissa, Libyassa, Syyriassa ja Ukrainassa. Näiden toimien seuraukset ovat
olleet äärimmäisen julmia ja tuhoisia. Miten on mahdollista, että tällainen osapuoli kehtaa väittää jakavansa ihmisoikeuspalkintoja?
Herää kysymys kuinka tähän
on tultu? Vastaus löytyy Vietnamin
sodasta ja sodan kauhujen herättämästä vastalauseiden myrskystä. Länsimaat eivät enää koskaan
halua joutua tilivelvolliseksi omille
kansalaisilleen. Sodan lietsonta ja
kuolemanpartiot ovat toimineet
sen jälkeen ihmisoikeuksien nimissä. Länsiliittoutuma yrittää suun
nata yleisön suuttumuksen uhreja vastaan. Joukkotiedotusvälineiden kaupallinen luonne on tehnyt
tämän mahdolliseksi.
Tauno Auer
Helsinki

Lupa murhata

Kansan äänessä (5/20) Sergei
Skvortsov kirjoitti Navalnyin tapauksesta. Siinä Venäjän ”opposition” keskeiseksi vaikuttajaksi tituleerattu Aleksei Navalnyi
sai 20.8.-20 lentomatkalla Tomskista Moskovaan pahoinvointikohtauksen. Sitten saksalaisessa
sairaalassa tehdyn testin perusteella ilmoitettiin hänen saaneen
Novitšok-ryhmän hermomyrkkyä. Asiasta muodostui Venäjän
ja EU:n mediassa niin iso häly, että jopa Kansan äänen avustaja Venäjältä kirjoitti asiasta artikkelissaan.

Aivan oikein Kansan äänen toimitus
huomautti, että tapauksen taustavoimista puhuminen on ollut puolin ja toisin pelkkää spekulaatiota.
Enempää asiasta ei tiedetä.
Äskettäin (28.11.2020) murhattiin Iranissa maan ydinohjelman johtaja ja ansioitunut fyysikko
Mohsen Fakhrizadeh. Kaikki länsilehdistöä myöten tietävät, että tutkijan ja ydinfyysikon murhan taustalla
olivat Israelin ja USA:n tiedustelupal-

velut. Mitään suurta hälyä tästä murhasta ei ole nostettu ja länsilehdistö on kuitannut sen vain pelkkänä
uutisena. Näin on menetellyt myös
Suomen mediapooli.
EU uhkaa nyt Venäjää ”NordStream 2” kaasuputken rakennustöiden keskeyttämisellä ja kohdistaa talouspakotteita Venäjän johtoon. Eikö nyt kaiken logiikan mukaisesti EU:n ja länsimaiden tulisi soveltaa sekä Israelin että USA:n
talou
teen kohdistettuja pakotteita? Jokainen meistä ymmärtää, että
Navalnyin tapaus antoi EU:lle mahdollisuuden uhata ja kiristää Venäjää. Kuka Navalnyin tapauksesta onkin vastuussa, pelaa se käytännössä
EU:n kanssa samaan pussiin.
Fakhrizadeh’n tappamisen yksi tarkoitus lienee estää Bidenin tulevan hallinnon palaaminen Iranin
kanssa tehtyyn ydinsopimukseen.
Wanha Seppä
Peräseinäjoki
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Tukea K ansanäänelle

Kai Kontturi 100 e, Heikki Männikkö 38 e, Janne Rahikainen 50 e,
Pentti Kataja 4 e, Reino Welling 18 e, Mirja Welling 8 e, Matti Peltonen 88 e, Raili Peltonen 3 e, Veikko Flyktman 3 e, Teuvo Vuorenpää 3
e, Liisa Vuorenpää 3 e, Pertti Hämäläinen 8 e, Esko Rintala 53 e, Tarja
Männikkö 38 e, Pasi Ranki 48 e, Sami Heikkilä 20 e, Kalevi Wahrman
10 e, Kaija Siippainen 10 e, Unto Nikula 3 e, Markku Nieminen 18 e,
Pentti Möttönen 8 e, Meeri Luhtala 8 e, Viljo Heikkinen 18 e, Lauri Paronen 8 e, Markku Hongisto 8 e, Eira Kärki 10 e, Hannu Ikonen 50 e ja
Tampereen SKP:n Kaukajärven osasto 30 e.
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Julkiset keskustelufoorumimme FB:ssa:
Suomen Työväenpuolue FB

Ryhmä keskittyy mm. yhteiskunnalliseen keskusteluun, luokkatietoisuuden edistämiseen, ay-liikkeen, puoluepolitiikan, rauhantyön, globalisaation ja ulkopolitiikan kysymyksiin.

