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Sadat tuhannet palkansaajat, opiskelijat ja eläkeläiset ovat 
torjuneet sss-hallituksen harjoittaman politiikan. Ihmisiä 
pelottaa sodan lietsonta, huolestuttaa valtion omaisuuden 
myynti ja yksityistäminen sekä raivostuttaa julkisten pal-
velujen alasajo. Ainoa järjestäytynyt voima, joka kykenisi 
tämän pysäyttämään on ay-liike, mutta se hirttäytyy ”yh-
teiskuntasopimukseen.” Meidän, jotka emme uusliberalis-
min kaatuessa menetä mitään, tulee ottaa ohjat käsiimme.

Tappaako uusliberalismi maatalouden?” s. 3
Sote-ilveilyn uudet kuviot s. 4
Hallituksen työnäyte ei kelpaa s. 5
Lähi-idän kaaoksen synnytti imperialismi s. 6
Arvioita kommunistien  historiasta osa 5, s. 12
Kommunistien Liitto Meksikossa s. 13
Suomalaiset fasistit (1) s. 15
Menneisyys otettiin takaisin (1) s.16

Helsingissä 12.3.-16  8000 ihmistä protestoi päät-
täjien politiikkaa vastaan (kuva). Opiskelijat oli-
vat kadulla 9.3.-16 ja maanviljelijät 11.3.-16
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Olemme vaarallisen lähellä Natoa ja sotaa. 
EU-USA-akseli vie Natoa kiinni Venäjän rajoi-
hin. Meitä painostetaan tähän uhkapeliin mm. 
”isäntämaasopimuksen” ja muun Nato-yhteis-
työn kautta. Tämä muuttaa geopoliittisen ase-
mamme ja suhteemme Venäjään liittäen mei-
dät Naton sotiin. Siksi luodaan valheellista vi-
holliskuvaa Venäjästä.  Tämä politiikka käy 
meille kalliiksi. Tärkein ulkopolitiikan kysy-
mys kuuluu: ”irti Natosta lopullisesti ja paluu 
puolueettomuuteen”.

Tärkein tehtävä on irrottautua Natosta lopullisesti

Senaatintori täyttyi 11.4.-16, kun paikalle saa-
pui 4000 viljelijää 700 traktorilla. Syynä oli vil-
jelijäperheen kassakriisi ja maksamattomat 
tuet. Tunnuksista heijastui patoutunut kiukku: 
”4 maatilaa lopettaa joka päivä”, ”Miksi se jo-
ka tekee eniten saa vähiten?” tai ”Halpuutuk-
sen hinta näkyy tulevaisuudessa”. Yrittäjätulo 
onkin puolittunut vuodessa n. 10000 euroon. 
Elintarvikkeiden halpuuttamisella kapitalisti 
pyrkii alentamaan palkkoja ja käyttää viljeli-
jää riiston välikappaleena.    

Viljelijät protestirintamaan 700 traktorin voimalla

Suomalaiset eivät hyväksy Natoa, mutta ideologinen
kamppailu Nato-jäsenyydestä käy kiivaana.

Viljelijät osoittivat 11.3.-16 selkeästi, että hei-
dän mittansa on täysi hallituksen politiikkaa.
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Yksityistämissuunnitel-
mat on torjuttava. 

Suurpääoman voitontavoitte-
lu kaikkialla maailmassa on raja-
ton ja pohjaton. Elinkeinoelämän 
valtuus kunta EVA on, julkaissut 
propaganda kirjoituksen, jota 
röyh keästi nimitetään analyysik-
si. Kirjoitus julkaistiin 30.3. Kir-
joittaja Hannu Leinonen ja ti-
etysti kirjoituksen julkaisi-
ja EVA sanovat valtiota Laiskak-
si jättiläiseksi. Niinpä he vaa-

tivat laiskan valtion omaisuu -
den yksityistämistä, sillä heidän mu-
kaansa valtion omistus ei ole tästä 
maailmasta ja tulevaisuudessa en-
tistä vähemmän.

Kirjoittaja vertaa valtion 
omistusta bruttokansantuottee-
seen. Vertailu on huono ensinnäkin 
sen vuoksi, että bkt ei ole kaikilla sa-
ma ja toiseksi sen vuoksi, että se ei 
kerro mitään valtionyritysten syn-
nyn syistä ja merkityksestä. Ne oli-
vat välttämättömiä julkisia sijoituk-
sia, että maan teollisuus saa tiin 

monipuolistettua, kansalle työtä 
ja monipuolinen osaaminen. 

Nämä perusteet eivät ole ka-
donneet mihinkään ja EVA:n vii-
si perustetta on hölynpölyä. Yk-
sityistäminen johtaisi ulkomaisen 
omistuksen lisääntymiseen, fuu-
sioihin, saneerauksiin ja työpaikko-
jen menetyksiin. Yksityistämisestä 
mahdollisesti saatavat tulot syötäi-
siin parissa vuodessa ja valtio me-
nettäisi miljardien vuosittaiset tu-
lot. Menoja olisi jälleen leikattava.

Yksityistämisestä hyötyisi 
vain kansainvälinen suurpääo-
ma, jonka vuoksi kaikki siihen 
tähtäävät suunnitelmat on torjut-
tava.

EU:n Vastainen kansanrintama
johtokunnan kokous 31.3.2016

Valtio omistajana muka laiska jättiläinen
Euroopan unioni, EU oli alkujaan suurpääoman terästeollisuuden 
ikioma projekti. Se on ajan myötä laajentunut yleiseksi kaikki tuo-
tannon alat kattavaksi suurpääomaa tukevaksi järjestelmäksi, joka 
nykyisellään alistaa ja käyttää hyväkseen lähes puolta miljardia 
henkeä.

Tämä oli petos palkansaajia koh-
taan, koska suunniteltu yhteiskun-
tasopimus toteutuessaan merkit-
see useiden miljardien tulonsiir-
toa pienipalkkaisilta ihmisiltä työn-
antajille. Samalla se laskee vuosita-
solla palkansaajien tuloja jopa yh-
den kuukausipalkan verran. Mis-
sään ei kuitenkaan voida osoittaa, 
että tämä ns. kilpailuetu jossain vai-
heessa realisoituisi työpaikoiksi. Sii-
nä ainoas taan kansan toimeentuloa 
alentamalla luodaan suuryrityksil-
le sellaista kilpailukykyä, joka pitää 
osakekurssit nousujohteisella ural-
la ja tuo omistajilleen voittoja. Si-
tä osoittavat osakkeidenomistajille 
jae tut 11 miljardin osingot.

Kaupankäyntiä ja painos-
tusta

On ollut havaittavissa voimakasta 
painostusta niiden liittojen edusta-
jia kohtaan, jotka eivät ole hyväksy-
neet esitettyä yhteiskuntasopimus-
ta. On järjestetty puhutteluja, joissa 
hallituksen, SAK:n sekä STTK:n joh-
don edustajat ovat painostaneet 
yhteiskuntasopimuksen hyväksy-
miseen. On uhattu hallituksen sää-
tämillä pakkolaeilla. On myös tarjot-
tu ”porkkana” eli miljardin verohel-
potuksia kompensaationa tulojen 
menetyksille. Mistä on kysymys sii-
nä, että palkansaajilta leikataan pal-
koista, jota sitten kompensoidaan 
verohelpotuksina? 

Se on tulonsiirto valtiolta 
työnantajille. Verovaroilla kuiten-
kin kustannetaan julkiset ja hyvin-
vointipalvelut. Verotusta tulee kehit-
tää siten, että kaikista tuloista mak-
setaan vero progressiivisesti. Tulo-
jen menetysten kompensointi ve-
rovaroista heikentää yhteiskunnan 
mahdollisuutta huolehtia yhteis-
kunnallisista palveluista ja johtaa 
palvelusten heikentämiseen ja tu-
kee vaatimuksia niiden yksityistämi-
sestä. Käytännössä palkkamenetys-
ten kompensointi verovaroista mer-
kitsee, että palkansaaja itse maksaa 
palkkansa. Tätä meidän ei tule mis-
sään oloissa hyväksyä. Työstä tulee 
maksaa palkka, jolla tulee toimeen 
ja kaikista tuloista tulee maksaa 
progressiivisesti vero.

Suomen malli

Palkansaajia on houkuteltu yhteis-
kuntasopimuksen taakse hyväksy-
mällä palkkapolitiikkaan ns. ”Suo-
men malli”. Tämä tarkoittaa, että en-
nakkoon hyväksytään se, että vien-
tialoille neuvotellut palkkaratkaisut 
määräävät muidenkin alojen palk-
kakehityksen. Tämän mukaisesti 

vientialoille hyväksytään jo ennak-
koon maltilliset ratkaisut ja huonos-
ti palkatut sekä naisvaltaiset alat ei-
vät tulevaisuudessa kykene kuro-
maan kiinni jälkeenjääneisyyttään. 
Tämä toteuttaa juuri työnantajien 
asettamat tavoitteet yhteiskuntaso-
pimukselle: hyväksytään ennakkoon 
leikkaukset, palkkojen alentamisen, 
työttömyyden lisäämisen ja sitou-
dutaan olemaan taistelematta näi-
tä kielteisiä ilmiöitä vastaan eli an-
taudutaan taistelutta kapitalisteille.

Paikallinen sopiminen 
uhkaa sopimusten yleissi-
tovuutta

Alkujaan työnantajien vaatimus oli 
päästä eteenpäin paikallisessa so-
pimisessa. Tämä toteutui siitä huo-
limatta, että työntekijäin edusta-
jien läsnä ollessa työnantajapuo-
li perusteli vaatimuksiaan sillä, et-
tä muutoin ei saavuteta tarpeek-
si suurta kilpailuetua. Tämän pitäisi 
paljastaa jokaiselle sen, että paikal-
lisella sopimisella työnantajat pyrki-
vät yhä suurempiin palkanalennuk-
siin. Tämä uhkaa jo työehtosopimus-
ten yleissitovuutta.

Ay-liike pidettävä osana 
työväenliikettä

Samaan aikaan yhteiskuntasopi-
musneuvottelujen kanssa on pu-
huttu SAK:n ja STTK:n yhdistymi-
sestä suuremmaksi keskusjärjestök-
si. Perusteluna on käytetty sitä, että 

sillä saavutetaan parempi neuvotte-
luasema. Ay-väki kysyy nyt, että ei-
vätkö nämä keskusjärjestöt kykene 
tarvittaessa yhteistoimintaan työn-
antajaa vastaan? Kyse onkin siitä, et-
tä tällä pyritään työväenliikkeestä ir-
ralliseen EK:n kaltaiseen neuvottelu-
järjestöön. Samalla pyritään siihen, 
että mikään jäsenliitto ei asetu vas-
tustamaan keskusjärjestön päätök-
siä. STTK:n piiristä on selkeästi tuotu 
esiin, että uuden suuren keskusjär-
jestön tulee pysyttäytyä puolueet-
tomana työväenliikkeeseen sitou-
tumattomana järjestönä. Tätä ay-
liikkeen irtiottoa työväenliikkeestä 
ei tule koskaan hyväksyä. Taistelus-
sa kapitalisteja vastaan vain järjes-
täytynyt työväenliike kykenee vas-
tarintaan. 

Ay-johdon petos tuomitta-
va

Ay-liikkeen tehtävänä on huolehtia 
jäsentensä eduista. Sen ei tule käy-
dä kauppaa uusliberalistisesta yh-
teiskuntasopimuksesta. Veroratkai-
sujen, Suomen mallin ja paikallisen 
sopimisen kytkeminen neuvottelui-
hin työnantajan kanssa merkitsee 
uusliberalistisen yhteiskuntasopi-
muksen hyväksymistä. Erityisen tuo-
mittava on pyrkimys irrottaa ay-liike 
työväenliikkeestä. Tätä vastaan mei-
dän tulee tehdä työtä.

 Kommunistien liitto, 
hallituksen kokous  

17.3.2016

Ay-johdon räikeä petos tuomitaan laajalti
EK:n ja SSS-hallituksen kurjistamispolitiikan vastaisten mielenosoi-
tusten superviikko (viikko10/16) osoitti, että tarvittaessa kansan 
keskuudesta löytyy todellista vastavoimaa. Leikkauspolitiikkaa vas-
taan protestoivat mm. Ammattiosastojen yhteistyöverkosto, opiske-
lijat, luontoaktivistit, naiset, viljelijät ja joukkovoima- kansalaisliike. 
Aikaisemmin pääomapiirien ajamasta yhteiskuntasopimuksesta oli-
vat kieltäytyneet mm. PAM, AKT, SEL, Rakennusliitto sekä SLSY. Näi-
den liittojen jäsenmäärä on yhteensä 400 000. Maanantaina 7.3.2016 
SAK:n hallitus kuitenkin hyväksyi äänestyksen jälkeen SAK:n, STTK:n 
ja EK:n esityksen yhteiskuntasopimukseksi.
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Helsinkiin 18.9.-95 kokoontuneet yli 30 000 ay-aktiivia protestoivat hal-
lituksen leikkauspolitiikkaa ja vaativat ay-johtajilta tekoja sopuilun si-
jaan. Se mitä nyt tapahtuu ei olisi saanut tämän joukon hyväksyntää. 

SSS-hallitus esittää julkisten sote-palveluiden yhtiöittämistä tuo-
reessa esityksessään. Yhtiöittäminen merkitsee demokraattisen val-
vonnan ja läpinäkyvyyden heikentämistä palvelutuotannossa. Hal-
lituksen sote-linjaukset vahvistavat myös veroparatiiseja hyödyntä-
vien kansainvälisten terveysalan suuryritysten asemaa. Pääministe-
ri Juha Sipilä ja muut avainministerit kehtaavat väittää hallituksen 
taistelevan ”kaikin keinoin” veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan. 
Tiedossa on, kuinka etenkin kokoomus on valtiovarainministeri Ale-
xander Stubbin johdolla ajanut veronkiertoa ja omaisuuksien piilot-
tamista helpottavaa hallintarekisteriä Suomeen.

Eduskunta hyväksyi hiljattain lakiesityksen Metsähallituksen yhtiöittämi-
sestä, mikä merkitsee valtion talousmetsien ja osan retkeilymaista alista-
mista markkinoiden tuottovaatimusten armoille. Tässäkin tapauksessa 
kansalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon heikkenevät ja 
avoimmuus vähenee. Hallitus vetoaa yhtiöittämisvimmassaan EU:n vaa-
timuksiin kilpailuneutraliteetista eli siitä, että julkisen toimijan on kilpail-
tava markkinoilla tasaveroisesti yksityisten yritysten kanssa. Tällainen vaa-
timus edustaa puhdasta uusliberalismia, ja se kuvastaa hyvin EU:n roolia 
suurpääoman etua ajavana organisaationa. 

Työllisyyslupaukset vailla pohjaa

Hallitus on esittänyt tavoitteekseen työllisyysasteen nostamisen 72 pro-
senttiin ja 110 000 uuden työpaikan luomisen hallituskauden loppuun 
mennessä. Jo nyt voi melko varmasti sanoa, että hallitus tulee epäonnis-
tumaan pahoin tavoitteessaan.

Palkkojen alentaminen kilpailukykysopimuksella, hallituksen 
leikkauspolitiikka sekä turhat Venäjä-pakotteet aiheuttavat suur-
ta vahinkoa Suomen taloudelle. Budjettileikkaukset kohdistuvat ennen 
muuta pienituloisiin ja heikompiosaisiin, joiden asema käy yhä tukalam-
maksi. Heiveröinen talouskasvu on tällä hetkellä käytännössä kotimaisen 
kulutuskysynnän varassa, joten tuon kysynnän heikentäminen hallituk-
sen toimesta on järjenvastaista politiikkaa. 

Aiempina vuosina tehdyt myönnytykset yrityksille – työnanta-
jan Kela-maksun poisto ja yhteisöveron alennus – eivät tuoneet suu-
reen ääneen lupailtuja kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Nyt jälleen 
luvataan, että kilpailukykysopimuksella eli palkkojen leikkaamisella luo-
daan kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Tosiasia on, että valtiovalta voi ainoastaan vedota yrityksiin työ-
paikkojen luomisen puolesta. Valtion ja kuntien tulisi ottaa tässä tilan-
teessa aktiivinen rooli työllisyyden turvaamisessa. Tällaisen politiikan to-
teuttaminen vaatisi kuitenkin uusliberalistisen ideologian hylkäämistä ja 
demokraattisia uudistuksia. 

Eräiden asiantuntijoiden mukaan kansainvälinen verokilpailu 
johtaa tulevaisuudessa yritysveron laskemiseen nollaan kaikkialla 
maailmassa. Kapitalisteista tulee yhä enemmän vapaamatkustajia ve-
rotaakan kohdistuessa työtätekeviin ja heikompiosaisiin. Vallitseva uusli-
beralistinen politiikka johtaa vääjäämättä talouden ja yhteiskunnan kur-
jistumiseen sekä kasvavaan pahoinvointiin. Tämän kauhuskenaarion tu-
lisi viimeistään herättää kansalaiset vaatimaan tuntuvaa muutosta nykyi-
seen politiikkaan.

Hallitus jatkaa tuhoisalla tiellään

Sivu 2 Nro 2/16ansanääniK
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Runoilija Aale 
Tynni kirjoitti ru-
non Lasinen vuo-
ri.  Erään säkeis-
tön osa menee 
näin: ”Valhetta, 
valhetta, valhet-
ta on kaikki lau-

lut maan.  Entäpä ellei prinses-
saa koskaan ollutkaan?  Entä on 
köyhä tyttö vain, silmissä kyyne-
leet?”.  Runoilija kuoli 1997, joten 
hän ei ehtinyt näkemään eikä ko-
kemaan nykypäivän kyyneleiden 
ja valheiden määrää, joilla meitä 
ja koko maailmaa kuritetaan.

Viime 25 vuoden aikana maailmaa 
on muutettu.  Hurjin valheiden sar-
ja alkoi 2001, kun kaksi matkusta-
jakonetta lensi päin kaksoistorneja 
New Yorkissa.  Kolmetuhatta ihmis-
tä menetti henkensä.  Sen ansios-
ta kansa hyväksyi kaikki mahdolli-
set toimet terrorismia vastaan.  Jo 
lokakuussa 2001 Yhdysvalloissa hy-
väksyttiin laki Patriot Act.  Se laajen-
si poliisin valtuuksia kotimaassa ja 
ulkomailla.  Lain nojalla voidaan ku-
ka ja koska tahansa pidättää mää-
räämättömäksi ajaksi ilman oikeu-
denkäyntiä.

Tästä Yhdysvallat sai myös uu-
den arabimaihin sijoitetun ja suu-
resti kaipaamansa ”Pearl Harbo-
rin”.  YK:ssa Yhdysvaltojen ulkomi-
nisteri Colin Powell esitteli to-

disteet terroristien, erityisesti Ira-
kin joukkotuhoaseista ja ydinasei-
den tuotannosta.  Se oli aihe sotaan 
arabisosialististen maiden kanssa.  
Lopulta mielivaltaisen tuhoamisen, 
tappamisen ja kidutusten jälkeen 
Yhdysvaltojen puheet ja propagan-
da paljastuivat todella röyhkeiksi 
valheiksi.

Sodassa tapettiin miljoona 
irakilaista.  Seuraavana oli arabiso-
sialistisen Libyan tuhoaminen.  Sen 
jälkeen oli ohjelmassa arabisosialis-
tinen Syyria.  Kaiken takana on Yh-
dysvaltojen rahoittama ja aseistama 
talebaniterroristit ja niiden seuraajat 
öljysheikkien ja Israelin tuella.  Mil-
joona irakilaista pakeni sotaa Syy-
riaan ja pari miljoonaa löysi turva-
paikan muualta.  Valheilla pelataan 
julmaa peliä, syntyi valtava pakolais-
vyöry.  Se tulee monin tavoin kalliiksi 
pakolaisille, mutta laajasti myös eu-
rooppalaisille.

o o o
Valheet osataan myös meillä ja niin 
ronskisti, että ne niellään mukise-
matta kiveen hakattuina totuuksina.  
Ensimmäisen valheiden ryppään 
muodostaa suhde EU:hun.  Kun Suo-
mi haki EU:n jäsenyyttä, ongelmana 
oli julkisen talouden nettovelka.  Se 
hoidettiin näppärästi selittämällä, 
että meillä on valtavat eläkerahas-
tot, siis julkisia saatavia.  Kun ne ote-
taan huomioon, nettovelka täyttää 

kriteerit.  Ja kas kummaa, EU nielaisi 
syötin koukkuineen.

EU ei tiennyt tai ei halunnut 
tietää, että eläkerahastot eivät 
ole valtion, kuntien eikä minkään 
muunkaan julkisen tahon pää-
omaa.  Ne ovat nykyisten ja tulevien 
eläkeläisten omaisuutta, joka on tal-
letettu yksityisiin eläkevakuutusyh-
tiöihin.  Niihin ei valtiolla eikä kun-
nilla ole nokan koputtamista.  Va-
kuutusyhtiöt hoitavat näitä varoja 
mielensä mukaan.

Nyt Tilastokeskus kirjaa elä-
kevakuutusyhtiöiden maksamat 
työeläkkeet julkisiksi menoiksi, 
vaikka ne eivät sitä olekaan.  Työ-
eläkkeet mukaan lukien saadaan 
bruttokansantuotteeseen verrattu-
na julkisiksi menoiksi 58,1 %.  Sillä 
on mukava perustella menojen leik-
kauksia, vaikka se on todella röyh-
keä, tökerö valhe.

Huijaus on suorastaan usko-
maton.  Kansantalouden tilinpidos-
sa yksityisten työeläkkeiden määrä 
suhteessa bruttokansantuotteeseen 
on 11,2 %.  Niiden jälkeen todellinen 
julkisten menojen prosentti on 46,9 
%.  Sillä Suomi on EU-maiden vertai-
lussa sijalla 16 Maltan ja Britannian 
välissä.  Suomen julkiset menot ovat 
alle 48,2 %, joka on EU:n keskitaso.  
Yli puolella on Suomea suuremmat 
julkiset menot.

o o o
Varsin pitkään on tiedetty, että Tilas-

tokeskuksen väestöennusteet ovat 
kauniisti sanottuna täysin epäonnis-
tuneet.  Siinä on jotenkin vakavas-
ti otettavana osana alle 65 vuotiaat, 
sitä vanhempien osuus on pelkkää 
puuta heinää.  Tilastokeskus sanoo, 
että ennuste on tehty EU:n ohjeiden 
mukaan.

Ennusteet ovat aina ennustei-
ta.  Ne ovat pitkälle sivistyneitä ar-
vauksia, mutta ne perustuvat aina 
johonkin tietoon.  Nyt ikääntynei-
den osalta siitä on luovuttu ja siirryt-
ty poliittisesti ja taloudellisesti tar-
koituksenmukaiseen pölvästimäi-
syyteen.  Ennusteilla halutaan to-
distaa väestön ikääntyminen ja siitä 
seuraava taloudellinen pakko mm. 
varautuminen tuleviin jättimäisiin 
eläkemenoihin.

Tilastokeskuksen vuodel-
le 2040 tehty ennuste 65 täyttä-
neistä on 1  567  511.  Se tarkoit-
taa, että jokainen 1961-1975 syn-
tynyt on maassa ja elossa ja että 80 
täyttäneiden määrä lähes kaksin-
kertaistuu.  Kun kuolemattomuus-
pilleri on keksimättä ja liikkuminen-
kin pois maasta on ollut 60- ja 70-lu-
vuilla valtaisaa, niin pysyvästä maas-
tamuutosta riippuen 65 vuotta täyt-
täneiden todellinen määrä lienee            
780 000 - 970 000 tienoilla.  Näin Ti-
lastokeskuksen ennuste on vähin-
tään 600 000 liian suuri.

Tilanne viimeisen ennusteen 
mukaan on vuonna 2065 entis-
tä älyttömämpi.  Kaudella 1985-
2005 syntyivät ne 929 398, jotka 
silloin ovat 65-79 vuotiaita.  En-
nusteen mukaan vuonna 2065 hei-
tä on maassa ja elossa 1  032  995 
(siis 103 597 enemmän kuin aika-
naan syntyi!).  Lisäksi 80 täyttänei-
tä on 730 268, joten 65 täyttäneitä 
on yhteensä 1 763 263.  Totuus lie-
nee se, että pysyvästä maasta pois-
muutosta riippuen todellinen luku 
on 841 000 - 998 000 välissä.  Nyt Ti-
lastokeskuksen ennuste on vähin-
tään 765 000 liian suuri.

Todellisuudessa kyse on siitä, 
että eläkerahastoja ei missään ni-
messä saa käyttää eläkeläisten hy-
väksi.  Niiden pitää kasvaa hamaan 
iankaikkisuuteen.  Sillä jos eläkemil-
jardit vedettään pois markkinoilta, 
kapitalistien osakkeiden arvo ja vir-
tuaalitalous romahtaisi.  Siinä syn-
tyisi veristä jälkeä.

o o o
Tässä on vain muutama, mutta laa-
jasti vaikuttava esimerkki.  Aale Tyn-
ni ei ehtinyt näkemään sitä mää-
rää valheita, joihin meidät on kah-
lehdittu.  Työväenluokan, sinun ja 
minun, olisi jo korkea aika murtaa 
kaikki kapitalismin kansaa kurjista-
vat kahleet.

 
Kai Kontturi

Valhetta, valhetta kaikki laulut maan

Maatalouden kehitys

Maatalous on muuttunut merkit-
tävästi Suomen liityttyä Euroopan 
unioniin. Aivan kuten kaikki muut-
kin EU:n vastustajien nostamat asiat, 
myös maatalous on kehittynyt juu-
ri siten, kuin vastustajat arvelivat-
kin. Suomen maatalous keskittyy 
ja taantuu. Maatilojen määrä on vä-
hentynyt EU-aikana 40 %. Kun maa-
tiloja oli vuonna 1995 noin 100 000 
kpl, on niitä nykyään reilu puolet sii-
tä. Samaan aikaan tilakoko on kak-
sinkertaistunut. Maidontuottajien 
määrä on vähentynyt vielä radikaa-
limmin, 32  000 maidontuotantoti-
lasta on jäljellä enää 9 000 kpl.

Maatalouden työllisyys

Maatilojen määrän vähentyessä on 
maatalouden työllisten määrä myös  

laskenut. Kun vuonna 1995 maata-
lous työllisti 6,7 % työvoimasta on 
luku tätä nykyä noin 3 %. Suoran 
työllistävyyden lisäksi maata lous 
työllistää välillisesti 15  000 henki-
löä ja elintarviketeollisuus lisäksi             
37 000 henkeä. Kauppa ja ravitse-
muspalvelut mukaan lukien elintar-
vikeala työllistää noin 300 000 hen-
keä. Maatalouden supistuminen ai-
heuttaa luonnollisesti kerrannais-
vaikutuksia koko elintarvikeketjun 
työllisyyteen. Elintarviketuonnin ar-
vo on nyt noin 4,7 mrd euroa ja se 
on kolminkertaistunut EU:iin liitty-
misen myötä.

Maatalouden tuet

Maataloustukia maksettiin vuon-
na 2014 vajaa 2 mrd. euroa. EU-tu-
kien osuus on 1,4 mrd. euroa. Lo-
put eli iso osa tuista on siis kansalli-

sia tukia. Suomi poikkeaa muista EU-
maista siinä, että Suomessa maati-
lojen saaman tuen osuus maatalou-
den nettoarvonlisäyksestä on poik-
keuksellisen korkea, 142 %. Koko 
EU:n alueel la vastaava luku on 37,6 
%, jolloin reilu kolmannes maatilo-
jen tuloksesta tulee tuista. Lähelle 
Suomen osuutta ei pääse monikaan 
EU-maa, lähimpänä Slovenia 125 %, 
Slovakia 100 % ja Luxemburg 80 %.

Näin ollen maataloustuilla on 
erityinen merkitys juuri Suomes-
sa. Maataloustuotteiden myynnistä 
saatava tulo ei riitä kattamaan tuo-
tantokustannuksia. Suomen pohjoi-
nen sijainti aiheuttaa mm. pysyväs-
ti pienemmät sadot Keski-Euroop-
paan verrattuna. 

Eristynyt sijainti aiheuttaa 
myös sen, että täällä uusliberalis-
tinen talouspolitiikka heijastuu as-
tetta kovemmin. Vähittäiskauppa 
on keskittynyt merkittävästi EU-ai-
kana. 2000-luvulla kahden suurim-
man kauppaketjun markkinaosuus 
on kasvanut 66 % 80 %:iin. Sa-
maan aikaan kyläkauppojen mää-
rä on puolittunut. Hypermarkettien 
osuus myynnistä on noussut 15 
%:sta 30 %:iin. Keskittyneen elintar-
viketuotannon ja kaupan vaikutuk-
sesta suomalaiset sianlihantuotta-
jat saavat tuottamastaan sianlihas-
ta saksalaisia kollegoitaan alhaisem-
paa hintaa. 

Samalla suomalaiset viljan-
viljelijät maksavat lannoitteis-
taan korkeaa hintaa johtuen nor-
jalaisen lannoitejätti Yaran mono-
poliasemasta. Suomen valtiohan 
myi Kemiran lannoitevalmistuksen 
ja Euroopan keskeisimmät fosfaat-
tikaivokset pilkkahintaan norjalai-
sille. Lannoitteiden hinta on sen jäl-
keen ollut nousemaan päin, varsin-
kin, kun edullisten venäläisten lan-
noitteiden tuontia rajoitetaan kor-
keilla tuontitulleilla.

Venäjän pakotteet kurjis-
tavat Suomea

Nykyisen maatalouden kriisin yksi 
aiheuttaja ovat EU:n pakotteet Ve-
näjää kohtaan. Tämä on kirpaissut 
erityisesti maidontuotantoa. Pakot-
teiden vuoksi Suomen elintarvike-
vienti Venäjälle putosi neljänneksen, 
vuositasolla arvoltaan 120 miljoo-
naa euroa. Venäjäpakotteet osoitta-
vat selkeästi, että hallitus näkee tär-
keämmäksi puolustaa eurooppalais-
ten kapitalistien etuja kuin suoma-
laisen viljelijän tai palkansaajan hy-
vinvointia.

Maataloustuki pitää palk-
katasoa keinotekoisesti 
alhaalla

Maataloustuki on eräänlainen tulon-
siirto työltä pääomalle eivätkä tä-
män tulosiirron hyötyjinä ole maan-
viljelijät. Maataloustukien ansiosta 
elintarvikkeiden hinnat voidaan pi-
tää alhaalla eikä kapitalistien tarvit-
se näin ollen maksaa työläisille oi-
keudenmukaista palkkaa. Maatalou-
den tuki maksetaan verotuloilla, jo-
ten työläiset osallistuvat elintarvik-
keiden halpojen hintojen rahoitta-
miseen ja työnantajat siirtävät yhä 
suuremmat voitot Panamaan.

Omavaraisuus parantaa 
ruokaturvaa

On esitetty, että maailmanmark-
kinoilla liikkuu alle 10 prosenttia 
maailman maataloustuotannosta. 
Suurin osa ruoasta tuotetaan pai-
kallisesti, ja sen todellinen tuotan-
tokustannus on maailmanmarkki-
nahintaa korkeampi. On muistetta-

Tappaako uusliberalismi suomalaisen maatalouden?

va, että maailmanmarkkinoilla liik-
kuvat erät eivät useinkaan edus-
ta todellisia tuotantokustannuksia. 
Esimerkiksi USA tukee merkittäväs-
ti nimenomaan vientiä, mikä sekoit-
taa maailmanmarkkinoita ja laskee 
maailmanmarkkinahintoja.

Näin ollen luopuminen oma-
varaisuudesta ja heittäytyminen 
tuontiruuan varaan ei ole mah-
dollinen ratkaisu. Tämä saisi to-
dennäköisesti aikaan elintarvikkei-
den hintojen merkittävän kohoami-
sen Suomessa. Omavarainen ruuan-
tuotannon lisääminen olisi itseasias-
sa ratkaisu myös maailman mitta-
kaavassa. Vapaakaupan myötä län-
simaiden tukemat halvat elintarvik-
keet ovat monin paikoin hävittäneet 
maatalouden monissa kehitysmais-
sa, mikä merkittävästi heikentää 
ruokaturvallisuutta näissä maissa.

Mikäli haluamme turvata ta-
sapuolisen elintarvikkeiden ja-
kautumisen, meidän on siirryttävä 
yhteiskunnalliseen maanomistuk-
seen ja suunnitelmalliseen elintar-
vikkeiden tuotantoon, joka perus-
tuu mahdollisimman suureen kan-
salliseen omavaraisuuteen. Ruo-
kaa ei maailmasta puutu, se vaan 
jakaantuu kohtuuttoman epätasai-
sesti.

Ainoaksi ratkaisuvaihtoeh-
doksi nousee monopolien vastai-
nen taistelu ja yhteisrintaman muo-
dostaminen suurpääomaa vastaan. 
Meidän on löydettävä ei-kapitalisti-
nen tie, jolla etenemme kohti riippu-
mattomuutta ja sosialismia. 

KÄ/toimitus

Suomen maatalous on ajautunut EU-ajan yhteen pahimmista krii-
seistä. Kriisi sai maanviljelijät traktorimarssille Helsinkiin. Maatalou-
den tilanteessa heijastuu Suomessa pitkään harjoitettu uusliberalis-
tinen talouspolitiikka sekä Venäjää vastaan suunnattu uhkailu- ja ki-
ristyspolitiikka. Tässä kaikessa viljelijöiden oma puolue keskusta on 
ollut primus moottorina.

Maataloustuottajat tulivat Helsinkiin. Senaatintorilla oli 3000 ”jussia” 
ja 700 traktoria. He protestoivat elinkeinonsa, tulevaisuutensa ja ole-
misensa johdosta. ”Per...ssään” he näkevät, että jotain on vinossa, jos 
50 ha.n tila ei elätä yhtä perhettä. Maatalouden ahdinko on uuslibera-
lismin umpikujan yksi hyvin näkyvimmistä indikaattoreista.
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Ketään ei kiinnosta, että menojen 
osuutta bkt:stä voidaan vähen-
tää kasvattamalla tuotantoa. Ke-
tään ei näytä kiinnostavan, mitkä 
ovat tuotannon kasvun todelliset 
esteet. Ketään ei kiinnosta, mi-
ten parannetaan ja turvataan nyt 
puuttuva kysyntä. Ketään ei näy-
tä kiinnostavan, että ylikansalliset 
suuryritykset ovat armotta tappa-
neet ja tappavat kaikki niiden etu-
ja uhkaavat kilpailijat. 

Tiedot julkisista menoista 
perustuvat Tilastokeskuksen ti-
linpitoon. Siihen aikaan, kun mei-
tä oltiin viemässä EU:n jäseneksi, 
Suomella oli nettovelkaa liikaa. 
Kapitalistit, poliitikot ja tilastoher-
rat ovat tarvittaessa kekseliäitä. 
Niinpä EU:lle kerrottiin, että elä-
kerahastot muodostavat valtiol-
le valtavat saatavat, jotka vähen-
tävät valtion nettovelkaa. EU:ssa 
uskottiin ja hurrattiin, kun Suomi 
täytti asetetut vaatimukset.

EU:ta huijattiin, sillä eläke-
rahastot ovat yksityisten elä-
kevakuutusyhtiöiden hallussa 
olevaa pääomaa. Yksityiset elä-
kevakuutusyhtiöt maksavat eläk-

keet, joten ne eivät ole julkisia 
menoja. Niillä ei ole mitään te-
kemistä julkisten menojen kans-
sa. Päinvastoin. Eläkkeet tuotta-
vat julkiseen talouteen valtavat 
läjät välittömiä ja välillisiä veroja 
ja maksuja. 

Tämän Tilastokeskuksen 
huijauksen seurauksena kan-
santalouden tilinpidossa yksi-
tyisiä eläkkeitä kuitenkin sano-
taan julkisiksi menoiksi. Se on 
suorastaan uskomatonta. Kansan-
talouden tilinpidossa niiden mää-
rä suhteessa bruttokansantuot-
teeseen on 11,2 %. Kun ne pois-
tetaan julkisista menoista, todel-
linen menoprosentti on vain 46,9 
%. Sillä Suomi on vasta sijalla 16 
Maltan ja Britannian välissä ja 
reippaasti alle 48,2 %:in keskita-
son. Näin ollen viidellätoista, siis 
yli puolella EU maista, on Suomea 
suuremmat julkiset menot.

Tilastokeskus pelaa suurilla 
asioilla kovaa peliä mm. työvoi-
matutkimuksella ja väestöennus-
teilla. Niillä huijaaminen on kotoi-
sin EU:sta, siis myöhäissyntyistä.

Kai Kontturi

Suomen länsihaukat hakevat lä-
hes epätoivon vimmalla maan-
puolustukseen turvatakuita 
kaukaa merten takaa siinä us-
kossa, että niitä olisi saatavissa 
vaikkapa Isäntämaa-sopimuk-
sen avulla Yhdysvalloista.  Heil-
tä on kuitenkin jäänyt ymmärtä-
mättä, että USA havittelee Suo-
mesta itselleen Venäjän vastais-
ta sillanpääasemaa.

Yhdysvaltojen sotilasmenot ovat 
päätähuimaavat: 36 % maailman 
sotilasmenoista vuonna 2015!  Ve-
näjällä, jonka alue on Yhdysvalto-
jen alueen kokoinen ja ulottuu Eu-
roopasta Beringin salmelle saakka, 
sotilasmenot ovat vain 4 % maail-
man sotilasmenoista (Kaavio).

Maantieteellinen vertailu 
puolestaan osoittaa, että Yhdys-
vallat voi puolustaa omaa aluet taan 

Venäjää pienemmillä tai saman suu-
ruisilla menoilla.  Tästä väistämät-
tä tulee mieleen, että Yhdysvallat 
haluaa hallita täysin suvereenisti 
koko maailmaa - siis myös Venäjää.  
Jos tätä taustaa vasten Yhdysvallat 
saisi  tukikohtia Suomesta, syntyisi 
vaara, että syystä tai toisesta voisi 
syntyä avoin konflikti.

Suomi laajana harvaan asut

25 vuoden ulkoistamis- ja 
yksityistämisprojekti 

Sote-kattilan alle sytytettiin tuli jo 
vuonna 1991, jolloin ulkoministe-
riön salainen EY-selvitys ehdotti so-
siaaliturvan rahoittamista omavas-
tuuperiaatteella. Valtiosihteeri Mart-
ti Ahtisaaren johdolla tehty selvitys 
toteaa: ”Valtiontaloudelle EY-jäse-
nyys aiheuttaisi myös suuria rahoi-
tusongelmia. Rajojen avautuminen 
ja tavaroiden vapaa liikkuvuus kaik-
kien jäsenmaiden kesken merkit-
sisi tulli- ja valmisteverotuottojen 
tuntuvaa vähentymistä. Valtion tu-
lot laskisivat 17-20 mrd mk/v. Tämä 
aiheuttaisi suuria paineita valtion- ja 
kuntataloudelle. Esille nousisi myös 
sosiaaliturvan rahoittaminen oma-
vastuuperiaatteella.”

