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Sotatalousajan budjetti heittää lokaa kansan niskaan
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Helsinki 5.9.2022
Tuhoisaan politiikkaan on saatava
muutos
Sanna Marinin hallitus yhdessä presidentti Sauli Niinistön kanssa on
onnistunut lyhyessä ajassa tuhoamaan maatamme vuosikymmeniä
hyvin palvelleen ulkopolitiikan perinteen. Puolueettomuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus on heitetty romukoppaan. On liittouduttu imperialistisen suurvallan Yhdysvaltojen kanssa ja haettu jäsenyyttä sen johtamassa sotilasliitossa Natossa. Verukkeena politiikan äkilliselle suunnanmuutokselle on esitetty ”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa”.
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Geopoliittinen näkökulma Ukrainan tilanteeseen
Venäjä toteuttamassa samanaikaisesti merkittäviä taloudellisia ja poliittisia hankkeita

Suomen hallitus ja presidentti eivät tänä päivänä enää edusta
Suomen kansaa. Pääministeri Sanna Marin osallistui hiljattain Bilderberg-ryhmän kokoukseen. Suljettu Bilderberg-ryhmä edustaa maailman
kapitalistista eliittiä ja salaisissa kokouksissa piirretään maailman valtaeliitin suuntaviivoja ja toimintalinjoja. Kokouksessa käsiteltiin varmasti
myös Ukrainan tilannetta. Pääministeri Marinin Ukrainaa ja Venäjää koskevat lausunnot tuleekin nähdä tästä näkökulmasta.
Pääministeri ei linjauksillaan aja maamme etua, vaan hän edesauttaa Washingtonin ja Brysselin valtapyrkimyksiä. Marin on esittänyt, että
kaikki siteet Venäjään tulee katkaista. Marin on lisäksi useaan otteeseen
todennut olevan välttämätöntä, että Ukraina voittaa sodan Venäjää vastaan ”kuten Suomikin on voittanut Venäjän”. Suomi on antanut aseapua
Ukrainalle käytännössä koko nykyisen konfliktin ajan.
On pöyristyttävää, että Suomen hallitus on tehnyt maastamme
Venäjän vastaisen sodan osapuolen. Historiaa ymmärtämätön Marin
on asettanut maamme ja kansalaiset suureen vaaraan uhkarohkealla politiikallaan. Hallitus ja presidentti eivät ole tehneet elettäkään hillitäkseen
rasistista Venäjä-vihaa Suomessa. Venäjän vastaisilla, kiusaamiseen rinnastettavilla toimilla ei pääsääntöisesti ole mitään tekemistä ”sodan vastustamisen” kanssa. Venäläisten kissojen pääsyn estäminen kissanäyttelyyn Suomessa on tästä erinomainen esimerkki.
Nykyiset vallanpitäjät on asetettava vastuuseen vahingollisista
teoistaan. On torjuttava Nato-jäsenyys ja irtauduttava tuhoisasta EU-politiikasta ja USA-yhteistyöstä.

Toimituksen pääkirjoitus: Tommi Lievemaa
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jää vastaan suunniteltuun myöhemmin käytävään sotaan. Ukrainalla on
geopoliittisen asemansa vuoksi keskeinen tehtävä amerikkalaisten sotasuunnitelmissa.

Venäjän sotilaallisen erikoisoperaation Ukrainassa kestettyä nyt
puolisen vuotta on syytä tuoda esiin koko tilanteelle olennaista
geopoliittista taustaa. Kyseessä ei ole Venäjän ja Ukrainan välinen
alueellinen kamppailu. Keskeistä Ukrainan tapahtumien yhteydessä on ymmärtää amerikkalaisen imperialismin eli Yhdysvaltain ja sen
liittolaisten koko muulle maailmalle maailmansotien jälkeen pakottaman järjestyksen alkaneen jo vuosia sitten lähestyä vääjäämätöntä loppuaan. Yhdysvaltain maailmanlaajuinen hegemonia saavutti eräänlaisen huippunsa 1990-luvulla ja tätä globaalin uusliberaalin kapitalismin nousukauteen vahvasti kytkeytyvää amerikkalaista hegemoniaa alettiin tuolloin heidän itsensä toimesta kutsumaan
”sääntöpohjaiseksi kansainväliseksi järjestelmäksi”.

Sodan jälkeisen Suomen menestys perustui hyviin naapurisuhteisiin ja
puolueettomuuspolitiikkaan. Ne takasivat maallemme vakauden, turvallisuuden sekä hyvinvoinnin. Teollisuustuotantomme perustettiin pitkälti sotakorvausten pohjalle. Tuosta maamme hyvinvoinnin luoneesta politiikasta on tänä päivänä tullut vallanpitäjien ja median pilkan ja halveksunnan kohde. Presidentti Urho Kekkosesta on tehty kaikkein suurin konna ja yleinen sylkykuppi.
Rauhanpolitiikka, ystävälliset suhteet itänaapuriin sekä koko
maan tasaiseen kehitykseen tähtäävä sisäpolitiikka ovat tänä päivänä suuri kauhistus. Se on ymmärrettävää, sillä EU-vetoinen ja USA:lle alisteinen politiikka tähtää juuri päinvastaisiin tavoitteisiin. Nykyinen politiikka on tehnyt Venäjästä vihollisen, voimistanut militarismia ja kasvattanut asemenoja.
USA painostaa Eurooppaa katkaisemaan välinsä Venäjään. Vuoden 2014 Venäjä-pakotteet olivat USA:n masinoimia ja ne työnnettiin Euroopalle väkisin kurkusta alas. Vuonna 2022 Euroopan unioni on innokkaasti ja vapaaehtoisesti ampumassa itseään jalkaan katkaistessaan kaiken yhteistyön ja suhteet Venäjän kanssa. Toki USA häärää nytkin taustalla ja ohjailee Ukrainan hallintoa sodassa Venäjää vastaan, sodassa jota
Ukraina käy USA:n puolesta.

Pertti Hämäläinen
Hämeenlinna

Amerikkalaisetkin sen jo
myöntävät
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Mariupolissa vientisatama ja kuljetuskalusto toimivat, jälleenrakentaminen on aloitettu ja infraa palautetaan.
USA tähtää koko koko Venäjän ja Euraasian taloudelliseen hallintaan
Geopoliittisesta näkökulmasta katsottuna tarkastelu pitää ulottaa siis
vähintään Neuvostoliiton hajoamisen vuosiin 1980- ja 90-luvun taitteeseen, josta lähtien Yhdysvallat
on myös käynyt laaja-alaista taloudellista ja poliittista kulutussotaa Venäjää vastaan saadakseen Venäjän
valtavat luonnonvarat ja viimekädessä koko Euraasian yhteiskunnat
ja taloudet kytkettyä osaksi amerikkalaista järjestelmää. Venäjän Ukrainassa käynnistämä operaatio onkin
nähtävä Venäjän Yhdysvaltoja ja sen
välittömiä liittolaisia vastaan kohdistaman vastareaktion sotilaallisena ulottuvuutena. Venäjän reaktio ei
lopulta ollut mikään yllätys kaikkien
neuvotteluiden kariuduttua vuodenvaihteessa 2021–22. Läntisessä
valtavirtamediassa on kuitenkin virheellisesti korostettu yksinomaan
Venäjän Yhdysvaltoja vastaan kohdistaman vastareaktion sotilaallista
luonnetta. Jo pitkään Venäjä on turvannut olemassaoloaan ja pyrkinyt
irrottautumaan Yhdysvaltain domi-

noimista rakenteista keinoilla, joissa on nähtävissä yhtä lailla taloudellisia, poliittisia ja myös kulttuurisia ulottuvuuksia.
Ukrainalla keskeinen
asema USA:n sotasuunnitelmissa
Kun Ukrainan demokraattisesti valittu presidentti Viktor Janukovytš
syksyllä 2013 hylkäsi EU:n Ukrainalle pakottaman ”vapaakauppasopimuksen” ja kääntyi Venäjän puoleen, käynnistivät Yhdysvallat ja EU
sotilaallisen operaation Ukrainassa.
Länsi organisoi vuoden 2014 alussa vallankaappauksen, presidentti Janukovytšin väkivaltaisen syrjäyttämisen ja edelleen EU pakotti
Yhdysvaltain ohjaamana Ukrainan
uudestaan allekirjoittamaan aiemmin Ukrainan hylkäämän kauppasopimuksen. Yhdysvallat hyödynsi tehokkaasti syntynyttä tilannetta
tukemalla itäisen Ukrainan alueelle asettuneita länsimielisiä äärioikeistolaisia joukkoja vuosina 2014–
2022 jatkuneessa sisällissodan tyyppisessä tilanteessa. Samanaikaisesti Pentagon ja Nato aseisti, koulutti
ja valmisteli Kiovan armeijaa Venä-

Yhdysvaltain
demokraattien
kongressiedustaja Seth Moulton on
sanonut suoraan, että ”Olemme tosiasiallisesti sodassa Venäjää vastaan,
vaikkakin käymme sitä alihankintana, ja on välttämätöntä, että voitamme tämän sodan”. Chicagon yliopiston professori John Mearsheimer
on sanonut vielä suoremmin USA:n
olevan päävastuussa koko Ukrainan
kriisistä. Voidaankin perustellusti
väittää, että Venäjän erikoisoperaation pääkohde ei todellakaan ole
Ukraina, vaan USA ja Nato euroliittolaisineen. Geopoliittisesti Venäjän
koko vastareaktio tulee ymmärrettäväksi, kun otetaan huomioon sen taloudelliset ja kansainvälispoliittiset
ulottuvuudet. Tämän vuoksi Yhdysvallat liittolaisineen, Suomi mukaan
lukien, on kiihdyttänyt Venäjän vastaisen taloudellisen ja poliittisen sodankäyntinsä ennennäkemättömiin
mittasuhteisiin varsinaisen sotilaallisen sodankäynnin ohella. Kuluneen
puolen vuoden aikana Länsi on tukenut Ukrainaa kokonaisuudessaan
jo lähes sadalla miljardilla dollarilla. Tämä kaikki edellä mainitun Pentagonin kahdeksan vuotta jatkuneen ja miljardeja maksaneen Ukrainan militarisoimisprojektin päälle. Kun amerikkalaisetkin tämän jo
itse myöntävät, niin täällä Suomessakin ”Slava Ukraini” huutelijoiden
kannattaisi vaihtaa sinikeltaiset värit
suoraan Yhdysvaltojen tähtilippuun.
Historia ei loppunutkaan
Lännen toivomalla tavalla
Amerikkalaisen imperialismin, yksinapaisen maailmanjärjestyksen
vastapainoksi on koko ajan rakentumassa entistä vahvempia ja uskottavampia vaihtoehtoja. Yhdysvaltain ja Naton sotilaallinen pelote
ei ole enää 2020-luvulla niin ylivoimainen ja itsestään selvä kuin välittömästi Neuvostoliiton hajoamisen
jälkeisenä ajanjaksona. Lännen im-
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Naton eskalaatiosota Ukrainassa
Kuulemme päivittäin Mediapoolin uutisissa käsitteen ”Venäjän
hyökkäyssota.” Meidän ei pidä
hyväksyä tätä läntisten propagandakeskusten luomaa ilmaisua. Kyse on konfliktista, jonka
läntiset nato-voimat ovat tietoisesti eskaloineet.
Tässä kriisissä ei ole kyse Venäjän
valloitushaluisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Ukrainan asema tässä on siinä, että v. 2014 USA:n tuella Maidanin kaappauksessa he kykenivät muuttamaan Ukrainan hallinnon, jossa banderalaiset (Hitlerin liittolaiset) alkoivat dominoida
maan politiikkaa. Tämän jälkeen
Ukrainan politiikka on militarisoitu voimakkaasti länsimaiden tuella ja se on saanut voimakkaan Venäjän vastaisen sisällön.
Sota alkoi vuonna 2014 Ukrainan hyökkäyksellä Donbassiin. Tämän jälkeen Ukraina on 8
vuoden ajan täysin vastoin Mins-

kin sopimusta pommittanut Donbassin aluetta Ukrainan natsimielisten joukkojen (Azov) johdolla. Tässä
konfliktissa on menehtynyt 16000
ihmistä, joista 4000 on Ukrainan sotilaita. Etyj sopimusten vastaisesti Nato on levittäytynyt kiinni Venäjän rajoihin.
Tämä on 30 vuoden kuluessa muodostanut kestämättömän
turvallisuusriskin Venäjälle. Venäjä esitti viime vuoden lopulla
neuvotteluja uudeksi turvallisuussopimukseksi. EU, USA ja Nato eivät
suostuneet neuvottelemaan, vaan
suhtautuivat pilkallisesti Venäjän
esityksiin. Venäjän sotilaalliset toimet tähtäsivät siihen, että saadaan
uusi turvallisuussopimus ja Ukraina ETYJ-periaatteiden mukaisesti
omaksuu puolueettomuuden. Kysymys oli selkeästi Naton eskaloimasta konfliktista, josta Lavrov sanoi,
että ”Te ette antaneet muuta mahdollisuutta”. Kyse on jälleen siitä, et-

tä länsimaat (USA, EU, Nato) liittoutuvat Venäjää vastaan tarkoituksenaan jakaa sen luonnonvarat ja painostaa maa hallinnon muutokseen.
Sauli Niinistö, puhuessaan
kadeteille 26.8.2022 sanoi: ”Geopoliittiset jännitteet kasvavat eri
puolilla maailmaa ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan
Eurooppaan.” Tätä kriisiä on kuitenkin valmisteltu USA:n ohjauksessa vuodesta 1990. Tämän meidän poliitikkomme tietävät varsin
hyvin. Niinistö voi vain itse katsoa
peiliin. Samalla eskalaatiopolitiikalla USA ja EU tietoisesti loivat Venäjästä ”todellisen” vihollisen. Tällä USA hakee mahdollisuutta pitää
Euroopassa joukkojaan seuraavat
50 vuotta. Tämän ”tietävät” Suomenkin poliitikot, kun sanovat, että uusien suhteiden luominen Venäjään kestää todella kauan.
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Talouspakotteiden ja Nato-jäsenyyden taloudelliset haitat
Keväällä 2014 länsi vastasi Krimin tapahtumiin talouspakotteilla ja
lisäsi niitä Donbassin tapahtumien jälkeen. Venäjä vastasi vastatoimilla, joka Suomen osalta koski ennen kaikkea maataloutta. Tuon
vaiheen jälkeen Suomen vienti Venäjälle laski voimakkaasti. Venäjän vastatoimien vuoksi osana sitä laski Suomen elintarvikevienti.
Suuri osa viennin laskusta johtui ruplan heikentymisestä, koska se
vähensi viennistä saatavia euromääräisiä tuloja. Ruplan devalvaatio
alensi öljyn ja muun tuonnin hintoja verrattuna vahvempaan ruplaan ja tämä toi myös hyötyä Suomeen.
Inflaatio jyllää
24.2.2022 jälkeen lisättyjen pakotteiden ja vastatoimien vuoksi öljyn
ja muun energian ja raaka-aineiden
hinta on noussut saatavuuden vähenemisen takia Euroopassa. Tämä
ja muut saatavuuden pullonkaulat
kiihdyttivät inflaation heinäkuussa
2022 8 %:iin. Hintojen nousu leikkaa reaaliansioita ja muuta ostovoimaa sekä sitä kautta kotimaista
kysyntää. Tämä vie taloutta kohden
taantumaa vuoden parin sisällä, ellei muutosta tapahdu.
Inflaation nousun takia keskuspankit nostavat korkoja luoton kysynnän vähentämiseksi. Tämä lisää asuntovelkaisten sekä
muiden lainaa ottaneiden korkomenoja ja syö ostovoimaa. Se aiheuttaa erilaisia maksuvaikeuksia
ja lisää ulosottoja sekä omaisuuden pakkohuutokauppoja. Aiheut
taessaan vaikeuksia yrityksille menetetään työpaikkoja ja aiheutuu
konkursseja. Myös pienituloisille
hintojen nousu aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia ja ulosottojen li-

sääntymistä.
Polttoaineiden hinnat rasittavat elinkeinoelämää
Osalle maatiloja lannoitteiden
ja muiden kustannusten nousu
aiheuttaa vaikeuksia. Harvaan asutuilla ja pitkien matkojen alueilla
polttoaineiden hintojen nousu tekee loven asukkaiden toimeentuloon. Erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Venäjän rajan Suomen puolella yritystoiminta rajan yli kärsii
ja venäläismatkailun väheneminen aiheuttaa työpaikkojen menetyksiä ja heikentää aluetaloutta.
Fortumin Uniper oli tehnyt
sopimukset myydä kaasua ja
muuta energiaa tiettyyn hintaan.
Kun kaasun ja öljyn saatavuus äkisti vaikeutui ja hinnat nousivat, se
joutui ostamaan kalliilla ja myymään sopimusvelvoitteiden takia
halvalla. Tästä aiheutuivat miljarditappiot, joiden takia Fortum on
menettänyt suuret summat, ja pyrkii pitämään energian hintaa korkeana. Vastaavasta syystä kolme
sähköyhtiötä on kaatunut tähän

Aktiiviset kansalaiset kyllä ymmärtävät mitä Sannan sotatalous merkitsee. Talouspolitiikassa tapahtuu siirto työltä pääomalle.
mennessä Suomessa. Ainakin yhden
toimintaan on liittynyt ilmeisesti
epämääräisyyttä. Lisäksi esimerkiksi
Lumme Energia on kärsinyt samanlaiset tappiot sähkössä kuin Uniper
kaasussa ym. Se ei kuitenkaan kaadu, koska sen omistaa pääosin kuntien omistama Suur-Savon Sähkö Oy
ja sen kautta tappiot tulevat kuntalaisten maksettavaksi. Tämä on Uniper-tapaus pienoiskoossa.
Venäjää ei voi irrottaa
maailman taloudesta
Finnair on menettänyt Venäjän kautta Aasiaan suuntautuvat lentoreittinsä. Venäjän rataverkoston kautta Kiinasta ja muulta Aasiasta Suomeen suuntautuva tavarankuljetus

Kollektiivisen syyllisyyden periaate?
Suomi ja osa EU-maita on ottamassa käyttöön ns. kollektiivisen syyllisyyden periaatteen.
Se suuntautuu tässä tilanteessa
Venäjän kansalaisia ja heidän oikeuksiaan vastaan. Kun olet Venäjän kansalainen, sinua voidaan kohdella muista poikkeavalla tavalla mm. matkustusoikeuksia tai pankkipalveluita rajaamalla.
Kyseessä on yksi käytännön esimerkki ns. moralistisista kaksoisstandardeista. Lännessä ollaan
toisaalta vakuuttuneita siitä, ettei Venäjällä vallitse demokratia
vaan harvainvalta, diktatuuri tai
Putinin tyrannia. Toisaalta kuiten-

kin ne vaikutusvaltaa vailla olevat
kansalaiset asetetaan osasyyllisiksi
ja vastuuseen valtionjohdon teoista ja politiikasta.
Tällaisen ajattelun taustalla
on yritys vaikuttaa Venäjän valtiojohtoon, tai yllyttää kansalaiset suoraan kapinaan, ei ylevä läntinen moraalinen eetos.
Kun ajattelen kaikkea sitä väkivaltaa, jota länsimaat Yhdysvaltojen johdolla ovat vuosikymmenet harjoittaneet taloutensa ja ylivaltansa edistämiseksi eri puolilla maailmaa, nuo toimet tuntuvat täysin järjettömiltä. Moraalista perustelua niille

Geopoliittinen näkökulma Ukrainan tilanteeseen
Jatkoa sivulta 2
perialismin lopullista voittoa ja ”historian loppua” 90-luvulla julistaneet
propagandistit olivat tämän päivän
näkökulmasta katsoen pahasti väärässä. Euroopan unionin eliittipiireissä tosin vallitsee vankka usko amerikkalaisen järjestyksen ikuiseen ylivaltaan. Uskonnollisen liturgian tavoin niin Suomen kuin Saksan ulkoministerit toistavat, että meidän on
tarvittaessa uhrattava kaikki tämän
”sääntöpohjaisen kansainvälisen
järjestelmän” puolesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisia yhteiskuntia ja kokonaisia
kansantalouksia kuritetaan ja militarisoidaan kovaa vauhtia amerikkalaisen imperialismin puolesta Ukrainassa käynnissä olevan taistelun
voittamiseksi. Historia tuskin saavuttaa tälläkään vuosikymmenellä Lännen toivomaa ”loppua”.
BRICS-maiden yhteisö
laajenee
Ylivoimainen enemmistö maapallon valtioista ei ole kohdistanut mi-

tään sanktioita Venäjää vastaan,
vaikka USA ja sen liittolaiset ovatkin väläytelleet erilaisten pakotteiden mahdollisuutta niitä maita vastaan, jotka ”lipeävät yhteisestä rintamasta”. Samanaikaisesti Venäjä on
ollut aktiivisesti rakentamassa ja tiivistämässä suhteitaan esimerkiksi
BRICS-maihin, joihin Venäjän lisäksi kuuluu tällä hetkellä Brasilia, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Lähiaikoina BRICS on laajenemassa, kun siihen ovat liittymässä Iran ja Argentiina, sekä mahdollisesti Saudi Arabia, Egypti ja Turkki. Myös merkittävän pohjoisafrikkalaisen kaasun- ja
öljyntuottajamaan Algerian kerrotaan olevan hakeutumassa BRICSin
jäseneksi lähiaikoina.
INSTC ja Pohjoinen merireitti tukee dollarista
irtautumista
Venäjä kehittää edelleen jo pitkälle
toteutettua Moskovan ja Mumbain
välistä INSTC (International North
South Transport Corridor) kuljetusreittiä yhdessä Iranin, Intian ja lukuisten Kaukasuksen ja Keski-Aa

ei löydy. Sen sijaan valtapoliittinen, globaaliin herruuspyrkimykseen liittyvä perustelu on selvä.
Venäjä, mutta etenkin Kiina
ja molemmat maat yhdessä liittolaisineen ovat uhka Yhdysvaltojen
Naton avulla ylläpitämälle herruudelle globaalitaloudessa, energian
ja raaka-aineiden markkinoilla. Siksi Venäjä pitää nujertaa. Sitten on
vuorossa Kiina.
Ukrainan sota kaikkine omituisuuksineen on käsitettävissä
vain tätä taustaa vasten.
Kari Arvola
sian maiden kanssa, joka mahdollistaa nykyistä huomattavasti paremmat yhteydet pohjoisen Euroopan,
Keski-Aasian ja Intian välille. Kiinan
kanssa Venäjä kehittää niin sanottua
Pohjoista merireittä, joka lähes puolittaa Pohjois-Euroopan ja Itä-Aasian
välisen matkan verrattuna Suezin
kanavan kautta nykyään kulkevaan
reittiin. Näiden erilaisten hankkeiden todellinen geopoliittinen merkitys korostuu, kun otetaan lisäksi huomioon Venäjän kaikkein tärkein tavoite – kansainvälisen kaupankäynnin ja transaktioiden irrottaminen USA:n dollarista eli erilaisten kansallisten valuuttojen käyttöönottaminen dollarin sijasta.
Länsi valmis taistelemaan
”viimeiseen ukrainalaiseen” saakka
Koska Yhdysvallat ei ole enää sen
kaltainen ylivoimainen supervalta,
mitä se oli 1990-luvulla, sen on ollut pakko taloudellisen, poliittisen
ja kulttuuri-imperialistisen asemansa säilyttääkseen ryhtyä 1990-luvun
lopulta lähtien yhä enemmän varsinaiseen terrorisodankäyntiin. Jugos
lavian, Irakin, Afganistanin, Libyan ja

kärsii. Menettäjänä on mm. Helsingin Hietalahden telakka ja sen työpaikat, kun jäänmurtajia ei voida toimittaa Venäjälle.
Monet suomalaisyritykset
ovat kärsineet menetyksiä toiminnoissaan Venäjällä. Yksi seuraus oli, kun Hanhikiven ydinvoimala pantiin jäihin ja siihen käytetyistä varoista huomattava osa menee
hukkaan. Samalla tarkoitus, että se
tuottaisi sähköä Tornion ja Raahen
terästeollisuudelle ja muuhun kaatui. Toinen kysymys on, oliko hanke
järkevä alun perinkään huomioon
ottaen sen sijaintiin ympäristön
kannalta liittyvät ongelmat. Joka
tapauksessa rahaa on palanut paljon hukkaan. Suuri kysymys on, että talousyhteyksien katkeaminen
Venäjälle heikentää Suomen taloutta pysyvästi ja Suomi menettää sillan rakentajan roolissa taloudessa ja
ympäristö- sekä monissa muissa asioissa. Yksi vakava esimerkki on, että arktinen yhteistyö kärsii. (KÄ3/22)
Varustelumenot ja liittovaltiokehitys
Puolustusmenoja on lisätty ja se
vie budjettivaroja muusta tarpeellisesta. Natojäsenyyden perusteella puolustusmenojen pitäisi olla 2 %
bruttokansantuotteesta, mikä vastaa noin viittä miljardia euroa vuodessa. Muutoin taso on ollut ilman
Hornet 35-hankintoja noin 1,8 miljardia vähemmän. Tämän verran siirretään vuosittain Hornet 35-hankintojenkin jälkeen varoja muusta puoSyyrian pommittaminen ovat tästä
selkeimpinä esimerkkeinä.
Euroopassa Yhdysvallat ja Nato on kylmänsodan päättymisen
jälkeen vahvistanut miehitysjoukkojaan ja pyrkinyt toteuttamaan ns.
värivallankumouksia. Ankaralla taloussodankäynnillä ja liittämällä siihen ukrainalaisten tapattaminen
tarvittaessa ”viimeiseen ukrainalaiseen” Yhdysvallat ja Euroopan unioni yrittää romahduttaa Venäjän taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti. Lännelle tämä olisi välttämätöntä, jotta se voisi jatkossa tehokkaammin kohdistaa vastaavia toimia
erityisesti Kiinaa ja muitakin amerikkalaiselle imperialismille alistumattomia maita kohtaan ja viimekädessä palauttaa koko muun maailman
yksinapaisen ”sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän” alaisuuteen.
Nato-Suomen ulkopoliittinen rappio syvenee
Suomen poliittinen johto on ajanut revanssihenkisellä natolinjallaan Suomen täydelliseen ulkopoliittiseen rappioon. Pahimmassa ta-

lustusmenoihin ja osa summasta katetaan lisävelalla.
Hyödyksi Nato-jäsenyydestä
on sanottu olevan, että Suomi saa
sellaista vientiä Yhdysvaltoihin, jota
ei muuten saisi, kuten sotilasteknologiaan kytkeytyvillä aloilla. Yhdysvaltain presidentti Eisenhower varoitti 1950-luvulla sotilaallisteollisen kompleksin kasvusta. Asevarustelun ja siihen kytkennässä olevan
teollisuuden kasvu vie tähän suuntaan. Hyötyjiä kriisistä ovat öljyä ja
kaasua tuottavat yhtiöt ja sotateollinen kompleksi.
Nyt Italian rahoituskriisillä
on perusteltu uutta EU:n elvytyspakettia, mikä maksaisi taas lisää.
Aiemman elvytyspaketin varoja on
osoitettu Puolalle, joka on käyttänyt
paljon varoja asevientiin ja muuhun
sotilaalliseen apuun Ukrainalle. Elvytyspaketti on vapauttanut Puolan käyttämään varoja tähän ja elvytysrahat ovat näin siirtyneet sotilaismenoiksi. Vastaavaa tapahtuu
osalla muitakin EU:n elvytysrahaa
saaneilla. Muutoinkin eri maat ovat
lisänneet ja lisäävät varustelua ja se
on pois muusta. EU:n budjetin rahoitusta valuu tällä tavoin aukon paikkaamiseen varustelukustannusten
nousun vuoksi.
Menetykset tuntuvat kaikkialla
Menetyksiä pienituloisille, pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, terveydenhuollon rahoituksessa ja muissa
perustelluissa tarpeissa on osittain
katettavissa nostamalla suurempien
pääoma- ja ansiotulojen verotusta,
karsimalla puolustusmenoja ja vähentämällä Suomen vuosittain miljardiin euroon nousevaa nettorahoitusta EU:lle (miljardi on summa, mikä Suomesta maksetaan EU:lle, kun
siitä vähennetään Suomeen tuleva
rahoitus).
Menetykset tuntuvat kaikkialla. Eläkeyhtiöiden eläkerahastojen arvosta hävisi vuoden 2022
alkupuoliskolla 16 miljardia euroa.
Valtion korkomenot kasvavat koron
nousun myötä. Ilmasto- ja vihreän
siirtymän tavoitteet kärsivät takapakkia, kun varustelua lisätään.
Pekka Tiainen, 22.8.2022
Valt. tohtori, kansantaloustiede
pauksessa kaiken itsenäisyytensä
täysin menettäneen Suomen isäntämaa Yhdysvallat ja sen sotilaallinen siipi Nato tulevat organisoimaan seuraavan Venäjän vastaisen
sotilasoperaationsa Suomen maaperällä. Yhä syvempään taloudelliseen, sosiaaliseen ja energiakriisiin ajautuvan Suomen, Nato-prosessissa mahdollisesti maanpetokseen syyllistyneen presidentti Sauli Niinistön sanat Ukrainan ”itsenäisyyspäivän” kunniaksi ovat pahaenteiset: ”Suomi ei unohda, että Ukraina taistelee paitsi omasta vapaudestaan myös Euroopan arvojen ja periaatteiden puolesta. Tuki Ukrainalle
jatkuu niin kauan kuin on tarpeen”.
Sekä vuoden 2014 Nato-isäntämaasopimukseen, että kevään
2022 Nato-jäsenyyshakemukseen
liittyen olisi perustettava riippumaton kansantuomioistuin tutkimaan
ja arvioiman Suomen ulkopoliittisen johdon tuolloisten toimien perustuslainmukaisuutta.
PK. Hämäläinen
Hämeenlinna
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Sähkön hinta, mikä ratkaisee?
Pörssisähkön hinta on noussut rajusti ja nousu jatkuu. Tilanne oli
näkyvissä jo selkeästi vuonna 2020. Sitä on perusteltu esimerkiksi
sääolosuhteiden rajulla erolla ja vesivarantojen vähyydellä. Nämä
kuuluvat kuitenkin normaaliin vuosittaiseen vaihteluun. Suurin tekijä on suunnittelematon yritys siirtyä pois fossiilisesta energiasta.

tä venäläistä fossiilista energiaa
poliittisista syistä ja USA:n politiikan
totteleminen on ajanut sen tilanteeseen, jossa sähköä joudutaan
säännöstelemään. Ihmiset tulevat
palelemaan ja teollisuustuotantoa
joudutaan ajamaan alas. Vähempi
päästöistä energian tuotantoa ei olla kyetty rakentamaan tarvetta vastaavasti. Vasta vetytalouteen siir
tyminen auttaa ”puhtaampaan”
energian tuotantoon pääsemiseen,
mutta siihen kuluu vielä 30–50 vuotta.
Suomen tilanne

Budjetin tiedotustilaisuudessa Sanna väittää Venäjän käyttävän energiaa aseena, vaikka EU ja Suomi itse ilmoittavat tavoitteensa päästä irti Venäläisestä energiasta. Talousarviossa yritetään kompensoida kuluttajille sähkön hinnan noususta aiheutuvia menetyksiä yhteensä miljardilla. Se on osa sitä hintaa, joka maksetaan nykyisestä uusliberalistisesta sotapolitiikasta, josta suurkapitalistit käärivät voittoja. Kansan
äänen järjestöt ovat esittäneet yhteiskuntaohjelmassaan vaihtoehdon.
Irrottaudutaan Natosta ja palataan puolueettomuuteen. Rakennetaan
yksi yhteiskunnan omistama yhtiö, joka hoitaa sähkön tuotannon, siirron ja myynnin, sekä tasaa tariffit kaikille kuluttajille yhdenmukaisiksi.
Tämän verukkeella on toteutettu
EU:n politiikkaa, tuettu USA:n kauppasotaa ja yksinapaisen maailman
rakentamista. On tehty ja tuettu
USA:n tekemiä pakotteita Venäjää
ja muita maita vastaan. Ukrainassa
tehtiin vallankaappaus vuonna 2014

ja siitä alkanutta sotaa on käytetty
perusteena Venäjän eristämiseksi.
Todellinen syy on kuitenkin
Venäjän hajottaminen, jotta läntiset markkinavoimat pääsevät käsiksi Venäjän luonnonvaroihin. EU:n
poliittiset päätökset olla käyttämät-

Sähkön hintaan vaikuttavat sähkön
tuotannon sekä kysynnän määrä eli
markkinat ja tuotantotavat. Samoin
vaikuttavat päästökauppa, veden,
tuulen ja aurinkoenergian saatavuus
sekä ydinvoiman, turpeen, hakkeen,
teollisuuden yhteistuotannon, fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn-,
kaasun-, kivihiilen- ym. käyttö.
Suomessa on normaalitilanteessakin puutetta sähkön tuotannosta noin 3000–4000 MW/h.
Normaali kulutustaso on noin 9000
MW/h ja se vaihtelee huomattavasti. Suomen tuotanto on noin
6000-7000MW/h. Ensi talven huippukulutus voi nousta lähelle
15000MW/h. Sitä ei korvaa Ruotsin tuonti noin 3500 MW/h, eikä Viron viennin lopettaminen. Nyt EestLink 1 ja 2 vienti on puolitettu. Norja on lisäksi uhannut supistaa sähkön vientiä, mikä tulee Suomeen

DSL tiedottaa
Marx-opiston kesätapaamisen antia materiaalipankista

DSL:n Marx-opiston kesätapaamisessa 5.-7.8. käsiteltiin marxilaisen teorian osa-alueita, ympäristöpolitiikkaa, imperialismia ja nykyistä yhteiskuntajärjestelmää. Viikonlopun aikana muun muassa kuultiin Elokapinan alustus, tehtiin ryhmätöitä, vietettiin iltoja yhdessä, muistettiin Hiroshima-päivää 6.8. sekä pidettiin DSL:n teoriaopintokerhon livetapaaminen.
Materiaalipankistamme löytyy nyt kaikki kolme viikonlopun alustusta, Jari Karttusen puheenvuorot hyvinvointivaltiosta ja Venäjän imperialismista sekä Elokapinan puheenvuoro ympäristöpolitiikasta ja toiminnastaan. Lisäksi materiaalipankissa ja SKP:n
YouTube-kanavalla on julkaistu Heikki Ekmanin puhe kesätapaamisen Hiroshima-päivän iltana.
Tutustu ja opi enemmän osoitteessa desili.fi/materiaalipankki!