Kansanrintama- vaihtoehto uusliberalismille FB

Ryhmän tavoite on kehittää vaihtoehto nykyiselle kovalle markkinavoimien yhteiskuntapolitiikalle ja toteuttaa yhteiskunnallinen muutos Suomessa. Keskusteluun kuuluu laajasti politiikka
ja yhteiskunnalliset asiat erilaisella informaatiolla.
Näissä ryhmissä sallitaan ja on toivottavaa keskustelu marxilaisen yhteiskuntatieteen lähtökohdista. Linkitettäessä näihin
ryhmiin artikkeleita on toivottavaa lisätä oma kommentti ja lähde. Noudatetaan nettietikettiä. Rasistinen ja fasistinen materiaali
poistetaan.

Bertta Laineen muistolle

Suruviesti saavutti meidät,
kun keskuudestamme poistui
29.11.2020 pitkäaikainen järjestötoverimme Bertta Laine. Bertta syntyi 16.4.1927 Pertunmaalla. Hän oli neljästä lapsesta vanhin ja hänellä on yksi lapsenlapsenlapsi.
Bertta lähti 15-vuotiaana työhön
Lahteen kotiapulaiseksi. Sen jälkeen
hänellä on ollut monta työpaikkaa.
Helsinkiin hän siirtyi v. 1946. Martta
Muje, joka toimi Hermannin Naisissa , hankki hänelle työpaikan silkkikutomosta. Bertta asui tällöin Martan luona alivuokralaisena. Silkkikutomossa työskennellessään Bertta
kuului Kutojien ammattiosastoon,
jonka johtokuntaan ja huvitoimikuntaan hän kuului. Bertta oli jo
tuolloin järjestelemässä yhteisiä juhlia kirvesmiesten ammattiosaston
kanssa. Vuonna 1950 hän lähti Ruot-

siin silkkikutomoon töihin. Ruotsissa hän oli noin puolitoista vuotta ja
palasi Suomeen samaan silkkikutomoon töihin, jossa hän oli vuoteen
1961 saakka. Sen jälkeen hän siirtyi
Kätilöopistoon sairaala-apulaiseksi
ja oli tässä työssä eläkeikään saakka ja toimi siellä aktiivisesti ammattiosastossa.
Bertta
oli
aktiivinen
järjestöihminen ja toimi elämänsä aikana monissa edistyksellisissä
järjestöissä loppuun saakka, mihin
monikaan ei ole yltänyt. 1950 luvun
lopussa hän liittyi Suomen Naisten
Demokraattiseen Liittoon. Hermannin Naisiin hän siirtyi v. 1962, jolloin yhdistys perustettiin ja oli sen
jäsen ja johtokunnassa elämänsä
loppuun saakka. Rauhantyössä hän
toimi ahkerasti Hermannin Naisten
järjestämässä solidaarisuustyössä,
jota järjestet
tiin useampana vuonna. Merkittävän työn Bertta teki
Elannon jäsentoimikunnassa. Bertta
oli myös Elannon vaaleissa ehdokkaana. Ja kaikki muistavat Bertan järjestöjen juhlista ja tilaisuuk
sista kahvi- ja ruokailutarjoiluja
järjestämässä loppuun saakka.
Ahkeran järjestötyön lisäksi Bertta ehti tehdä myös vapaaehtoistyötä Kinaporin palvelutalossa. Kaiken touhuamisen ohella
Bertta harrasti myös näyttelemistä,
runojen lausumista, voimistelua ja
käsitöitä.
Lepää rauhassa Bertta
Hermannin Naiset ry
Tarja Männikkö ja
muut järjestöt ja järjestötoverit