Omavastuuperiaate 

Omavastuuperiaatteen toteuttamis-
ta on yrittänyt jo usea hallitus. On 
kehitetty kuntayhtymä-, kuntalah-
taus-, pari erva-mallia ja älyttömyy-
den huippuna maakuntamalli ja vi-
hoviimeksi maakuntamallin ja erva-
mallin sekasotku. Neljä viimeisinta 
viritelmaä ovat perustuslain vastai-
sia eivätkä todennäköisesti tule to-
teutumaan. 

Puolueista maalaisliitto-
keskus ta on ajanut jo vuosisa-
dan maakuntaitsehallintoa. Maa-
kuntauudistuksesta puhuminen so-
ten yhteydessä on harhaanjohta-
vaa, koska maakuntahallinto mer-
kitsee valtion päätösvallan hajaut-
tamista maakuntiin, mutta SSS-hai-
kailu tarkoittaa itsenäisyyden ajan 
suurinta päätösvallan keskittämis tä 
kunnista maakuntiin ja valtiolle. Jos-
sain vaiheessa kuntien ja keskus tan 
päättäjät tajuavat tämän ja ollaan 
taas lähtöpisteessä.

Talvisote

Sote näytti pääsevän uuteen al-
kuun viime marraskuussa, kun hal-
litus päätti uudistuksen periaatteis-
ta. Päätöstä edelsi pitkä kiistely, jo-
ka päättyi vasta, kun pääministe-
ri Juha Sipilä uhkasi hallituksen ha-
jottamisella, mikäli sopua ei synny. 
Rättiväsyneiden ministerien ja kan-
sanedustajien yön pitkinä tuntei-
na sorvaamassa mallissa toimijoita 
on kaksi: valtio ja maakunta. Lisäksi 
kun tien tulee vastata ”tärkeistä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sen tehtävistä” – mitä se sitten tar-

koittikaan. Kunnilta oltiin ottamas-
sa pois kaikki sosiaali- ja terveystoi-
men tehtävät, jotka menot ovat 55 - 
60 % kuntien budjetista.

Sote-alueita päätettiin raken-
taa 15 ja maakuntia 18. Kolme 
maakuntaa olisi siis tuottanut pal-
velut yhdessä jonkun muun maa-
kunnan kanssa. Valtioneuvoston lin-
nassa syntynyt kompromissi todet-
tiin muutaman kuukauden sipilöin-
nin jälkeen mahdottomaksi toteut-
taa. 15 sote-alueen malli ajautui pe-
rustuslaillisiin ongelmiin. Siirryttiin  
uuteen vaiheeseen - jatkosoteen.

Jatkosote

Keskusta pitää 18 maakuntaa kyn-
nyskysymyksenä, joten kokoomus 
taipui siihen, että jokainen maakun-
ta saisi oman sote-alueensa. Tosin 
sote-huollon järjestäminen ei tulisi 
olemaan kaikissa maakunnissa sa-
manlaista. Esimerkiksi päivystyssai-
raaloita lienee vain 12 ja sote-aluei-
den välille tulee yhteistyötä ainakin 
yliopistollisten keskussairaaloiden 
osalta. Vastuu sote-palvelujen jär-
jestämisestä siirtyisi vuoden 2019 
alussa yli 300 kunnalta 18 itsehallin-
nolliselle maakunnalle. Maakunta 
olisi uusi taso, jonka keskeisin teh-
tävä liittyisi kansalaisten sote-pal-

veluihin. Vastuu niiden järjestämi-
sesti otettaisiin kunnilta. Maakun-
nan päättäjät valittaisiin vaaleilla. 
Maakunta järjestäisi palvelut, mut-
ta sen pitäisi siirtää oma tuotanton-
sa erilliseen yhtiöön. Sen jälkeen al-
kaisi avoin kilpailu yksityisten ja yh-
teisöjen kanssa.

Kokoomus on keskittynyt 
vie mään lävitse näkemystään 
mahdollisimman laajasta valin-
nanvapaudesta eli yhtiöittämi-
sestä. Esitys vaatii julkisia toimijoi-
ta yhtiöittämään sote-palvelunsa. 
Kuntien terveyskeskukset, sairaa-
lat ja hoitolaitokset on yhtiöitettävä 
tai lopetettava. Palvelujen kilpailu-
tuksiin saavat osallistua vain yhtiöt. 
SSS-joukko väittää, että EU vaatii yh-
tiöittämisen, mutta se on vale.

Muodostettavat julkiset yh-
tiöt eivät olisi tasaveroises-
sa kilpailuasemassa yksityisiin 
nähden. Yksityiset lääkärifirmat voi-
vat esimerkiksi jakaa henkilöstölle 
rahaa pääomatulona, josta makse-
taan veroa vähemmän kuin palkka-
tulosta eikä lainkaan kuntaveroa. 
Julkiset yhtiöt eivät voisi pärjätä kil-
pailussa tällaisen verosuunnittelufir-
man kanssa.

Miljoonan ihmisen sote-
poikkeus 

Jotta asiat eivät olisi liian helppoja, 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniai-
nen valmistelevat ehdotusta omas-
ta sote-alueesta. Hallitus linjasi, että 
näillä kaupungeilla on mahdollisuus 
yhdessä esittää erillisratkaisua. Hal-
litus perustelee kantaansa sillä, että 
pääkaupunkiseutu poikkeaa väes-
tötiheydeltään ja -pohjaltaan sekä 
muutenkin olosuhteiltaan muusta 
Suomesta. Erillisratkaisu jakaisi Uu-
denmaan kahtia, 

Sote-ratkaisu vai susi-
ratkaisu? 

Jos nyt esillä oleva kokoomuksen 
ideologisin perustein ajama hoito-
paikan vapaan valinnan malli to-
teutuisi, meille tulisi kallis ja toimi-
maton malli. Vapaa valintaoikeus 
on kyllä kaunis periaate, mutta se 
on taloudellisesti kallis eikä tähän 
muutostilanteeseen sopiva. Ulko-Ulko-
maisten kilpailijoiden tullessa hoi-
to voisi mennä asiakkaiden valikoi-
tumisen myötä rusinat pullasta -ta-
paan, jolloin potilaan kokonaisval-
tainen hoito ja hyvän ja kustan-
nuksia säästävän hoitotuloksen ta-
kaava hoitoketju ei toteutuisi. 

Suurta puhallusta valin-
nanvapauden varjolla?

Vajaa vuosi sitten Juha Sipilä muo-
dosti hallituksensa. Jo silloin olivat 
merkit ilmassa, mitä tuleman pitää. 
Sote-uudistuksessa tavoitellaan 
useiden miljardien säästöjä. Näin 
suurta uudistusta tulisi valmistella 
parlamentaarisesti. Viime syyskuus-
sa monikansallinen terveyspalveluja 
tuottava Mehiläinen kertoi sijoitta-
vansa Suomeen seuraavan kahden 
vuoden aikana 200 miljoonaa euroa 
ja palkkaavansa 500 uutta työnteki-
jää. Hallituksen taustalla häärii lob-
bareita, jotka ovat luvanneet hoi-
taa asiat niin, että tilaa löytyy näille 
isoille yksityisille toimijoille. Kokoo-
mus ja lobbarit ovat siis päässeet 
tavoitteeseensa ja ”säästöt” valuisi-
vat raakaa bisnestä tekevien moni-
kansallisten ”verosuunnittelu”-yh-
tiöiden taskuun. Sotesta ei tule teh-
dä pelkkää bisnestä eikä valinnanva-
paus saa johtaa vain yritysten voiton 
maksimointiin. Vaarana on, että yh-
teiskunnan niukkenevia rahoja jae-
taan yhä laveammin eri toimijoille il-
man, että todellisesta vaikuttavuu-
desta ja sote-integraatiosta voidaan 
huolehtia.

Soten yhtiöittäminen olisi 
hyvinvointiyhteiskunnan 
loppu

Verovaroin maksetut julkisen sekto-
rin tuottamat terveyspalvelut mah-
dollistavat kaikille pääsyn hoitoon 
varallisuudesta riippumatta. Hyvin-
vointivaltion peruskiviä on jo kaa-
dettu. Sote-toimen yhtiöitys aiheut-
taisi koko rakennelman romahduk-
sen. Sote-palvelujen siirto markki-
navoimille on torjuttava ja säilytet-
tävä yhteiskunnan vastuulla, kuten 
perustuslaissamme määritellään.

Parlamentaariseen valmis-
teluun 

Sote-uudistuksella pitäisi turvata 
kansalaisille tasapuoliset palvelut 
asuinpaikasta riippumatta ja hilli-
tä menojen kasvua. Tavoite näyttää 
unohtuneen. Peruspalvelut on saa-
tava lähipalveluina jatkossakin. Ter-
veyseroina ilmenevä eriarvoistumi-
nen on pysäytettävä. Suunnitellut 
sote-uudistuksen vaikutukset ulot-
tuvat pitkälle yli nykyisen hallituk-
sen toimikauden, joten on palatta-
va parlamentaariseen valmisteluun.   

Juhani Tanski

Sote-ilveilyn uudet kuviot - talvisote ja jatkosote

tuna alueena antaisi 
nykyaikaisille armei-
joille hyvät ja helpot 
mahdollisuudet liik-
kua.  Siinä epäilemät-
tä syntyisi tilanne, jos-
sa vain Suomi ja suo-
malaiset kärsisivät en-
nen kokemattomalla ta-
valla.  Tämän tapainen  
skenaario hirvittää.

Moisen kauhu-
kuvan toteutuminen 
voidaan helposti vält-

tää hakemalla puolustukseen yh-
teistyökumppania lähempää.  Yh-
teistyö Venäjän kanssa poistaisi 
kaikki ne uhkakuvat, joita russofo-
bia ja läntiset tahot tietoisesti rak-
entavat.  Pitää katsoa karttaa kuten 
2. maail mansodan jälkeen samoin 
kuin jo edesmenneet valtiomiehet 
opettivat.

Kai Kontturi

Vuosikausia vatuloitu sote-uudistus on ollut historiallinen näytel-
mä - farssi tai tragedia. On väitetty, että sillä pyritään tarjoamaan 
yhläläiset palvelut kaikille kansalaisille asuinkunnasta riippumat-
ta. Totuus on kuitenkin kovin toisenlainen. Tavoite on ollut kustan-
nusten siirtäminen valtiolta kunnille ja viime vaiheessa maakunnille 
sekä viidelle keskussairaalapiirille. Näin voitaisiin ohittaa perustus-
lain säädös, jonka mukaan vastuu terveydenhoidosta kuuluu yhteis-
kunnalle. Vähitellen sote-toimen rahoitus siirrettäisiin valtion prog-
ressiivisen verotuksen piiristä kuntien tai maakuntien yhteisvero-
tukseen.

Suomiko neljäs ?
Tilastokeskus tuottaa tietoa, joka aina sisältää poliittisesti tarkoi-
tuksenmukaisen valheen. Nyt sen mukaan (HS 25.3) Suomella on 
neljänneksi suurimmat julkiset menot. Bruttokansantuotteeseen 
(bkt) verraten ne olisivat 58,1 %. Suomen edellä olisivat vain Rans-
ka, Belgia ja Tanska. Tosin Veronmaksajien Keskusliiton mukaan 
Suomella on suurimmat julkiset menot. Näillä tilastoilla meille py-
ritään vakuuttamaan, että julkisen talouden hommat ovat men-
neet lepikkoon. On siis korkea aika panna asiat kuntoon. Menoja 
on leikattava, on siis leikattava.

Hallitus haluaa yksityistää kaikki. Kapitalistiset terveyspalvelut mak-
savat maltaita köyhälle. Kukaan ei niitä valvo. Elintason alentaminen 
on tehty kapitalistien voittojen lähteeksi ja on ideologinen kysymys.
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Sotilasmenot 2015 

Vanha ”Suomettuminen” puolusti rauhaa. Ny-
kyinen ”Suomettuminen” johtaa sotaan.
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Yritysten jakamat osingot ovat 
suuria verrattuna niiden palk-
kasummaan.  Palkkojen osuus 
kansantalouden tilinpidossa on 
pienentynyt ja pääomatulojen 
kasvanut.  
Fortum maksoi 2014 palkkoja 413 
miljoonaa euroa, mutta osinkoja 
omistajille 1155 miljoonaa.  Sam-
po maksoi palkkoja 603 miljoonaa 
työntekijöilleen ja osinkoja 1092 
miljoonaa.  Elisan palkkasumma oli 
248 miljoonaa ja osingot 211 mil-
joonaa.  Neste maksoi palkkoja 267 
miljoonaa ja osinkoja 167 miljoo-
naa.  UPM maksoi työntekijöilleen 
1290 miljoonaa ja osinkoja omista
jilleen 319 miljoonaa.

Omistajat uhkaavat Suomen 
kilpailukykyä, eivät työntekijät 
palkankorotusvaatimuksineen.  
Osingot nostavat tuotteiden hin-
taa.  Jos omistajat tyytyisivät pie-
nempiin osinkoihin, voitaisiin 
laskea tuotteiden hintoja ja ta-
vara kävisi paremmin kaupaksi.  
Ei voida leikata työntekijöiltä, jos 
omistajat saavat aina suurempia 
osinkoja.  Palkkoja on korotettava 
kunnolla, jotta talous elpyy.

Hannu Kautto

Lähde: 
Sami Rainisto, Omistajat käyvät 
kalliiksi, Talouselämä 3/2016.

Tällä tavalla ei työttömyys vähene 
yhtään eikä uusia työpaikkoja syn-
ny. Käy päinvastoin: Työttömyys li-
sääntyy, kun yritykset eivät palkkaa 
työvoimaa. Miksi palkkaisivat kun 
saisivat/saavat sitä ilmaiseksi. Mo-
net meistä ovat naureskelleet vitsil-
le, jonka mukaan kapitalistit ja yrit-
täjät vaativat veroja valtion makset-
tavaksi. Nyt keväällä 2016 ne vaati-
vat jo palkkojakin valtion maksetta-
vaksi. Se ei valitettavasti ole vitsi, ei-
kä se myöskään naurata.

Kilpailukykysopimus on 
sieltä syvältä

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 
29.2 niin sanotusta kilpailukykyso-
pimuksesta, jota kutsutaan KIKY:ksi. 
Sen tavoitteeksi keskusjärjestöt ovat 
asettaneet uusien työpaikkojen luo-
misen. KIKY:n tavoitteena on: (1) Pa-
rantaa suomalaisen työn ja yritys-
ten kilpailukykyä, (2) Lisätä talous-
kasvua, (3) Luoda uusia työpaikko-
ja, (4) Tukea julkisen talouden so-
peuttamista ja (5) Edistää paikallis-
ta sopimista työ – ja virkaehtosopi-
musten kautta.

Näiden epämääräisten ta-
voitteiden hinnaksi asetetaan: 
(1) Työntekijöiden työeläkemaksu 
nousee vuosina 2017 – 2020 yhteen-
sä 1,2 prosenttiyksikköä. Työnanta-
jan työeläkemaksu vastaavasti ale-
nee. (2)Työntekijöiden työttömyys-
vakuutusmaksu nousee 2017 – 2018 
yhteensä 0,85 prosenttiyksikköä. 

Työnantajan maksut vastaavasti ale-
nevat. (3) Työnantajan sosiaaliturva-
maksu alenee 2017- 2019 vähintään 
(!) noin prosentin. Vuodesta 2020 al-
kaen työnantajan sosiaaliturvamak-
sun alennus on pysyvästi  0,58 pro-
senttiyksikköä! (4) Työmarkkinakes-
kusjärjestöt sopivat, että vuosittai-
nen työaika kokoaikatyössä pitenee 
24 tuntia ansiotasoa muuttamatta 
v. 2017 alusta. Ammatti – ja työnan-
tajaliitot sopivat työajan pidennyk-
sestä alakohtaisesti. (5) Julkisen sek-
torin lomarahat pienenevät 30 pro-
senttia vuosina 2017 – 2019.

Työmarkkinakeskusjärjes-
töt siis sopivat suoranaisista pal-
kanalennuksista. Samassa pape-
rissa puhutaan uusien työpaikkojen 
luomisesta. Kuinka niitä  työpaikko-
ja syntyy, jos ostovoimaa lasketaan?

Porkkanaksi tarjotaan 
muutosturvaa

KIKY sopimusta yritetään myydä 
kansalle mm. muutosturvan paran-
nuksilla. Se koskisi duunaria, jolla on 
vähintään viiden vuoden työsuh-
de työnantajaan. Se koskisi yrityk-
siä, joilla on vähintään 30 työnteki-
jää. Työnantajan olisi taloudellisista 
ja tuotannollisista syistä irtisanoes-
saan tarjottava työntekijälle oikeus 
työllistymistä edistävään valmen-
nukseen ja koulutukseen, jonka ar-
von on vastattava työntekijän hen-
kilökohtaisen palkan määrää, kui-
tenkin vähintään yrityksen tai jul-

kisen organisaation keskimääräistä 
kuukausipalkkaa. Lisäksi irtisanotul-
la olisi oikeus työterveyshuollon pal-
veluihin kuusi kuukautta työnteko-
velvoitteen päättymisestä. 

Esitetty ”muutosturva” on 
pelkkää kosmetiikkaa. Mitä tar-
koittaa esimerkiksi oikeus työllis-
tymistä edistävään koulutukseen? 
Maksaako työnantaja koulutuksen 
irtisanomisajan päättymisen jäl-
keen? Yleensä taloudellisista ja tuo-
tannollisista syistä irtisanotuilla ei 
ole työvelvoitetta, joten he voivat 
sinä aikana kouluttautua jo nyt. En-
tä mitä on oikeus kuuden kuukau-
den työterveyshuollon palveluihin 
työntekovelvoitteen päättymisen 
jälkeen? Se ei tuo mitään muutosta 
nykyiseen. Työterveyshuollon palve-
luita voi käyttää irtisanomisajalla jo 
nyt olipa työvelvoitetta tai ei. Ja ir-
tisanomisaika on pisimmillään juu-
ri tuo kuusi kuukautta. 

Paikallista sopimista ke-
hitetään työehtosopimuk-
sissa

Keskusjärjestöt sopivat, että pai-
kallista sopimista ei lisätä erillisellä 
lainsäädännöllä. Sen sijaan ammat-
ti – ja työnantajajärjestöt neuvotte-
levat, miten paikallisen sopimisen 
edellytyksiä voidaan lisätä työehto-
sopimuksissa. Neuvoteltavia asioita 
ovat: (1) Selviytymislauseke työnan-
tajan toiminnan ja työpaikkojen tur-
vaamiseksi työehtojen sopeuttami-

sen avulla, kun työnantaja joutuu 
työpaikkoja vaarantaviin taloudelli-
siin vaikeuksiin. (2) Luottamusmies-
ten toimintaedellytysten kehittämi-
nen, kun paikallisen sopimisen mah-
dollisuuksia lisätään. (3) Paikallisen 
sopimuksen voimaantulo ilman liit-
totason hyväksyntää. (4) Mahdolli-
suus ottaa käyttöön työaikapankki-
järjestelmä.

Mitähän tapahtuu jos yllä-
mainittu ”selviytymislauseke” tu-
lee voimaan? Työnantajan kans-
sa tehdään paikallinen työnanta-
jan sanelema sopimus, jolla työeh-
toja heikennetään, koska työnanta-
ja on taloudellisissa vaikeuksissa ja 
yrityksen toiminta sekä työpaikat 
pitää pelastaa. Vai oletteko joskus 
kuulleet, että työnantajilla heidän 
omasta mielestään menisi hyvin? – 
Eikä paikallisia sopimuksia tarvitsi-
si hyväksyttää liittotasolla, ne eivät 
myöskään voisi niihin puuttua. Työ-
rauhavelvoitteen paikallisesta so-
pimisesta ei KIKY paperissa puhuta 
mitään. Siksikin siitä on tulossa pak-
kolaki, koska työrauhasta sovitaan 
keskusjärjestö-, tai vähintään liitto-
tasolla. Työaikapankki-järjestelmän 
tarkoitus on se, että työnantaja sen 
avulla pääsee eroon ylityökorvauk-
sista.

Keskusjärjestöjen esityk-
set eivät edistä työllisyyt-
tä

Keskusjärjestöt esittävät, että vain 
seuraavat paikalliseen sopimiseen 
liittyvät lainsäädäntömuutokset 
tehdään: (1) Järjestäytymättömille 
yrityksille samat oikeudet ja velvol-
lisuudet paikallisen sopimisen osal-
ta kuin järjestäytyneillä eli työnan-
tajaliittoon kuuluvilla yrityksillä. (2) 
Myös järjestäytymättömien yritys-
ten tekemiä paikallisia sopimuksia 
koskevat riidat ratkaistaan työtuo-
mioistuimessa. (3)Työntekijän työt-
tömyys-  ja palkkaturvan taso tur-
vataan niin, että se määräytyy mah-
dollista selviytymissopimusta edel-
tävän palkan mukaan. (4) Laajenne-
taan YT – Lain soveltamisalaa koske-
maan myös sivuliikkeitä.

Näitä muutoksia siis keskus-
järjestöt esittävät maan hallituk-
selle. Millähän lailla nämä mahdol-
liset muutokset edistävät työllisyyt-
tä? Miten paikallinen sopiminen si-
tä edistää. Se ei edistä muuta kuin 
työtuomioistuimeen (luokkatuo-
mioistuin) menevien riitojen mää-
rää. Työtuomioistuimen päätöksistä 
ei voi valittaa, siksi tämä kirjaus rii-
tojen ratkaisemisesta siinä on sopi-
mukseen kirjattu.

Syksyn liittokohtaisia tuet-
tava joukkovoimalla

Ammatti- ja työnantajaliitot käyvät 
toukokuun loppuun mennessä ala-
kohtaiset soveltamisneuvottelut, 

joissa sovitaan, miten kilpailukyky-
sopimuksen edellyttämät muutok-
set toteutetaan alan työ– ja virkaeh-
tosopimuksissa. Työmarkkinoiden 
keskusjärjestöt arvioivat sopimuk-
sen kattavuutta ja hallituksen sopi-
musta tukevia toimenpiteitä 1 kesä-
kuuta. Jos sopimuksen kattavuus ei 
ole riittävä, kilpailukykysopimus ei 
tule voimaan. Joukkovoimalla tu-
lee varmistaa, että syksyn liittokoh-
taisissa neuvotteluissa saadaan kas-
vua ja työllisyyttä tukeva ratkaisu.

Surkuhupaisa on keskusjär-
jestöjen arvio, jonka mukaan pal-
kansaajan ostovoima sopimuk-
sen myötä pienenee, mutta koko-
naisostovoima kasvaa. Voisiko jo-
ku kertoa, miten ostovoima voi pie-
nentyä ja kasvaa samaan aikaan? Se-
litykseksi ei kelpaa järjestöjen oma 
sopimuksen perustana oleva aja-
tusleikki, jonka mukaan ostovoima 
laskee 1,6 prosenttia sosiaalivakuu-
tusmaksujen nousun vuoksi, mutta 
työvoimakustannusten laskun vuok-
si inflaatio pienenee 1,2 prosenttia, 
jolloin ostovoima pieneneekin vain 
0,4 prosenttia, ja jos työllisyys pa-
ranee sopimuksen myötä, niin pal-
kansaajan yhteenlaskettu ostovoi-
ma kasvaa 1,1 prosenttia! Siis oi-
keesti! Kuinka ne kehtaavat? Ja kyl-
lähän ne kehtaa! 

Lukujen ja kaavioiden ta-
kana pelkkää kusetusta

Työläisiä yritetään kusettaa erilaisilla 
luvuilla ja kaavioilla, joilla ei ole mi-
tään tekemistä todellisuuden kans-
sa. Kenenkään ei kannata uskoa, et-
tä ostovoima kasvaa, tai että työpai-
kat lisääntyvät palkkoja alentamal-
la ja työaikaa lisäämällä. Palkanalen-
nukset ovat suora tulon siirto duu-
narin pussista kapitalistin pohjatto-
maan säkkiin. 24 tunnin vuosityö-
ajan lisäys tarkoittaa 2,5 miljoonan 
duunarin määrällä laskettuna n. 30 
tuhannen ihmisen vuosittaista työ-
aikaa. Sen verran työpaikkoja ka-
toaa, jos työajanlisäys toteutuu.

Nämä esitykset taistele-
van työväenliikkeen agen-
dalle heti

Työajan pidennysten sijaan tulee AY 
– liikkeen vaatia työajan lyhennystä 
kuuteen tuntiin päivässä ansiotasoa 
alentamatta. Vain siten voidaan työ-
tä jakaa useammalle. Palkkoja pitää 
reilusti korottaa, jotta ostovoima 
kasvaa. Samalla kasvavat myös yri-
tysten tulot ja ne pystyvät palkkaa-
maan lisää väkeä. Yhteiskunnan ve-
rokertymä lisääntyy, kun ihmisten 
tulot nousevat, eikä mitään leik-
kauksia tarvitse tehdä. Harmaa ta-
lous ja ns. verosuunnittelu on laitet-
tava kuriin. Sillä saadaan muutama 
miljardi lisää valtion kassaan.

Markku Nieminen
Pääluottamusmies

Hallituksen työnäyte ei kelpaa
SSS-hallitukselta on tullut toinen toistaan karmeampia aloitteita työläisten ja etenkin työttömien kyykyt-
tämiseksi ja sortamiseksi. Kansaa suorastaan pilkataan esittämällä ilmaisen työvoiman käyttöä työnäyt-
teeksi verhottuna. Työnäyte esitys tuli alun perin Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta SITRA:lta. Esityk-
sen mukaan työtön voisi itse tarjoutua antamaan jollekin yritykselle ”työnäytettä”, josta hänelle ei mak-
settaisi palkkaa lainkaan, vaan ainoastaan työttömyyspäiväraha. ”Työnäytteen” kesto voisi olla jopa neljä 
kuukautta! Vaikka esityksen mukaan työnäyte olisikin vapaaehtoinen, ei sitä tule hyväksyä. – Jos se me-
nee läpi, niin seuraavaksi hallitus pakottaa työttömät antamaan työnäytettä päivärahan menettämisen 
uhalla. Suomessa on jo nyt mahdollista saada ilmaista työvoimaa. On kuntouttavaa työtoimintaa ja työ-
harjoittelua, joista maksetaan yhdeksän euron ”korvaus” päivässä. Yritykset jopa hakevat lehti-ilmoituk-
silla työharjoittelijoiksi ammattitaitoisia työntekijöitä, joilla pitäisi olla alan koulutus ja työkokemusta.

Suomen Työväenpuolueen Tu-
run seudun osasto ry päätti ko-
kouksessaan aloittaa kunnal-
lisvaalivalmistelut. Nehän ovat 
jo vuoden päästä! Varsinaisek-
si vaalipäiväksi ilmoittaa Vaalit.
fi nettisivu vuoden 2017 huhti-
kuun 9. päivän. 

STP:n Turun seudun osasto ry 
tulee laatimaan oman kunnal-
lispoliittisen ohjelman. Ohjel-
man sisältönä ovat järjestön ylei-
set näkemykset kunnallispolitii-
kasta ja sen tarkoitusperistä se-
kä erillinen osuus, jossa käsitel-

lään kuntakohtaisia kysymyksiä nii-
den kuntien alueilla, joihin on ase-
tettu ehdokkaita.

Tulevat kunnallisvaalit ovat 
sii täkin syystä tärkeät, että mo-
nessa kunnassa ne ovat viimeisiä 
mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden 
kulkuun asukasläheisesti. Onhan vii-
me vuosina ollut nähtävissä yleisen 
kehityksen suuntana päätäntävallan 
siirtäminen aina vaan kauemmaksi 
ja kauemmaksi tavallisen kansalai-
sen ulottuvilta. Esimerkiksi kuntalii-
toksin muodostettavat suurkunnat 
palvelevat hyvin useasti vain ja ai-
noastaan näitä itsekkäitä poliittisen 

eliitin pyrkimyksiä siirtää päätös-
valta demokratian ulottumiin pie-
nen sisäpiirin piirileikkikuvioik-
si. Viime aikoina tehdyt kaavailut 
maakuntahallinnosta ja Sote-uu-
distuksesta palvelee pääosin juuri 
edellä mainittuja tavoitteita.

STP:n Turun Seudun osasto 
kutsuu kaikkia mukaan muut-
tamaan asuinalueemme ja kun-
tiemme kunnallista päätöksen-
tekoa asukasläheisemmäksi!

STP:n Turun seudun osasto ry
Tiedote 2/16, 8.4.2016

Turusta kutsu kuntavaalivalmisteluihin
Palkkasumma ja osingot

Ay-liikkeen antautumista työnantajalle ei viime syksyn mielenosoituksissa kukaan vaatinut. Tiedämme, et-
tä ns. yhteiskuntasopimus ei tuo ainoatakaan työpaikkaa. Investointien sijaan helppoja voittoja kapitalistit 
hakevat nyt laskemalla palkansaajan toimeentuloa. Sille on tehtävä loppu.
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Jatkuuko sota ja pakolaistulva? Miltä näyttää Lähi-idän 
uusi vuosi? Näitä aiheita käsitteli kansainvälisten suh-
teiden historian dosentti Pertti Multanen Helsingin yli-
opistolta Vallilan kirjastossa 12.1.2016 järjestetyssä 
luen totilaisuudessa. Järjestäjänä toimi Demokraattinen 
Sivistysliitto DSL. Julkaisemme luennon useammassa 
osassa. Ensimmäinen osa ”Jatkuuko Lähi-idässä sota 
ja pakolaistulva” ilmestyi edellisessä numerossa (1/16).

Pertti Multanen

Islamististen liikkeiden 
nousun taustalla ensim-
mäinen Persianlahden 
sota

Viime vuosikymmenien Lähi-idän 
historiassa ensimmäinen nykyis-
ten Islamististen aseellisten ja terro-
rismiin toiminnassaan tukeutuvien 
liikkeiden nousuun kytkeytyvä asia 
on Persianlahden sota 1990 - 91. To-
sin myöskin islamilaisen terrorismin 
siemenet oli imperialismin politiikal-
la kylvetty jo sata vuotta aikaisem-
min, mutta tämän selvittämiseen ei 
nyt aika riitä. Miten sitten tämä vii-
meisen neljännesvuosisadan tilanne 
on johtanut nykyiseen kaaokseen? 

Ensimmäisen Persianlahden so-
dan – ollaan nyt mitä mieltä tahansa 
sen kiistellyistä syitä – taustalla oli 8 
vuotta jatkunut Iranin ja Irakin väli-
nen sota, Irakin talouden ajautumi-
nen sodan myötä sekasortoon se-
kä tässä taustatilanteessa toteutet-
tu Irakin silloisen hallitsijan Saddam 
Husseinin komennosta tehty naa-
purivaltion, Kuwaitin, miehitys. En-
simmäinen Persianlahden sodaksi 
tai sotilaskielessä Aavikkomyrskyk-
si kutsuttu operaatio lähti siitä, et-
tä ns. USA:n johtama ns. ”halukkai-
den koalitio” koottiin Saudi-Arabian 
pohjoisosiin.  

Sieltä lähdettiin ”vapautta-
maan” Kuwaitia, eli palauttamaan 
se brittien aikoinaan valtaistuimelle 
nostamalle hallitsijaperheelle. Irakin 
armeija lyötiin sieltä pois. Sodan ru-
mana jälkinäytöksenä teurastettiin 
hyvin suuri määrä irakilaisia Kuwai-
tista vetäytymässä olevia suojatto-
mia sotilaita Basran maantiellä. Täs-
sä operaatiossa tapettujen tarkkaa 
määrää ei tunneta. Sotilaallisesti tä-
mä teurastus oli täysin turha ope-
raatio, pelkkä kosto, joka lisäsi taas 
määrättömästi käyttövoimaa ”kos-
ton kierteeseen”. Tällaiset tapahtu-
mat jättävät joka tapauksessa suku-
polvia jatkuvan katkeruuden ihmis-
ten mieliin ja eri kansojen historiaan. 

Länsivaltojen ja imperia-
lismin strateginen etu 
islamististen liikkeiden 
taustavoimana

Islamististen liikkeiden nousun taus-
taa täytyy kuitenkin totuuden ni-
missä etsiä jo 1800 - 1900-lukujen 
vaihteesta. Englannin siirtomaaval-
ta Egyptissä alkoi virallisesti vuon-
na 1882 ja jo tätä ennen oli Egyp-
tin talous, erityisesti puuvillan tuo-
tanto, alistettu brittikomentoon 
1850-luvun jälkeisinä vuosikymme-
ninä. Siirtomaaksi alistamisen jäl-
keen britit yrittivät Egyptissä luon-
nollisesti torjua kansallismielisten it-
senäisyyteen pyrkivien puolueiden 
tai ajatusten etenemistä kansan kes-
kuudessa. Edelleenkin Egyptissä vai-
kuttava porvarillinen kansallismieli-

nen jo 1800-luvun lopulla perustet-
tu Wafd-puolue oli yksi näkyvimmis-
tä itsenäisyyttä vaativista voimista. 
Sitä britit pitivät kapinallisena ja sen 
pyrkimyksiä vaarallisina. 

Britti-imperiumin siirtomaa-
haaveiden kannalta katsottu-
na Egypti viimeistään vuodes-
ta 1882 oli brittien ikuinen siir-
tomaa. Ajatuksia tilanteen muut-
tamisesta ei suvaittu ja britit piti-
vät sitä täysin omana alueenaan. It-
senäisyysliikkeiden noustessa en-
simmäisen maailmansodan, Venä-
jän vallankumouksen ja maailman 
valtasuhteiden muututtua paineet 
hallinnon muuttamiseen kasvoivat. 
Tässä tilanteessa britit loivat Egyp-
tiin vuonna 1922 ”itsenäisen kunin-
gaskunnan”. Egyptin monarkia, sen 
talous, armeija jne. sidottiin valtio-
sopimuksilla tiukasti brittien etui-
hin. Kansallismielisen liikkeen vas-
tavoimia etsiäkseen ja heikentääk-
seen Egyptin kasvavaa kansallismie-
lisen liikkeen vaikutusvaltaa, britit 
alkoivat tukea islamistisia liikkeitä. 
Tuettavaksi valikoituivat erityises-
ti Egyptin muslimijärjestöt. Vuonna 
1926 perustettiin Muslimiveljeskun-
ta egyptiläisen muslimijohtajan Mu-
hammed Al-Bannan johdossa. Brit-
tien toive oli saada tästä järjestöstä 
sekä monarkian tukija että itsenäi-
syyttä vaativien voimien tukahdut-
taja. Lopulta Muslimiveljeskuntakin 
kääntyi brittejä vastaan.

Tämä sama historia, tai ereh-
dysten sarja, on nähty monta ker-
taa myös myöhempinä, toisen maa-
ilmansodan jälkeisinä vuosina. Afga-
nistanin sota käytiin 1970 ja 1980-lu-
vuilla. Silloin muutamat valtiot, eri-
tyisesti Saudi-Arabia, lähtivät ak-
tiivisesti rahoittamaan ja koulutta-
maan Mujahidin-taistelijoita, isla-
mistisia aseellisia joukkoja. Ne tais-
telivat silloista hallitusta ja sitä tuke-
via neuvostojoukkoja vastaan. Isla-
mistisia taistelijoita kouluttivat ak-
tiivisesti myös Yhdysvallat ja Israel. 
Tällä tavalla luotiin hyvin vahva poh-
ja aseelliselle islamistiselle liikkeelle. 
Se oli vahvasti vaikuttava tekijä en-
simmäisen Persianlahden sodan jäl-
keisessä tilanteessa. 

Samaan sarjaan erehdyksiä 
kuuluu myös se tapahtumasarja, 
jolla Israelin miehityshallinto vuo-
den 1967 sodan jälkeisessä tilan-
teessa kasvatti islamilaista liiket-
tä Gazan vyöhykkeellä. Israel toi-
voi luovansa vastapainon Palestii-
nan vapautusliikkeelle, Jasser Arafa-
tin johtamalle PLO:lle, mutta tulikin 
luoneeksi Hamasin, joka nyt palve-
lee kätevästi terroristeiksi leimattu-
na Israelin ”jatkuvan sodankäynnin” 
tai ”matalan intensiteetin sotaa”, jo-
ta käydään Gazan palestiinalaisväes-
töä vastaan. 

Afganistanin sota vahvisti 
merkittävästi islamististen 
liikkeiden nousua

Saudi-Arabian kohdalla korostui is-
lamin kannalta katsottuna Mekan 
ja Medinan kaupunkien islamin pe-
rustajaprofeetta Muhammadin hen-
kilöhistoriaan liittyvien pyhien paik-
kojen merkitys. Samalla joutui isla-
mistien huomion kohteeksi saudi-
dynastian ja sen mukana koko Sau-
di-Arabian valtion asema ja laillisuus 
islamin pyhimpien paikkojen suoje-
lijana. Saudiperhe on valtiota halli-
tessaan perustanut valtansa juuri 
uskonnolliseen, teokraattiseen, mo-
narkiaan ja perhedynastiaan. Isla-
mististen liikkeiden kannalta Saudi-
Arabian alue, Arabian niemimaa, oli 
pyhää islamin maaperää. Tälle Sau-

di-Arabian niemimaalle tuotiin en-
simmäisen kerran toisen maailman-
sodan jälkeen avoimesti univor-
mussa vierasmaalaisia sotilaita, jo-
pa amerikkalaisia naissotilaita. Isla-
mistisille liikkeille tämä oli pyhäin-
häväistys ja seikka, joka osoitti sau-
didynastian mädännäisyyden.  

Juuri näistä ideologisista 
taustoista nousi mm. Osama bin 
Laden ja Al-Qaida nimellä tunne-
tuksi tullut islamilainen taistelu-
järjestö, joka myöhemmin tunnet-
tiin meilläkin aika hyvin USA:han 
suuntaamiensa operaatioiden jäl-
keen. Islamismin ääriliikkeiden nou-
sun myötä vahvistui myös saudi-
monarkian vastainen aseellinen is-
lamistinen järjestäytyminen. Aseel-
listen islamististen liikkeiden vah-
vistumiseen monissa maissa ja mo-
nilla alueilla vaikutti merkittäväs-
ti myös Afganistanin sodan tarpei-
siin Pakistanissa ja sen lähialueilla 
koulutettujen Mujahidin-sissien ja 
taistelijoiden palaaminen ja tietoi-
nen jakaminen Lähi-Itään ja muual-
lekin maailmaan mm. Kaukasuksel-
le ja Balkanille. Tänne islamisteja oh-
jattiin ja heitä rahoitettiin ja aseistet-
tiin ennen muuta Venäjän vastais-
ten liikkeiden ja liikehdinnän luomi-
seksi ja vahvistamiseksi. Näiden ns. 
afgaa nien, Afganistanissa taistelu-
kokemuksensa hankkineiden Mu-
jahidin-sissien ympärille eri maissa 
muodostui nopeasti aseellisia ryh-
miä monille erinimisille islamistisil-
le terrorijärjestöille. 

