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Portugalin
ja
Espanjan
markkinakorot ovat olleet nousussa. Keinottelijoiden mielestä
velkaisimpiin eurovaltioihin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Suurimmat riskit luuraavat EU-maiden
pankkien taseissa.
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Pienituloisiin kohdistetut leikkaukset väärä suuntaus
Eduskunnassa on käsiteltävänä lakiesitys, että jos alle 25-vuotias
kieltäytyy koulutuksesta, toimeentulotuen perusosaa voidaan leikata
20 %. On perusteltu, että toimeentulotuessa ketään ei jätetä heitteille,
mutta kun laki säädetään, tulee taas yksi uusi ongelma toimeentuloturvan
saamiseen.
Toinen uusi esitys on, että jos keskeyttää opiskelun, ei saa
työttömyysturvaa. Sata-komiteasta näyttävät jääneen keppi, mutta eivät
toimeentuloturvan korotukset. Työmarkkinatuki esimerkiksi nousee
kuukausitasolla 3 euroa! Tulos on siis ei mitään. Jo nyt työttömyysturva
voidaan evätä, jos kieltäytyy koulutuksesta. Eli jos opiskelee, menettää
työttömyysturvan ja jos lopettaa opiskelun, menettää työttömyysturvan ja jos ei opiskele, rajataan toimeentulotukea.
Aiemmin on ollut jo menettelyä, ettei myönnetä toimeentulotukea,
jos ei hae työtä. Nyt rajaus lisätään opiskeluun ja opiskelun
lopettamiseen. Työttömyysturvaa taas rajataan, jos ei ole täyttänyt
työssäoloehtoa eikä sitä saa jos opiskelee. Käytännössä rajausta tehdään,
jos on kirjoilla, mitä lakikaan ei suoraan edellytä, sillä opiskelu voi olla
jo päättynyt tutkintopapereiden odottamisen takia. Opintotukea taas
rajataan opintojen keston mukaan. Tällöin tulee tilanteita, ettei saa
opintotukea, eikä työttömyysturvaa, koska katsotaan opiskelijaksi.
Jos sitten on sairastuminen, korvaukset rajataan minimaalisiksi eivätkä
rahat riitä.
Tämä on luukuttamista. Käytännössä ei enää tiedä, minkä luukun
kautta on haettava, ja mikä on tulkinta kussakin tapauksessa. Lisäksi
tiedetään tiukkuus, jolla toimeentulotukea myönnetään, ja asumistukeen
on laskettu omavastuut ja vuokrat ovat nousseet. Kun laskuja jää
maksamatta, ne menevät perintätoimistoon ja ulosottoon. Käräjäoikeuksien tuomarit tekevät päätöksiä perinnästä ja ulosotosta velkojien
hyväksi liukuhihnalta. Lopputulos on, että ollaan kummallisten asioiden
viidakossa, jossa oikeuksia ei enää tiedetä.
Työttömyyden kasvu on voimakkaasti pahentanut ongelmia, kun
ansiotyötä ole. Tähän liittyy perusvirhe, joka on luukuttamiseen
johtavan leikkausajattelun taustalla. Tämän päivän Suomessa
yhteiskunta on vetäytynyt työllistämisvastuusta. Aiemmin valtiovallan
tehtävä oli järjestää tarvittaessa työtä ja perinne oli sieltä 1860-luvulta
asti, että työtä tarvittaessa järjestettiin. Nyt ei. On luotu ajattelutapa,
että työ on ihmisten omasta aktiivisuudesta kiinni, omavastuulla. Kun
kuitenkin työpaikkoja on 250 000 – 300 000 vähemmän kuin hakijoita,
tuollainen logiikka ei toimi. Se johtaa syrjäyttämiseen.
Yhteiskunnan vetäytyminen työllistämisvastuusta konkretisoituu
siihen, että työllistämiseen osoitettuja varoja työhallinnon aktiivisen
työvoimapolitiikan momentillle nykyisellään numerolla 30.51 ei ole
lisätty, ei edes pitkäaikaistyöttömyyteen. Sanotaan, että tämä on vain
yksi momentti. Se on kuitenkin se, mitä on jäljellä yhteiskunnan vastuun
ottamisesta työllistämisestä. Siellä on rahaa, mutta sitä ei ole
työttömyyden kasvaessa lisätty. Satakomitean työn epäonnistumisen
yksi syy on, että nämä asiat eivät olleet käsittelyssä. Askartelu
toimeentuloasioissa irrallaan työllisyydestä ei johda haluttuun
tulokseen. Opiskelu on tärkeää, mutta sitäkään ei tule käsitellä irrallaan
työllisyydestä. Tarvitaan elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa, mutta sekin
tarvitsee rinnalleen yhteiskunnan vastuuta työllistämisestä. Telakoiden
tulevaisuus tulee turvata, mutta jälleen on sanottava, että tässä ja nyt
tarvitaan yhteiskunnan työllistämistoimia. Sen rinnalla tarvitaan
työmarkkinatuen, opintotukien yms. pienten etuuksien korottamista.
Kansan ääni/Pekka Tiainen
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Juhani tanski on STP:n edusk u ntavaali e h dokas K u opi on
Vaalipiirissä
Kaikk ie n piel een me nn eiden
val tion ja EU:n u usliberal ististen projektien loppuvaiheese e n k u u l u u syyl l i ste n pal k i tse m i n e n ja m u i de n ran kaiseminen. Tämä pätee talouskriisiin joutuneiden maiden
ja pankkien pelastustöissäkin.
Vajeet paikataan pienituloisia
verottamalla ja peruspalveluja
leikkaamalla.
Yhdysvaltain pankkien konkurssit johtivat maailmanlaajuiseen lamaan. Kreikka pääsi aikanaan
Emuun tilastokikkailulla. Kreikka
eli vuosia velaksi ja salasi taloutensa
tilanteen. Kreikka on ajautunut
pahaan jamaan. Sen vaikeudet
uhkaavat koko euroaluetta.
E U :n s t r essit est i t huijausta
Yleisen epävarmuuden hälventämiseksi EU halusi kaunistella
pankkien kuntoa. EU:n jäsenmaidensa suurimmille pankeille tekemät stressitestit vähättelivät roimasti pankkien riskejä, ja siksi
myös testitulokset kaunistelivat
pankkien kuntoa. Teollisuusmaiden
järjestön OECD:n julkaisema kriittinen tutkimus paljastaa, että todellisuudessa viiden velkaisimman EUmaan pankkien riskit ovat kuusi
kertaa EU:n testituloksia suuremmat. Nämä ns. PIIGS-maat ovat
Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja
Espanja. EU:n testissä pankkien
riskeihin huomioitiin mahdolliset
tappiot vain lyhytaikaisesta rahoitusomaisuudesta, kun pankit kärsivät menetyksiä saatavien kirjaustavasta riippumatta. Testeissä
otettiin huomioon vain murto-osa
riskisaatavista - todelliset riskit
unohdettiin. OECD:n tutkimus
muistuttaa, että kirjanpidollinen
jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin saataviin menettää tyystin merkityksensä, jos riskit todella toteutuvat. Yksi EU:n testien keskeinen
oletus oli, että valtiot aina hoitavat
velkansa. Testejä onkin osuvasti
nimitetty “kusetukseksi”.
Suomalaisten pankkien riskit
olivat OECD:n selvityksessä kolminkertaiset EU:n arvauksiin verrattuna: niiden tilanne ei ole hyvä,
mutta parempi kuin EU- ja euromailla keskimäärin.
Kre ikan tukipäätöksen yhteydessä Jyrki Katainen arveli
“kansanvallan saaneen niskalenkin
markkinavoimista”. EU:n talouskomissaari Olli Rehn lauloi kesällä
viran puolesta: “Talous on tulossa
hyvin vakaalle pohjalle”. Huijaus ei
muuta maailmaa; huijareita ei
helposti huijata. Pankit ja sijoittajat
arvelevat, että Kreikan valtio voi
päätyä velkasaneeraukseen kolmen
vuoden kuluessa. Kreikan ja muiden
euroalueen kriisivaltioiden Irlannin,