Mihin suuntaan olemme menossa? ...
Jatkoa sivulta 15
Tiede sitä vastoin lähtee epäilyksestä. Se ei ennakolta muodosta varmaa kantaa mistään seikasta, vaan
koottuaan aineksia ja hankittuaan
todistuksia se vetää niistä johtopäätöksensä. Vasta nämä johtopäätökset omaa tiede mielipiteekseen,
kunnes ilmenee aihetta epäillä niidenkin pätevyyttä ja uudelleen tarkistaa niitä. Tiede siis etsii kaikesta
lakeja ja sallii jokaisen olla mukana
niitä keksimässä, kun sen sijaan kristinusko, samoin kun jokainen muukin uskonto, vaatii uskoa ja ehdotonta auktoriteetti luottamusta.
Tästä johtuu, että kristinuskoa
on mahdotonta sovelluttaa yhteen

tieteen tulosten kanssa. Kumpikin
opettaa aivan eri tavalla miltei joka
kysymyksessä. Todellinen kristinusko ja todellinen tiede joutuvat siten
aina taistelemaan toisiaan vastaan.”
Uskontojen olemassaolo todistaa, että kapitalismin uusliberalistinen taloudellis-yhteiskunnallinen vaihe tarvitsee muutosta korkeammalle kehityksen tasolle: siirtyminen kapitalismista sosialismiin
odottaa yhä toteuttamistaan. Tämä
merkitsee laajan kansanrintaman
saattamista käytäntöön. Tämän päivän unelmista, joilla on tieteellinen
perusta, on huomenna tehtävä totta!
Kai Leivo

”Marxilainen lauantaitiimi jatkuu”
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen maailmankatsomus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yhtenäisen toiminnan perusta ja auttaa jäsentelemään oikein
ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista tiedettä ja tuotamme siitä tutkimusaineistoa. Jatkamme opintotoimintaa Korona-pandemian sallimissa rajoissa kunnes tilanne normalisoituu. Kokoontumispaikkana edullisen sijaintinsa vuoksi pyrimme käyttämään Keskuskirjasto Oodin tiloja koronan sallimissa rajoissa.
Seuraava opintotapahtuma järjestetään torstaina
28.1.2021 klo 18.00 Hermannin kerholla, os. Hämeentie
67. Aiheena on “kulkutautien vaikutus ja merkitys yhteiskuntakehityksessä”. Alustavan puheenvuoron käyttää Heikki Männikkö. Seuraavina aiheina käsitellään mm.
”Feodalismi yhteiskuntakehityksessä” sekä ”Kysymys
ihmisoikeuksista”. Opintotilaisuuksista tarkemmin Kommunistien Liiton kotisivulla: www.kommunistienliitto.com
Hyviä lukuaineistoja ovat: Marx ja Engels: Kommunistinen
manifesti; M. Lovtšuk, T. Oizerman, I. Štšipanov: Filosofian
Historia (Progress, 1982); Viktor Afanasjev: Filosofian alkeet (Progress, 1976); Kommunistien Liitto: Dialektisen
materialismin perusteet;
Seuraava kansan ääni (1/2021) ilmestyy ma. 8.3.2021
ja siihen tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksessa
ma. 22.2.2021. Seuraava numero (2/2021) ilmestyy ma.
26.4.2021 ja siihen tulevien kirjoitusten ja muun aineiston tulee olla toimituksessa ma. 19.4.2021. Työkansalle osoitettujen vapunpäivän tervehdysten tulee olla toimituksessa 23.4.2021 mennessä.

Kommunistien liiton hallituksen kokous
Kommunistien Liiton hallituksen kokous järjestetään
torstaina 28.1.2021 klo 17.00 Hermannin kerholla, os.
Hämeentie 67 Helsinki. Käsitellään ajankohtaiseen vuodenvaihteen toimintaan liittyvät kysymykset sekä järjestöllisen ja ideologisen toiminnan kehittämistä sekä
mm. seuraavia asioita: (1) Kansanrintaman kehittämisen kysymyksiä, (2) Kevään 2021 kuntavaalit, (3) Ajankohtaiset kansainvälisen yhteistyön kysymykset, (4)
Opinto ja julkaisutoiminta, (5) Alkuvuoden lehti- ja järjestötyö, (6)
Kansan äänen 6/20 arviointi ja seuraavan numeron 1/21 ideointi.
Käsittelemme klo 18.00 Marxilainen lauantaitiimi- sarjaan kuuluvan opintoteeman “Kulkutautien vaikutus, merkitys ja syntymekanismi yhteiskuntakehityksessä.”