USA:n imperialismin pitkä 
linja ”Regime Change” - 
hallinnon vaihtaminen

Mielestäni perusvirhe nykytilanteen 
kannalta tehtiin päätöksellä, jol-
la hyökättiin Irakiin v. 2003. Vierai-
lin Irakissa vuodenvaihteessa 2002 
ja 2003 Suomen Lähi-Idän instituu-
tin hallituksen valtuuskunnassa, jota 
johti nykyinen valtionarkiston pää-
johtaja Jussi Nuorteva. Viisihenki-
nen valtuuskuntamme tapasi Irakis-
sa Bagdadissa monia yliopistojen ih-
misiä, rehtoreita, kanslereita, profes-

soreita, erilaisia uskonnollisia johta-
jia sekä islamistien puolelta että Ira-
kissa vielä tuolloin vahvasti vaikut-
taneiden kristillisten kirkkokuntien 
johtajia. Kaikki ehdottomasti vastus-
tivat ja pelkäsivät hyökkäystä Irakiin 
ja olivat sitä mieltä, että hyökkäys 
johtaa maan täydelliseen sekasor-
toon. He olivat hyvin oikeassa siinä 
arviossaan. 

Ollaanpa Saddam Husseinis-
ta mitä mieltä tahansa, niin hä-
nen syrjäyttämisensä liittyi Yhdys-
valtain Lähi-Idän politiikan vakau-
mukseen, jota Yhdysvallat 50-luvun  
alusta lähtien on noudattanut Lähi-
Idän politiikassaan. Sen nimi on ”Re-
gime Change”, hallinnon kumoami-
nen ts. hallinnon vaihtaminen. En-
simmäinen hallinnon vaihtaminen 
toisen maailmansodan jälkeisessä 
tilanteessa tapahtui v. 1953 Iranis-
sa. Paikallinen eduskunta oli tuol-
loin Majlis (Madshles). Iranissa pi-
dettyjen vaalien jälkeen nousi pää-
ministeriksi maltilliseksi porvarilli-
seksi kansallismieliseksi luonnehdit-
tava poliitikko Mohammad Mosad-
deg. Hänen hallituksensa päätti kan-
sallistaa Iranin tai Persian öljyvarat, 
siis ottaa maan tärkein luonnonva-
ra kansan kontrolliin. 

Yhdysvallat päätti syrjäyttää 
Mosaddeg’in pääministerin tuo-
lilta. Tämä oli ensimmäinen hallin-
non vaihto, ”Regime Change”. Iranin 
pääministerin syrjäyttäminen hoi-
dettiin CIA:n aktiivisella ohjauksella. 
Täällä testattiin idea, joka lähti elä-
mään Yhdysvaltain Lähi-Idän politii-
kan pitkässä linjassa. Persiassa tämä 
tapahtui siis jo vuonna 1953. Shaa-
hi nostettiin valtaistuimelle imperia-
lismin armosta. Hän hallitsi enem-
män tai vähemmän USA:n imperia-
lismin valtaistuimelle asettamana 
nukkehallitsijana ja USA:n luotetta-
vana liittolaisena vuoteen 1979, jol-
loin kansanvallankumous syrjäyt-
ti Shaahin. Eri asia on sitten se, et-
tä tämän vallankumouksen kaap-
pasi omiin käsiinsä Iranin islamilai-
nen uskonnollinen johtajisto, joka 
julisti maan Iranin islamilaiseksi ta-

savallaksi.  

Johtajien ja hallitusten 
demonisointi länsimaiden 
työkaluna

Erityisesti Yhdysvaltojen, mutta 
myös muiden länsimaiden Euroo-
pan Unioni mukaan luettuna, Lähi-
idän politiikkaan liittyy pitkäaikai-
nen strateginen linjaus. Tämä on, 
että kun lähdetään syrjäyttämään 
usein sodalla tai erilaisilla salaisilla 
operaatioilla kuten Persiassa vuon-
na 1953 jonkun Lähi-idän valtion 
päämiestä tai hallintoa, niin hänet 
tulee ensin demonisoida eli leima-
ta kykenemättömäksi, diktaattoriksi 
tai muuten vain ”hirmuhallitsijaksi”, 
hyvä kuin ei ihmisyyöjäksi. Tämä ta-
pahtuu retoriikan, massiivisen pro-
pagandan ja erilaisen poliittisen kie-
lenkäytön keinoilla. 

Näin tapahtui myös 
Mossaddeg’in kohdalla. Iranin 
tuolloinen pääministeri leimattiin 
myös kommunistiksi, jota hän ei 
koskaan ollut.  Ölljyvarat kansallis-
tamaan uskaltautunut ”kommunis-
tipääministeri” piti tietysti saada syr-
jään. Yhdysvaltain Lähi-idän politii-
kan tavoitteisiin ei mitenkään sopi-
nut Mossadegin kaudella Majlisin 
päätöksellä tehty Iranin öljyn kan-
sallistaminen. USA oli juuri toisen 
maailmansodan aattona ja sen ai-
kana saanut kunnolla raivattua tilaa 
aiemmin eurooppalaisten kontrol-
loimille Lähi-idän öljykentille. Kan-
sallistaminen oli tietenkin kauhistus 
50-luvun tilanteessa, kuten on nyt-
kin globalisaatioksi kutsutulla kapi-
talismin maailmanlaajuisen levittäy-
tymisen kaudella. 

Samaa maineen mustaamisen 
metodia käytettiin myös Egyptis-
sä kun yritettiin suorittaa hallinnon 
vaihto ja syrjäyttää Nasserin hallin-
to. Silloinen Egyptin monarkian ar-
meijan everstiluutnantti Gamal Ab-
del Nasser upseeritovereineen syr-
jäytti kuninkaan verettömässä ja jäl-
leen selkeästi kansan tukemassa va-
lankumouksessa vuonna 1952.  Brit-
tien tukema Egyptin kuningas Faruk 
päästettiin lähtemään maanpakoon 
huvipurrellaan Aleksandrian  sata-
masta. 

Nimenomaan vanhat Euroop-
palaiset suurvallat ja Lähi-idän 
kohtaloihin aiemmin ratkaise-
vasti vaikuttaneet Englanti ja 
Ranska, uneksivat vielä vanhan ko-
loniaalisen vallan palauttamises-
ta tälle alueelle ja lähtivät syrjäyttä-
mään Nasseria. Anthony Eden, Eng-
lannin ulkoministeri ja myöhemmin 
myös pääministeri kutsuu muistel-
missaan: ”Noidankehä”: Sir Anthony 
Eden.  Muistelmat; Arvi A. Karisto, 
1960 Nasseria varkaaksi, rikolliseksi 
ja Lähi-idän Hitleriksi. Kaikki nämä 
termit, joilla Lähi-Idän kansallismie-
liset ja erityisesti imperialisminvas-
taiset johtajat tänäänkin (vaikkapa 
Syyrian arabitasavallan president-
ti Bashar Al-Assad) demonisoidaan, 
olivat käytössä jo 50-luvulla, kun val-
mistauduttiin Suezin sotaan.

Suezin kriisissä v. 1956 Rans-
ka ja Englanti olivat keskeisimpi-
nä valtioina syrjäyttämässä Nas-
serin hallintoa. Israel oli juones-
sa mukana, paljolti siitä syystä et-
tä Nasser arabinationalistisena joh-
tajana tuki voimakkaasti palestiina-
laisten kamppailua oikeuksistaan. 
Noin puoli vuosisataa myöhemmin 
diplomatian asiakirjoista ja euroop-
palaisista arkistoista paljastui Rans-
kan, Englannin ja Israelin kesken

Siemenet Lähi-idän nykykaaokselle on kylvänyt imperialismi (2)

Sotilasliitto Nato ja länsiliittouma aloittivat sodan Libyaa vastaan maa-
liskuussa 2011. Viikunanlehtenä sodalle käytettiin YK:n turvallisuus-
neuvoston päätöslauselmaa, joka salli sotatoimet ”siviilien suojelemi-
seksi”. Päätöslauselman sallimat rajat ylitettiin jo sodan ensi päivien ai-
kana. Siitä lähtien julkisesti ilmoitettuna tavoitteena oli maan johtajan 
Muammar Gaddafin syrjäyttäminen. Libyan vastaisen sodan päätekijöi-
tä olivat Yhdysvallat, Ranska ja Britannia, joiden tukemat kapinalliset 
teloittivat 20.10.2011 Gaddafin hyvin raa’asti. Kuvapari esittää pom-
mitusten tuhoja Libyalaisessa kaupungissa. Kansan äänen numeros-
sa 4/2011 kirjoitimme Libyan tapahtumista. Katso linkki: https://asia-
kas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-11.pdf
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ennen Suezin sotaa solmittu sopi-
mus. Se osoitti kiistattomasti tuon-
kin vuonna 1956 käydyn sodan pe-
rustuneen kirjalliseen allekirjoitet-
tuun, mutta tuolloin salaiseen asia-
kirjaan. Eli ”Suezin kriisi” osoittau-
tui etukäteen salaisesti sovituk-
si operaatioksi Egyptin presiden-
tin Gamal Abdel Nasserin syrjäyt-
tämiseksi. Tämä ”Regime Change” 
toteutettiin nyt eurooppalaisvalto-
jen ja Israelin voimin.

Tällaisten asioiden paljas-
tuttua osoittautuu, että kaikil-
la näillä salaisilla diplomaat-
tisilla sopimuksilla on aina ta-
kaajana suurvaltoja, jotka takaa-
vat sopimusten pitävyyden. En-
simmäisen maailmansodan jäl-
keen tuli julkisuuteen vähän poik-
keuksellisella tavalla myös tämä 
aiemmin mainittu Sykes-Picot- so-
pimus.  Tämän salaisen sopimuk-
sen yksi takaajavaltio oli Tsaarin 
Venäjä. Venäjällä tapahtui tun-

  netusti vuonna 1917 tsaarinvallan 

kumonnut vallankumous ja tuol-
loin valtaan nousseiden bolshevik-
kien kannalta oli hyvin hyödyllistä 
julkaista näitä Tsaarin Venäjän asia-
kirjoja. Salaisena solmittu Sykes-Pi-
cot-sopimus levitettiin hyvin laajal-
ti Lähi-itään. Tämä sopimus aiheutti 
1900-luvun ensimmäisen syvän pet-
tymyksen. Lähi-idän kansat näkivät 
millaista peliä niiden selkien takana 
oli pelattu. Ihan samalla tavalla nä-
mä erinäköiset myöhemmät sa-
laiset operaatiot ovat paljastut  -

tuaan aiheuttaneet jatkuvaa kat-
keruuden kertymistä tällä alueella.  
Ja perinne joka sitkeästi jatkuu tä-
näkin päivänä ns. kaksoisstandar-
tit (double standards), joihin tut-
kija avoimin silmin maailmaa tark-
kaillessaan törmää lähes päivittäin, 
luotiin viimeistään Sykes-Picot-so-
pimuksella. 

Pertti Multasen luennosta
 toim. Heikki Männikkö

(Jatkuu seuraavassa numerossa)
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Israelin vastaisia protesteja järjestettiin maailmalla sen hyökättyä 
12.7.2006 Libanoniin. Kuva 30.7.-06 Israelin lähetystöltä Helsingissä

Hallintarekisterin salliminen 
suomalaisille ja osakeomistus-
ten piilottaminen nousi loppu-
vuodesta puheenaiheeksi. Lau-
sunnon antajat vastustivat tätä 
Helsingin Sanomien mukaan 90 
%:sti. 
Esitystä osakeomistusten piilotta-
misesta perusteltiin kansainväli-
sellä kilpailukyvyllä, koska muual-
la ei ole Suomen kaltaista avointa 
käytäntöä. Olisi päinvastoin tehtä-
vä esitys, että Suomen avoin käy-
täntö otetaan käyttöön muualla-
kin. Se olisi hyvän käytännön le-
vittämistä ja auttaisi veronkier-
ron porsaanreikien selvittämistä. 
Se myös palvelisi sitä, että asioista 
on tietoa. Tietoa tarvitsevat pien-
osakkeenomistajat, tutkijat, kan-
salaiset ja niin edelleen, jotta voi-
taisiin toimia oikean tiedon poh-
jalta.

Otin tämän esille korrup-
tion vastaisen Transparen-
cy Internationalin Suomen yh-
distyksen tilaisuudessa. Sain 
vastauksen ja sellaisen mie-
lenkiintoisen tiedon, että G20-
ryhmä olisi tämän suuntais-

ta esittänyt ja valmistelemassa. 
Saa nähdä, mihin se johtaa, mut-
ta osoittaa kuitenkin, että avoi-
muuden lopettaminen ei olisi sen 
mukaista, mihin laajasti pyritään.

Avoimuuden tausta Suo-
messa ei ole tunnettua. Yrjö En-
teen sotien jälkeen tekemä työ 
on tässä tärkeää. Hän selvitti, et-
tä Suomessa suuret finanssiryh-
mät KOP, SYP ja OP-ryhmä sekä 
valtion Postipankki toimivat si-
ten, että niillä oli kullakin omas-
sa valtapiirissään muita yhtiöitä. 
Enne selvitti yhtiöt ja mikä kuu-
lui mihinkin leiriin. Tätä työtä jat-
koi osaltaan Timo Koste ja sitten 
Esko Seppänen, joka osti yhtiöi-
den osakkeita yhden kustakin ja 
kävi yhtiökokouksissa ja selvit-
ti osakkuudet tarkkaan. Tämän 
työn seurausta on, että Suomes-
sa on avoin käytäntö. Omistuksis-
ta tuli julkisia. Se oli seurausta sii-
tä, että Suomessa oli tehty poik-
keuksellisen hyvää työtä näissä 
asioissa. Suljetut hallintarekisterit 
olisivat tämän mitätöintiä.

Helsingissä 18.1.2016
Pekka Tiainen

Hallintarekisterit tulee avata 
ja osakeomistukset julkisiksi

Venäjän trollit Suomessa on juttu, 
joka perustui toimittaja Aron ylei-
sölle tekemään kyselyyn kokemuk-
sista Venäjä-trollauksesta. Tämä ta-
pahtui syksyllä 2014, kun Venäjän 
vastainen propaganda oli Suomes-
sa kuumimmillaan. Se iski kasvoil-
le joka päivä muun muassa iltapäi-
välehtien lööpeistä. Venäjä oli mil-
loin milläkin tavalla uhka Suomel-
le ja presidentti Putin oli ”hullu”. Täl-
lainen vyörytys vaikutti yleiseen il-
mapiiriin merkittävästi. Yksi jos toi-
nenkin alkoi kokea ”Venäjän uhkaa”. 
Tässä vainoharhaisessa ilmapiirissä 
Aron oli helppo saada vastauksia ky-
selyynsä. 

Aro palkattiin Ylelle mel-
ko lailla pystymetsästä syksyllä 
2014 tekemään juuri tätä juttua. 
Hänellä ei ollut paljonkaan aikai-
sempaa toimit tajakokemusta, vain 
joitain kesätoimittajan ynnä mui-
ta pätkätöitä. Kokemattomuus oli 
tietysti tässä projektissa etu. Koke-
maton uskoo kaiken mitä sanotaan. 
Tarvittiin vain oikea Venäjän vastai-
nen asenne.

Lähdekritiikistä ei kokematto-
malla toimittajalla näyttänyt ole-
van mitään tietoa. Hän on mainin-
nut lähteekseen mm. facebookissa 
toimivan Verkkomeedio – vitsisivus-
ton, joka perustettiin mustamaalaa-
maan Janus Putkosen Verkkomedia 
-nettijulkaisua sekä myös Venäjää. 
Aro mainitsee lisäksi lähteekseen 
viih desivuston Buzzfeed ja sen pre-
sidentti Putinia avuttomasti musta-
maalaavan jutun.

Alun perin Aro nimitti trol-
leiksi verkkohäiriköitä, jotka ni-
mittelivät toisia keskustelijoita ja 
hä nen mukaansa ”vääristelivät tie-
toja”. Myöhemmin hän alkoi puhua 

”Venäjä-mielisestä trollauksesta” eli 
keskustelusta, joka tukee ”Kremlin 
agendaa”. Jos jollakulla on sattunut 
olemaan samansuuntainen näke-
mys jostakin asiasta kuin ”Krem-
lillä”, hänestä tuli automaattisesti 
Venäjä-mielinen trolli. Aro ei osan-
nut tehdä eroa verkkohäiriköinnin 
ja jostain asiasta eri mieltä olemisen 
välillä. Yle ja Aro siirtyivät trolli-pro-
jektin myötä mielipiteen ja sanan-
vapauden vastustajaksi. Aron artik-
keli antaa ymmärtää, että jokainen 
Ylen ”virallisen linjan” kyseenalais-
taja on Venäjä-trolli. Täällä ei saa ol-
la eri mieltä.

Toimittaja Aron jutusta ja 
laajasta Venäjä-trol-
li -keskustelusta huo-
limatta ei ole selvin-
nyt, toi miiko Suomes-
sa Venäjän palkkaamia 
trolleja. Sellaisesta ei 
ole mitään todistei-
ta, on vain Aron luulo-
ja ja väitteitä. Kun so-
tatieteiden tohtori Saa-
ra Jantuselta kysyttiin, 
onko Suomessa Venäjän 
valtion maksamia trolle-

ja, hän sanoi, ettei kukaan tiedä ky-
symykseen vastausta. Jantunen to-
tesi myös, että trolleiksi on saatettu 
leimata ihmisiä, jotka vain ottavat 
kantaa asioihin.

Toimittaja Aron tutkimuksis-
saan tekemä ”löytö”, että Suomes-
sa olisi Venäjän valtion maksamia 
trolleja, on siis huuhaata. On hä-
lyttävää, että todistamattomille väit-
teille, Venäjän vastaiselle propagan-
dalle ja mielipiteen vapauden rajoit-
tamiselle perustuva juttu palkitaan 
vuoden juttuna. Se osoittaa selvästi 
suomalaisen journalismin nykytilan. 
Skepsis ry jakaa vuosittain huuhaa- 
palkinnon ilmiölle, joka on täysin 
vailla totuuspohjaa. Se palkinto oli-
si kuulunut Venäjän trollit Suomes-
sa -jutulle.

Venäjä-trolli -jahti ja sen pal-
kitseminen on nostanut esiin  
huolen mielipiteen ja sananva-
pauden tilasta maassamme. Ihmi siä 
on leimattu ja heidän motiivejaan 
asetettu kyseenalaisiksi pelkästään 
eriävien mielipiteiden vuoksi. Tämä 
ei ole demokratiaa.

Marjaliisa Siira
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Bonnierin Suuri Huuhaa-palkinto

Johan Bäckman Publications 
julkaisi 2015 Matti Rossin kirjan 
Raunioista nousee Donbass.  Sa-
nomayhtiön pää-äänenkannat-
tajassa julkaistiin vaivaantu-
neen oloinen arvio kirjasta.  Si-
tä en yhtään ihmettele, sillä niin 
kiusallisia Rossin lainaukset ja 
kommentit Helsingin Sanomien 
Ukrainaa koskevista kirjoituk-
sista kirjassa ovat.

Krimin liittyminen vaikea 
asia
Mutta kenen etua palvelee SKP:n 
sanomalehden häveliäs solidaari-
suus porvarillisia toimittajia koh-
taan?  Tiedonantaja ei sentään 
suoraan tuomitse Venäjää ja Puti-
nia Krimin kaappaajina, mutta va-
rovainen vaiteliaisuus asian ympä-
rillä täyttää annetun tehtävän. Va-
paa läntinen tiedonvälitys pitää 
kommunistien omantunnon herk-
känä puolustusasemissa kaikelle, 
mitä läntinen demokratia määrit-
tää meidän syyksemme.

Presidentit Putin ja Nii-
nistö

Vladimir Putin on Suomen Kan-
sallisen kokoomuksen veljespuo-
lueen Yhtenäinen Venäjä johtaja.  
Meillä ei vielä koeta kokoomus-
ta vasemmistopuolueeksi, vaikka 
Sauli Niinistö käyttikin tunnusta 
Työväen presidentti.

Rossi kirjoittaa “Kun 
USA menetti Krimin”: “Mutta 

16.3.2014 tapahtui käänne, joka 
sotki amerikkalaisten suunnitel-
mat.  Krimillä pidettiin kansanää-
nestys liittymisestä Venäjään.  83 
prosenttia krimiläisistä äänesti re-
ferendumissa.  97 prosenttia ää-
nesti liittymisen puolesta.”

Vladimir Putinin kom-
mentti 18.3.2014

“Järjestäessään kansanäänestyk-
sen ja antaessaan itsenäisyysjulis-
tuksensa Krimin korkein neuvosto 
on vedonnut Yhdistyneiden Kan-
sakuntien peruskirjaan…  Julis-
taessaan eroavansa Neuvostolii-
tosta Ukraina itse teki aivan sa-
man asian, tekstiltäänkin lähes sa-
man.  Ukraina siis käytti tätä oi-
keutta, mutta krimiläisiltä se kiel-
letään.  Miksi?”

Jugoslavian hajotussotien 
yhtey dessä Putin lainaa USA:n 
Kansainväliselle oikeudelle Ko-
sovo-kuulemisten yhteydessä 
17.4.2009 esittämästä kirjallisesta 
muistiosta: “Itsenäisyysjulistukset 
saattavat olla sisäisen lainsäädän-
nön vastaisia ja näin usein tapah-
tuukin.  Tämä ei kuitenkaan tarkoi-
ta sitä, että kansainvälistä oikeutta 
olisi rikottu.”

Kosovossa NATO hoiti kan-
sanäänestyksen pommittamal-
la Serbiaa.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 25.3.2016

Poliittista häveliäisyyttä

Laaja-alainen ruotsalainen mediakonserni Bonnier jakaa vuosit-
tain Suuren Journalistipalkinnon. Sen tarkoitus on totta kai edistää 
ja palkita hyvää journalismia. Palkinnon saavat Vuoden Journalisti, 
Vuoden Journalistinen teko ja Vuoden Juttu. Vuoden 2015 journa-
listina palkittiin viime maaliskuussa Tom Kankkonen. Haaga-Helian 
ammattikorkeakoulun toimittajakoulutus sai tunnustuksen journa-
listisesta teosta. Vuoden juttuna palkittiin Jessika Aron Ylen Kios-
ki-ohjelmalle tekemä kahden jutun sarja Venäjän trollit Suomessa.

Emme tiedä ketään Venäjän valtion maksamaa trollia, mutta tunnem-
me kyllä kasapäin niitä, joille maksetaan trollaamisesta Nato:n, EU:n ja 
USA:n  hyväksi.

Tässä yxi trollitehdas Helsingin Arkadianmäel-
lä, jossa monet hankkivat leipänsä trollaamalla 
USA:n, EU:n ja Nato:n hyväksi.
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200 edustajasta oli vain 57 edus-
tajaa, jotka äänestivät koulu-
tusleikkauksia vastaan.  Leik-
kausten hyväksyjiä oli 86. Puol-
tajia oli 56, eli he jotka jät-

Opiskelija! Mistä tunnet ystävän?
tivät äänestämättä. 

Yhteensä leikkausten 
kan    nat  tajia oli 142 edus-
tajaa. Nämä 56 ”Juudasta” 
ovat niitä, jotka tulevat 
kaduilla toreilla ja ostos-
keskuksista hymyillen 
vas taan, halaavat ja 
jopa suu televat pos-
kelle kertoen kuinka 

juuri he sinua puolustaa ja toimii 
sinun etujesi mukaan. Onhan 
e dus kunnassa toki parikymmentä 
kestoedustajaa, jotka ovat poissa 
luottamusäänestyksistä. –PE- 
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Suomessa vietetään osin-
kojuhlaa

Työnantajapuoli eli EK ja Kokoomus 
valittelevat Suomen työkustannus-
ten kohoamista kilpailijamaihin 
verrattuna; silti suomalaiset yrityk-
set maksavat Euroopan korkeimpia 
osinkotuottoja. Suomen osakemark-
kinoiden ennakoitu osinkotuotto 
on tänä keväänä yli neljä prosenttia.  
Esimerkiksi upporikkaassa Norjas-
sa osinkotuottojen odotetaan ole-
van noin 3,5 prosenttia ja Tanskassa 
vain puolet Suomesta.  Samaan ai-
kaan kun hallitus haluaa antaa yri-
tyksille lisää taloudellisia helpotuk-
sia, samaiset yritykset valmistau-
tuvat maksamaan ennätysosingot 
omistajilleen.  Miksi?

Postin pomon palkasta ja 
johtoryhmän tuloista

Kova on yt-Postin pomon palkka - 
johtoryhmäkin tienasi isoja kannus-
tinsummia vuonna 2015.  Miksi? Me-
nikö osa bonuksista Panamaan vero-
paratiisiyhtiölle?  Odotellaan tie toa.

Miksi valtio mahdollistaa ve-
ronkierron ja sitten vie veronkier-
täjien voittorahat kilpailukykyloik-
kaa ja säästöjä hokien kansal-
ta tulouttaakseen nekin osinkojen 
kautta huijareille?

Postin palkka- ja palkkiosel-
vityksen mukaan Heikki Malinen 
sai vuonna 2015 kokonaispalkkaa      
501 000 euroa.  Lisäksi Malinen sai 
lyhyen aikavälin kannustinpalkkio-
ta 78 000 euroa.  Hänen kuukausi-
tulonsa oli vuonna 2015 noin 1 166 
euroa kuukaudessa enemmän kuin 
vuonna 2014.  Kuukaudessa Mali nen 
tienasi noin 48 000 euroa.  Miksi?

Postin johtoryhmään kuuluu 
Malisen lisäksi seitsemän muu-
ta henkilöä.  Muulle johtoryhmälle 
maksettiin yhteensä yli 300 000 eu-
ron verran kannustimia.  Miksi? Koko 
johtoryhmä sai palkkaa ja palk kiota 

viime vuonna yhteensä lähes 2,7 
miljoonaa euroa, mikä on yli puo-
li miljoonaa euroa enemmän kuin 
vuon na 2014.  Senkö vuoksi postilai-
set joutuivat vuoden 2015 lopussa 
Postin johdon mielipuolisten su-
unnitelmien kohteiksi, jotka torjut-
tiin postilaisten oman liiton PAUn ja 
mm. AKT:n tuen avulla.

Postilaisten kärsimysnäy-
telmä jatkuu vain - loppua 
ei näy

Posti on ollut viime vuosina lukuisia 
kertoja otsikoissa yt-neuvottelui-
den ja työntekijöiden irtisanomis-
ten vuoksi.  Viimeisimpien tietojen 
mukaan Posti irtisanoo tuoreimpi-
en yt-neuvotteluiden päätyttyä 181 
henkeä.  Työpaikkojen kerrottiin vä-

henevän yhteensä 682.  Osa-aikai-
seksi työ muuttuu 198 henkilöllä.  
Miksi nyt, heti vuoden 2016 helmi-
kuun alusta julistettuja irtisanomis-
neuvotteluja ei torjuttu tai haluttu 
torjua? Vuonna 2015 Postissa käyti-Vuonna 2015 Postissa käyti-
in useita yhteistoimintaneuvotteluja 
ja henkilöstön määrä pieneni edel-
lisvuodesta 1 691 henkilöllä.  Miksi 
ei ollut työtaisteluita?

Onko Posti köyhä?  Ei ole

Postin liikevoitto ilman kertaluon-
teisia eriä kasvoi viime vuonna 25,4 
miljoonaan euroon, kun se vuotta 
aiemmin oli 23,5 miljoonaa.  Postin 
tulos nousi voitolle - se jakaa osin-
koa 18 miljoonaa.  Postin tulos oli 
hyvä, vaikka liikevaihto laski 11 pro-
senttia 1650 miljoonaan euroon.  

Tulos ennen veroja nousi 43,3 mil-
joonaan euroon.  Viime vuonna tu-
los oli 4,6 miljoonaa euroa tappiol-
la.  Liiketulos oli 55,9 miljoonaa eu-
roa.  Postin henkilöstökulut laskivat 
91,3 miljoonaa euroa eli 10,8 pro-
senttia edellisvuoteen verrattuna, 
joten yhtiökokoukselle ehdotetaan, 
että osinkoa jaetaan 18,0 miljoonaa 
euroa.  Osakekeinottelijat eli valtio 
tai yksityiset, joille osingot jaetaan, 
varastavat kakusta isomman palan 
kuin olisi moraalin mukaan kohtuul-
lista.  Valtio omistaa koko Postin osa-
kekannan, joten ei ole fiksua potkia 
jengiä kortistoon ja tehdä sitten ti-
liä.  Kansa joutuu kilpailukykyloikki-
maan näiden osinkojuhlien ja irtisa-
nomisten maksumieheksi.

Mikä on kaiken tarkoitus?

Norminpurkutalkoot, joita johtaa 
Juha Sipilä, mies joka vastaa Postin 

Hävetkää valtiovalta - miksi Posti taas?
omistajaohjauksesta, tarkoittavat si-
tä, että uusliberalistista talouspoli-
tiikkaa ajatushautomo Liberan mal-
liin ajava SSS/EK-hallitus laittaa va-
paan kilpailun eetoksella Postin yk-
sityistettäväksi ja sitten myytäväksi 
kansainvälisille sijoittajahuijareille.  

Valtion yritykset ja omistuk-
set, joita Sipilä kutsuu laiskaksi 
pääomaksi, vapautetaan suunnitel-
mien mukaisesti myyntiin ja myyn-
tien tuotot sekä myöhemmät osin-
got ohjataan Panamaan tai vastaa-
viin veroparatiiseihin.  Työllistävää 
tai investoivaa vaikutusta kaupoil-
la ei ole eikä tule. Ei tässä tämän ih-Ei tässä tämän ih-
meellisemmästä asiasta ole kyse.

Juhani Valo

Lähteet: 
YLE, Talouselämä ja Iltalehti.

Hallitus aikoo leikata 75 vuot-
ta täyttäneiden vammaisten, 
muun muassa sokeiden, liikun-
ta- ja kehitysvammaisten tukia. 
Ikärajaus muuttaisi esimerkik-
si henkilökohtaisen avun, kulje-
tuspalvelut sekä palveluasumi-
sen harkinnanvaraisiksi. 
Hallitusohjelmaan pohjaava 
suun nitelma on osa niin sanot-
tua norminpurkua ja kuntien 
tehtävien  karsintaa. Perus- ja ih-
misoikeuksia rikkova ikärajaus 
osuu  ryhmään, jonka on vaikea 
saada äänensä kuulumaan.

Siirtyminen vammaispalve-
lulain tuesta sosiaalihuoltolain 
palvelujen piiriin tietäisi sitä, 
että kunnat muuttaisivat palve-
lut tarveharkintaisiksi. Pelkästään 
75 vuoden ikä voi poistaa tärkeän 
palvelun. Jos ihmisellä on esi-

merkiksi vaikea kehitys-, näkö- 
tai liikuntavamma muun muassa 
hänen kuljetuspalvelunsa, hen-
kilökohtainen apunsa tai palvelu-
asumisensa loppuvat sellaisina 
kuin ne ovat olleet ennen 75-vuo-
tispäivää. Myös esimerkiksi asun-
non muutoskorjaustyöt ovat 
monelle vammaiselle välttämät-
tömiä.

Ikääntyneet vaikeavam-
maiset jätetään lakiuudis-
tuksessa vammaispalvelu-
jen ulkopuolelle, vanhuspalve-
lu- ja sosiaalihuoltolakien va-
raan. Palvelut riippuisivat kunnan 
taloudesta ja päättäjien asen-
teesta. Ikäraja 75 vuotta ei muuta 
vamman laatua millään lailla. 

”Ihmeparantumisia tapah-
tuu harvoin”.

Kalevi Wahrman

Irwin Goodmanin laulu ”Haistakaa paska koko valtiovalta” kuvas-
takoon ahneutta. Ahneuden eli osinkojen ja valtion yritysten johta-
jien palkkojen maksimoimiseksi pidetään ammattijärjestöt hiljaisi-
na ja annetaan sovussa niiden kanssa potkuja liiton jäsenille.  Voidel-
laanko poispotkittavien liiton jäseniä edustavat luottamusmiehet 
hiljaisiksi?  Olisiko Postilaisten PAU:n kannattanut tais tella työnteki-
jöiden ja muiden liittojen tuella vai miksi näin kävi?  Voideltiinko 
työntekijöiden etujärjestöä?  Kysymyksiä vailla vastausta.

Vanhat vaikeavammaiset säästöleikkuriin
SSS-hallituksen vastainen megaviikko päättyi 12.3.2016 joukkovoi-
ma- kansalaisjärjestön protestiin, jossa vaadittiin toimeentuloa sekä 
ihmis- ja perusoikeuksia kaikille Suomessa ja koko maailmassa. Protes-
tiin osallistui 8000 ihmistä. Kuvassa osanottajia Suurkirkon rappusilla.
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Vuonna 2015 ulosotossa oli 4,1 mil-
jardia euroa. Se sama luku kuin val-
tion menojen vähennystarve, jon-
ka hallitus on asettanut tavoitteek-
seen hallitusohjelmassa. Suuri osa 
ulosotettavasta summasta on vii-
västyskorkoja ja asianajajien palk-
kioita eikä varsinaista velkaa.

  Vuoden 2015 lopussa oli 
ulosotossa 228  000 henkilöä, 
joista 203  000 oli yksityishen-
kilöitä. Vuon na 2015 oli ulosotos-
sa 540 000 eri henkilöä, joista ihmi-
siä vajaa puoli miljoonaa ja loput 
oikeushenkilöitä kuten yrityksiä. 
Tämä luku on liki kaksinkertainen 
verrattuna vuoden lopussa uloso-
tossa olleisiin, koska vuoden mit-
taan tulee uusia henkilöitä ulos-
oton piiriin ja poistuu entisiä. Vuo-
den 2015 lopussa ulosotossa ol-
leista oli pääasiallisen toimeen-
tulon mukaan työttömiä 40  000, 
eläkeläisiä 33  000, opiskelijoita ja 
koululaisia 12  000, työssä olevia 
100 000 ja miltei kaikki loput sellai-
sia, joiden toiminta ei ole selvillä.

  Mikäli vuoden aikana ulos-
otossa olleista on työttömiä sama 
osuus kuin vuoden lopussa, työt-

tömiä oli ulosotossa vuoden 2015 
mittaan noin 90 000 työtöntä. Todel-
lisuudessa ulosotto kohdistuu työt-
tömyyteen huomattavasti suurem-
massa määrin, koska pääasialli sesti 
työssäolevissa on työttömyyttä ko-
keneita. Myöskin eläkeläisten pie-
nituloisuus ja ulosotto on usein 
seurausta työelämäaikaisesta työt-
tömyydestä johtuvasta pienestä 
eläkkeestä.

Ulosottoloukku työn vas-
taanottamisessa estää 
työllistymistä

 Ulosoton suojaosuus, josta ei ulos-
oteta on 678 euroa kuukaudessa. 
Kun palkka ylittää tämän, ylittäväs-
tä osasta menee pienissä palkoissa 
verojen jälkeen 2/3 ulosottoon. Ve-
rot ja ulosotto vievät tällöin liki kol-
me neljäs osaa lisätulosta. Kun brut-
totulon noustessa asumistuet ja toi-
meentulotuet vähenevät, työhön 
meno ei lisää tuloja juuri lainkaan 
tai voi niitä jopa vähentää. Tämä 
on esimerkki ulosottoloukusta, jon-
ka työttömät kohtaavat kuten myös 
ulosotossa olevat opiskelijat, jos ha-
luaisivat lisätuloa. 

 Työnteolla ei saa tuloja lisää 
eikä velkakaan lyhene, kun vii-
västyskorot juoksevat. Suomen 
ulosottojärjestelmä on täynnä täl-
laisia epäkohtia. Mitä olisi tehtävä. 
Suojaosuuden korotus työmarkki-
natukea korkeammaksi on tarpeel-
linen keino. Suojaosuuden taso-
korotus esimerkiksi 100 euroa työ-
markkinatukea korkeammaksi 
kuten 800 euroon tai suurempaan 
summaan helpottaisi ulosotos-
sa olevien tilannetta merkittävästi.   
100 euroa lisää käteen kuukaudes-
sa on kymmenille tuhansille pienitu-
loisille ulosotossa oleville paljon. Se 
myös mahdollistaa työhön pääsyn ja 
velan hoidon. 

Ulosottoloma työtä vas-
taanotettaessa, pankkilo-
ma, velkamoratorio

Lisätapa saada helpotusta ulosot-
toloukkuun ja työllistymiseen olisi 
ulosottoloma siten, että työttömän 
päästessä työhön ulosottoa ei ote-
ta ensimmäisen puolen vuoden työ-
tulosta.   Se poistaisi kynnyksen ot-
taa työtä suuren työttömien joukon 
kohdalla eikä maksaisi yhteiskunnal-

le, koska tulisivat verotulot. 
 Pankkiloma ei ole uusi sana. 

Franklin Roosevelt käytti tätä sa-
naa 1930-luvun laman hoitamises-
sa New Deal-politiikan osana. Laino-
jen maksua lykättiin. Hän ei käyttä-
nyt sanaa velkamoratorio kuten kil-
pailijansa, mutta se tarkoitti samaa 
asiaa. Pankkiloma oli positiivisem-
pi ilmaisu.

 Suomessakin 1930-luvun la-
man aikana talonpojat, joita uhka-
si pakkohuutokauppa, saivat hakea 
puolen vuoden ja sitten vuoden 
ja pidempääkin velkamoratorio-
ta, jonka aikana ei ulosotettu. Asia 
hoidettiin ulosottolain muutoksel-
la. Myöskin otettiin käyttöön valtion 
obligaatiot, joilla lyhytaikaiset velat 
muutettiin pitkäaikaisiksi.

Ulosottoloma tarkoittaisi 
enemmän vapaakuukausia 
ilman voudin harkintaa

  Nykyisellään ulosottojärjestelmän 
keskeinen ongelma on, että ulosot-
toa maksimoidaan lisätulojen saa-
miseksi valtiolle, joka saa suuren 
osan ulosotosta sekä pankkien ja 
perintäyhtiöiden hyväksi. Tästä joh-
tuu, että korjauksia ei saada tehtyä.

 Tämä ulosoton maksimointi-
järjestelmä on johtanut 2010-lu-
vulla myös kiihdytettyihin pakko-
realisointeihin. Niitä on ollut 2010-
2015 30 000 kappaletta, joista puo-
let kiinteistöjä ja asuntoja. 1930-lu-

Kiireellisiä toimia velkomisjärjestelmään
vun lamassa pakkorealisoitiin vuo-
sina 1929-1936 16 000 tilaa, ilman 
velkahelpotuksia määrä olisi ollut 
olennaisesti suurempi. 1990-luvun 
pankkikriisissä halvalla ta pahtuneet 
pakkorealisoinnit olivat massamai-
sia. Nyt ne ovat tulleet uudelleen 
kuvaan, mutta tätä tekevät ulosot-
toviranomaiset ja voudit.

Virheellisten velkatuo-
mioiden korjaaminen

On näytetty toteen suoranaisesti 
virheellisiä tuomioita ja väärää vel-
komista. Tämä on paisunut jo mas-
samaiseksi. Käräjäoikeuksilla on 
vuodessa 300  000 velkomisasiaa, 
kuusi kertaa enemmän kuin vuon-
na 1995 tai runsas 10 vuotta sitten. 
Oikeusjärjestelmä on pahoin vaa-
rantunut, kun virheellinen tuomit-
seminen on arkipäivää. Usein yrit-
täjät ovat väärien tuomioiden koh-
teena.