K yl lä va lt io E U -kyy din
maksaa...
Vuonna 2008 alkanut talouskriisi
iski seuraavaksi Irlantiin. Valuuttakriisi kärjistyi. Irlannin valtionlainojen korot ponkaisivat taivaisiin. Irlannin johtajat vakuuttivat
pitkään, että he eivät tarvitse
tukipaketteja, mutta lopulta pyysivät apua. Irlannin pankkien velttouden ja niiden valvonnan laiminlyönnit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa Suomenkin veronmaksajat asetetaan uudelleen toisen
maan velkojen ja vastuuttoman
talouspolitiikan takuumiehiksi.
Suomen taattavaksi jää korkoineen
741 miljoonaa.
Pankkien pitäisi kantaa liikeriskinsä tavoitellessaan voittoja.
Muiden maiden vastuunotto Kreikan veloista on EU:n perustuslain
mukaan laiton! Artikla 125 kieltää
yhteisvastuun: “Jäsenvaltio ei ole
vastuussa eikä ota vastatakseen
sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla
viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla
yrityksillä on”.
EU-federalistit selittävät, että
EU - ja Em u-ol oi ssa on kansalaisten uhrauduttava keinottelijoiden hyväksi. Tätä kuvaa
vertaus: Joukko ihmisiä oli pudonnut laivalta hyiseen mereen. EUlaivan kapteeni huutaa hädässä
oleville: - Pitäkää toisianne kädestä
kiinni! Aikansa vettä poljettuaan
kaikki painuvat pinnan alle. Järkevä
neuvo olisi: - Uikaa rantaan päin,
hakekaa vene tai uimarengas ja
auttakaa toverinne rantaan!
EU-maiden ei tule taata ongelmavaltioiden velkoja. Tuppurainen
Ta ppuraisen takuumiehenä on
kehno vaihtoehto.
Lainan vakuudet
Kataisen jutut Irlannin lainan
takuista on sisäpiirihuumoria vaalien edellä. Hän tuskin kertoo
tällaisia vitsejä EU:n Ecofinkokouksissa. “Itsenäinen” Suomi ei
voi vaatia, että Irlanti ei saa olla

yritysveroparatiisi. Onko Katainen
vaatinut takuiksi laivalasteittain
viskiä vai pubin Dublinin sivukadulta?
Euron kriisi
Taloustieteen nobelisti Paul Krugman toteaa: “Eurosotkun ydin ei
ole holtiton valtiontalouden hoito,
vaan euron joustamattomuus. Ja
koska eurosta ei voida enää luopua,
ainoa tie eteenpäin on poliittisen
yhdentymisen syven-täminen, jotta
Euroopan maat alkavat toimia
Yhdysvaltain osavaltioiden tavoin.”
Tämän ovat EU-johtajat sisäistäne et. He näkevät liittovaltiokehityksen ainoana keinona estää
EU:n ja euroalueen hajoaminen. EUmaiden kansalaisten keskuudessa
vastarinta on koko ajan nousussa,
joten vallan keskitys ei tuo ratkaisua
ongelmiin. Joka maassa pohditaan,
mikä valuutta otetaan käyttöön, jos
rahaliitto hajoaa.
Seuraavaksi uppoaa Portugali
Irlannin tuki on EU.ssa vain ensiapua. Emu on nyt kuilun partaalla;
Portugalia ja Espanjaa odotetaan jo
letkajenkkaan.
The Guardian -lehden diplomaattilähteiden mukaan pelastettavien maiden listalla on Portugali. Portugali kiistää avuntarpeen. Saksan Angela Merkel
väläytti maansa lähtevän eurosta,
jos sen tahtoa ei toteuteta.
Mari uskoo. Jyrki toivoo.
Jutta unelmoi.
Suomen poliittiset johtajat uskovat,
että ongelmat poistuvat, jos sulkee
silmät, panee tulpat korviin ja
ajattelee, miten EU-jäsenyys tuo
Suomeen investointeja, rauhaa ja
hyvinvointia ja miten vaikutamme
Euroopan asioihin EU:n ytimissä.¨
Hajoaako Emu ja unioni?
Korviaan myöten velkaantuneet
maat eivät ole selvinneet ilman
devalvointia. EU:ssakin paras
ratkaisu on velkamaiden irrottaminen eurosta. Yhteisvaluutta on
liittovaltion edellytys. Joka puolella EU:lle pohditaan vaihtoehtoja.
Meillä on heitetty ajatus mm.
Pohjolan Unionista - Pohjoismaiden liitosta, johon Baltian maat
voisivat liittyä.
Juhani Tanski
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Talouspolitiikan valuvikaan peruskorjaus
kuka tarvii. Onko kuinka kauan?