Tervetuloa jäsenet ja ystävät, Koronasuojat !

Suosittelemme kotisivuja ja blogeja
http://uutisiapohjoiskoreasta.blogspot.fi/
http://heikkimannikko111.puheenvuoro.uusisuomi.fi/
https://www.facebook.com/heikki.mannikko.1
http://kaikontturi.blogspot.com/
http://masanlaari.blogspot.com/
http://lievemaa.blogit.uusisuomi.fi//
https://www.facebook.com/kalevi.wahrman

Suomen Työväenpuolue STP

Sivu 19

EVKR:n johtokunta

EU:n Vastaisen Kansanrintaman johtokunta kokoontuu
torstaina 28.1.2021 klo17.00
hermannin kerholla os. Hämeentie 67, Helsinki. Kokous
pidetään ainakin osittain videokokouksena.
Käsitellään mm. seuraavia
asioita: (1) Kansanrintaman kehittämisen kysymyksiä keväällä 2021, (2) Kevään 2021 kuntavaalit, (3) Kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, (4) Opinto- ja julkaisutoiminnan suunnittelu, (5) Alkuvuoden lehti- ja
järjestötyö
Kokouksen yhteydessä
pidetään Kansan ää
nen toi
mituskunnan kokous. Arvioim
me edellisen numeron (6/20)
sisältöä ja suunnittelemme
lehden seuraavaa nume
roa
(1/21).
Opintotapahtuma
klo
18.00 Marxilainen lauantaitii
mi- sarjaan kuuluvan opintoteeman “Kulkutautien vaikutus ja
merkitys yhteiskuntakehityksessä.”
Tervetuloa ! Koronasuojaus !
Tilaisuus järjestetään yhdessä
Kommunistien Liiton kanssa

SFT toimii

SFT:n opintoillat jatkuvat aina
kuukauden kolmantena maanantaina kello 17.00 Vantaan
Tikkurilassa KTP:n toimistolla osoitteessa Tikkuraitti 11 A
3.kerros.
Opintokerhot talvikaudella kokoontuvat seuraavasti: ma.
18.1.-21, ma. 22.2.-21 ja ma. 22.3.21
Talvikauden opiskelun aiheena ovat mm. propaganda ja
valtiovallan toimet valmistella
kansa hyväksymään tuleva sotapolitiikka. Opintototapahtumat
järjestetään yhteistyössä DSL:n
kanssa.
Perinteiseen tapaan Työ
väen vallankumouksen alkamisen vuosipäivänä 27.1.2021 järjestämme muistohetken punaisten valtakunnallisella muistomerkillä Helsingin eläintarhassa
klo 15.00 sekä Malmin hautausmaalla v. 1918 punakaartilaisten
haudalla ja viime sotien aikana
teloitettujen sodan- ja fasismin
vastustajien haudalla klo 12.00.

Os. Karstulantie 2 A 5, 00550 Helsinki

http:/www.facebook.com/groups/167525526686703/
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Vapaa Sana

STP:n verkkojulkaisu
http://suomentyovaenpuolue.blogspot.com/
EU:n Vastainen Kansanrintama ry.
Kansan ääni
http://www.kansanaani.net
Kommunistien Liitto ry.
http://www.kommunistienliitto.com
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Juche-aatteen opintoyhdistys

Tilaa suomenkielistä aineistoa Juche-aatteesta!
www.jucheaate.com
juche.aate@saunalahti.fi
puh. 045 671 3408
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https://www.facebook.com/sipila.heikki?ref=bookmarks
https://vk.com/id430603986
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Rajaton raha ja kulkutauti