  Nykytilanteessa ulosotol-
la lisätään maksukyvyttömyyttä 
lisäämällä ulosottoja ja viivästys-
korkoja ja ajetaan pienituloisia ah-
dinkoon. Ulosotto maksimoi ulos-
ottoa ja estää työllistymistä ja saa 
aikaan, että yhteiskunta joutuu 
maksamaan toimeentulotukia. 
Ulos otto- ja velkomisjärjestelmä 
edellyttää kokonaisuudistusta. Sitä 
ennen tarvitaan kiireellisiä korjauk-
sia pahimpiin epäkohtiin.

 Pekka Tiainen 16.4.2016

Pekka Tiaisen hyllyyn on kertynyt lisää kirjoja. Oikeustieteen tohtorin ja Helsingin yliopiston oikeustie-
teellisen tiedekunnan pitkäaikaisena dekaanina olleen  Jukka Kekkosen Kun aseet puhuvat (2016, Art 
House) vertaa poliittista väkivaltaa Espanjan ja Suonen sisällissodassa ja kuvaa laillisuuden haaksirikkoa. 
Esko Seppäsen Mistä Suomi vaikenee-kirjan (2016, Into Kustannus) luvut kuten ”Pankkimafia, maail man 
vaarallisin rikollisjärjestö”, ”Halllntarekisterit mittatilaustyönä veroporsaille” ja ”Verenimijöiden aate-
lia: perintäfirmat” kertovat sisällöstä.  Pekka Tiaisen tässä julkaistava kertoo oikeuslaitoksen nykyisestä 
haaksirikosta velkomisessa sekä korjausmahdollisuuksista. 
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Valtiolla ”laiskaa pää-
omaa”

Laiskasta pääomasta on tullut yk-
sityistäjien suosikkihokema. Sekä 
omistajaohjauksen päällikkö Eero 
Heliövaara että pääministeri Juha 
Sipilä moittivat molemmat, että val-
tiolla on liikaa laiskaa pääomaa. Mo-
lempien mielestä miljardien omai-
suus pitää sijoittaa nykyistä tuotta-
vammin. 

Maaliskuun lopulla ilm-
estyneessä Elinkeinoelämän val-
tuuskunnan analyysissä Laiska 
jättiläinen päätoimittaja emeritus 
Hannu Leinonen suosittaa, että val-
tio myisi yhtiöitään 20 miljardin eu-
ron edestä. Strategista omistamis-
takin voidaan rajusti vähentää, sillä 
valtion intressit voidaan taata sään-
telyllä sekä pienillä osaomistuksilla.

Elinkeinoelämän valtuus-
kunta suosittelee mm. 
Postin ja VR:n yksityistä-
mistä

Leinosen mukaan suurin osa myyn-
tituloista, yli 11 miljardia euroa, tulisi 
valtion omistuksista pörssiyhtiöistä, 
joilla ei hänen mielestään ole enää 
strategista merkitystä. Valtio voisi 
luopua kokonaan esimerkiksi Sam-
mon, Stora Enson ja Metson omis-
tuksistaan sekä myydä puolet For-
tumin, Nesteen ja Finnairin omistuk-
sista. Kantaverkko Fingridissäkään ei 
tarvittaisi enemmistöomistusta.

Myymällä listaamattomia 
kaupallisia yhtiöitään, valtio voi-
si Leinosen mukaan saada ainakin 
2,7 miljardin euron tulot. Tähän yr-
itysryhmään kuuluvat muun muas-
sa Posti ja VR. Lisäksi valtio voisi saa-
da noin 6,2  miljardia euroa yksity-
istämällä erityistehtäviä hoitavia 
yhtiöitä, kuten Veikkauksen ja Al-
kon sekä lentokenttäyhtiö Avian, 
Leinonen suosittelee.

Yksityistämisen perustelut 
ideologisia

Leinosen mielestä 20 miljardin 
myyntitulot kannattaisi käyttää digi-
talisaatioon ja muihin Sipilän porva-
rihallituksen kärkihankkeisiin. Julki-

siin sosiaali- ja terveysmenoihin käy-
tettynä, 20 miljardia katoaisi yhdes-
sä vuodessa ja koulutukselle rahat 
riittäisivät kaksi vuotta. Leinosen pe-
rustelut valtionyhtiöiden yksityistä-
miselle ovat selkeän ideologiset. Hä-
nen mukaansa, nykyisenlaajuinen 
valtio-omistaminen syrjäyttää yksi-
tyistä yritteliäisyyttä ja alentaa koko 
talouden suorituskykyä, koska val-
tion yritykset ovat yksityisiä yrityk-
siä tehottomampia. Valtio-omistus 
on myös politisoitunutta. Kun yk-
sityisten omistajien tavoitteena on 
tuotto niin valtio-omistajan tavoit-
teet määräytyvät poliittisesti. Pitäi-
sikö valtionyhtiön maksimoida työl-
lisyys, tasapainoinen alueellinen ke-
hitys, omavaraisuus ja työntekijöi-
den asema, Leinonen kysyy.

Postipalveluja heiken-
netään ja työntekijöiden 
asemaa huononnetaan

Kapitalistien esikunnan neuvoja 
kuuliaisesti noudattava Sipilän por-

varihallitus on ilmoittanut kiirehti-
vänsä raideliikenteen avaamista kil-
pailulle.  Postimarkkinat avattiin kil-
pailulle postilailla jo vuonna 2011. 
Hallitus esitti maaliskuun alussa, et-
tä valtioneuvoston myöntämistä 
postitoimiluvista luovuttaisiin. Esi-
tyksen mukaan jatkossa kirjelähe-
tyksiä koskeva postitoiminta edel-
lyttäisi vain ilmoitusta  Viestintävi-
rastolle.  Nyt toimilupajärjestelmäs-
tä luovuttaessa sanotaan madallet-
tavan yksityisten yritysten alalle tu-
lon kynnystä. Nykyisten toimilupa-
ehtojen katsotaan estävän tai hidas-
tavan postiyritysten alalle pääsyä ja 
toiminnan käynnistämistä.  

Posti on VR:n tapaan ilm-
oittanut merkittävistä hen-
kilöstövähennyksistä. Posti- ja lo-
gistiikka-alan unionin PAU:n mu-
kaan, sillä tulee olemaan katastro-
faalisia seurauksia kansalaist-
en postipalveluille ja yhtiön tu-
levaisuudelle. Yli 400 postilaisen va-
paaehtoinen irtisanoutuminen on 

järjestön mielestä osoitus Postin 
surkeasta henkilöstöpolitiikasta.

Postilaisilla on liikaa työtä

PAU:n Itä- Suomen aluejärjestön 
mukaan, alalta on vuosien saatossa 
hävitetty tuhansia työpaikkoja.  Jo 
aikaisempien työntekijöiden mää-
rän vähennysten takia työtä on lii-
kaa työntekijämäärään suhteutettu-
na. Ylitöitä tehdään työpaikoilla lä-
hes päivittäin. Postia jää jakamatta 
jakajien väsyttyä jatkuvaan ylityön 
tekemiseen. Työntekijämäärän vä-
hentyminen tulee entistä enemmän 
näkymään postinsaajille postin saa-
pumisen viivästymisenä. 

Alihankinta ja vuokra-
työ ovat levinneet alalle kulo-
valkean tavoin heikentämään 
omien määräaikaisten postilaist-
en käyttöä. Ne vievät uusien työn-
tekijöiden alalle tulon mahdollisuu-
det ja  ajavat pikkuhiljaa ikääntyvän 
henkilöstön jaksamisongelmiin. Sa-
malla, kun Posti sanoo etsivänsä 

uutta liiketoimintaa, se luopuu jo 
olemassa olevasta liiketoiminnasta 
siirtämällä sitä omasta työstä pois 
alihankintaan. 

Postikonttoriverkosto ajet-
tu alas

Postinjakajien työtaakkaa on lisätty 
kasvattamalla reittikokoja kohtuut-
tomasti. Kun takavuosina esimerkik-
si pohjois-savolaisessa Sukevan taa-
jamassa oli kolme postinjakajaa, niin 
tänä päivänä yksi henkilö jakaa pos-
tin taajamaan ja useille sivukylille.

Posti on ajanut alas per-
inteikkään ja toimivan postikont-
toriverkoston myös Pohjois-Savos-
sa. Huhtikuun alussa lakkautettiin 
Iisalmen postikonttori ja sen myötä 
kaikki 5 työntekijää jäivät työttömik-
si. Nykyisin Pohjois-Savossa Postin 
konttori toimii enää Kuopiossa. Pos-
tin palvelupisteet ovat siirtyneet 
asiamiesposteille, tai kuten nykyään 
halutaan sanoa kumppaniyrityksille 
R-kioskeihin ja marketteihin.

Valtionyhtiöiden yksityis-
täminen on lopetettava

Kaiken edellä kerrotun taustalla 
näyttää olevan pyrkimys postipal-
velujen yksityistämiseen ja niiden 
muuttamiseen kapitalistisen voiton 
teon välineeksi. Kun palvelut on saa-
tu ajettua tarpeen huonoiksi, on hel-
pompi niiden parantamista keppi-
hevosena käyttäen myydä Posti yk-
sityisille kapitalisteille. 

Toisin kuin EVA:n Lenonen ja 
pääministeri Sipilä suosittelevat, 
valtionyhtiöiden ja omaisuuden yk-
sityistäminen on lopetettava ja sitä 
vastoin on kehitettävä ja perustet-
tava yhteiskunnan omistamia yri-
tyksiä työllisyyden, tasapainoisen 
alueellisen kehityksen ja huolt-
ovarmuuden turvaamiseksi. Val-
tion yhtiöiden on lisäksi kannetta-
va parempaa yhteiskuntavastuuta 
työllisyyden ja työntekijöiden ase-
man parantamiseksi. Vaatimuksen 
toteuttamiseksi tarvitaan laajaa yk-
sityistämisten vastaista rintamaa.

Asko Julkunen

Tarvitaan laajaa yksityistämisen vastaista rintamaa
Oikeistolaisen liberalistisen talousopin mukaan valtio ei saisi omistaa mitään. Korkeintaan pelastaa ve-
ronmaksajien varoilla konkurssiin menneet yksityisyritykset ja niiden muututtua kannattaviksi luopua 
osuuksistaan. Varmat osinkotulot valtion kassaan, strateginen omistus ja huoltovarmuus eivät paina vaa-
kakupissa mitään, kun pääomapiirien tuloja pyritään kasvattamaan entisestään mahdollisimman laajal-
la valtionyhtiöiden yksityistämisellä. 

Kova uusliberalistinen markkinakapitalismi, EU- suuntaus ja kaiken yksityistäminen ovat yksi ja sama asia. 
Sitä vastaan tarvitaan laaja kansan yhteisrintama.
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80-luvulla hyvinvointiyhteiskun-
ta alkoi rakoilla kun ns. ”verokapi-
nat” alkoivat syödä pohjaa yhtei-
seltä hyvvältä, yhteisöllisyydeltä. 
Oli helpompi puhua verojen ke-
vennysten puolesta kuin koittaa 
selittää hyvinvoinnin pitkän täh-
täimen merkityksellisyyttä ja sen 
ylläpitämää täystyöllisyyttä. Ilmiö 
koski koko teollistunutta maail-
maa ja myös Suomea. Ay-liike ei 
enää puollustanut ”sosialipakette-
ja” vaan alkoi hyväksyä verohelpo-
tukset palkankorotuksiksi. Samoin 
työväenliike alkoi kirjaamaan oh-
jelmiinsa välittömien etujen saan-
nin merkityksen ja taistelun inflaa-
tiota vastaan. Nämä olivat niitä te-
kijöitä, joita Keynes oli kirjannut 
30-luvulla teorioihinsa hyvinvoin-
tivaltion perustaksi. Sen selitysvoi-
ma hiipui keskusteluun korkeista- 

veroasteista vaikka vaikutukset oli-
vat päinvastaiset kuin keskustelussa 
annettiin ymmärtää. Työllisyys ja hy-
vinvointi yleensä olivat korkeimmil-
laan maissa joissa veroaste oli kor-
kein (mm, ILO).

Suomessa porvaristo arvos-
teli ”holhousyhteiskuntaa” ja pu-
hui yksilön vastuusta ja työväenlii-
ke myötäeli, ettei tästä mitään tule 
”jos toisillemme paitoja pesemme ja 
takkeja harteille auttelemme”. Näin 
oli vahvojen teollisuusliittojen näke-
mys kirjattu työväenliikkeen yleisek-
si houksi, verotuksen tuloja tasaava 
voima saatu näyttämään rasitteelta. 
Hyvinvointivaltion viimeisiltä puo-
lustajilta oli selitysvoima viety hel-
poilla letkauksilla ja yli sukupolvi-
nen rakennustyö, hyvinvointivaltio 
lähti purkautumaan.

Nyt seisomme ”Ässähallituk-

sinemme” tämän syklin loppu-
päässä (toivottavasti) kun heidän 
tekemistensä selitysvoima alkaa hii-
pumaan. Ilmiö on yleinen teollistu-
neissa maissa, mutta koskettaa mai-
nittuja rankemmin monia kehitys-
maita, jotka ovat riippuvaisia teol-
listuneiden maiden menestykses-
tä ja kehitysavusta. Leikkauksista ja 
verojen kierrosta on tullut arkipäi-
vää, joita hallituksen on vaikea selit-
tää ”hyvinvoinnin säilyttämiseksi” ja 
sotakoneen kasvattamiseksi. Vero-
paratiiseista on kasvanut ongelma 
inflaatiottomassa maailmassa, jotka 
tarjoavat turvan, mutta eivät suojaa 
omistuksia inflaatiolta.

Tässähän ei ole kysymys nor-
maalista pitkästä syklistä realita-
louden maailmassa (Kondratjev, 
Korpinen) vaan ajasta, jossa arvo-
paperiomaisuus on kasvanut käsit-
tämättömiin mittoihin. Perinteisten 
syklien loppua on leimannut metal-
lien ja muun realiomaisuuden arvon 
nousu, mutta nyt tuota arvopaperei-
den tai ”bittien” arvoa tuskin näem-
me realiomaisuutena? Se on jollain 
tavalla romahtava arvoltaan, ikään 
kuin se olisi kätkenyt itseensä puut-

tuvan inflaation, joka sitten kerral-
la purkautuu. Ehkä oire tähän suun-
taan on se, että arvopaperiyhtiöt 
ovat entistä kiinnostuneempia maa- 
ja vesi- sekä mineraaliomistuksista, 
ehkä myös ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvistä omistuksis-
ta, jotka kaikki ovat realitaloutta.

Kuten jo lukuisat tutkijat ovat 
tällä vuosituhannella todenneet, 
että talous kasvaakseen tarvitsee ta-
saisempaa tulonjakoa, mikä johtaa 
myös varallisuuden tasaisempaan 
jakoon. Tämä tutkijoiden käsitys on 
vieras hallituksellemme, mutta 

KUN TALOUSPOLIITTINEN SELITYSVOIMA HIIPUU

myös arvopapereita omistaville 
tahoille sekä kansainvälisille pääo-
majärjestelmille kuten EKP tai IMF, 
joiden päätösten selitysvoima on 
hiipumaan päin. Tämä ei yksin joh-
du siitä, että muutamat maailman 
johtavat ekonomistit ovat kyseen-
alaistaneet monetaristisen ”siron-
tateorian” vaan siitä, että kansat 
ovat – vuosikymmenten tauon jäl-
keen – ottaneet asian omakseen, 
heidän hyvinvoinnista on kysymys.

Hannu Ikonen
Vastavalkea ry vpj.

Olemme saavuttaneet taloudellisen ”pitkän syklin” sen vaiheen, 
jolloin usko ”leikkauksiin” ja mahdollisiin verohelpotuksiin hiipuu, 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Monetaristinen, inflaa-
tioton aika tekee suurimmalle osalle kansaa entistä kipeämpää, 
köyhien- ja köyhtyvien määrä kasvaa, usko leikkausten jälkeiseen 
parempaan huomiseen horjuu. Mistä on kysymys kun talouspoliit-
tinen selitysvoima hiipuu?

Porvaristo arvosteli ”holhousyhteiskuntaa. Työväenliike vastaili ”että 
ei tästä tule mitään, jos pesemme toistemme paitoja.” Näillä letkau-
tuksilla vietiin selitysvoimaa hyvinvointivaltion puolustajilta. Muista-
kaamme, kun hallitusta haukumme, että ei ay-liike ja perinteinen va-
semmista syytön tähän kurjuuteen ole. He hyväksyvät uusoikeistolai-
sen hallituksen toimet ”kunhan se tehdään yhdessä ”
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Hyvää Vapunpäivää Suomen työkansalle!
Irti EU:sta, Nato:sta ja uusliberalismista...

...julkisten palvelujen puolesta, yksityistämiselle SEIS! 

SFT:n hallitus    

Timo Kangasmaa
Esko Auervuolle
Juho Haavisto
Esko Koivisto
Paavo Heikkinen
Kalevi Hölttä
Janne Rahikainen
Ville Rahikainen
Timo Nieminen

Korean ystävät 
7.4.2016

Pekka Kotkasaari
Jorma Talikka
Reino Welling
Mirja Welling
Hannu Kautto
Tauno Tyllinen
Cilla Heiskanen
Tommi Lievemaa
Pasi Ranki
Juha Kieksi

Helsinki

Kai Kontturi
Raika Kontturi
Bertta Laine
Ville Rahikainen
Ingrid Hämäläinen
Tarja Männikkö
Heikki Männikkö
Taina Mäenpää
Ansu 
Pörrö
Marja-Liisa Siira
Hannele Salava
Leevi
Juhani Valo
Pipsa Valo
Kesäpuutarhuri
Elina Kämppi
Nelly & Mishka
Arska
Irja Kukkonen
Ari Kukkonen
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Sirpa Mittilä
Tauno Wallendahr
Veikko Väisänen
Senja Väisänen

Riitta Väisänen
Katariina Nurminen
Pave & Elviira
Pertti Leino
Jaakko Ahvola
Simo Heikkinen
Paavo Heikkinen
Kaarina Heikkinen
Paavon naapuri
Kaksi yhdessä
Keppikävelijät
Marja L.
Pekka Tiainen
Nimbe
Marja

Espoo

Hannu Kautto
Tommi Lievemaa

Pardian risteilyjengi

Pekka Sievänen
Liisa Westerholm
Kirsi Sjöroos
Mirja
Heltsu
Tarja Nordenstedt
Marjo
Pertti Salmi
Pertti Leino
Jaana Nurmi
Soile Takala
Vuokko Liukkonen
Heikki Männikkö

Vantaa

Eira Kärki
Marja-Liisa Juvonen
Heikki Uusimäki
Ulla Hämäläinen
Juha Kärki
Hilja Pietiläinen
Lauri Paronen
Unto Nikula

Tuusula

Esko Koivisto
Esa Koivisto
Markku Nieminen

Porvoo 

Aune Manelius

Kalevi Wahrman
Yrjö Nieminen
Pertti Pitkänen
Tuukka Wahrman
Raimo Järvelä
Pekka Kokkinen
Hannu Henttonen
Kaija Siippainen
Hannu Hämäläinen
Tommi Wahrman
Pirkko Nokkala
Matti Wahrman
Teresia Wahrman
Saga Wahrman
Vera Wahrman

Loviisa 

Hannu Ikonen

Raasepori  

Peter Björklöf

Uusikaupunki 

Heikki Ervasti
 
Turku 

Esko Luukkonen
Anne Luukkonen
Markus Uutela
Jarmo Vikman
Reino Intovuori
Teuvo Turunen
Janne Kejo
Mauri Rintala
Kirsi Ruohomäki
Helena Tuomaala
Eeva Eloranta
Silja Mölkänen
Teuvo Hämäläinen
Jouko Luoto
Unto Sarjomaa
Eila Nieminen
Risto Lajunen
Raimo Paavola
Timo Turunen
Työtön osaston tukija
Osaston kannattaja
Niko Suojama

Raisio

Matti Järvinen
Rauha Helenius
Soile Lahti
Timo Lehtimäki
Heikki Laaksonen
Esa Haaristo
Nadja Järvinen
Olga Grigoryeva
Dima Búdnik

Loimaa 

Juha Kieksi

Hämeenlinna

Pasi Ranki

Janakkala

Jorma Talikka

Valkeakoski
Kai Huhtala

Tampere 

Hannu Huhtala
Leena Huhtala
Juhani Brander
Taavi Lintunen
Pentti Möttönen
Martti Satri
Risto Koivula
Ville Rantanen
Simo Suominen
Seppo Helle
Tero Heino
Minna Mentala
Wille
Anna Qvist
Ruben Mikkonen
Jaakko Tervo
Max Anttila
Marja Alanko-Toivanen
Farzad Yousefi
Dara Harrad
Tapio Rantamaa

Lempäälä 

Markku Huhtala
Ari Palm

Kihniö

Hannu Tiainen 

Virrat

Mirjam Virkki

Hämeenkyrö

Jorma Kangasniemi       

Marja Kangasniemi

Peräseinäjoki

Jartsev
Wanha Seppä 
Leipäpappi 

Jämsä - Jämsänkos-
ki 

Reino Welling  
Mirja Welling  
Erkki Flyktman  

Lahti

Anja Saarikko
Timo Saarikko

Kuopio

Juhani Tanski

Sonkajärvi

Juha Rönkkö
Erkki Kauppinen
Yrjö Huttunen

Savonlinna

Juha Bilund

Joensuu
 
Raimo Ruttonen
Pauli Eskelinen
Ari Sulopuisto 

Oulu

Paavo Junttila

Kommunistien Liitto ry
Suomen Työväenpuolue  ry
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
STP:n Helsinki ryhmä
Suomen Työväenpuolueen Turun 
Seudun osasto ry 
Kommunistien Hermanni-Vallilan 
osasto ry
KTP:n Itä-Helsingin osasto ry  
Hermannin Naiset ry
Helsingin Työväen Vappumarssiyh-
distys ry
Juche-aatteen Opintoyhdistys  
Terveysrintama ry
Rakennustyöläisten Liiton Tikkuri-
lan ammattios. ry

ASBESTKAMP 85.  
Wäinö Pietikäinen
Mikko Anttila
Hannu Kukkonen
Heikki Rajamäki
Jorma Talikka
Riitta Vainionpää
Pentti Katainen
Aune Jakola

Helsingissä Taistelevan 
Työväenliikkeen Vappu-
juhla Narinkatorilla 
Aloitamme vapunvieton ko-
koontumalla klo 9.00 yh-
teiseen muistotilaisuuteen 
Helsingin Eläintarhaan Puna-
kaartilaisten muistomerkille. 
Tilaisuuteen pyydetään tuo-
maan järjestöliput mukaan. 
Helsingin työväenjärjestö-
jen yhteinen vappumarssi 
kokoontuu klo 10.00 alka-
en Hakaniemen Torilla. Työ-
väenjärjestöjen Vappumars-
si lähtee klo 11.00 perinteistä 
reittiä (Siltasaarenkatu- Pit-
käsilta- Unioninkatu- Poh-
joinen Esplanaadi- Manner-
heimintie). Lasipalatsin luo-
na erkanemme Narinkatoril-
le Helsingin Työväen Vappu-
juhlatoimikunnan Taistele-
van Työväenliikkeen vappu-
juhlaan.  Narinkkatorin juh-
lassa puhuvat Heikki Keto-
harju (SKP), Markku Nie-
minen (Kansan äänen jär-
jestöt) ja Nozar Nazari (Ira-
nin kommunistit). Esiintyvät 
Ritva Sorvali ja Iranin kom-
munistien ohjelmaryhmä 
Morrian. Tilaisuuden juon-
taa Tiina Sandberg.

Kansan äänen Vappujuhla 
Hermannin kerholla. 
Kansan äänen julkaisijajär-
jestöt sekä Hermannin Nai-
set järjestävät vappumarssin 
ja yhteisen Taistelevan Työ-
väenliikkeen vappujuhlan 
jälkeen perinteisen vapputa-
paamisen Hermannin kerhol-
la, os. Hämeentie 67. Juhla al-
kaa klo 14.00. Paikalle pääsee 
keskustasta mm. raitiovaunu 
nro. 6:lla. Pois jäädään Hau-
honpuiston pysäkillä. Tilai-
suudessa tarjolla hyvä vap-
pulounas, järjestöväen oh-
jelmaa, puheita ja kahvipöy-
tä. Puhe: Markku Nieminen. 
Venäläisiä romansseja ja kan-
sanlauluja esittää Inessa 
Watson. Varatkaa kuusi eu-
roa vappulounasta varten.
Kanta-Hämeen Kommunis-
tien “pitkä vappumarssi” 
Kommunistien kunniakäyn-

nit  Toverihaudoille Lauantai-
na 30.4.2016: Kokoontumi-
nen Idänpään toverihaudalla 
Hämeenlinnassa klo: 10.30, 
jossa ensimmäinen kunnia-
käynti, josta siirtyminen omil-
la autoilla ensin Toverihaudal-
le Vanajan kirkolle klo:11.00; 
Janakkalan kirkolle, jossa 
klo:11.30. Renko kk n. 12.45, 
josta Lammin Konnarille,  jos

sa kunniakäynti n.13.30; 
Tuulos, Syrjäntaka n.14.00; 
Valkeakosken naiskomppa-
nian hauta, Hauho, Mus-
tila, n. 14.30 (puhe);  Hau-
ho, Vihniö, n. 15.15; Hau-
ho, Alvettula, n. 15.30; 
Hauhontausta(K i l int ie )
n.16.00; Tyrväntö kk 
hautaus maa n. 16.30; Hattu-
la uudenkirkon hautausmaa, 
n. 17.00. (tauko 30 min. Abc- 
H:linna) Kalvola kk Hautaus-
maa, n.18.00. Kettumäen to-
verihauta n.18.30; Kaupun-
ginpuisto (Pyövelinmäki) n. 
19.00; Ahveniston sairaalan-
mäen hauta n. 19.15; Ahve-
niston hautausmaan pää-
hauta n. 19.30; Ahveniston 
rotkohaudat 3 kpl n. 20.00.
Hämeenlinnan Vappu
Vappupäivänä Työväen Vap-
pumarssille järjestäytyminen 
klo 12.30 Maaherranpuistos-
sa, Hämeenlinnassa. Työvä-
en yhteinen vappujuhla Hä-
meenlinnan torilla klo:13.00 
Kuopion Vappu
STP:n vapputilaisuus Kuo-
pion torilla 1.5. klo 9.35. Pu-
hujana puheenjohtaja Juha-
ni Tanski. Kunniakäynti pu-
naisten muistomerkillä Kuo-
pion vanhalla hautausmaal-
la 1.5. klo 11.

Loppu SSS-hallituk-
sen kurjistamispoli-
tiikalle. Peruspalve-
luiden alistaminen 
markkinoiden armoil-
le on torjuttava. Suo-
men on irtaudutta-
va Nato-yhteistyöstä 
ja USA:n liekanarus-
ta. On palattava puo-
lueettomuuspolitiik-
kaan.

Tommi Lievemaa, 
Espoo

Suomi irti Nato-sopi-
muksista!
Alas porvarihallitus!

Asko Julkunen, 
Sonkajärvi

Joka hallitsee histo-
rian, se hallitsee ny-
kyisyyttä.

Viljo Heikkinen, 
Lapinlahti

Nyt kaikki opiskele-
maan marxilaisuutta.
Yhdistäkäämme voi-
mamme ensi vaihees-
sa demokraattisen 
muutoksen puolesta.

Heikki Männikkö
Helsinki

Vapun vietto
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Jouduin muuttamaan työn perässä 
Helsinkiin. Työskentelin monissa eri 
siivousyrityksissä. Elämä tuntui jat-
kuvalta selviytymiseltä. Terveyteni-
kin alkoi reistailla. Olen ollut ahke-
ra ja tehnyt työni hyvin, mutta ajan 
puutteen vuoksi jouduin tekemään 
huonoa jälkeä. Asiakkaiden tyyty-
mättömyyttä siivoojat joutuvat sik-
si kestämään jatkuvasti. 

Siivoojan voimavarat kulu-
tetaan loppuun

Sitten tapahtui yksi elämäni kään-
nekohta. Jouduin asunnottomaksi. 
Minulle tämä kokemus oli herättä-
vä. Aloin aktivoitua siivoojien ase-
maa edistääkseni. Naisten asunto-
lassa tutustuin muihin siivoojiin, jot-
ka eivät tulleet palkallaan toimeen. 
Aloin ymmärtää matalapalkkatyön-
tekijöiden tilannetta laajemmin. Sil-
loin alkoi selvitä, että työnantajat 
kuluttavat työntekijöiden voimava-
rat vastuuttomasti loppuun. Työn-
tekijöiden sanotaan olevan laiskoja. 
Siivooja joutuu kuitenkin työnanta-
jaa miellyttäen repimään nollasopi-
muksilla työtunteja, joita siivousalal-
la ei löydä tarpeeksi. Suuret yrityk-
set saattavat antaa tunnin työvuoro-
ja tai pari tuntia aamulla ja pari illal-
la. Näin pelataan tauot pois ja työyh-

teisön ulkopuolisena siivooja juok-
see paikasta toiseen. 

Oikeutta siivoojille-liike 
silta liittojen suuntaan

Silloin tutustuin Suomen Oikeutta 
siivoojille-liikkeen perustajaan, Jar-
mo Åsnabryggiin. Aloimme toimia 
yhdessä siivoojien oikeuksia edis-
tääksemme. Otimme yhteyttä sii-
vousfirmoihin, ammattiliittoihin ja 
mediaan. Kävimme tapaamassa lai-
va- ja metrosiivoojia. Järjestimme 
PAM:in kanssa seminaareja. Kam-
panjoimme v. 2007 siivoojille 10 eu-
ron minimipalkkaa. Se ei ole sitä vie-
läkään. Nykyisillä elin- ja asumiskus-
tannuksilla kampanjoimme 12 eu-
ron minimipalkkaa. Toimiessani Oi-
keutta siivoojille-liikkeen puheen-
johtajana monet siivoojat soittivat 
ja kertoivat ahdingostaan. Neuvoin 
heitä olemaan yhteydessä liittoon, 
sillä vain virallista tietä työolosuh-
teisiin liittyviin laiminlyönteihin oli 
mahdollista puuttua. Toimimme sil-
tana ammattiliiton ja siivoojien vä-
lillä ja painostimme PAM:ia ajamaan 
siivoojien asiaa. 

Oikeutta siivoojille-liike ei ole 
kasvanut Suomessa. Tilanteelle 
on monia syitä. Siivousala on useille 
läpikulkuala. Toinen syy saattaa ol-

la kielimuuri. Siivousalalla on paljon 
ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, 
joita emme ole pystyneet tavoit-
tamaan. Lisäksi siivoustyö on ras-
kasta. Moni ei jaksa epämääräisen 
työpäivän ja sossun luukulla juok-
semisen jälkeen toimia. Tilanne on 
työnantajille edullinen.

PAM ei tue siivoojia tar-
peeksi

Painotan kahta asiaa. Liittojen tukea 
Oikeutta siivoojille-liikkeelle, esi-
merkiksi tilojen ja tulkkauspalvelu-
jen muodossa. Tämä edistäisi yhtei-
söllistä toimintaa. Oikeutta siivoo-
jille perustettiin v. 1985 Detroitissa, 
jossa se oli paikallisen ammattiliiton 
kampanja. Näin se voisi toimia myös 
Suomessa. Mielestäni PAM, jonka jä-
sen yhä olen, ei ole huomioinut yh-
teiskunnallisia rakennemuutoksia 
tarpeeksi. Oikeutta siivoojille-liike 
voisi olla liitosta riippumaton, mut-
ta sen tukema. Tällöin ammattiliit-
to toimisi portaana ruohonjuurita-
son vaikuttamiseen. Toinen asia on 
ammattialojen solidaarisuus. Sii-

voojat tarvitsevat tukea myös mui-
den alojen työntekijöiltä. Nuorem-
pien työläisten perustama ammat-
tiosastojen yhteistyöverkosto kuu-
lostaa hyvältä. Tässä on menty työ-
väenliikkeen juurille ja toivon heille 
menestystä. 

Eläke ei riitä toimeentu-
loon

Siivoustyön lisäksi olen ”sekatyö-
läisnaisena” tehnyt muitakin mata-
lapalkkatöitä. Tässä ihmetyttää, kun 
tekee pitkän uran raskasta työtä, uh-
raa terveytensä eikä kykene vanhe-
nemaan arvokkaasti, eli ei tule kun-
nolla toimeen. Elämä tuntuu eläk-
keelläkin epävarmalta. Huonoista 
työoloista huolimatta olen kokenut 
itseni aina arvokkaaksi työläisek-
si. Sitä tunnetta eivät päättäjät voi 
minulta viedä, vaikka leikkauksil-
laan kaikkensa yrittävät. Kaikista ta-
loudellisista ongelmista huolimatta 
saan voimaa, kun huomaan, että ih-
miset yhdistyvät ja tukevat toisiaan. 

Toimitti:
Heikki Männikkö

”Olen kokenut itseni aina arvokkaaksi työläiseksi”
Olen työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta toimin yhä osa-aikaisena sii-
voojana tullakseni toimeen ja siksi, että pidän tästä työstä. Lisäksi 
haluan ”olla kartalla” siivoojien asemasta ja nähdä, mihin asiat ke-
hittyvät. Toimin siivoojan virassa 80-luvun lopusta 90-luvun puoleen 
väliin. Asuin työsuhdeasunnossa ja olin osana työyhteisöä. Elämä ei 
tuntunut selviytymiseltä. Työympäristö vaikutti hyvinvointiini mer-
kittävästi. Hyvät ajat eivät kestäneet pitkään. 90-luvulla alkoi sii-
vouspalvelujen kilpailutus ja ulkoistaminen. Yllättäen ilmestyi kon-
sultti koululle ja virka muuttui silmänräpäyksessä pompotukseksi. 
Voitte kuvitella, miten vaikeaa oli liikkua paikasta paikkaan, kun ei 
ollut varaa ajokorttiin eikä autoon. 

Siivoojain työ on uusliberalis-
min aikana muuttunut raa’aksi 
pompotukseksi. Siivousalueita 
ja oheistehtäviä on jatkuvasti 
lisätty. Minimipalkka ei edel-
leenkään yllä yli 10 euroa/tun-
ti. Työstä kertyvällä eläkkeel-
lä ei tahdo elää. Ylikansalliset 
siivousfirmat rikastuvat. Hel-
singin sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus ry. (HSO) järjesti 
la. 2.4.-16 Narinkkatorilla sii-
voustyötä käsittelevän tapah-
tuman. HSO:n kuplateltassa 
esitettiin Martta Tuomaalan 
siivoustyötä käsittelevä lyhyt-
elokuva ”Oikeus olla hiljaa”. Ti-
laisuudessa puhui mm. aktivis-
ti Kirsti Kangas. Julkaisemme 
toimituksen lyhennelmän hä-
nen puheenvuorostaan.

Suomen Oikeutta Siivoojille-liik-
keen aktivisti Kirsti Kangas. Hän 
myös käytti oheisen puheenvuo-
ron.

Helsingin Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ry:n aktivisteja 2.4.-16 Na-
rinkkatorilla kuplateltan edustalla.
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Ei voida yliarvioida Sosialistisen in-
ternationaalin Kööpenhaminassa 
27.-28.8.1910  perustaman kansain-
välisen naistenpäivän ja sen yhdis-
tämän naisliikkeen merkitystä tais-
telussa ihmiskunnan rauhan ja yh-
teiskunnallisen kehityksen puolesta. 
Työ lapsikuolleisuuden, köyhyyden 
ja nälän voittamiseksi sekä lasten- ja 
tyttöjen koulunkäynnin mahdollis-
tamiseksi on naisten johdolla toteu-
tettu maailmanparannusohjelma.

Rahamaailmassa vastusta-
jia riittää

Kaikki eivät katso tätä kehitystä hy-
vällä. Näistä keskeisin on maailmaa 
hallitseva 1000 miehen rahaeliitti, fi-
nanssinyrkki, kaikkialle maailmaan 
tappokoneensa pystyttänyt Nato. 
Ne ovat synnyttäneet nuorten mies-
ten kuoleman partioita, joita kapita-
listit, kärjessä USA aseistavat. Euroo-
passakin äärioikeistolaiset  ja fasis-
tiset järjestöt ottavat maalitauluik-
seen naisten oikeuksien murskaa-
misen sekä ihmis- ja perusoikeuksia 
puolustavien poliitikkojen ja tutki-
joiden vaientamisen.

Kansainvälisenä Naisten vuo-
tena 1975 YK vahvisti naisten-
päivän vieton. Se sai nimen ”Yh-
distyneiden kansakuntien naisten 
oikeuksien ja kansainvälisen rauhan 
päivä.” Kööpenhaminan konferens-

sissa yli sadan 17 maata edustavan 
sosialistinaisen joukossa olivat myös 
kansanedustajamme Ida Aalle-Tel-
jo, Hilda Herrala, Aura Kiiskinen, Hil-
ja Pärssinen ja Miina Sillanpää. Heil-
lä oli merkittävä rooli maamme nais-
ten ja lasten oikeuksien puolusta-
misessa. 

Sotaa vastaan yhteiskun-
nallisen edistyksen puo-
lesta

1900-luvun alku oli kansallisvaltioi-
den nousun, työväen ja naisten yh-
teiskunnallisen heräämisen aikaa. 
Toisen maailmansodan jälkeen to-
teutettiin laajalti hyvinvointivalti-
on rakennuspolitiikkaa. Tänään hal-
litsevat harjoittavat hyvinvointival-
tioiden purkamista. Elämme tulo- ja 
terveyserojen nopean kasvun aikaa. 
Köyhyys, ruoka- ja vesipula työntä-
vät ihmisiä kauheisiin tekoihin toi-
siaan vastaan. Naisten osaamista, 
ymmärrystä ja voimaa tarvitaan so-
tien, konfliktien ja väkivallan kitke-
miseksi maailmasta. 

Kysymyksiä naisjärjestö-
jen näkymättömyydestä

Työ naisten taloudellisen ja sosiaa-
lisen riippumattomuuden puolesta 
on ajankohtaista Suomessakin. Nais-
liikkeiden panosta tarvitaan kilpai-
lukykysopimuksen arvioinnissa ja 

nais alojen 
p u o l u s -
t a m i s e s -
sa. Naisten 
o i k e u k s i a 
p u o l u s t a -
va liike le-
pää kuiten-
kin ”ruusu-
sen unes-
sa”. Voivat-
ko puoluei-
den naisjär-
jestöt pysy-

tellä puolueettomana hallituksen 
vaatiessa pakkolaeilla pienipalkkai-
sia palvelualojen ja julkisen sekto-
rin naisia uhrautumaan suuritulois-
ten kilpailukyvyn nostamiseksi. Mis-
sä ovat Naisten puolustajat Kuntalii-
ton miesten troikan kuristaessa pie-
nipalkkaisia naistyöntekijöitä?

Tuleeko Suomen vuoro?

Markkinafundamentalistien voiton 
myötä USA omaksui maailmanher-
ruusroolin.  Bush nimesi ”roistoval-
tiot”, joista ensimmäisen, Irakin CIA-
valheilla ryyditetty pommitus käyn-
nistyi 13 vuotta sitten. Maan inf-
rastruktuuri tuhottiin ja satoja tu-
hansia tapettiin. Maa on edelleen 
kaaok sessa asejoukkioiden armoil-
la. Libyan vuoro joutua pommitus-
ten kohteeksi tapahtui viisi vuotta 
sitten. 