DSL mukana Osaaminen näkyviin -viikolla!
Osaaminen näkyviin -viikkoa vietetään 5.9.-11.9.2022. Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa,
perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa.
Tapahtumaviikon tavoite on auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään
sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Tätä varten viikolla tullaan tarjoamaan monenlaisia työkaluja osaamisen huomaamiseen. Viikolle odotetaan mukaan
runsaasti monenlaisia yhteisöjä. Muiden mukana monet opintokeskukset, kuten DSL:n
opistokeskus, osallistuvat viikolle.
DSL pyrkii viikon aikana tuomaan esiin tapahtumissamme, koulutuksissamme sekä jäsenjärjestöissämme syntyvää osaamista ja tietotaitoja. Tiedotamme työkaluista
ja harjoitteista osaamisen huomaamiseen sekä nostamme osaamisen huomaamista
ja edistämistä esiin omissa viestintäkanavissamme ja somessa. Kuka vaan voi osallistua viikolle ja kertoa esim. omassa järjestössä syntyvästä osaamisesta. #OsaaminenNäkyviin

Suomeksi käännettyjä kurditarinoita, -runoja ja -oppimateriaalia

DSL:llä on myynnissä monenlaista kurdikirjallisuutta. Mukana on lastenkirjoja, tarinoita, runokirjoja sekä kurdin kielen oppikirja. Kirjojen suomennuksesta ja oppikirjan tekemisestä on vastannut Soran Zaki, parissa kirjassa yhdessä Jihan Kojin Zakin kanssa.
Kirjojen hinta on 10 € / kpl (+ mahdolliset postikulut).
Tilaa meidän toimistolta: dsl@desili.fi!

Tutustu osoitteessa www.desili.fi
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Ruotsin kautta. Olkiluodon uuden
yksikön saaminen käyttöön ja verkkoon auttaa, mutta ei ratkaise sähköenergian vajausta. Erityisesti
säätövoimasta, joka tasaa lyhytaikaisen sähkön tarpeen vaihtelua,
on puutetta.
Venäjältä lopetettu sähkön
tuonti, joka vastasi yhden ydinvoi
malan tuotantoa ei ole pystytty kor
vaamaan. Myös maakaasun tuonti lopetettiin poliittisista syistä. Sitä
käytetään teollisuuden prosessien
lisäksi lämpö- ja sähkövoimaloiden
polttoaineena. Myös hakevoimalat
tarvitsevat lisäenergiaksi kaa
sua tai öljyä. Eivät edes EU:n pakotteet koske sähköä ja kaasua.
Maksamalla euroilla venäläiselle
pankille, joka muuttaa eurot rupliksi,
kuten Saksa ym. tekevät, olisi tuonti
voinut jatkua.
Hintaan vaikuttavat
Sähkön hintaan vaikuttavat eniten

markkinat eli sähkön tuotannon sekä kysynnän määrä. Päästökaupalla
on vaikutus tuotantohintaan. Yhtiöt,
jotka tuottavat sähköä, ovat hyötyneet korkeista hinnoista. Suomi ei
voi itsenäisesti määrätä sähkön hintaa. Hinnan määrää kaupallinen sähköpörssi Nord Pool, jonka omistavat
sijoittajien Euronext (66%) sekä loput pohjoismaiden ja Baltian verkkoyhtiöt.
Nord Pool määrää seuraavan
päivän hinnan, joka tunnilta tarjonnan ja kysynnän perusteella ja julkaisee sen klo 13.45. Hinnaksi muodostuu hinta, missä osto- ja myynti tarjoukset kohtaavat niin, että kalleimmasta muodostuu kaikille hinta. Pohjoismaissa hinnat nousevat,
koska on edullista myydä sähköä
Eurooppaan.
Kalevi Wahrman
Hamari

Sähkön sekava paletti

Sähkön tuottaminen, siirto,
myyminen, ostaminen, varastointi, hinta, globaalisuus ja ei
vähäisempänä politiikka, on
monimutkainen kokonaisuus,
jota sähkölaskun maksajan ei
ole helppo kokonaisuutena ymmärtää ja nähdä. Avataan joitakin perustermejä, joita kuluttajan olisi hyvä tietää.
Perussvoima on jatkuvaa erilaisesta tuotannosta verkosta saatavaa sähköä.
Säätövoima tasaa tuotannon
huippuja ja on nopeasti käynnistettävää perusvoimaa vuorokautisen ja säiden aiheuttaman kulutuksen mukaan. Sitä on esim. vesivoima ja valmiustilassa olevat kaasu-, hiili- ja polttoöljyvoimalat. Tu-

levaisuudessa vety tulee olemaan
säätövoiman energialähteenä. Sitä ei tule sekoittaa vikatilanteissa
käynnistyvään varavoimaan, joka
on usein polttomoottoreilla toimivaa.
Sähköreservi tarkoittaa Huoltovarmuuskeskuksen kilpailuttamaa ja ostamaa voimalaitostuotantoa, joka voidaan käynnistää
sovitun ajan kuluessa erikoistilanteissa sähkön loppuessa.
Tuontisähkö ostetaan pääosin Nord Poolin sähköpörssistä
tai tekemällä erillissopimuksia.
Kalevi Wahrman
Hamari

Digi- vai paperiversio
Kun aamulla haen lehden postilaatikosta, tiedän kutakuinkin,
kuinka paljon sen tuottaminen
on vienyt luonnonvaroja, kuinka paljon lehden tekeminen on
lämmittänyt palloamme. ”Kutakuinkin” siitä syystä, etten tiedä
”digiosuutta” lehden syntyyn,
missä valmistuksen vaiheissa on
tarvittu digiyhteyksiä? Digilehden lukemisesta ja tekemisestä
tiedän vielä vähemmän, kuinka
paljon se kuluttaa luonnonvaroja, synnyttää lämpöä eri paikoissa? Näitä asioita eivät tiedä
muutkaan, eivät tutkimuslaitoksetkaan kerro. Meille raportoidaan ilmaston lämpenemisestä
ja luonnon monimuotoisuuden
kapenemisesta, suositellaan tavaroiden kierrättämistä ja uusia
”energiaa säästäviä” laitteita.
Maailman energian kulutus jatkaa kasvuaan ja sen myötä pallomme lämpenee.
Mökillä ei ole kuin aurinkosähköä,
puulämmitystä ja digiyhteyksiä.
Luempa siellä digilehteä tai -kirjaa, katsompa televisiota tai muita viihdesivuja, niin tiedän, että virrankulutus on mökissä pieni, mutta en tiedä kuinka paljon muualla palloamme lämmitän erilaisissa keskuksissa? Tämä tietämättömyys todellisesta kulutuksesta, luo
tunteen säästämisestä ja ympäristöystävällisyydestä, edistyksestäkin. Kehityksellä on varjopuolensa, se synnyttää aina uusia luontoa
vahingoittavia prosesseja ja takaisinkytkentöjä, digilehdet ja sähköautotkin.
Uuudet kodinkoneet saattavat torpassa säästää sähköä,

mutta niissäkin on digiyhteyksiä,
jotka kuluttavat jossain muualla ja
lämmittävät. Kiertotalous kokonaisuudessaan on energiankulutusta,
jonka voi välttää ainoastaan tuotteet loppuun kuluttamalla, paperilehden lukuarvon päättyessä se
on raaka-ainetta kuten kodinkoneenkin käyttöiän tullessa päätökseen. Jokainen kulutustavaran
loppuunkäyttö on ympäristöteko,
autonkin.
Ilmastopaneeli, IPCC raportoi meille ilmaston jatkuvasta lämpenemisestä ensisijaisena, tärkeimpänä asiana. Siis LÄMPENEMINEN on tärkein asia. Toissijaisia ovat asiat, jotka kertovat
syistä, miksi energiankulutuksemme-, lämmöntuotantomme jatkuvasti kasvaa, mahdollisesti ”ympäristöystävällisten kiertotalouden
ja digitalisoitumisen” myötä, varastoimmeko auringosta tulevaa
energiaa toiminemme (esim. sulat
vedet, aurinkopaneelit, aavikoituminen ym.)? Lisääkö ”vihreä siirtymä” todellisuudessa energian kulutusta, lämmön tuotantoa vaikka ”kasvihuonekatto” lähtisi ohenemaan?
Ilmasto sisältää liikaa kysymysmerkkejä, mutta ”paperiversio” on parhaiten loppuun käytetty muikku- tai silakkapaketin kääreenä ja viimesilaus hellan sytykkeenä.
Hannu Ikonen
Lieksa
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EU:n liittovaltion rakentamisen loppu lähellä?
Jos Jean Monnet’n teoria kriisien EU:ta yhdentävästä vaikutuksesta pitäisi kutinsa, liittovaltio olisi jo valmis. EU-johtajat toistelevat
Monnet’n ajatusta. Nyt kriisejä tulee kuin liukuhihnalta ja Monnet’n
oppi on lujilla. Näyttää käyvän toisin kuin piti: nämä kriisit repivät
eivätkä yhdistä. Eurokriisin pohjimmainen syy on muutamien Euroopan maiden poliittisten johtajien ja suurkapitalistien hillitön liittovaltiokiima. Suomessa Lipponen ja Niinistö ajoivat Suomen poliittisin perustein rahaliittoseikkailuun, jonka katastrofaalisista seurauksista tehdyt selvitykset varoittivat. Tähän saakka kriisejä onkin ollut
kiitettävästi: eurokiriisi, velkakriisi, koronakriisi, energiakriisi ja sota. Niitä on ollut peräkkäin, päällekkäin ja limittäin. Tänään tilanne
onkin toinen. Kaikki kriisit kaatuvat päälle. Näyttää, että näin montaa kriisiä EU ja sen talousliitto Emu ei kestä.
Yhteinen raha paha erehdys

tovaltiota rakennettu ilman sotaa.

USA:n taloustutkijat ovat yhtä mieltä euron kriisistä. Taloustieteen nobelistit Paul Krugman ja Joseph
Stiglitz katsovar, että yhteiseen rahaan siirtyminen oli paha erehdys ja
että euro joutaa historian roskatynnyriin. Nobel-taloustieteilijä Martin Feldstein pitää liittovaltiopolitiikkaa älyttömänä: ”Eurooppa tarvitsee maakohtaisia verotus- ja budjettiuudistuksia - ei puskemista poliittista integraatiota kohti”.
EU:n kannattajat ja vastustajat ovat yhtä mieltä siitä, että vain
liittovaltio voi pelastaa euron. Liitovaltion synnyttäminen on erittäin
epätodennäköinen, sillä Euroopan
kansat arvostavat itsenäisyyttä ja
EU-maista on käytännössä mahdotonta muodostaa optimaalista valuutta-aluetta. Maat ovat niin erilaisia. Historiassa ei milloinkaan ole liit-

Kriisien taltuttamiseksi on pitkin
matkaa rikottu EU:n perustuslakia
eli Lissabonin sopimusta maksamalla pulaan ajautuneiden maiden
velkoja. Ensin niitä maksettiin Luxemburgiin perustettujen pankkien
kautta, sitten niiden rahat siirrettiin
EU:n sisälle Euroopan vakausmekanismiin EVM:ään. Etelä-Euroopan
velkamaat ovat vuosikausia vaatineet yhteisvelkojen eli eurobon
dien ottamista kriisimaiden rahoittamiseksi. Viime vuonna juntattiin
jäsenmaissa koronakriisin varjolla läpi 750 miljardin euron elvytyspaketti. Eduskunnalle kerrotiin, että se oli
poikkeustilanteessa ainutkertainen
ja tarkkaan rajattu. Jo ennen paketin
hyväksymistä EU:ssa ja sen keskuspankissa EKP:ssä valmisteltiin uutta ja suurempaa jokavuotista eurobondia. Vuoden 2021 elokuus-

Velkamaiden rahoitus

Ajopuu kolisee
Ulkoministeri Haavisto on syvällisesti sisäistänyt epäluulon, vieroksunnan ja tietenkin Venäjän
poliittisen johtoon ja viranomaisiin kohdistuvan vastenmielisyyden. Ei ole vihreissä uutta,
etenkin Saksan vihreiden vuosikausien opastuksella.
Silti ihmettelen asiallisena ja lähihistorian hyvin tuntevana pitämäni Haaviston heittäytymistä Venäjään ja venäläisiin kohdistuvaan
epäluuloon. Etenkin hänen asemassaan maamme ”korkean edustajan” tehtävissä, tulisi varoa osallistumasta ja lietsomasta vihamielisyyttä itänaapuria, ylipäänsä ulkovaltaa kohtaan.
Haavisto tietää varsin hyvin, että meillä on voimassaoleva valtiosopimus hyvästä naapuruudesta. Tästä huolimatta hän käy
kierroksilla, aivan kuin olisimme
sodan partaalla. Tosin pääministeri, puolustusministeri, energiaministeri ja Eurooppa-ministeri käyvät niin kuumina että rauta hehkuu. Ja sitä viedään myös rajalle.
Haavisto on toistellut turistiviisumien kohdalla muun muassa toisinajattelijoiden ja heihin verrattavien etusijaa viisumien myöntämisessä.
Kuinkahan Suomi aikoo ottaa selville ja erotella hakijoista tällaisen joukon. Onko Suomella jonkinlainen verkosto Venäjällä, joka on perillä hakijoiden
edesottamuksista. Ollaanko yhteistyössä Venäjän sisäisten oppositiovoimien kanssa. Vai onko
Suomen tiedusteluelimille annettu tehtäväksi muutoin seurata tällaisia ihmisiä, pitää kirjaa ja luoda
luettelo suosittavista henkilöistä.
Suomessa on esitetty suo-

ranainen vaatimus, että Venäjän
kansalaisten tulisi tuomita oman
maansa politiikka, valtioelinten
ja viranomaisten toiminta. Tämä
edistäisi mm. viisumin hakemista.
Onko nyt tilanne se, että Suomi on
kiinnostunut Venäjän viranomaisiin arvostellen suhtautuvista venäläisistä ja nostaa heidät erityisasemaan.
Eikö se ole sekaantumista
Venäjän sisäisiin asioihin? Eikö
se ole yllytystä viranomaisia vastaan? Sitäpaitsi: eikö tule ulkoministerille, hallitukselle ja presidentille mieleen, että näin toimien voidaan saattaa myös asianomaiset
henkilöt hankaluuksiin, vaikeuksiin, mahdollisten oikeustoimien
kohteeksi, vangittavaksi, kenties
vainottavaksi ja laittomuuksien
kohteeksi toisten venäläisten taholta.
Nykyinen venäläisvastainen
hysteria, johon hallitus ja presidentti ovat vajonneet, näyttää
johtavan sellaisille poluille, että
reaalinen vaara on Moskovan vastareaktio. Jos Venäjä alkaa moittia Suomea puuttumisesta sen sisäisiin asioihin, yllytykseen esivaltaa vastaan, voi Kremlillä olla kiusaus ryhtyä asianmukaisiin vastatoimiin; mitä ne sitten voisivatkaan olla. Onko Suomen poliittinen johto kollektiivisesti menettänyt järkensä, harkintakykynsä, varovaisuuden ja sitäpaitsi hukannut
Suomen 75 vuotta jatkuneen ulkopoliittisen kurssin.
Ajopuu kolisee nyt koskessa
niin, että päänsärkyä tulee. Toivottavasti ei kansa joudu kärsimään
seikkailupolitiikasta.
Hannu T. Sepponen

sa Italian pääministeri Mario
Draghi esitti elvytysvälineestä
pysyvää. Jos suunnitelma onnistuu, se muuttaa EU:ta pysyvästi solidaarisemmaksi ja
yhteisestä riskien jaosta tulee
normaalia arkipäivää. Joulukuussa Italia ja Ranska löivät
yhteisen linjauksensa pöytään: Velkakuri uusiksi ja elvytysvälineestä pysyvä. Mario Draghin mukaan ”lähes
kaikki” on EU:ssa muuttunut
velkakurin suhteen ja moni
maa jakaa Italianja Ranskan
linjan. Draghi ja Emmanuel
Macron tekivät yhteisen linjauksen EU:n tulevasta kasvuja vakaussopimuksesta eli vel- Tänään on käynyt täysin selväksi se, että EU ja Nato pelaavat samaan pussiin.
ka- ja budjettikurisäännöistä. EU-liittovaltio on yksi monopolikapitalistien liitto, joka tänään globalisaatiosta
He katsovat, että talouskriisin kertyneiden voimavarojen loputtua, hakee uusliberalistisin keinoin uusia voimavaroja. Niitä se odottaa löytävänsä Venäjältä. Tässä tarvitaan Naton apua.
hoitoon rakennetusta elvytys- Molemmista tulee irtaantua sekä EU:sta että Natosta.
paketista tulee tehdä pysyvä.
ma tukiostojen alas ajamisesta ja
”Velkakurisäännöt ovat epäselvät ja
2.0” uhkaa etenkin Italiaa, Espanjaa
mutkikkaat. Ne eivät tarjoa kannusja Saksaa. Myös Ranskan energiatiohjauskorkojen nostosta on ristimia keskeisten julkisten menojen
lanne on vaikea. Maa on riippuvaiki velkaantuneille maille. Saksalaija investointien priorisointiin”. ”Emnen ydinsähköstä, mutta 2/3 maan
nen Deutsche Bank varoittaa EKP:n
me voi korottaa veroja tai leikata
atomivoimaloista on pysäytetty,
suunnittelemien koronnostojen
koska niitä ei ole huollettu. Italian
sosiaalimenoja”. ”Fiskaalipolitikan
seurauksista. Euroopan tilanne on
säännöissä on suosittava velkaa, joja Espanjan talouskriisi voivat siis
synkkä: ”On hyviä ja huonoja aikoka hyödyttää tulevien sukupolvien
johtaa siihen, että EKP joutuu vieja - ja sitten on vuosi 2022”. Riitelehyvinvointia ja pitkän aikavälin talä muuttamaan suunnitelmiaan novien päättäjien vaihtoehdot käyvät
peastikin.
louskasvua.”
vähiin.
Italian ja Espanjan tilanne
EU:ssa ja EKP:ssa ”sisälElvytysväline on jo osoit
on kriittinen, jos EKP ajaa valtionlissota”
tautunut menestykseksi
velkojen tukiosto-ohjelman alas ja
Myös talousnobelisti Joseph Stiglitz Mario Draghin hallitus erosi ja parnostaa ohjauskorkoa liian nopeasti
kysyi tammikuussa, pystyykö EU
lamenttivaaleissa 25.9.odotetaan faja liian suurin askelin. Italian 10-vuosistipuolueen ja kahden muun euroenää elvyttämään eli kannattaako
tisen valtionlainan korko nousi yli
rypistää, jos huonot on jo housuiskriittisten oikeistopopulistisen puokolmeen prosenttiin. Korko on nyt
sa. Ukrainan sota, energia- ja ruolueen selkeää voittoa. Äärioikeiston
noin kaksinkertainen verrattuna alkakriisi tuli unionistien riemuksi, ja
nousu nostaa kauhukuvia Italian kuvuoteen. Italia on ajautumassa hitalouskehityksestä. Saksa uhkaieurobondeja ajettiin kuin käärmettaan talouskasvun ja nopean inflaatä pyssyyn. Mario Draghi vaati: Pelee Italiaa: ”Elvytyspakettivaroja ei
tion kierteeseen. Maan bruttokanrussopimukset on avattava, veto-oimyönnetä, jos uudistuksia ei jatkesantuote ei ole kasvanut euroaikata”. Italian on täytettävä 55 kohtaa,
keus estää toiminnan.
na ja nyt se supistuu.
jotka EU-komissio on asettanut seuEU:n kauppasodan katastMiten katastrofi voidaan
raavan 21 miljardin euron elvytysparofaaliset seuraukset
välttää?
kettierän ehdoksi. Ehtojen joukossa
EU-maat - Suomi etunenässä - lähon mm. Italian kilpailulakien uudisEU:n kauppasodan seurauksena
tivät soitellen kauppasotaan Venätus, jota hallituskriisin käynnistänyt
Länsi-Eurooppaa uhkaa lama. Jos
jää vastaan. Tarinoitiin Venäjän tapopulistinen Viiden tähden liike ja
samaan aikaan omatekoisen taanlouden romahtamisesta, kun länsioppositiossa istuva ”Italian veljet”
tuman kanssa inflaatiokin kiihtyy,
maat eivät osta energiaa. Yalen ylivastustavat. Italian hallituskriisi huoniin seuraavan stagflaation ainekopiston pari ”tutkijaa” tarinoi, etlestuttaa laajasti EU:ssa. Saksa uhkaa
set ovat koossa. Stagflaatio tarkoittä Venäjän talous romahtaa enerItaliaa elvytyspakettivarojen menetaa, että talouksia koettelee samaan
gian viennin tippuessa ja ulkomaatyksellä, jos eurokriittinen äärioikeisaikaan kaksi vitsausta, kasvun tyrehlaisomisteisten yritysten lähdettyä
to nousee valtaan. ”Jos oikeistopotyminen eli stagnaatio ja kuluttajamaasta. Vaikka Venäjän vienti vähepulistit nousevat valtaan, sillä on
hintojen nousu eli inflaatio. EU- ja
ni rajusti, länsimaiden energiapula
vaikutusta niihin uudistuksiin, joita
euromaiden olisi syytä kiireen vilknosti hintoja 3-10-kertaisiksi, joten
Italialta vaaditaan. Ja silloin EU:n on
kaa lähteä neuvottelemaan Venäjän
Venäjän vientitulot eivät paljoa väreagoitava. Rahaa ei myönnetä, jos
kanssa kauppasodan ja myös Ukraihentyneet. Jää nähtäväksi onko yriuudistuksia ei jatketa”.
nan sodan lopettamisesta. Se antaitysten siirtyminen venäläisille hyvä
si mahdollisuuden, että eurojärjesSaksalaispankki varoittaa
vai huono asia. Kauppasota aiheuttelmä pysyisi kasassa.
uuden eurokriisin uhasta
ti kriisin monessa maassa, jotka nyt
		
Juhani Tanski
ovat laman kynnyksellä. ”Eurokriisi
Velka huolettaa. EKP:n suunnitelKuopio
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EU:n rahaliitto romahduksen partaalla

Suomi ja kulloinenkin isäntämaa
Suomen porvarit ovat aina tarvinneet isäntämaan. Valmistautuessaan sotaliitto Naton jäsenyyteen, kaikki porvariston hallitsemat tiedotusvälineet olivat
täynnä katumusta Neuvostoliiton edessä nöyristelystä. Jari
Tervolla oli Ylellä katumusharjoitelma, jossa kaikki poliitikot
saivat tunnustaa syntinsä. Äänestämällä molemmilla käsillään nykyisen Isäntämaamme
sotaliittoon liittymisen puolesta, he osoittivat todellisen itsenäisyystahtonsa ja saivat synninpäästön.
Suomi sai itsenäistyessään Venäjästä vuonna 1918 laajat maaalueetKarjalasta ja osan Laatokkaa. 1920-luvun neuvotteluissa
Neuvostoliitto luovutti Suomelle
Petsamon, joka mahdollisti ympäri

vuotisen meriliikenteen. Mutta eihän Suomen porvari osaa pitää mitään, jonka on saanut. Keisarillinen
Saksan armeija tuli vuonna 1918
auttamaan porvariston voittoon
luokkasodassa. Siitä lähtien Saksa
oli Suomen isäntämaa 1940-luvun
puoliväliin asti.
Suomen
porvariston
nöyristelemätöntä itsenäisyystahtoa kuvaa V.Vorovkin kirje
vuon
na 1918 Berliinin neuvotte
luista ulkoasiain kansankomissaari Tshitsherinille. ”Suomen valtuus
kunta suhtautuu meihin sangen vihamielisesti mielikuvituksellisen
suuruudenhulluine vaatimuksineen,
ja samalla he nöyristelevät saksa
laisille aivan häpeilemättä.” Suomen
valtuuskuntaa johti Carl Enckell.

Siitä isäntämaasopimuksesta selvittiin halvalla, meni
ainoastaan Laatokan Karjala, Viipurin kaupunki ympäristöineen ja
Petsamo ja osa Kalastajasaarentoa.
Nykyisestä
isäntämaa
sopimuksesta saattaa mitä
todennäköisimmin tulla Suo
men täystuho, kun Naton perustajavaltio USA ryhtyy toteuttamaan pitkäaikaista tavoitettaan
Venäjän tuhoamisesta. Että semmoisia johtajia meillä on. Niistä ei
ole paljon vartijoiksi!
Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja
Lapinlahti 2.6.2022
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Telluksemme on vesiplaneetta. Se näkyy selvästi, kun katselemme
satelliittien maasta ottamia kuvia avaruudesta käsin. Kaunis, sininen
planeettamme pilvimuodostumineen ja mannerlaattoineen on upea
näky. Tiedemiehet ovat jo nyt löytäneet samankaltaisia kiviplaneettoja Linnunratamme miljoonien planeettojen joukosta. Voi olettaa,
että niissä on myös jonkinlaista elämää. Elämä tällaisilla planeetoilla on täysin sopeutunut veden olemassaoloon, ilman sitä ei meitäkään olisi. Kaikki orgaaninen elämä planeetallamme tarvitsee vettä elääkseen.
Vesi elementtinä on siis elämää ylläpitävä, sitä voi tiivistää ja säilöä –
edellyttäen että sitä ei pilata. Ihminen ei näytä ymmärtävän tätä asiaa,
vaan on omilla teoillaan tuhoamassa planeetan vesivarannot ja aiheut
tamassa tuhon itselleen pitkällä tähtäimellä. Tuho vaikuttaa suoraan
elinympäristön muuttumiseen ja välillisesti ihminen on uhka niille, jotka
käyttävät maan vesivarantoja. Uutta vettä ei muodostu eikä voi tehdä,
vanhan voi puhdistaa.

tä. Lannoitteiden valuminen vesistöihin lisää myös levien lisääntymistä kiintoaineiden lisääntyessä.

Ilmaston muuttuminen kuumaksi trooppisilla alueilla ja lämpimiksi lauhkeilla alueilla, aiheuttaa laajoja alueita tuhoavan vesien
nousun. Samalla kun vedet nousevat, saastuvat laajat makean veden
alueet erilaisten ympäristökatastrofien seurauksena. Osassa maapalloa
tuhkalaskeumat muuttavat vedet
emäksisiksi tuhoten elämää, joka ei
selviä uudessa ympäristössä. Olemme joka kesä nähneet levien peittämiä rantoja niin merissä kuin järvissä. Viherlevä on myrkyllinen ja voi
tappaa esim. koiran, jos tämä juo si-

Yksi suuri ja ihmeen vähäiselle huomiolle jäänyt seikka on globalistien kemikaalivanat taivaalla,
joita levittävät niin tavallinen lentoliikenne kuin erikoislentokoneet.
On todettu, että vanat sisältävät erilaisia aineita kuten bariumia, alumiinia ja rautaa. Näitä pienhiukkasia levitetään ilmaston muokkaustarkoituksessa eli voi ajatella, että niitä
käytetään myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Ilmasto muodostetaan esimerkiksi sellaiseksi, että se tuhoaa
maan ruokasadot muualla. Sen alkuperä on USA:sta. Levitystä tapah-

Vedenpinnan kohotessa merialueilla joutuvat yhä suuremmat
viljelyalueet veden alle. Muutaman
metrin vedenpinnan nousu peittää
alleen suuret määrät viljelysaluei
ta ja vähentää samalla viljeltävän
maan pinta-alaa. Hollannin maanviljelys on vaarassa heti tällaisen nousun vuoksi.
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Vesiplaneetan ongelmia

tuu Pohjoismaissa ja koko Euroopan
alueella.
Ei kovinkaan kauan aikaa sitten saimme lukea, että sadevesi ei enää ole suositeltavaa juoda. Se sisältää juuri tällaisia aineita, joita kemikaalivanat levittelevät.
Sadeveden pitäisi olla melko puhdasta, mutta ilma on täynnä erilaisia kemiallisia aineita, jotka seuraavat sateen mukana alas ja joutuvat
maaperään. Nyt juuri keskustellaan
sammutusaine PFAS:n vaikutuksesta. Sen osasia löytyy lähes kaikkialta Ruotsissa, jopa juomavedestä. Sitä on käytetty mm. sammutusvaahdossa, huonekaluissa, matoissa, pikaruokapakkauksissa jne, ja on myrkyllinen fluorattu aine.
Meillä ei ole oikeutta kieltää
toisia käyttämästä vettä janonsa
sammuttamiseen tai pitääkseen itsensä ja elinympäristönsä puhtaana. Hänen pitää voida juottaa eläimensä ja osallistua ravinnon tuottamiseen. Koska emme osaa valmistaa
vettä, niin meidän on osallistuttava
niihin kuluihin minkä veden tuottaminen ja puhdistaminen maksaa.
Tähän liittyy myös kasvillisuudesta
huoltaminen, sillä kasvit tuottavat
happea, jota myös tarvitsemme.
Merien saastuminen on johtunut myös siitä, että ihmiset ovat
nähneet meret kaatopaikkana. Nyt
alkavat seuraukset näkyä, meri alkaa
lämmetä, muovipartikkeleita esiin-

Vettä on maapallolla rajallinen määrä. Makean veden määrä on vain 3
% koko vesivarastosta. Vesi on syntynyt kosmoksessa kemiallisen kehityksen tuloksena jo ennen maapallon syntymistä. Suuri osa aurinkoa
kiertävistä asteroidesta ja mm. pyrstötähdistä sisältää paljon vesijäätä, joista on tullut suurin osa maan nykyisestä vedestä. Kuvan vesinäyte Pakasaivon järvi (hiidenkirnu) Muoniossa on Lapin toiseksi syvin järvi. (Huom! Katso kirjoitus ,KÄ/5/15, ”Makean veden varantojen yksityistäminen estettävä”, Hannu Kautto)
tyy kaikkialla, Mariaanien haudastakin löytyi muovipusseja. Lajit alkavat vähetä, siihen on monta muutakin syytä, mutta juuri korallialueet
ovat olleet ilmaston muutosten
vuoksi tuholle alttiita ja niissä elävät
eläimet ovat yhtä riippuvaisia niistä. Meret eivät pysty enää uusiutumaan samalla tavalla kuin ennen. Ne
ovat monien työpaikka ja ruoan antaja miljoonille.
On selvää, että Pohjoismaat,
joilla on runsaasti vesivarantoja,
tulevat olemaan kovan rahan omistajille mieluinen paikka tehdä bisnestä. Painetta on jo suuryritysten
taholta tehdä sopimuksia kuntien ja

läänien kanssa veden yhteisestä hoidosta. Se pitää tyssäyttää alkuunsa,
sillä se tulee olemaan seuraava tavara, joka nostaa tavallisen taivaltajan
maksuja kohtuuttomuuksiin.
Parhaillaan tätä kirjoittaessa
menee Merikonferenssi, joka tulee
säännöstelemään mereen kuuluvia
asioita lähitulevaisuudelle. Toivottavasti konferenssi tuo parempia päätöksiä, vaikka itse olen hieman pessimistinen näiden konferenssien anneista, mutta muutamakin parannus on hyvä asia.
Esa Salomaa
Sandviken Ruotsi

Karsimalla puolustusmenoja on pitkäaikaistyöttömyys voitettavissa

Hallituksen budjettiriiheen tuotavassa budjettiesityksessä palkkatuet
ja valtion 55-vuotiaiden työllistämistuki saisivat yhteensä 101,6 milj.
euroa, kun palkkatukiin on osoitettu
v. 2022 105,9 milj. euroa. Yksityiselle sektorille, joka sisältää yritykset ja
kolmannen sektorin on vähennystä
tukityöllistettävien määrissä. Tilalla
on uusi valtion 55-vuotta täyttäneiden tukityöllistäminen.
Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin on osoitettu vuonna
2022 282,8 milj. euroa ja vuonna
2023 263,2 milj. euroa, kun mukana
ovat uudet 55 vuotta täyttäneiden
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Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli heinäkuussa 2022 edelleen 95 000 vähenemisestä huolimatta. Sen nollaaminen ja uuden nousun ehkäisy talouden alkaessa näillä näkymin uudelleen heiketä edellyttää
voimakasta työllistämisen lisäämistä.

työllistämistuki ja muutosturvakoulutuksen 22 milj. euroa.
Tukityöllistämisessä
on
päästy noin 30 000:een ja ylikin
ja siinä on parannusta. 1990-luvun
lamanpohjalla oltiin yli 60 000:ssa

Tieteen valovuosi
Vuosi maapallolla on noin 365
vuorokautta. Se on ajan määrite.
Kun siihen lisätään sana valo, niin
siitä tulee kappaleiden välisen
etäisyyden mitta. Valon nopeus
on 299 792 kilometriä sekunnissa.
Tämä luku kerrottuna vuoden sekuntien määrällä antaa valovuoden kilometrien summan. Muutama sukupolvi sitten savutuvassa
asunut savolaismuori sohi kepillä seinässä olevasta tuuletusluukusta ja totesi, että on sitä mualimoo tuollakin päin. Se oli empiiristä, kokemusperäistä avaruustutkimusta.
Nykyinen avaruustiede on epäilyttävästi teologian eli jumaluusopin kaltaista. Sanoma yhtiön pää-äänenkanattaja julkaisi 13.7.2022 uutisen:

Avaruusteleskooppi Webb kuvaa
maailmankaikkeuden kaukaisimmatkin kolkat tarkasti. ”Kuvan korkeimmat ”huiput” ovat seitsemän
valovuoden korkuisia.” Luulisi siellä
jo kovapäistäkin huimaavan.
Savutuvan emännällä oli
suhteellisuustajua, kun hän totesi vain suunnan, että on sitä mua
limoo tuollakin päin. Nykyiset tie
täjät määrittävät maailmankaikkeuden rajalliseksi: ”kaukaisimmatkin kolkat.” Webbit enemmän
kuin kepitkään eivät ulotu loputto
miin, joten ne kaukaisimmat jäävät
kunkin havainnoitsijan mielikuvituksen varaan.