Mittakaavaedut sijoittavat poliisivoimiakin

Viimekätinen ”kuluttajan suoja” on
perustuslaki, miten kauaksi kansalaisesta voidaan palvelu viedä, että
”perustuslaillinen yhdenvertaisuus”
toteutuu esim. SOTE-palveluissa?
Korvaavatko sitä kotipalvelut? Näissä perustuslaillisissa kysymyksissä
on SOTE-lakipaketti rypenyt runsaan 10 vuoden ajan ja on nyt ”kalkkiviivoilla” Eduskunnassa ja toivoa
vain voi, että nyt päästään alueiden
sisällä itse palvelua rakentamaan.
Keskittyvien palvelujen alueil
la on kysymys monesta muustakin asiasta kuin perustuslaillisesta yhdenvertaisuudesta. Kysymys
on moniulotteinen, ulottuen toimien yksityistämisistä, ympäristöllisistä tekijöistä, ihmisten ajankäytöllisistä tarpeista kasautuen alueellisiksi ja henkilökohtaisiksi eriarvoistumisiksi. Esimerkiksi kauppa on
toimiaan ”yksityistänyt” kuluttajalle, että hän tarvitsee auton ja suuremmat säilytystilat (energiaa) sekä

entistä enemmän
aikaa ja vaivaa
asiointiin. Koulujen kohdalta emme tiedä, mitä läheisyyden (lähikoulut) menettäminen ja pitkiksi
venyvät koulupäivät tulevat lapsien ja nuorten kehityksiin vaikuttamaan. Kylien elämään se vaikut- Kuvassa Helsingin Kalasataman hyvinvointi- ja tertaa jo tässä-, elet- veyskeskus, jossa on haettu mittakaavaetuja. Siinä on
tävässä ajassa.
kuusi jalkapallokenttää päällekkäin. Sen piiriin ohjattiin kolmen suuren terveyskeskusten asiakkaat. LaiKun poliisi- toksella on yli 120000 potentiaalista asiakasta. Vielä ei
tiedetä mitä tulee jäämään viivan alle. Tämä jättikesja oikeustoimes- kus saa työntekijöiltä ja asiakkailta paljon kritiikkiä.
sa aletaan puhumaan tyyliin, että ”viivan alle pitäipalvelut (SOTE, koulut, poliisi ym.)
si jäädä jotakin”, niin ollaan erkaanja niiden lakkauttaminen sisältää astetta syvällisempää pohdintaa. Kuinuttu ”sisäisen turvallisuuden tai
tenkin samat päättäjät pahoittelevat
poliisien näkyvyyden” kysymyksistä, ehkä jopa etäännytty oikeusvaltapahtunutta, kyläkaupan tai -koulun kuolemaa, säästämisen, mittatio periaatteesta. Nämä toimet eivät
kaavaetujen ja markkinavoimien
ole enää hyvinvointivaltion ”oikeusmerkityksellisyyttä korostaen. Nähyviä”, vaan eriarvoisuutta- maksuineen kasvattavia. Turva- ja oikeuskökulma on kovin kapea, ihmisyytpalvelut ovat asteittain yksityistytä vierastava.
neet ja etääntyneet ”lupaviranomaiMuuttotappiokuntien vuosisiksi”, paikallisen palvelun väheteskymmeniä jatkuneet kehityskusä. Väkimääräänsä ”vähentävissä”
kunnissa kuten Lieksassa tullaan tuvat ovat olleet saman kaltaisia marlevaisuudessakin vääntämään Poliiketteineen, koulujen lakkauttamisisin olemassaolosta.
neen, säästöineen. Koronan siivittämänä vaihtoehtoja tulisi etsiä vaikka
kylien elvyttämisestä.
Palveluja keskittävä päätös
voi tulla ikään kuin ”keittiön kautRauhaisaa joulua
ta”, hyper- tai supermarketin rakenHannu Ikonen
nusluvassa, jota myönnettäessä väLieksa
hemmän ajatellaan sen monitahoisia vaikutuksia. Yhteiskunnalliset

Kuva: Wikimedia Commons

Syksyllä käyty keskustelu Lieksan
poliisitoimen lakkauttamisesta
tai supistamiseta hakee juuriaan
vuosikymmenten takaa, suurten
poliisitalojen (Kuopio, Joensuu)
rakentamisesta, maakunnallisen muuttotappion jatkumisesta.
Sama kehityskulku – suurien rakentaminen – on viitoittanut tietä, niin SOTE-palvelujen, kaupan,
koulun, pankin, postin kuin nyttemmin kirkonkin palvelutarjontaa, mittakaavaedut, alueellinen
kysyntä. Palvelujen saatavuutta koskevat kysymykset ovat aina poliittisia, ohjaako poliittinen
päätöksenteko markkinataloutta vai markkinat päätöksiä/päättäjiä?