Tätä edelsi kuukausia kestä-
nyt Gaddafin demonisointi. Sekä 
Husseinin että Gaddafin eläimelli-
nen teurastus videoitiin ja näytettiin 
medioissa. Afrikan kehittynein maa 
pommitettiin kivikauteen. Syyrian 
vuoro oli neljä vuotta sitten. Myös 

tämä kiehtovan kaunis maa on hä-
vitetty perikadon partaalle. Täällä-
kin sotavalta aloitti maan johtajan 
demonisoinnin ja vallasta syökse-
misen vaatimuksella ja jatkoi aseis-
tamalla kasvattamansa terroristi-
ryhmät. Ukrainan tuho käynnistet-
tiin vaiheittain ja räjäytettiin sisällis-
sodaksi kaksi vuotta sitten CIA:n or-
ganisoimista Maidanin tapahtumis-
ta, joissa Puolassa koulutetut tark-
ka-ampujat tappoivat satoja mie-
lenosoittajia.

Kaikki ainekset kelpaavat 
naapurimme Venäjän johta-
jan demonisointiin ja kansan 
halventamiseen. Jos haluat so-
taa, aloita kohdemaan johtajan de-
monisoinnista. Jatka johtajan, kan-
san ja maan mustamaalaamista. 
Etene varovasti ja suunnitelmalli-
sesti. Massojen silmissä suuren val-
heen riittävä toistaminen tekee siitä 
uskottavan.

Keskustellessani nuorten 
naisten ja pienten lasten äitien 
kanssa olen kuullut heidän kas-
vavan pelkonsa ja huolensa omas-
ta ja lastensa tulevaisuudesta. Mik-
si valtio pelottelee kansalaisiaan ja 
antaa USA:n sotakoneen harjoitella 
Suomen maaperällä ja Venäjän rajan 

pinnassa? 

Leikkauspolitiikasta ”femi-
nistiseen” politiikkaan

Tällä hetkellä näemme edessämme 
yhteiskunnallisen aktivoitumisen, 
jonka on synnyttänyt hallitsijoiden 
aivan kohtuuttomat vaatimukset, 
joihin kansakunta ei ole massiivisen 
manipuloinnin edessäkään suostu-
nut vajoamaan. Ei ole alistuttu leik-
kauspolitiikalle eikä kestävyysvaje-
mantroille. Vaadimme ”Feministis-
tä politiikkaa”. Se eroaa ratkaisevas-
ti hallituksen kilpailukykypolitiikas-
ta. Sen päälinja perustuu naisten eri-
tyisroolin ymmärtämiseen ihmisyh-
teisöjen ylläpidossa ja kehittämises-
sä nyky-yhteiskunnalle välttämättö-
millä hoiva- ja hoito- sekä kasvatus 
ja kulttuurityön aloilla, jotka syntyi-
vät maassamme hyvinvointivaltion 
rakennusvaiheen aikana. Se on täy-
sin vastakkaista hallituksen ajamal-
le leikkaus- kilpailukyky- ja varuste-
lupolitiikalle. Näiden poliitikkojen 
rautakourat kuristavat erityisesti 
pienipalkkaisimpien julkisen sekto-
rin naisten kurkkua. Tarvitaan vaih-
toehto ja me teemme sen.

Toimitti: 
Heikki Männikkö

Naisten oikeuksia puolustamaan
Kansainvälisen naistenpäivän tilaisuus pidettiin Hermannin kerholla 
9.3.2016. Esiin nousivat maailmanrauhan ja toimeentulon kysymyk-
set. Globaalinen uusliberalismi kurittaa kansoja ja ihmisiä. Edelleen 
maailman naiset joutuvat kokemaan kehityksen kielteiset ilmiöt en-
sinnä ja voimakkaimmin. Puheenvuoron aiheesta käytti fil. tri. Eeva 
Kaukoluoto. Tilaisuuden helmenä Inessa Watson esitti venäläisiä ro-
mansseja ja kansanlauluja. Julkaisemme Eeva Kaukoluodon esitel-
män lyhennettynä.

Eeva Kaukoluoto
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Naistenpäivänä tapahtumassa keskusteltiin yhteiskuntasopimuksen 
vaikutuksesta asemaan. Eniten huolestutti sotahaukkain toiminta.
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Johtopäätöksiä Suomen Kommunistien lähihistoriasta, osa 5

NKP:n osuus puoluekehi-
tyksen ”jarrumiehenä”

NKP:n osuus Suomen kommunis-
tisen liikkeen kehityksessä oli mer-
kittävä. NKP:n teoreettinen linja 
60-80 luvuilla oli peruskysymyksis-
sä varmasti oikea, mutta poliittisen 
käytännön tasolla NKP ei tarkastel-
lut kansallisten kommunististen 
puoluei den tilannetta pelkästään 
ideologisesta näkökulmasta. Kaikis-
sa yhteyksissä NKP tarkasteli asioi-
ta ideologian ohella politiikan nä-
kökulmasta, eikä halunnut kommu-
nistiseen liikkeeseen ”erimielisyyk-
siä”, jotka vaikuttivat epäsuotuisas-
ti Neuvostoliiton po litiikkaan täs-
sä maassa. Siksi asetettiin etusijal-
le yhtenäisyys ilman, että siihen ai-
na löytyi yhteistä ideologista perus-
taa. Tällainen asenne oli vahingollis-
ta siksi, että se kahlitsi kommunisti-
sessa liikkeessä ideologista keskus-
telua ja arviointityötä. Se johti kom-
munistisissa puolueissa käytän-
töön, että uskallettiin toimia vasta, 
kun saatiin NKP:lta lupa. Suomessa 
NKP:ltä hakivat neuvoa kommunis-
tien molemmat osapuolet. Tiedon-
antajaliikkeen suhde NKP:een oli lä-
hes kritiikitön. Se korotettiin ideolo-
gian kategoriaksi (kanonisoitiin). Esi-
tettiin teesi, että NKP ”ei voi erehtyä” 
tai kykenee tarvittaessa korjaamaan 
virheensä. Siksi sitä ei voi arvostel-
la. Tästäkin syystä Tiedonantajaliik-

keessä ei kyetty tekemään oikeaa 
arviota NKP:n sosialismin vastaises-
ta linjasta siinäkään tilanteessa, kun 
Gorbatshovilaisen politiikan päälin-
jat olivat täysin ilmeisiä. Meillä oli 
hyvin tuttua ”NKP-kortin” käyttö, jo-
ka merkitsi keskustelun tukahdut-
tamista sillä perusteella, että NKP 
ei hyväksy tätä. Syyt, jotka johtivat 
NKP:n kehityksen ajautumisen si-
vuraiteelle, estävät meitä edelleen-
kin tekemästä oikeita päätöksiä. Si-
donnaisuus NKP:een vielä, kun sen 
ideologinen rappio oli selvä, vah-
visti luokkakantaisten keskuudes-
sa keskus talaisia ja kolmaslinja laisia 
asenteita sekä jarrutti kommunis-
tien organisoitumista.

Kommunistien liiton ase-
ma ja paikka

Kommunistien Liiton perustami-
nen oli välttämätöntä, koska mar-
xilais- leniniläisille ei löytynyt enää 
paikkaa Suomen puolue- elämäs-
sä. Järjestö perustettiin 14.9.2002 
”Kommunistit ry.”-nimellä. Myö-
hemmin nimi muutettiin Kommu-
nistien liitto ry.:ksi.  Perustamisko-
kouksessa annetussa tiedotteessa 
todettiin: ”Uuden järjestön kritiikki-
nä SKP:n suuntaan on, että puolue 
antoi 1980-luvulla periksi marxismi-
leninismistä. KTP:n suuntaan kritiik-
ki oli puolueen eristäytymispyrki-
mys työväenluokasta. Yhteistyö so-
pii heille vain aatteellisesti saman 

mielisten kanssa”. Kommunistien 
Liitto on toiminnassaan suuntau-
tunut puolustamaan suurpääoman 
vastaisen kansanrintaman kehittä-
mistä sekä kommunistisen liikkeen 
eheyttämistä marxilais- leniniläisel-
tä perustalta. Kansanrintamapolitii-
kasta Kommunistien Liiton asiakir-
joissa todetaan mm: ”Demokraatti-
sen rintamapolitiikan tärkein tehtä-
vä on puolustaa työtätekevän kan-
sanosan toimeentuloa ja elämänvar-
muutta ja näin irrottaa Suomi EU:n 
uusoikeistolaisesta talouspolitiikas-
ta. Tällainen rintama ei rakennu il-
man vahvaa marxilais- leniniläistä ja 
tieteelliseen yhteiskunta- analyysiin 
kykenevää kommunistista puoluet-
ta, joka kykenee toimimaan laajan 
kansanrintaman moottorina ja ole-
maan yhteistyössä kaikkien niiden 
tahojen kanssa, jotka näkevät suu-
ren rahan vallan etujensa vastaisena 
ja vastustavat monopolien ylivaltaa”. 
Kommunistien yhteistyöstä tode-
taan mm: ”Yhteistyön kehittäminen 
SKP:n, KTP:n, Kommunistisen nuori-
soliiton ja Kommunistien Liiton välil-
lä on välttämätöntä yhtenäisen mar-
xilais- leniniläisen puolueen organi-
soimiseksi maahamme”. 

Kommunistien Liiton toi-
minnallisista periaatteista

Kommunistien Liiton toiminnallisi-
na lähtökohtina ovat seuraavat pe-
riaatteet: (1) Tarvitaan itsenäinen 
kommunistinen järjestö, joka perus-
taa toimintansa työväenluokan tie-
teelliseen maailmankatsomukseen 
marxismi-leninismiin ja kykenee täl-
tä perustalta arvioimaan oman ajan 
yhteiskuntakehityksen tilaa, suun-
taa kohti sosialistista tulevaisuutta. 
(2) Tarvitaan laaja yksityisiä kansa-
laisia ja kansalaisjärjestöjä edustava 
joukkoliike, jossa kaikki demokraat-
tiset voimat toimivat tasa-arvoisina 
yhteisen päämäärän puolesta, jo-
ka suuntautuu kansan etujen mu-
kaisen demokraattisen vaihtoeh-
don rakentamiseen nykyiselle uus-
oikeistolaiselle politiikalle. 3) Tarvi-
taan tieteellisesti perusteltu näke-
mys siitä, että demokraattiset saa-
vutukset voidaan pysyvästi turvata 
vain suuntaamalla kehitys sosialisti-
selle kehitysuralle.

Ennen Kommunistien Liit-
toa olivat joukkojärjestö ja 
sanomalehti

Suomessa ja Euroopassa suurpor-
variston toimet ylikansallisen EU:n 
perustamiseksi merkitsivät samal-
la uusliberalistisen yhteiskunta-
politiikan läpimurtoa. Kommunis-
tit olivat organisoimassa vuodes-
ta 1991 ”EU:n Vastainen Kansan-
rintama”- joukkojärjestöä. Kevääs-
tä 2002 lähtien tästä järjestöstä ke-
hittyi uusoikeistolaisen yhteiskunta-
politiikan vastainen kansalaisjärjes-
tö, jossa myös Kommunistien Liiton 
jäsenet laajasti toimivat. Tämän jär-
jestön organisoimana perustimme 
v. 2002 Kansan ääni- sanomalehden. 
Sen ensimmäinen numero ilmestyi 
25.4.2002. Kansan ääni- lehdellä on 
siitä saakka ollut tärkeä asema uus-
liberalistisen politiikan vastaisen toi-
minnan organisoimisessa sekä mar-
xilaisen maailmankatsomuksen ke-
hittelyssä. 

Työ Muutosvoimat Suomi- 
liikkeessä

Kommunistien Liitolla on selkeitä 
näyttöjä siitä, että sen piirissä uskal-
letaan ottaa askeleita uusliberalisti-

sen politiikan vastaisen yhteisrinta-
man kehittämiseksi. Kommunistien 
Liiton jäsenet olivat vuosina 2002-
2004 mukana Muutosvoimat Suo-
mi-liikkeessä, joka v. 2003 järjestäy-
tyi puolueeksi ja keräsi rekisteröity-
miseen tarvittavat 5000 kannattaja-
korttia. Tässä liikkeessä olivat mu-
kana mm. pienet puolueet: Vapaan 
Suomen liitto rp., joka edusti EU:n 
vastaista demokraattista porvaris-
toa, sekä punavihreitä arvoja edus-
tava Vaihtoehtoväki rp. Lisäksi mu-
kana olivat EU:n Vastainen kan-
sanrintama ry. sekä kommuniste-
ja edustava KTP:n Helsingin piirijär-
jestö ry. Kommunistien Liittoa ei sil-
loin vielä ollut virallisesti rekisteröi-
ty. Muutosvoimat Suomi-järjestö ra-
kensi yhteisen demokraattisen suur-
kapitalistien ja EU:n vastaisen tavoi-
teohjelman ja järjestön sisäinen yh-
teistyö oli hyvä. Vaalimenestystä ei 
kuitenkaan tullut. Tässä vaiheessa 
teimme yhteisen arvion, että tämän 
kaltainen laaja suurkapitalistien vas-
tainen joukkoliike, jossa olivat edus-
tettuna ideologialtaan työkansaa 
sekä demokraattisia porvarillisia ar-
voja edustavat voimat, ei ollut vielä 
toimiva. Muutosvoimat Suomi-liike 
ei purkaantunut riitaisasti vaan so-
vussa. Sovimme, että yhteistyö tu-
levaisuudessa jatkuu. Näin myös on 
tapahtunut. 

Suomen Työväenpuolueen 
organisoiminen

Uusoikeistolaisen yhteiskuntapo-
litiikan 1990-luvulla tapahtuneen 
voiton jälkeen ”perinteiset” työväen-
puolueet - Sosialidemokraatit ja Va-
semmistoliitto - säilyttääkseen yh-
teiskunnallisen asemansa, hyväksyi-
vät uusoikeistolaisen talouspolitii-
kan periaatteet. Siksi nostimme esiin 
ajatuksen uudesta työkansaa edus-
tavasta yhteisrintamasta. Vuodesta 
2004 teimme liittolaistemme kanssa 
valmisteluja tällaisen yhteistoimin-
tajärjestön Suomen Työväenpuo-
lueen perustamiseksi. STP perustet-
tiin v. 2006. Sen organisoimisessa 
olivat keskeisesti mukana jo edellä 
mainitut punavihreä Vaihtoehtovä-
ki rp., EU:n Vastainen kansanrinta-
ma ry., sekä Kommunistien Liitto ry. 
STP rakennettiin erilaisten työkan-
saa edustavien järjestöjen ja kansa-
laisten liitoksi, joka pyrkii yhdistä-
mään työkansaa edustavat voimat 
yhteistyöhön poliittisen ja demo-
kraattisen vaihtoehdon luomisek-
si nykyiselle uusliberalistiselle poli-
tiikalle. STP:n tavoitteena on saada 
aikaan muutos nykyiseen uuslibera-
listiseen politiikkaan, palauttaa valta 
suurelta pääomalta takaisin kansalle 
ja kansan valitsemalle eduskunnal-
le sekä toteuttaa työtätekevälle kan-
salle välttämättömiä sosiaalisia ja ta-
loudellisia uudistuksia.  

Yhteisrintaman kehittämi-
nen on vaikeaa

Tänään poliittinen tilanne synnyttää 
lukuisan määrän erilaisia ryhmiä ja 
organisaatioita, jotka kukin osaltaan 
hakevat ratkaisua nykyiseen kriisiin. 
Yhteistä näille liikkeille kuitenkin on, 
että ratkaisua haetaan uusliberalisti-
sen politiikan puitteet säilyttäen. Ei 
nähdä, että ratkaisun aikaansaami-
seksi tarvitaan poliittinen muutos. 
Tämän vaiheen ylittäminen on vai-
keaa siksi, että muutos, jossa uusli-
beralismin tilalle pystytetään vaih-
toehtoinen politiikka, on vallanku-
mouksellinen ja synnyttää aivan 
uuden tilanteen. Vaihtoehtoliikkeis-

sä toimii tänään väkeä useista eri 
puolueista, jotka kuitenkin hyväk-
syvät nykypolitiikan raamit. Kom-
munistien Liitto tekee selvitystyö-
tä, jolla ihmiset saadaan ymmärtä-
mään muutoksen välttämättömyys 
ja irtaantumaan uusliberalismia säi-
lyttävistä organisaatioista.

Kommunistien Liiton ide-
ologinen työ

Kommunistien Liitto katsoo, että 
tärkein työväenluokkaa ja kommu-
nistista liikettä yhdistävä tekijä on 
marxilainen filosofia ja tieteellinen 
maailmankatsomus. Se antaa työ-
väenluokalle yhtenäisen arvomaail-
man ja näyttää kapitalisminvastai-
selle luokkataistelulle pitkän aika-
välin suunnan ja auttaa jäsentele-
mään oikein ajan kysymyksiä. Työ-
väenluokalta puuttuu tänään yhte-
näinen maailmankatsomus. Sitä ei 
ole vuosikymmeniin päivitetty vas-
taamaan nykyajan tieteen saavutuk-
sia. Siksi Kommunistien Liitto edis-
tää ja toteuttaa marxilaisen maail-
mankatsomuksen opiskelua, tutki-
mista ja levittämistä ihmisten kes-
kuuteen.

Ei osapuolivoittoon vaan 
ideologiseen yhtenäisyy-
teen.

Aiemmin esitimme, että toiminta-
taktiikassaan SKP näkee itsensä de-
mokraattisen rintaman runkona, jo-
hon kiinnitetään erilaisia kansan-
liikkeitä ja joita ohjataan SKP:n toi-
minnan kautta. SKP:ssä myös näh-
dään Kommunistien Liiton, STP:n 
ja KTP:n kanssa toteutettu yhteis-
työ tätä kautta. KTP:n osalta toimin-
tataktiikka vastaa vasemmistokom-
munistien 1920-luvun suoran rin-
tamahyökkäyksen taktiikkaa, jonka 
he tänään kiteyttävät teesiin: ”Ensin 
eroon EU:sta ja sitten kansallistami-
sen ohjelman kautta sosialismiin.” 
Kommunistien Liiton toimintatak-
tiikka rakentuu siten, että samanai-
kaisesti kehitetään laajaa uuslibera-
lismin vastaista yhteisrintamaa (”lei-
pärintamaa”) sekä tietoista marxi-
laista puoluetta. ”Leipärintaman” 
tavoite on kehittää poliittinen oh-
jelma ja laaja joukkovoima uuslibe-
ralismin ja EU:n kaatamiseksi. Siinä 
murrosvaiheessa, kun uusliberalis-
tinen politiikka kumotaan, tehdään 
jo työtä uuden yhteiskuntapolitiikan 
kehittämiseksi ja varmistetaan, että 
suurporvaristo ei enää koskaan voi 
nousta valtaan. 

Historiallinen materialismi ja 
luokkataistelun kokemus osoit-
tavat, että tällaisen kehityslinjan 
kautta suurpääoman diktatuuris-
ta siirrytään porvarillisen demokra-
tian kautta sosialistiselle kehityslin-
jalle. Kokemus myös osoittaa, että 
nämä kehitysvaiheet voivat olla pit-
kiä tai lyhyitä, rauhallisia tai myrs-
kyisiä. Jokainen vaihe tuo omat teh-
tävänsä, jotka on kyettävä ratkaise-
maan kussakin kehitysvaiheessa. En-
nakkoon niitä ei voi määritellä. Näi-
hin syihin perustuen Kommunistien 
Liitto ei tavoittele kommunistien 
keskuudessa dominoivaa asemaa, 
vaan ideologian ja tavoitteiden yh-
tenäisyyttä.

Maailman kommunistisen- 
ja työväenliikkeen uudet 
tehtävät

Kommunistien Liitossa käydyssä 
keskustelussa olemme todenneet, 
että Suomessa tapahtunut kom-
munistisen- ja työväenliikkeen ke-
hitys heijastaa muuallakin maail-
massa tapahtunutta kehitystä. 

Tämän kirjoitussarjan edellisessä osassa (KÄ 1/16, osa 4) käsiteltiin: 
(1) nykyisen ns. ”Uuden SKP:n” poliittista linjaa, strategiaa ja taktiik-
kaa sekä suhtautumista marxilaisen toimintalinjan keskeisimpiin ky-
symyksiin; (2) Tehtiin vertailua KTP:n ja SKP:n välillä. Tässä osassa kä-
sittelemme NKP:n merkitystä Suomen kommunistisen liikkeen kriisi-
kehityksessä sekä Kommunistien Liiton asemaa, teoreettista linjaa ja 
toimintastrategiaa. Lopussa esitämme kirjoitussarjan loppuarvion. 

Kerran oli DEVA. Se voisi olla vieläkin täyttämässä ison yhteiskunnal-
lisen aukon. Tarkka lukija huomaa, miten ”uusi ajattelu” teki tuloaan.

Osallistuimme yhteisellä listalla SKP:n mandaatilla myös EU:n parla-
mentin vaaliin. Ajatus oli, että vaalien jälkeen aletaan kehittää yhdes-
sä maahamme laajaa punavihreää yhteisrintamaa. Vaalimainonnassa 
tuli  listasta käyttää nimeä ”Hyvinvointivaltion puolesta-Ei EU:lle”-lista. 
Kaikissa yhteyksissä SKP ja Tiedonantaja puhuivat vain kuitenkin SKP:n 
listasta. Suunnitelmille kansanrintaman kehittämisen aloittamisesta he 
sanoivat ”aprillia”. Tällaista petosta osasimme kyllä odottaa, mutta yh-
teistyön kehittämiseksi meidän oli pakko katsoa myös tämä ”kortti”.
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Hyvät toverit

Kommunistien liitto haluaa esittää 
toverilliset terveiset kaikille semi-
naarin osanottajille. Osoitamme nä-
mä terveiset erityisesti järjestäväl-
le puolueelle, Meksikon Työväen-
puolueelle. Haluamme myös vilpit-
tömästi kiittää mahdollisuudesta 
osallistua jälleen tänä vuonna tähän 
merkittävään ”Poliittiset puolueet ja 
uusi yhteiskunta”-tapahtumaan.

Eurooppaan suuntautuu täl-
lä hetkellä Lähi-idästä, Pohjois-
Afrikasta ja Keski-Aasiasta voi-
makas maahanmuutto. Tämä joh-
tuu kapitalistiblokkien pyrkimykses-
tä varmistaa itselleen  näiden aluei-
den taloudelliset ja yhteiskunnalli-
set resurssit. Tämän politiikan nimi 
on uusliberalismi. Globaalilla tasol-
la se pyrkii hallitsemaan ja varmista-
maan mahdollisimman suuret mark-
kina-alueet ja taloudelliset voimava-
rat.  Kansallisella tasolla, kuten Suo-
messa se pyrkii ihmisten elintasoa 
alentamalla lisäämään mahdollisim-
man paljon voittojaan. 

Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idäs-
sä Yhdysvallat ja EU toteuttavat 
tätä politiikkaa vaihtamalla näiden 
maiden hallituksia itselleen myötä-
mielisiksi. Ensin demonisoidaan näi-

den maiden johtajat. Tämän jälkeen 
organisoidaan maahan erilaisia op-
positioryhmiä, jotka pyrkivät uusli-
beralistisin perustein jakamaan näi-
den maiden kansallisomaisuutta. 
Näille ryhmille annetaan sitten soti-
laallinen tuki. Näin ohjataan maa se-
kasortoiseen tilaan. Sen jälkeen ku-
vaan tulevat ääri-islamilaiset järjes-
töt, jotka nekin ovat USA:n ja sen liit-
tolaisten synnyttämiä. Tällaisessa se-
kasortoisessa sotatilanteessa taval-
liset ihmiset ovat pakotettuja lähte-
mään kodeistaan pakosalle.

Tätä politiikkaa Yhdysvallat 
Nato-liittolaisineen kohdistaa tä-
nään myös Venäjään ja lähestyy 
sitä sotilaallisesti niin lähelle kuin 
mahdollista. Se tukee Venäjän naa-
purimaiden äärioikeistolaisia jopa 
selkeän fasistisia hallituksia. Suo-
menkin poliitikot ilmoittavat hei-
dän tarkoituksenaan olevan muut-
taa Venäjän hallitus omalle politii-
kalleen myönteiseksi.

Suomea koskien asia, jolla on 
yleisempää merkitystä, on maam-
me liittolaisuus läntisten sotilasor-
ganisaatioiden kanssa. Ennen tois-
ta maailmansotaa meillä oli  tilanne, 
jolloin hallitus ja sotilashenkilökun-
ta tekivät liiton Saksan kanssa. Saksa 

toi maahan eduskunnan tietämättä 
200000 sotilasta. Tänään eduskun-
tamme tietämättä solmittiin Nato/
USA:n kanssa vastaavanlainen ”Isän-
tämaasopimus”, joka oikeuttaa Na-
ton joukkojen maahantuloon. Juu-
ri nyt USA tuo itäiseen Suomeen 
harjoituksiin miehistöä, panssari-
kalustoa ja ilmavoimia. Sodan vaa-
ran osalta Suomi on tässä mielessä 
hyvä indikaattori. Maallamme on yli 
1000 km raja Venäjän kanssa. Se ra-
ja on myös EU:n ja Venäjän raja. Se 
oli myös Hitler-Saksalle ja sen liitto-
laisille Neuvostoliittoa vastaan teh-
tävässä hyökkäyksessä pohjoinen 
raja, jonka varustaminen oli välttä-
mätöntä Neuvostoliiton vastaises-
sa hyökkäyksessä. Sama syy ajaa 
USA:ta Nato-liittolaisineen tänään 
Suomeen. 

Käytännössä Suomen halli-
tukset ja sotilasviranomaiset ovat 
tehneet Nato:n kanssa niin pal-
jon erillissopimuksia, että Suomi 
on Nato:n jäsenmaa. Virallisesti em-
me ole Naton jäseniä, koska kansan 
enemmistö vastustaa tätä ja polii-
tikot eivät uskalla vahvistaa Nato-
jäsenyyttä virallisesti. Ei ole vaikea 
päätellä, että todellinen suursodan 
vaara on kasvanut. Ja syykin on sa-

ma kuin 75 vuotta sitten. Se on kapi-
talistien tarve laajentua ja ottaa hal-
tuunsa koko maailma.

Nyt herää kysymys. Missä meil-
lä on rauhanliike, jota tänään tarvit-
semme? Meillä löytyy erilaisia heik-
koja rauhan ja ympäristön puolesta 
kamppailevia liikkeitä. Mutta usein-
kaan ne eivät näe sodanvaaran to-
dellista aiheuttajaa, eivätkä tästä 
syystä kykene tekemään tehokas-
ta sodanvastaista työtä. On myös 
niin, että välttämättä ei löydy nii-
tä voimia, jotka uskaltautuvat koti-
maissaan vastustamaan kapitalis-
tien käsissä olevaa julkista tiedotus-
ta. 80 vuotta sitten, kun kävi ilmei-
seksi Saksan hyökkäysaikeet muuta 
maailmaa kohtaan, kommunistiset 
ja työväenpuolueet organisoivat fa-
sisminvastaista kansanrintamaa so-
dan ja fasismin torjumiseksi.Silloin 

ei kyetty torjumaan so-
taa. Eri puolilla Euroop-
paa kyettiin organisoi-
maan yhteistä fasismin-
vastaista rintamaa. Tämä 
oli käännekohta koko 
työväenluokkaa yhdistä-
välle liittolaispolitiikalle. 

Huolimatta siitä, 
että sosialismin kehi-
tys on välillä kärsinyt 
vakavia vaikeuksia, 
on yhteisrintamataktiik-
ka säilyttänyt paikkan-
sa. Sodan ja fasismin tor-
jumisen lisäksi on meil-
lä tänään useita kysy-
myksiä, jotka on yhdes-
sä voitettava, esimerkik-
si ihmiskunnan köyhyys, 
elintarvikekysymykset, 
ilmastomuutos ja ym-
päristökatastrofin uh-
ka. Arviomme mukaan 

näiden kaikkien yhteinen nimittä-
jä tänään on uusliberalismi. Vaik-
ka sodanvastaiset tai ympäristöliik-
keet toimisivatkin erikseen erillisinä 
organisaatioina, yhteinen ensi vai-
heen tavoite tulee olla uusliberalis-
tisen yhteiskuntapolitiikan kaatami-
nen. Vasta sen kautta  kyetään lopul-
lisesti ratkaisemaan muutkin ongel-
mat esimerkiksi sodan ja rauhan ky-
symykset.

Tarvitsemme yhteistä 
työväen liikkeen strategiaa ja 
taktiikkaa, joka rikkoo kapitalis-
min rajat. Se edellyttää tänään yh-
teistä marxilaista yhteiskunta-ana-
lyysiä. Tulee päivittää marxilaista fi-
losofiaa huomioiden uusimmat tie-
teen ja yhteiskuntakehityksen saa-
vutukset. Kansainvälisestä työväen-
liikkeestä tulee voimakas, kun sillä 
on yhteinen visio ja teoria. 

Meksikolainen Partido del Trabajo (PT) eli Työn puolue järjesti 10.3. - 12.3.2016 kansainvälisen seminaa-
rin otsikolla ”Poliittiset puolueet ja uusi yhteiskunta”. PT järjesti seminaarin jo 20. kerran Meksikon pää-
kaupungissa. Osallistujina oli noin 400  PT:n jäsentä sekä noin 300 eri kommunisti- ja vasemmistopuoluei-
den edustajaa ulkomailta. Muista maista tulleiden suuri enemmistö oli Latinalaisen Amerikan maista, jois-
ta oli läsnä useampiakin maakohtaisia kommunisti- tai sosialistipuolueita. Muualta maailmasta oli lähin-
nä kommunistipuolueiden edustajia sieltä täältä, muun muassa Kiinasta, Venäjältä, Kanadasta ja Egyptis-
tä. EU-maista olivat läsnä isot vasemmistopuolueet, Die Linke Saksasta ja Syriza Kreikasta sekä Espanjan 
kommunistipuolue. Seminaarissa oli kyse kollektiivisesta oppimisprosessista ja voimaantumisesta, vas-
tarinnan muotojen jakamisesta, kokemusten käsittelystä sekä solidaarisuudesta yhteisten vasemmisto-
laisten arvojen pohjalta. Kommunistien liitto osallistui seminaariin jo seitsemännen kerran. Tänä vuonna 
KL:oa edusti Marjaliisa Siira, joka esitti seminaarissa alla olevan puheenvuoron. Kansan Ääni palaa semi-
naarin antiin myöhemmissä numeroissaan.

Kommunistien liitto osallistui kansainväliseen seminaariin Mexico Cityssä

Yleisradion oikeistoa tukeva avara-
katseisuus pyrkii löytämään omas-
sa kansallisessa viestinnässään Suo-
men oikeistohallituksen uuslibera-
listisista kurjistamistoimista vaikka 
väkisin jotain positiivista. Saman 
sisältöinen avarakatseisuus on ulo-
tettu käänteisesti koskemaan myös 
vasemmistohallituksia, jotka pyr-
kivät kohentamaan omien mai-
densa pienituloisten ja vähäosais-
ten ihmisten perusturvaa ja elin-
tasoa. Heille ei heru koskaan myö-
tätuntoa. Toimittaja Pesonen ha-
luaa osoittaa omaa kansallista tie-
tään kohti sosialismia pyrkivän boli-
vaarisen vallankumouksen pelkäk-
si haihatteluksi. Mikä sopii suoma-
laisten kurjistamiseen, sopii myös 
venezuelalaisten kurjistamiseen – 
suosittele siis uusliberalismia. Mi-
nusta tällainen edustaa ylimielistä 
kulttuuri-imperialismia.

Venezuelan v. 2015 parla-
menttivaalit olivat imperialis-
min ja vastavallankumouksen 
pahin isku bolivaariselle vallan-
kumoukselle. Bolivaarinen halli-
tus myöntää tehneensä virheitä. 
Katastrofaalinen vaalitulos on luo-
nut kasvavaa epäsymmetriaa va-
semmistohallitukselle, jota se jou-
tuu kohtaamaan parlamentin ta-

holta. Venezuelassa parlamentaari-
nen päätäntävalta kuuluu oikeisto-
oppositiolle ja valtiollinen toimeen-
panovalta kuuluu vastaavasti pe-
rustuslain mukaan presidentin joh-
tamalle bolivaariselle hallitukselle. 
Valtion tuloja kasvattavaa progres-
siivista verotusta ja pankkien kan-
sallistamista on vaikea saada voi-
maan, jos parlamentin enemmistö 
vastustaa tätä. Nykyisessä tilantees-
sa 21. vuosisadan sosialismi ja uus-
liberalistinen kapitalismi ovat ajau-
tuneet törmäyskurssille. Maassa käy-
dään tällä hetkellä armotonta taiste-
lua yhteiskunnallisesta vallasta. Ve-
nezuelan liike-elämän sateenkaari-
järjestö Fedecamaras haluaisi pur-
kaa välittömästi maan edistykselli-
sen työvoimalain. Pesonen ei kerro 
sanallakaan tästä. Yhteiskunnallinen 
analyysi taitaa olla liian vaativa taito-
laji hänelle.

Osa oikeisto-opposition joh-
toa ja heidän tukijansa ovat uus-
liberalismin kannalla. Heidän tah-
tonsa toteutuminen tarkoittaisi 
käytännössä valtion tulojen anka-
raa karsimista, sosiaaliturvan leik-
kaamista, itsenäistä keskuspankkia, 
korkotason nousua, valtion yhtiöi-
den yksityistämistä, valtion vetäyty-
mistä tuotannosta ja tuonnista, hin-

tasäännöstelyn lopettamista ja bo-
livarin vaihtokurssin kelluttamista, 
pääomien valvonnan poistamista 
ja hallituksen läpinäkyvyyttä. Tämä 
politiikka johtaisi bolivaarisen val-
lankumouksen yhteiskunnallisten 
saavutusten tuhoutumiseen ja sitä 
todennäköisesti seuraavaan sisällis-
sotaan. Tämän seurauksena olisi hu-
manitaarinen katastrofi. Dokumen-
tista päätellen toimittaja Pesosel-
le on tärkeämpää, että porvariston 
kotirouvat ja muut ns. paremmat ih-
miset saavat jonottamatta kahvin-
sa, bakelsinsa ja kaihoamansa ylel-
lisyystuotteet.

Minua jäi kummastuttamaan, 
miksi Ulkolinjan toimittaja Pertti 
Pesosen kuvaruutuoksennukses-
sa ei pyydetty Venezuelan lailli-
sen hallituksen asiantuntijoilta min-
käänlaista lausuntoa maan yhteis-
kunnallisesta tilanteesta? Bolivaari-
sen vallankumouksen kannattajia ei 
myöskään osunut vahingossakaan 
puolustamaan vallankumoustaan, 
vaikka heitä lienee yli 15 miljoo-
naa ihmistä. Pertti Pesonen marssit-
ti sen sijaan kameransa eteen oikeis-
to-oppositiota kannattavia, jonotta-
miseen kyllästyneitä porvareita sekä 
kaksi oikeistoa nuolevaa, tuntema-
tonta ekonomistia. 

Onko bolivaarinen hallitus 
vastuussa öljyn maailmanmark-
kinahinnan romahduksesta? On-
ko se vastuussa Venezuelassa rehot-
tavasta mustasta pörssistä? Harjoit-
taako se salakuljetusta tai julkista 

väkivaltaa? Onko se vastuussa maan 
yksityiskauppojen kiskurihinnoista? 
Valtio takaa kaikille kansalaisille ta-
savertaisesti halpojen peruselintar-
vikkeiden saannin. Hamstraajat pyr-
kivät ostamaan kauppojen hyllyt vä-
likäsien kautta tyhjiksi ja myymään 
ostoksensa tuplahintaan. Kysymys 
ei ole Venezuelan bolivaarisen ta-
savallan sosialistisen hallituksen ky-
vystä ja halusta ratkaista yhteiskun-
nassa ilmeneviä taloudellisia ongel-
mia, vaan kysymys on maan oikeis-
to-opposition halusta kaataa maan 
laillinen hallitus kaikin mahdollisin 
keinoin. Minkään valtion ei tarvit-
se hyväksyä oman voimassa olevan 
perustuslakinsa tietoista rikkomista.

Pesonen ei vaivautunut myös-
kään selvittämään uusliberalisti-

sessa mainoselokuvassaan Ve-
nezuelan yhteiskunnallisten on-
gelmien todellisia syitä. Jos nä-
mä seuraavassa esittämäni syyt ei-
vät ole talouden tuhoamiseen pyr-
kivää sodankäyntiä, niin mitä ne 
sitten ovat? Venezuelassa on sovel-
lettu ns. neljännen sukupolven so-
tia kuten talous-, diplomatia- ja me-
diasotia yhtä hyvin kuin väkivaltai-
sia toimia laillisesti ja laittomas-
ti sisältäen jopa puolisotilaallisten 
joukkojen suorittamia kansanjoh-
tajien murhia ja yhteiskunnan hor-
juttamista. Lisäksi kansallinen ja 
kansainvälinen pääoma keinotteli 
bolivaarisen hallituksen taloudel-
lisilla varoilla, aiheutti kauppoihin-

Miksi verovaroja tuhlataan kuvaruutuoksennukselle?
Ylen TV1 esitti torstai-iltana 17.3.2016 hyvin negatiivisesti väritty-
neen dokumentin nimeltä ”Hajoava Venezuela”, joka laukoi toden-
mukaisuuksia Venezuelan bolivaarisen tasavallan kiristyneestä yh-
teiskunnallisesta tilanteesta. Toimittaja Pertti Pesosen sepitelmän 
mukaan: ”Venezuela ajautuu kohti täyttä humanitaarista katastro-
fia, presidentti puhuu olemattomasta taloussodasta. Väkivalta li-
sääntyy, ruoasta ja lääkkeistä on huutava pula.”