Ihminen on määritellyt itsensä viisaaksi ja on etsinyt ainakin vii
meisen vuosisadan älyllisen elämän
merkkejä toisten aurinkokuntien
planeetoilta. Avaruuteen lähetetään
toistuvasti kutsuviestejä mahdollisille meidän kaltaisille asukkaille.
Pitäisihän heille päästä kertomaan,
miten erinomaisesti me olemme
täällä Maapallolla keskinäiset asiam
me järjestäneet
On kuitenkin mahdollista, jos
jossakin on sitä kaivattua älyllistä
elämää, että se on niin korkealla tasolla, että meitä seurataan niin kuin
sianporsaita karsinassaan ja jätetään
vastaamatta soittopyyntöihin.

seen ei tällöin riittäisi 300 milj.
vuodessa, koska työttömyyden
pitkittymisen vuoksi tarvitaan suu
remmat tuet, kuin noin 10 000 euroa henkilötyövuotta kohden. 400–
500 milj. eurolla saataisiin tehokasta
tulosta nopeammin. Se ei maksa valtiolle tuota summaa, koska työttömyysturvan tilalle tulee ansiotuloa
ja verotuloja tulee enemmän työttömyysturvaa korkeammista ansiotuloista. Pidemmän ajan kuluessa
pitkäaikaistyöttömyyden voittami
sesta tulee lisää hyötyä, kun syrjäytyminen vähenee ja ihmiset ovat
kiinni työelämässä.
Puolustusmenot olivat v. 2021
4,345 miljardia euroa, 2022 5,1
miljardia ja ovat v. 2023 6,1 miljardia. F35-rahat ovat budjetissa tässä
vaiheessa viiden vuoden ajan ja oli
vat v. 2021 1,48 miljardia ja ovat
2022 1,52 miljardia ja esityksen mukaan v. 2023 1,4 miljardia euroa.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja
Lapinlahti, 1.8.2022

Puolustusmenot olivat v. 2021
2,9 miljardia euroa ilman F35hävittäjiä. Vuonna 2022 taso on 3,6

ja käytiin 70 000:nkin tuntumassa.
30 000:n lisäys nykytasoon alentaisi
pitkäaikaistyöttömyyttä tehokkaasti, kun se kohdistettaisiin pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisuun.
30 000 tukityöllisen lisäyk-

miljardia ja vuonna 2023 4,7 miljardia. Siten lisäystä ilman hävittäjiä on
vuodesta 2021 vuoteen 2022 vuosi
tasolla 1,8 miljardia euroa. Naton
vaatima 2 % bruttokansantuotteesta olisi v. 2023 noin 5,5 miljardia euroa. Tämä kertoo suunnasta mihin
ollaan menossa, kun F35-hävittäjien
osalta vuosien 2021–2025 summat
on maksettu. Inflaation kattaminen
nostaisi vuoden 2,9 miljardia noin
3,1 miljardiksi v. 2023 ja 2 % tarkoittaisi 5,5 miljardia eli lisäystä 2,4 miljardia vuodessa vuodesta 2026 alkaen.
Muutaman sadan miljoonan
euron irrottaminen tästä pitkäaikaistyöttömyyden voittamiseen on
arvovalinta ja työttömien, työttömien omaisten ja talouden ja yhteiskunnan edun mukainen valinta. Muuhunkin tarpeelliseen olisi irrotettavissa puolustusmäärärahoista niiden kasvattamisen sijasta kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Suomi maksaa EU:lle miljardin vuodessa enemmän, kuin
saa ja on tämän verran nettomaksaja. Tämän nettomaksuosuuden
pienentäminen vapauttaisi varoja
muihin tarpeisiin. Varallisuusverotuksen palauttaminen suuriin varallisuuksiin, pääomaverotuksen nosto suurissa pääomatuloissa ja suurten tulojen tuloverotuksen nosto olisivat perusteltuja keinoja saada lisärahoitusta perusteltuihin tarpeisiin. Siten varoja epäkohtien
korjaamiseen ja ihmisten elämän
parantamiseen on saatavissa.

Helsingissä 23.8.2022
Pekka Tiainen, valtiotiet. tohtori,
kansantaloustiede
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Boliviassa massiivisessa mielenosoituksessa sanotaan:
”vallankaappaajat eivät pääse ohi”
Andrés Figueroa Cornejo kirjoitti tämän artikkelin Boliviasta (Creative Commons -lisenssillä) massiivisesta suositusta ennaltaehkäisevästä toiminnasta, jonka tarkoituksena oli pysäyttää Yhdysvaltain
tukema sotilasvallankaappaus, ennenkuin se ehti käydä. Artikkeli
julkaistiin osoitteessa rebelion.org 27. elokuuta. Käännös: John Catalinotto. (Workers World, Konekäännös)
Tänä 25. elokuuta Bolivian pääkaupungin La Pazin San Franciscon aukiolla yhteiskunnallisten ja kansanliikkeiden eloisa kokous kokoontui
puolustamaan demokratiaa, Jeanine Áñezin vallankaappaushallinnon
jättämän katastrofin jälkeistä taloudellista jälleenrakennusta, yhtenäisyyden puolesta. Movement Toward
Socialism – Poliittinen väline kansojen suvereniteettia (MAS-IPSP) ja yhtenäisyyttä koskevassa sopimuksessa, sekä presidentti Luis Arcen ja varapresidentti David Choquehuancan hallituksen tukemiseen.
Hyvin varhaisesta aamusta
lähtien tapahtumapaikalle saapui
massiiviset joukot ihmisiä monikansallisen valtion kaikista osastoista tuosta monimuotoisesta ihmiskunnasta, joka täytti kadut mittasuhteillaan, iskulauseillaan, tansseillaan ja
lauluillaan. Lavalla, jossa maan demokraattisesti valitut viranomaiset
seisoivat, kuului peräkkäin lämpimiä terveisiä talonpoikien edustajil-

ta, kaivostyöläisiltä, alkuperäiskansoilta, kulttuurien välisiltä ryhmiltä,
naapuruusneuvostoilta, yliopistoopiskelijoilta, ammattilaisilta, Bartolinailta (talonpojan naisjärjestöt),
ammattiliitot ja kuljetustyöntekijät,
muun muassa meneillään olevan
demokraattisen ja kulttuurisen vallankumouksen prosessissa mukana
olevat.
Luokkataistelu vs. impe
rialistinen resurssien
varastaminen
Yksi kokouksen puhujista oli entinen presidentti Evo Morales, joka
huomautti, että ”meidän kaikkien
on oltava yhtenäisiä isänmaan puolesta. Vielä enemmän, kun länsimaat
haluavat tulla litiumimme ja sen yksityistämisen jälkeen. Hän lisäsi, että
”poliittisen oikeiston, vieraiden etujen työkalun kanssa käymme luokkataistelua”.
Sitten Bolivian monikansallisen osavaltion varapresidentti

Pääministeri Sanna Marin hourailee
Voi hyvä tavaton tuota pääministeriämme. Heti budjettiriihen alkuun hän kertoi, kuinka
hallitus on elänyt kolmen kriisin jyllätessä. Korona, Venäjän
hyökkäys Ukrainaan ja nyt energiakriisi. Koronan vielä ymmärsin, mutta halpamaiset syytökset Venäjän suuntaan ällistyttävät. Tai no, eivät enää edes ällistytä, kun on huomannut, miten
Sanna Marin on Venäjä vihassaan sumentanut tyystin aivotoimintansa.
Oletko pääministeri Sanna Marin miettinyt, miksi Venäjä puuttui Ukrainan tilanteeseen? Oletko
kenties sokeasti halunnut olla huomaamatta, kuinka Ukrainan venäläisväestöä teurastettiin 8 vuotta
Ukrainassa? Heiltä vietiin ihmisoikeudet. Niistä sinä kyllä kauniisti
puhut, mutta Ukrainan räikeille ihmisoikeusloukkauksille sinä käänsit selkäsi.
Saitko ohjeet USA: n presidentti Joe Bideniltä olla piittaamatta Ukrainan kansasta, kun
USA:ntavoite on pirstaloida Venäjä? Et puhunut Minskin sopimuksen hyväksymisestä, jota Venäjä
suorastaan rukoili länneltä, mutta
sai vastaansa pilkat ja ivalliset naurut. Suomen ja lännen piittaamattomuuden tähden Ukrainassa kärsitään nyt.
Vai on energiakriisi sekin Venäjän ja Putinin syy! Hei haloo,
pakotteet Venäjää vastaan ovat olleet voimassa vuodesta 2014 lähtien. USA pakotti EU: n kiristämään
pakotteita lisää, muun muas
sa energian osalta. Suomen hallitus ensimmäisenä maana katkaisi
energian tuonnin Venäjältä. Joten
hyvä hallitus: Kaada itsellesi vaan!
Marinin hallitus on järkyttävästi koko eduskunnan ja presidentti Niinistön tuella tehnyt hirvittävää tuhoa Suomen Ja Venä-

jän suhteisiin. Niihin suhteisiin,
joiden turvin olemme eläneet ja
nauttineet hyvinvointivaltiosta ja
rauhasta.
Te olette viemässä meitä Natoon. Jo nyt maksamme rujoja
maksuja, kun Nato jyllää maaperällämme. Hallitus on vienyt Suomen yhdeksi osapuoleksi Ukrainan sotaan – kenen luvalla? Miksi
haluatte lisätä ukrainalaisten kärsimyksiä pitkittämällä sotaa? Joe Bidenin käskystäkö?
Arvatenkin puhutte ja ehkä
teette budjettiriihessä päätöksiä ilmastontorjunnan edistämisestä. Ja kuinkas muuten vetoatte suomalaisiin siinä, kun samaan
aikaa USA varastaa Syyrialta öljyä,
toimittaa Ukainalle sadoilla miljardeilla aseita, kuten maammekin.
Eikö sodat tuhoa maapalloa, mitä?
Vain me pienet ihmisetkö sitä tuhoamme. Suomalaisten käyttämä
Venäjältä tuotu öljykö on tuhoisaa
luonnolle, mutta USA: n oma ja varastama öljy taas superpuhdasta,
vai miten se menee??
Ja nyt, kaiken tämän sonnan te kaadatte Venäjän ja suomalaisten vähäväkisten ja pienituloisten ihmisten niskaan. En edes
jaksa kirjoittaa Uniper/Fortum sotkusta. Kerrankin toivon sydämestäni takinkääntöä. Tehkää nyt viisaasti, nöyrtykää ja ottakaa hattu kouraan ja menkää Moskovaan.
Kerrotte, että Suomi on valmis rauhan välittäjäksi. Suomi laittaa Naton jäihin ja aletaan luoda maidemme välisiä suhteita uudelleen.
Eikö tämä hullutus olisi syytä lopettaa, ennen kuin ruuti
myös maaperällämme alkaa palaa ja sodan uhreja aletaan hautaamaan.
Hannu Tiainen
31.8.2022

David Choquehuanca Céspedes,
jonka punainen poncho valaisi aukion täynnä vakaumuksia ja toiveita, tervehti [Aymara-tervehdyksellä]
”Kamisaki” ja sanoi: ”Vuonna 2006
Bolivian heräämisessä ihmiset aloittivat luonnonvarojen, suvereniteetin ja arvokkuutemme sekä ”sapin”,
yhteisen juuremme: yhtenäisyyden,
elämän, rauhan kulttuurin, elpymisestä.”
Choquehuanca sanoi, että vuoden 2019 vallankaappauksen traagisen kokemuksen jälkeen ”emme voi
jatkaa kohtaamista bolivialaisten
keskuudessa. Velvollisuutemme on
rakentaa uudelleen kansan yhtenäisyys, jatkaa osallistavan demokra
tian vahvistamista, palata polullemme, omaan tapaamme olla.”
Varapresidentti lisäsi: ”Olemme perineet esi-isiltämme joukon
arvoja, etiikkaa, joka meidän on palautettava tasapainon, veljeyden ja
kunnioituksen pohjalta. Kukaan ei
pelastu yksin; me kaikki tarvitsemme toisiamme – aivan kuten meidän on tultava jälleen yhteisöksi ja
voitettava itsekkyys, individualismi
ja rasismi. Meidän on otettava oppia siskoltamme Bartolina Sisalta ja
muilta historiallisilta johtajiltamme,
jotka kapinoivat kolonialismia, im-

perialismia, kapitalismia ja kaikenlaista epäoikeudenmuk aisuutta vastaan.
Suuren mielenosoituksen
päätteeksi presidentti Luis Arce puhui läsnäolijoille ja totesi, että ”näemme
tänään tällä aukiolla historiamme
La Paz, Bolivia, 25. elokuuta: Joukkomielenosoitus torsuurinta mars- juu vallankaappausjuonet.
sia. Ja Bolivian
kansan kypsyys ja viisaus osoittavat
maan päällä. Ja kun oikeistolla ei
meille, että tärkein asia, jota meidän
ole enää mitään käyttöä demokraon puolustettava, on demokratia.
tialle, se turvautuu vallankaappaukLuis Arce korosti, että ”ihmiseen. Mutta yhdessä, täältä, vahvisset eivät koskaan anna oikeiston vatamme vahvasti, että oikea siipi ei
kuuttaa tai pettää itseään, joka yritpääse ohi!
tää pysäyttää heidän edistymisenLucho [Luis Arce] ja David
sä. Oikeisto on kiinnostunut vain
[Choquehuanca] lukivat bantäyttämään omat taskunsa ja tyhnereita La Paz luminosan alla. Kojentämään kansan taskut; se on vain
konainen kansa sanoo sydämestään
kiinnostunut heikentämään hallitus”Lucho ja David”.
ta, joka on tullut kansasta ja kansaa
varten.”
Taustatietoja on osoitteesArce lisäsi, että ”oikeistoa harsa: working.org/2020/11/52536/,
mittaa tosiasia, että teollistam”Bolivialaiset hylkäävät vallankaapme maata ja tarjoamme paranpauksen ja Evo Morales palaa”.
nuksia niille, jotka työskentelevät
Andrés Figueroa Cornejo

Korona-ajan kummasteluja
Vanhusten tehostetun hoivan henkilöstömitoitus on kirjattu lakiin.
Pääministeri Sanna Marin vahvisti
5.2.2021 hallituksen päässeen sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta. Lain mukaan mitoitus
toteutuu aiotussa laajuudessaan
eli sitovaksi hoitajamitoitukseksi
tulee ensi vuoden huhtikuussa 0,7.

Korona-aikana kummastutti kaupallisten TV-kanavien ohjelmatarjonta.
Eräänä päivänä yhdeltä kanavalta
tuli 27 jaksoa ohjelmasta ”Tahdon
morsiuspuvun”. Kukahan jaksaa katsoa sarjaa 14 h 30 min yhteen putkeen? Ihmettelen, miksi joku haluaisi kerätä morsiuspukuja. Itse en
halua kenenkään morsiuspukua olisi se miten kaunis tahansa!

Siirtymäajan jälkeen mitoituksen pitäisi olla 7 hoitajaa 10
asiakasta kohden. Nyt hallitus
keskustelee pitäisikö lakia noudattaa. Aiemmin hallitus nosti ministerien avustajamitoitusta: 19 ministerillä on yhteensä 69 erityisavustajaa ja 15 poliittista valtiosihteeriä. Ministereiden avustajamitoitus on siis (69 + 15)/19 eli
4,421052631578947 eli yli 6,3 kertaa tuleva hoitajamitoitus.

Koronaepidemian aikana hamstrattiin mm. WC-paperia. Hongkongissa
WC-paperikuljetus ryöstettiin aseella uhaten, kun huhut paperin loppumisesta velloivat kiivaina. Nyt Metsä-Tissue yllyttää hamstraamaan paperia energiakriisin varalta.

***

Urheilutapahtumat ja TV:n urheiluohjelmat loppuivat rajoitusten tultua voimaan. Eräs innokas penkkiurheilija kertoi kaverilleen: “Istuin sohvalla TV:n ääressä, mutta
urheiluruutua ei tullut uutisten jälkeen. Vieressäni istui joku naishenkilö, joka onkin vaimoni. Hän onkin
oikein mukava ihminen.”
***
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***

Kansalaisten äänestämistä vuoden
2015 eduskuntavaaleissa on tutkittu. Vangeista 36 % ja poliiseista 24,4
% äänesti perussuomalasia ehdokkaita.
Suomi lienee tosi harmoninen
yhteiskunta, kun rosvoilla ja poliiseilla on yhteinen suosikkipuolue.
Mikä heitä yhdistää? Maskuliinisuus
ja rasismi? Samanlaisen kirjallisuuden harrastus – esimerkiksi Suomen
persujen huussin alustan julkaisun
”Valhe kiihottaa” lukeminen?

***

Ydinvoimateollisuudessa arvioidaan, että projektin toteutunut
kustannus on Pii (3,14) * budjetti
vai G (9,81) * budjetti. Olkiluoto 3
ydinvoimalan rakennusprojekti alkoi elokuussa 2005 ja voimalan piti olla valmis kesäkuussa 2009. Arevan arvaus tuotannon aloittamisajasta on ensi joulukuu.
Rakentaminen on jo nyt kestänyt yli neljä kertaa sovitun
ajan.

***

Lopuksi vähän huumoria: EU-komissio ehdotteli Suomelle, että rakentaisimme uudet rautatiet kapealla
raideleveydellä. Komission huumorintajuton virkamies viestitti nimettömänä, että pähkähulluun esitykseen ei pidä korvaansa lopsauttaa.
Myös huumorintajuton Jukka Ukkola pohti Suomen Kuvalehden pakinassaan kapearaiteisen kustannuksia ja ehdotti, että
vain toista raidetta siirretään.
Johannes Touhula
Sisäpoliittisen instituutin ohjelmajohtaja,
kaikkien alojen johtava erikoisasiantuntija

Terkkarit palvelemaan asukkaita
Niin sanottu ”vasemmisto hallitus” lisää sotilasmenoja 2,6 miljardilla (2600 miljoonaa euroa)
joista 1,6 miljardia euroa (1600
miljoonaa euroa) aseostoihin, lisäksi HX-hävittäjien ostoon kuluu noin 1 miljardi euroa (1000
miljoonaa euroa).

Pelkästään vanhusten hoivasta
puuttuu liki 2 miljardia euroa ja saman verran (2 miljardia) terveyden
huollosta ja sen nostamiseksi poh-

joismaiselle tasolle tai kehittyneelle eurooppalaiselle tasolle!

Tehdään siis Sveitsit ja perutaan militaristien haaveet ja
turhat ja kalliit HX-hävittäjä ja ase
hankinnat, niin suljetutkin terkkarit (Jokelassa ja Kellokoskella) saadaan palvelemaan kansalaisia!
Jannu Jokelasta
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Suomen ja Venäjän kommunistien
yhteistyö tiivistyy
Kommunistien liiton varapuheenjohtaja Tommi Lievemaa tapasi Venäjän kommunistit - puolueen korkeita edustajia 8. elokuuta Helsingissä. Keskusteluissa todettiin puolueidemme suhteiden olevan
erinomaiset. Venäjän kommunistien varapuheenjohtaja Ilia Kleimenov totesi, että hyvien naapurisuhteiden säilyttäminen maidemme
välillä on Suomen ja Venäjän kansojen tavoite ja näiden tärkeimpien
etujen mukaista.
Tapaamisessa suunniteltiin myös tulevaa yhteistyötä puolueiden välillä. Kommunistien liitto sai kutsun Moskovassa joulukuussa järjestettäviin
Neuvostoliiton perustamisen 100-vuotisjuhliin. Lisäksi Venäjän kommunistien kanssa on suunnitteilla yhteinen julkilausuma koskien Ukrainan
tilannetta. Yhteinen kannanotto on tarkoitus julkistaa syyskuussa järjes
tettävässä kansainvälisessä työväenpuolueiden seminaarissa Mexico
Cityssä.
Venäjän kommunistien puheenjohtaja Sergei Malinkovich kertoi ajankohtaisesta tilanteesta Venäjällä. Hänen mukaansa lännen pakotteet eivät juuri vaikuta tavallisen työväenluokan ihmisen elämään
Venäjällä. Länsimaisten muoti- ja luksustavaroiden kohdalla pakotteet
sen sijaan näkyvät, kuten myös matkustamisessa. Ilmatilan sulkemisesta sekä venäläisten pankkikorttien käytön estämisestä on tuntuvaa haittaa matkailijoille.
Malinkovichin mukaan venäläisessä politiikassa vallitsee tällä
hetkellä ”Donbassin konsensus”. Se tarkoittaa, että myös kommunistit välttävät liiallista presidentti Putinin ja tämän politiikan arvostelua eri
koisoperaation aikana. Malinkovich arvioi, että 80 prosenttia venäläisistä
tukee Ukrainan operaatiota ja 20 prosenttia vastustaa sitä.
KÄ/toimitus

Ilja Kleimenov, Tommi Lievemaa
ja Sergei Malinkovich

Näyttää sähköenergia ”paletti”
olevan vaikea
Kansanedustaja Heikki Vestman kirjoittaa usein Sähköstä Uusimaa
lehdessä, viimeksi 28.6.2022. Suosittelisin hankkimaan vähän parempia sähköasiantuntijoita. Ohessa vastinetta Heikin esityksiin:
Olkiluodon ranskalaisvalmisteisen reaktorin käynnistäminen vihdoin
on toivottavaa. Valitettavasti sen teho ei korvaa edes normaalitilanteessa sähkötuotannon vajetta, mikä on noin 3000-4000 MW/h. Sähköveron
alentamisen vaikutus on marginaalinen, miten se kohdennetaan ja mistä
korvaavat verotulot.
Huoltovarmuuskeskuksen ostamien tehoreservien kapasiteetti on luokkaa 800 MW? Kilpailutus on käynnissä. Voimalaitoksia on 7–8
kpl, tehot 100–200 MW, mm. Meri-Pori on isompi. Tehoreservin oston jälkeen ei jää olennaisia määriä tehoja otettavaksi käyttöön. Uutta talveksi
käyttöön otettavaa kapasiteettia ei ole.
Tukkuhintakattoa ei Suomen hallitus eikä eduskunta voi määrätä.
Hinnan määrää seuraavaksi päiväksi tunneittain sähköpörssi Nord Pool,
josta yksityiset sijoittajat omistavat 66% ja loput Pohjoismaiden ja Balttian verkkoyhtiöt, Suomessa Fingrid. Sähkömarkkinoilla siis tukkusähkön
osto ja myynti pitää uudistaa. Nykyinen mekanismi luotiin tilanteessa,
missä sähköä oli riittävästi saatavilla, mutta se ei tässä tilanteessa toimi.
Heikki vaatii investointeja ”tasaisesti sähköä tuottaviin laitok
siin”. Vesivoimaa ei voida lisätä ja se on lähes ainoa, jota voidaan käyttää
säätövoimana lyhytaikaisen kulutuksen tasaamiseen.
Fennovoiman rakenteilla olevan ydinvoimalan rakentaminen
torpattiin poliittisista syistä. Uuden ranskalaisvalmisteisen voimalan
valmistuminen voi viedä 40 vuotta. Silloin ollaan jo pitkällä vetytalouden
kehittämisessä. Mahtaa olla melkoinen näky, kun kerrostalon joka parvek
keelta törröttää takan savupiippu. Ainoa hätäapu tähän tilanteeseen on
ottaa lusikka kauniisti käteen ja viedä euroja venäläispankkiin, joka muuttaa ne rupliksi ja ostaa Venäjältä sähköä ja kaasua, ei edes EU:n pakotteet sitä estä.
Esimerkkejä suomalaisten menneistä energiatöppäyksistä oli
esim. suunnitellun tasasähkölinkin rakentamisesta luopuminen Norjan vesivoiman tuomiseksi. Syynä se, että se olisi tiputtanut hintaa ja
yhtiöiden voitot pienentyneet. Toinen oli poliittisista syistä johtuen
tasasähkölinkin rakentamisesta luopuminen Kotkasta Sosnovyboriin.
Heikki voisi kansanedustajana selvittää, missä viipyy Fingridin
Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa 2019–2030 mainittu verkon
rakentaminen 800/900 MW välille Pyhäselkä, Ruotsin Messaure, Jokkmokk. Tämä parantaisi huomattavasti varmuutta ja lisäisi yhteyttä Ruotsin halvalta vesivoima- alueelta.
Kalevi Wahrman
Hamari
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Kylmät tilat ja suuret ikäluokat
On paikallan muistuttaa isiemme ja äitiemme taisteluista suurten ikäluokkien kanssa ja kylmien tilojen historiasta. Suuri joukko lähti Ruotsiin, kun valtiovalta luuli, että elämä jatkuu maaseudulla samanlaisena kuin ennen. Paljon olisi ollut toisin, jos
silloinen valtionhoitajapuolue
Maalaisliitto (kepu) olisi hyväksynyt teollistamisen. Olen vuosien
varrella kuullut monia tosi kertomuksia, miten Keskustapuolueen
hallinnoimat kunnat, sekä paikalliset suuryritykset ja kartanot, eivät sallineet teollisuuslaitoksia
alueilleen. Toinen haaste oli, että
ammattikoulutusta jarrutettiin
liian kauan.
Suurten ikäluokkien synnyssä oli
mukana valtiovalta. Ei voi ”syyttää”
yksistään perheitä. Sodan jälkeen
perustetut uudet kodit olivat tärkeitä. Ne olivat yhteiskunta-, perhe- sekä väestöpoliittisesti ensisijaisia. Ne
syntyivät sodan jälkeisen asutuspolitiikan ja muiden valtion toimien
tuloksena. Koteihin syntyneet suuret ikäluokat eivät syntyneet pelkästään sodan päättymisen riemusta ja
yksityisten intiimien valintojen seurauksena, vaan valtiovallan suotuisalla avustuksella. Esim. asutustilallinen sai uudesta lapsesta korot ja
lyhennykset anteeksi vuodeksi!! Ne
olivat tietoisen, jo sodan aikana laaditun, väestöpolitiikan seurausta.
Silloisen näkemyksen mukaan kansantalouden ja väestökehityksen välinen suhde oli suoraviivainen: mitä
suurempi väestö, sitä enemmän työ-
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Vilkasta elämää on täälläkin asutustilalla vietetty, mutta 30 vuotta asumattomana muuttaa alueen perusteellisesti.
voimaa ja sitä runsaampi oli tuotanto. Tästä seurasi elintason nousu sekä maan kansainvälisen painoarvon
kasvu.
Maaseudun kannalta hyvin
merkitykselliseksi asuttamisen
muodoksi osoittautui perheellisten rintamamiesten asuttaminen
Savotta-Suomen ydinalueille: Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan, KeskiSuomeen ja Savoon sekä myös Etelä-Lappiin ja Pohjois- Pohjanmaalle.
Rintamamiesten asuttamisen yhteydessä muodostettiin noin 16.000 ns.
kylmää tilaa.
Jopa Etelä-Suomesta muuttivat jotkut Pohjois-Pohjanmaalle
esim. Pulkkilaan kylmälle tilalle. Elo
ei ollut hurrattavaa. Kun tilan raivaukset sai jonkinlaisen kuntoon, niin
työkyky oli useasti mennyt. Kovalla työllä ja lisäansioillakaan tiloilla
ei tullut toimeen. Pohjoiseen ja syrjäseuduille syntyi liikaväestö. Nuoret joutuivat kansakoulusta suoraan
työhön.
Suuret ikäluokat olivat veteraanien lapsia. Uudistiloilla kasvatettiin tälle maalle tulevaisuus, noin
miljoona suomalaislasta. Näiden
pellavapäiden ja paljasjalkojen sekä vanhempiensa avulla maamme
nousi kukoistukseen.
1960-luvulla koimme lähihistorian suuren muuttoaallon. Tuol-

loin sadat tuhannet suomalaiset jättivät kotiseutunsa, joko muuttaakseen maalta kaupunkeihin tai meren taakse Ruotsiin. Tuhannet maatilat autioituivat ja kokonaiset kylät
tyhjenivät.
Jatkosodan aikana maata oli
luvattu siirtoväen lisäksi myös
rintamamiehille, sotainvalideille
ja kaatuneiden perheille. Maanhankintalain perusteella muodostettiin
1950-luvun loppuun mennessä lähes 150 000 uutta viljelmää. Suomalainen yhteiskunta havahtui vasta vuosisadan lopulla työvoimapulaan, sillä ”oikein” koulutettuja ei ollut tarpeeksi.
Jo 1971 metallilakon yhteydessä pelästyttiin ammattimiesten siirtymistä Ruotsiin. Siksi lakon tuloksena kehitettiin lomaltapaluuraha jarruttamaan muuttoa.
Pohjois-suomalainen muuttaja ei ollut seikkailija, eikä rahailluusion perässä juokseva. Hänellä ei ollut uusien kokemusten kaipuuta, vaan toimeentulonsa varmistaminen. Väite,
että siirtolaisuus on luonnonvoimainen ilmiö, jonka taustalla ovat maailmatalous ja pääoman liikkeet, ei ole
yksistään perusteltu. Miksi ei ole toteutettu vaihtoehtoa, jossa ihmisten
sijasta liikkuu pääoma.
Viljo Lehmusketo
Raahe

Toveri Reino Wellingin muistolle
Juhannuksen alla kantautui Jämsänkoskelta suruviesti. Tunnettu järjestöaktiivi ja työväenlehtien avustaja ja kirjoittaja Reino Welling on kuollut äkillisesti 80-vuoden iässä. Reino Welling syntyi 3.12.1941 Lappeenrannassa jääden jo puolen vuoden ikäisenä sotaorvoksi. Reino siirtyi isovanhempiensa hoitoon ja
eli lapsuutensa äidittömänä ja isättömänä. Sotaorpous toi Reinolle sodan ja militarismin vastaisuuden.
Jatkosodan aikana Reino asui vuoden verran Valkjärvellä, mutta kesällä 1944 perhe joutui Evakkoon sijoituspaikkana Jämsänkoski, jossa Reino asui vaimonsa Mirjan kanssa kuolemaansa saakka.

Koulujen jälkeen työura avautui Jämsänkosken paperitehtaalla kestäen yli 42 vuotta. Viimeisimpänä tehtävään Reino toimi kuorimonhoitajana. Pitkän työuran
ohella Reino teki mittavan uran
työväenliikkeessä ja muussa vapaaehtoistoiminnassa. SKP:n jäsen Reino oli 1980-luvulta saakka ja kunnanvaltuustossa vuosina
1992–1995 ja 2011–2015.
Myös ystävyysseuratyö oli
Reinon sydäntä lähellä. Reino toimi
sekä Suomi-Neuvostoliitto-seuras-

sa ja myöhemmin Suomi-Venäjäseurassa yli 40 vuotta. Matkoja
Venäjälle on kertynyt yli 50 kpl.
Yhtä pitkään Reino toimi
myös Suomi-Korea-seurassa. Rei
no kertoi 80-vuotishaastattelussaan
että ”Suomi-Korea-seuran toiminta
on sydäntäni lähinnä”. Reino toimi
Suomi-Korea-seuran hallituksessa
yli 30 vuotta. Korean demokraattisen kansantasavallan korkein neuvosto huomioi Reinon aktiivisen
toiminnan ystävyyden kunniamerkillä vuonna 2010.
Reinon aktiivista vastuun
kantoa ja luotettavuutta yhdis
tystoiminnassa kuvasivat sihteerin
tehtävät eri järjestöissä, joista
mainittakoon Paperiliiton osasto 11
ja Jämsänkosken kotiseutuyhdistys.
Reino toimi myös Jämsänjokilaakson invalidien puheenjohtajana
sekä Jämsänkosken eläkeläisten
tiedottajana. Reino palkittiin SKP:n
kultaisella ansiomerkillä, SuomiVenäjä-seuran kultaisella ansiomerkillä sekä Suomen kotiseutuliiton hopeisella ansiomerkillä.
Reino oli aktiivinen lehtikirjoittaja. Ensimmäinen lehtijuttu

julkaistiin yhdeksänvuotiaana ja
sen jälkeen juttuja kertyi pitkälti
toista tuhatta. Lukuisat olivat ne
kirjoitukset, joissa Reino toi esiin
Korean asiaa ja solidaarisuutta Korean kansaa kohtaan.
Korean demokraattisen kansantasavallan Tukholman suur
lähettiläs Ri Won Guk kuvasi
omaisille toimittamissaan muistosanoissa, että ”korealaiset arvostavat suuresti ja muistavat mielessään hänen arvokkaita ponnistelujaan ja kovaa työtään. Korealaiset kehittävät edelleen solidaarisuutta Suomi-Korea-seuran
kanssa Reino Wellingin elämänsä
aikana toivomalla tavalla.”
Myös Kansan äänen järjestöt
yhtyvät näihin suurlähettilään
sanoihin. Reino Wellingin työ
myös Kansan äänen kirjoittajana
ja tukijana on ollut mittaamattoman arvokas lehden toiminnalle.
Ystävän ja luotettavan
Toverin muistoa kunnioittavat
Suomi-Korea-seura, Kansan äänen
julkaisijajärjestöt sekä järjestöväki.
Juha Kieksi
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Valtion vuoden 2023 budjetti:

Ulosoton suojaosuuden nosto tarpeen ottaa budjettiin

Kuva: Heikki Männikkö

Ulosoton suojaosuuden korotus auttaisi ylivelkaantuneita. Se on
vähintä mitä voidaan tehdä. Se on askel pysyvälle tasokorotukselle.
Tällä olisi suuri myönteinen vaikutus pienituloisten köyhyyden ja rahavaikeuksien vähentämisessä. Toiseksi tällä olisi merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus. Suojaosuus on tällä hetkellä 696 euroa
kuukaudessa, kun työmarkkinatuki on tilapäiskorotuksesta 1.8.2022
alkaen 767,98 euroa ja takuueläke 885,63 euroa. Ulosoton suojaosuus rajattiin tilapäiskorotuksen ulkopuolelle. Tälle ei esitetty perusteluita.