Pekka Tiainen on STP:n edusku ntavaali eh dok as He lsi ngin
vaalipiirissä
Ulosottovirastot ja perintätoimistot ul osmittaavat pank kituet Irlannin, Kreikan, Saksan
ja Ranskan pankeille – talouspolitiikan valuvikaan tarvitaan
peruskorjaus
Irlannin valtiolla oli vain vähän
velkaa, ennenkuin Irlannin pankit
romahtivat tappioineen valtion
syliin vuosi pari sitten. Nyt Suomi
laitettiin osaltaan takaamaan Irlannin pankit 740 miljoonalla eurolla.
Osa siitä on suoraa takausta pankeille ja osa takausta Irlannin
valtiolle veloista, jotka johtuvat
pankkituesta.
Tämä tapahtui sen jälkeen, kun
Kreikan pankkien toiminnasta
aiheutuneita valtion velkoja oli
taattu 1,5 miljardilla eurolla toukokuussa 2010. Silloin Kreikan
lainojen takaajiksi sitoutuivat
osaltaan Irlanti, Portugali, Espanja
ja Italia. Jo silloin nähtiin, että jos
ne eivät pysty velkaisuuttaan
kattamaan osuutta, Suomen katettavaksi tulee niidenkin osuus.
Meillä siis paukutellaan henkseleitä Euroopan ja maailman pelastajina. On meillä rahhaa. Annetaan,

Suomea ei 1990-luvun pankkikriisissä kukaan tukenut. Silloin
tehtiin aivan perusvirhe siinä, että
annettiin pankkitukea ottamatta
vastineeksi pankkien osakkeita.
Norja otti ja kun pankit olivat taas
tolpillaan, niiden osakkeiden kurssinousu toi Norjan valtiolle hyötyä
enemmän kuin pankkituen määrä.
Suomessa rahat lahjoitettiin. Siis
lahjoitettiin! Lahjoitettiin! Aivan
uskomatonta nöyristelyä pankkien
edessä. Nyt siis taas ollaan antamassa pankkitukea muiden joukossa
tällä kertaa Irlannin pankeille.
Suomessa pankkitukilahjaraha
jaettiin Meritalle, nykyisin Nordea, ja OKO-pankille, nykyiseltä
nimeltään Pohjola pankki. Nyt
Nordea on ruotsalainen pankki, jolla
on tytäryhtiöitä eri maissa, kuten
Suomessa. Rahat siis lahjoitettiin
ei-kotimaiselle pankille.
Pankit aiheuttivat tämän kriisin.
Eivät yksin, mutta ilman pankkien
rahantekoa kriisi ei olisi tullut
tällaiseksi. Nyt pankit on pelastettu suunnattomilla summilla.
Joulukuun vaihteessa esillä olleiden
tietojen mukaan Yhdysvalloissa
tukisumma on 3400 miljardia dollaria eli liki 3 000 miljardia euroa.
Euro-alueen pankkien takaukset
ovat enemmän kuin EUn vuosibudjetti.
Kenen rahaa meillä ollaan jakamassa? Suomi - brändiä kiillotettaessa kulissien taakse on piilotettu hälyttäviä asioita, joita ei
tunneta.
Suomessa velkomusasioiden
osuus kaikista käräjäoikeuksien
päätöksistä oli 1990-luvun laman
jälkeen noin viidennes ja nyt 60 %.
Aivan viime vuosina ne ovat kol-

minkertaistuneet yli 200 000:nteen
eli velkomuspäätöksiä tehdään
tuomioistuimissa 800 kappaletta
joka päivä. Perintäyhtiöiden velkaperinnässä on 300 000 ihmistä tai
yritystä ja ulosottovirastoissa liki
250 000. Lukuja ei voi summata
suoraan, koska paljon on samoja.
Pelkästään ulosottovirastoissa
perittävä summa on noin 4 miljardia
euroa ja vuosittain peritään yli 700
miljoonaa euroa. Se on kutakuinkin
sama summa kuin Irlannille osoitetut pankkitakaukset. Kannattaa
muistaa, että Stora Enso hukkasi
Yhdysvaltain tehdasostossaan 4
miljardia euroa. Soneran arvo
puolestaan romahti UMTS-kaupoissa 30 miljardia euroa. On meillä
rahhaa. Paukutellaan henkseleitä.
Kyllä kansa maksaa.
Velkaperinnässä tilanne on jyrkästi pahentunut sitten 1990luvun. Silloin valittiin täysin väärä
linja, kun sen vastapainoksi, että
velat vanhentuvat 15 vuodessa,
perintää ja ulosottoa on vastaavasti
kiristetty ja Lindorffin kaltaiset
perintäyhtiöt on päästetty ryöväämään ihmisten ja yritysten
rahoja. On jopa siirretty normaalilaskutusta perintäyhtiölle
kuten HUSn, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirissä. Kannattaa muistaa, että perintäyhtiöt,
kuten Lindorff ja Intrum Justitia
ovat ulkomaisia ja siirtävät perimänsä voitot ulkomaille.
Pääongelma on, että pankkeja ei
ole pantu kantamaan vastuutaan
toimistaan. Oikeuslaitos on alistunut rooliinsa velkaperintäjärjestelmän jatkeena eikä puutu
pankkien ja muiden velkojien
virheellisiin menettelyihin. Asianajobusiness kuorii omat voittonsa
palkkioina päältä, koska niille
maksetaan, olipa tulos mikä vain ja
pankit ovat hyviä maksajia.

Pankkien valtaan puuttumisen
ohella aivan ykköskysymys on
työllisyys ja toimeentulo.
Sata-komitea epäonnistui siksi,
että toimeentulon parantamiseen
tarvitut rahat käytettiin finanssikriisin vahinkoihin. Tässä konkreettinen asia oli, että valtion
budjettiin synnytettiin iso aukko,
kun sieltä piti kattaa miljardi
Kelalle. Kelan tarve johtui siitä, että
poistettiin työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu hyvitykseksi
työeläkemaksukorotuksista, joka
johtui työeläkerahastojen menetyksistä finanssikriisissä. Menetys jäi
sitten pienemmäksi, mutta kansaneläkevakuutusmaksun poistoa ei
peruttu.
Sata-komitean ongelma liittyi
alun perin siihen, että menoja ei
saanut nostaa. Eli jos nostetaan
perusturvaa, ansioturvaa on vähennettävä ja päinvastoin. Jos järjestetään työtä pitkäaikaistyöttömille
ja työttömille, joiden työttömyys
uhkaa muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi, työmarkkinatuen
saajien lukumäärä pienenee, jolloin
työttömyysturvaa voidaan parantaa eivätkä työttömyysturvamenot
edes kasva, vaikka työttömyysturvaa korotetaan. Tämä osaltaan
osoittaa, että keinoja on, mutta
ongelma on, että työllistämiseen ei
ole lisätty varoja tarpeellisessa
määrin Tämä on ideologinen valinta
Työllisyys on haluttu sysätä
yksilöiden vastuulle, kun aiemmin
valtiovallalla oli velvoite järjestää
tarvittaessa työtä. Tarvitaan uutta
suuntaa työllisyyspolitiikkaan niin,
että työtä tarvitsevat saavat työtä
ja sitä kautta toimeentulon. Se
poistaa velkaantumista sen ohella,
että pieniä tuloja ja palkkoja on
tarpeen korottaa. Perintäyhtiöiden
saalistus tulee lopettaa ja pankeille
asettaa vastuuta toiminnastaan. Jos
pankit päästetään tavallisten ih-