Asumisen kunnallisvero
Asumisen hinnasta puhuttaessa
käytetään yleensä sitä kuukausittain maksettavaksi tulevaa vastiketta tai vuokraa. Tuo eurosumma koostuu kuitenkin useasta
eri asumiseen liittyvästä kustannuserästä. Asukkaan maksettavaksi tulevat asumisen ”sivukulut” vaihtelevat suhteellisen suurestikin riippuen asunnon sijaintipaikkakunnasta. Kiinteistöliitto
on seurannut ja tilastoinut näitä
kuntakohtaisia, asumisen hintaan
vaikuttavia muuttujia vuodesta
2001 alkaen. Liiton selvityksissä
seurataan kunnittain määrättäviä taksoja, joita ovat kaukolämmön hinta, vesi- ja jätevesimaksut
sekä kiinteistövero.
Kiinteistöverosta kehitetty
”lypsylehmä”
Kiinteistöliiton tuoreimman selvityksen mukaan kuluvalle vuodelle
asetetut hintatasot ovat nousseet
maltillisesti, noin yhden prosentin
vuoden 2019 tasoista. Pidemmässä tarkastelussa nämä kunnallisessa
päätäntävallassa olevat, asumiseen
liittyvät kustannukset ovat olleet kokonaisuutena jatkuvassa nousussa.
Varsinkin kiinteistöverosta on kehitetty lypsylehmä, millä kunnat ovat
usein muun tulopuolen ehtyessä
voineet paikata budjettiensa vajeita. Kunnan taloudellisesta tilanteesta ja kuntapäättäjien päätöksistä tilan korjaamiseksi johtuen kiinteistöveron taso vaihtelee suuresti paikkakunnittain. Keskimäärin - kaikki kunnat huomioon ottaen - maan kuntatalouden kokonaisuudesta noin
kahdeksan prosentin (8%) suuruinen osa katetaan kiinteistöverol-

la. Rakennusten
kiinteistöveron
kokonaismäärä
on kaksinkertaistunut viimeisen
10 vuoden aikana. Muiden asumisen kuntakohtaisten menojen
lisäykset ovat olleet maltillisempia.
KiinteistöveAsumisen sivukulujen kehitys vuosina 2010-2020.
ro säätelyn
(Lähde: Kiinteistöliitto)
väline
Kiinteistöveron taso ei ole aivan vapaasti kuntapäättäjien kulloistenkin
hätäratkaisujen mukaan heilahteleva, vaan rakennusten ja maapohjan
verolle asettaa ala- ja ylärajat vuosittain valtioneuvosto eli maan hallitus. Nyt voimassa olevat rajat ovat
haarukassa 0,41 - 6 prosenttia. Alarajalle voi asettaa käytössä olevia
asuinrakennuksia, ja korkeimmalla
prosentilla voi verottaa kaavoitettua, mutta rakentamatonta tonttia.
Kunnanisät määräävät
”markkina-arvon”
Kiinteistöveron suuruutta kuvaavat
prosenttiluvut eivät - niitä lukuina
silmäten - vaikuta kovinkaan isoilta. Kuitenkin edellisen, Sipilän hallituksen toimesta vuonna 1993 säädettyä lakia kiinteistöverosta uudistettiin siten, että kun vero aikaisemmin määräytyi tontin ja rakennusten niin sanotun verotusarvon mukaan, on tuon tason tämän vuoden
alusta voinut jokainen kunta asettaa
arvioidun markkina-arvon mukaan.
Tämä on nostanut kiinteistöveron

eurosummaa huomattavastikin.
Silmänkääntötempulla
nostettiin verokertymää
Nyt kiinteistöveron tasoon vaikuttaa suuresti tontin sijainti, ja sijaintialueen yleinen maapohjan ja sillä
olevien rakennusten markkinahinta.
Alueesta riippuen veron kaksinkertaistuminenkaan ei ole poikkeuk
sellista. Tämän lakiuudistuksen vaikutuksesta kunnille tulevat kertymät kiinteistöveroista ovat nousseet, vaikka veron prosenttiluku on
pysynyt samana. Tällä ”silmänkääntötempulla” saatiin verokertymää
nostettua, eivätkä kuntien ja kaupunkien luottamushenkilöt joudu
selittelemään ja perustelemaan äänestäjilleen taas kerran nousseita
kunnallisia maksuja.
Unto Nikula,
Rovaniemi
Asukasliiton hallituksen jäsen
Toimituksen väliotsikot