Velallisten Tuki ry:n edustajia Eduskuntatalolla Joukkovoiman ”Ei jatkoon”-protestin yhteydessä 30.3.2019. Henkilöt edessä vasemmalta:
Pekka Tiainen, Liisa Mariapori, Kalevi Partanen ja Jali Raita.
16.8.2022 uutisoitiin: ”Väliaikainen
korotus auttaisi sekä ylivelkaantuneita että uudistuksen työllisyysvaikutusten arviointia, sanoo puheenjohtaja Andersson”. Ulosoton suojaosuuden merkittävällä tasokorotuksella on kaikkien eduskuntaryhmien
tuki, mutta asia ei ole valtion budjettiesityksessä. Se on korjattavissa
hallituksen budjettiriihessä. Väliaikainen korotus onkin vähintä, mitä
voidaan tehdä, kunhan se on merkittävän kokoinen. Se on askel pysyvälle tasokorotukselle eikä sen tule olla tilapäinen ja perutaan sitten.
Suojaosuus on tällä hetkellä
696 euroa kuukaudessa, kun työmarkkinatuki on tilapäiskorotuksesta 1.8.2022 alkaen 767,98 euroa
ja takuueläke 885,63 euroa. Ulosoton suojaosuus rajattiin tilapäiskorotuksen ulkopuolelle. Tälle ei esitetty
perusteluita. Hallitusohjelmassa oli
v. 2019 kirjaus ulosoton suojaosuu
den nostamisesta takuueläkkeen
tasolle, jolloin se olisi 885,63 euroa
kuukaudesta 696 euron sijasta ja

suojaosuus olisi 189,60 euroa kuukaudessa nykyistä korkeampi.
Suuri myönteinen vaikutus
pienituloisten ongelmien
vähentämisessä.
Toiseksi tällä olisi merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus. Nyt suojaosuuden ylittävästä tulosta menee verojen jälkeen ulosottoon kaksi kolmasosaa ja siten verojen kanssa noin 90 %. Lisäksi työtulo suojaosuuden päälle nostaessaan tuloja leikkaa asumistukia, korottaa lasten päivähoitomaksuja ja heikentää
muita etuuksia. Tämä tappaa työhalukkuuden. Käytän voimakasta ilmaisua, että ulosoton suojaosuuden
alhaisen tason vahingollinen vaikutus otettaisiin todesta.
Oheisissa kuvissa näkyvät
ulosoton suojaosuus, työmarkkinatuki ja takuueläke euroina kuukaudessa ja toisessa nämä kaikki reaalisesti. Korotukset kattavat lähinnä hintojen nousua, inflaatiota tai eivät sitäkään. Näh-

Marxilainen lauantaitiimi
jatkuu
Luentotilaisuus lauantaina 29.10.2022 Helsingissä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 13.00. Jatkamme historialliseen materialismiin - yhteiskuntakehityksen lainalaisuuksiin - perehtymistä. Olemme käsitelleet sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän alkuvaiheiden lainalaisuuksia (Venäjä, Kiina, Korea ja Mongolia).
Seuraavan lauantaitiimin aiheena meillä on Sosialistinen maailmanjärjestelmä: Alustavan puheenvuoron asiasta käyttää Heikki Männikkö. Tutustukaa ennakkoon Kansan äänen numerot 6/21 ja 1-4/22 sivut 14-15
Järjestää: kansan äänen jäjestöt, Kommunistien
Liitto ja DSL, Tervetuloa

dään, että ulosoton suojaosuuden reaalinen arvo on alentunut.
Työmarkkinatuenkin reaaliarvo on
alentunut vuodesta 2012, jolloin tuli tasokorotus, jolla korvattiin reaaliarvon alenemista runsaan vuosikymmenen takaisesta.
Ulosoton suojaosuus on jää
nyt 2000-luvulla 30 % jälkeen keskimääräisestä ansiokehityksestä.
Siten ulosotetaan tämän verran pie
nemmistä tuloista suhteessa ansiotasoon. Ulosoton suojaosuuden tasokorotus poistaisi merkittävän
määrän ongelmia ja auttaisi myös
lainojen hoitoa. Työllisyyden lisääntyminen toisi lisää verotuloja ja työttömyyden ja sosiaaliturvan kustannukset vähenisivät. Siksi ulosoton
suojaosuuden nosto ei lisää valtion
velkaa millään merkityksellisellä tavalla ja työttömyyden alentuessa
päinvastoin kohentaa valtiontaloutta ajan myötä.
Euroopan komission käyttämä köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta eli ihmistä
pidetään köyhänä, jos hänen nettotulonsa ovat alle 60 prosenttia keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista. Jo vuonna 2017 laskettiin tällä perusteella köyhyysrajaksi n. 1
229 euroa kuukaudessa ja tästä se
on noussut mediaanitulojen noustua. Rajan alapuolelle jäi vuonna
2017 654 000 henkilöä eli 12,1 %
väestöstä.
Takuueläkkeen tasoinen
suojaosuus olisi 300 euroa
alle näin lasketun köyhyysrajan.
Hallituskauden aikaisen valmistelun perusteella ei ole ollut aikomusta nostaa ulosoton suojaosuutta takuueläkkeen tasolle. Keväällä 2021
hallitus myös muutti ohjelmaa siten,
että suojaosuus nousisi takuueläkkeen tasolle tai olisi tehtävä jotain
muuta vastaa. Tällaisia muita kunnollisia keinoja ei sitten kuitenkaan
esitetty, vaan esitettiin lista asioita,
joilla ei ole vastaavaa vaikutusta eikä
oikeusministeriön- ja valtiovarainministeriön esityksessä valtion vuoden 2023 budjettiin ole mitään esityksiä ulosoton suojaosuuden nostamisesta tai muista parannuksista.
Tein töissä ollessani laskelmat suojaosuuksista v. 2015 alussa ja niitä julkaistiin TV1:ssä. Suojaosuuden ylittävistä tuloista menee ulosottoon eri prosenttimäärä
eri tulotasoilla. Osoitin asteikon
epäloogisuuden ja ongelman, että
ulosottoloukuksi kutsumani ongelma haittaa työllisyyttä, koska työtulosta ei jää hyötyä kuin mitättömästi. Tein vastaavat laskelmat
kesällä 2016 ja vertasin ulosoton
suojaosuutta eri sosiaalietuuksiin ja
ansioihin ja kuvasin suojaosuuden
jälkeenjääneisyyden.
Laskin, että jälkeenjääneisyyttä korjaisi suojaosuuden
nosto suunnilleen 900 euroon kuukaudessa ja että 850 euroakin olisi
merkittävä parannus työllisyyden
ja pienituloisuuden kannalta. Hallitus päätti tämän perusteella käynnistää val
mistelun suojaosuuden
korottamiseksi. Korjausta ei kuitenkaan saatu, vaikka 900 euroon kuukaudessa korottaminen olisi työryhmälaskelman mukaan maksanut
vain 25 milj. euroa. Ei huomioitu, että työllisyyden lisääntyessä sosiaaliturvan ja työttömyyden
kustannukset alenevat ansiotulojen
lisääntyessä. Suojaosuuden noston

vaikutus kutistuu
tästäkin 25 milj.
eurosta olemattomaksi ja pidemmän ajan kuluessa tällä on valtion taloutta vahvistava vaikutus.
Asiassa ta
pahtui sitten
parannusta, kun
vuoden
2019
hallitusohjelmaan tuli ulosoton suojaosuu
den nostaminen
takuueläkkeen
tasolle kuten selvitin edellä, mutta tätä hallitusoh
jelman kohtaa
ei olla toteuttamassa. Korotus
on kuitenkin erittäin perusteltu ja
välttämätön ja on
tärkeää, että valtion budjettia kor
jataan mm. tässä
kohtaa ja että
myös lisäbudjeteissa korottami
seen varataan
määrärahat.
Jos korotuksen
saamista
helpottaa tässä
vaiheessa tilapäisyys vaikutusten
seuraamiseksi, se
olisi joka tapauksessa tärkeä askel.
Silloin ja muutenkin olisi seurattava vaikutuksia jatkotoimien
tekemistä varten.
Ulosoton
valuvikoja
korjattava,
suuntana
kokonaisremontti
Suojaosuuden korotuksessa ovat
kerrotut positiiviset puolensa. Se
ei silti ratkaise jättimäisesti paisuneen kroonisesti kriisiytyneen ulosottojärjestelmän valuvikoja ja vakavia oikeusvaltiolle uhkan aiheuttavia
ongelmia kuin yhdeltä vaikkakin tärkeältä osaltaan. Siksi on tositoimin
käynnistettävä muiden korjaustoimien valmistelu. Se ei silti saa olla takaportti sille, että suojaosuutta
ei korotettaisikaan, vaan se askel on
välttämätöntä ottaa. Ulosoton valuvikoja on tarpeen korjata myös askelittain samalla, kun suuntana on kokonaisremontti.
Ministereiden kansanedustajien tulee perehtyä tähän asiaan,
että sen merkitys ymmärretään. Tällä otetaan huomioon kiihtynyttä inflaatiota. Se ei kuitenkaan yksistään
riitä, vaan tarve on merkittävälle tasokorotukselle jälkeenjääneisyyden
korjaamiseksi verrattuna muihin
etuuksiin ja ansioihin pienituloisten
aseman parantamiseksi ja ulosottoloukun lieventämiseksi työllisyyden
esteenä.
Hallitusohjelma 2019 merkitsi, että ulosoton suojaosuuden nostamiselle takuueläkkeen tasolle oli
kaikkien hallitusryhmien ja siten
hallituspuolueiden eduskuntaryhmien tuki. Sitten myös kokoomus

lisäksi otti työllisyysohjelmaansa
ulosoton suojaosuuden nostamisen
900 euroon kuukaudessa ulosottoloukun lieventämiseksi työllisyyden
esteenä. Perussuomalaisilla on ollut
kanta suojaosuuden korottamiseksi kuten myös Nyt-liikkeessä, eivätkä kristilliset ole olleet missään vaiheessa vastaan. Päinvastoin kristillisten kansanedustaja Antero Laukkanen allekirjoitti jo muutama vuosi sitten yhdessä eri eduskuntaryhmien kansanedustajien kanssa kirjallisen kysymyksen ulosoton korjaustarpeista mukaan lukien suojaosuuden korotus. Olin tehnyt
tähän eduskunnan yhteydessä
järjestetyssä paneelissa esitelmäni pohjalta pohjatekstin, jota kristillisen eduskuntaryhmän avustaja vii
meisteli, hoitaen yhteydet muiden
eduskuntaryhmien edustajiin.
Ulosoton suojaosuuden tason
nostamisella merkittävästi on siten
eduskunnan kattava tuki. Ei pitäisi olla mitään estettä tason nostamiselle.
Tiainen, Pekka 19.8.2022
valtiotiet. tohtori,
kansantaloustiede
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Itä-Ukraina haluaa liittyä Venäjään: Vapautetut alueet valmis

LNR:n kansanarmeijan kapteeni Filipenko esittelee sotasaaliina saatuja länsiaseita.
Leena Hietanen
Kuvat ja teksti, Helsinki
Helmikuun 24. päivänä alkaneen Venäjän sotilaallisen erikoisoperaation
ensimmäiset tavoitteet, maasillan ja
vedensaannin takaaminen Krimille
onnistuivat nopeasti. Sekä Hersonin,
että Melitopolin alue antautuivat venäläisille joukoille lähes ilman taistelua viikossa. Sen sijaan toinen tavoite, Luganskin ja Donetskin kansantasavaltojen alueiden vapauttaminen Ukrainan miehityksestä on sujunut hitaammin. Liittoutuneiden joukot, Luganskin ja Donetskin kansanarmeijat vahvistettuna Venäjän armeijalla vapauttivat Luganskin kansantasavallan (LNR) alueenkokonaisuudessaan heinäkuun 3. päivänä, kun ukrainalaiset joukot pakenivat Lisitsanskin kaupungista.
Donetskin kansantasavallan
(DNR) alueella käydään edelleen
rajuja taisteluja. DNR:n johtaja Denis Pushilin toivoi sotilasoperaation
etenevän nopeasti myös DNR:ssä.
”Alueen turvallisuuden takaaminen
edellyttää Slavianskin ja Kramators
kin vapauttamista, koska sieltä tulitetaan Donetskia”, hän kertoi Donetskissa vierailulla oleville toimit
tajille. DNR on myöhemmin tarkentanut sotilasoperaation aikataulua.
Donetskin alueen pitäisi olla vapautettu elokuun loppuun mennessä.
(26.07. toim. huom.)
Asukkaat eivät uskalla
palata

Venäjä auttaa taloudellisesti
Lisitsantskissa eläkeläisten eläkkei-

Kuva: Leena Hietanen

Luganskin kaupunki rakentaa
200-paikkaista sairaalaa, johon rahat tulevat Venäjän federaatiolta.
Leonid Pasetsnik korosti, että Luganskin kansantasavallan elämän
normalisoimiseksi on ensin kunnostettava alueen infrastruktuuri.
”Uuden sairaalan rakentaminen on
osa infrastruktuuriprojekteja, joilla palautetaan alueelle rauhaa ja
yritetään saada ihmiset palaamaan
takaisin alueelle”, Pasetsnik sanoi.
”Ensin on saatava kuitenkin vesi,
kaasu ja lämmitys toimimaan ja teitä kunnostettua ennenkuin voidaan
siirtyä huolehtimaan muista tarpeista”, hän jatkoi.
Ukraina pommittaa yhä
siviilikohteita
Ukrainan saatua uusia aseita länneltä, Luganskin kaupunki on joutunut
pitkästä aikaa pommitusten kohteeksi. ”Fasistit ampuvat HIMARSohjuksilla, joita he saivat USA:lta”,
Pasetsnik sanoi. HIMARS-ohjukset
yltävät yli 300 kilometrin päähän.
Donetsk on myös ollut koko ajan pommitusten kohteena.
DNR:n johtaja Denis Pushilin kertoi, että Donetskissa oli kuollut edellispäivänä kolme ihmistä ja haavoittunut 15 ihmistä ohjusiskussa. Samana päivänä kuolleita oli kaksi ja
yksi haavoittunut. ”Vihollinen jatkaa
hyökkäyksiään siviilejä eikä sotilasyksiköitä vastaan”, Pushilin korosti.
Venäjän sotilasoperaation
alettua Donetskin alueella on kuollut yhteensä 246 ihmistä, joukossa 16 lasta. Haavoittuneita on 2650,
joukossa 173 lasta. Alueen rakennuskannasta yli 5400 asuintaloa
on vahingoittunut ja 1200 siviili-

”Vesi ja sosiaalinen infrastruktuuri ovat ensi sijalla sekä miinan
raivaus”, Pushilin kertoi. Asuin
talojen uudisrakennustyöt on aloi
tettu sekä Mariupolissa että Volnovakhassa. Volnovakhassa kunnostetaan parhaillaan 50 kerrostaloa. Mariupolin satama on saanut
sähköt ja viljan vienti ja rakennusmateriaalien tuonti sataman kautta ovat käynnistyneet. ”Pyrimme
tekemään niin läheistä yhteistyötä
Venäjän federaation kanssa kuin
mahdollista”, Pushilin jatkoi.

Venäjän ulkoministeriö järjesti yhdessä V
semännen kansainvälisen toimittajamatk
tasi ryhmän turvallisuudesta ja kuljetuksi
poikkeavaa aikaisempiin matkoihin verr
Saudi-Arabiaan, kaksi Syyriaan, mukana o
Moskovan toimitus oli komennettu töihin
lisäksi kaikki suurimmat Venäjän tv-kana
nen lehti Le Figaro ja kuvatoimisto Magn
saksalainen nuori naisvalokuvaaja. Nykyis
teko on jäämässä some-vaikuttajien harte
reita ja freelancer-toimittajia eri puolilta.
Serbiasta, Belgiasta, Hollannista, Georgia
ta, Virosta ja Suomesta Leena Hietanen. H
sassa, kuin tämä kansainvälinen jengi. En
setkin edustajat olisi viihtyneet mukana.

Melitopolissa pelloilla viljaa leikkaavat upo
ta poistuneet yritykset jättivät Krimille.
lan on tarkoitus olla käyttökunnossa
lokakuussa.

Asuntoprojekti Mariupolissa

Palkkasotilaiden kohtalo
epäselvä

Venäjän Puolustusministeriö aloitti hätäapuna kesäkuun alussa kerrostalokorttelin rakentamisen Mariupolissa. Asukkaiden pitäisi päästä muuttamaan asuntoihin jo syksyllä. Kortteliin valmistuu 1011 asuntoa
9500 asukkaalle. Paikka on Mariupolin laitakaupungilla, jossa talot ovat
lähes kaikki tuhoutuneet. Raskaissa
taisteluissa Ukrainan natsipataljoonat käyttivät siviilejä ihmiskilpinä.

DNR:n oikeuslaitos tuomitsi kuolemaan kolme palkkasotilasta, kaksi englantilaista ja yhden marokkolaisen, jotka antautuivat Mariupolissa. He ovat valittaneet tuomioistaan. Parhaillaan heidän valitustaan
käsittelee Donetskin korkein oikeus.
Pushilin piti varsin mahdollisena, että miehet tulevat kärsimään kuolemanrangaistuksensa.

”Venäjän puolustusministeriö
rakentaa talot omalla kustannuksellaan ja ne annetaan Donetskin
kansantasavallan käyttöön vastikkeetta”, työnjohtaja Oleg Petzenkin
kertoi. Työmaalla on 850 sotilasta ja
150 siviilirakentajaa alueelta. Uusista taloista tulee 5-kerroksisia. Kortteli tulee sisältämään niin sosiaaliset
palvelut kuin kaupalliset tilat alueen
asukkaille.
Venäjän
Puolustusministeriö rakentaa Mariupoliin myös
60-paikkaisen erikoissairaalan, johon tulee patologinen osasto ruumiiden tunnistamista varten. Sairaa-

”Englanti ja Marokko eivät
ole osoittaneet minkäänlaista
kiinnostusta miesten kohtalosta”, hän sanoi. Englanti lähetti armonanomuksen Moskovaan, mutta Venäjän ulkoministeriö kertoi
osoitteen olevan väärän. He pyysivät Englantia kääntymään DNR:n
puoleen. Englanti on toistaiseksi
kieltäytynyt, koska se ei suostu tunnustamaan Donetskin ja Luganskin
kansantasavaltoja.
Viljan ostaa Venäjän federaatio
Itä-Ukrainan vapautettujen alueiden maatalous ja yrittäjät odottavat
innolla uutta alkua Venäjän yhtey-

Kuva: Leena Hietanen

Kansainvälinen toimittajaryhmä
pääsi LNR:n vapautetuille alueille
ensimmäisinä länsimaisina toimittajina heti heinäkuun alussa Venäjän ulkoministeriön ja puolustusministeriön yhdessä järjestämällä matkalla. Toimittajat päästettiin Severodonetskin ja Lisitsanskin taisteluissa
tuhoutuneisiin kaupunkeihin. Severodonetskissa näkyi liittoutuneiden tulitukseen joutuneiden talo-

jen edessä ukrainalaisten joukkojen
kaivamat juoksuhaudat. Ukrainan
armeija oli valinnut tukikohdakseen
asuintalon, jonka edessä oli lasten
leikkipaikka. Toimittajille esiteltiin
talosta löytyneitä ulkomaisia aseita.
Kerrostalosta löytyi sekä italialaisia
Milan- että amerikkalaisia NLAW- ja
Javelin -panssarintorjuntaohjuksia,
saksalaisia patruunoita ynnä muuta
sotasaalista. Suomalaisia aselahjoituksia ei joukosta löytynyt.
”Näitä ei Ukrainassa val
misteta. Nämä ovat lännen lahjoja
Ukrainalle”, aseita esitellyt Lugans
kin kansanarmeijan kapteeni Filipenko korosti.
Talon asukas, silminnäkijä
kertoi, miten ukrainalaiset sotilaat
piiloutuivat yläkerroksiin asuinhuo
neistoihin eivätkä päästäneet siviilejä poistumaan talosta. Lopulta talon
asukkaat olivat päässeet kellariin pakoon. Severodonetskista pakeni 80
prosenttia asukkaista sotatoimia.
He eivät ole vieläkään palanneet
takaisin. Kaupungissa ei ole jäljellä käytännössä yhtään taloa, jossa
ei olisi edes ikkunat rikkoontuneet.
Lisitsanskissa taistelut keskittyivät teollisuusalueelle, eivätkä tuhot asuinalueilla olleet niin perusteellisia kuin Severodonetskissa. Kaupungissa on kuitenkin suuri
humanitäärinen hätä. Lisitsantskin
asukkaat jonottivat Venäjän armeijan humanitaarisen avun jakopisteellä vettä. Kaupungissa toimii
viemäröinti, mutta juoma- ja pesuvettä ei ole. Paikalla oli runsaasti
eläkeläisiä. Nuoret ovat kaupungin
jättäneet.
Lisitsanstkissa oli suuri sotasaalisnäyttely kaupungin keskustassa. Panssariajoneuvot ja
muut aseet siirtyvät myöhemmin
liittoutuneiden armeijoiden käyttöön.

den maksamisesta huolehtii LNR.
Venäjän federaatio antaa rahaa LNR:lle, joka
maksaa alueen
eläkkeet. LNR:n
vapautetuilla
alueilla on aloitettu jälleenrakennus ja rauhan
palautus. LNR:n
johtaja Leonid
Pasetsnik uskoo
alueen tulevai- Silminnäkijä Severodonetskissa kertoo ukrainalaisten
käyttäneen talon asukkaita ihmiskilpinä.
suuteen. ”Meillä on paljon potentiaalia. Meillä on
infrastruktuurirakennusta on saamineraaleja, kivihiiltä ja vapautetuilnut vaurioita. Donetskin alueeseen
la alueilla maanviljelyä. Auringonkuuluvan satamakaupunki Mariupokukkaöljy on valttimme”, hän kertoi
lin vapauttamisen jälkeen kaupunsairaalarakennuksen työmaalla Lugissa on aloitettu infrastruktuurin
ganskissa.
palautus.
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Itä-Ukrainan turvallisuustilanne on edelleen heikko. Kiovan natsihallinto jatkaa siviilikohdeiden pommituksia lännen toimittamilla uusilla aseilla. Alueet valmistelevat liittymistä Venäjään syksyn
kansanäänestyksissä.

Venäjän armeija jakoi humanitaarista apua Lisitsanskin keskustassa.

DNR:n johtaja Denis Pushilin tuomitsi lännen aseavun Ukrainan nationalisteille.

Ukrainalaiset jonottivat hakemaan Venäjän
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ouudet puimurit, jotka Venäjän markkinoildessä. Luganskin läänissä vapautetulla alueella sijaitsevan maatalousyrityksen johtaja Viktor Molotok
on löytänyt jo uuden ostajan ukrainalaisten tilalle. ”Venäjän federaatio ostaa kaiken. Pystyimme maksamaan palkat ruplissa heti, kun saimme satoa myytyä”, Molotok kertoo.

n kansalaisuutta Melitoplissa.

Kuva: Leena Hietanen

LNR:n lakien mukaan palkat
pitää maksaa ruplissa. Yritys selvisi alueella riehuvista sotatoimista vähällä. Ammuksia ei tipahtanut
alueelle yhtään, vaikka sotaa käy
tiin vain 50 kilometrin päässä tilalta.
Yrityksellä on yhteensä 82 työntekijää eikä yksikään työntekijä jättänyt
yri
tystä. ”Tarvitsemme vakautta,
että voimme kehittää yritystämme.
Meillä on kaikki hyvin, kun on rauha”, Molotok sanoo.
Yritys on perustettu Ukrainan
aikana 1998. Se jatkaa LNR:ssä yksityisenä osakeyhtiönä. Yritys viljelee
vehnää, ohraa, auringonkukkaa ja
maissia. Tänä vuonna suurimman
peltoalan on saanut auringonkukka.
Ohraa on viljelty 200-300 hehtaaria
ja vehnää 600 hehtaaria. Venäjän
välittäjät myyvät viljaa eteenpäin
Turkkiin ja Algeriaan. Myös Intia ja
Pakistan ovat kiinnostuneita viljan ostosta. Melitopolissa on kesän
alussa viljaa kerätty yhteensä 300

000 tonnia. Venäläiset välittäjät ostavat alueen viljan. Pelloilla satoa
niittävät upouudet puimurit, jotka
on tuotu Krimiltä, kun länsimainen
yritys on lähtenyt ja jättänyt tuotantonsa paikallisille.
Melitopolissa
sijaitseva
valimo odottaa myös innolla
Venäjän markkinan avautumista. Yrityksellä on ollut vaikeuksia
viime kuukausina, kun työntekijät
evakuoituivat sotatoimien alta. Nyt
yrityksen yli 300 työntekijää ovat jo
palanneet takaisin töihin. Johtaja
kertoo, että Venäjän markkinoille integroituminen antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta tehtaalle.
Kansanäänestykset järjestetään syksyllä
LNR on järjestämässä kansanäänestystä Venäjään liittymisestä nyt, kun
koko alue on nyt vapautettu ukrainalaisesta miehittäjästä. Samoin
Hersonin ja Zaporožjen läänit haluavat omat kansanäänestyksensä. Ne on tarkoitus pitää heti alkusyksystä. Zaporožjen läänin sotilassiviilihallinnon johtaja Jevgeni Balitsky korostaa, että alue haluaa
liittyä suoraan Venäjään ilman että
alueesta muodostetaan ensin kansantasavaltaa. ”Emme halua kuulua Kri
miin, vaan haluamme liit
tyä Venäjään Rostovin ja Voronezin tapaan”, hän kertoi Melitopolissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Kansanäänestyksen kysymykset
rakennetaan läpinäkyviksi ja selviksi. ”Äänestyslipukkeessa on suora
kysymys, haluavatko asukkaat liittyä Venäjään vai ei”, Balitsky jatkaa.
Z a p o rož j e n
läänin
pääkaupunki Zaporožje on edelleen Kiovan hallussa. Venäjän sotilassiviilihallinto toimii alueen suu
rimmassa kaupungissa Melitopolissa. Johtaja Jevgeni Balitsky on paikallinen aktivisti, entinen Ukrainan
kansanedustaja Radassa. ”Bandera
ei koskaan ole meidän ihanteemme.

Haluamme elää maassa, jonka kadut
kantavat esi-isiemme nimiä, joiden
teoista voimme olla ylpeitä”, hän
sanoi. Biletskyn mielestä Ukraina on
pettänyt heidät. Ukrainan negatii
vinen suhtautuminen alueen asukkaisiin näkyy myös teoissa. ”Ukraina
katkaisi meiltä kaasun viikko sitten.
Sähkön ja veden katkaiseminen
Krimiltä muistetaan. Kaasun, veden
ja sähkön katkaiseminen ovat kansanmurhan tunnusmerkkejä”, hän
sanoi. Hän ilmoitti myös, ettei alue
tule koskaan maksamaan velkojaan
Ukrainalle.
Vanhempi väki haluaa
Venäjälle
Melitopolissa jaettiin lehteä, jossa
Venäjän presidentti Vladimir Putin muistuttaa venäläisten ja ukrainalaisten olevan samaa kansaa.
Putin korosti lehdessä, että alueen
asukkaat päättävät itse kansanäänestyksessä kohtalostaan, ei kukaan
muu. Asukkaiden päätöstä tullaan
kunnioittamaan.
Melitopolissa asukkaat jonottivat Venäjän kansalaisuutta.
Päivässä hakemuksen jättää noin
20-30 asukasta. Pääosin jonottajat
ovat eläkeikäisiä. Osa heistä kertoi,
että heitä hävettää nykyinen Kiovan
hallinto. Osa taas sanoi palaavansa
”kotiin” Venäjälle. Eräs eläkeläinen
kertoi, että häntä rasitti dokumenttien täyttö ukrainan kielellä. Hänen
kotikielensä on venäjä. Tällä hetkellä Melitopolissa virastokielenä
on venäjä. Jonossa ollut vanhempi rouva arvioi, että nuorempi väki
haluaa länteen ja on jo sinne lähtenyt. Melitopolista evakuoitui noin 20
prosenttia väestä, vaikka alueella ei
juurikaan käyty taisteluja.
Venäjän federaation poliisi
FSB tekee kansalaisuushakemuksista turvallisuustarkistuksen. Denatsifikaatiota tehdään siten, että natsipataljooniin kuuluneet henkilöt

Venäjän Puolustusministeriö rakentaa hätäapuna yli tuhat asuntoa.

Kuka on kuka Ukrainan sisällissodassa?
Ukrainan sisällissodassa Itä-Ukrainan johtajat käyttävät erilaisia nimityksiä länsiukrainalaisista ja Kiovan hallinnosta.
LNR:n johtaja Leonid Pasetsnik
puhuu lyhyesti fasisteista, kun
DNR:n johtaja Denis Pushilin puhuu vihollisesta tai nationalisteista. Zaporožjen alueen sotilas-siviilihallinon johtaja Jevgeni Balitsky
eivät saa Venäjän
kansalaisuutta. ”Heidät lähe
tetään Banderastaniin”, Balitsky
sanoi.
Ero Ukrai
nasta on
väistämätön

kutsui Kiovan hallintoa banderisteiksi. Hyvin usein nationalistiukrainalaisia kutsutaan vain ”ukronatseiksi”.
Donetksin ja Luganskin kansantasavallan asukkaita kutsu
taan yleensä venäjänkielisiksi
ukrainalaisiksi. Kiovan mielestä he
ovat separatisteja.
Leena Hietanen
Kuva: Leena Hietanen

Viljelijä Viktor Molotok myy vehnänsä nyt Venäjälle Euroopan sijaan.
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Venäjän puolustusministeriön kanssa seitkan Donetskiin. Puolustusministeriö vasista. Televisioryhmien runsaslukuisuus oli
rattuna. Kuvausryhmistä yksi teki juttua
oli Ranskan TV2, Saksan ZDF, molemmilla
n, Serbiasta ja Tsernogoriasta oli ryhmät ja
avat olivat mukana. Mukana oli ranskalainum. Sen Moskovan toimiston kuvaaja oli
sessä mediailmapiirissä kuvareportaasien
eille. Matkalla oli mukana joukko bloggaHeitä tuli Saksasta, Amerikasta, Turkista,
asta, Azerbaidžanista, Liettuasta, LatviasHarvoin on ollut niin mukava porukka kaepäile, etteivätkö valtamedian suomalai-

Vaikka kansanäänestystä Venäjään liittymisestä
ei ole vielä pidet- Miinanraivaus Mariupolissa on yksi prioriteeteista.
ty, Zaporožjen ja Hersonin läänit valmyös neuvostosankarit katujen nimistelevat irtiottoa Ukrainasta täymistöön takaisin. Ukraina teki dedellä teholla. Balitskyn mukaan Mekommunisaatiota ja poisti kommulitopolissa eletään tällä hetkellä ylinismin sankarit katujen ja paikkojen
menokautta. Verotusmalli on otetnimistöstä.
tu Donetskista. Alueella on siirrytty ruplaan, mutta palkkoja saa makYritystoimintaa elvytetään.
saa edelleen grivnoina. Eläkkeitä ja
Balistskyn mukaan rahoitus Ukrai
sosiaaliavustuksia maksetaan Venänasta katkaistaan ja teollisuutta pyritään integroimaan itään.
jän lakien mukaan. Eläkeläisillä ei
ole kuitenkaan esteitä vastaanottaa
Tihutyöt jatkuvat
eläkkeitään myös Ukrainasta.
Kansanäänestyksen tuloksesta veikataan selvää enemmistöä asukPäällimmäisenä ongelmana Melitopolissa, 150 000 asukkaille, jotka haluavat liittyä Venäkaan kaupungissa, on kaasun pajään. Nuorten uskotaan jättävän äälauttaminen asukkaille. Gazpromin
nestämättä. Noin 20 prosenttia saatkanssa neuvotellaan kaasun toimitaa haluta jäädä Ukrainaan ja orientoitua länteen.
tuksista satamakaupunki Berdjans
kin kautta.
Melitopolin alueella on
vielä ukrainalaisia nationalisteja,
Oikeuslaitos ja terveydenhoijoita uusi komento ei miellytä. Kolto toimivat normaalisti. Poliittimen kuukauden aikana kolme siltaa
set puolueet ovat myös aloittaneet
ja 15 autoa on räjäytetty. Ukrainalai
toimintansa, niiden joukossa Ukrai
set nationalistit laittavat myös mii
nassa kielletyt puolueet, kuten komnoja maastoon.
munistipuolue. Myös Yhtenäinen
Venäjä on aloittanut humanitaari
”Ukraina sairastui kiihsen avun tuonnin Melitopoliin.
konationalismiin”, Balitsky sanoo. Balitsky itse ja monet muut
Kouluissa opetetaan myös
eivät enää katso olevansa Ukrai
ukrainan kielellä
nan kansalaisia, koska heitä syytet
Lapset aloittavat koulun normaalistiin kollaboraattoreiksi heidän halu
ti syyskuun ensimmäisenä päivänä.
tessaan yhteistyötä Venäjän kansMelitopolissa avaa ovensa 400 kousa. ”Olemme ukrainalaisia, jotka
olemme samaa kansaa venäläisten
lua. ”Opetus tulee olemaan venäjän
kielistä. Myös ukrainankielisiä luokkanssa”, hän sanoo.
kia tulee olemaan”, Balitsky arvioi.
Katujen nimet on tarkoitus palautLeena Hietanen
taa venäjänkielisiksi sekä palauttaa
Helsinki
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stelevat syksyksi kansanäänestyksiä Venäjään liittymiseksi

Zaporožjen läänissä toimiva valimo odottaa innolla Venäjän markkinoille pääsyä.
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Sote-uudistus meni omaan maaliin
Vuosi sitten juhannusviikolla hyväksyttiin Sipilän, Rinteen ja Marinin hallitusten kyhäämä sote-uudistus. Uudistus runnottiin kasaan
keväällä 2021 hirvittävällä kiireellä. Jälki oli sen mukaista. Kohdat,
joihin ei saatu perustuslakivaliokunnan vaatimia korjauksia, jätettiin pois. Torsoa esitystä ei viety perustuslakivaliokuntaan, vaan se
hyväksyttiin juhannusviikolla. Menettelyä pidettiin ennennäkemättömän törkeänä. Mm. Martin Schenin katsoi, että jos asiaa ei olisi
käsitelty juhannusviikolla ennen edustajien kesälomaa, esitys olisi tarkastettu. Lain ongelmat puskevat päälle jo ennen aluehallinnon suunniteltua voimaantuloa. Aluehallintolain punainen lanka on
sote-palveluiden yksityistäminen sekä kustannusten siirto kansalaisille. Nykyisen lainsäädännön mukaan vastuu kansanterveydestä kuuluu yhteiskunnalle – ei alueille eikä kansalaisille.
Sote- vai kuntauudistus?
Sote-uudistuksen tavoite on palvelujen keskittäminen ja leikkaaminen. Halutaan kumota kuntien itsehallinto ja keskittää kuntien palvelut valtion aluehallinnolle. Kyseessä
on sodanjälkeisen ajan merkittävin
terveydenhuollon uudistus. Alueuudistus on kuntien hävittämisen ensi vaihe. Tulevien hallituskausien tavoite on koulujen ja muun sivistystoimen siirto suuralueille.
Suomen terveydenhuolto
on EU-maiden huippua
Muutama vuosi sitten terveydenhuoltomme todettiin yhdeksi EUmaiden parhaista. Edellä olivat Hollanti, Sveitsi, Tanska, Norja ja Luxemburg. Soten ongelma ei ole organisaatio vaan lääkäri- ja hoitajapula.
Ongelmat ratkeavat kouluttamalla
1000 lääkäriä ja 4000 hoitajaa lisää.
Sote-toimen yksityistäminen tulee kalliiksi kansalaisille!
Suomessa 20 000–40 000 asukkaan
kunnat tuottavat palvelut tehokkaimmin. Ruotsissa vastaava luku
on 30 000–50 000 ennen suuralueisiin siirtymistä. THL:n tilastojen mukaan alle 10 000 asukkaan kunnat
ovat yleisesti alle keskiarvon, suuret
kaupungit eivät ole taloudellisia ja
kaikki suurikaupungit ovat keskiarvon yläpuolella.
Sipilän-Marinin uudistus merkitsisi sote-palvelujen yksityistämisen
jatkumista ja siirtymistä vakuutus-

pohjaiseen terveydenhoitoon. Suomessa sote-palvelut ovat maailman
kustannustehokkaimpia.