misten rahoilla vastuustaan, kylvetään samalla siemenet uusille
ongelmille.
Suomesta on tehty velkavankileirien saaristo. Perintäyhtiöiden
ja ulosottovirastojen pihdeissä
olevat sadattuhannet ihmiset ja
yritykset on vapautettava perinnästä. Se tulee rahoittaa pankkiverolla ja lisäämällä suurten
tulojen ja omaisuuksien veroja.
Piikkilankojen sijaan velkavangit
hallitaan sosiaaliturvatunnuksilla ja
salaisten tietojen vuotamisella
pankeille ja muille velkojille.
Valitettavaa on, että muutosta ei
tällä hetkellä ole näköpiirissä.
Pääsyy tälle on, että meillä ei ole
tällä hetkellä Suomessa sellaista
vaikutusvaltaista liikettä kuin sotien
jälkeisten vuosikymmenien Suomen
Kansan Demokraattinen Liitto,
jonka tehtävä oli koota kansaa ja
työtätekeviä toimimaan yhteistyössä paremman tulevaisuuden
puolesta. SKDLn hajottaminen
vuonna 1983 oli tässä suhteessa
käännekohta, jolla päästettiin
valloilleen eriarvoistava kehitys,
rahan vallan vahvistaminen,
NATO-suuntaus, ympäristön turmeleminen ja toisistamme huolenpitämisen hylkääminen, jotka
tänä päivänä uhkaavat kansamme
tulevaisuutta. Suomen Työväenpuolue lähtee SKDLn perusajatuksen soveltamisesta 2000-luvun
Suomeen ja siihen ovat tervetulleita
kaikki, jotka haluavat edistää
yhdessä yhteisiä tavoitteita ketään
syrjimättä ja kaikkien mukana
olevien omia lähtökohtia kunnioittaen luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden perustalle rakentaen.
Pekka Tiainen

Ei korppi korpin silmää noki
Saatiinpa taas
näyttö herrojen rajattomasta oveluudesta. Näyttö
saatiin Kreikan
k a r m a is e va s t a
konkurssiuhasta.
Sillä oli ulkomaisten pankkien
holtittomasti ilman vakuuksia
antamaa velkaa 218,5 miljardia
euroa, 20 000 euroa jokaista
asukasta kohti. Kun velkojat,
suurpääoman pankit, halusivat
toisiltaan omiaan pois, koko
Eurooppa oli kauhuissaan. Asia
hoitui, kun EU-maat riensivät
veronmaksajien rahoilla apuun,
ettei maailma ajautuisi finanssikriisiin.
Kuinkas sitten kävikään?
Heti perään kerrottiin Irlannin
entistä pahemmasta kurimuksesta.
Irlannin pankkien velka ulkomaan
suurpääoman pankeille on 620
miljardia euroa, karmaisevat 151
000 euroa asukasta kohti. Taas EU
riensi verorahoineen apuun. Sinne
suurpääoman taskuihin meni 85
miljardia veroeuroa, joka on 170
euroa jokaista eu-asukasta kohti.
Eikä tässä kaikki. Kreikan katastrofin perusteella ainakin kaksi
muuta maata on katastrofaalisessa
jamassa. Portugalin pankkien velka
ulkomaille on 22 000 euroa asu-

kasta kohti ja Espanjan 18 000
euroa asukasta kohti. Niidenkin
pankit olivat saaneet velkaa ilman
vakuuksia.
Näissä tapauksissa neljän maan
pankit ovat juonitelleet itselleen
mielettömän suuren velan 1 886,8
miljardia euroa riihikuivaa rahaa.
Siitä osa on jo kadonnut johonkin,
eikä kukaan tiedä paljonko vielä on
kadoksissa, sillä eihän niitä ole
poltettu. Suurpääoman suunnitelmiin ei alun alkaenkaan ole kuulunut
velan kokonaan takaisin maksaminen. Se kokeilee kuinka pitkälle
poliitikkojen verorahkeet kestävät.
Koko idea perustui siihen, että
pankit lainaavat toinen toisilleen,
mutta lopulta antavat rahat velaksi
ulkopuolisille, joiden velan maksu
jätetään kansalaisten kontolle –
parempiosaisille vähemmän ja
pienituloisille enemmän.
Mikäli tässä olisi toimittu ns.
markkinatalouden periaatteiden
mukaan, silloin vakuudettoman
lainan antanut pankki on tehnyt
riskisijoituksen. Jos velallinen ei
kykene velkaansa hoitamaan, pankki häviää riskin ja kärsii tappion
nahoissaan. Ulkopuolisten maksamattomat velat ovat heidän voittoja,
jotka koituvat pankkien tappioksi.
Niitä finanssikapitalistit eivät
suurin surminkaan hyväksy, siksi

ne vaativat poliitikoilta pääsyä
tavallisten kansalaisten kukkarolle
ja myös pääsevät. Pankit ja poliitikot toimivat yhteistuumin kuin
korppiparvi haaskalla!
oo o
Viimeaikoina on puhuttu toisaalta työn ihannoinnista ja huonoista esimiehistä, jotka kiusaavat,
aiheuttavat ahdistusta, työuupumusta ja pilaavat työilmapiirin.
Työssä viihtymisestä puhutaan
kuin uudesta asiasta. Se ei ole uusi
eikä yksin esimiesasia. Se on
seurausta kapitalismin luonteesta,
riiston kovenemisesta – loputtomasta voittojen kasvattamisesta.

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

Tätä joukkoa kiusataan viimeisen päälle, kun kapitalistien
ruoska selkäänsä soittaa. Ruoskinnan seurausta kuvaa se, että
1990–2008 työläisten palkat kasvoivat 65 prosenttia, mutta voitot
kapitalistien suurpalkkojen kanssa
305 prosenttia.

työpaikkaa, eikä niitä ole saatu
takaisin. Vuoden 1990 työtuntien
todellista määrää ei ole vielä
läheskään saavutettu, vaikka työvoima on lisääntynyt sadallatuhannella. Verojen alennus, kuten
nyt tiedetään, ei parantanut työllisyyttä, kävi päinvastoin!

Tästä itse kukin voi miettiä onko
työväenluokka nukahtanut?