On kaksi modernia ilmiötä, joita on vaikea täysin ymmärtää tämänhetkisten tietojen pohjalta. Miksi valtava setelirahoitus ei aiheuta
näkyviä seurauksia? Miksi länsimaat ryhtyivät taloudellisesti tuhoisiin toimiin suhteellisen vaarattoman kulkutaudin torjumiseksi? Setelirahoitus ja kulkutauti ovat aikamme erityispiirteitä. Entä jos nämä liittyvätkin toisiinsa?
Jos jokaiseen talouselämän kriisiin vastataan luomalla lisää rahaa siirtyvät ongelmien ratkaisut tulevaisuuteen. Jos suurten taloudellisesti kannattamattomien yritysten ei sallita joutua selvitystilaan, myös niiden ongelmat siirretään tulevaisuuteen. Jos rahaa voidaan luoda tyhjästä lähes
rajattomia määriä, ei verokertymällä ole valtiontaloudessa enää suurtakaan merkitystä. Jos verotus menettää merkityksensä, demokraattinen
kapitalismi menettää yhden tukipilareistaan.
Verotus ja poliittinen edustus kulkevat käsi kädessä. Silloin kun
verotus lakkaa olemasta kansantalouden peruspilari, hallitsijoilta katoaa
syy kuunnella kansalaisia ja yrittäjiä, sillä ne saavat tarpeelliset varat ilmankin. Tässä tilanteessa pääministerit ja presidentit voivat päättää kuinka jyrkistä sulkutoimista tahansa niiden taloudellisista seurauksista piittaamatta. Setelirahoitus, jota myös määrälliseksi helpottamiseksi (QE) kutsutaan ja kulkutautiin reagoiminen olisivat siis yhteydessä keskenään.
Korruptoituneet maat reagoivat kulkutautiin äärimmäisillä keinoilla. Pitkäkestoinen taantuma on kääntymässä romahdukseksi. Eräs syy
joukkovimman syntyyn on 20 vuotta jatkunut perusteeton viholliskuvien
rakentelu. Kansalaiset olivat jo valmiiksi varpaillaan.
Taantumassa olevan poliittisen ja taloudellisen järjestelmän voi
tunnistaa siitä, kuinka röyhkeästi ilmiselvästi tosiseikkojen vastaisia väitteitä esitetään. 1980-luvulla tämä näkyi ja kuului Gorbatshovin hallinnon
lausunnoissa. Nyt saman voi huomata länsimaisessa keskustelussa. Näillä kahdella, demokraattisen kapitalismin taantumalla ja valtiojohtoisen
sosialismin alasajolla on kuitenkin eräs hyvin merkittävä ero. Eurooppalaiset kommunistit häipyivät näyttämöltä vähin äänin, eikä heistä ole sen
koommin kuultu. Uusliberaaleilla talousjohtajilla ei ole pienintäkään aikomusta luopua niin helpolla.
Rahaa on pumpattu mielikuvituksellisia määriä jo toistakymmentä vuotta. Näin pysyy järjestelmä pystyssä. Vaikka tämän seurauksia ei aina ole helppo huomata, se ei tarkoita, ettei näitä seurauksia olisi.
Matala korkokanta on merkki rappeutumasta, jonka seuraukset ovat äärimmäisen vakavat. Tämän jatkuessa riittävän pitkään, tarkoittaa se järjestelmän romahtamista. Kannattaa kiinnittää myös huomiota siihen, kuinka valtioiden velkakirjoilla ei ole enää ostajia. Se kertoo karulla tavalla siitä, että me eräässä mielessä elämme jo romahduksen jälkeisestä aikaa.
Oma lukunsa on euroalueen vaivihkainen dollarisoituminen. Kärjistäen ilmaistuna kyse on siitä, että Yhdysvallat pystyy johdattelemaan
euromaiden rahapolitiikkaa tahtonsa mukaisesti. Tämän lisäksi Yhdysvallat on ujuttanut suurten eurooppalaisten pankkien taseisiin valtavat
määrät katteettomia johdannaisia, jotka koostuvat uudelleen pakatuista kauansitten maksamatta jääneistä lainoista. Yksi asia tämän suhteen
on aivan selvä: Yhdysvalloilla on saksalaisten pankkiirien kivekset kourissaan. Niitä puristamalla amerikkalaiset saavat euromaiden johtajat vaikka hyppäämään kuperkeikkaa.
Rahaa voi julkaista rajattomasti. Rahan arvo on sopimuksen varaista. Kyse on vain siitä, kuka suostuu mihinkin ehtoihin. Yhdysvalloilla on
hallussaan vahva valuutta ja hyvin voideltu pankkijärjestelmä. Miksi sitten siellä ovat asiat niin surkealla mallilla? Ehkä juuri siksi: kun on rajaton
luotto, ei tarvitse tehdä sellaisia ikäviä asioita, kuten maan perusrakenteiden kunnostaminen ja poliittisen korruption rajoittaminen.
Kiina ja Venäjä rakentavat uusia kansainvälisiä perusrakenteita.
Kiina ja Venäjä ovat myös vähentäneet riippuvaisuuttaan Yhdysvaltojen
dollarista ja länsimaisesta pankkijärjestelmästä. Niille eivät Yhdysvaltojen
ehdot enää sovi. Seuraavat vuosikymmenet näyttävät meille, kuinka hyvin ne onnistuvat vaihtoehtojen luomisessa.
Tauno Auer
Helsinki 2.12.2020