Matti Laitinen

Jatkuu sivulla 19

Marjaliisa Siira esittää Suomen puheenvuoron
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Venezuelan ystävät muistuttivat 19.4.-16, miten paikalliset kapitalistit 
ja imperialistit uhkaavat romuttaa Venezuelan yhteiskunnalliset saa-
vutukset Heitä kiinnostavat vain maan rikkaiden luonnonvarojen hal-
tuunotto. Tilaisuuden järjesti Hands Of Venezuela - Finland. 
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Kun me Suomessa kansallisella ta-
solla suuntaudumme yhtenäisen 
marxilais- leniniläisen puolueen 
kehittämiseen, niin katsomme, et-
tä kansainvälisesti kommunististen 
ja työväenpuolueiden tulee suun-
tautua uuden yhtenäisen kapita-
lismin- ja imperialismin vastaisen 
luokkataistelutaktiikan kehittämi-
seen sekä teoreettiseen ja ideolo-
giseen selkiinnyttämiseen. Tässä 
työssä Kommunistien Liitto pyrkii 
yhteistyöhön kaikkien niiden voi-
mien kanssa, jotka myös näkevät 
tämän tehtävän välttämättömyy-
den

On palattava marxismi- le-
ninismiin

Suomen kommunistisen liikkeen 
vaiheet heijastavat hyvin kommu-
nistisen liikkeen kokemuksia. Eu-

roopassa löytyy lukuisia kommu-
nistisia puolueita ja ryhmiä, kuten 
meillä KTP ja SKP. Näille on yhteistä 
se, että ne tukeutuvat jossain muo-
dossa neuvostoaikaiseen perintee-
seen yrittäen näistä lähtökohdista 
ratkaista nykypäivän ongelmia. Esi-
tetään yksinkertainen malli sille mi-
kä reaalisosialismissa epäonnistui ja 
tähän perustuen linjataan omia nä-
kemyksiä. Tulisi nähdä, että Brezh-
nevin ja Gorbatshovin ajan taktiikat 
eivät kestäneet uudessa luokkatais-
telutilanteessa ajan koetta. Tänään-
kään Euroopassa yksikään kommu-
nistinen puolue ei ole kyennyt mer-
kittävään etenemiseen. Kuinka mo-
ni puolue on yrittänyt tehdä tilan-
teesta marxilais- leniniläistä analyy-
sia? 80- luvulla esitimme, että kol-
maslinjalaisuus tulee torjua marxi-
lais- leniniläisen kritiikin kautta. Lop-
putulos oli, että luovuttiin marxilai-
sesta yhteiskuntatieteestä. KTP:n yh-
teydessä yritykset arvioida liittolais-

politiikkaa marxilais- leniniläisistä 
lähtökohdista torjuttiin vasemmis-
tolaisin äänenpainoin. 

Neuvostoliiton hajoamisen 
yhteydessä esitimme ongelmien  
olevan syvällä luokkataisteluti-
lanteessa. Kommunististen ja työ-
väenpuolueiden neuvostoaikainen 
luokkataistelutaktiikka ei enää toi-
mi uudessa luokkataistelutilantees-
sa ja tästä johtuen ongelmiin tulee 
hakea ulospääsy marxilaisen yh-
teiskuntatieteen avulla. Tämä kaik-
ki on tänäänkin kommunisteilta te-
kemättä. Meidän tehtävänämme 
on vuosikymmenten kriisikehityk-
sen jälkeen dialektiseen ja histo-
rialliseen materialismiin sekä marxi-
laiseen taloustieteeseen perustuen  
saattaa maailmankuvamme tieteel-
lisesti ajan tasalle. Vain tältä perus-
talta voimme luoda työväenluokal-
le uskottavan luokkataistelutaktii-
kan. Yksinkertaisesti on palattava 
marxismi- leninismiin. (KÄ/KL)

Johtopäätöksiä Suomen Kommunistien lähihistoriasta, osa 5 ...

Puoskaripuhdistus Nobel-komiteassa?

Kansan ääni 2a/2015 muistutti myös 
Nobel-palkintojen usein läpinäky-
västä poliittisuudesta esimerkkei-
nä Ahtisaaren ja Obaman rauhan-
palkinnot, joille ei näytä katetta löy-
tyvän jälkikäteenkään. Kun nyt olen 
näin pitkälle ollut oikeassa, voin sa-
noa ääneen senkin, että en usko täy-
sin myöskään vuoden 2012 Shinya 
Yamanakan Nobelia ”kypsien solu-
jen palauttamisesta kantasoluiksi”, 
joista siis yksilö voitasiin vaikka kloo-
nata. On yksi asia saada solu toimi-
maan kantasolun tapaan ja toinen 
asia, että se todella olisi sitä maini-
tussa määritelmällisessä mielessä.

Karolinskan kantasolut: 
väärä mies ja vääränlainen 
pilottihanke

En vastusta kantasolututkimus-
ta, mutta en usko sillä toisaalta ole-
van käyttöä käyttäytymisessä en-
kä myöskään immuunijärjestelmäs-
sä, johon liittyy viimeisin, Paolo Ma-
chiarinin tiedehuijaus, joka johti No-
bel-komitean sihteeri Urban Lehn-
dahlin sekä Karolinskan rehtori An-
ders Hamstenin potkuihin. Edelleen 
tamperelaisena pidän oikeana rat-
kaisuna, että Tampereen yliopistot 
ovat tässä asiassa Karolinskan ei-
vätkä esimerkiksi Helsingin yliopis-
ton yhteistyökumppaneita, sillä HY 
ei ainakaan tunnetusti korjaa virhei-
tään dynamiitillakaan (”rotumurha-” 
ym. ”peilineuroonit” jne.).

Helsingin Sanomat julkaisi 16.2. 
Mikko Puttosen asiallisen oloisen 
kirjoituksen Macchiarinin väärinkäy-
töstapauksesta. Macchiarinin idea 
oli lupaavantuntuinen kantasolu-
pilottihanke, keinohenkitorvi, jossa 
proteesin päälle kasvatettasiin kan-
tasoluista potilaan oikea limakalvo. 
Henkitorven limakalvon päätehtä-
vä on sen toiminta immuunipuolus-
tuksessa: pöpöjen ja niihin verratta-
vien hiukasten torjuminen ja vastus-

tuskyvyn hankkiminen ilmeneviin 
haasteisiin tuossa suhteessa. Tähän 
liittyy kuitenkin ideanakin ainakin 
yksi heikkous: nuo pääominaisuu-
det eivät yleensä ole geenissä eivät-
kä siten kantasoluissakaan, vaan ne 
ovat kudoksessa käytännössä han-
kittuina. 

Hesari ei olisi Hesari, ellei 
se myös vähintäinkin sa-
lailisi…

Toimittaja Puttonen kirjaa Mac-
chiarinin uran vaiheet Karolinskas-
sa: hänet palkattiin v. 2010 kanta-
solutehtäviin.  Vuonna 2011 hän 
asentaa ensimmäisen keinohenki-
torven ja julkaisee tämän Lancet-
lehdessä. Proteesin saajan tila huo-
nonee, mutta Macchiarini rapor-
toi edistyksestä ja ”paranemisesta”, 
kunnes potilas kuolee. Vuonna 2014 
neljä kollegaa valittaa Macchiarinin 
valehdelleen hoitojen tuloksista, 
8:sta potilaasta 6 on kuollut. Potilai-
den sanotaan myös olleen liian hy-
väkuntoisia koepotilaiksi, ja heille 
oli annettu väärä kuva hoidon tut-
kimuksista ja odotuksista. Ulkopuo-
linen selvitysmies Uppsalan yliopis-
ton professori Bengt Gerdin vahvis-
ti epäilyt aiheellisiksi, mutta insti-
tuutin johto (Lehndahl) sivuutti sel-
vitykset. Poliisi alkoi kuitenkin tut-
kia kuolemia. Tähän asti Macchiari-
ni oli suvereenisti hallinnut joukko-
tiedotusta asiassa. Hän teetätti mm. 
kirjan itsestään amerikkalaisella toi-
mittajalla Benita Alexanderilla, jon-
ka kanssa lupasi mennä naimisiin. 
Mutta kriittinen ruotsalainen TV-do-
kumentti poksautti nyt kuplan. Mac-
chirinin työsuhde jätettiin jatkamat-
ta tammikuussa 2016.

Muut tiedotusvälineet kuin 
Hesari eivät ole kirjoittaneet tai 
puhuneet asiasta toistaiseksi mi-
tään Suomessa. Hesarin ”välistäve-
to” on tarkoitettu tölväykseksi Tam-

pereen yliopistoille niiden tapelles-
sa määrärahoista pääkaupunkiseu-
dun kilpailijoiden kanssa. Sellaiset 
tölväykset ovatkin aina ehdotto-
man tervetulleita, suuntaan ja toi-
seen! Mutta Hesari ei olisi Hesari, 
ellei se valehtelisi tai jättäisi aina-
kin ehdottoman olennaisia seikko-
ja kertomatta! Tässä tapauksessa ai-
nakin kaksi seikkaa (lisää) on aivan 
olennaisia myös rikostutkimuksen ja 
diagnoosin kannalta.

”Supertohtori” oli ennen 
Nobel-komitean leipiin 
tuloaan kertaalleen pot-
kaistu eläkkeelle Italiassa!

Keuhkotohtori Macchiarini oli pot-
kaistu jo kertaalleen eläkkeelle toi-
sessa EU-maassa väärinkäytösten ja 
mielenterveysongelmien takia (kos-
ka muuten olisi tullut linnaa eikä elä-
kettä!)! ”EU:n sisäisellä valvonnalla” 
ei siis ole mitään virkaa! Tämä ker-
too myös, että Nobel-komitea haki 
väkeä (tähän?) tehtävään, johon sil-
lä (tai muillakaan…) ei ollut keitään 
päteviä työkykyisiä hakijoita! Var-
maan ”tieteellinen tulos” oli päätet-
ty, sille oli vain löydettävä ”sankari-
tekijä”! Ja juuri tuo Nobel-komitea 
siis jakoi vuosien 2012 ja 2014 
epäillyt ”hörhönoopelit”! Tammi-
kuussa 2014 Paolo Macchiarini jul-
kaisi kustantamo Elsevierin Bioma-
terials-lehdessä seitsemän muun 
tutkijan kanssa, joista yksi muukin 
oli Karolinskasta, yksi Venäjältä ja 
loput Italiasta, artikkelin ”Rotan so-
luistaan erotettua aivojen soluväliai-
nerakennelmaa mallintavia kennos-
toja sähkökehrätystä gelatiinista ku-
dossuunnittelua varten”! 

Aivotkin piti siis kasvattaa 
kantasolusta…

Se hönttä ja Komitea ”kehittelivät” 
siis suunniteltavia keinoaivoja kan-
tasoluista! Taustalla ovat ehkä sy-
dänlihaksen kantasolututkimukset, 
joissa solusta puhdistettuun väliai-
nematriisiin on onnistuttu kanta-
soluista kasvattamaan toimiva sy-
dänlihas. (Sen neuronit on siirretty 
muualta.)

Ruotsalainen nobelisti Ar-
vid Carlsson on vaatinut Karolii-
niseen instituuttiin ”suursiivous-
ta”. Tapaus uhkaa hänen mieles-
tään tahrata lääketieteen Nobel-pal-
kinnon maineen. Carlsson itse jakoi 
vuoden 2000 Nobelinsa dopamiinis-

ta ehkä kautta aikojen pahimman 
”hölynpölynoopelistin” Eric Kande-
lin kanssa. Tämä muka ”selvitti pav-
lovilaisen ehdollistumisen mekanis-
min banaanikärpäsellä” polttamalla 
sähköiskulla (eli muka ”epämiellyttä-
vällä ärsykkeellä”) sen alkoholiresep-
torin aksonin, jolla itikka löytää ruo-
kansa, jolloin se muka ”lakkaa pitä-
mästä alkoholista”. Kyllä se siitä ”pi-
tää”, mutta ei löydä. Uusi reseptori 
ottaa tehtävän ja yhdistää päägang-
lioon taas tuon ruoan hajun. Tämän 
Kandel tulkitsi ”pavlovilaisen ehdol-
listumisen palautumiseksi”: ”viina 
rupesi taas maittamaan”.

Jotakin olisi tehtävä 
kansainvälisesti tieteen 
hyväksi

Tarvittaisiin YK:n Yleiskokouksen 
alainen tieteellisesti ja demokraatti-
sesti johdettu, julkisesti tieteellisesti 

kritisoitavissa oleva Maailman tiede-
akatemia mm. kansainvälisen oikeu-
den ja talousyhteistyön tarpeisiin. 
Nobel-komitea on historiallisista 
syistä asemaansa noussut sattuma-
toimija. Kansainvälisessä oikeudessa 
uskotaan nykyään eniten USA:n Na-
tional Institute of Healthia (NIH), jo-
ka ei ole yliopisto vaan valtiollinen 
tutkimuslaitos. Sekin on täysin kan-
sallinen laitos. Nämä kaksi näyttäisi-
vät nyt olevan ”sodassa”, jossa No-
bel-komitea edustaa ns. ”eurotie-
dettä”, josta pitäisi EU:ssakin päästä 
takaisin oikeaan tieteeseen. 

Risto Koivula, DI, 
väitöskirjantekijä, 

Tampere
PS: Suosittelen luettavaksi tai katsel-
tavaksi: Liza Marklund: ”Nobelin tes-
tamentti”, murhameno Nobel-komi-
teassa…

Kirjoitin Kansan Äänessä 2a/2015 edellisen vuoden 2014 biotietei-
den Nobel-palkinnosta John O´Keefelle sekä May-Britt ja Edvard Mo-
serille aivojen muka ”erikoisneuroneille perustuvasta ”GPS”-paikan-
nuslaitteesta” otsikolla ”Biotieteiden Nobel 2014 herättää kysymyk-
siä, ei vain sen uutisointi”. Perustelin, että kyseinen ”löytö” palkit-
tujen olettamine toimintaperiaatteineen ei ole totta, eivätkä Karo-
linskan Nobel-komitean perustelut palkinnolle ole paikkansa pitä-
vän ja kehittyvän lääketieteen ja eläintieteen mukaisia. Kirjoitin ai-
van samansisältöisen kommentin myös palkinnosta tiedottaneeseen 
USA:n hallitusta lähellä olevan Scientific American 10/2014 -tiede-
lehden juttuun otsikolla ”Nobel Price in biosciences 2014 arguments, 
true or false?”. 

Taru kertoo naarassuden pelastaneen ja imettäneen heitteille jätetyt 
kaksospojat Romuluksen ja Remuksen, jotka sitten perustivat Rooman. 
Historia tuntee tapauksia eläimen hoitamista ihmisistä ns.  ”Mowgleis-
ta”. He oppivat eläimeltä käyttäytymismallit ja myöhemmin ihmisten 
joukossa heidän on hyvin vaikea enää oppia ihmisten malleja. Marxi-
lainen tiede ymmärtää tämän hyvin. Pelkät aivot eivät tee meistä ajat-
televaa ihmistä, vaan ihmiskunnan hankkima tieto, joka oppimisvai-
heessa ihmisille siirretään. Siksi aivojen kasvattaminen kantasoluista 
vaikuttaa utooppiselta, koska samalla tulisi kyetä ”kasvattamaan sin-
ne yhteiskunnassa siirretty tieto.” Oppimisen siirto tuskin on mahdollis-
ta. Kirjoittaja toteaakin. ”On yksi asia saada solu toimimaan kantasolun 
tapaan, ja toinen asia, että se todella olisi sitä mainitussa määritelmäl-
lisessä mielessä.” Kantasolutekniikalla muodostetun henkitorven yhte-
ydessä todetaan: ”Tähän liittyy kuitenkin ideanakin ainakin yksi heik-
kous: nuo pääominaisuudet eivät yleensä ole geenissä eivätkä siten 
kantasoluissakaan, vaan ne ovat kudoksessa käytännössä hankittuina.” 

”Kuka kontrolloi menneisyyttä, 
kuka tulevaisuutta, mutta ku-
ka kontrolloi nykyisyyttä, sillä 
on kaikkivalta menneisyyteen” 
(George Orwell).

Suomen kouluissa opete-
taan länsimaista historiaa. Toi-
sen maail mansodan Euroopassa 
ratkaisi USA:n ja Ison Britannian 
joukkojen maihinnousu Norman-
diaan. Tässä tulkinnassa neuvos-
tojoukkojen marssi Stalingradista 
Euroopan halki kohti Berliiniä on 
kai joku vaatimaton episodi koko 
Eurooppaa hallinneen natsisak-
san kukistamisessa. Todellisuu-
dessa ”kansainväliselle yhteisölle” 
USA:lle ja Iso Britannialle tuli kiire 
saaliinjaolle ennenkuin neuvosto-
joukot valtaavat koko Saksan. 

Japanin kukistuminen ker-
rotaan atomipommien ansiok-
si. Kun USA päätti kokeilla uutta 
asetta eläviin ihmisiin. Japani oli 
jo siinä vaiheessa luhistumisen 
partaalla. USA:n lentopommit oli-
vat tuhonneet kymmeniä kau-
punkeja Japanissa. Neuvostojou-
kot ajoivat japanilaiset Kiinasta ja 
muista itä-Aasian maista.

Toinen syy eikä vähäisem-

pi käyttää atomiasetta oli näyt-
tää Neuvostoliitolle ydinaseen an-
tamaa sotilaallista ylivoimaa. Kes-
ti vuosia ennenkuin Neuvostoliit-
to mursi tämän ylivoiman kehittä-
mällä oman ydinaseen ja ohjuk-
set. Sodat eivät loppuneet Neu-
vostoliiton tuhoamiseen. Venäjä 
ilman kommunisteja on yhä ”kan-
sainvälisen yhteisön” tähtäimessä.

Sodista ei päästä hävittä-
mättä kapitalismia. Porvaris-
ton ideologit ovat kaukana edel-
lä ns. vasemmistoa, joka tyytyy 
toistelemaan porvaristoan huu-
toa Stalinin vainoista ja totalita-
rismista. Siinä virressä ei ole muu-
ta kuin vainoa ja teloituksia. Nel-
jäntoista länsivallan hyökkäys 
Neuvostovenäjälle ja siitä alka-
nut ns. kansalaissota ja sen kaikki 
uhrit ovat bolshevikkien syytä sii-
tä riippumatta kuka tappoi ja tu-
hosi aiheut taen nälänhätää ja kur-
juutta. Tämän politiikan jatkoa on 
Neuvostoliiton ja sosialismin his-
torian vääristely, jota porvaristo 
jatkaa kaikissa ”riippumattomissa” 
tiedotusvälineissä ja oppikirjoissa.

Viljo Heikkinen 
vanhempi huoneenrakentaja 

12.4.2016 Lapinlahti 

Sodat eivät loppuneet Neuvostoliiton tuhoamiseen
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Fasismin yhteinen aate- ja 
kokemuspohja

Oula Silvennoinen, Marko Tikka ja 
Aapo Roselius esittävät perusteelli-
sessa kirjassaan ”Suomalaiset fasis-
tit” käsityksen, jonka mukaan kaikki 
sotien välisen aikakauden fasistiset 
liikkeet kumpusivat samasta, yleis-
eurooppalaisesta aate- ja kokemus-
pohjasta. Sen ydin ei ollut perintei-
sessä oikeistolaisuudessa vaan an-
tiliberalismissa ja kansallismielisyy-
dessä. Suomalaista fasismia on ollut 
tapana peitellä ja vähätellä sen to-
dellista merkitystä. Poliittisen ja ta-
loudellisen eliitin sisäpiirissä sillä on 
ollut kuitenkin merkittävä asema. 
Maamme fasistisia perinteitä tar-
kasteltaessa ei ole mikään ihme, että 
Suomi toimi Natsi-Saksan sotilaalli-
sena liittolaisena II maailmasodassa. 

Suomalaisen fasismin 
etujoukko

1. maailmansodan jälkeisen maail-
man peri juoksuhaudoissa aikuis-
tunut ja verkostoitunut nuorten 
miesten joukko, joista muodostui 
tulevien  fasististen liikkeiden etu-
joukko. Suomessa sisällissodan jäl-
keen valkoiset sotaveteraanit koki-
vat isänmaan pettäneen heidät. He 
alkoivat kehitellä yhteiskunnalle fa-
sistisia ratkaisumalleja. He kaipasi-
vat vahvaa kansakuntaa ja kansallis-
valtiota, joka olisi poliittisesti, etni-
sesti ja uskonnollisesti yhtenäinen. 
Suomessa fundamentalistisella he-
rännäisliikkeellä oli suuri vaikutus 
kotimaisten fasistien parissa. He ku-
vittelivat totaalisen – uskonnolliset 
ja moraaliset puitteet ylittävän – val-
lan kansalaisiin kuuluvan valtiolle.

”Suomalaisille olivat tarjolla 
Tarton rauhansopimuksen solmi-
mista edeltäneet heimosodat – lä-
hialueen konfliktit Itä-Karjalassa, In-
kerinmaalla ja Virossa… Ne tarjosi-
vat osallisuutta kokemukseen, joka 
kasvatti fasististen liikkeiden tule-
van jäsenistön. Suomalainen sota-

sukupolvi taottiin maailmansodan, 
sisällissodan ja heimosotien ahjos-
sa, ja siitä tuli ympäristön vaihtele-
vuudesta huolimatta häiritsevästi 
eurooppalaisen esikuvansa kaltai-
nen.” (Suomalaiset fasistit, s. 69–70). 

Fasistien ydinjoukkoon lukeu-
tui mm. sivistyneistön suomalai-
suusaktivisteja, Saksassa koulutet-
tuja ja sotineita jääkäreitä, valkoisia 
sorakuoppamiehiä, heimosoturei-
ta, suojeluskuntaintoilijoita ja Aka-
teemisen Karjala-Seuran jäseniä. 
Punaisten jahtaamiseen, kuuluste-
luihin, vankileirien vartioimiseen ja 
lahtaamiseen osallistuminen yhdis-
ti tuhansia valkoisia.

Suomalaisten fasistien 
tavoitteet

Suomessa ”fasistien tavoitteet oli-
vat kuitenkin pitemmällä kuin kom-
munismin hävittämisessä. He halusi-
vat tuhota kaikenlaisen puoluepoli-
tiikan, ensin kommunistit, sitten so-
sialidemokraatit, sitten ”vetelät” 
maltilliset porvaripuolueet ja Maa-
laisliiton kaltaiset ”luokkapuolueet”. 
Tässä ajattelussa suomalaiset radi-
kaalit eivät eronneet eurooppalai-
sista aatetovereistaan. Demokratian, 
parlamentarismin ja puolueiden hä-
vittäminen oli välttämättömäksi ym-
märretty ensimmäinen ehto kansal-
liselle yhtenäisyydelle.” (Suomalaiset 
fasistit s. 19–20) He olivat myös val-
miit käyttämään päämääriensä to-
teuttamiseen väkivaltaa.

Finnlands Lebensraum (Suo-
men elintila) oli v. 1941 julkaistu 
Suur-Suomi-aatetta tukeva pro-
pagandateos, jonka kirjoittajina 
toimivat maantieteilijä Väinö Auer, 
historioitsija Eino Jutikkala ja kansa-
tieteilijä Kustaa Vilkuna. Saksankieli-
nen teos painettiin Helsingissä Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran kirja-
painossa. Sen kustansi berliiniläinen 
Alfred Metzner Verlag. Kirjan tar-
koituksena oli osoittaa tieteellises-
ti Itä-Karjalan ja Inkerinmaan kuu-
luvan maantieteellisesti, historial-
lisesti ja kulttuurillisesti Suomeen 
ja ne pitäisi voitetun sodan jälkeen 
liittää muodostettavan Suur-Suo-
men osaksi. Tutkija Ohto Mannisen 
mukaan aloite kirjaan tuli president-
ti Risto Rytiltä. Kirjoittajat valitsi Val-
tion tiedotuslaitoksessa työskennel-
leiden tutkijoiden joukosta päämi-
nisteri Jukka Rangell yhdessä poliit-
tisen sihteerinsä L. A. Puntilan kans-
sa. (Lähde: Wikipedia)

Piilo- ja julkifasismi

”1920-luvusta tuli kansallismielisen 
radikalismin suuri vuosikymmen. 
Sen aikana syntyi radikaali järjestö-
kenttä, toimintatavat vakiinnuttivat 
muotonsa ja suomalainen fasismi 
suoritti esiinmarssinsa… Valkoisis-
ta valkoisin Suomi kyyristyi puolus-
tusasemiin. Se linnoittautui vapaus-
sotaideologiaan, maanpuolustuk-
sen ja yhteiskunnan militarisoimis-
tavoitteiden taakse suojeluskuntiin 
ja Lotta Svärdiin.” (Suomalaiset fasis-
tit, s. 111–112)

Kirjoittajien mukaan avoin fa-
sismi muodosti Suomessa vain 
pienen osan fasismin todellises-
ta vaikutusvallasta. Piilofasismilla 
oli sen sijaan vahvat vaikutuskana-
vansa yhteiskunnassa. ”Merkittä-
vimmät ja laajapohjaisimmat fasis-
tiset liikkeet, Lapuan liike, Isänmaal-
linen Kansanliike (IKL) ja Vapausso-
dan Rintamamiesten Liitto (v. 1940 
Rintamamiesliitto), sanoutuivat ko-
ko olemassaolonsa ajan pontevasti 
irti fasismista ja kansallissosialismis-
ta samalla kun käytännössä tekivät 
fasistista politiikkaa.

Mäntsälän kapinasta jatko-
sodan loppuvaiheisiin ulottuvan 
runsaan 10 vuoden ajanjakson 
aikana Suomessa ehti toimia kol-
misenkymmentä kansallissosialis-
tista yhdistystä ja ilmestyä viitisen-
toista samanmielistä sanoma- ja ai-
kakauslehteä.” (Suomalaiset fasistit 
s. 22 ja 250)

Suomalaisen fasismin vai-
kutuskanavat

Suomeen perustettiin myös avoimia 
natsijärjestöjä kuten Suomen Kan-
sallissosialistinen Työjärjestö, Suo-
men Kansallissosialistinen Kansan-
puolue, Kansallissosialistien Järjes-
tö ja Suomen Kansallissosialistinen 
Liitto. Silvennoisen kumppa nien 
mukaan ”kansallismielisten radi-
kaalien isänmaallisuus oli nimittäin 
aivan omanlaatuistaan, eikä sen si-
sältö mitenkään eronnut ja poiken-
nut muualla Euroopassa fasisteik-
si ja kansallissosialisteiksi kutsutuis-
ta aatekumppaneista.” (Suomalaiset 
fasistit s. 23) 

Kommunismin vaaran tultua 
ensin murskatuksi Suomessa fa-
sistien toimesta sitä seuraisi rat-
kaiseva yhteenotto Neuvostoliiton 
kanssa. Ryssävihan kylvön tärkeim-
pinä kansalaisten kasvatuksellisina 
kanavina toimivat Suojeluskunta-
järjestö, Lotta Svärd, suojeluskunta-
pojat ja pikkulotat. 

Suojeluskunta järjesti vuosit-
tain useita tuhansia valistustilai-
suuksia, joihin osallistui 750 000 
–   1 250 000 kansalaista. Vuodes-
ta 1925 alkaen se propagoi aattei-
taan Hakkapeliitta-lehden välityk-
sellä.  Vuonna 1927 siihen liitettiin 
oheistoimintoina Suojeluskuntain 
Kauppa Osakeyhtiö (SKOHA), Suo-
jeluskuntain Ase- ja konepaja Osa-
keyhtiö (SAKO) sekä Suojeluskun-
tain Kustannus Osakeyhtiö. Järjes-
töön kuului v. 1938 yli satatuhatta 
jäsentä, jotka edustivat kaikkia yh-
teiskuntaluokkia.  Maa oli jaettu 22 
suojeluskuntapiiriin. Valtio tuki or-
ganisaation toimintaa 1930-luvul-
la vuosittain 30–50 miljoonalla mar-
kalla. Suojeluskunnan vaikutuspii-
riin kuului arviolta lähes 400 000 
kansalaista.

Kevään 1929 aikana huhuttiin 
fasistisesta vallankaappauksesta 
Suomessa. Virkamieslakko pelot-
ti valtiovallan edustajia ja poliittis-
ta vasemmistoa. Lakko olisi lamaut-
tanut valtion ja sen väkivaltakoneis-

ton. Kenraali K.M. Walleniuksen joh-
taman armeijan esikunnan oletet-
tiin olevan vallankaappauksen puo-
lella. Fasistien pelättiin käyttävän ti-
laisuutta hyväkseen. Tehtailija Rafael 
Haarla kävi Helsingissä tapaamassa 
sisäministeri Kivimäkeä ja vaati ay-
liikkeen lakkauttamista oikeusteit-
se. Hallitus huolestui tästä ja hajot-
ti eduskunnan.

Fasistiverkosto
Vapaussodan Rintamamiesten Liitto 
(VSRL) järjestäytyi v. 1929 valtakun-
nalliseksi liitoksi. Siitä tuli merkittä-
vä äärioikeiston taustavaikuttaja, 
jolla oli vahvat siteet AKS:an, Lotta 
Svärdiin ja Suojeluskuntaan. Siihen 
kuului v. 1939 yli 200 paikallisyhdis-
tystä, joissa oli yli 20 000 jäsentä. Lii-
ton kova ydin koostui tiukan linjan 
aktivisteista, jotka halusivat muut-
taa yhteiskuntaa fasististen ihantei-
densa mukaisesti. Sen ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi valittiin Pohjois-
Hämeen suojeluskuntapiirin pääl-
likkö, jääkärimajuri Onni Purhonen. 
Hankkeen keskeisenä rahoittajana 
ja ideo logina toimi kauppaneuvos 
Rafael Haarla. Liiton rinnalle perus-
tettiin myös naisjaosto Vapaussodan 
Rintamamiesten Naisliitto. 

VSRL:n keskeisenä päämää-
ränä oli kumouksellisten – siis ai-
nakin kommunististen ja sosialide-
mokraattisten – järjestöjen toimin-
nan vastustaminen ja toiminta nii-
den kieltämiseksi kokonaan. Liitto 
esitti yhdeksi keinoksi kunnallisen 
ja valtiol lisen vaalitavan muuttamis-
ta niin, etteivät kommunistit pääsi-
si eduskuntaan ja kunnanvaltuustoi-
hin. Se halusi myös turvata valkoi-
sen työmiehen työrauhan ja vaalia 

valkoista kulttuuria. Liitossa uskot-
tiin valkoisten armeijan veteraanien 
pystyvän johdattamaan yksipuolue-
järjestelmän kautta maan uuteen tu-
levaisuuteen. VSRL asetettiin toimin-
takieltoon keväällä 1932. Se vetäytyi 
julkisuudesta.

VSRL aloitti syksyllä 1939 epä-
viralliset vierailunsa Natsi-Sak-
saan. Valtiovaltamme hyödynsi lii-
ton palveluksia ja suhteita natseihin. 

Fasismi tunkeutui kaikkial-
le yhteiskuntaan

Valkoisen Suomen ydinpiireissä val-
litsi 1930-luvun alussa laaja tyyty-
mättömyys vallitsevaa oikeistolais-
ta yhteiskuntajärjestystä vastaan. 
Fasisteilla oli kannattajia yhteiskun-
nan kaikilla tasoilla: armeijan up-
seeristossa, Suojeluskunnassa, vir-
kamiesportaassa, teollisuuspiireis-
sä sekä miehissä että naisissa. Edes 
presidentti Ståhlbergin ja kansan-
edustajien kyyditykset ja Mäntsä-
län kapina eivät heikentäneet ää-
rioikeiston kannatusta ja vaikutus-
ta. Suojeluskunta oli Silvennoisen 
ja kumpp. mukaan joko virallisesti 
ja epävirallisesti mukana lähes kai-
kissa oikeistoradikaalien hankkeis-
sa. Sen maanlaajuinen organisaatio 
mahdollisti lakkojen murtamiset, 
rintamamiesliikehdinnän, kyydityk-
set, talonpoikaismarssin Helsinkiin 
ja Mäntsälän kapinan. Viranomai-
sille kapina oli kinkkinen juttu, kos-
ka sillä oli useita tukijoita vallan hui-
pulla. Epäonnistuneesta vallankaap-
paushankkeesta Mäntsälän miehet 
selvisivät ihmeen vähällä, kun sitä 
vastoin kommunisteille lankesi pit-
kiä vankilatuomioita hyvinkin vähä-
pätöisistä operaatioista. 

Matti Laitinen

SUOMALAISET FASISTIT (1)
Historioitsija Oula Silvennoisen mukaan fasismi voidaan määritellä 
lyhyesti väkivaltaan valmiiksi kansallismielisyydeksi. Hänestä ”vaa-
timus yhtenäisestä, vahvasta ja puhtaasta kansakunnasta vie suvait-
semattomuuteen.” Natsien kansallissosialismi oli totalitarismia, jol-
le oli ominaista kutsumuskohtalo, nationalismi, rasismi, juutalais-
vastaisuus, vasemmistovihamielisyys, johtajan ehdoton yksinvalta, 
kaikkialle ulottuva ja monopolisoitu valtioideologia, kansalaisten 
valvonta ja alistaminen sekä teollistettu murhaaminen. Natsi-Saksal-
la oli oma sosiaalidarvinistinen moraalikäsityksensä, jota se toteut-
ti tinkimättä. Suomalaiset fasistit uskoivat samoihin periaatteisiin.

Virkavalta tuki voimakkaasti fasisteja 30-luvulla. Vasemmistotyöläisil-
tä kiellettiin Vapunpäivän vietto omissa juhlissaan v. 1930. He osallis-
tuivat Mäntymäellä sosialidemokraattien vappujuhlaan. Täällä Armas 
Äikiä nousi puhujakorokkeelle ja poliisien vastustuksesta huolimatta 
kykeni väkijoukon vahvan saartorenkaan turvin pitämään lyhyen pu-
heenvuoronsa. Kuvassa poliisit ja ohrana samassa vappujuhlassa pi-
dättävät erään työläisen. Kuva ”Kipinästä tuli syttyi” kirjan kuvitusta.

WSOY:n kustantamana 
ilmestyi tutkijoiden Oula 
Silvennoisen, Marko Ti-
kan ja Aapo Roseliuksen 
suomalaista fasismia kä-
sittelevä teos ”Suomalai-
set fasistit, mustan sa-
rastuksen airueet”. Ohei-
sessa artikkelissa Matti 
Laitinen arvioi teosta. 
Kansan ääni julkaisee 
arvion kahdessa osas-
sa, joista toinen osa tu-
lee kesäkuun numerossa 
(3/2016)

Tämä outo kysymys on noussut 
monen suomalaisen mieleen vii-
me aikojen uutisia seuratessaan.

Amerikkalaiset sotilaat ovat itse 
kutsuneet itsensä sotaharjoituksiin 
Rissalan kentälle, siis lähelle Venä-
jän rajaa. Suomalaispoliitikot halli-
tuksessa ovat silmät ymmyrkäisinä. 
Soinikin kertoi saaneensa tiedon 
vasta tänään. Eduskunnan kysely-
tunnilla hän kierteli ja kaarteli kuin 
kollikissa kuumaa puuroa.

Ilmeisesti kenraalit Suomessa 
määräävät ketä kutsutaan tai ku-
ka saa itsensä kutsua Suomeen. 
Elämme todella -30 luvun toisinto-
ja. Naapuria yritetään ärsyttää kai-
kin tavoin. Jenkkihävittäjien saa-
puminen on sieltä ronskimmas-
ta päästä. Historia ei ole opettanut 
kulkemaan hiljempää, että ei kan-
nata verta kaivaa nenästään, ellei 

ole lihaksia tarpeeksi. President-
ti Niinistö voisi vielä pelastaa Suo-
men kenraalien mokalta. Niinistö il-
moittaisi Yhdysvalloille - sotaharjoi-
tus ei käy nyt eikä tulevaisuudessa.

Kehitellään suunnitelmaa 
toispuolisesti. Jospa Venäjä ilmoit-
taisi kutsuneensa muutaman tuhat-
ta sotilasta harjoittelemaan Helsin-
gin valtausta? Nousisiko suuri ha-
loo? Suomen suurin uhka ei ole tur-
vapaikanhakijat, vaan oikeistolai-
nen hallitus sekä myötäilijät ja nuo-
lijat armeijan ja poliisien piirissä.

Suomalaisporvari nukkuu 
jo huonosti. Poliisi haluaisi kone-
kiväärejä ja kranaatteja terroriste-
ja varten. Eiköhän niitä tarvita suo-
malaisten mielenosoittajien kurit-
tamiseen. Kansalaisten pinna on 
katkeamassa.

Reino Welling
Jämsänkoski

Onko Suomi itsenäinen?
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-Mikä johti vuoden 1989 tapah-
tumiin? Miten koitte henkilö-
kohtaisesti puolisonne kanssa 
tapahtuneen?

Jos tarkoitatte, mitä syksyllä 1989 
tapahtui ja erikoisesti DDR:ssä,  niin 
sen katson DDR:n osalta vastavallan-
kumoukselliseksi ja siitä voisi kirjoit-
taa useita kirjoja.  Kirjoja on jo kirjoi-
tettu useita ja siihen ei voi vastata ly-
hyesti. Mutta voidaan sanoa: Oli ole-
massa objektiivinen yhteys sisä- ja 
ulkopolitiikassa. Kilpavarustelu Rea-
ganin hallituskaudella antoi tuloksia 
ja sai Neuvostoliiton asevarustelulla 
talouden tuhon partaalle.. Seuran-
nut talouspoliittinen rasitus sai ar-
vaamattomia sosiaalisia seuraamuk-
sia. Sosialistisen leirin johtava maa ei 
enää kyennyt  kantamaan vastuuta 
sisä- ja ulkopoliittisesta kehitykses-
tään. Neuvostoliitto yritti  hallita ti-
lannetta  reformeilla, aluksi hyvin-
kin onnistuen.  Mutta seurauksena 
oli, että n.s. ”uudistajat” ottivat ta-
loudellisen ja poliittisen kontrollin 
haltuunsa, mikä vei maan taloudel-
lisesti raunion partaalle ja teki  neu-
vosto-yhteiskunnasta epävakaisen. 
Ja siten uhrattiin kaikki neuvosto-
yhteiskunnan saavutukset. Kysees-
sä ei ollut pelkästään läntinen rie-
mu, vaan läntisten maiden tukemat 
uudistajat riemuitsivat myös DDR:n 
naapurimaissa. 

Osana sosialistista yhteisöä ei 
DDR voinut jäädä globaalisen ke-
hityksen ulkopuolelle. Jo 80-luvul-
la kävi selväksi, että myös DDR:n tu-
lee uudistua talouspolitiikassaan. 
Oli puutteita tavaran tarjonnassa ja 
yhteiskunnassa, jotka johtivat  tyyty-
mättömyyteen. Emme oppineet ai-
na tekemään kotiläksyjä perusteel-
lisesti. Osiltaan kyvyttömyys johtui 
omasta saamattomuudesta, mutta 
myöskin jarrutettiin ulkoapäin. 

Vaikuttaa siltä, ettemme on-
nistuneet tarpeeksi selvästi osoit-
tamaan tekemiämme edistysas-
keleita verrattuna kapitalistiseen 
yhteiskuntaan, joka on riippuvai-
nen riistosta, sorrosta ja sodasta. 
Joillekin tämä johti harhaluuloon, 
että runsas tavaran tarjonta on yh-
distettävissä sosialistisiin tavoittei-
siin. Erich Honecker totesi useissa 
puheenvuoroissaan, että kapitalis-
min ja sosialismin yhteensovittami-
nen on yhtä vaikeaa kuin tulen ja ve-
den yhdistäminen.

Kuinka koimme tämän henki-
lökohtaisesti? Olimme huolissam-
me tulevaisuudesta, kuinka kaik-
ki ne ihmiset, jotka olivat mukana 
rakentamassa tätä rauhaa rakas-
tavaa demokraattista tasavaltaa. 
Kaikki jotka olivat käyneet vaikean 
tien raunioista, fasistisesta sodas-
ta ja natsien ideologiasta… Miehe-

ni poistettiin eroamisen jälkeen  kai-
kista julkisista tehtävistä. Luovuin  it-
se DDR:n opetusministerin tehtävis-
tä hiukan ennen hallituksen eroa.

-Miten selitätte ”DDR:n kansa-
laisten kapinan” niin kuin sitä 
lännessä nimitettiin?