Yhdeksänkymmentäluvun verouudistuksesta lähtien tasaveroon
siirtyminen on muuttanut todellisuudeksi sanonnan, että verot
kansan verta juo. Jos tulevista
vaaleista tehdään pelkät verovaalit,
silloin palkkatyöläisten on asetettava kaiken yli meneväksi vaatimukseksi sen, että verot on
kerättävä maksukyvyn mukaan.
Kaikki tuloverot laidasta laitaan on
muutettava progressiivisiksi!

oo o
Eduskuntapuolueet arvelevat,
että tulevista eduskuntavaleista
tulee verovaalit. Voi olla, kun niillä
on niin kova ääni. Se raikuu kaikissa
valtamedioissa. Siihen on varauduttava. Siksi on paikallaan muistella menneitä eli viimeksi toteutettua todella suurta, veret seisauttanutta, verouudistusta vuonna
1993. Silloin yritys-, pääoma- ja
todella suurten palkkatulojen verotuksesta leikattiin puolet pois ja
osinkotulojen verotus poistettiin
kokonaan. Progressiivisesta verotuksesta otettiin pitkä askel kohti
tasaveroa.
Entä tulokset? Siinä vaiheessa
tuotannon lasku oli jo päättynyt,
mutta alkoi raju pääomien ja tuotannon virtaaminen pois maasta.
Teollisuudesta katosi satatuhatta ja
maataloudesta toiset satatuhatta

oo o
Jo tästäkin vähästä nähdään, että
herrat ovat todella ovelia maailmalla
ja meillä. Eduskunnassa he ovat
rahoittaneet toinen toisensa jakaen
meidän verorahojamme runsaalla
kädellä puoluetukina ja palkinneet
itsensä jumalattomilla palkoilla ja
muka kulukorvauksilla. Eduskunnassa toimitaan yli puoluerajojen
tavalla, jossa musta korppi ei toisen
korpin silmää noki.
Kai Kontturi
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Postiväki torjui irtisanomiset ja palvelujen heikennykset
Lokakuun lopulla Posti- ja Logistiikka alalla syntyi vaikea tilanne, kun hallitus uhkasi säätää lain, jossa puuttuu selkeä rahoitusmalli postitoiminnan- ja palvelujen turvaamiseksi. Taustalla
on pian EU:ssa säädettävä direktiivi, joka avaa postitoiminnan
kilpailulle siten, että sallitaan esim. alueelliset postit, joilla olisi
velvollisuus toimia vain alueilla. Valtakunnalliset postipalvelut
jäisivät edelleen Itellalle.

Pistelakot ja ulosmarssit alkoivat Pasilasta. Niiden tuli jatkua maan
eri työpiste issä. El le i sopi muk se en oli si päädytty ol isi koko
laitoksella alkanut lakko. Valtion pyrkimys vähentää väkeä on osa
Valtion työpaikkojen ns. tuottavuusohjelmaa, joka käytännössä on
"irtisanomisohjelma". Kuvassa lakkovahdit vasemmalta: Christa
Luoto, Mari Tanninen ja Silve Ahanen
Maaseudulla, pienissä kunnissa
ja yleensä haja-alueilla jakelu on
Etelä-Suomen suuriin kasvualueisiin (Ta mpereen-, Turun- ja
pääkaupunkiseudun alueet) verrattuna jopa viisi kertaa kalliimpaa.
Tämä avaisi kilpailun “kaikenlaisille
kermankuorijoille”, jotka laittaisivat postitoimintaa harjoitavia
yrityksiä vain niille alueille, jossa
se olisi kannattavaa. Itellalle se
kuitenkin merkitsisi kannattavuuden jyrkkää laskua. Koska
tulevan toiminnan rahoitusta ei ole
turvattu, merkitsisi tämä työpisteiden sulkemista sekä työntekijöiden irtisanomisia.

tosopimuksella ja torjua heikennykset ennen alan avautumista EUkilpailulle. PAU esitti mm. seuraavia tavoitteita: (1) tulee tiukentaa
yötyöhön liittyviä tes-määräyksiä,
(2) estettävä alihankinnan ja vuokratyövoiman käyttö, jolla työt
viedään halvempaan työehtosopimukseen, (3) osa-aikaisten työntekijöiden lisätyökorvauksen nostaminen ja (4) muutosturvan saaminen osaksi työehtosopimusta
tuotannollis- ja taloudellisissa
irtisanomistilanteissa jne.

Työehdot kor jattava ennen kilpailutusta

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

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

Vain huono isäntä tappaa
lypsävän lehmän

yli” seuraavana päivänä perillä.
Hallituksen esityksen mukaan
tämän olisi korvannut “kahden yön
yli”- kirje. Turun sekä monien
muiden käsittelykeskusten osalta
tämä olisi merkinnyt sitä, että kirjeet
ehdittäisiin kuljettaa muualle
käsiteltäväksi ja saattaa siitä
huolimatta ajoissa perille. Tämä
merkitsisi esim. Turun sekä monien
muiden jakelukeskusten osalta
töiden ja työpaikkojen vähentämistä ehkä jopa koko keskuksen
sulkemista. niiden osalta, jonne
töitä siirrettäisiin, se olisi merkinnyt
lisääntyvää työtä ilman, että tilalle
olisi otettu uusia työntekijöitä.
Turun lajittelukeskuksen pääluottamusmies Matti Vikström
otti esimerkin Ruotsista, jossa
kilpailevat jakeluyritykset jakavat
postia (laskuja ja helppoja lehtiä)
2-3 päivänä viikossa. Se voi joillekin kannattaa, mutta ihmisten
tarvitsemat postipalvelut ei tule
näin hoidettua. Ihmetellä voi vaan,
että hallitus haluaa “tappaa lypsävän lehmän”. Ammattiosaston
puheenjohtaja Ju ssi Saarike to
totesi, että Itella voi luokitella kyllä
vapaaehtoisesti 1. luokan kirjeen,
mutta sen hinta kohoaisi niin
korkeaksi, että kukaan ei käyttäisi
sitä. Hallituksen esitys olisi tuonut
monia muitakin heikennyksiä.
Sanomalehden varhaisjakelu ja
postin päiväjakelu olisi yhdistetty
yötyöksi eikä alan uusille kilpailijoille määrätä mitään laatu-,
saatavuus- ja hinnoitteluvaatimuksia
P er ustavoit t eet saavutettiin
Itellan väki seisoi lujasti vaatimustensa takana ja paikalliset
luottamusmiehet toteavat, että rivit
eivät missään rakoilleet. Pistelakot
loppuivat ja lakonuhka väistyi
7.11.2010, kun päästiin sopimukseen lakon keskeisistä kysymyksistä. Hallitus ilmoitti olevansa
valmis muuttamaan eduskunnan
käsiteltävänä olevaa esitystä uudeksi postilaiksi. Sen mukaan
ministeriö lupaa, että 1. luokan kirje
säilyy tuotteena, eikä varhais- ja
päiväjakelua yhdistetä yhdeksi
yöjakeluksi. Luottamusmiesten ja
PAU:n väen piirissä arvioidaan, että