Kiitokset Trumpille
Tulevalle presidentille Amerikan maassa sataa onnitteluja kuin trombissa vettä. Tosin suurin osa taitaa olla lähinnä ”onnitteluja”. Ainakin
kuvitellaan ”raadon” tuomitsemisesta jotain hyötyä olevan.
Itse henkilökohtaisesti haluan kiittää Trumppia. Hän toi sanomalehdille paljon kirjoitettavaa. Amerikkalainen elokuvateollisuus on menettänyt paljon, kun ei ole hyödyntänyt Trumpin luontaisia näyttelijänlahjoja.
Parempi näyttelijä Trump on kuin autuaasti edesmennyt Ronald Reagan.
Lukuisat Trumpin möläytykset tulevat säilymään historian lehdillä. Hupinäytelmä nimeltään Yhdysvaltain presidentin vaalit on tosin vielä vailla
viimeistä näytöstä. Nähdäänkö Valkoisessa Talossa toisinto Veikko Vennamon uloskannosta? Hänellähän on vielä pari kuukautta virkakautta jäljellä, joten kaikenlaista hupia ja mälsää ehtii tapahtua. Yhdysvaltain vaalitaistelu on osoittanut, kuinka omituista on amerikkalainen demokratia.
Suomessakin sentään on ainakin yksi puolue, jonka mielestä
Trump on maailman viisain pressa. Yllätys yllätys, se on perussuomalainen puolue. Puheenjohtaja Halla-aho teki hallaa puolueelleen kehumalla Trumpia televisiossa. Virossa Trumpin ihailu johti ministerin eroon.
Kun päättäjät vaihtuvat ollaan aina optimistisia ja uskotaan historian jotain opettaneen. Toivotaan Bidenin jättävän salamurhat maailmalla, pakotteet poistetaan ja sotia ei aloiteta, kun niitä ei osata voittaa. Kyllä oma mielipiteeni on realistinen, mikään ei muutu Yhdysvalloissa. Ainoastaan sotilaallinen yhteenotto Kiinan kanssa saattaisi muuttaa Jenkkilää.
Silloin huomattaisiin, ettei Yhdysvallat olekaan enää maailman napa. Onnittelen Kiinaa ja kehotan kaikkia liittymään Suomi-Kiina seuran jäseniksi.
Reino Welling
eläkeläinen ja sotaorpo Jämsänkoskelta