Kyseessä ei ollut ”kapina”. Vaikka oli 
mielenosoituksia, niin työläiset kävi-
vät töissä, lapset kävivät koulua, so-
siaalinen elämä toimi. Useimmat ih-
miset, jotka menivät kadulle 1989, 
halusivat osoittaa tyytymättömyy-
tensä ja heidän tarkoituksensa oli 
saada parannuksia DDR:ssä, ei val-
tion hävittämistä. Myöskään oppo-
sitio, joka kokoontui pääasiassa kir-
koissa,  ei halunnut tuhota valtio-
ta, mutta heidän joukoissaan oli vi-
hamielisiä voimia, sitä ei voi kiel-
tää. Länsi-Saksa onnistui manipu-
loimaan erimieliset  ja saamaan joh-
tavaan asemaan DDR:n parantami-
sessa. Ensiksi huudettiin ”Me olem-
me kansa”, sitten toinen ääni kellos-
sa ja huudettiin ”Olemme yhtä kan-
saa”. Oli löydetty instrumentti, jo-
ta oli haettu DDR:n perustamisesta 
saakka: vapauttaa saksalaiset idäs-
sä. On huomattava, että länsivallat 
jakoivat Saksan kapitalistien tuella 
ja poliitikkojen myötävaikutuksella. 
Sittemmin julistettiin Suur-Saksa. Tä-
mä oli vastoin Potsdamin konferens-
sin päätöstä, jossa vaadittiin yhte-
näistä demokraattista Saksaa.

Kaikki edistykselliset saksalai-
set halusivat antifasistista demo-
kraattista Saksaa. Emme koskaan 
luopuneet tästä tavoitteesta, mutta 
emme saavuttaneet sitä. Seurauk-
sena oli, että DDR perustettiin.  Sak-
salainen imperialismi vahvistui ja 
DDR:ää sabotoitiin kaikin tavoin. V. 
1989 he näkivät mahdollisuutensa 
likvidoida DDR, se toinen Saksa. Se 
kesti 40 vuotta. Valtion tuhoaminen 
onnistui vasta Neuvostoliiton avulla.

Mikä sytytti ruutitynnyrin lan-
gan, oli pakolaisvirta Länsi-Sak-
saan. Länsi-Saksa edisti kaikin ta-
voin tätä pakolaisvirtaa. Osiltaan 
emme olleet ajoissa ymmärtäneet 
helpottaa matkustamista. Jo ennen 
1989 oli kansalaisia mennyt länteen. 
Erikoisesti hyvin koulutettuja värvät-
tiin länteen. Länteen muuttajilla oli 
erilaisia syitä. Tietysti kulutustavaroi-
den runsaudella ja matkustusvapau-
della oli oma merkityksensä. Lännes-
sä sanottiin, että kansa äänesti jaloil-
laan. Vuoden 1989 jälkeen on kolme 
miljoonaa ihmistä muuttanut län-
teen, vaikka koko Saksassa pitäisi 
olla sama poliittinen järjestelmä. Voi 
vain kysyä miksi? DDR:ssä ei ollut ve-
rilöylyjä, ei sisällissotaa, ei kurjuutta. 
Siis sellaisia tekijöitä kuin nykyiset 
pakolaisvirrat ei ollut olemassa ku-
ten Afrikassa ja Lähi-Idässä on kyse.

-Lännessä tätä kutsutaan ”rau-
hanomaiseksi vallankumouk-
seksi”, mutta kuinka ”vallan-
kumous” voisi olla mahdollista 
sosialismissa? 
Niin kuin minä asian ymmärrän, on 
vallankumous syvälle käyvä sosiaa-
linen prosessi, jossa kansa on saa-
nut tarpeekseen riistosta ja sorros-
ta. Taantumuksellinen imperialismi 
aiheutti vallankumouksellisen kehi-
tyksen 1917 Venäjällä. Vastaavasti 
1945 Neuvostovyöhykkeellä antifa-
sistiset demokraattiset voimat teki-
vät vallankumouksen. Kapitalismin 
valta kumottiin. Mitä sittemmin on 
tapahtunut, on vastavallankumous, 
jossa tuotantovälineet ovat vaihta-
neet omistajaa.

Haluan tässä painottaa, et-
tä DDR oli olemassaolonsa aika-
na rauhan tae Euroopassa. DDR ei 
koskaan lähettänyt poikiaan ja tyt-
töjään sotimaan. Vastaavasti Länsi-
Saksa on ollut USA:n ja NATO:n mu-
kana verisissä sodissa ympäri maail-
maa. Ranskalainen sosialisti Jean 
Jaures (1859 – 1914) totesi, että ”ka-
pitalismi pitää sisällään sodan uh-
kaa kuin pilvet pitävät sisällään sa-
detta”. Kapitalismi ei pidä pelkästään 
sodan uhkaa, vaan se koskee myös-
kin fasismin vaaraa. DDR poisti so-
dan ja fasismin uhan. Länsi-Saksas-
ta tuli kapitalistinen. 1990 DDR pa-
kotettiin järjestelmään, joka on Sak-
san historiassa aiheuttanut niin pal-
jon vahinkoa. Palattiin entisiin ku-
vioihin. Ei kai silloin voi puhua ”val-
lankumouksesta”?

-Kuinka ymmärrätte Michail 
Gorbatschovin merkityksen 
asian yhteydessä?

Joitakin vuosia sitten Gorbatschov 
piti luennon Ankarassa, jossa hän 
totesi päämääränsä jo 1985 olevan 
kommunismin hävittäminen. Asias-
ta voi olla erilaisia mielipiteitä. To-
tuus on kuitenkin, että hän tuhosi 
Neuvostoliitossa ja muissa sosialis-
tisissa maissa suurin uhrauksin saa-
vutetut edistysaskeleet. Maailma ei 
ole tullut paremmaksi Neuvostolii-
ton hävittämisen jälkeen. Veriset so-
dat ja terrori ovat jokapäiväistä ny-
kyisin. Historia ei tule olemaan ar-
melias Gorbatschoville. 

-9 marraskuuta 1989 murtui 
”antifasistinen suojavalli” 
Berliinin muuri. Länsivallat 
juhlivat tapahtuman 25-vuo-
tismuistoa ja ”saksalaisten 
yhtenäisyyttä”. Oliko muurin 
rakentaminen v. 1961 motivoi-
tu vai oliko se virhe?

Muurin rakentaminen oli välttämä-
töntä, sillä muutoin olisi tullut so-
ta. Jännitystila koski koko maail-
maa, USA käyttäytyi aggressiivises-
ti. USA:n hyökkäys Sikojen lahdella 
Kuubaa vastaan oli mennyt köpelös-
ti. Toisen maailmansodan päättymi-
sestä saakka oli Berliinin kysymys ky-
tenyt koko ajan ja DDR joutui jatku-
vien provokaatioiden kohteeksi. Ve-
doten idästä tulevaan uhkaan USA 
aloitti kilpavarustelun. Hrutshov ja 
Kennedy neuvottelivat Wienissä ke-
säkuussa 1961 Saksan rauhansopi-
muksesta, atomiaseriisunnasta ja 
Länsi-Berliinin kysymyksestä. Se joh-
ti riitojen syvenemiseen, äänenpai-
not kovenivat molemmin puolin, oli 

lukuisia sotaharjoituksia, sodan uh-
ka leijui ilmassa. Siksi rajan sulkemi-
nen tuli ajankohtaiseksi.

Kyseessä ei siis ollut DDR:n 
puolelta johtuva toimenpide. 
Kaikki johtui Saksan käymästä im-
perialistisesta sodasta. Vyöhykera-
jat olivat liittoutuneet kesällä 1945. 
Länsi-Saksa perustettiin 23.5.1949 
ja niin oli Saksan jako tapahtunut 
ja demarkaatiolinjat vahvistettiin. 
Näin ollen oli Neuvostovyöhykkees-
tä muodostunut valtionraja. 

Kyseessä ei kuitenkaan ollut 
normaali valtakunnan raja. Länsi-
Saksa ei koskaan hyväksynyt rajan-
vetoa. Raja oli Varsovan liiton raja ja 
NATO:n itäraja. Kaksi johtavaa soti-
lasmahtia kävivät kylmää sotaa. Vyö-
hykerajat kulkivat keskellä Berliiniä, 
kun voittajavaltiot olivat jakaneet 
kaupungin neljään vyöhykkeeseen 
1945. Vyöhykerajat olivat kuitenkin 
avoimia. Siellä kähistiin jatkuvasti 
ja laskun maksoivat berliiniläiset ja 
DDR. Varsovan liiton Poliittinen neu-
vosto päätti kesällä sulkea länsirajan 
Berliiniin ja Länsi-Saksaan välttääk-
seen sodan syttymisen pitäen  tar-
koituksen mukaisena  siten estää 
Kolmas Maailmansota. 

Muurin rakentaminen aiheutti 
sen, että rintamalinjat selkiintyi-
vät NATO:n ja Varsovan liiton vä-
lillä ja siten loi mahdollisuuksia lien-
nytyspolitiikalle. Eurooppasopimus 
allekirjoitettiin Helsingissä 1975, 
myös DDR allekirjoitti sopimuksen. 
Kyseessä oli luoda turvallisuusjär-
jestelmä Euroopalle. Neuvostoliiton 
romahdus ja NATO:n ja USA:n vaiku-
tusvallan kasvu Itä-Euroopassa on 
tuhonnut kaiken.

Riktpunktista käänsi
Wäinö Pietikäinen

”Menneisyys otettiin takaisin” (1)
Vuoden 1989 vastavallankumous DDR:ssä, kapitalistisen sekasorron 
paluu ja sitä seurannut romahdus, tieteellinen maailmankatsomus ja 
Kreikan kansan taistelu monopolien diktatuuria vastaan johti vuo-
ropuheluun Margot Honeckerin kanssa.

Margot Honecker syntyi 1927. Hän oli opetusministerinä DDR:ssä 
(1963 – 1989) ja Erich Honeckerin leski (1912 – 1994). Erich Honecker 
oli SED:n pääsihteeri ja valtion päämies vuodesta 1971 – 1989. Mar-
got Honecker ei ole aikaisemmin antanut lausuntoja lehdistölle, sen 
jälkeen kun hän lähti vapaaehtoiseen maanpakoon Chileen.

V. 2014  lokakuussa julkaisi kreikkalais-makedonialainen uutis-
toimisto ANA-MPA alla olevan haastattelun voimakkaasti lyhennet-
tynä. Pitkä versio  oli tarkoitettu lehden tilaajille.  Sittemmin saksa-
lainen Junge Welt julkaisi marraskuussa 2015 laajemman ver sion. 
Ruotsin kommunistien lehti Riktpunkt julkaisi n:o 10:ssä (2015) Mar-
got Honeckerin haastattelun kääntämällä Junge Weltin artikkelin 
ruotsiksi. Riktpunktista artikkelin Kansan äänelle suomensi Wäinö 
Pietikäinen. 

Berliini oli Demokraattisen saksan pääkaupunki. Tältä näytti DDR:n 
pääkaupungin keskusta n. 20 vuotta sitten. Keskustan aluetta symbo-
loi silloin televisiomasto.Margot Honecer oli merkittä-

vä poliittinen vaikuttaja ja toimi 
DDR:n opetusministerina vuosi-
na 1963-1989

Siitä ei hyvää seuraa, että entinen 
puolustusministeri ja nykyinen pe-
russuomalainen puolustusministe-
ri johtavat Suomen ulkopolitiikkaa. 
Jos Suomen ja Venäjän rajasta tu-
lee Naton raja, olisi se uhka Suo-
melle ja tietäisi rajumpaa kalus-
toa myös meitä vastaan.  Se oli-
si erittäin vaarallista meille Nato-
maana ja lopettaisi luottamuksel-
lisen ystävyystoiminnan maittem-
me välillä.

Naton olemus

Nato-maahan ei ole hyökätty, 
mutta moneenko maahan Nato 
on hyökännyt?  Luepa Naton laa-
jentumishistoria: 700 tukikohtaa 
eri puolilla maailmaa.  Vain niitä, 
jotka lähtevät kostamaan Naton 
ja Amerikan hyökkäyksiä ja joilta 
on mennyt läheisiä hyökkäyksis-
sä, sanotaan terroristeiksi.  Ei kos-
kaan Natoa. 

Nato ei ole rauhan järjestö, 
eikä sitä pitäisi siksi luulla.  Ei 

seuraavaan hallitukseen sotaisia mi-
nistereitä eikä edes eduskuntaan.  
Pidetään Suomi rauhaa rakastava-
na maana.  Se on paras turvatakuu.

Kaksi ministeriä on sekoitta-
nut sisä- ja ulkopolitiikan.  Seuraa

Vaarallisia ministereitä
Pääministeri sekä puolustusministeri perustavat turvallisuuden 
aseisiin ja Natoon.  Heidät tulee vaihtaa ministereihin, jotka tie-
tävät, miten rauhaa ja ystävyyttä naapuriin rakennetaan.  Se ei ta-
pahdu niin, että otetaan ystävyystoiminnasta ja lisätään asevarus-
teluun ja uhitteluun.  Eikä niin, että annetaan samalla naapurille 
viesti, että tehkää tekin samoin.  Muutoin täältä tullaan taas kerran.

van hallituksen pitää korjata tilan-
ne, mutta arvet ja epäluulo säily-
vät pitkään.  Mutta uhittelut pois.

Esko Rintala
Uusikaupunki
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Nato on torjuttava kaikissa olosuhteissa
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Valitut kysymykset hei-
jastavat viranomaisten 
huolenaiheita

Tavanomaisesti tässä tilaisuudessa 
on pyritty ratkaisemaan kaksi teh-
tävää - selvittämään, mikä asia as-
karruttaa eniten väestöä ja anta-
maan valtion päämiehelle mahdol-
lisuus esittää muka vapaassa muo-
dossa mielipiteensä häntä kiinnos-
tavista kysymyksistä. Viime vuosina 
maassa puhjenneen kriisin vuoksi 
tilaisuuden luonne on vähän muut-
tunut - suora linja on muuntunut 
eräänlaiseksi psykoterapian hoito-
kerraksi, jonka kuluessa vt. presi-
dentti kehottaa kansalaisiaan ole-
maan harmistumatta ja kestämään 
vielä vähän. Sanalla sanoen nykyään 
joudutaan käsittelemään eräitä kär-
keviä kysymyksiä. 

Ensimmäisissä suorissa lin-
joissa maan tilanteen ollessa suh-
teellisen hyvä, jonkinlainen im-
provisointi oli sallittua, mutta ny-
kyään se on poissuljettu asia. Kysy-
mykset valitaan huolellisesti. Äskei-
sessä ”showssa” lehdistöön pääsi jo-
pa vuotamaan yksityiskohtia siitä, 
miten Moskovan lähiössä sijaitse-
vassa Poljany-pensionaatissa harjoi-
tellaan kysymyksien esittämistä tilai-
suuden osanottajien kanssa (maini-
tun tiedon julkaisemisen jälkeen 
Rosbusinessconsultingin hakuko-
neen kotisivulla sen omistajan mil-
jardööri Prohorovin yrityksissä alkoi-
vat täysin satunnaisesti kotietsinnät 
ja se tapahtui nimenomaisesti Puti-
nin suoran linjan aikoihin).

Tästä syystä suorassa linjassa 
esitettyjen kysymysten perusteel-
la voidaan päätellä, mitkä asiat as-
karruttavat Venäjän viranomaisia ja 
mistä he katsovat tarpeelliseksi tie-
dottaa kansalaisilleen ja omille ulko-
maisille yhteistyökumppaneilleen. 

Presidentti puhuu ”kaunistel-
tua totuutta”
14. huhtikuuta pidettiin Putinin jo 
14. suora linja. Täytyy tunnustaa, et-
tä sen pääsankari oli loistava. Hän 
oli hyväkuntoinen, vastaili varman 
päälle esitettyihin kysymyksiin ei-
kä etsiskellyt sopivampia sanamuo-
toja. Erityisesti kun huomioidaan 
se, mikä tuntui mahdottomalta, et-
tä ensimmäisen kerran tilaisuuksi-
en historias sa hän yhdessä tapauk-
sessa tunnusti tehneensä virheen 
ja toisessa tapauksessa pyyteli an-
teeksi ihmisiltä, joille ei ollut ajoissa 
maksettu palkkaa. Toisaalta blogien 
ja nettifoorumien kirjoittelun perus-
teella show ei vaikuttanut parhaal-
la tavalla ihmisiin. Tälle asialle ei voi-
dakaan mitään - maan objektiivinen 
tilanne on sellainen, ettei sitä voida 
kiillottaa millään keinoilla.

Perinteisesti vt. presidentti 
aloitti esityksensä Venäjän tilas-
tokeskuksen Rosstatin yleisistä 
tilastoista, joilla ei ollut juurikaan 
tekemistä todellisuuden kanssa. Tä-
hän kuuluivat myytit asuntotuotan-
non saavuttamista ennätyksellisis-
tä tuloksista (mutta kysytään, ku-
ka voi rakentaa ennätystahdissa mi-
tään kriisin aikana ja kuka ostaa ky-
seiset asunnot?), alhaisesta työttö-
myysasteesta, BKT:n mitättömästä 
supistumisesta (kuulemma vain 3,7 
% v. 2015, kun asiantuntijan ja Tilas-
tokeskuksen entisen johtajan Vasili 
Simcherakin arvio on 33 %) jne. 

Esityksensä tässä osiossa her-
ra Putin teki vielä yhden virheen, 
joka on todistettavissa, kun käväi-
see Venäjän Keskuspankin kotisivul-

la. Kyseessä on Venäjän Federaation 
Vararahasto, jonka arvo oli Putinin 
mielestä vuoden 2014 alussa 385,5 
miljardia dollaria, mutta todellisuu-
dessa - 509,6 miljardia dollaria. Se 
ei ole pysynyt entisellä tasolla, ku-
ten vt. presidentti väittää, vaan on 
merkittävästi supistunut. Luullakse-
ni presidentin avustajat ovat tässä 
saattaneet hänet pahaan välikäteen. 

Yksityistämisiä ja 
leikkauk sia kiihdytetään

Putin arvioi talouden näköaloja pi-
dättyvän optimistisesti - talouden 
rakenne on parantunut, teollisuus-
tuotanto vain kasvaa, kuten lisään-
tyy korkeateknologisten tuotteiden 
vienti. Ilmoittaessaan Venäjän hal-
lituksen toimivan ammattimaisesti 
ja lähiajan talousstrategian laatimi-
nen uskotaan tunnetulle liberaalille 
herra Kudrinille, niin mielestäni mo-
net tilaisuuden osanottajat eivät yh-
tyneet presidentin optimismiin. Nii-
den, jotka yhä sinisilmäisesti pitävät 
Putinia jopa uutena Stalinina, oli-
si hyödyllistä kuulla hänen lausun-
tojaan yksityistämisen tulevaisuu-
desta. Se on hänen mielestään to-
teutettava, jopa markkinoiden su-
pistumisen oloissa eli hinnalla mil-
lä hyvänsä.

Mitä tulee Putinin vastaamiin 
muihin kysymyksiin, niin pää-
huomio kiinnitettiin sosiaalisiin ky-
symyksiin, jotka erityisesti askarrut-
tavat väestöä: palkanmaksujen vii-
västyminen, hintojen ja kunnallis-
ten palvelumaksujen kasvaminen 
yms. Valitettavasti vastaukset näi-
hin kysymyksiin tuskinpa ilahdutti-
vat yleisöä. 

Uralilaisen farmarin lausues-
sa tyytymättömyytensä siitä, että  
hallituksen Strategia 2020 - ohjel-
man mukaan Venäjän maaseudulla 
suljetaan 436 koulua, yli 300 sairaa-
laa ja 215 lasten päiväkotia, oli Pu-
tinin reaktio hyvin omaperäinen. Vt. 
presidentti lupasi (eikä se ole ensim-
mäinen kerta) kiinnittää tähän huo-
mioita lisäämällä pehmeästi, että jo-
tain optimisointia tässä asiassa tarvi-
taan (sanalla sanoen leikkauksia tul-
laan jatkamaan joka tapauksessa).

Hintojen kasvu hirvittää 
ihmisiä

Viime aikoina huomattavasti lisään-
tyneen palkanmaksujen viivästymi-
sen yhteydessä - ympäri maata ihmi-
sille ei makseta kuukausiin palkkoja 

- käsiteltiin ainoastaan konkreettisia 
tapauksia. Yleisiin syihin ei herra Pu-
tin puuttunut. Eräässä tapauksessa 
hän lupasi ”jollain tavoin auttaa”. Toi-
sessa aivan huutavassa tapauksessa, 
jossa Kuriilien saariston asukkaille ei 
ole maksettu palkkoja ja heitä pide-
tään orjien asemassa, reaktio oli tiu-
kempi. Putin antoi Päävaltionsyyt-
täjälle toimeksiannon ryhtyä tut-
kimaan kysymystä, vastaako Saha-
linin alueen valtionsyyttäjä hänen 
ammatilleen asetettuja vaatimuk-
sia, vaati saattamaan tilanteen jär-
jestykseen ja - ennekuulumatonta! 
- pyysi anteeksi kärsineiltä ihmisiltä. 

Elintarvikkeiden hintojen kas-
vusta Putin sanoi, että osittain se 
on ”omien käsien aikaansaannoksen 
tulosta” vastasanktioista USA:ta ja 
EU:ta vastaan, jotka muka auttavat 
Venäjän maataloutta nousemaan 
vankemmin jaloilleen ja itse asias-
sa kehotti kansalaisiaan kestämään. 
Tästä seuraa, että valtio ei tässä asi-
assa voi eikä halua tehdä mitään. Sa-
mat sanat lausuttiin lääkkeiden hin-
noista - ne tulevat kasvamaan. Ky-
se on kuulemma siitä, että kotimai-
sia lääkkeitä valmistetaan ulkomail-
ta hankitusta raaka-aineista, joiden 
korvaaminen kotimaisella raaka-ai-
neella on olemassa vain paperilla. 
Tämä pitää paikkansa useimmissa 
tapauksissa. Eräänlaisena helmenä 
- vastauksessa kysymykseen, missä 
hän joutuu säästämään eniten näinä 
vaikeina aikoina vt. presidentti vas-
tasi, että ”ajassa”. Oletettavasti mo-
net ihmiset eivät ymmärrä tätä vitsiä 
eivätkä pidä sitä säädyllisenä.

Ehdotukseen pysäyttää kun-
nallisten maksujen kasvu ja muis-
tutukseen, että Neuvostoliiton ai-
koina ne pysyivät vuosikymmeniä 
vakaina, herra Putin vastasi pitkäve-
teisellä lauseella: ”Neuvostoliiton ai-
koina kyseinen ala oli ””voimakkaas-
ti alirahoitettu””, asuntokanta oli lu-
histumaisillaan ja rahaa tuhlattiin 
usein epätarkoituksenmukaisesti 
muihin tarkoituksiin. Asiantuntijoi-
den arvion mukaan nykyinen asun-
tokanta on huonommassa tilassa 
mitä se oli Neuvostoaikana sen ol-
lessa muka luhistumaisillaan. Tässä 
yhteydessä kunnalliset maksut ovat 
kasvaneet mielikuvituksellisesti ja 
jatkavat kasvuaan. Esimerkiksi oma 
perheeni käyttää kunnallisiin mak-
suihin (asumme samassa asunnossa 
kuin 30 vuotta sitten) noin 500 ker-
taa enemmän rahaa, kuin v. 1986. 

Sama suhde 
vallitsee kaikil-
la kaukaisem-
millakin alueil-
la eikä ainoas-
taan Mosko-
vassa. Asunto-
maksut ovat 
kasvaneet jo-
pa useita tu-
hansia kertoja, 

kun taas keskipalkka Venäjällä on 
kasvanut ainoastaan 65 kertaisesti.

Vastaukset politiikan osal-
ta horjuvia

Venäjällä rehottavasta korruptiosta, 
Putin ei puhunut paljoakaan. Kaikki 
rajoittui mainintaan ”Panaman ma-
peista”, joista mahdotonta vaieta ko-
konaan. Putin tunnusti, että kysei-
nen aineisto on totuudenmukainen, 
mutta ilmoitti sen olevan provokaa-
tio. Esimerkiksi tapauksessa, joka 
liittyy hänen ystäväänsä muusikko 
Rolduginiin, kaikki tienatut rahat oli 
käytetty musiikkisoittimien ostami-
seen. Mutta kyseessä ovat sadat mil-
joonat dollarit ja on epäselvää, mis-
tä muusikko oli hankkinut alkuperäi-
sen pääomansa. Lisäksi ”Panaman 
jutussa” mainitaan vielä 11 venäläi-
sen nimet, mutta mitään tutkimuk-
sia heidän suhteen ei ole aloitettu. 
Toisaalta nimenomaan Putin vaati jo 
useiden vuosien ajan suorittamaan 
offshore-alueiden pääomien palaut-
tamisen Venäjälle. 

Ensimmäisen kerran pitkästä 
aikaa vt. presidentti käsitteli poli-
tiikan ongelmia. Vaaleista hän esit-
ti loistavan maininnan, että ”kukaan 
ei epäile vaalilautakuntien työn te-
hokkuutta ja objektiivisuutta”. Ilmei-
sesti sadat tuhannet ihmiset, jotka 
vv. 2011-2012 osallistuivat mielen-
osoituksiin vaalivilppiä vastaan, ei-
vät merkitse yhtään mitään. Kysy-
mykseen kansalliskaartin perusta-
misesta, jonka lähes kaikki ihmiset 
mm. tämän artikkelin kirjoittaja yh-
distävät pyrkimykseen hajottaa te-
hokkaammin protestisesiintymisiä, 
Putin vastasi, että ratkaisun perusta-
na on välttämättömyys ”asettaa eri-
koisvalvontaan aseiden liikkuminen 
maassa” eli luisti vastaamasta kysy-
mykseen. 

Ulkopolitiikka keskeisessä 
osassa Venäjällä

Ulkopolitiikan kysymyksiä oli nyt 
paljon ja vastaukset olivat yleises-
ti ottaen rauhoittavia. Eräs nurkka-
patriootti kysyi ”ketä vastaan vie-
lä olisi kohdistettava isku Venäjällä 
kielletyn ISIS:in lisäksi.” Tähän Putin 
vastasi vitsikkäästi, että on iskettävä 
”tiettömyyttä ja leväperäisyyttä vas-
taan”. Siinä tapauksessa myös ”mei-
dän Asevoimista tulee todella voit-
tamattomia ja maailman parhaita”.

Obamaa Putin nimitti ”kun-
nolliseksi, voimakkaaksi ja vas-
tuuntuntoiseksi ihmiseksi” totea-
malla positiivisen työn USA:n kanssa 
Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi se-
kä ilmoitti valmiudestaan jatkaa työ-
tä USA:n uuden presidentin kanssa.

Turkkia nimitettiin ”meidän 
ystäväksemme” ja Turkin kan-
saa ”meille ystävälliseksi kansak-
si”. Kun Turkin lisäksi alettiin puhua 
myös Ukrainasta, Putin ilmoitti val-
miudestaan ”ojentaa avunannon ja 
ystävyyden kättä” jokaiselle, joka si-
tä tarvitsee. 

Putin puhui paljon Donbas-
sin tilanteesta mainitsematta sa-
naa ”Novorossija” ja korostaen tär-
keyttä täyttää Minskin sopimukset, 

joiden perusteella Donetskin ja Lu-
hanskin tasavallat pysyisivät laajoi-
na autonomioina Ukrainan puitteis-
sa. Ensimmäinen kerta mainittiin 
suostumuksesta ETYJ:n aseistettu-
jen työntekijöiden läsnäoloon de-
markaatiolinjalla, mikä tuntuu avaa-
van mahdollisuuksia rauhanturva-
joukkojen perustamiselle alueelle. 

Paljon puhuttiin myös Ukrai-
nasta. Nyt Putin ei toistellut tee-
siään, että v. 2014 tapahtunut val-
lanvaihto oli Lännen inspiroima ja 
totesi realistisesti, että ”kriisi, joka 
alkoi siellä tunnetusta sopimukses-
ta EU:n kanssa...oli vain vallanvaih-
don väline”. Edelleen Putin totesi, et-
tä ”Ukrainassa oligarkit olivat ja py-
syvät edelleen vallassa” (mikä on ai-
van oikein, mutta myös Venäjällä on 
aivan samanlainen tilanne). Teesinsä 
vahvistamiseksi hän viittasi uudel-
leen ”Panaman arkistoihin”, joita oli 
aiemmin nimittänyt provokaatiok-
si: ”siellä maan johtohenkilöt ovat 
itse miljardöörejä ja liikemiehiä ja 
istuvat offshore-alueilla”. Päätteek-
si hän toivotti menestystä Ukrainan 
uudelle hallitukselle lausumalla toi-
veen, että ”se tulee toimimaan prag-
maattisesti...oman kansansa hyväk-
si, eikä nojaudu mihinkään fobioi-
hin joidenkin ulkomaalaisten etu-
jen hyväksi”. 

Propagandan sijaan tulee 
muuttaa politiikkaa

Kokonaisuudessaan kaikki tämä oli 
kiinnostavaa, mutta tuskin edistää 
suoran linjan päätehtävän täyttä-
mistä - valtiovallan ja Putinin arvo-
vallan kohentamista. Kuten jo kirjoi-
tin, Putinin vastaukset kysymyksiin 
(myös silloin, kun hän ei luistanut 
vastauksista asetettuihin kysymyk-
siin) eivät tyydyttäneet monia ih-
misiä. Maan tilanne huononee. Jos 
maan ykkösmiehellä ei ole suunni-
telmaa taistelusta kriisiä vastaan ja 
hän vain kehottaa kansalaisiaan kes-
tämään kertomatta kuinka  kauan  
vielä olisi kestettävä, niin ihmiset ei-
vät pidä sellaisesta tilanteesta.

     Siksi kyseisiä suoran linjan 
ohjelmia seuraa entistä pienem-
pi määrä ihmisiä ja kysymysten 
sävy, elleivät ole suoria vetoomuk-
sia avun saamisesta, muuntuu en-
tistä kovemmaksi. Ymmärrettäväs-
ti Putinille näitä kysymyksiä ei suo-
raan esitetä, mutta niistä voi pää-
tellä seuraamalla juoksevaa tekstiä, 
jossa esitetään ajoittain kysymyksiä 
muodossa: Koska te ryhdytte autta-
maan omaa maatanne? Koska Venä-
jällä loppuu korruptio? jne. 

Lukuisat avunpyyntövetoo-
mukset johtuvat siitä, että ihmisil-
lä ei ole kenen puoleen kääntyä on-
gelmineen - hallintojärjestelmä pol-
kee paikallaan eikä toimi. Myöskään 
kyseisten suorien linjojen aikana Pu-
tinin antamia toimeksiantoja usein 
ei täytetä. Jos jollekin on lahjoitet-
tava koiranpentu tai nukke, se ei 
ole ongelma. Jos Vostotsnyin ava-
ruuskentän rakentajille jo vuosi sit-
ten luvattua palkkaa ei ole maksettu 
vieläkään ja henkilö, joka suunnitte-
li protestin esittämistä tämän kertai-
sen suoran linjan aikana, pidätettiin 
viideksi vuorokaudeksi keksityn te-
kosyyn perusteella, niin mitä sitten? 
Ja yleensäkin valtiovallan arvovallan 
romahdusta ei voida enää pelastaa 
minkään propagandan avulla - pitää 
muuttaa politiikkaa. 

Sergei Skvortsov,
NKP:n keskuskomitean ensim-

mäinen (pää-) siteeri
18.04.2016

Suora linja - uusi psykoterapian hoitokerta
Joka vuosi herra Putin järjestää ns. suoran linjan, jossa eri väestöker-
rokset voivat esittää hänelle kysymyksiään. Aina tämä tilaisuus kes-
tää 3-4 tuntia, jona aikana Putin ehtii vastata noin sataan kysymyk-
seen. Kysymyksiä esitetään huomattavasti enemmän - virallisten tie-
tojen mukaan nyt niitä esitettiin noin kolme miljoonaa. Suurin osa 
ei ole kysymyksiä vaan valituksia - kansalaiset toivovat korkeimman 
instanssin ratkaisevan heidän henkilökohtaiset ongelmansa, kuten 
esimerkiksi talon korjauksen tai palkan maksamisen. 

Sergei Skvortsov

Suomen asemalla Leninin aukiolla 7.11.-15 taistelevien ammattiliitto-
jen joukkokokouksessa puhui Pietarin satamatyöläisten ammattiliiton 
edustaja Anzor Lomtadze, joka kertoi heidän taistelevan uusista työeh-
tosopimuksista. Puheenvuorossaan lentoalan ammattiliiton edustaja 
Igor Morozorov kertoi suunnitteilla olevasta lakosta. Sosialismin aika 
muistetaan. Vaihtoehtoa nykymenolle ideoidaan myös sieltä.
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Tämä ei tarkoita sitä, että nämä ih-
miset olisivat laiskoja ja joutilaita.  
Päinvastoin he ovat erittäin toi-
meliaita.  ”Kapitalistit eivät ole tyh-
jänpäiväisiä jaarittelijoita.  He ovat 
toiminnan miehiä.  He tietävät, et-
tä vallankumouksen ja vastavallan-
kumouksen peruskysymys on val-
takysymys.” (J. Stalin, Teokset 3, si-
vu 208).  Kapitalistien valta perus-
tuu omistusoikeuteen.  Jotkut de-
maritoverit väittävät, että sillä ei 
ole väliä, kuka omistaa tuotantolai-
tokset.  Vain palkalla on merkitys-
tä.  En tiedä, horjuttavatko nykyi-
set joukkoirtisanomiset, joita sa-
notaan YT-neuvotteluiksi, tätä us-
koa.  Omistajan vallassa on, mihin 
hän käyttää omaisuuttaan.

Riisto

Työläisen tulo muodostuu työpal-
kasta, sillä hän omistaa vain työ-
voimansa.  Työkyky ja osaaminen 
vaihtelevat, mutta hänellä ei ole 
muuta myytävää kuin työvoiman-
sa, kyky tehdä työtä.  Riisto on mar-
xilaisen kansantaloustieteen ter-
mi.  Se käsitetään usein vain näl-
käpalkaksi, mutta palkan pienuus 
tai suuruus ei määritä sitä.  Riiston 

aste tarkoittaa sitä, minkä osan työ-
läisen työllä luodusta uudesta arvos-
ta saa työläinen palkkana ja paljon-
ko kapitalistin omaisuus kasvaa.

Jos kapitalistin osuus ei kas-
va moneen vuoteen, hän on pian 
entinen kapitalisti.  Ilman työläisen 
työstä nipistettyä osuutta kapita-
listien tileille ei kertyisi miljoonia 
ja miljardeja kulloisenkin ajan ra-
hayksikköjä.  Pienyrityksiä johtavat 
omistajat, mutta suuryhtiöiden joh-
dossa ovat palkatut johtajat.  Mo-
lemmissa tapauksissa he saavat 
työstään palkkaa.

Marx ja Engels loivat käsit-
teen proletariaatin diktatuuris-
ta kapitalismista sosialismiin siir-
tymisen välivaiheen hallinto-
na.  Venäjällä toteutettiin vallanku-

mouksen jälkeen tätä marxilaista 
hallintoa.  Muuten ei olisi voitu ta-
kavarikoida ja siirtää kapitalistien 
omaisuutta ja tilanherrain maatilo-
ja valtion haltuun.  Venäjän bolshe-
vikkipuolueen perustaja ja vallanku-
mouksen johtaja Lenin kuoli nuore-
na, terroristin ampuma myrkytet-
ty luoti aivoissaan.  Jossittelu siitä, 
miten Venäjä olisi kehittynyt hänen 
joh dollaan, ei muuta menneisyyden 
tapahtumia.

Proletariaatin diktatuuri ja 
demokratia

Leninin jälkeen bolshevikkien joh-
toon nousi Stalin vuosia kestäneen 
suuntataistelun jälkeen.  Eivät ne 
muutkaan vallankumoukselliset 
johtohenkilöt olleet mitään pehmo-

ja.  Häviölle jääneet halusivat viedä 
maailmanvallankumouksen ilosano-
maa välittämättä Venäjän kohtalos-
ta.  Neuvostoliitto rakennettiin Stali-
nin johdolla siksi valtioksi, jonka me 
tunsimme.  Stalinin jälkeen uudet 
johtajat kehittivät leniniläistä op-
pia valtiosta kukistetun porvaristo-
luokan kurissa pitäjästä koko kansan 
valtioksi.  Suomessa kuten useissa 
muissakin Euroopan valtioissa luo-
vuttiin proletariaatin diktatuuri -kä-
sitteestä.  Diktatuuri oli kuulemma 
saanut Saksan kansallissosialistien 
mukana demokratiaan sopimatto-
man sävyn.

Demokratiaan kuuluu myös 
väkivaltakoneisto: vankilat, polii-
si ja armeija.  Jokainen demokratia 
on hallitsevan luokan valtaa, diktat-
uuria.  Kaikki lait ovat hallitsevan luo-
kan lakeja.  Sen omia tarpeita varten 
laadittuja ja kaikkia kos kevia kuten 
verolait, joita ainoas taan tietyn va-
rallisuusmäärän omaavat voivat so-
veltaa tarpeidensa mukaan.

Porvariston diktatuuri

Nykyisessä demokratiassa, porvaris-
ton diktatuurissa, vallanpitäjät jou-
tuvat harvoin turvautumaan avoi-

meen väkivaltaan tahtonsa to-
teuttamiseksi.  Jatkuva mielipide-
muokkaus hoitaa asian tehokkaas-
ti, huomiota herättämättä ja hal-
valla.  Ratkaiseva enemmistö ihmi-
sistä omaksuu porvarillisen ideolo-
gian ”luonnollisena”, ainoana ”jär-
kevänä” tapana ymmärtää meitä 
ympäröivää maailmaa.

Pakkolait ja niiden vastai-
nen taistelu ovat tämän päivän 
muotiviisaus.  Ammatillisten kes-
kusjärjestöjen johtajat ovat joko 
tietoisesti tai tiedostamatta omak-
suneet täysin tämän porvariston 
heittämän syötin.  On vaikea kek-
siä älyttömämpää kiistakapulaa.  
Olisivatko vapaaehtoiset lait sen 
vastakohta, kun SAK:n johto on 
jo ennakolta suostunut työläisten 
palkan alennuksiin?  Sitähän kapi-
talistit ja hallitus tahtovat.  Kun 
vielä poistetaan eläkkeiden in-
deksipuolitus, niin eläkkeetkin 
pie nenevät alenevien palkkojen 
tahtiin.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti 8.2.2016

Riisto ja luokkayhteiskunta

Sotilaspoliisi

Entinen työtoverini kertoi olleensa 
yhdessä elämänvaiheessaan sotilas-
poliisi.  Hän oli myös joutunut mu-
kaan teloittamaan tuntemansa per-
heenisän.  ”Isänmaallinen” naapu-
ri oli ilmiantanut tämän sotilaskar-
kurin, vaikka he olivat olleet työka-
vereita.  Sodan jälkeen hän ei enää 
voinut toimia poliisina, vaan vaihtoi 
sekä asuinpaikkakuntaa että leipä-
puuta.  Teloitetun perheen jokapäi-
väinen tapaaminen oli liikaa.  Se ei 
antanut yön eikä päivän rauhaa.  So-
dan jälkeen oli ilmiantajakin päättä-
nyt päivänsä kaulakiikussa.  Kertoja 
sanoi yhä joutuvansa paniikkiin, jos 
jossain väkijoukossa näkee liikaa te-
loitettua muistuttavan henkilön.