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

te kysymysten osalta. Kaksivuotisen sopimuksen mukaan palkankorotus on nyt 1,4 % ja tulevat
korotukset noudattavat myöhemmin sovittavaa yleistä linjaa.
KÄ/toimitus

Väki marssi ulos Turun lajittelukeskuksesta 4.11.2010 klo 15.00

LISÄÄ TYÖLÄISIÄ LEIPÄJONOON
Edellisen vuoden verotilastot
valmistuvat aina marraskuussa. Si ksi tode l l i se t tu l o- ja
mi kse i m yös työll isyystiedot
vaikuttavat aina hieman vanh oi lta. Sam asta syystä poli tiikan pelimiehet ehtivät monta
kuukautta puhella puuta heinää yhteiskuntarauhan ja oike istolai sen pol itii kan pysyvyyden turvaamiseksi.
Veroti lastoje n i lm estyttyä
media julkaisee ja ihailee suurituloisten nimilistoja. Niillä vaivihkaa ujutetaan pienempituloisille perusteetonta “hyvin menee” mielikuvaa. Tuloluokkien
alapää ei kiinnosta valtamediaa.
Vuon n a 2009 pal kk atul oa
saaneiden määrä supistui 2 845
389:stä 2 613 235:n eli 232 154
hengellä. He olivat koko vuoden
työttöminä eivätkä saaneet palkkaa. Näissä työttömissä lähes
kaikki 219 148 henkeä sai edellisvuonna palkkaa alle 35 000 euroa
vuodessa. Nämä työttömiksi
joutuneet menettivät palkkatulona
edelliseen vuoteen verraten huikeat

2,72 miljardia euroa. Sen menetti
työttömyyteen sysätty pienituloisten joukko, jolla vuoden
keskiansio oli 12 433 euroa.
Viime vuonna alle 35 000
eu roa sai yhteensä 3,63 miljoonaa, 79,2 prosenttia tulonsaajista. Heillä vuoden kesitulo oli
16 194 euroa, 1 350 eroa kuukaudessa. Tässä joukossa oli
palkansaajia 1,79 miljoonaa, 68,6
prosentti a palkkaa saaneista.
Heidän keskiansionsa oli mitätön
17 140 euroa vuodessa, 1 428 euroa
kuukaudessa.
Näissä joukoissa näyttää olevan
jat kuva kurjuuden kasvu ja syvene minen. Se on poliitikoitten mutta myös kapitalistisen järjestelmän rajaton häpeä. Se on häpeä
työväenluokalle ja työläisille, jotka
eivät tunnusta olemassaoloaan
luokkana. Se on häpeä myös
työväenliikkeelle, joka on jättänyt
työläiset oman onnensa nojaan.
Niistä kasvavat apua tarvitsevien
leipäjonot.
Kai Kontturi

Työaikaa ja työuraa lyhennettävä
EK:n vuodenvaihteessa jättävä toi mi tu sjohtaja Sakari
Tamminen sanoi 6.11-10 väli –
Suomen lehtiin ja Kalevaan
antam assaan h aastatte lu ssa
että lomien lyhentäminen voisi
olla yksi keino työurien pidentäm i se e n. Hän e n m ie l estään
työuria pitäisi pidentää alusta,
keskeltä ja lopusta.Työaika on
Su ome ssa ku ul emm a m aai lman lyhimpiä.Tamminen johtaa m yös te räsyh ti ö R au taruukkia.
Rautaruukin duunarit eivät
johtajansa san om asta pitäneet,vaan lyhensivät työuraansa
vuorokauden mittaisella lakolla.
Nähtäväksi jää onko Tamminen
valmis pidentämään omaa työuraansa – ja kuinka pitkään.
SAK:n puheenjohtaja Lauri
Lyly vastasi Tammisen ulostuloon

STT:lle antamassaan lausunnossa,
että työpanoksen kasvattamista
tulisi ensin hakea työttömien
työllistämisestä sekä osa -aikaisten
ja pätkätyöntekijöiden työajan
pidentämisestä.Kolmanneksi työelämän pitää olla sellaista,että siellä
voidaan tehdä pidempää työuraa.
Työu ran pi den täm i spu h ee t
kum puavat väitteistä,että Suomesta suurten ikäluokkien jäädessä
eläkkeelle loppuvat Työläiset ihan
tykkänään ja kapitalistit jäävät
ilman työvoimaa.Toinen usein
kuultu väittämä on,että työikäisten
ikäluokkien pienentyessä loppuvat
rahat joilla eläkkeet maksetaan.Nämä väitteet eivät kestä lähempää
tarkastelua.
Ongelma ei ole lisääntyvä eläkeläisten, vaan tuo Lylynkin mainitsema työttömien ja pätkätyöläisten määrä.Työikäisestä väes-

töstä on työelämän ulkopuolella
puoli miljoonaa ihmistä ja miljoona
tekee osa-aikaisia ja muita pätkätöitä.Se on ongelma.Työttömille
pitää saada työtä ja pätkätyöläisille
kokoaikaista työtä.Ongelmana vain
on,että työllistämishaluttomat
työnteettäjät eivät palkkaa yhtäkään duunaria, jos ei ole äärimmäinen pakko. Silloinkin he maksavat niin pientä palkkaa,että duunari
joutuu hakemaan lisätuloa luukulta.
K aksit oistamiljoo naisen
Kreikan talous meinasi keväällä
kaatu a. EU:n poliittinen eliitti
riensi apuun ja keräsi sille veljellisen
apupaketin,110 miljardia euroa.Se
on käsittämättömän suuri rahamäärä.
Suomen työeläkeyhtiöt ovat
sij oittaneet Kreikkalaisiin jouk kolainoihin 800 miljoonaa eur
oa.Suuri summa sekin.Se on
kuitenkin vain 0,6 prosenttia

työeläkerahastojen koko sijoituskannasta,joka kohosi maaliskuun lopussa peräti 130 miljardiin!(STT 8.5.2010)Suomen 1,2
miljoonan eläkeläisen yhteinen
varallisuus on siis 20 miljardia
suurempi kuin Kreikalle myönnetyt
lainat!Jokaisella eläkeläisellä on n.
108 000 euron sijoitukset.Yli miljoonan eläkeläisen keskimääräinen
eläke oli viime vuonna 1 050 euroa
kuukaudessa. Heillä on siis kahdeksan ja puolen vuoden eläkkeet
jemmassa! Toisin on niillä, jotka
kuittaavat 40 000 eläkkeen joka
kuukausi... Eivät eläkerahat taida
olla aivan heti loppumassa ja työssä
olevat maksavat työllään koko ajan
lisää kassoihin.
Eläke rahastoihin saadaan
lisä ä rahoitusta kunhan ne puoli
miljo onaa työtöntä ja syrjäytettyä
työlli stetään.Se voidaan toteuttaa
lyhent ämällä työaika kuuteen