Hoitajamitoitus on toteutunut vain paperilla

Leveiden hartioiden harha
Yksikään vuoden 2009 alussa tehdystä 32 kuntaliitoksesta ei tehostanut palveluja, eikä hidastanut kustannusten kasvua (VATT). Palvelut
heikkenivät varsinkin liitoskunnissa.
Suomi on tekemässä samoja virheitä, joita muut ovat jo korjaamassa.
EU:n hyvinvointivaltion tutkimusohjelmissa todetaan, että nyt on menossa hajasijoitus- ja paikallistason
vahvistaminen. Suomi on menossa
väärään suuntaan.
Muiden maiden kokemusten “unohtaminen”
Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Hollannissa ja Virossa on päätetty perua
maakuntasote, kun huomattiin sen
olevan kallis ja tehoton. Perusterveydenhuolto palautetaan kuntien
ja kuntayhtymien vastuulle. Suomi
ei ole muusta maailmasta poikkeava
saareke. On mahdotonta, että hallituksen, sote-valiokunta tai puolueiden kellokkaat eivät tietäisi naapurien sote-tilannetta. Kyse on piittaamattomuudesta ja häikäilemättömyydestä ja tosiasioiden kieltämisestä.
Sote-kriisi uhkaa aluevaalien jälkeen
Vuoden1994 alusta voimaan astuneen aluekehityslainsäädännön uudistamisen yhteydessä Suomi jaettiin 20 ns. toiminnallistaloudelliseen

maakuntaan, Samalla aiemmat seutukaavaliitot ja maakuntaliitot yhdistettiin maakuntien liitoiksi. Tammikuun aluevaali ei muuta tämän
valtion aluehallintoa mitenkään.
Maakuntaliittojen hallintoa ei valita vaaleilla. Alueuudistuksella valtaosa kuntien tehtävistä siirretään
17 maakunnan kanssa rinnakkaiselle valtion aluehallintoelimelle. Kansa nimittää niitä sote-, hyvinvointi-, pahoinvointi-, eripura-, suhmurointialueiksi. Puhutaan himmelistä, mutta viritelmää voisi verrata tippaleipään tai harakanpesään
Valitaanko aluevaaleissa
”kumileimasimia” vai päättäjiä?
Sote-palvelujen ongelmiin ei ole
ajauduttu sattumalta vuodessa tai
kahdessa. Lopputulos on ollut lukuisten virhepäätösten tulos. Sanna
Marinin hallitus on osoittanut vain
125 milj. € vuonna 2022 sote-alan
palveluvelan purkuun. Se on mitätön summa todellisen tarpeen rinnalla. Kuntavaalien tapaan aluevaaleista muodostui katteettomien lupausten vuori. Sote-laki on 1600 sivua pitkä. Valtio antaa rahat lain toteuttamiseen, Uudistus aiheuttaa
runsaasti sekä siirtymäkauden, että
pysyväisten menojen lisäyksiä, mutta hallitus ei ole niihin rahaa myön-

Yrjö Kallinen rauhanneuvottelija 2
Opetusneuvos Yrjö Henrik Kallinen (1886-1976) oli puhutun ja kirjoitetun sanan mestari. Kirjailija Matti Salminen kertoo kirjassaan
”Yrjö Kallisen elämä ja totuus” tukeutuneensa mahdollisimman
paljon Kallisen omiin teksteihin, joita on julkaisematta yllättävän
paljon. Tavoitteena on kertoa, mitä Kallinen itse asioista sanoi ja
ajatteli. Työ osuustoiminnassa, politiikassa, kansansivistysjärjestöissä ja puheenjohtajana Työväen Sivistysliitossa teki Kallisesta
todellisen toisinajattelijan. ”Me olemme kautta aikojen paljon ahkeroineet toistemme tappamisessa, mutta ensi kerran olemme tilanteessa, jossa historiallisen sodankäynnin jatkaminen muuttaa
tähänastisen vähittäistappamisen mantereita ja meriä käsittäväksi massatuhoksi”, kirjoitti Kallinen vuonna 1963 ”Ydinaseet luolaihmisten käsissä”.
Tammisaaren yliopistossa Kallinen tutustui moneen suomalaiseen tulevien vuosikymmenien
vaikuttajaan. Yrjö Mäkelinin kanssa hän oli ystävystynyt jo Oulussa. Mäkelin oli vuoden 1905 aikaisen Tampereen Punaisen julistuksen kirjoittaja, joka muotoili kesän
1917 Valtalain. Se olisi ollut jo riittävä perusta Suomen itsenäisyydelle. Yrjö Kallinen vapautui lähes neljä vuotta kestäneestä vankeudesta joulukuussa 1921. Mäkelinin kohtaloksi koitui uusi vangitseminen 1923, sitä hän ei enää
kestänyt. Kallinen sanoi hautajaispuheessaan Mäkelinin nimen kulkevan työväenvapautuksen historiassa suurten nimien joukossa.

Vankilasta vapauduttuaan Kallinen oli 35-vuotias työtön mies.
Osallistuminen punaisten toimintaan oli hirmuinen miinus ihmisen
kohdalla. Kallinen siirtyi Helsinkiin
Teosofisen Seuran tehtäviin. Vakaumuksestaan hän kirjoitti Veljeys-nimisen kirjan. Kallinen kertoi antaneensa itselleen lupauksen olla milloinkaan tottelematta yhtään käskyä, ellei tajua sitä oikeaksi tai ainakin lähes oikeaksi. Sosialistisen työväenpuolueen johdon taholla oli
pidetty avoinna Kallista varten kunnallispolitiikan neuvojan ja ohjaajan
tointa. Kallinen halusi vakuuden, että hänen on kunnioitettava vain niitä päätöksiä, joiden muodostamisessa on itse ollut mukana järjestö-

den johtajista, joilla on äärettömän
suuri vastuu. Jos näitä palkkoja verrataan yksityisen sektorin vastaaviin,
palkkataso on ehkä kolmannes. On
mielenkiintoista ajattelua, että julkisella puolella ei palkita vastuusta.
Tajusin vihdoin, miksi sote-alueita
nimitetään hyvinvointialueiksi. Koska valtuustolla, hallituksella ja aluejohtajalla ei ole budjetti- eikä paljon
päätösvaltaakaan, heille pitää maksaa likaisen työn lisää.

demokratian menettelytapojen mukaisesti. Vastauksena oli sanottu, että taistelussa tarvitaan keskusjohto,
jonka antamia käskyjä ja ohjeita on
noudatettava. Tämä ratkaisi asian.
Kallinen oli sitä mieltä, että ”palvelen parhaintakin asiaa vain ehdolla,
että saan tehdä kaikki suuret erehdykset omaan laskuuni”.
Sitten eräänä päivänä Kulutusosuuskuntien Keskusliiton silloinen toimitusjohtaja Väinö Hupli soitti Kalliselle ja pyysi puheille. Hupli kertoi asian: Tarvitsemme
tänne kolmannen matkapuhujan.
Oli vuoden 1924 tammikuu. Kallinen oli tyytyväinen valintaansa ja
siirtymisestään osuustoimintaliikkeen palvelukseen. Jo hänen isänsä
oli osuustoimintamiehiä vuosisadan
vaihteessa Oulussa. ”Osuuskauppaliike on vapaaehtoista yhteistoimintaa yhteisen tarpeen pohjalla yhteiseksi hyväksi. Sen vuoksi se täyttää
korkeimman aatteellisuuden ehdot”,
arvioi Kallinen.
Oleellisinta Yrjö Kallisen toiminnalle 1930-luvulla oli ehkä
se, että hänen teosofinen ajattelunsa oli hänen käytännön elämäänsä. Hän todellakin eli niin kuin opet-

tämässä. Rahat tarvitaan Naton hävittäjiin, Suomen puolustukseen,
Ukrainaan ja Italian velkojen maksuun. yms.
Hallitus tarvitsee syntipukin
Vanhassa Matti Kassilan ohjaamassa elokuvassa tavaratalo palkkaa valitusosastolle syntipukin, jonka tiliin
pannaan muiden työntekijöiden tekemät virheet ja johon vihaiset
asiakkaat voivat purkaa kiukkunsa.
Sipilän hallitus sai ilmeisesti filmistä idean perustaa aluevaltuustot samaan tehtävään. Tammikuussa valitut aluevaltuustot ovat ryhtyneet ripeästi toimeen. Se tarkoittaa johtajien nimittämistä sekä omien palkkojen määräämistä.
Johtajien kuukausipalkka
on vähintään 14 000 € .
Joidenkin hyvinvointialueiden johtajat saavat reippaasti enemmän
rahaa, kuin pääministeri. PohjoisPohjanmaan hyvinvointialuejohtajan liksa on 17 400 €. Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtajalle kaavaillaan palkaksi 17 800 €. Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan palkka on asettumassa 17 000 € tuntumille. THL:stä Satakuntaan valittu
Kirsi Varhila itse ihmettelee keskustelua. – Kyse on ison kokonaisuuti. Teosofian yleinen veljeys tarkoitti
sekä työtä maailmanrauhan hyväksi,
että osuustoiminnallista työtä kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Kallinen erosi kirkosta 30-luvun alussa. Häntä puistatti etenkin se, että monet pappismiehet,
kärkinimenään Lapuan kirkkoherra K.R.Kares, esiintyivät selkeästi fasistisen liikkeen johdossa. Kallinen oli 1936 perustamassa siviilirekisteriin kuuluvien yhdistystä, josta myöhemmin syntyi Helsingin Vapaa-ajattelijat ry.
Kallinen varoitti toistuvasti
suomalaisia fasismin ja natsismin
uhasta. Talvisodassa tulimme selvän hyökkäyksen alaiseksi. Mutta
me olimme provosoineet sen hyökkäyksen, sitä varten meillä oli AKS ja
IKL. Talvisota meni niin kuin meni ja
päättyi raskaaseen rauhaan. Sitten
tuli toinen vaihe, levoton välikausi
ja sitten 1941 alkanut meidän selvä hyökkäyssotamme, sitä on turha
kaunistella. Maamme johdossa ja
johdon ympärillä oli miehiä ja naisia,
jotka uskoivat Saksan voittoon Hitlerin johdolla. Loviisassa oli vanha raatimies Ringström, joka ennusti, että
Saksa tulee voittamaan sodan ja hänen ennustuksiaan kävi kuulemassa
mm. rouva Ryti, jolla saattoi olla vaikutusta presidentti Rytiinkin.
Kallinen kertoo tulostaan

Esimerkiksi Jyväskylässä ainut tapa,
jolla hoitajamitoitus on voitu turvata, on ollut vähentää hoivakotien
asukaspaikkoja. Hallituspuolueiden
tärkeimpiin vaalilupauksiin kuulunut hoitajamitoituksen nosto vanhuspalveluissa ei ole toteutumassa. Laki toki on jo voimassa, mutta
lain määräämä mitoitus 0,7 työntekijää asukasta kohden ei toteudu. Lisäksi vanhuspalveluiden työvoimapula uhkaa jo kesällä kriisiytyä entisestään. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselta (THL) kerrotaan, että viime marraskuussa hoitajamitoituksen ollessa 0,55, yhteensä 92 yksikköä ei päässyt lakisääteiseen mitoitukseen. Mitoituksen nousu 0,7 hoitajaan merkitsee, että hoitoyksiköitä
supistetaan tai lakkautetaan. Edessä
on katastrofi.
Meilläkin jättialueuudistus
tullaan perumaan.
ICT-järjestelmän rakentaminen on
vaiheessa. Lääkärien ja hoitajien palkankorotusten ja palkkojen harmonisoinnin kustannusten maksajista ei ole hajuakaan. Sote-laki on kumottava jo 2022, jotta kuntien sotetoimen purku estetään ja rahat säästyvät palveluihin eikä seinien siirtelyyn. Sote-palvelut on säilytettävä
julkisina palveluina. Jo yksityistetyt palvelut on otettava yhteiskunnan haltuun.
		
Juhani Tanski
Kuopio
KK:hon ja hallintoneuvoston
puheenjohtaja Väinö Tannerista, jolla oli voimakkaita sympa
tioita Saksaa kohtaan. Tanner uskoi, että kun Hitler on saanut Saksan kansan liikkeelle, se tekee Neuvostoliitosta selvän. Kallinen kertoo olleensa toista mieltä. Sosialidemokraattisessa puolueessa
muodostui jatkosodan aikana oppositioryhmä, jossa oli muutamia
kymmeniä ihmisiä. Tannerille ”selvisi vähän liian myöhään, että Hitler olikin hullu, mutta hän ei uskonut, että se aivan hullu on”. Puoluejohdon ja Kallisen välit olivat tästä oppositiokaudesta lähtien usein
hyvinkin viileät, eikä Kallinen sitä
peitellyt.
Maaliskuussa 1946 Yrjö Kallinen nimitettiin kansliaministeriksi Mauno Pekkalan hallitukseen. Pekkalan piti alun perin ottaa myös puolustusministerin salkku, mutta oikeuskansleri puuttui asiaan. Kallisen tulisi ottaa myös puolustusministerin tehtävät. Tasavallan presidentti Paasikivi ilmaisi mielipiteenään: Maa on
vasta välirauhan tilassa, nyt on saatava puolustusministerin paikalle mies, joka tunnetaan rauhanmiehenä ja joka siis siinä asemas-
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Suomen ja Ruotsin sotilasliitto Naton jäsenyyteen liittyvien neuvotteluiden edistämiseksi ulkoministeri Pekka Haavisto sekä Ruotsin
ja Turkin ulkoministerit Ann Linde ja Mevlüt Çavuşoğlu allekirjoittivat 28.6.2022 Madridissa yhteisymmärrysasiakirjan. Tämä raukkamainen sopimus hyväksyy hyvässä yhteisymmärryksessä Turkin harjoittaman kurdien sortamisen ja lahtaamisen jatkumisen. Nato-maat
eivät kyseenalaista sen muiden jäsenmaiden kuten Turkin ja USA:n
tekemiä sotarikoksia ja ihmisoikeusrikkomuksia YK:ssa tai missään
muussakaan kansainvälisessä elimessä. Yksi sotilasliiton keskeisistä
periaatteista on horjumaton solidaarisuus ja yhteistyö - sen itsensä
määrittelemän vihollisen vastaisessa - terrorismin torjunnassa sen
kaikissa ilmenemismuodoissa, jotka ovat suora uhka Naton jäsenmaiden kansalliselle turvallisuudelle sekä kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Suomi liittyy pian mukaan samaan valinta- ja
kontrolliraatiin.

Demarit ja Vasemmistoliitto tukivat 24.9.2016 Rojava-liikettä ja kurdikansaa. Tämä ei estänyt heitä taipumasta Turkin ja USA:n painostuksen
edessä kurdikansaa vastaan.
”NATO-liittolaisina Suomi ja Ruotsi anttavat täyden tukensa Turkin
kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia vastaan. Jotta tämä toteutuu, Suomi ja Ruotsi eivät
tue YPG/PYD:tä tai FETÖ:a. Turkki
tarjoaamyös täyden tukensa Suomen ja Ruotsin kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia vastaan.
Suomi ja Ruotsi torjuvat ja vahvasti
tuomitsevat terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissaan. Suomi ja
Ruotsi tuomitsevat yksiselitteisesti
kaikki terroristijärjestöt, jotka tekevät hyökkäyksiä Turkkia vastaan, ja
ilmaisevat syvää solidaarisuutta Turkille ja terrorismin uhrien omaisille.”
Kurdijärjestö YPG on toiminut
merkittävässä osassa terroristijärjestö Isisin vastaisessa sodassa
Syyriassa. Se taisteli USA:n rinnalla
Isisiä vastaan. Turkki hyökkäsi Syy
riaan 9.10.2019. Yhdysvallat lopetti
yhteistyönsä YPG:n kanssa, pois-

tui maasta 20.10.2019 ja jätti kur
dit Turkin armeijan armoille. Naton
jäsenvaltio Turkki sotii yhä kurdeja
vastaan Syyrian Kurdistanissa Rojavanissa. Turkki pitää Syyrian kurdien
YPG:ta terrorijärjestönä ja haluaa
perustaa turvavyöhykkeen Syyrian
rajaseudulle.
”Suomi ja Ruotsi vahvistavat,
että PKK on kielletty terroristiorganisaatio. Suomi ja Ruotsi sitoutuvat estämään PKK:n toiminnan sekä
kaikkien muiden terroristijärjestöjen
ja niiden laajennusten toiminnan sekä näihin terroristijärjestöihin liittyvien tai niistä inspiroituneiden ryhmien tai yksilöiden toiminnan. Turkki, Suomi ja Ruotsi ovat
sopineet tehostavansa yhteistyötä
näiden terroristiryhmien toiminnan estämiseksi. Suomi ja Ruotsi
torjuvat näiden terroristijärjestöjen
tavoitteet.”
Alun perin marxilainen v.
1978 perustettu Kurdistan-
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sa kelpaa symbolisoimaan hallituksen tahtoa päästä rauhansopimukseen. Kallinen ilmoitti pääministerille, ettei tiedä, mitä puolustusministerin tehtäviin kuuluu,
mutta aseiden hankintaan, upseerien nimittämiseen ja sotapotentiaalin lisäämiseen hän ei osallistu. Siitä on tehtävä kirjallinen sopimus. Tehtävät jaettiin ja Pekkala
otti ne tehtävät, joista Kallinen halusi vapautua.
Asevelijuntta oli ottanut sosialidemokraattisessa ryhmässä vallan. He olivat olleet sodan
kannalla ja tiesivät, että Kallinen
oli oppositiomies. Emil Skog oli
nostettu puolueen puheenjohtajaksi vain sen takia, että tarvittiin proletaarinen keulakuva. Kallinen oli nähty Helsingissä tilaisuuksissa, joissa työväenliikkeen
eri puolet neuvottelivat mahdollisen yhteistyön aloittamisesta. Kallista epäiltiin kaveeraamisesta kommunistien kanssa. Vielä 30-luvulla Väinö Tanner tunnusti

Kallisen kyvyt ja käytti häntä ”harmaana eminenssinä” aina silloin,
kun tarvittiin osaavaa puheitten
kirjoittajaa. Ministerinpostilta Kallinen palasi Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton valistusosaston johtoon vuonna 1948, jossa toimessa
hän työskenteli eläköitymiseensä
vuoteen 1955 saakka.
Kallisen aikana osuustoimintaliike oli erittäin voimakas,
1950-luvun puolivälissä jäseniä oli
jo puoli miljoonaa. Kansa perusti laajan osuustoimintaverkoston,
johon kuului muun muassa pankki, vakuutuslaitos ja rakennusliike. Myöhempien aikojen suomalaiset osuustoimintamiehet tuhosivat liikkeen, joka oli monen sukupolven yhteistoiminnan tulos. Yrjö Kallinen sai vuonna 1957 tasavallan presidentin Urho Kekkosen
myöntämän opetusneuvoksen nimen ja arvon ”Miehen iän kestänyt menestyksellinen työskentely
vapaan kansansivistystyön saralla ansaitsee yhteiskunnan taholta
tunnustuksen.”
Elina Tala

in työväenpuolue PKK:n tavoitteena oli itsenäisen kurdivaltion
perustaminen. Vuonna 2004 se siir
tyi kohti liberaalisosialismia, johon
liittyy myös mm. feminismi sekä sosiaalinen ekologia. Samalla puolue
asetti tavoitteekseen kurdien itsehallinnon ilman omaa valtiota. EU
ja USA ovat luokitelleet sen terro
ristijärjestöksi. Sveitsi, Kiina, Intia ja
Venäjä eivät ole lisänneet järjestöä
terroristilistalleen monista Turkin
yrityksistä huolimatta. YK on myös
kieltäytynyt lisäämästä järjestöä
terroristilistalleen. ”Turkki, Suomi
ja Ruotsi ovat sopineet tehostavansa yhteistyötä näiden (YPG ja PKK)
terroristiryhmien toiminnan estämiseksi. Suomi ja Ruotsi torjuvat
näiden terroristijärjestöjen tavoitteet.”
Käytännössä Turkin nuoleskelusopimus tarkoittaa Suomen
ja Ruotsin sitoutumista Naton
jäse
ninä siihen, että kurdit eivät
saa eivätkä voi perustaa omaa itsenäistä valtiotaan Kurdistania sotilasliitto Naton olemassaolon aikana.
Tämän takaamiseksi: ”Turkki, Suomi
ja Ruotsi vahvistavat, että niiden välillä ei ole enää kansallisia aseiden
viennin kieltoja. Ruotsi muuttaa sen
aseviennin säädöstöään Naton liittolaisten suhteen.” Asekaupan harjoittaminen sotaa käyvän Turkin
kanssa on taas pian mahdollista.
Kurdit
Kurdeja on yhteensä noin 35–40
miljoonaa ihmistä. He muodostavat maailman suurimman etnisen
ryhmän, jolla ei ole omaa valtiota.
Useimmat kurdit asuvat Turkissa,
mutta monet heistä elävät myös Iranissa, Irakissa, Armeniassa ja Syyriassa. Maantieteellisesti heidän asuinalueensa on nimeltään Kurdistan
(Kurdien maa), ja se sijaitsee Iranin,
Irakin, Syyrian ja Turkin raja-alueilla.
Turkissa kurdit muodostavat maan
suurimman etnisen vähemmistön.
Koska kurdit eivät ole Turkissa virallisesti tunnustettu vähemmistö,
heille ei ole suotu valtion toimesta
mitään erityisoikeuksia kuten koulutusta omalla äidinkielellään, itsehallintoa tai oikeutta oman kulttuurin julkiseen vaalimiseen. Sen sijaan
he ovat joutuneet järjestelmällisen
syrjivän ja sortavan erityiskohtelun
kohteiksi. Kurdien omaan valtiolli-
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Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama raukkamainen sopimus

24.9.2016 järjestetyssä ”Näpit irti Rojavasta-liikkeen” tapahtumassa
Kansan äänessä ilmaisimme tukemme Rojavalle. Ilmaisimme kuitenkin huolemme siitä, että Rojava tukeutuu Syyrian vihollisen USA:n tukeen. Katsoimme, että Kurdien on yhdessä ratkaistava tulevaisuutensa ja Rojavan osalta sen tulisi kuitenkin tapahtua yhteistyössä Syyrian
kanssa, joka on alueella selkeä demokratia.
seen itsenäisyyteen tai kurdien itsehallintoon pyrkiminen leimataan siis
terrorismiksi.
Turkin ja Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n rauhanneuvottelut katkesivat kesällä 2015, kun
maan presidentti Recep Tayyip
Erdoğan jäädytti ne. Amnesty International on tämän jälkeen raportoinut islamilaista konservatismia
edustavan hallituspuolue AKP:n julistamista Itä- ja Kaakkois-Turkin
lukuisista ulkonaliikkumiskielloista, sen sotilas- ja poliisioperaatioista sekä käydyistä raskaista tulitais
teluista. Oppositiopuolue HDP:n
mukaan sotilasoperaatioissa on
kuollut satoja siviilejä.
Itsevaltainen presidentti
neuvottelukumppanina

jatkuvaa Turkin sisäistä vallankaappausta ja vallan keskittämistä itselleen. Hänen mielestään maata
on johdettava kuin osakeyhtiötä.
Erdoğan haluaisi rakentaa maastaan
nykyteknologiaa hyödyntävän,
vanhoillisen islamilaisen suurvallan, jonka sulttaanina toimisi hän
itse. Islamilaisuus on hänelle tärkeä
vallankäytön väline. Se vahvistaa
hänen itsevaltiuttaan ja luo hä
nen ympärilleen hänelle itselleen
mieleisen uskonnollisen yhteisön.
Oma käsitys kapitalistisesta islamilaisuudesta, Osmanien valtakunta
ja Turkki ovat presidentille tärkeitä
tunnuksia.
Matti Laitinen 30.6.2022
Toisinajatteleva rauhanmies ja
Natoa vastustava vanhukainen

Päästyään Turkin presidentiksi v.
2014 Erdoğan ryhtyi toteuttamaan
maansa siirtämistä parlamentarismista presidenttivaltaisuuteen.
Aiemmin hän toimi maansa pääministerinä v. 2003–2014. Hän ei kannata Natosta eroamista ja pitää EU:n
jäsenyyttä tarpeellisena. Vuoden
2017 perustuslakimuutos vahvisti
huomattavasti presidentin valtaoikeuksia. Hän vastustaa sukupuolten
tasa-arvoa ja on ilmaissut useasti islamin määrittelevän naisen aseman,
joka on käytännössä äitiys. Hän haluaisi nostaa Istanbulin maailman
tärkeimpien kaupunkien joukkoon.

TIE

Yksinvaltainen presidentti on
harjoittanut koko valtakautensa

Sherko Bekäs 1985 (suom. Soran Zaki)

Eräänä päivänä
maan uumenista syntyi
tulivuorenpurkaus.
Ja se synnytti Kurdistanin.
Kurdistan synnytti pojan,
joka oli
Ararat-vuoriston kaltainen.
Ararat synnytti kurdeja,
ja kurdit synnyttivät yhtä aikaa
sorron ja taistelun kaksoset.
Toinen kaksosista
raivasi tien,
joka synnytti
kuuluisan
Yilmaz Güneyn.

Keltainen vaara
Iltarukouksessaan sotamies Honkajoki rukoili Jahvea varjelemaan Suomen herroja lyömästä päätään toista kertaa Karjalan
mäntyyn. Kapteenin puhuttelussa käytiin seuraavalainen sananvaihto: - Menkää ulos.- Kyllä herra kapteeni. Mutta varoittaisin
eräästä toisesta tekijästä. Mielestäni pahin uhka on tuo keltainen
vaara. –Ulos! Ulos! –Kuten käskette, herra kapteeni. (Väinö Linna
Sotaromaani.)
Se on malum signum paha merkki
kuten lääkärit sanovat, kun sairas ei
enää näe eikä kuule. (Miguel de Cervantes. Don Quijote.) Meidän ministerimme ja presidenttimme näyttävät potevan vaivaa, josta Honkajoki pyysi varjelemaan. Sen tasoista on Venäjän vastainen uho ja pakahduttava omahyväisyys, jolla ryssävihaa lietsotaan. Onkohan Jahvelta mennyt ohi korvien tuo Honkajoen pyyntö.
Sota on laillistettua murhaa
mista ja tuhoamista. Sitä se on tällä

hetkellä Ukrainassa, mutta Venäjä ei
siellä yksin hyökkäys sodi. Koko kristillinen länsiyhteisö on siellä mukana. Tämä ei ole ainoa sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.
Samainen arvoyhteisö tuhosi Jugos
lavian valtion ja jakaa oikeutta Serbialle itseaiheuttamistaan sotarikoksista. Neuvostoliiton hajottaminen
oli koko sen olemassaolon ajan läntisen arvoyhteisön toivelistalla.
Nyt on Venäjän vuoro kantaa
syyllisyyttä siitä uhosta, jolla kaikki demokraattiset maat omine Heidi
Hautaloineen ja Sanna Marineineen
ajoivat Natoa Ukrainaan Venäjän
saartamiseksi joka puolelta sotilastukikohdilla.
Aina kun isäntävaltiomme
USA huolestuu jonkin valtion ihmisoikeuksista se on paha merkki.
Se tietää sotaan valmistautumista.
Viimeksi suuressa mitassa USA kävi
Afganistanissa puolustamassa tyttöjen ja naisten oikeuksia. Sellaista
uskoa ei ollut Israelissakaan, jolla
meidän kansanedustajamme ja eu-

roparlamentaarikot uskovat isäntävaltiomme satraappien puolustavan
resuisten afgaanityttöjen oikeutta
käydä koulua.
Nyt USA on jälleen havainnut Kiinan vihollisekseen. Jimmy Carterin presidenttikaudella
1977 – 1981 USA huolestui ihmisoikeuksista Kiinassa. Silloin maan johdossa oli Mao Zedongin koirakoulun käynyt Deng Xiaoping, joka
ei vähästä hätkähtänyt. Kun Carter
otti vierailullaan puheeksi ihmisoikeudet n
 iin Deng sanoi, että me
voimme lähettää heti neljä miljoonaa kiinalaista teidän maahanne ja
kymmenen vuoden kulutta he hallitsevat USA:n taloutta. Carterin
kiinnostus kiinalaisten ihmisoikeuk
siin loppui siihen. Olihan Deng tehnyt selvän tarjouksen. Kaikki sorretut saavat lähteä demokratian kotimaahan.
Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja
Lapinlahti 18.8.2022
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Historiallisen materialismin perusteista (8/4/1)
Lokakuun vallankumouksen vaikutukset

8. Sosialistinen ja kommunistinen yhteiskuntajärjestelmä [osa 4/1]
Mongolian kehitys
feodalismista sosialismiin
Mongolien maailmanvallan jälkeen
valtakunta hajaantui pieniin kaanikuntiin, eikä lopulta pystynyt vastustamaan Mantšurien hyökkäyksiä.
Mantšuurit valloittivat Mongolian
vuonna 1691. Mantšurialaiset feodaaliherrat jakoivat Mongolian
pieniin hallintoalueisiin estääkseen
Mongolian uuden nousun.

Kuva: Seppo Aaltonen

lia sai autonomisen aseman. Riistäjät muuttuivat, mutta riisto jatkui. Sisä-Mongolia jäi osaksi Kiinaa ja Tuva itsenäistyi ja liittyi myöhemmin
(1944) osaksi Neuvostoliittoa.

Kansan äänen numerosta 5/19 lähtien olemme julkaisseet artikkelisarjaa, josta muodostuu pohja historiallisen materialismin
opiskelun pohjaksi. Kirjoitukset perustuvat Kommunistien liiton,
DSL:n, Marxilaisen pyhäkoulun ja -lauantai tiimin alustuksiin. Kansan äänen 5/19 ingressissä todettiin työväenliikkeen hajaannuksen
yhdeksi perussyyksi, että meiltä puuttuu työväenliikkeen toiminnalle suuntaa luova yhtenäinen tieteellinen maailmankatsomus.
Marxilaista maailmankatsomusta ei ole yli 40 vuoteen päivitetty vastaamaan tieteen ja yhteiskuntakehityksen uusiin saavutuksiin.
Kansan äänen 3/18 artikkelissa ”On palattava Marxiin ja Leniniin”
torjuimme väitteet, että materialistinen historiankäsitys olisi marxi
laisuudelle vieras näkökanta. Tarvitsemme dialektisen- ja historiallisen materialismin opintoaineiston, jossa huomioidaan tieteellisen
maailmankatsomuksen merkitys työkansalle, kun kehitämme vaih
toehtoa nykyiselle imperialistiselle uusliberalismille.
Olemme julkaisseet luonnokset historiallisen materialismin perusteiden seitsemään (7) ensimmäiseen lukuun. Oheinen kirjoitus
on sosialistista ja kommunistista yhteiskuntamuodostumaa käsitte
levän 8. luvun 4. osa. Kansan äänen seuraavissa numeroissa 5-6/2022
arvioimme sosialistisen ja kommunistisen yhteiskuntakehityksen
käytännön toteutusta toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sekä
sosialistisen ja kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän väliaikaisen
alasajon syitä.
Tämä kirjoitus (8/4/1) Mongolian siirtymisestä feodalismista so
sialismiin on merkittävä, koska se osoitti, että feodalismista voidaan
siirtyä suoraan sosialismiin, kunhan tarvittavat objektiiviset edellytykset täyttyvät (Lenin 1920).

linen pääoma alkoi levittäytyä Kiinaan, mikä heijastui myös Mongoliaan. Kauppa kehittyi voimakkaasti
tietyn mongolialaisen väestönosan
keskuudessa ja Mongoliasta tuli
puolisiirtomaa. Tämä aiheutti lisärasituksia arateille entisten feodaalirasitteiden päälle.
Itsenäistyminen ja autonomia
Tilanteen kärjistyminen aiheutti laajan kansannousun. Samaan aikaan
Kiinassa mantsu-dynastia syrjäytettiin. Mongolialaiset feodaaliylimykset ottivat kansallisen vapautusliikkeen johdon käsiinsä ja julistivat 1.
joulukuuta 1911 itsenäiseksi Mongolian, johon sisältyi Ulko-Mongolia- ja Sisä-Mongolia, sekä Tuva. Kahdeksannesta Jebtsundamba Khutuktusta tehtiin Bogd Khan, eli pyhä
hallitsija. Uusi hallinto tukeutui tsaarin Venäjään.
Kiinalainen comprador-porvaristo ei kuitenkaan hyväksynyt
itsenäisyyttä ja saikin aikaan ns.
kolmisopimuksen Kiinan, Venäjän
ja Mongolian välillä. Sopimus takasi Kiinan ylivallan Ulko-Mongoliassa (=nykyinen Mongolia) ja Mongo-

Kuva: Wikimedia Commons

Karja oli mongolialaisen feodaaliyhteiskunnan päätuotantoväline ja tuotantosuhteet perustuivat feodaaliherrojen maanomistukseen, valtaviin karjamääriin ja osin
arat-maaorjien omistukseen. Mongolian tapauksessa feodaalimaanomistuksen erikoisuus oli siinä, että maata käytettiin enimmäkseen
luonnollisena laidunmaana. Aratit
joutuivat suorittamaan paikallisille
ja mantšurialaisille feodaaliherroille
maksuja rahana sekä luonnontuotteina. Koko kauppa oli ulkomaisten
kauppiaiden hallinnassa, jotka feodaaliherrojen ohella riistivät arateja.
Buddhalaisuus
saapui Mongoliaan
1500-luvulla ja yhdestä
sen haarasta tuli maan
virallinen uskonto. Laamalaisuus ulotti vaikutuksensa kaikille elämänaloille ja se palveli
laajan luostariverkoston
avulla sekä kotimaisia
että ulkomaisia riistäjiä.
1900-luvun alussa maassa oli n 700 luostaria ja
niissä 100 000 laamaa,
jotka elivät kansan kustannuksella. Mongolian
papisto ei ollut kuitenkaan yhtenäistä. Alemman asteiset laamat olivat ylempien laamojen
hallinnassa ja alemman Damdiny Sühbaatar ensimmäinen Mongolian
asteiset laamat osallistui- kansan vallankumouspuolueen johtaja. Vuonvatkin myöhemmin val- na 1919 Sühbaatar ja Horloogijn Tšoibalsan orlankumouksen toteutta- ganisoivat imperialistiselle komennolle vastavoiman, josta muodostui myöhemmin Mongomiseen.
lian kansanarmeija. Sühbaatarin johtama arAratien ankarasta meija voitti Roman von Ungern-Sternbergin
riistosta johtuen eri- imperialistista komentoa puolustavat joukot
laisia kansannousuja ja valloittivat Ugran (Ulan Bator) heinäkuussa
oli säännöllisesti. Ne 2021. Sühbaatar vieraili pian Venäjällä ja tapasi Leninin. IMF-komennon määräyksestä Sühkuitenkin kukistettiin baatarin ja Tšoibalsanin muistomerkit hävitetaina verisesti. 1900-lu- tiin Sühbaatarin aukiolta ja paikalle rakennetvun alussa kansainvä- tiin Tšingis Kaanin muistomerkki v. 2006.