Eräs rakennusmies kertoi, 
ettei koskaan käy harjannostajai-
sissa.  Syynä on hernesoppa.  Rinta-
malla silmille roiskahtaneet kave rin 
aivot muistuttivat erehdyttävästi 
hernesoppaa tai hernesoppa entisiä 
aivoja.  Lankkaamiseen meni pa-
ri viikkoa. Sitä ennen eväs muistut-
ti liikaa kaverin aivoja.  Ja se haju... 

Toinen mies kertoi, miten hän 

peittyi veljensä suoliin kranaatin 
räjähdettyä sopivan lähellä sem-
moista jälkeä tehdäkseen.  Aluksi 
hän joka kerta nukahdettuaan nä-
ki painajaista velipojan suolien re-
pimisestä päältään.  Nukkumi nen 
pelotti ja hirvitti.  Ajan kuluessa 
painajaiset helpottuivat, mutta eivät 
ole kokonaan loppuneet.

Suojeluskuntaupseeri

Vein kerran hautajaiskutsun jo edes-
mennelle toverille.  Kutsutun silmät 
kostuivat kyynelistä, kun muistelot 
kiertyivät rintamatapahtumiin.  Naa-
puri oli erään hyökkäyksen aikana 
ampunut häijyn suojeluskuntaup-
seerin.  Olihan siitä tullut kovat kuu-
lustelut, mutta kaveria ei kavallettu.  
Eipä tainnut tapahtuma oikeasti ko-
vin paljon ketään vaivatakaan.

Sama soturi kertoi edelleen, 
miten kerran lomareissulla tämän 
ampujan tavattuaan ja iltaa istut-
tuaan he lähtivät tarkastelemaan, 
oliko hautausmaalle ilmaantunut 
tuttujen hautoja.  Ainakin yksi oli.  
Löytyi nimittäin edellä mainitun 
upseerin hauta.  Ampuja kusi hau-
dalle.  Siihen loppui kertojan käyn-

nit hatausmaalla.

Suojeluskuntakersantti

Työpaikallani oli myös entinen suo-
jeluskuntakersantti, kutsumanimel-
tään Vasisti-Veikko.  Veikon ruoka-
tuntijutut olivat mahtavia - näytti 
kuin Ural olisi edelleen siintänyt ker-
tojan silmissä.  Menomatkan juttu-
jahan ne ja ne päättyivät usein vas-
tauksetta jääneeseen yleisökysy-
mykseen tulomatkasta.  Karski mies 
- sankariainesta - kertoi myös, miten 
uskovaiset pohtivat taivaaseen pää-
syään.  Hänpä poika taputteli vain 
konepistooliaan ja ilmoitti, että hä-
nellä on avaimet taivasten valtakun-
taan rinnuksellaan.  Taivaaseen pyr-
kijät loppuivat siihen paikkaan.

Kun Veikosta sitten löytyi pa-
halla mallilla ollut syöpä, oli hä-
nen loppusuoransa vaikea.  Hänen 
piti pyydellä anteeksi heiltä, joita oli 
huonosti kohdellut.  Lista oli pitkä 
ja osa tietysti jo anteeksipyyntöjen 
ulottumattomissa.  Itkuksi pisti kars-
kin miehen jälkikäteen.

Toimin luottamusmiehenä 
varsin pitkään ja siinä asemassa 
jouduin ja pääsin näitä tarinoi-
ta kuulemaan.  Toivottavasti kuun-
teleminen auttoi edes hetkeksi.  
Kaukopartiomiesten kertomukset 
ovat mielenkiintoisella tavalla var-
sin samanlaisia Suomessa kerrottu-
jen desanttitarinoitten kanssa.  Eh-
käpä niistä vielä joskus muistellaan 
oma juttunsa.

Joensuussa 18.3.2016 
Pauli Eskelinen

Kun arvet eivät umpeudukaan
Suomessa(kin) nato-kiimaiset kirjoittelijat pyrkivät romantisoimaan 
mielikuvaa sodasta.  Esimerkiksi Lasse Lehtinen ei ole esittänyt väit-
teittensä tueksi ainuttakaan asiakirjaa, joka todistaisi Neuvostolii-
ton aikanaan vaatineen Suomelta ehdotonta antautumista.  ”Kan-
naksen läpijuoksun” jälkeen ei tosin muuta vaihtoehtoa ehkä olisi 
ollutkaan.  Kun olen kuunnellut määräni sodan runtelemia miehiä, 
en ihmettele, että jenkkisotilaita menehtyy nykyisin enemmän itse-
murhiin kuin taistelukentillä.  Heillä lienee käytännön kokemusta 
nato-kumppanuudesta?

Vuonna 1940 alkoivat Natsi-Sak-
san sotajoukot saapua Suomeen. 
Heidän pois häätämisensä ei ol-
lutkaan yksinkertainen asia. Suo-
malaisia kaatuneita oli tuhan-
nen kieppeillä ja haavoittuneita 
rutosti enemmän. Lappi tuhot-
tiin siinä sivussa vetäytymisen ai-
kana. Lapin hävitys on edelleen 
maksamatta.

Nyt ovat jenkkisotilaat kutsuneet it-
se itsensä kylään, presidenttikin lu-
ki asiasta kuulemma Hesarista. Jenk-
kisotilaiden käyttäytyminen maail-
malla oikeuttaa käyttämään heistä 
piru-nimitystä, sillä ”kun pirulle an-
taa pikkusormen menee koko käsi.” 
Tätä eivät nykyistä Suomea johtava 
äärioikeistosta ja kenraaleista koos-

tuva juntta tunnu ymmärtävän. Kun 
suomalaiset ja jenkit harjoittele-
vat sotaa Venäjää vastaan Suomen 
alueel la, on Venäjällä mielessä he-
ti, että ”joko taas Suomea käytetään 
astinlautana hyökkäyksessä Venä-
jää  vastaan.” Venäjä tietenkin vas-
taa provokaatioon, mutta miten sitä 
ei taida kukaan suomalainen tietää.

Meillä on nyt kuuluisa SSS 
-hallitus. Lyhenne voidaan tulkita 
Suuri Suomalainen Sirkus. Suurim-
man osan hallituksen tekemisistä 
voi laskea tietämättömyyden ja tyh-
myyden piikkiin. Ulkopoliittinen tu-
lella leikkiminen on vaarallista.

Reino Welling
kaupunginvaltuutettu 

Jämsänkoskelta

Toistaako historia itseään?
Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Sanomalehdissä näkee otsikoita luokkayhteiskunnan paluus-
ta.  Onkohan se ollut vuorotteluvapaalla, jos se nyt tekee paluuta 
toi meensa.  Ihmisten kuuluminen johonkin yhteiskuntaluokkaan 
määräytyy sen mukaan, mistä he saavat toimeentulonsa.  Kapita-
listit ja heidän ideologinsa, puoluetoimitsijat, työnantajajärjestöjen 
johtajat, sanomalehtien, television ja radion toimittajat saavat elan-
tonsa osaksi liikevoitosta, työläisten ja toimihenkilöiden maksamat-
toman palkan osasta.  Toinen osa heidän elannostaan muodostuu 
yleisistä verovaroista.  Valtio maksaa hallitsevan luokan vallan yl-
läpitämiseen puolue- ja lehdistötukea.  Radion ja television tehtävä 
on porvarillisen ideologian levittäminen.

Vaaraslahden kylässä Pielavedel-
lä  asui aivovammainen sotave-
teraani Martti Jauhiainen. Sodan 
jälkeen hän toimi teurastajana ja 
teuraskarjan ostajana. Hänen ker-
rottiin olleen Mannerheim-ristin 
ritari. Tätä tietoa ei oikaistu hänen 
elinaikanaan. Hänelle kyllä esitet-
tiin tätä kunnianosoitusta. 

Aiheena oli, että Jauhiainen oli kah-
den sotilaan kanssa suosaarekkeel-
la tuliasemassa. Tulituksen kove-
tessa kaverit lähtivät käpyjä kerää-
mään, mutta Jauhiainen sai luodin, 
joka meni silmän vierestä sisään ja 
tuli ulos niskasta. Martti sekosi ja 
eli omissa maailmoissaan. Hänellä 
oli runsaasti Dekartjev-pikakivää-
rin lippaita. Hän jatkoi kolme vuo-
rokautta tulitusta, kunnes kaverit 
noutivat hänet hoitoon. Yrjö Jylhä 
kirjoitti sota-aikana runon ”Mies il-
man ristiä”. Jauhiainen tuskin olisi 
voinut ansiorististä paremmin, mut-
ta hän olisi invalidina ansainnut pa-
remman kohtelun. Kommunistit us-
koivat, että sotasyylliset saadaan 
maksajan paikalle, mutta toisin kävi.

Oli niitäkin, jotka oppivat so-
dasta jotain. Anton Laukkanen pe-

lasti 1944 konekivääritulen alla ryö-
mien haavoittuneen kaverinsa. Siitä 
”puupaukkuherrat” päättivät palkita 
hänet alikersantin arvolla ja kunnia-
merkillä. Anton lähetti merkit takai-
sin. Hän oli saanut tarpeekseen fa-
sismista ja sodasta. Hän perusti ky-
lään TUL:n nyrkkeilyjaoston, sillä 
myös aikuiset oikeistolaiset seipäin 
kävivät kylätappeluita. Anton perus-
ti myös työläismatriitti-järjestön tar-
jotakseen apua työtapaturmissa. Sii-
nä sivussa hän tutki asekätkentäjut-
tuja. Paikkakunnalle kätkettiin yh-
den konekiväärikomppanian aseet. 
Anton oli saanut jo ”äidinmaidos-
ta” humanismin. Äiti oli Punakaartin 
sanitääri Kemissä 1918. Monet muis-
televat sotaa ihaillen. Sotaveteraani-
en lehti kertoi Jauhiaisesta, että hän 
kohotti päätään ja siten haavoittui. 
Se ei pidä paikkaansa. Luodin rata 
osoittaa Jauhiaisen olleen haavoit-
tuessaan makuulla.

Veteraanien tulisi muistelmis-
saan todeta, että ovat jotain oppi-
neet, että ei enää lyötäisi päätä Kar-
jalan mäntyihin. Ei koskaan sotaa ei-
kä fasismia!

Wäinö Pietikäinen 
Sodan ja Fasismin Vastainen työ 

Mies ilman ristiä

Kuka löisi turpiin ja ketä ?
Jartsev on jo eläkkeellä. Sota-ai-
kaa hän ei kokenut, mutta tallen-
si sukulaisten ja kyläläisten sota-
jutut pääkoppaansa. Aikoinaan 
Jartsevin työpaikalle otettiin nuo-
ri insinööri, joka osoittautui jo sil-
loin äärioikeistolaiseksi ”Odinin 
soturiksi”.
Kerran kahvitunnilla tämä ”sotu-
ri” sanoi Jartseville: ”Jos veteraanit 
kuulisivat juttusi Neuvostoliitosta ja 

sodasta, vetäisivät he turpaan”. Jart-
sev vastasi kertomalla kokemuksia 
lapsuudestaan. 50-luvulla toivuttiin 
sodasta ja kylillä rakennettiin. Kent-
täsirkkelit ja rakennusmiehet siirtyi-
vät paikasta toiseen. Välillä korjattiin 
heinää ja viljaa sekä nostettiin peru-
noita. Mutta vapaa-ajoilla puhut-
tiin politiikkaa ja sotajuttuja. Nämä 
miehet olivat kaikki sotaveteraane-
ja. Valtapuolueet olivat Maalaisliitto 

ja SKDL. ”Odinin soturin” leuka lok-
sahti auki hänen kuullessaan, että 
lähes kaikki olivat samaa mieltä so-
dasta, isänmaasta ja Saksasta kuin 
Jartsev tänään. 

Tämä veteraanien joukko pois-
tui nopeasti hoidon puutteessa 
keskuudestamme. Media  kertoo 
toisenlaisten veteraanien juttuja. 
Ne poikkeavat paljonkin totuudesta.

”Jartsev”
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pulaa tavaroista ja romahdutti öl-
jyn maailmanmarkkinahinnan. Öl-
jyn hinnan sukellus kohdistui pa-
hiten Venäjään, Venezuelaan ja Ira-
niin. Kuinka ollakaan, Venezuelan 
oikeudenmukainen sosiaalipoli-
tiikka on rahoitettu öljynvientitu-
loilla. Alihinnoitetun öljyn käytön 
voimakkaan kasvun maksaa kui-
tenkin viime kädessä koko ihmis-
kunta ympäristön saastumisena ja 
ilmastonmuutoksen nopeutumise-
na. Lopuksi vielä USA:n presidentti 
Obama julisti Venezuelan 6.3.2015 
valtioksi, joka uhkaa sen kansallis-
ta turvallisuutta.

The Morning Starin 4.3.2016 
julkaiseman artikkelin mukaan 
Hinterlaces’in tekemän mielipide-
tiedustelun mukaan merkittävä 
enemmistö venezuelalaisista vas-
tustaa uusliberalistisia ratkaisu-
ja maan talousongelmiin. Vastan-
neista 79 % tukee hallituksen ta-
voitteita taloudellisesta suunnitte-
lusta ja joidenkin suuryritysten kat-
tavasta sosialistisesta yhteistyöstä. 
He eivät hyväksy hallituksen työs-
kentelyä ylikansallisten suuryhtiöi-
den kanssa, jos nämä eivät noudata 
reilun pelin sääntöjä. Gallupin mu-
kaan enemmistö venezuelalaisista 
tukee myös hallituksen sellaisia ta-
louteen kohdistuvia päätöksiä ku-
ten maataloustuotteiden, lääkkei-
den, bensiinin hinnankorotukset ja 
maan valuutan devalvoiminen. Tie-
dustelu suoritettiin 11.–17.1.2016 ja 
siihen osallistui 1 200 henkilöä. Hin-

terlaces on v. 2004 perustettu yk-
sityinen venezuelalainen yhtiö, jo-
ka on erikoistunut mielipidetie-
dusteluihin ja markkinoiden tilan-
nekohtaisiin analyyseihin sekä nii-
den strategiseen konsultointiin. Kas 
kummaa venezuelalaisten enem-
mistö ei vihaakaan itse valitseman-
sa presidentin johtamaa hallitusta 
ja sen esittämiä uudistuksia. 

Kansainvälistä pääomaa ja 
toimittaja Pesosta eivät kiinnos-
ta, saavatko venezuelalaiset rii-
siä, spagettia, kahvia, maitotiivis-
tettä, jauhoja, papuja, kullattuja pe-
niskoteloita, lääkkeitä ja autojen ak-
kuja yms. Heitä kiinnostaa vain se, 
kenen hallussa ovat maan rikkaat 
luonnonvarat ja vallattavissa ole-
vat tavaramarkkinat. 

Venezuela puolustaa omaa 
kansallista etuaan ja kehittää yh-
teiskuntaansa itse määrittelemän-
sä mallin mukaisesti sekä rahoittaa 
vallankumoustaan öljytuloilla. Yh-
dysvallat ei hyväksy tällaista kuri-
tonta omaehtoisuutta ja valtiollista 
itsenäisyyttä. Kun Venezuelan val-
tion omistama öljy-yhtiö (PVDSA) 
koetaan maailman kapitalistisen 
eliitin taholta pahimmaksi piikiksi 
heidän omissa perseposkissaan, se 
on otettava yksityistämisen kautta 
haltuun. 

Haluamme osoittaa solidaa-
risuuttamme ja täyden tukemme 
Venezuelan bolivaarisen tasavallan 
sosialistiselle hallitukselle.

Hands Off Venezuela – Finland 
19.3.2016 

Matti Laitinen (sihteeri)
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Miksi verovaroja tuhlataan kuvaruutuo.. ?

EU:n Vastaisen Kansanrin-
taman johtokunnan ko-
kous pidetään maanantai-
na 25.5.2016 Hermannin ker-
holla os. Hämeentie 67 alk. 
klo 16.00. Kokouksessa käsi-
tellään vuosikokousvalmiste-
luja, poliittista ja järjestöllis-
tä tilannetta, arvioidaan HOK-
Elannon vaalitulosta sekä ke-
sän ja syksyn tulevaa toimin-
taa. Tervetuloa.

Vuosikokouksen yhteydes-
sä (alkaa klo 17.00) käsitellään 
myös Kansan äänen kesänu-
meron (3/16) valmisteluun liit-
tyvät kysymykset. Kokoukseen 
ovat tervetulleita kaikki Kansan 
äänen toimittajat ja avustajat.

EVKR toimii

Maanantaina 9.5.2016 tulee 
71 vuotta, kun aamuyöllä Sak-
san ylijohdon edustajat Keitel, 
Stumpf ja Friedenburg allekir-
joittivat asiakirjan ehdoitta an-
tautumisesta. Verinen Hitler-
Saksan aloittama 50 miljoonaa 
kuolonuhria vaatinut sota päät-
tyi. Sodan aiheutti suurkapitalis-
tien imperialistinen pyrkimys ja-
kaa maailma uudelleen. Antau-
tumissopimus oli perusta seuran-
neelle rauhanpolitiikalle. 

Tänään kuitenkin monet ylikansal-

liset kapitalistipiirit kannattajineen 
hamuavat uudelleen jopa aseiden 
avulla alueita ja taloudellisia resurs-
seja. Toisen maailmansodan loppu-
tulos halutaan unohtaa ja kääntää 
päinvastaiseksi. Näin on tapahtu-
nut useissa Euroopan maissa. EU 
on muuttanut Voiton päivän Eu-
rooppa-päiväksi.

Meillä Suomessa kehitetään 
avointa Venäjä-vihamielisyyttä, 
jota tiedotusvälineet estottomas-
ti toitottavat. Kaiken tämän varjol-
la hyväksytään Ukrainassa natsi-
mieliset toimet. Suomessa tilan-
netta käytetään kansalaisten mie-
lipiteiden kääntämiseen Nato-jäse-
nyyden kannalle. Tätä meidän tulee 
vastustaa.

Voiton päivänä maanantai-
na 9.5.2016 klo 16.00 lähtien ko-
koonnumme yhteiseen Rauha-Ys-
tävyys-Ei Fasismille- kansalaistoimi-
kunnan koollekutsumaan Voiton-
päivän tilaisuuteen Maailmanrau-
han patsaalle Helsingin  Hakanie-
meen. Hyväksymme siellä yhteisen 
medialle ja päättäjille osoitetun 
Voitonpäivän vetoomuksen. Ti-
laisuudessa kaikilla on mahdolli-
suus käyttää lyhyt puheenvuoro. 

Tervetuloa.
Järjestävä toimikunta.

Natoa vastaan voitonpäivänä 9.5.2016

EVKR:n vuosikokous Helsingissä ke. 25.5.2016 alk. klo 17.00 Herman-
nin kerholla, os. Hämeentie 67. Käsitellään vuosikokousasiat sekä 
ajankohtaisia järjestötyöhön liittyviä kysymyksiä. Paikalle pääsee 
keskustasta mm. raitiovaunulla no 6. Pois jäädään Hauhonpuiston 
pysäkillä. Ennen kokouksen alkua on klo 16.45 lähtien tarjolla kah-
vit. Johtokunnan kokous alkaa klo 16.00, jossa viimeistellään esityk-
set vuosikokoukselle. Tervetuloa kaikki jäsenet ystävineen.

Johtokunta 

EU:n Vastaisen Kansanrintaman vuosikokous

Kommunistien Liiton laajennettu hallituksen kokous 
Hermannin kerholla maanantaina 20.6.2016 klo 17.00. 
Käsitellään kesän ja syksyn toimintaa sekä ajankohtaan 
liittyviä tärkeitä järjestöllisiä ja poliittisia kysymyksiä, 
sekä ideologisen toiminnan kehittämistä. 

Tervetuloa kaikki Kommunistien liiton jäsenet

Kommunistien liiton hallituksen kokous

Vapunpäivänä 1.5 klo 9  SFT 
laskee kukat Valtakunnallisella 
punaisten muistomerkillä Hel-
singin Eläintarhassa

Voitonpäivänä ma 9.5 SFT 
laskee kukat klo 12 Kivikon, ent. 
Malmin ampumaradan neuvos-
tosotilaiden hautamuistomer-
killä ja Malmin hautausmaan te-
loitettujen Fasisminvastustajien 
hautamuistomerkillä klo 14 hau-
tausmaan korttelissa 23

Kunniakäynti ja kukkien-
lasku su 15.5 Puustellinmet-
sän 1918-punaisten teloitus-
paikalla Helsingin Tapaninky-
lässä Ajankohta on vielä avoin ja 
riippuu paikallisten kotiseutu-ak-
tiivien ym. aikataulusta.

Opintokerhon opintoilta 
ma 23.5 KTP:n toimistossa, Tik-
kuraitti 11A  3 krs. klo 17.00    Kä-
sitellään vanhan Sosialidemo-
kraattisen puolueen Oulun puo-
luekokouksen1906 linjausten 
vaikutusta Suomen vanhalle Työ-
väenliikkeelle.

SFT toimii

Hannu Kautto 60 e, Eira Kärki 30 e, Kalevi Wahrman 10 e, Kaija Siip-
painen 10 e, Heikki Männikkö 33 e, Kai Kontturi 100 e, Larmo Leh-
tola 10 e, Matti Järvinen 2 e, Viljo Heikkinen 10 e, Pentti Möttönen 3 
e, Lauri Paronen 8 e, Veikko Väisänen 4 e, Kesäpuutarhuri 11, Leipä-
pappi 6, Reino Welling 9 e, Esko Koivisto 74 e, Ari Sulopuisto 6 e ja 
Tarja Männikkö 33 e.  
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Suomeen tulee touko-kesäkuus-
sa kymmenittäin vieraiden val-
tioiden hävittäjiä, tankkeja ja 
sotalaivoja sekä tuhansittain 
sotilaita sotaharjoituksiin. Tä-
mä Yhdysvaltojen järjestämillä 
sotaharjoituksilla pullistelu ei 
ole Suomen edun mukaista eikä 
se lisää Suomen turvallisuutta.

Karjalan lennosto Rissalassa saa 
toukokuun alkupuolella vieraak-
seen Oregonin kansalliskaartin il-
mavoimien (Oregon Air National 
Guard) F-15C Eagle -hävittäjäosas-
ton, jossa on tämänhetkisen tie-
don mukaan 6–8 hävittäjää ja 70 – 
100 sotilasta. Lento-osasto on osa 
USAn ilmavoimia ja sitä on käytet-
ty muun muassa Afganistanissa ja 
Irakissa. Se osallistuu median tieto-
jen mukaan 9. - 20.5. Suomen ilma-
voimien koulutus- ja harjoituslen-
totoimintaan Itä-Suomessa ja 
Lapissa.

Täysin uutta on se, että 
Suomi järjestää kahdenvälisiä 
sotaharjoituksia yhden suurval-
lan, USA:n kanssa, suomalaisesta 

tukikohdasta käsin, kuten Rissa-
lassa tapahtuu. Tämä on uusi askel 
Suomen ja Yhdysvaltojen kahden 
keskeisessä sotilasyhteistyössä.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Tou-
kokuussa USA tuo Niinisaloon 20 
Stryker -rynnäkköpanssarivaunua 
ja komppanian verran Yhdysvalto-
jen maajoukkojen sotilaita Arrow 
16 -sotaharjoituksiin.

Kesäkuun alussa sitten saa-
daan varsinainen spektaakke-
li Hankoniemelle. Yhdysvallat 
järjestää massiivisen Baltops-har-
joituksen Itämeren alueella ja nyt 
ensi kertaa osa harjoituksesta on 
Suomen alueella. Myös tämä on uu-
si avaus Suomen sotaharjoitusyh-
teistyössä. Muun muassa Suomi, 
Ruotsi, Yhdysvallat, Hollanti, Italia, 
Iso-Britannia ja Saksa harjoittelevat 
maihinnousua Hankoniemeen Raa-
seporiin. Harjoituksessa on mukana 
3000 sotilasta, 35 merialusta ja 70 
lentokonetta tai helikopteria.

Erittäin huolestuttavaa on 
mediasta saatu tieto, että USA olisi 
kutsunut itse itsensä Suomeen har-

joittelemaan. Ja meidän hallituk-
semme sanoi nöyrästi: tervetuloa. 
Jos USA haluaisi siirtää enemmän-
kin kalustoaan ja miehistöään Suo-
meen Venäjän rajan tuntumaan, 
niin sanoisiko tämä hallitus, että 
stop, ei tänne. Tuskin saisi sanaa 
suustaan.

Tällainen toiminta perus-
tuu onnettomaan isäntämaa-
sopimukseen, joka mahdollistaa 
Suomen muuttumisen Naton/ 
USAn hyökkäysalustaksi Venäjää 
vastaan. Varmaankin Venäjä ko-
kee tämän hyörinnän rajojensa 
tuntumassa epäystävälliseksi vies-
tiksi. Suomen asema lännen ää-
nettömänä yhtiömiehenä suurval-
tojen nokittelun keskellä ei todel-
lakaan ole kehuttava.

Tähän sotaa lietsovaan 
politiikkaan tarvitaan täyskään-
nös. Maamme on pidettävä eros-
sa sodista ja Natosta. Suomen 
pitää pyrkiä rauhanomaiseen yh-
teistyöhön naapurimaiden kans-
sa. On edistettävä aseidenriisun-
taa sotaharjoitusten sijaan. Rau-
hanpolitiikka ei maksa mitään! 

Marjaliisa Siira

Suomi sodan isäntämaaksi?

Menimme EU:hun vaikuttamaan ja keräämään voitot. Miten on käy-
nyt? Olemme saaneet sieltä n. 6000 lakia ja 7000 direktiiviä. Ne si-
sältävät mm. määräykset tomaattien koosta, kurkkujen käyryydes-
tä, tervan käytöstä jne.. Mikä paljon huolestuvampaa on se, että Suo-
melta on mennyt päätäntävalta sitä itseään koskeviin asioihin! He-
rää kysymys, kumpi on tärkeämpää: vaikuttaminen toisten asioihin 
tai omiin asioihin? Eikö Suomen etu ole päättää yksin omista asiois-
taan ja antaa toisten päättää omistaan? Tietenkin yhteisiäkin asioi-
ta on, mutta ei siihen EU:ta tarvita. Suomen väkiluku EU:ssa on n.1,8 
%, sillä ei EU:ta saada ojennukseen.

Kekkosen jälkeen suomen valtion omaisuudesta on myyty n. 60 % yksityi-
sille ja Suomen pörssistä on 65 % ulkomaisten hallinnassa. Nokian osak-
keista vain 8 % on kotimaisilla sijoittajilla.

Jos tarkastellaan tuotemerkkejä ja yrityksiä, joita on myyty ulko-
maille, havaitaan hyvin tunnettuja, arvostettuja ja vanhoja suomalaisia 
tuotteita: Artek, Fazer keksit, Nordea, MTV3, Fazer makeiset, Sonera, Upo, 
Hackman, Instrumentarium, TV4, Arabia, Silja, Valtra traktorit, Iittala, Pil-
kington, Tunturi, Hartwall, Abloy, Sandvik, TeliaSonera, Havin mäntysuo-
pa, Vaasan mylly, Lippupalvelu, Leaf, Tammi, Kvaerner Masa-Yards, Sampo 
vakuutusyhtiö, Valion jäätelöt, Suomen Sokeri, Sinebrychoff, Turun sinap-
pi, Sisu kuorma-autot Jne.. Kaikki tämä on tapahtunut v. 2005 mennessä. 
Sen jälkeen myös muuta omaisuutta on laitettu myyntiin.

Siis ei edes televisiokanavia haluta pitää suomalaisina. Kaikki Ara-
biasta sokeriin saa hävitä ulkomaiseen päätäntävaltaan ja omistukseen.. 
Muutamat työpaikat saa toistaiseksi jäädä Suomeen, mutta suuntaus on 
kiihtyvällä vauhdilla halvemman työvoiman maihin. Ennen pitkään tä-
mä suuntaus johtaa siihen, että osat kääntyvät ylösalaisin, nyt huonom-
massa asemassa olevien valtioiden (Kiina, Venäjä, Viro jne.)  kansanta lous 
nousee ja sitä kautta hyvinvointi. Nyt hyvinvointivaltioiksi nimitettävien 
kansantalous taas laskee kiihtyvällä vauhdilla, koska ei ole yrityksiä eikä 
työpaikkoja.

EU saattaa pysyä, mutta Suomi häviää, muuttuu maakunnaksi. 
Me ei tunneta Brysseliä, mutta vielä vähemmän ne meitä. Suomen alas-
ajo jatkuu..

Esko Rintala
Uusikaupunki

Brysselin iskuja surraan Euroopan laajuisesti ja vannotaan terrorin 
kukistamisen nimiin. Terrorin vastaisen toiminnan aika olisi ollut jo 
silloin, kun USA hyökkäsi Irakiin.
Olisi ollut syytä koota sodan vastustajat turuille ja toreille, näyttää iraki-
laisten suru ja hätä, sekä laittaa hyökkääjä kauppasaartoon. Mitä tehtiin, 
kun Tšetšenian sota toi terrorin Venäjälle? Paljon surua ja tuskaa toi Ju-
goslavian hajottaminen. Naton hyökkäys Libyaan Ranska etunenässä, oli 
niin raju, ettei ihmisille jäänyt aikaa suremiseen, vain pelkkään tuskaan. 
Näin muodostui Libyasta Isisin päämaja ja tukikohta. 

Kun amerikkalaiset öljy- ja kaivosyhtiöt ryöstävät Afrikassa ja pi-
laavat maaperän, vievät kalat aluevesiltä, mitä me teemme Euroopassa? 
Jaamme ryöstösaalista. Maailma olisi toisenlainen, jos edes 1 % aseva-
rustelusta olisi käytetty tuhoamisen sijasta hyvinvoinnin rakentamiseen.

Bryssel ei ole vain EU:n pääkaupunki, vaan siellä on myös NATO:n 
päämaja.

Pauli Eskelinen
Joensuu

Monet luulevat, että Gorbatshov keksi Glasnostin. Tarvetta siihen on 
aina ollut ja noin v. 1840 Ruotsissa säädettiin laki avoimuudesta. Tä-
mä sen enempää kuin muutkaan lait eivät ole aina toteutuneet, mut-
ta joissakin asioissa ruotsalainen yhteiskunta on avoimempi. 

Sen tulin huomaamaan, kun kävin maa-
liskuun puolivälissä Tukholmassa. Kuusi 
ammattiliittoa suuren mainostaulun ja ul-
komainoksin esittivät palkkavaatimuksia, 
kun yhtiöiden voitonjako oli yli 270 miljar-
dia kruunua. En tiedä, kuinka suuri Ruot-
sin talous on. Kuitenkin ammattiliitot ovat 
oikeilla jäljillä, kun vaativat, että rahat ote-
taan sieltä, missä ne ovat.

En siis tiedä, onko voitonjako Ruot-
sissa suhteessa suurempi. Voi olla, että 
suomalaiset yhtiöt ovat enemmän käyt-
täneet veroparatiiseja kuin ruotsalaiset 
ja siksi köyhien osakkeenomistajien potti 
oli vain 10 miljardia euroa. Onneksi meil-
lä on Sipilä ja lepsu ammattiyhdistysliike, 
jotka palkkoja alentamalla haluavat pelas-

taa ”hyvinvointivaltion”.

Ruotsi ei aikoinaan liittynyt kansanäänestyksen jälkeen euroon. 
Ei ääniä oli 14 % enemmän. Siinä toimi avoimmuusperiaate. Työnantajat, 
valtiopäivät ja useimmat ammattiliitot liputtivat eurolle. Kaikki puolueet 
hajosivat äänestyksissä. Mieleeni jäi erään Ruotsin kuuluisimman teat-
teriohjaajan oma mainos: ”Small is bjudfull”. Näinhän se on, että ei pidä 
lähteä herrojen kanssa marjaan, sillä siinä menee marjat ja ropeet.

Wäinö Pietikäinen

Kansallisomaisuuden hävittäminen

*****
Myöhäissyntyistä terrorin torjuntaa!

*****
Glasnost Ruotsissa

Kuuden ammattiliton ulko-
mainos

Venäjä on kuitenkin  Itämeren 
alueen  maa ja suojelee rajojaan par-
haansa mukaan.  Ruotsin yli on len-
tänyt vuosia jenkkien vakoilukone.  
Hiljattain sai Naton AWACS-kone vi-
rallisen luvan lentää maan yli ja ke-
rätä tietoja mahdollisimman paljon.  
Suomen ja Ruotsin geopoliittinen 
asema on syynä Naton halukkuu-
teen näihin maihin.  Naton ja USAn 
toiminta näyttää suuntautuvan täy-
sin Venäjän kukistamiseen ja sen rik-
kauksien itselleen kahmimiseen.

Ruotsin yhteistyö USAn ja 
Naton kanssa

Ruotsi allekirjoitti isäntämaasopi-
muksen syyskuussa 2014.  Asias-
ta ei pidetty kummallisempaakaan 
keskustelua, ei edes eduskunnassa.  
Hallitus vain antoi hyväksynnän ja 
asevoimien ylipäällikkö allekirjoit-
ti alustavan sopimuksen, josta pää-
tetään eduskunnassa tämän kuun 
vaihteessa.  Ruotsin puolustusmi-
nisteri Hultqvist vain selittää, että 
maa ei halua Natoon, mutta ha luaa 
syventää yhteistyötä USAn  ja Na-
ton kanssa.  Ja syväähän se yhteis-
työ on ollut aina 50-luvulta asti, jol-
loin tiedustelutoiminta käynnistet-
tiin USAn kanssa Venäjää vastaan.  
Ruotsi on jo ollut useissa Naton so-
tatouhuissa mukana, jos ei sotivana 
puolena niin ainakin tiedustelevana 
ja siten osaaottavana.

Isäntämaasopimus tarkoit-
taa sitä, että Naton ydinasein va-
rustettuja joukkoja voidaan tuo-
da maahan ja siirrellä miten vaan.  
Myös ne voivat osallistua sotati-
lanteeseen muuta maata vastaan 
Ruotsin alueelta.  Kummallisinta on, 
ettei Ruotsi, joka jo 50-luvulla päät-
ti, ettei maassa tulla käyttämään 
ydinaseita, ole kirjoittanut minkään-
laista pykälää ydinaseista sopimuk-
seen.  Nato-joukot saavat harjoitella 
sopimuksen mukaan maassa halun-
sa mukaan.  Näin on jo tehty useis-
sa sotaharjoituksissa koko maan 
alueel la.

Ruotsiko Natoon?

Nato voi myös käyttää maan kom-
munikaatiovälineitä ja sotilastu-
kikohtia vapaasti.  Maksumiehinä 
ovat tietenkin tavalliset veronmak-
sajat Ruotsissa.  Ylläpitoon kuuluvat 

mm. kuljetukset ja ruokailu.  Natoon 
liittyessä nekin kustannukset nousi-
sivat kahdella prosentilla kansan-
tuotteesta.  Isäntämaasopimukses-
sa Ruotsin hallituksella on muodol-
linen mahdollisuus sanoa ei, mutta 
miksi piti allekirjoittaa sopimus.  Se 
on kuitenkin viimeistä edellinen as-
kel ennen Natoon liittymistä ja puo-
lueettomuuspolitiikasta luopumi-
sesta lopullisesti.

Sopimuksen vastainen taiste-
lu on ollut laimeata valtavan jouk-
kotiedotusvälineiden pimityksen 
ja Nato-henkisyyden takia.  Vasem-
mistopuolueet keräävät nimiä sopi-
musta vastaan, mutta aika hupe-
nee käsistä.  Lehdistö tuskin kä-
sittelee asiaa ja televisiokanavilla 
vallitsee hiljaisuus, vaikka asia on 
ajankohtainen.

Natovastainen toimintaryhmä 
Naiset rauhan puolesta -järjestö 
ja muutamat rauhanjärjestöt 
koettavat levittää tietoa sopimuksen 
seurauksista ja velvoitteista.  Tiedo-
tustilaisuuksia järjestetään ja kaduil-
la seisovat nimienkerääjät.  Silti pa-
halta näyttää, sillä eduskunnassa on 
sopimuksen hyväksyvä enemmis-
tö.  Kansanäänestykseen ei uskallet-
tu mennä, sillä kaikki asiaa käsittele-
vät tutkimukset ovat antaneet kiel-

teisen enemmistön niin Natoa kuin 
isäntämaasopimusta vastaan.

Ruotsin asekaupat

Ruotsi on luopumassa täydelli-
sesti puolueettomuuspolitiikas-
taan ja sen ennen niin vahva ääni it-
senäisenä maana on heikkenemässä 
olemattomiin.  Ruotsin mukaan saa-
misen takana ovat kuitenkin suuret 
talousvoimat, jotka ovat valmiita 
sotiin, jos niin tarvitaan.  Ruotsi on 
mukana hyötyäkseen taloudellises-
ti.  Ruotsin asekaupat ovat tienan-
neet suuria summia.

Esimerkkinä oli Saudi-jupak-
ka, joka oli pysäyttää aseiden vien-
nin Saudi-Arabiaan, vaikka se oli 
konfliktissa Jemenin kanssa.  Mut-
ta maa on joutunut shakki ja matti 
-tilanteeseen.  Ruotsi on valitsemas-
sa puolta aggressiivisen sotakoneis-
ton kanssa.  Nato on verinen koneis-
to, joka jättää jälkeensä vain kuollei-
ta, tuhottuja kaupunkeja ja luo mil-
joonia pakolaisia.

Kamppailu paremmasta vaih-
toehdosta jatkuu kaikesta huo-
limatta.  Ihmiset alkavat herätä toi-
mimaan paremman vaihtoehdon 
puolesta.

Esa Salomaa

Isäntämaasopimus vie Ruotsinkin Naton ydinjoukkoihin
Suomi ja Ruotsi ovat olleet kovassa Naton puristuksessa viime vuo-
det.  Kumpikin maa on sanonut tahollaan, että jos Suomi menee, niin 
Ruotsikin menee ja Suomessa selitettiin päinvastoin.  Tätä asiaa toi-
toteltiin joukkotiedotusvälineissä yhtenään ennen päätöksen teke-
mistä.  Tarkoituksellista propagandaa.  Tiedotusvälineet ovat lähes 
päivittäin pelotelleet Venäjän uhalla samalla, kun Nato on soluttau-
tunut Venäjän vanhoihin osavaltioihin.  On ollut sukellusvenettä ja 
uhkaavia lentokoneiden rajanylityksiä jne.  Rajaloukkauksia tutkit-
taessa todettiin, että Nato-joukot ovat tehneet huomattavasti useim-
min niin.  Venäjän koneet ovat tietysti syyllisiä, koska ne lentävät ”ag-
gressiivisesti”.

Vappuna 2007 vasemmistonuoret esittivät: ”Nato, maailman suurin tur-
vallisuusuhka.” Kehitys osoittaa tunnuksen oikeaksi. Ruotsin ja Suomen 
isäntämaasopimukset ovat osoitus suunnitellusta sotapolitiikasta.
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