tuntiin päivässä ja 30 tuntiin
viikossa ansiotasoa alentamat-ta
sekä laskemalla eläkeikä raskaimmissa töissä kuuteenkymmeneen.
Yh tei sk unn an kustannu ksella korkeasti koulutetut, kevyttä työtä tekevät herran kekkulit
velvoitetaan työskentelemään
vähintään 40 vuotta. Samalla saadaan palkkatulojen osuutta kansantulosta nostettua oikeaan suuntaan.Mitä enemmän on porukkaa
työssä, sitä enemmän saavat kunnat ja valtio verotuloja ja sitä
parempia palveluja ne pystyvät
tarjoamaan.Siis työaika kuuteen tuntiin
päi vässä, 30 tuntiin viikossa
ansiotasoa alentamatta,sekä eläköitymisikä kuuteenkymmeneen!Heti. Se ei ole kohtuuton vaatimus.
Markku Nieminen
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Lentoemäntä – ja Stuerttiyhdistyksen (SLSY) lakko:

Tavoitteet saavutettiin
Su om e n l e n toe m än ti e n – ja
Stu e rtti e n yhdi styk se n pu heenjohtajan Thelma Åkersin
m u k aan (Y l e uu ti se t 10. 12)
lakon lopettamisneuvotteluissa
ensimmäin en tavoite oli varm i staa sopi m uk se n yl e i ssi tovuus. Sen jälkeen tulivat pal au tu mi svapaat ja vapaapäi väjärjestelmän pysyminen entisenlaisena. Sopimuskaudeksi
haluttiin kolme vuotta eli sama
pitu us ku i n ai em m in sol mi tussa Blue 1:n sopimuksessa.
Åk ersi n mu kaan erimittaiset
sopimukset olisivat aiheuttaneet
mahdollisuuden yleissopimuksen kattavuuden murtamiseen.
Työntekijäpuoli onnistui molem missa tavoittei ssaan . Toki
teimme vastaantuloja, eli perustimme vapaaehtoisuuteen perustuvan aikaero – ja kaukolentoryhmän, jossa työnantaja pystyy
tehokkaasti käyttämään henkilökuntaa sanoo Åkers. Vastaantulosta huolimatta hän uskoo, että
SLSY:n jäsenistö on tyytyväinen
sopimukseen.

AKT:n ja IAU:n solidaarisuus tuotti tuloksia. Siinä olisi esimerkkiä
SAK:lle, joka ei joukkovoimaansa ole käyttänyt. AKT:n väki on
joutunut turvautumaan työtaisteluun ja ymmärtää tuen merkityksen.
nämä jutut menivät täydestä kuin
väärä raha. Todellisuudessa lentohenkilökunnalla on yhdeksän
päivän “vapaa” vain aikaerolennoista. Sen yhdeksän päivän aikana
he tekevät neljästä viiteen Euroopan, tai kotimaan lentoa. On vaikea ymmärtää ja vielä vaikeampi hyväksyä
valtamedian valheellista uutisointia.

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

Hallitus vaihtoon
Valtionyhtiöistä vastaava ministeri
Jyri Häkämies ei millään tavalla
puuttunut lakon lopettamisneuvotteluun. Paitsi että toivoi keskusjärjestöjen, SAK:n ja EK:n

osallistuvan siihen – ja väläytteli
sovittelulautakunnan perustamista.
Porvarihallitus näytti kenen puolella
se seisoo. Työehtosopimusten
yleissitovuus ja työntekijöiden
hyvinvointi ei sen vaakakupissa
paina mitään. Vain “markkinoiden
rauhoittelu” on sen mielestä tärkeää.
Kevään vaaleista on saatava protestivaalit, joissa eduskuntaan
valitaan sellaisten puolueiden edustajat, jotka uskaltavat astua kapitalistien varpaille ja puolustaa
tavallisten Ihmisten oikeuksia.
Solidaarisuudessa on voimaa
Lentoemäntien - ja Stuerttien lakko
olisi saattanut jatkua vielä pitkään,
elleivät muut kuljetusalan liitot olisi
ryhtyneet tukitoimiin. AKT:n ja
IAU:n tuki pelästytti Finnairin
johdon ja työehtojen heikennykset
ja yleissitovuuden murtaminen
saatiin estettyä.
AY – liike näytti kerrankin voimansa
ja osoitti että työväen yhteistyössä
on voimaa!
Markku Nieminen

Kaupungin työntekijät
marssivat ulos Porvoossa
Porvoon kaupunki irtisanoo
41 työntekijää. Kaikkiaan kaupunki aikoo vähentää yli sata
henkilötyövuotta päättyneiden
yt-ne uvotte lui den tu lok sen a.
Tämän lisäksi jo viime keväänä
laaditun budje tin yhteyde ssä
työntekijöitä vähennettiin runsaasti.

Henkilöstön edustajat totesi vat, e ttä he n k i l östöm äärä

Meksikon Cancunissa päättyi YK:n suuri ilmastokokous. Lähes 2
viikkoisen kokouksen aikana maailman maiden edustajat yrittivät löytää
ratkaisua ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Vuoden takainen
Kööpenhaminan kokous oli suuri pettymys. Kehitysmaiden ja rikkaiden
maiden erimielisyys ilmastonmuutoksen torjunnan kustannusten
jakamisesta ajoi kokouksen karille. Tuloksena oli vain julistus, jossa
osanottajat ilmaisivat, ettei maapallon ilmasto lämpenisi enempää kuin
kaksi astetta teollistumisen alkuvaiheeseen verrattuna. Silläkin olisi
katastrofaaliset seuraukset. Kööpenhaminassa kuten Meksikon
Cancunissa Bolivia piti kiinni tavoitteesta, joka sallisi vain yhden asteen
lämpötilannousun, koska sekin jo tuottaisi kehitysmaille suuria ongelmia.

***

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

Porvoon Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:än, Julkisja yksityisalojen toimihenkilöliitto
Jyty:tyn ja Tekniikka ja Terveys
KTN:ään kuuluvat työntekijät
marssivat ulos työpaikaltaan
8.12.2010. “Ulosmarssillamme
haluamme vaikuttaa kaupunginvaltuustoon, jotta se peruisi irtisanomiset ja henkilöstön vähennykset.” Vaatimus ei liikuttanut
kaupunginvaltuustoa, joka päätti
numeroin 44 vastaan 6 liittyä
“markkinataloussaneeraajien” joukkoon ja päätti toteuttaa irtisanomiset.

YK:n ilmastokokous päättyi??