Lokakuun vallankumous muutti tilannetta myös Mongoliassa. Vallanpitäjät alkoivat pelätä asemansa
puolesta. Kiinalaiset toivat mongo
liaan sotajoukkoja 1918–1919. Mongolian autonomia lopetettiin mongolialaisen feodaali ylimystön tuella
ja Mongoliasta tuli Kiinan maakunta.
Vuonna 1919 muodostettiin Urgassa (nykyään Ulan Bartor) kaksi toisistaan riippumatonta
illegaalista vallankumousryhmää.
Damdiny Suhe-Batorin (Damdiny
Sühbaatar) johtamat vallankumouk
selliset kokosivat laajat kansanjoukot taisteluun ja alkoi imperialismin
ja feodalismin vastainen vallankumous.
Japanilaiset keräsivät Kaukoidässä valkokaartijoukkojen
jäännökset taistelemaan tuoretta neuvostovaltaa vastaan ja murskaamaan Mongolian vapautusliikkeen. Paroni Roman von UngernStenbergin johtama armeija hyökkäsi Mongoliaan 1921 ja samaan aikaan kiinalaisten armeija yritti saada
koko Mongolian valtaansa. UngernStenbergin joukot saapuivat Mongoliaan kiinalaisten syrjäyttämän
kuninkaallisen ja uskonnollisen johtajan Bogd Khanin kutsumina ”vapauttajina”. Tammikuussa 1921 Ungern-Sternberg pyrki useaan otteeseen valloittamaan pääkaupungin
Urgan, mutta hänet torjuttiin ja hän
kärsi raskaita tappioita. Helmikuussa 1921 hän ajoi kiinalaiset kaupungista ilman taisteluja. Paroni nostatti
Bogdo-kaanin takaisin valtaan, mutta piti tätä kontrollissaan.
13. maaliskuuta Mongolia julistautui itsenäiseksi monarkiaksi, jonka diktaattoriksi tuli UngernSternberg ja hengelliseksi johtajaksi Bogdo-kaani. Ungern-Sternbergin ajatusmaailma oli kummallinen sekoitus venäläistä nationalismia ja itämaisia uskomuksia, kuten buddhalaisuutta. Hän uskoi olevansa Tsingis-kaanin reinkarnaatio, mistä johtuen hänestä on käytetty nimitystä Ungern-kaani. Hänet tunnettiin myös nimellä hulluparoni. Hänen lyhyt hallituskautensa Mongoliassa oli ryöstelyn ja väestöön kohdistuneen terrorin leimaama. Tiibetin 13. Dalai Lama tuki Ungern-Sternbergiä ja lähetti tämän
avuksi oman henkivartijansa ja satoja sotilaita.
Vallankumoukselliset jatkoivat maanlaista valistustyötä ja organisoivat taisteluosastoja. Mongolian kansanpuolue piti ensimmäisen kokouksensa 1.3.1921. Mongo
lian väliaikainen demokraattinen
hallitus valittiin 13.3.1921 työtätekevien joukkojen kokouksessa. Tästä tuli vapaustaistelun johto-organisaatio. Talonpoikien lisäksi taisteluun otti osaa sivistyneistöä ja osa
feodaaliherroista.
Mongolian vallankumous alkoi 18. maaliskuuta, kun 400 vapaaehtoista Damdiny Suhe-Batorin johtamaa sotilasta hyökkäsi 2

000miehen kiinalaisen varuskunnan kimppuun Kyakhtassa Mongolian pohjoisrajalla ja kiinalaisarmeija pakotettiin lähtemään maasta.
Väliaikainen hallitus pyysi Neuvosto-Venäjältä apua valkokaartilais-

Teollisuus on viime vuosina kehittynyt, kun läntiset yritykset ovat saaneet toimintaoikeuksia maan rikkaisiin öljy-, kivihiili- ja malmivarantoihin. Käytännössä ulkomaiset yritykset hallitsevat maata. Ulan Batorissa rakennetaan ulkomaisen teollisuuden ja työvoiman tarpeisiin. Nettiä tutkimalla näkee, että pilvenpiirtäjiä kohoaa kaikkialle. Kaupungin
väkiluku on noussut nopeasti 1,2 miljoonaan. Pakkastalvina 10 vuotta
sitten kaupunkiin virtasi karjansa menettäneitä ihmisiä, jotka asuvat
kaupungin reuna-alueilla jurtissa, joita lämmitetään kivihiilellä. Tämä
on syy kaupungin huonoon ilmanlaatuun.
ten kukistamiseen ja yhdessä puna-armeijan kanssa joukot aiheuttivat suuria tappioita valkokaartilaisille. Pääkaupunki Urga vapautettiin
heinäkuussa ja demokraattinen hallitus muodostettiin 11.7.2021. Vuoden loppuun mennessä koko maa
oli vapautettu ja valkokaartilaisjoukot hävitetty. Mongolia ja NeuvostoVenäjä tekivät 5.11.2021 sopimuksen, jossa maat tunnustivat toisensa.
Vallankumouksen jälkeen
Uusi hallitus ryhtyi demokratisoimaan maata, mutta se osoittautui erittäin vaikeaksi feodaaliherrojen, kauppiaiden ja kirkon sabotaasin vuoksi. Kuitenkin tärkeimmät demokraattiset uudistukset toteutettiin vuosina 1921–1924. Näitä olivat maaorjuuden lopettaminen, ulkomaisten velkojen lakkauttaminen,
rajoitukset ulkomaiselle pääomalle, kauppa- ja kulutusosuuskuntien
muodostaminen jne. Ylimysten ja
kirkon omaisuutta ryhdyttiin verottamaan ja verotuloilla lujitettiin talonpoikaisluokan asemaa feodaaliluokkaa vastaan.
Vuosien 1922–1924 aikana
koko vanha hallintojärjestelmä
purettiin talonpojat tulivat mukaan
alueiden hallintoon. Myös maakysymykseen ryhdyttiin puuttumaan
uudelleen ruhtinaiden omistamien
laitumien uudelleenorganisoinnilla. Vaikka ruhtinaat menettivätkin
maa-alueiden omistuksen, he omistivat kuitenkin edelleen suuria karjalaumoja ja ne saivat kulakkityyppisen talouksien piirteitä. Sama koski
luostarien omistamia karjalaumoja.
Vuonna 1923 Neuvosto-Venäjä ja Mongolia allekirjoittivat ensimmäisen kauppasopimuksen,
joka oli Mongolian kannalta edullinen. Huolimatta demokraattisista uudistuksista, vuonna 1924 86,4
% kauppavaihdosta oli ulkomaisissa käsissä. Ulkomainen pääoma tuki
Mongolian taantumuksellisia piirejä,
mikä aiheutti paljon ongelmia talou
dessa. Myös hallituksessa oli henkilöitä, jotka halusivat edistää kansallisen porvariston etuja. Kapitalistiset
ainekset käyttivät myös perustettuja osuuskuntia omien etujensa ajamiseen.
Kohti maareformia
Mongolian kansan vallankumouksellisen puolueen kolmas kongressi
hyväksyi 1924 politiikan, jonka mukaan Mongolian ainoa oikea hyväksyttävä tie on ei-kapitalistinen tie.
Tämä oli haastava linjanveto, sillä
Mongoliassa ei tuolloin ollut proletariaattia eikä teollisuutta. Talous oli

yksipuolinen ja perustui karjankasvatukseen, väestö oli miltei kokonaan lukutaidotonta ja buddhalaisen kirkon voimakkaan ideologian
alainen.
Feodaaliylimystön omaisuuden takavarikoimiseen liittyvät
haasteet osoittautuivat erittäin
merkittäviksi. Työhön paneuduttiin
systemaattisesti ja syksyllä 1929 ja
talvella 1929–1930 kansanvalta takavarikoi noin 600 feodaaliomistajan tilaa (pakkoluovutettavia suurtiloja oli yhteensä 729). Osa karjasta
ja omaisuudesta luovutettiin maatalousosuuskunnille ja loput jaettiin
köyhien paimentolaisten kesken. Takavarikoinnit jatkuivat 1930–1931 ja
yhteensä 1000 maallisen tai kirkollisen feodaaliylimystön tilaa takavarikoitiin vuoden 1932 toukokuuhun
mennessä.
Toinen toimenpide, joka toteutettiin 1930–1931 oli kampanja, jossa vaadittiin veroja luostarien tiluksista ja pysyvien palkkojen vahvistamista maatyöläisille sekä luostarien karjan jakamista köyhille. Tämä lopetti kirkon suorittaman julman riiston. Köyhille talonpojille ryhdyttiin myöntämään luottoja, eläinlääkäriverkosto luotiin koko maahan ja heinänkorjuuseen talven varalle ryhdyttiin panostamaan
valtion toimesta.
Kapitalististen maiden kauppayhtiöistä eroon pääsy kesti kymmenen vuotta. Sitä ei tehty kerralla vaan vähitellen. Erityisesti kuluttajaosuuskuntien muodostaminen osoittautui tärkeäksi. Valtion
finanssi-, kauppa- ja luottojärjestelmän luomisella, valtion ja osuuskuntien teollisuuden perustamisella ja
kehittämisellä, nykyaikaisilla kuljetus- ja liikenneyhteyksillä pystyttiin
lopulta romuttamaan feodaaliylimysten taloudellinen mahti ja poistamaan nousevat kapitalistiset elementit. Teollisuus siirtyi kokonaan
yhteiskunnalliseen omistukseen ja
yksityisomistus säilyi osin karjata
loudessa. Arat-kulakit, joilla oli palkattua työvoimaa, pidettiin kurissa
verotuksella.
Mongolian valtiollista itsenäisyyttä uhkasivat jatkuvasti kiinalaiset militaristit ja japanilaiset imperialistit. Sen vuoksi merkittävä osa
valtion budjetista (50–60 %) jouduttiin käyttämään puolustukseen.
Vuosina 1935–1936 ja 1939 japanilaiset militaristit alkoivat järjestelmällisesti provosoida sotilaallisia
konflikteja Halhin-Golin ja BulanDersin alueella. Vuonna 1939 suu-
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ret japanilaiset sotilasmuodostelmat hyökkäsivät Mongolian alueelle. Yhdessä puna-armeijan kanssa
mongolialaiset murskasivat japanilaiset joukot elo-syyskuun vaihteessa 1939. Selkkauksen seuraus oli se,
että Japani oli vakuuttunut Neuvostoliiton sotilaallisesta voimasta ja pidättyi enää hyökkäämästä sitä vastaan.
Teollistaminen
Vallankumouksen voiton jälkeen
valtio ja kauppa- ja kulutusosuuskunnat ottivat hallintaansa pienet
käsityö ja puolikäsityöyritykset, jotka olivat olleet Bogdo-Gegenin hallituksen tai ulkomaalaisten hallussa.
Näitä olivat villanpuhdistuslaitokset,
pienet nahanmuokkausverstaat, Urgan sähkölaitos sekä Nalaihan hiilikaivokset.
Näitä yrityksiä laajennettiin ja
modernisoitiin. Hiilikaivoksia koneellistettiin ja uusia kaivoksia avattiin. Teollisuuden kehittämiseen ei
ollut varoja ja sitä tehtiin hyvin pitkälti Neuvosto-Venäjältä saaduilla edullisilla lainoilla. Ensimmäinen
suuri yritys, Ulan Batorin teollisuuskompleksi rakennettiin 1934. Kompleksia laajennettiin huopatehtaalla 1936 ja villakutomolla 1940. Työväestö kompleksiin saatiin maatyöläisistä, köyhistä maanviljelijöistä ja
alemman tason laamoista.
Vuodesta 1940 vuoteen 1947
teollisuustuotanto kasvoi 450 %
ja osuustoiminnallinen teollisuus
88 %. 1970-luvulle tultaessa Mongoliasta oli kehittynyt teollisagraarinen maa.
Maatalouden kehitys
Vallankumouksen jälkeen maa siirrettiin koko kansan omaisuudeksi.
Tällä aukealla keskustellaan marxilaisesta yhteiskuntateoriasta. Historiallisen materialismin
osalta kehitämme ja testaamme tulevan opintomateriaalin sisältöä. Kritisoikaa, kommentoikaa
ja kirjoittakaa.

Ennen maatalouden osuustoiminnallista Mongoliassa oli yli 200 000
aratien pientä paimentolaistaloutta. Hallitus tuki näiden tuottajien
toimintaa niin, että ne voisivat tuottaa ylijäämää, mikä lisäsikin aratien
varallisuutta. Vuonna 1956 63 % kaikista arateista oli luettavissa keskivarakkaiksi.
Karjankasvatus pysyi jatkuvasti pientuottajien käsissä. Tähän liittyi haasteita. Yksityistalouk
sissa oli hyvin suuria koko eroja.
Muutamilla oli jopa tuhat päätä karjaa, toisilla sata ja toisilla vain muutama eläin. Tämä kehitys olisi johtanut joidenkin aratien rikastumiseen
ja joidenkin köyhtymiseen. Oli välttämätöntä osuustoiminnallistaa karjankasvatus.
Työ oli kuitenkin vaikeaa ja
vaati paljon informaatiota, jotta osuustoiminnan hyödyt tunnistettiin. Vuosina 1930–1932 vaikutti vasemmistopoikkeama, joka pyrki nopeuttamaan kollektivisointia
ottamatta huomioon tasavallan kehityksen historiallisesta vaiheesta
määräytyviä erikoispiirteitä. Nämä
organisoivat useita satoja kollektiivitiloja ja joillakin alueilla 40–80 %
väestöstä oli kollektivisoinnin piirissä. Nämä kollektiivit eivät kyenneet
innostamaan jäseniään moraalisesti
eikä materiaalisesti. Tämän seurauksena hyvin alkanut kehitys sai takapakkia ja eläinten määrä väliaikaisesti kääntyi laskuun.
Puolue tuomitsi nämä toimet kolmannessa täysistunnossa vuonna 1932. Puolue päätti lakkauttaa toimimattomat kollektiivitilat ja kehittää vain lupaavimpia tiloja täysin vapaaehtoisuuden pohjalta. Samaan aikaan puolue ryhtyi selvittämään tarkoituksenmukaisempien ja helpommin saavutettavimpien yhteistyömuotojen etsimistä
karjankasvattajien keskuuteen.
Keskeinen merkitys tässä oli
aratien tuotantoyhtymällä ATY,
joka syntyi vuonna 1934. ATYihin
liittyi pääosin köyhiä ja vain perheiden päämiehet. He itse päättivät,
mitkä tuotantovaiheet tulevat so-

sialisoinnin kohteeksi ja osallistujille maksettiin pääasiassa samaa palkkaa. Sosialisoidun talouden tuloista
luovutettiin osa ATYlle kollektiivisena tulona ja osa jaettiin yhteenliittymän jäsenille korvauksena karjanhoidosta ja muusta työstä. ATYjärjestelmä sai aratit vakuuttuneiksi kollektiivisen työn ja maatalouden
yhteistoiminnan eduista.
Vuonna 1940 Mongoliassa
oli jo noin 90 ATY-tilaa ja vuosina
1948–1952 tilojen määrä kolminkertaistui. ATY-tilojen karjamäärä
kasvoi nopeammin kuin yksityistalouksien ja tämä innosti arateja liittymään yhteen. Samaan aikaan kehitettiin valtiontiloja, joilla voitiin ottaa käyttöön ja kehittää modernia
teknologiaa. Mongoliassa oli vuonna 1932 kolme karjankasvatukseen
ja viisi viljankasvatukseen suuntautunutta valtiontilaa, vuonna 1943
niitä oli 10 ja vuonna 1955 18. Lisäksi otettiin käyttöön kone- ja niittoasemia.
Valtiontilat ja niittoasemat lisäsivät osaamista ja tuottavuutta
ja veivät kapitalististisilta aineksilta
mahdollisuuden riistää köyhiä arateja. Hyvien kokemusten perusteella syntyi vuonna 1956 kansanliike
vapaaehtoisen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Valtio perusti sellaisen
tuotteiden luovutusjärjestelmän, joka edisti ATY-tilojen talouden kehittämistä ja antoi aineellisia kannustuimia niiden jäsenille. Tämä lisäsi
niiden taloudellista toimintaa.
Maareformi vietiin loppuun
ATY-tilojen työläisten konferenssissa vuonna 1955 hyväksyttiin uudet
tilojen mallisäännöt ja tuotantoyhtymät nimettiin uudelleen maanviljelysosuuskunniksi.
Uusien sääntöjen mukaan
osuuskuntaan liittyy koko perhe,
myös nuoriso, joka on saavuttanut
16 vuoden iän. Jokaisen osuuskunnan jäsenen on työskenneltävä vähintään 75 työpäiväyksikköä vuodessa. Uusien sääntöjen mukaan
muodostettiin jakamattomia varantoja julkisista tuloista ja sosialisoiduista tuotantovälineistä. Noin
25–30 % kollektivisoidusta karjasta ja MOK:n jäsenten liittymismaksut sisällytettiin jakamattomiin va-

MEITÄ HALLITAAN JA MEILLE VALEHDELLAAN
Jopa porvarillisissa, kapitalismia puolustavissa medioissa, puhutaan mieluusti kansanvallasta. Miten hyvin se on toteutettu
pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnan malleissa. Saahan sitä tietysti puhua ja kirjoittaa mitä huvittaa, mutta todellisuudessa meillä ei vallitse kansanvalta,
vaan asia on niin päin, että meitä -kansan enemmistöä- hallitaan
pienen vähemmistön toimesta. Näennäisesti olemme vapaita
kansalaisia, näin ainakin haluamme uskoa, vaikka käytäntö ja yhteiskunnallisen todellisuuden tutkiminen puhuu omaa karua kieltään toisenlaisesta järjestyksestä, missä kansalaisten valvontaa
ja yleensä kaikinpuolista kontrollointia tullaan entisestään tehostamaan.

englantilainen matemaatikko
W.K.Clifford (1845–1879) esittää
periaatteen, jonka mukaan on ”aina ja kaikkialla väärin uskoa mihinkään riittämättömin perustein”. Mielestäni tuota periaatetta tulisi noudattaa kaikkialla käytännön elämässä, ei vähiten esimerkiksi uskontojen
tutkimuksessa. Itseasiassa olisi erotettava puhdas usko ja varmennettu tieto toisistaan; ne eivät kuulu yhteen. Kun minä saatan sanoa uskovani johonkin asiaan, niin se edellyttää hyviä perusteluja, toisin kun uskonnollinen usko, joka usein lepää
vain mielikuvituksen rasittavana sivutuotteena, joka ei kohtaa todellisuutta sellaisena kuin se on.

On saatu luotua nurinkurinen tilanne, missä työväenluokkaiset ihmiset
uskovat porvarillisten valtamedioiden kertovan totuuden erilaisista
ajankohtaisista asioista ja koko yhteiskunnan perusteista. Kannattaa
kuitenkin pitää mielessä, että niin
kauan, kun on erikseen työnantajat
ja työntekijät, ei missään vaativammassa mielessä voida puhua demokratian toteutumisesta ja vapaudesta palkkatyöläisten osalta.
Esseessä ”The Ethics of Belief”

Todellisuudessa meillä on
vain tämä materialistinen maail
ma ja universumi kaikessa kokonaisuudessa ja loputtomuudessa.
”Mutkallisuudestaan ja erilaisista
ominaisuuksistaan huolimatta kaikilla luonnonesineillä ja -ilmiöillä on
kuitenkin jotain yhteistä. Kaikki ne
ovat itsenäisesti olemassa eli filosofista kieltä käyttäen ovat olemassa olevia objekteja, joihin kohdistuvat ihmisen ajatukset ja käytännöllinen toiminta. Kaikilla niillä on yk-

si yhteinen ominaisuus: ne ovat olemassa riippumatta siitä, mitä me
ajattelemme niistä tai ajattelemmeko niitä ollenkaan. Juuri näiden
tunnusmerkkien perusteella marxilainen filosofia kattaa ne yhteisellä
materia-käsitteellä. Olisi aivan turhaa etsiä jotain ”puhdasta” mate
riaa tai materiaa ”yleensä”. Materia
on olemassa konkreettisten esineiden ja ilmiöiden loputtomana moninaisuutena, ja kukin näistä esineistä
ja ilmiöistä on yhtenäisen materiaalisen maailman osanen.” (Yhteiskuntaoppi. Kustannusliike Edistys. Moskova 1978).
Toinen asia mikä porvarillisen tulkinnan mukaan halutaan
tahallisesti ymmärtää väärin, on
kysymys kommunismista. Tätä tahallisesti väärin ymmärtämistä sitten valtamedioiden toimesta syötetään kansalle totuutena. Ei haluta käsittää -eikä sitä porvaristolta
kohtuudella voi vaatiakaan - ettei
kommunismi vielä toistaiseksi missään päin maailmaa ole toteutunut.
Taistellaanko tässä tuulimyllyjä vastaan? Hallitseva porvaristo ja monopolipääoma ei koskaan vapaaehtoisesti tule luopumaan saavutetuista
etuoikeuksista silläkään uhalla, että
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rantoihin. Rahastoja perustettiin
myös sivistyksellisiä ym. asioita
varten.
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Säännöt
säätelivät myös
jäsenten henkilökohtaista karjanomistusta.
Esimerkiksi arometsäalueella Sosialismin aikana Mongoliassa toimi hyvin kehittynyt
karjan enimmäis- kollektiivinen maatalous ja karjataloustuotteiden jamäärä oli 100 lostus. Nyt sanotaan, että demokratiauudistusten myöpäätä ja Gobin tä osuuskunnat on lakkautettu ja yksityismaatalous
autiomaassa 150 palautettu. Tätä ei mitenkään voi pitää demokraattipäätä.Vuodesta sena uudistuksena. Kymmenisen vuotta sitten maata
1956 konease- koettelivat 50 asteen pakkaset ja kotieläimiä kuoli. Tämat alkoivat an- mä koitui monen maatalousyrittäjän kohtaloksi, kun
taa MOK:lle laa- juuri tässä tilanteessa heillä ei ollut kollektiivin suojaa.
jempaa palvelua.
Vuoden 1957 loppuun mennessä n.
kana villan, maidon ja lihan tuotan33 % arat-perheistä oli li liittynyt vato kasvoi osuuskunnissa 150-240 %,
paaehtoisesti osuustoimintatiloiviljan kokonaistuotanto 400 % ja
heinän kokonaistuotanto 150 %.
hin. Maatalouden osuustoiminnallistaminen saatiin loppuun vuonna
1959, jolloin maassa oli 389 MOK-tiValtiontilojen merkitys oli
laa joihin kuului 99,3 % aratien maamyös suuri. Ne toimivat viljan, petiloista ja 73,3% aratien karjan kokorunan ja vihannesten päätuottajina.
Ne toimittavat MOK:lle myös kannaismäärästä. Tuotantovälineiden
takirjakarjan. Vuonna 1965 valtion
sosialistinen omistus oli voittanut
kaikilla kansantalouden sektoreilla.
tilojen keskipinta-ala oli 10 800 ha,
niillä oli keskimäärin 155 traktoria,
Sittemmin MOK:t yhteen su44 leikkuupuimuria ja paljon muita
koneita. Osuustoimintatilojen koko
lautuivat suuremmiksi kokonaioli keskimäärin 418 000 ha ja karjaa
suuksiksi. Myös mallisääntöjä uuoli 60 000 päätä.
distettiin niin, että yksityisesti omistetun karjan määrää vähennettiin,
Kulttuurivallankumous
sillä suuret yksityiset karjalalaumat
Kuten aiemmin todettiin, ennen valvähensivät MOK:n jäsenten yhteislankumousta pääosa mongolialaikunnallista työtä. Uudet karjamäärät olivat 10 päätä perheenjäsensista oli luku- ja kirjoitustaidotonta.
tä kohden (max 50 päätä). Gobin
Ensimmäiset alkeiskoulut avattiin
1923–1924. Vuoteen 1961 mennesalueella enimmäismäärä oli 15 ja
sä kaikki lapset kävivät koulua. Van75 päätä. Osuustoiminnan toteuttahemmalle väestölle järjestettiin iltamisen yhteydessä maareformi suokoulutusta.
ritettiin loppuun, jolloin osuuskunnille ja valtiontiloille jaettiin laidun-,
heinänkasvatus-, ja viljelykelpoiset
Vallankumouksen jälkeen
otettiin tavoitteeksi hävittää lualueet, metsät ja vesialueet. Tällä oli
suuri merkitys karjanhoidon tehosku- ja kirjoitustaidottomuus. Vuotamiselle.
teen 1952 mennessä 99 % maan aikuisväestöstä osasi lukea ja kirjoitMaatalouden tuottavuus kastaa omalla äidinkielellään. Koulun
lisäksi armeija oli merkittävässä asevoi reformien myötä ja samaan aikaan panostettiin jatkojalostusteolmassa luku- ja kirjoitustaidottomuuden poistamisessa.
lisuuden kehittämiseen. Esimerkiksi vuosien 1957 ja 1959 välisenä aiMaaplaneetta kärsii jatkuvasti yhä
enemmän tilanteesta, missä jatkuva voitontavoittelu saattaa koitua
asuinelinympäristön ja samalla koko ilmaston tuhoksi. Varoittavia esimerkkejä ilmastonmuutoksesta on jo olemassa.
Yhteiskunnallinen suunnanmuutos on mahdollista. Kun tietää yhteiskunnan lainomaisuudet,
ei varteenotettavana vaihtoehtona jäljelle jää muuta, kuin pikainen
siirtyminen sosialismin rakentamiseen, mikä olisi pitkällinen välivaihe
siirryttäessä ylenpalttisen tuhlauk
sen ja turvattomuuden kapitalistisesta talousjärjestelmästä askel kerrallaan kohti kommunismia. Maailmankatsomuksellisista kysymyksistä valtamedioiden toimesta vielä tänään vaietaan. Kansalaisille jaetaan
sirpaletietoa, jolloin perusteet usein
unohtuvat. Sosialismia ja kommunismia vaihdetaan ja annetaan sellainen harhakuvitelma, että Neuvostoliiton liittolaisineen lakkautettua, ne eivät enää vaikuttaisi maailman menoon ja yhteiskunnalliseen
tarpeeseen. Miten virheellinen käsitys tuo onkaan, selviää esim. lukies-

sa ”Dialektisen materialismin perusteet” -teosta (Kommunistien liitto ry.
Helsinki 2016).
Mainittu kirja on edelleen
ajankohtainen selvittäessään mistä dialektisesta materialismista on
kysymys. Eräiden mielestä teos vain
toistaa Neuvostoliiton aikaisia käsityksiä. Tämä pitää osittain paikkansa, sillä vieläkään suurimmalla osalla Suomen kansaa ei yhteiskunnan
perusteista ole oikeaa tietoa. Edelleen voidaan sanoa, että perusteiden tuntemuksen pitää kuulua jo
sivistykseen. ”Dialektisen materialismin perusteet” -teos pyritään vaientamaan, koska sitä ei oikeilla argumenteilla kyetä kumoamaan. Ei so
sialismia ja kommunismia millään
tietämättömyyttä osoittavilla heitoilla kumota. Historiallinen ja dialektinen materialismi lepää jo niin
vankalla perustalla, että sitä on mahdotonta kumota rationaalisilla, järkiperäisillä selvityksillä.
Kumoamiseen riittäisi yksi ainoa teoria, edellyttäen, että se olisi
oikea. Sellaista emme vain tule koskaan näkemään. Tämä on materialistinen maailma -kehityssuuntana sosialismi- eikä siitä miksikään muutu.
Kai Leivo
Lohja
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Ukrainan fasismi ja USA:n imperialismi
Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama lausui Brysselissä
26.3.2014: ”On naurettavaa väittää, että yhdysvaltalaiset juonivat
fasistien kanssa Ukrainassa” (Helsingin Sanomat 27.3.2014). Lause
oli osa vastauksesta, jonka Obama antoi puheessaan viikkoa aiemmin USA:ta kohtaan kriittisen puheenvuoron esittäneelle Venäjän
presidentti Vladimir Putinille.
Kirjoitus on julkaistu alunperin Kansan äänen numerossa 2/2014.
Toimituksessa katsottiin, että olisi tarkoituksenmukaista julkaista
se uudelleen nykyisin Ukrainassa vallitsevan tilanteen valossa. Se
toimii myös osaltaan kommenttina siihen, että lännessä pyritään
jatkuvasti kiistämään järjestäytyneen ja laajamittaisen natsismin
olemassaolo Ukrainassa. Itse artikkelin tekstiä ei ole muutettu, vaik
ka osa yksityiskohdista onkin jo hieman vanhentunutta. Keskeinen
sanoma on kuitenkin edelleen ajankohtainen.
Obama tarkoitti ilmeisesti, että viime syksynä alkaneissa Ukrainan tapahtumissa USA:lla ei olisi ollut mitään intressiä eikä halua toimia yhteistyössä myös fasistisina tunnettujen ukrainalaisten järjestöjen kanssa. USA on kuitenkin koko tapahtumien ajan tukenut kaikkia niitä voimia, jotka laittomasti ja väkivaltaisesti kaatoivat Ukrainan laillisen presidentin ja tätä tukeneen hallinnon.
USA:n ja länsieurooppalaisten tahojen tuki ei ole ollut vain henkistä laatua esimerkiksi EU:n ja Ukrainan lähestymissopimuksen puolesta, vaan
myös konkreettista rahallista ja neuvonantoapua ns. Maidanin kapinallisille. Tästä on kiistatonta näyttöä eikä apu ole ollut mitenkään pienimuotoista. Pois ei lueta myöskään
sitä, että ulkomaisia toimijoita osallistui myös sekä henkilöinä että organisoituneina ryhminä suoraan kapinalliseen toimintaan ja myös tällaisten ukrainalaisten ryhmittymien
johtamiseen.
Fasistit kärjessä

Pitkät perinteet
USA:lla on perinteitä Ukrainan natsien kanssa harjoitetusta yhteistoiminnasta. Saksan antauduttua
vuonna 1945 tuhannet itäeurooppalaiset saksalaisten kanssa yhteistoimintaa harjoittaneet henkilöt
saivat turvapaikan USA:sta tai sen
kautta Etelä-Amerikasta. Monet jäivät myös esimerkiksi Länsi-Saksaan
antikommunististen organisaatioiden palvelukseen. Useimmat näistä olivat olleet aktiivisia natseja sodan aikana. Näin myös Länsi-Ukrainassa vaikuttanut Stepan Bandera
(1909-1959).
Kirjailija Matti Rossi kirjoitti Tiedonantajassa 23.8.1983
otsikolla ”USA ja Ukrainan natsit”:
”USA:n tiedustelu oli yhteydessä
Ukrainan natseihin jo vuodesta
1946. Kyseessä oli Banderan johtama Ukrainan nationalistinen järjestö
ja sen aseellinen siipi, ns. Ukrainan
partisaaniarmeija.”
Rossin lähteenä oli tuolloin
vuonna 1982 ilmestynyt yhdysvaltalaisen lakimiehen John Loftusin
teos The Belarus Secret (Belaruksen
salaisuus). Loftus oli osallistunut
Valko-Venäjän sodanaikaisen fasistijärjestön Belaruksen vaiheiden
selvittämiseen. Tutkimus sisältää
tärkeitä paljastuksia myös USA:n ja
Ukrainan natsien suhteista.
Rossi jatkaa Banderan orga
nisaatiosta: ”Tämä järjestö armeijoineen oli Kolmannen Valtakunnan
yhteistyökumppani ja antoi suu
ren panoksen natsien sotaponnistuksiin, toteaa Loftus. Kuten ValkoVenäjälläkin, sen tehtäviin kuului
sodankäynti neuvostopartisaaneja vastaan, poliisitoimi saksalaisten
miehittämillä alueilla ja juutalaisten
ryöstäminen ja murhaaminen.”
Karpaattien ”metsäveljet”
Bandera siirtyi länteen ja pääsi Länsi-Saksaan. Banderan ryhmät jatkoivat maanalaista taistelua Ukrainan neuvostovaltaa vastaan mm.
Karpaattien vuoristossa Länsi-Ukrainassa. Nämä ”partisaanit” hävisiKuva: Johan Bäckman

Kapinan kärkenä ja väkivaltaisimpana osana toimivat Svoboda
(Vapaus)-puolueen ja Oikea sektoritaisteluryhmän aktivistit. Aseita oli
anastettu armeijan varastoista. Oikea sektori on avoimesti uusnatsilainen organisaatio, jonka puheenjohtajana toimii Dmitro Jarosh. Hän
kuuluu myös Trizub (Kolmikärki)-järjestöön, jonka juuret johtavat toisen maailmansodan aikaiseen ukrainalaiseen äärinationalistiin ja fasistiin Stepan Banderaan. Banderan tunnukset olivat näkyvästi esillä Maidan-aukiolla, samoin kuin hakaristit, rautaristit ja SS:n salamat.
Svoboda-puolue, joka on vahvasti
edustettuna nyt Ukrainan väliaikaisessa hallituksessa, ei paljoa poikkea Oikeasta sektorista, vaikka sitä
on yritettykin pestä puhtaaksi länsieurooppalaisten EU-tahojen toimesta. Näin siitäkin huolimatta, että joitain vuosia sitten samainen EU
varoitti Svobodasta sen kansainvälisten uusnatsiyhteyksien johdosta.
Oikea sektori on rekisteröity myös
puolueeksi vallankaappauksen jälkeen. Sillä ei ole hallituspaikkoja, ellei sitten joku tai jotkut sitoutumattomista ministereistä ole sen kannattajia. Kansallisen turvallisuus-

neuvoston puheenjohtajana toimii
Svoboda-puolueen Andrii Parubii ja
varapuheenjohtajana edellä mainittu Jarosh.

Ukrainan ”mustan vallankumouksen” symboli on tyylitelty hakaristi,
joka on yllä olevassa kuvassa piirretty revolution-sanan n-kirjaimeen.

Kylmän sodan aikaan
Banderan siirryttyä sodan
jälkeen Länsi-Saksaan hänen
johtamansa nationalistijärjestö sijoitettiin sinne ja organisoitiin uudestaan. Neuvostoliitto vaati Banderan
ja monen muun hänen kaltaisensa natsin luovuttamista sotarikollisina. Yhdysvaltalaiset kuitenkin suojelivat
Banderaa ja muita vastaavia,
koska näistä katsottiin olevan apua syntymässä olevassa kylmässä sodassa.
Kylmää sotaa tul
tiin
käymään myös silloisilla sähköisillä tiedotusvälineillä. ”Vapaat” läntiset radioasemat syytivät
sosialistisia maita kohtaan päivittäisen ”likasankonsa”. Allekirjoittaneelle kerrottiin vuonna 1983, miten
länsisaksalainen radioasema lähetti yötä päivää LänKiovan Euromaidanin aikaan fasistit ja äärioikeistolaiset pitivät päämajaansa kaupun- si-Ukrainaan oikeistoprogintalossa, jossa seinälle oli asetettu itse pagandaa ukrainan kielelStepan Banderan kuva. Banderalaiset oli- lä: kauhukertomuksia neuvat sodan aikana liitossa hitleriläisten kans- vostovallasta, tekstiä ka
sa ja osallistuivat juutalaisten teloituksiin pitalismin ihanuuksista ja
ja ryöstämiseen. Tehtäviin kuului myös sodankäynti neuvostopartisaaneja vastaan. USA:n erinomaisuudesSamassa paikassa otettiin myös ilmoittau- ta sekä Ukrainan historitumisia uuteen suojeluskuntaan.
an uustulkintoja. Pyrkimys
vät taistelunsa lopullisesti noin vuooli myös nationalismin nostattami
teen 1952 mennessä. Allekirjoittaseen. Tässä tarkoituksessa syytettiin
neella oli tilaisuus kesällä 1983 viealueellisia neuvostovallan edustajia
railla Länsi-Ukrainassa ja käydä mm.
venäläistämistavoitteista. MyöhemLvovin kaupungissa sijainneella sotimät banderalaiset olivat tässä tie
lashautausmaalla. Sinne oli haudattenkin innokkaasti mukana. Läntuina lukuisa määrä neuvostovallan
si-Ukrainassa katsottiin vielä siihen
puolesta ja näitä partisaaniryhmiä
aikaan olevan vanhastaan jossain
vastaan taistelleita sotilaita ja muimäärin otollista maaperää tällaiselle
ta Neuvosto-Ukrainan edustajia. Lie
myyräntyölle. USA oli suurimpia ranenkö väärässä, jos epäilen, että tälhoittajia.
le muistopaikalle on voinut käydä
Puhtaaksipesua
huonosti viime aikoina? Banderalaisten maineenpalautus myös KioBanderalaisten mainetta yritettiin
van tasolla on tuottanut tuhoa sekä
sodan jälkeen kohentaa eri yhteyk
kulttuurin että sivistyksen alueilla.
sissä. Solzhenitsynin Vankileirien
Kymmeniä Leninin patsaita on kaasaaristo-teoksen henkilöluettelosdettu ja tuhottu Länsi-Ukrainassa ja
sa kerrotaan: ”Saksalaisten miehimyös Kiovassa. Samoin toisen maail
tettyä Lvovin 1941 Bandera julisti itmansodan voiton muistomerkkejä.
senäisen Ukrainan valtion. SaksalaiSvobodan ja Oikean sektorin aktiiveset vangitsivat ja internoivat Banja on nähty näissä töissä.
deran kannattajia”. Wikipedian mukaan saksalaiset eivät hyväksyneet
USA organisoi sodan ajan
kansallista hallitusta Ukrainaan ja
natseja
tämän takia vangitsivat myös BanRossi: ”Loftus seuraa USA:n kylmän
deran. Sieltä hänet olisi vapautetsodan kiemuroita erään avainhenkilönsä, Frank G. Wisnerin kautta. Wisner nimitettiin vuonna 1948 uuden
tiedustelupalvelun OPC:n (Koordinointielimen) päälliköksi. OPC:n koko toiminta oli keskitetty Neuvostoliittoa vastaan ja sen työnkuvaan
Kommunistien Liiton ”Dialektisen materialismin perusteet” on
kuului propaganda, taloudellinen
30 vuoteen ensimmäinen aineissodankäynti, sabotaasi ja kumoukto, jossa työkansan maailmansellinen toiminta, mukaan luettukuvaa päivitetään. Siinä olemna apu Itä-Euroopan maissa toimime huomioineet mm. materiaville vastarintaryhmille. Maanalaija tajunta-käsitykseen liittyviä
kysymyksiä, joita aiemmin ei ole
nen vastarinta ja tuholaistoiminta
käsitelty.
käsitti myös Ukrainan. Tavoitteena
oli entisten natsijärjestöjen sotilaallisen toiminnan koordinointi kaikDialektisen- ja historiallisen makialla Itä-Euroopassa”.
terialismin tunteminen on välttämätöntä, koska työväenluokan
Matti Rossi jatkoi kirjoitussaryhtenäisyyden perustan muodosjaansa Tiedonantajan numerostaa marxilainen tieteellinen maail
sa 25.8.1983: ”Sotilaallista koulumankatsomus. Luokkataistelultusta Wisnerin valmennusleireissä
le tieteelliseen tietoon perustuva
antoivat amerikkalaiset sekä Wehr
maailmankuva antaa pitkän aikamachtin ja SS:n kouluttajat. Loftus
välin suunnan ja auttaa jäsenteleei juuri esitä yksityiskohtaisia tie
mään oikein ajan kysymyksiä.
toja Wisnerin natsikommandojen
Tutkikaa ”Dialektisen maoperaatioista. Ukrainan natseista
terialismin perusteet”
puhuessaan hän antaa ymmärtää,
että Wisner avusti näiden sissisotaa
Vihkonen on jokaisennuoren ja
neuvostovaltaa vastaan.”

tu ukrainalaisten nationalistijärjestöjen toimesta. Tämä ei kuitenkaan
muuta miksikään banderalaisten
myöhempää toimintaa. Natseillakin
oli ristiriitoja keskenään.
Rossi (TA 23.8.1983): ”Wisner
nimittäin väittää, ettei Banderan
natsijärjestö ollut Saksan natsien
kummilapsi eivätkä sen jäsenet
koskaan olleet yhteistyössä saksalaisten kanssa” ja ”Ukrainan natio
nalistijärjestö ja sen v. 1942 luoma
partisaaniarmeija taistelivat katkerasti sekä saksalaisia että neuvostovenäläisiä vastaan”.
Rossin mukaan Loftus toteaa,
että tämä on kauttaaltaan pajunköyttä. Valokuvatuista Bande
ran järjestön asiakirjoista oli käynyt kiistattomasti ilmi, että useimmat järjestön jäsenet olivat toi
mineet Gestapon tai SS:n hyväksi
poliiseina, teloittajina, partisaanien
metsästäjinä ja kaupunkien virkailijoina.
Imperialismin kasvot pysyvät muuttumattomina
Kymmenien vuosien historiallista jaksoa tarkasteltaessa ei voi tulla muuhun tulokseen kuin, että
USA:lainen imperialismi ei ole muuttunut miksikään entisestään.
Entisen Neuvostoliiton sijasta ahdistetaan ja piiritetään
nyt Venäjää. Maa toisensa jälkeen
Venäjän ympäriltä on vedetty mukaan Naton aggressiiviseen toimintaan. Sitä johtavat USA ja sen
sotateolliset valtarakenteet. Niiden
pyrkimykset määräävät kaiken.
Venäjälle ja sen liittolaisille ei suoda
minkäänlaisia turvallisuustakuita,
vaan jatkuvasti ollaan hyökkäyskannalla ja sekaantumassa niiden ja heikompien valtioiden sisäisiin asioihin.
Näin on ollut tilanne myös Venäjän
kannalta tärkeässä Ukrainassa. USA
ei ole viime aikoinakaan kaihtanut
yhteistyötä minkään tahon kanssa,
jolta se voisi saada edes hetkellistä
tukea omille pyrkimyksilleen. Tämä
on nähty esimerkiksi Syyriassa.
Tukeutuminen myös tämän päivän
banderalaisiin, Ukrainan uusnatseihin, on johdonmukaista jatkoa
aiemmalle politiikalle.
Jaakko Ahvola

Työkansan tulee omaksua tieteellinen maailmankuva
t y ö l ä i s e n
k ä s i k i r j a .
Asioiden il
maisu sii
nä voi olla
puutteellista. Pyydämmekin
lukijoita
kommentoimaan
kriittisesti aineistoa. Kritiikin perusteella toimitamme siitä historiallisen materialismin osion kanssa uuden painoksen. Kirjasen välityksen
postitse tilaajille hoitaa Juha Kieksi (juha.kieksi@saunalahti.fi), jolloin hinta on seitsemän (7) euroa.
Kirjaa saa Kansan äänen aktiiveilta.
Lisätietoja Kommunistien liiton sivulta: www.kommunistienliitto.com.
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NKP:n uudestisyntyminen: 30 vuotta eheyttävästä edustajakokouksesta
Kesällä 1992 puolueemme yli 50-vuotisessa historiassa alkoi uusi
vaihe. 4. heinäkuuta Moskovan läänin pienessä Pushkinon maalaiskaupungissa pidettiin NKP:n ylimääräinen XXIX edustajakokous, joka julisti puolueen uudestisyntymistä järjestäytyneenä poliittisena
voimana, hyväksyi NKP:n Säännöt uudessa sanamuodossa sekä uudet ohjelmalliset asiakirjat, sekä valitsi puolueelle uuden johdon.
Edustajakokous antoi myös muutamia julistuksia muodostuneesta
tilanteesta ja mm. M.S.Gorbatshovin erottamisesta NKP:n riveistä
ja vaati valtiovaltaelimiä asettamaan Gorbatshov rikosvastuuseen
maansa hajottamisesta.
Puolueen toiminnan palautusprosessi, jonka uudet valtioelimet ensin pysäyttivät ja sitten jopa kielsivät kokonaan, kesti melkein kokonaisen vuoden. Eikä ainoastaan siksi, että tämä toiminta oli vaarallista sinänsä eikä ainoastaan kiihkeän
kommunismin vastaisen kampanjan takia, joka lamaannutti monet
puolueen jäsenet, vaan myös entisten puolueen virkailijoiden joukkomittaisen petturuuden vuoksi: Gorbatshovin toiminta oli vain yksi tunnetuin ja räikein esimerkki tästä toiminnasta.
Hajaannuksessa jäsenistö
menetti aloitekykynsä
Ulkomaalaiset kommunistit kysyivät minulta usein, miten saattoi käydä niin, että miljoonapäinen puolue
hajotettiin melkein yhdessä päivässä, eikä kukaan protestoinut, kukaan ei lähtenyt kaduille? Vastaus
tähän kysymykseen on hyvin yksinkertainen: entinen puoluejohto oli
niin perusteellisesti hajottanut puo
lueen, että tavalliset kommunistit
menettivät aloitekykynsä, ja itse kriisin keskellä johtajat pakoilivat hädissään piilopaikoissaan. Tämän tuloksena syyskuuhun mennessä 1990,
kuten puolueemme asiakirjoissa todetaan, NKP ”lakkasi olemasta järjestäytyneenä poliittisena voimana”.
Sen, että vuosikymme
nien ajan Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmää oli nakertanut muodonmuutos, joka uhkasi johtaa sosialismin vastaiseen vallankaappaukseen, oli selvää vain
muutamalle ihmiselle, eikä ainoastaan Neuvostoliitossa. 1980-luvulla
tutkin ammattimaisesti sovjetologien eli Lännen experttien kirjoituksia Neuvostoliitosta, valmistelin jopa
tältä pohjalta väitöskirjaa. Tässä yhteydessä luin melkein kaikki kirjoitukset, joissa käsiteltiin eri skenaarioita Neuvostoliiton tapahtumien
mahdollisesta kehityksestä. Jotain
perestroikan tapaista ennusti vain
sovjetologi ja vain yhtenä versiona
yhteensä viidestä versiosta.
Hyväksyttiin perestroika
sosialismin puolesta
Vastakohtana yleiselle mielipiteelle siitä, että Brzezinski oli kaiken
jo suunnitellut, käytännöllisesti kat
soen kaikki Lännen expertit eivät
ennustaneet Neuvostoliitolle mitään vakavia muutoksia. Kun taas
perestroika, jonka alkamista Lännen asiantuntijat eivät edes aavistaneet, oli kuitenkin alkanut, nämä
asiantuntijat saivat hatkat Pohjoisamerikkalaisista hallituselimistä.
Kaikesta huolimatta peres
troikan lähestyminen oli ennustettavissa ja sen teki v. 1978 meidän Kommunistinen Etujoukkoryhmämme. Toisaalta me emme
kertoneet laajasti johtopäätöksistämme kenellekään. Eikä vain siksi,
että turvallisuuselimet olisivat voineet tulkita niitä ”Neuvostoliiton
valtio- ja yhteiskuntajärjestelmää
halventaviksi väitteiksi”. Tilanne oli
nimittäin se, että valtaosa väestös-

tä ja jopa neuvostovastaisista aineksista oli sitä mieltä, että vallitseva järjestelmä on käytännössä ikuinen, eivätkä uskoneet mihinkään radikaaleihin muutoksiin, vaikka perestroika olikin jo ovella.
Me emme olleet tietenkään
mitään toisinajattelijoita, päinvastoin, me pyrimme estämään kapitalismin palauttamisen. Eikä ollut sattuma, että ohjelma- asiakirjassa, joka laadittiin v. 1987 meidän perustamalle ja Neuvostoliiton
ensimmäiselle kansalaisjärjestölle,
sen päätehtäväksi julistettiin ”taistelu perestroikan sosialistisen luonteen puolesta”.
Liittolaisten etsintää
Tämän taistelun kuluessa me pyrimme etsimään koko ajan liittolaisia osallistumalla esimerkiksi Moskovan kansanrintaman perustamiseen (jonka johtoon alusta alkaen
hankkiutuivat liberaalit ja aateveljiä ei näin ollen sieltä löytynyt) ja
Marxilaiseen foorumiin, auttamalla Sojuz-parlamenttiryhmän
toimintaa (toimin jopa tämän ryhmän epävirallisena neuvonantajana
ja sain siitä palkkaa). Me osallistuimme myös vaaleihin. Ja vaikka minut
kahdesti hylättiin vaaliehdokkaana,
niin siitä huolimatta saimme yhden
paikan Moskovan kaupungin- ja yhden paikan Moskovan läänin neuvostoihin.
Mutta vakavien aikaansaannosten saavuttamiseksi tarvittiin
puoluejohdon ”terveiden voimien”
tukea. Loppujen lopuksi siinäkin
onnistuttiin. Saimme käyttöömme
erään tontin oman kirjapainon rakentamiseksi ja asiantuntijat alkoivat valmistella projektin asiakirjoja.
Mutta valitettavasti koitti kesä 1991
ja sitten myös elokuu.
Omintakeisiin kombinaatioihin eksynyt M.S.Gorbatshov provosoi (tai jopa itse järjesti) elokuun
vallankaappauksen, jonka tuloksena hän menetti todellisen valtansa ja lisäksi kavalsi puolueensa, jota
hän ei enää tarvinnut. Entinen puoluetoimitsija Jeltsin allekirjoitti asetuksen NKP:n toiminnan keskeyttämisestä, jonka kuolemaan asti säikähtänyt Korkein Neuvosto myös
hyväksyi mukisematta.
Jälleen ”mitä on tehtävä?”
Vakaumukselleen uskollisille kommunisteille asettui kysymys: mitä on
tehtävä? Periaatteessa oli olemassa
kaksi mahdollisuutta: NKP:n uudestisyntyminen tai eräänlaisen uuden
kommunistisen puolueen perustaminen. Ottamalla huomioon se,
että NKP:ssä toimi jo siihen aikaan
useampia järjestöjä, uusia puolueita saattoi myös syntyä useampia.
Tämän lisäksi yksikään analyytikko
ei uskaltanut ennustaa, liittyvätkö
kommunistit uuteen järjestöön.
Pääargumenttina NKP:n uudestisyntyä vastaan oli tavallinen
pelko vainojen edessä ja vainojen
uhka oli todella realistinen. Kommu-
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nismin vastaisen hysterian oloissa
työ NKP:n uudestisyntymiseksi vaati tietynlaista urhoollisuutta. Toisaalta vihamielisen propagandan vaikutuksesta, joka oli vuosikausia kaatanut lokaa puolueen päälle, tietty osa
kommunisteista oli vilpittömästi sitä mieltä, että maamme kommunistisen liikkeen historia on aloitettava
tyhjältä pöydältä.
Minun on vaikeata puhua
ehdottomasti siitä, mitä nimenomaan kokivat puolueen sisäisten virtausten johtajat, kuultuaan
NKP:n hajottamisesta, mutta kyseisten tunteiden joukossa oli varmasti
myös iloa. Nyt ei ollut olemassa enää
mitään esteitä heidän hartaiden toiveiden toteutumiselle oman uutukaisen, ideologisesti puhtaan kommunistisen puolueen perustamiselle, jolla ei olisi taakkana mitään historiallisia syntejä. Muutamassa kuukaudessa ennen vuoden 1991 loppua näiden liikkeiden ja virtausten
toimesta syntyi useampia vasemmistopuolueita. Valitettavasti jokainen niistä hajosi myöhempinä vuosina ja tuloksena syntyi kymmenkunta järjestöä, jotka tähän päivään
mennessä ovat melkein kaikki poistuneet poliittiselta kentältä.
Pohja NKP:n uudestisyntymiselle alkoi muodostua
Me lähdimme kuitenkin toiselle
tielle. Keskusteltuani alueiden aktivistien kanssa vakuutuin siitä, että shokista huolimatta kommunistien enemmistö vastustaa uusien
puolueiden perustamista. Tämän lisäksi syyskuun alussa eräillä paikkakunnilla alettiin perustaa kommunistien yhdistyksiä, jotka eivät kuuluneet mihinkään puolueeseen. Eräs
sellainen ensimmäisistä perustettiin kaukaiseen Juzhno-Sahalinskin kaupunkiin. Oli selvää, että tästä saattaa muodostua pohja NKP:n
uudestisyntymiselle. Ja niin sitten
myös kävi, että me esitimme tämän
aloitteen yhdessä Kommunistisen
etujoukon ja Marxilaisen perustan
kanssa.
Ilmoitettiin, että perustetaan
Komitea kommunistien yhtenäisyyden puolesta, jonka nimissä
me kirjoitimme Vetoomuksen maan
kommunisteille. Sen allekirjoittivat
Sojuz-liikkeen ajoilta minulle tutut
NKP:n Niznyi Novgorodin kaupunkikomitean 1. sihteeri; NKP:n keskuskomitean sihteeristön jäsen A. Maltsev, Neuvostoliiton kansanedustaja
Kharkovasta L. Suhov (myöhemmin
molemmat eivät enää osallistuneet
millään tavoin Komitean toimintaan) sekä minun silloinen maanmieheni, NKP:n Podolskin kaupunkikomitean sihteeri L. Shipilin (joka
kohta puoleen poistui Komiteasta).

Vetoomuksessa sanottiin, että
NKP:n toiminnan perustuslainvastaisen kiellon ja puolueen johdon toimettomuuden tuloksena puolue
on lakannut olemasta järjestäytynyt poliittinen voima. Vetoomuksen kirjoittajien mukaan ”sellainen
olemukseltaan uusi puolue oli perustettava alhaalta, itse kommunistien aloitteesta, ilman NKP:n entistä
vararikkoutunutta johtoa”. Katsoimme tarpeelliseksi siirtää väliaikaisesti
tuonnemmaksi ”joskus todella vakavia teoreettisia väittelyitä” ja perustaa puolue uudestaan toimintayhtenäisyyden pohjalta kansan etujenhyväksi. Järjestöllisellä puolella me
kehotimme kommunisteja perustamaan aloiteryhmiä kommunistisen
puolueen uudestisyntymiseksi, sekä
valitsemaan edustajia kommunistisen puolueen uudestisyntymisen
edustajakokoukseen, joka myös tulee päättämään maamme kommunistisen liikkeen kohtalosta eli itse
asiassa XXIX edustajakokoukseen.
Vetoomus onnistuttiin julkaisemaan eräässä sen ajan johtavassa vasemmistolehdessä Glasnostissa ja saimme satoja kommunistien
kirjeitä ja puhelinsoittoja eri puolilta maata. Tämän lisäksi käytössämme olivat suhteet meidän entisiin aktivisteihin. Komiteamme pyrki noudattamaan voimassa olevia
puolueen sääntöjä, mutta se ei ollut helppoa. Säännöt eivät luonnollisesti huomioineet tilannetta, jossa
puolue oli hajotettu ja johto oli lähtenyt pakosalle.
Ratkaisu kuitenkin löytyi.
Säännöissä oli eräs kohta, jota ei
koskaan ennemmin ollut käytetty hyväksi. Sen mukaan Edustajakokouksen koollekutsumisen komitea voidaan muodostaa ylimääräisessä puoluekonferenssissa, joka kutsutaan koolle liittotasavaltojen muutaman kommunistipuo
lueen aloitteesta. Me löysimme sellaiset puolueet. Ne olivat Trans
dnestrian työtätekevien kommunistinen puolue (Moldovan Bessarabiassa ei kommunistista järjestöä
ollut) ja Tadzhikistanin kommunistinen puolue, jota ei v.1991 oltu hajotettu.
Päätös NKP:n elvyttävästä
kokouksesta syntyi
Siitä huolimatta meidän asemamme välittömänä järjestäjänä oli epämääräinen. Komiteaan saapui koko ajan väkeä, mutta se oli edelleen
vain aloitteentekijä, ilman mitään
valtuuksia. Tästä syystä jouduimme
suorittamaan matematiikkaa lainaten muutaman iteroinnin.
Ensin me järjestimme Moskovan alueen kommunistien puoluekonferenssin, johon osallistui
Moskovan kaupungin ja läänin lisäksi myös eräiden naapurialueiden edustajia. Moskovan konferenssi hyväksyi asiakirjat, jotka lisätyöstämisen jälkeen muodostivat perustan XXIX edustajakokouksen asiakirjoille. Laajentunut Kommunistien
Yhtenäisyyskomitea sai täydelliset valtuudet järjestää välittömästi valtakunnallisen konferenssin, joka sääntöjen mukaan muodosti järjestelykomitean edustajakokouksen
koolle kutsumiseksi otsikolla ”Kommunistien valtakunnallinen konferenssi NKPn XXIX edustajakokouksen koolle kutsumiseksi”.
Nyt, kuluneiden vuosien tasolta, asettuu pakostakin kysy-
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NKPn keskuskomitean ensimmäinen (pää-) sihteeri
29.8.2022
mys: oliko yleensä realistista perustaa uudelleen NKP yhtenäisenä
kommunistisena puolueena? Eikö
sellainen ratkaisu ollut poliittista sinisilmäisyyttä? Ennen kaikkea tehtävä oli realistinen. Ennen kaikkea silloiset antikommunistiset asetukset
eivät näytelleet vain kielteistä osaa.
Ne eivät pelottaneet kommunistien
aktiivisinta osaa, mutta toisaalta syrjäyttivät kommunistisesta liikkeestä entisen puolueen nomenklatuuran opportunistisimman osan. Tämä osa joko omaksui matalan profiilin tai ryntäsi suin päin jo lokakuussa 1991 perustettuun sosiaalidemokraattiseen Työtätekevien sosialistiseen puolueeseen. Sellainen tilanne kesti vain lyhyen ajan eli vajaan
yhden vuoden Perustuslaillisen tuomioistuimen tekemään päätökseen
asti, mutta siitä huolimatta ”mahdollisuuksien ikkuna” oli saatu auki.
Tietysti meitä vastaan käytettiin lainvastaisia toimenpiteitä.
Osaa näistä toimenpiteistä, kuten
keskustelujen salakuuntelu ja muut
toimenpiteet, ovat edelleenkin käytössä. Mutta kokonaisuudessaan
toiminta on mahdollista. Siten syntyi ainutlaatuinen tilanne, kun vanha NKP:n ns. sovitteleva osa ei enää
pyrkinyt osallistumaan kommunistisen liikkeen toimintaan.
Mutta toisaalta subjektiiviset olosuhteet olivat meitä vastaan. Huolimatta siitä, että valmiita
tulemaan heitä vastaan, uusien perustettujen vasemmistopuolueiden
johtajat kieltäytyivät osallistumasta
NKP:n eheyttämiseen ja uskaltautuivat kommunistisen liikkeen hajottamiseen. Tuolloin on jopa hauskaa se,
että he esittelivät juuri meidät puolueen hajottajina, vaikka yritys herättää henkiin melkein sata vuotta
olemassa ollut puolue ei voinut mitenkään tarkoittaa puolueen hajottamista. Hajottaminen on sitä, kun
puolue yritetään repiä eri osiksi perustamalla sen jonkin osan pohjalle
uuden järjestön.
Kuinka työ rahoitettiin?
Lukijoille saattaa herätä kysymys:
mistä me hankimme rahaa? Muuten täytyy sanoa, että aikanaan tämän kysymyksen esittivät hanakasti meidän ”ystävämme” useista puolueista, vaikka he itsekin järjestivät
samantapaisia tempauksia.
Miten tämä asia ratkaistiin
meillä? Nyt se saattaa tuntua kummalliselta, mutta kukaan ei kustantanut konferenssien ja edustajakokouksien valtuutettujen matkakuluja, vaan edustajat itse maksoivat ns. organisaatiomaksun. Eräällä kokousvaltuutetulla Tsherkassyn
kaupungista Ukrainasta ei ollut riittävästi rahaa matkan tekemiseen ja
hän suoritti satojen kilometrien pitkän matkan paikallisilla sähköjunilla,
vaihtamalla aina välillä junasta toiseen. Muut organisaatiokulut korvattiin rahastosta, joka perustettiin
vuotta ennen edesmenneen SNTLn
kansanedustajan Jevgeni Koganin toimesta, johon minulla oli hyvin lämpimät suhteet. Kun rahaston
rahat loppuivat, niin käytin edustajakokouksen valmisteluihin rahoja,
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Kapitalismin sekasorto on kestämätön

Mikä suomalaisia vaivaa?

Olen seurannut pitkään Kansan äänen kirjoituksia. Varsinkin vaalien yhteydessä siellä on
usein esitetty ajatus, että yhteiskunnan toimivuuden kannalta on
olemassa perustarpeita, joista yhteiskunnan tulee vastata ja huolehtia. Tällaisia välttämättömiä
perustarpeita, joista meidän tulee kollektiivisesti vastata, ovat
esimerkiksi terveydenhoidon-,
vesihuollon-, liikenteen-, postin-,
pankkipalveluiden- ja sähköisten tietoliikennepalveluiden toimivuus.

Muistatte varmaan, kuinka meil
le vielä hetki sitten vakuuteltiin,
ettei vihreää siirtymää kaadeta ns. tavallisen kansan niskoille. Turveyrittäjille korvataan lopettamisesta aiheutuvat kulut.
Fossiilisesta energiasta luopuminen avaa ”taivaan portit” kaikkeen hyvään. Maaseudulle ja sen
asukkaille hyvitetään ilmastonmuutoksen torjunnasta aiheutuvat kustannukset.

Tavalla tai toisella nämä kaikki ovat
alueita, joissa yksityinen bisnes jollain tavalla häärää mukana, tekemässä voittoa. On kuntia, joissa bisnespiirit ovat ”kokeilleet kepillä jäätä” ja yrittäneet saada yksityistettyä
jopa vesibisneksen voittojensa lähteeksi. Nämä yritykset on toistaiseksi kyetty torjumaan. Kansa ei ollut vuosia sitten hereillä, kun kapitalistit varkain hajottivat sähkön tuotannon sen myyntiin ja siirtoon, joka myytiin ulkomaisille yrityksille.
Varsinkin siirtokustannukset on sit-

ten nostettu keinotekoisesti pilviin.
Ainakin viime eduskuntavaalien yhteydessä Kansan äänessä julkais
tiin ”Kansanrintaman yhteiskuntaohjelma. Siinä perusteltiin, että ”energiayhtiöiden tulee olla yhteiskunnallisessa omistuksessa. Energian tuotannon ja jakelun yksityistäminen on johtanut tilanteisiin, joissa harvaan asutuilla alueilla sähkön siirtohinnat ovat
yleisesti suurempia, kuin itse sähkön hinta. Tämä johtaa alueelliseen
eriarvoisuuteen. Energia- ja sähkön
siirtoyhtiöt hamuavat kansalaisten
perusoikeuksien ja turvallisuu
den kustannuksella suurvoittoja.
Tämä tapahtuu maamme huolto
varmuuden – mihin kategoriaan
kohtuuhintaisen sähkön saaminen
myös kuuluu – kustannuksella. Siksi
maassamme koko energia-ala ja siihen kuuluva infrastruktuuri on saatettava julkiseen valvontaan ja perustettava yksi kansallinen valtion
omistama energiayhtiö, joka hoitaa
sähkön siirron, -tuotannon ja -myyn-

nin ja toteuttaa kuluttajille samansuuruiset sähkötariffit koko maassa.”
Jokainen näkee tilanteen, mihin kapitalistinen riistopolitiikka on
maamme johtanut. Nykyinen sähkön hinnoilla keinottelu on johtanut selkeään kurjistumiseen, jota ka
pitalistien uusliberalistinen politiikka ei kykene korjaamaan. On todella luotava kansallinen sähköyhtiö ja
toteutettava kuluttajille saman suu
ruiset sähkötariffit ilman voitontavoittelua. Tuotetun kohtuuhintaisen energian tulee olla kuluttajille tasapuolisesti saatavissa ympäri
maata.
Tänään kietoutuvat yhteen
uusliberalistisen markkinakapitalismin ristiriidat ja USA:n/EU:n
imperialistinen tavoite Venäjän
alueenhaltuun ottamisesta. Vain
sosialismin ja kommunismin kehityslinja pelastaa ihmiskunnan
katastrofilta.
Wanha Seppä
Peräseinäjoki

Yksinäisyys ja yksilöllisyys huipentuu yksinäisiin hautajaisiin
Kun lieksalainen kunnanvaltuutettu pyytää ihmisiä yksinäisten
vainajien arkunkantajiksi, niin
miettiikö hän koskaan, että on ollut itse tekemässä päätöksiä, jotka ovat johtaneet syvään yksinäisyyteen, syrjäytymiseen, masennukseen. Valtuutettumme on
muistanut korostaa, että kuinka
hyvässä kunnossa ”strategisten
mittareiden” mukaan taloutemme on, mittareiden, jotka on valittu kuvaamaan kunnan taloudellista suorituskykyä, ei sitä kuinka
hyvin kuntalaiset voivat, tai kuinka paljon tarvitaan ulkopuolisia
arkunkantajia.
Fyysinen ja henkinen ympäristö
muodostaa sen kokonaisuuden,
josta yhteisöllisyys, sosiaalinen hyvinvointimme rakentuu. Talouden
kuntoa se tietysti edellyttää, mutta ei sitä, että tässä vuorovaikutuksessa yhteisöllisyys uhrataan taloudelle. Jos vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kunnan väkiluku pienenee, kertoo se siitä, että olemme

epäonnistuneet hyvinvoinnin mittaamisessa ja siitä johtopäätösten
tekemisessä. Onko se edellyttänyt
kylien elinvoiman purkamista (koulut, kaupat), keskustaajaman ”nykyaikaistamista” (koulut, terveyskeskus, sillat, tiestö) tai ”tehometsätalouden” hyväksymistä luontosuhteeksemme?
Hyvinvointia on vaikea, mutta
mahdollista mitata aiemminkin,
kuin ulkopuolisten arkunkantajien
määrillä. Koettua hyvinvointia tai
yksinäisyyttä voidaan mitata, mutta ulkoisten, fyysisten tekijöiden
vaikutusta niihin on vaikeampi arvioida. On kuitenkin tutkimusta sii
tä, että kaupunkikuvan muutokset
heikentävät sosiaalisia verkostoja, siis ihmisten välisiä suhteita, ystävyyksiä, joiden rakentaminen vie
vuosikymmeniä, ehkä elämän. Tämä
lienee selvää niille, joiden tie on vie
nyt kyläkoulusta tai -kaupasta keskustaajaman suureen kouluun tai
markettiin, mutta myös niille taa-

jamissa, joiden sosiaaliset verkostot
ovat rakentuneet yhteisten tilojen
ympärille, toreihin, puistoihin, siltoihin, uimapaikkoihin ym.
Ihmisen elinkaari – lapsuu
desta vanhuuteen – rakentuu
erilaisista sosiaalisista suhteista, kaveripiireistä, joissakin fyysisissä ympäristöissä, kotona, koulussa, työpaikoilla, kaupoissa ja muissa
kohtaamispisteissä ja tiloissa. Nämä
rakennetut tilat muodostavat yhteisten muistojen kokonaisuuden,
joka on jatkuvan muutoksen tilassa,
ehkä aika ajoin tarpeessakin? Tämä
tilojen tukema sosiaalisten suhteiden- ja muistojen verkosto, joka
monestakin syystä ajoittain kapenee ja laajenee, mutta ei saisi johtaa
yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen,
eikä lähdön hetkellä siihen, ettei ystäviä ja sukulaisia ole hautaan kantamassa.
Hannu Ikonen
Lieksa

Sähköä riittää joka niemeen notkoon ja saarelmaan ja edullisesti.
Suomi on uusiutuvan energian ja ilmastonmuutoksen esimerkkimaa.
Kohta ei nouse savut omakotitalojen piipuista. Kesämökkien saunojen piiput muurataan umpeen ja aurinkopaneelit lämmittävät kiukaat.
Autojen päästömittauksista ei tarvitse katsastuksissa sydän kylmänä
vapista, kun hurautamme sähköautoilla katsastuskonttoreille. Kaikki
tämä lähes ilmaisella vihreää sähköä
tuottamalla. Kuinka sitten kävikään?
Kylmä uhkaa talvella tulla,
kertovat mediat. Sähköä täytyy alkaa säästää. Kotitalouksissa voi tulla sähkökatkoksia. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii uhrauksia. Bensa
– ja dieselautot romutettaviksi. Sähköautoja tilalle, vaikka sitten sähköä
rajoittamalla. Että näin sitä vihreää
siirtymää hoidetaan, eikä suinkaan
kansan kustannuksella, vai miten se
menee?
Miten suomalaiset suhtautuvat vihreän siirron kusetukseen?
Kapinako uhkaa? Mitä vielä. Nöyrä
Suomen kansa ottaa kiltisti mitä ylhäältä annetaan. Suomalaiset alkavat ruoskia itseään. Kun luen eri

laisia keskustelupalstoja, lehtien
näpyjä, niissä mietitään keinoja, miten säästämme sähköä!
Sähkön hinta nousee pil
viin, eivätkä suomalaiset kyseenalaista, miksi? Säästetään, kun kerran eduskuntaa myöten annetaan
ymmärtää sähköstä olevan pulaa.
Kaiken lisäksi tuo pahuksen Putin ja Venäjä. Russofobia on istutettu suomalaisiin imeväisistä alkaen.
Venäjän uhalla päättäjämme voivat
uunottaa suomalaisia mielin määrin.
Mihin hävisi yhtäkkiä hätä ilmastomuutoksesta? Käyvätkö maihinnousutaistelulaivat, Naton taistelukopterit ja hävittäjät pyhällä hengellä,
vallatessaan Suomen maaperän?
Toistuvasti Naton kanssa harjoitellaan, eikä yksikään päättäjä ole huo
lissaan ilmaston saastuttamisesta.
Suomalaiset jopa taputtavat
käsiään, mediat riemuitsevat esi
tellessään sotakoneita. Lähetämme
aseita sotaa käyviin maihin, ettei
vahingossakaan saataisi rauhaa aikaan. Toisella kädellä valtiojohtomme surutta saastuttavat maapalloa
sotakiihkoiluillaan ja toisella kädellä komennellaan suomalaisia uhrautumaan maailman pelastamiseksi.
Ja me suomalaiset vain
alamme sammutella valoja, väännämme pattereita pienemmälle,
haisemme hielle tukat rasvaisina,
kun säästämme energiaa käymättä
saunassa tai suihkussa. Mitä muuta
voi sanoi kuin: Olemme me aika ihmeellinen, pitkämielinen kansa. Milloin huomaamme kuinka meitä vedätetään?
Hannu Tiainen, 12.8.2022

Historian opetus unohtui
Äskettäin Eestin ulkoministeri
Urmas Reinsalu esitti, että Venäläisten pääsy tulisi rajoittaa koko
EU:n alueelle. Hän esittää otettavaksi käyttöön Latvian mallin,
jossa maahantulijan pitää ilmoittaa tuomitsevansa ”Putinin sodan
Ukrainassa.”

Eestissä kuuluu ääniä, jotka halua
vat kollektiivisen rangaistuksen Venäjän kansalle, kun he hyväksyvät
maansa politiikan. Wanha Seppä
puolestaan katsoo, että Suomen
ja Eestinkin politiikka on selkeän fa-

sistista. Siihen liittyy rasistinen suhtautuminen venäläisiin, halu anastaa Venäjän luonnonvarat ja eristää
Venäjä sekä toteuttaa Naton ylivalta.
Ei kuitenkaan voi sanoa, että
tämä on vain valtionjohdon näkemys. Jos gallup tutkimuksiin on uskominen, myös tavallinen kansa on
niellyt meilläkin nämä valheet. Hitlerin tapaan tämäkin upposi kansaan.
Kysynpä vaan, mikä meitä odottaa?
Wanha Seppä
Peräseinäjoki

Akoholikysymys on yhteiskunnallisesti ratkaistavissa
Alkoholismista on aikojen saatossa kirjoitettu varmaan miljoonia juttuja. Silti se edelleen elää
keskuudessamme, vaikka moni
jo toivoo siitä päästävän eroon
mahdollisimman pian, ettei kenenkään tarvitse enää sairastua
siihen.

sekä ammatillisen ja poliittisen
valveutumisen puutteet. Kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja
niiden ratkaisemiseen jonkin verran
katoavat, kun aivot saavat annoksen alkoholia tai jotain muuta huumausaineeksi luokiteltavaa tuotetta.

Joskus 1970-luvulla hallituksessa
pääministerinäkin toimineen Ahti
Karjalaisen taudinkuvan mukaan alkoholismista alettiin puhua ”henkilökohtaisena ongelmana”. Alkoholismi ei sinällään tunne luokkarajoja, vaan periaatteessa siihen voi sairastua kuka tahansa yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Alempana olevan työväenluokan edustajat
vain näkyvät esim. katukuvassa helpommin.
Alkoholismin
haitat
ja
seuraukset ovat yhteiskunnallisia. Niistä voisi mainita vaik
kapa
liikenneonnettomuudet,
työtapaturmat, taloudelliset menetykset, köyhyyden ja rikollisuuden,
asunnottomuuden, särkyneet kodit

Mitä sitten on tarjolla ratkaisuksi alkoholin aiheutta
miin haittoihin? Monien ajatukset suuntautuvat tässä tilanteessa
epäilemättä AA-liikkeen puoleen.
AA-liike perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1935 ja Suomeen ensimmäiset ryhmät tulivat 1948. AA:n
mukaan alkoholismi on parantumaton sairaus, josta on mahdollisuus toipua 12 askeleen hengellisen ohjelman avulla. Nimenomaan
hengellisen, sillä 12 askeleesta seitsemän viittaa suoraan korkeimpaan
voimaan.
Minä ajauduin kokeiluis
sa
alkoholismiin
saakka, addiktoiduin, eli tulin riippuvaiseksi päihdyttävistä aineista, joi-

ta yleisesti huumausaineiksi luo
kitellaan. Huhtikuussa 2001 korkki
meni lopullisesti kiinni ja siitä alkoi
toipuminen. Alkoholismi on minussa säilynyt koteloituneena ja ryyppyjä ottaessani alkoholismi minussa
jälleen aktivoituisi. Minua viisaam
mat puhuvat tässä yhteydessä solumuistista. Enkä enää aloittaisi ns.
puhtaalta pöydältä, vaan jatkaisin
melkein suoraan siitä, mihin edellisellä ryyppykerralla olin päässyt.
Tätähän jo vuosia puhdistunut elimistöni ei kestäisi, vaan kaiken tie
tämyksen mukaan en olisi enää
pitkäikäinen. Suomessakin kuo
lee vuosittain noin tuhat henkilöä
pelkästään alkoholimyrkytyksiin,
siihen vielä muut huumeet päälle.
Voin rehellisesti myöntää,
että minäkin turvauduin aluksi AAkerhojen antamaan apuun. Sanoisin pari vuotta AA-ryhmissä käyntiä riittävän kenelle tahansa, mutta näin niitäkin, jotka loppuelämänsä käyvät palavereissa. Alkoholismi

on kurja sairaus, mutta ei pidä jäädä
märehtimään ja muistelemaan miten kauheaa se välillä oli, vaikka
muutamat vuodet aloituksesta oli
vat ihan hyviäkin, kun mukana ei
ollut vielä puuduttavaa ja pakon
omaista juopottelua.
Tunnettu Yhdysvaltalainen
psykologi, rationaalis-emotionaalisen käyttäytymisterapian (REBT)
kehittäjä Albert Ellis kirjoitti Emmett Veltonin kanssa kirjan ”When
AA Doesn’t Work For You. Rational
Steps to Quitting Alcohol”(Barricade
Books,1992) mitä voi suositella kaikille, jotka ovat luulleet, että AAkerhojen toiminta on ainut ratkaisu
alkoholi- ja yleensä päihdeongel
miin. Näinhän asia ei kuitenkaan
todellisuudessa ole.
Alkoholista, kuten ei muistakaan huumeista, ei varmaan koskaan päästä kokonaan eroon. Haittoja kuitenkin voitaisiin vähentää
luomalla
yhteiskuntajärjestys,
missä kansalaiset todella itse saisi
vat päättää kohtalostaan. Suurtuo-

tantovälineet tulisi kansallistaa itsehallinnollisina yksikköinä niille, jotka
varsinaisen työn tekevät.
On otettava ratkaiseva askel
kohti sosialistista, suunnitelmallista markkinataloutta, joka toteu
tuessaan antaisi mahdollisuuden
tasavertaisempaan kilpailuun, missä
raha ei määräisi kaikkea toimintaa.
Ei olisi enää epädemokraattista tilannetta, missä toiset tekevät työn,
toisten korjatessa työstä saadut voitot.
Silloin kun on mielekäs elämä,
ei päihteet ole niinkään pinnalla. Alkoholikysymys on yhteiskunnallisesti ratkaistavissa, mutta se
edellyttää yhteiskuntakehityksen
siirtymisen kohti sosialismia, joka
maailmanmitassa vallitsevana antaa
lopulta tilaisuuden kehittyä kommunistiseksi, luokattomaksi ja itsehallinnolliseksi järjestelmäksi.
Kai Leivo
Lohja
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Seuraava Kansan ääni (5/2022) ilmestyy ma. 31.10.2022.
Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla toimituksessa
su. 23.10.2022.
Ukrainassa Naton eskalaatiosodan syntytapahtumat muistuttavat toiseen maailmansotaan
johtaneita tapahtumia, koska
myös silloin valmistauduttiin
Venäjän jakamiseen imperialistivaltojen kesken. Kansan ääni
selvitti 9-osaisessa artikkelisarjassa sitä diplomaattista toimintaa, joka edelsi toista maailmansotaa. Julkaisimme nämä kirjoitukset yhtenä koosteena ”Toisen maailmansodan syylliset”.
Tämän aineiston kautta pääsette nopeasti kärryille siitä, mikä
on Naton eskalaatiosodan tausta. Aineisto löytyy osoitteesta
www.kommunistienliitto.com/
opintomateriaalit

joita saatiin Kansanlehti - puoluelehden tilausvaroista. Ehkä se ei ollut
kaikkein onnistunein ratkaisu, mutta
jos sanotaan, että tässä tapauksessa
sanatarkasti tavoite pyhittää keinot,
useissa paikoissa kieltäydyttiin lehden painamisesta ja jos siihen suostuttiin, niin ”shokkiterapian” tuloksena hinnat kasvoivat nopeasti ja raha riitti ainoastaan vain parin lehtinumeron painamiseen.
Edustajakokous
Sitten koitti edustajakokouksen avajaispäivä. Edellisenä päivänä olin sopinut erään aktivistimme, lääketieteiden tohtorin; akateemikko Aleksei Asadovich Seid-Guseiovin
kanssa, että varhain seuraavana aamuna hän vie minut kokouspaikalle Pushkinoon. Aleksei Asadovich
saapui hakemaan minut huomattavasti etuajassa eli kello kuusi aamulla ja sen tuloksena edustajakokous onnistuttiin pitämään sovitussa paikassa.
Ehdimme paikalle vain hetkeä
ennen paikallisviranomaisia ja silovikkeja (paikalle saapui jopa 4
bussillista OMONin väkeä - Lännessä tätä väkeä nimitetään mellakkapoliisiksi), joiden tehtävänä oli estää kokousväen pääsy kokouspaikalle. Mutta paikalle saapuvien lehtimiesten läsnä ollessa OMON ei uskaltanut tappeluun meidän järjestysmiesten kanssa. Mutta kokousta yritettiin kuitenkin häiritä. Ensin
Pushkinon paikallisen administraation johtaja vaati tyhjentämään kokoussalin, vaikka olimmekin maksaneet tarpeelliset vakuusmaksut,
sitten saliin saapui paikallisen neuvoston edustajiksi ilmoittautuneita
provokaattoreita, jotka kovilla huudoillaan ja vaatimuksillaan tyhjentää kokouspaikka yrittivät keskeyttää puoluekokouksen. Lisäksi paikalle saapui humalaisia nuoria miehiä, jotka provosoivat tappelun. Tätä menoa jatkui useita tunteja 1. kokouspäivänä.
Kaikesta häirinnästä huolimatta puoluekokous kuitenkin pidettiin. Siihen osallistui yhteensä 83
kokousvaltuutettua seitsemästä liittotasavallasta (Itämerenmaat, Valko-

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.
Seuraava opintotiimi 8.9.-22 Hermannin kerholla,
os. Hämeentie 67 Helsinki klo18.30. Aiheenamme on
”VFKP:n kommunistien näkemys Naton eskalaatiosodasta Ukrainassa. Opintoteeman esittelee Heikki Männikkö.
Seuraava opintotapahtuma järjestetään lauantaina
29.10.2022 klo 13.00 samassa paikassa. Aihe: sosialistinen
maailmanjärjestelmä. Opintoteemaan liittyen suositeltavia aineistoja: Lenin, Toisen internationaalin vararikko,
Huhtikuun Teesit ja Kirjeitä kaukaa; Kansan ääni 6/2021
ja 1-4/2022, Sosialistinen ja kommunistinen yhteiskuntajärjestelmä sivuilta 14; Kommunistien Liitto, Neuvostoliiton merkitys ihmiskunnalle (KL:n nettisivu/opintomateriaali); KTP, Työväenluokka ja luokkataistelu tänään-Pariisin kommuunista 2000-luvulle (KL:n kotisivu/opintomateriaalit) ja Kommunistien Liitto, Dialektisen materialismin perusteet.

EVKR toimii
EU:n Vastaisen Kansanrintaman
johtokunta kokoontuu torstaina 8.9.2022 klo16.30 Hermannin kerholla os. Hämeentie 67,
Helsinki. Kokous pidetään myös
videokokouksena.
Käsitellään mm. seuraavia
asioita: (1) Katsotaan kansanrintaman kehittämisen kysymyksiä (2) Kansainvälisen yhteistyön
kysymyksiä, (3) Syksyn ja talven
opinto- ja julkaisutoimintaa (5)
Ajankohtainen lehti- ja järjestötyö.
(6) Kannanotot ja arviot: Kokouksen yhteydessä pidetään Kansan ää
nen toi
mituskunnan ko
kous. Arvioimme edellisen KÄ:n
numeron (4/22) sisältöä ja suun
nittelemme lehden seuraavaa
numeroa (5/22). Kokouksen jälkeen opintotilaisuus 18.30, aihe:
sosialistinen ja kommunistinen
yhteiskunta.
Tervetuloa. Tilaisuus järjestetään yhdessä Kom. Liiton kanssa.

Kommunistien liiton vuosikokous

NKP:n uudestisyntyminen: 30 vuotta eheyttäv...
Jatkoa sivulta 17

”Marxilainen lauantaitiimi jatkuu”

Sivu 19

Venäjä, Moldova, Ukraina, Turkmenistan ja Venäjä), jotka edustivat 56
000 kommunistia. Moskovaan saapunut Uzbekistanin edustaja ei ehtinyt paikalle kokouksen ennenaikaisen päättymisen johdosta. Näin ollen kaikki Puolueen sääntöjen vaatimukset tuli täytettyä.
Toiminta on jatkunut 30
vuotta
Edustajakokouksessa oli läsnä Kreikan kommunistisen puolueen edustaja. Tervehdyset kokoukselle lähettivät Unkarin sosialistinen työväenpuolue ja Vietnamin kommunistinen puolue.
Seuraavana päivänä pidettiin
juuri valitun uuden NKP:n keskuskomitean täysistunnon järjestyskokous. Ja uudestaan meitä oli vastassa OMON (mielenkiintoista, että jopa meihin vihamielisesti suhtautuva Pravda-lehti, tietenkin NKP:n nimeä mainitsematta, tuomitsi myöhemmin laittoman tempauksen ja
julkaisi jopa poliisin pöytäkirjan tästä tapauksesta. Onneksi silovikit eivät silloin vielä uskaltaneet rynnätä tiedotusvälineiden toimituksiin
(täysistunto pidettiin Kansanlehtemme toimituksessa) eivätkä uskaltaneet piestä lehtimiehiä. Näinollen lausuntoni jälkeen siitä, että se ei
ole teidän asianne, kuka ja mitä varten pitää täällä kokoustaan, silovikit
vain poistuivat paikalta.
NKP:n uutta johtoa odotti jännittävä, joskus jopa vaarallinen
työ työtätekevien etujen, demokratian ja maan yhtenäisyyden puolustamiseksi, Leninin mausoleumin
suojelemiseksi, Jeltsinin Perustuslain kansanäänestyksen boikotoimiseksi joulukuussa 1993, Protestipäivien järjestämiseksi kansan elintason alentamista vastaan, lain hyväksyminen osittaisen hyvityksen
maksamisesta Säästöpankin asiakkaille inflaation kasvun takia, - kaikkiin näihin asioihin NKP on tuonut
merkittävän ja joskus jopa ratkaisevan panoksensa. Meitä odottavat
uudet koettelemukset ja olen varma, että puolueemme selviää niistä kunnialla.
Sergei Skvortsov, 29.08.2022
NKPn keskuskomitean ensim
mäinen (pää-) sihteeri

Kommunistien Liiton vuosikokous järjestetään torstaina
8.9.2022 klo 17.30 Hermannin kerholla, os. Hämeentie
67 Helsinki. Kallitus kokoontuu klo 16.30 yhteiskokoukseen
EVKR:n hallituksen kanssa.
Käsitellään vuosikokousasiat, syksyn ja talven toimintaa
sekä järjestölliseen ja ideologiseen työhön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja mm. seuraavia asioita: (1) Kansanrintaman kehittämisen kysymyksiä, (2) Ajankohtaiset kansainvälisen yhteistyön kysymykset, (3) Opinto ja julkaisutoiminta (4) Ajankohtainen lehti- ja järjestötyö, (6) Kansan äänen 4/2022 arviointi ja seuraavan numeron 5/2022 ideointi.
Opintopiiri kokouksen jälkeen klo 18.30, aihe: VFKP:n kommunistien
näkemys Naton eskalaatiosodasta Ukrainassa. Opintoteeman esittelee Heikki Männikkö “

Tervetuloa jäsenet ja ystävät, Koronasuojat !

Suosittelemme kotisivuja ja blogeja
http://www.pohjois-korea.com
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

Os. Karstulantie 2 A 5, 00550 Helsinki

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

Danske Bank FI61 8058 0710 5328 82

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
SP FI80 41080010 3882 24

Juche-aatteen opintoyhdistys

Tilaa suomenkielistä aineistoa Juche-aatteesta!
www.jucheaate.com
juche.aate@saunalahti.fi
puh. 045 671 3408

KOMINFORM

Päivän uutisotsikot:

https://www.facebook.com/sipila.heikki?ref=bookmarks
https://vk.com/id430603986

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 toivotaan keskustelua marxilaisen yhteiskuntatieteen lähtökohdista.
Linkitettäessä näihin ryhmiin
artikkeleita on toivottavaa lisätä oma kommentti ja lähde.
Noudatetaan nettietikettiä.
Rasistinen ja fasistinen mate
riaali poistetaan.
JULKAISIJAT:
Suomen Työväenpuolue STP,
EU:n Vastainen Kansanrintama
ry., Kommunistien Liitto ry.
POSTIOSOITE:
Vellamonkatu 6 A 1, 00550
Helsinki
PUHELIN:
0440103450
PÄÄTOIMITTAJA:
Tommi Lievemaa
ILMOITUSHINNAT:
Järjestöt: 0,50 €/pmm
Muut 1 €/pmm
TILI:
OP FI08 5541 1420 0279 66
PAINOPAIKKA:
Botnia Print Oy
ISSN- TUNNUKSET:
ISSN-L 2243-4046
ISSN 2243-4046 (Painettu)
ISSN 2243-4054 (Verkkojulkaisu)

K ansanääni

Sivu 20

Nro 4/22

Tähän on tultu - demokratia on ihmeellistä
Kokoomustaustaisen presidentti Sauli Niinistön mukaan Nato-jäsenyyden hakemisen ratkaisivat Venäjän joulukuiset ukaasit, joissa Kreml vaati, että demokraattisten maiden puolustusliitto ei saisi enää laajentua. Natoon liittymisen todellisena syynä ei siis ollutkaan Venäjän hyökkäysuhka Suomeen! Se oli pelkkä veruke. Kaiken
lisäksi Kokoomus haluaisi Suomeen vielä kylkiäisinä Nato-joukkoja
ja Nato-tukikohdan. Tätäkö Suomen tasavallan väestön enemmistö
todella haluaa? Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisinä peruslinjoina v. 1945–2014 olleet sotilaallinen liittoutumattomuus ja
pysyttäytyminen suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella on korvattu Yhdysvaltojen johtamalla Naton eurooppalaisella sotilaallisella ulottuvuudella.

USA:n sota-alus USS Kearsarge vietti 4.-8.8.-22 viikonlopun Hernesaaressa mukanaan 2000 merisotilasta. Näitä se Nato tuo mukanaan. Meidän turvallisuutta se ei lisää.
Vuosikymmeniä ylläpidetyt hyvät
suhteet naapurivaltioomme ensin
Neuvostoliittoon ja sitten sen seuraajaan Venäjän federaatioon on tuhottu täydellisesti ja tietoisesti viimeisen puolen vuoden aikana. Presidentti Niinistö mainitsi 23.8.2022
Suurlähettiläspäivien puheessaan
kaiken luottamuksen Venäjään olevan mennyttä, eikä näköpiirissä ole
aineksia uuteen alkuun. Hänen mukaansa tilanne on nyt jopa kylmää
sotaakin kylmempi. ”Vallitsevissa
oloissa Suomen aiemmasta Venäjäsuhteesta ei ole paljon jäljellä. Luottamus on kadonnut eikä aineksia
uuteen alkuun ole näköpiirissä. Nyt
ei ole yhteyksien rakentamisen aika.
Päinvastoin: kaikki riippuvuudet, joita voidaan käyttää meitä vastaan, on
otettava tarkkaan syyniin. Minkään
ei pidä olla löyhästi kiinni.” Tässä arviossa on tulevalle historian tutkimukselle paljon arvioitavaa.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Naapuruussopimus Venäjän kanssa on lakannut olemasta voimassa. Sen mukaan: Jos Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyök
käyksen kohteeksi, sopimuspuolet
eivät käytä eivätkä salli aluettaan
käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan
ja kumpikin pidättyy myös sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.
Suomen liittäminen Natoon
käynnistettiin määrätietoisesti jo
heinäkuussa 2014. Tuolloin Suomen presidentti Sauli Niinistö ja ulkopoliittinen ministerivaliokunta
päättivät Suomen allekirjoittavan
Suomen ja Yhdysvaltojen johtaman

Naton välisen isäntämaasopimuksen. Maamme kutsui Nato-joukkoja
harjoittelemaan sotaa. Suomesta tuli näin nätisti Naton ulkojäsen. Meiltä kansalaisilta ei tietenkään kysytty yhtään mitään. Naton johdolla on
ollut kahdeksan vuotta aikaa pohtia
Suomen 1300 km pitkän itärajan sotilaallista merkitystä. Demokratia on
ihmeellistä.
Venäjän hyökättyä Ukrainaan
puoli vuotta sitten suomalaisten
mielipidetiedustelumielipide muuntui mediassa äkkiä ja paniikinomaisesti Nato-myönteiseksi. Aikaisemmin jo vuosikymmenien ajan väestömme enemmistö suhtautui aina
kielteisesti sotilasliitto Natoon liittymiseen. Ylen 15.3.2022 julkaiseman kyselyn, johon osallistui ruhtinaalliset 1 378 vastaajaa, mukaan 62
% tähän kyselyyn vastanneista kannatti tuolloin Nato-jäsenyyttä. Ylen
Taloustutkimuksella teettämä kysely toteutettiin internetpaneelissa
9.–11.3.2022. Mielipidekysely vaatimattomine otantoineen ei ollut niin
kattava kartoitus suomalaisten Nato-mielipiteistä, jotta siitä olisi voinut vetää näin totaalista johtopäätöstä. Gallupissa ei edes tiedusteltu,
pitäisikö Suomen liittyä Natoon, jos
Kreml kieltäisi Naton laajentumisen.
Valtion ylin johto eli presidentti sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset ministerit
päättivät 15.5.2022 virallisesti siitä,
että Suomi hakee sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Meiltä kansalaisilta
ei tietenkään taaskaan kysytty mitään. Annetut lupaukset kansanäänestyksestä Natoon liittymisen suh-

Toimituksen tiedote
Venäjän Federaation kommunistisen puolueen kommentti
ja vastaus Kansan äänessä 3-22
julkaistuun toimituksen kirjoitukseen ”Kriisin taustalla USA:n
ja sen Nato-liittolaisten tavoite
yksinapaisesta maailmasta”.
Allaoleva on lyhyt selvitys VFKP:n
vastauksen sisällöstä. Sen konekäännetty ja toimitettu alkuperäinen versio kokonaisuudessaan tullaan julkaisemaan myöhemmin Kansan äänen numerossa 5-22. Lehden numero 4-22 ilmestymisen jälkeen se on luettavissa myös verkosta osoitteesta: https://www.kommunistienliitto.com/ajan-ulkopolitiikka

Koska VFKP:n kirjoitus on pitkä
ja sisältää lukuisia yksityiskohtia Ukrainan tilanteesta ja siihen
liittyvästä Venäjän Federaation erikoisoperaatiosta, niin koko tekstin
sisällöstä saanee alustavan yleiskäsityksen alkuperäisistä väliotsikoista:
- Mikä ohjasi kommunistista puoluetta kantansa määrittämisessä?
- Kiovan vallankaappaus konfliktin lietsomisen perustana.
- Uusnatsismin kehitys Ukrainassa.
- Erityisen sotilasoperaation syyt
ja luonne.
- Venäjän oligarkian kiinnostus
Ukrainaa kohtaan vai sen puute?
- Missä on muka valmistautu-

teen olivat vain hämäystä, koska
tyhmien kansanjoukkojen mielipiteeseen valtiojohto ei voinut luottaa. Oikeistolaisen pikkujenkkilän
eduskunnassa ei istu enää ainoatakaan kapitalismia ja sitä suojelevaa
Natoa vastustavaa puoluetta. Demokratia on ihmeellistä.
Päästäkseen jäseniksi sotilasliitto Natoon Suomi ja Ruotsi
ovat valmiita tekemään sotilasliitto Natossa tiivistä yhteistyötä Turkin kanssa tiedonvaihtoon, terroristien luovuttamiseen ja yleensä terrorismin torjuntaan liittyvissä asioissa. Suomi ja Ruotsi tuomitsevat yksiselitteisesti kaikki Turkin ja Naton nimeämät terroristijärjestöt, jotka tekevät hyökkäyksiä Turkkia vastaan,
ja ilmaisevat syvää solidaarisuutta
Turkille ja terrorismin uhrien omaisille. Turkin kanssa solmitussa sopimuksessa ei mainita kuitenkaan mitään arvaamattoman Turkin itsensä terrorisoimista, sortamista ja sen
sotatoimien kohteena olevista kurdeista.
Jos YLE, UPI, Hesari ja muu
valtamedia eivät olisi pelotelleet
suomalaisia Venäjällä, suostutelleet ja manipuloineet näitä vuosikymmeniä liittymään sotilasliitto Natoon, kuinka monta prosenttia suomalaisista todella kannattaisi kansanäänestyksessä sotilasliitto
Natoon liittymistä? Vuosikymmeniä kylvetty viha ja Venäjällä pelottelu tuotti vihdoinkin toivotun tuloksen eli Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden romuttamisen
ja maamme siirtymisen Yhdysvaltojen etupiiriin. Toistaiseksi Venäjä ei
ole hyökännyt aseellisesti Suomeen
eikä sillä näytä olevan edes tarvetta tai kapasiteettia moiseen. Nato
sai halvalla haluamansa. Demokratia on ihmeellistä.
Matti Laitinen, 24.8.2022
Vanhukainen, omaishoitaja ja
rauhanmies

Miten pääministeri Sanna Marinin nykyiseen tilanteeseen tulisi
suhtautua?
Pääministeri Sanna Marinin vapaa- ja osin työajan edesottamukset
ovat viimeisen vajaan vuoden aikana nostattaneet toistuvasti kohuotsikoita. Pääministeri on joutunut julkisuudessa selittelemään ja
pyytelemään anteeksi kännisiä toilailuitaan erilaisten kakkosluokan
julkkistyrkkyjen seurassa. Tämän epämääräisen, pääministeri Marinin seurassa pyörivän jauhojengin toiminnasta julkisuuteen vuotaneet kuvat ja videot ovat jo pitempään herättäneet hämmennystä tavallisissa kansalaisissa, lopulta myös itse demaripiireissä. Syntynyttä kohua vähentääkseen pääministeri on käynyt myös ”vapaaehtoisessa” huumetestissä. Toistuva sirkus pääministerin ympärillä
on antanut vakavat perusteet epäillä pääministerin omaa ymmärryskykyä asian suhteen.
Pääministeri Sanna Marin on ulkoa ohjattu
Jokainen rehellinen ja realistinen vasemmistolaisesti ajatteleva kansalainen menetti luottamuksensa pääministeri Sanna Mariniin ja hänen johtamaansa hallitukseen viimeistään toissa vuonna EU-koronatukipaketin
käsittelyn alkaessa. Fiksuimmilla tätä luottamusta Sanna Mariniin ei ollut
alun alkaenkaan. Kansikuvatytön muuttuminen kovan linjan ääri-natomieliseksi sotahaukaksi antaa hänestä nykyään entistä vastenmielisemmän tannerilaisen vaikutelman. Maailman talousfoorumin (WEF) ”nuorten globaalien johtajien” koulutusohjelman läpikäyneen Marinin toiminta viittaa siihen, että hänellä tuskin on enää ollenkaan omaa ajattelua jäljellä. Kuluvan vuoden keväällä yllättäen tehty matka Bilderberg-ryhmän
kokoukseen Washingtoniin kertoo paljon pääministeri Marinin taustalla
olevista todellisista neuvonantajista. Tuolla matkallaanhan Marin poseerasi näyttävästi Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen, clintonilaisen demokraatin ja sodanlietsojan Nancy Pelosin kanssa Yhdysvaltain
tähtiliput taustalla liehuen.
Miksi todelliset taustavoimat eivät puutu pääministerin käyttäytymiseen?
Varsin outoa Marinin tilanteessa on se, että kokenut valtionhoitajapuolue
sdp seuraa sivusta pääministerinsä ja tämän jauhojengin toimintaa millään tavoin siihen puuttumatta. Ilmeisesti Sanna Marinin ja samalla Suomen hallituksen toimintaan ei muiltakaan osin ole enää pitkään aikaan
ollut demaripuolueella mitään kosketusta. Sanna Marinia tosiasiallisesti
ohjaksissa pitävät tahot puolestaan ovat ilmeisesti antaneet kaiken toistuvasti tapahtua, koska tällä sirkuksen pyörittämisellä halutaan peittää
samanaikaisesti tapahtuvia huomattavasti merkittävämpiä asioita. Nämä
liittyvät ensinnäkin Euroopan unionin tietoiseen ajamiseen entistä katastrofaalisempaan talous- ja energiakriisiin tavoitteena Venäjän tuhoaminen.
Tämän EU:n syöksykierteen lopputuloksena ei voi olla muuta
kuin alati syvenevä liittovaltiokehitys – yhteinen velanotto ja yhteinen budjetti. Toisaalta taustalla on mitä ilmeisimmin Suomen valmistaminen tulevaan sotakurjuuteen, jota varten uudet hallituskuviot lienee
jo mietitty valmiiksi. Joka tapauksessa sekä EU:n, että Naton näkökulmasta Sanna on tehtävänsä tehnyt ja Sanna saa mennä – vaikka bailaamaan.
Voi tosin olla, että hänelle on jo Brysselissä tai Washingtonissa suunniteltu jotakin, mahdollisesti kansainvälistä suojatyöpaikkaa jatkoa ajatellen.

Ei enää sama maa

Onko kyseessä sittenkin henkilökohtainen ongelma.
Kokeeko Sanna Marin Laila Kinnusen kohtalon?

Tämä ei ole enää sama maa,
johon rauhan vallitessa synnyin.
Tämä ei ole enää sama maa,
jota mutsi ja faija byggasivat.
Tämä ei ole enää sama maa,
jolle soin parhaat duunivuoteni.
Tämä ei ole enää sama maa,
jossa tavoiteltiin oikeudenmukaisuutta.
Tämä ei ole enää sama maa,
jossa rauhanliike kukki ja vaikutti.
Matti Laitinen

Suomalaisen iskelmätaivaan kaikkien aikojen kirkkaimman naisartistin
Laila Kinnusen nousussa emotionaalisesti hyljeksitystä, Ruotsiin lähetetystä sotalapsesta parrasvalojen loisteeseen on jotain samankaltaista,
kuin Sanna Marinin nousussa köyhän sateenkaariperheen tytöstä muotimaailman raamatun Voguen sivuille. Kimallusta, loistetta, menestystä,
uusia ”ystäviä” ja shampanjan kuohua. Yliarvoinen kokemus omasta kauneudesta, suosiosta ja menestyksestä on saanut vielä hiljattain Sokoksen
kassana työskennelleen Marinin tuntemaan ehkä ansiotontakin narsistista arvonnousua ja hyvänolontunnetta, jossa kaikki on mahdollista, ja jossa vallitsee itsestä kokemus, että ”minulle kukaan muu ei voi mitään, saan
tehdä mitä huvittaa”. Laila Kinnunen putosi sittemmin traagisesti viihdemaailman loisteesta rappioalkoholisteista koostuneisiin juopporemmeihin ja kuoli lopulta hyljeksittynä ja erakoituneena alkoholistina.
Löytääkö Marin itsensä vielä Betty Ford-klinikalta?

minen imperialistiseen valtaukseen?
- Kommunistisen puolueen asema.
- Maailman yhteisön asenne
Ukrainan tapahtumiin.
Eräänä lähtökohtana VFKP:n
vastauksessa oli erimielisyys
Kreikan kommunistisen puolueen
näkemysten kanssa suihteessa
Ukrainan tilanteeseen ja sen kehittymiseen. Vastauksen laati VFKP:n
toimeksiannosta puolueen aktiivi Dimitri Dimitrijev. Kirjoituksessa suhtauduttiin myötämielisesti
edellä mainittuun Kansan äänen
artikkeliin.

T.

Silminnäkijöiden mukaan pääministeri Sanna Marinin umpikänninen
esiintyminen jauhojengi seuranaan sekä Ruisrockissa, että Helsingin yössä on alkanut näyttää muiden silmissä yhä säälittävämmältä. Sanna Marinin kohdalla merkittävä huomioitava seikka on se, että lehtitietojen mukaan hänen biologinen isänsä kärsi elinaikanaan vaikea-asteisesta alkoholismista. Vaikka nykyisen päihdelääketieteellisen käsityksen mukaan
alkoholismi tai päihderiippuvuus ei ole suoraan perinnöllisiä, on alttius
siihen kuitenkin periytyvää. Samanlaisten ympäristötekijöiden vallitessa
päihdeongelmista kärsineen vanhemman lapsi sairastuu itse päihderiippuvuuteen helpommin kuin lapsi, jonka vanhemmilla ei ole ollut päihderiippuvuutta. On huomioitava sekin seikka, että Sanna Marin on neljävuotiaan tytön äiti. Jossain vaiheessa myös lastensuojeluviranomaisten
on pakko kiinnostua Marinin perheen tilanteesta, mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Ehkä Sanna Marin löytää tässäkin tapauksessa pelastuksen Yhdysvalloista. Ehkä Sanna Marinin amerikkalaiset suojelijat hommaavat hänelle tarvittaessa hoitopaikan Kaliforniasta yksityiseltä Betty Ford-klinikalta.
PK. Hämäläinen
Hämeenlinna