Ministeri puolustaa tehometsätaloutta

Valtionyhtiö työehtoja polkemassa
Finnairin toiminta ja tiedotus lakon
aikana on oma lukunsa sekin. Se
väläytteli esimerkiksi vuokratyövoiman hankkimista ulkomailta
aivan kuin siinä ei olisi ollut tarpeeksi, että työehtoja pyrittiin heikentämään. Tällaiseen loan heittoon
syyllistyi voittoa tekevä valtion
yhtiö! Eikö valtion yhtiöiden pitäisi
toimia esimerkillisinä työnantajina
jotka arvostavat työntekijöitään?

Näin siitä huolim atta, että
Porvooll a ei ole taloudellista
pakkoa irtisanomisiin. Pitkällä
aikavälillä kaupungin talous on
paremmassa tilassa kuin monen
muun kunnan talous.
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CANCÚN. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki ärsyyntyi
kuullessaan kansainvälisen Avaazkampanjaverkoston kovasta
kritiikistä Suomen metsäpolitiikkaa kohtaan. “Joissakin maissa
on sahattu kaikki metsät siilitukaksi, ja kun sitten pystytetään
yksi mänty johonkin, se on tiputanssin paikka! Sitten joku tulee
helikopterilla lentelemään metsiemme päälle ja sanoo, että olette
hoitaneet metsätaloutenne paskasti”.
“Suom en metsi en hiili nielun arvioitu pienenem inen ei ole
mikään luonnonlaki vaan seurausta poliittisesti asetetuista hakkuumäärien tavoitteista. Niinkuin kaikilla muillakin sektoreilla, tulisi päästöjä
lisäävistä poliittisista päätöksistä kantaa vastuu eikä pyrkiä piilottamaan
päästöjä”, ilmastovastaava Venla Virkamäki sanoo.
Lehtomäki kommentoi Suomen Luonnolle myös maamme sijoitusta
tuoreessa Climate Change Performance Indexissä (CCPI). Suomi on 57
maan listalla vasta sijalla 31, mikä oikeuttaa ilmastotyössä arvosanaan
“heikko”. “Minä näen lasin aina puoliksi täytenä: sijoituksemme nousi
viisi sijaa. Mielestäni tilanteemme on oikeasti parempi, sillä meillä on
aika konkreettinen suunnitelma vuoteen 2050. Lisäksi teemme, mitä
lupaamme, ja uusiutuvien energialähteiden tukemme ovat suuremmat kuin
monessa muussa EU-maassa”, sanoo Lehtomäki. Suomen sijoitusta
heikentää muun muassa turveteollisuuden suosiminen. Listan kärjessä
ovat Brasilia, Ruotsi ja Norja. Pohjalla ovat Saudi-Arabia, Kazakstan,
Australia ja Kanada.
Antero Nummiranta
Lähde: Suomen Luonto nettisivu

***

Cancúnista pohja ilmastosopimukselle
Cancúnin ilmastokokouksessa saatiin lopulta aikaan sopu, joka on
askel kohti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä EteläAfrikassa vuoden päästä. Suomalaisten kehitys- ja ympäristöjärjestöjen
mukaan sopimus samalla palautti uskon YK-järjestelmään. Lopputulos
jättää kuitenkin useita tärkeitä kohtia auki. Kahden viikon neuvottelujen
aikana osa teollisuusmaista - erityisesti Yhdysvallat, Japani, Kanada ja
Venäjä - madalsivat jo valmiiksi alhaisia odotuksia. Nousevat taloudet
Kiinan ja Intian johdolla puolestaan joustivat kannoissaan esimerkiksi
päästöjen seurannan läpinäkyvyyttä koskien. Nykyisellä mallilla edetään
noin 3,5 asteen ilmaston lämpenemiseen, Cancunin tavoite 2 astetta ja
Bolivian presidentti Evo Morales vaatii tiukkaa 1 asteen nousun
sietämistä.
Mitä tapahtuu Pohjolassa jo nyt: Toista talvea ennätykselliset
lumimassat Suomen etelärannikolla ja pakkanen paukkuu, vaikka arktiset
jäät sulavat. Uuden tietokonesimulaation mukaan Eurooppa ja PohjoisAasia voivat saada kylmiä talvisäitä, vaikka pohjoinen pallonpuolisko
lämpeneekin yleisesti ottaen. Talvet voivat viilentyä ja äärimmäisen
kylmien talvisäiden esiintymistodennäköisyys saattaa kolminkertaistua.
Simulaatiossa tarkasteltiin, mitä ilmakehässä tapahtuu, jos merijään
peittävyys Pohjoisen jäämeren itäosissa vähenee asteittain sadasta
prosentista yhteen prosenttiin. Tuloksena oli, että ilman lämpötila ja
tuulet reagoivat jääpeitteen vähenemiseen epälineaarisesti. Ilma lämpeni,
viileni, ja lämpeni jälleen. Kun meri on jäätön, se menettää lämpöään
ylläolevaan kylmään ilmakerrokseen. Kun ilma lämpenee Barentsin- ja
Karanmeren yllä, siitä näyttäisi seuraavan välillisesti kylmiä talvituulia
Eurooppaan. Entäpä sitten jos Golf- virtaa lakkaa lämmittämästä
Pohjolaa?
Antero Nummiranta

***

Porvoossa kaupungin työntekijät suorittivat ulosmarssin vastatoimena 41 työntekijän irtisanomisille. Porvoon 50 valtuutetusta 46
liittyi markkinataloussaneeraajien joukkoon.
voidaan sopeuttaa kaupungin esittämään tavoitemäärään ilman irtisanomisiakin. Henkilöstöjärjestöt
ovat ehdottaneet, että irtisanomisten sijaan henkilöstöä koulutetaan niihin tehtäviin, joita
jatkossa joka tapauksessa tarvitaan.
Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella ja että irtisanottavia henkilöitä
palkataan vakituisiksi sijaisiksi.
Työnantajaa neu vottel uissa
edustaneet virkamiehet hylkäsivät tarjouksen jonka kaupunginvaltuusto vahvisti. Meidän
työtämme tarvitaan, jotta kaupunkilaiset saavat tarvitsemansa

palvelut laadukkaasti, luotettavasti
ja taloudellisesti. Tuotamme mielellämme kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut, jos se meille
sallitaan, sanoivat työntekijät,
“Pahoi ttel e mm e u losmarssim me mah doll i se sti ai he uttam aa haittaa kaupunkilaisille.
Luotamme siihen, että kaupunkilaiset arvostavat tarjoamiamme
palveluita ja ymmärtävät, että
puolustamme niitä myös tällä
tavoin.” Henkilöstön vakuutukset
eivät kiinnostaneet Porvoon oikeistolais-demari konsensusjohtoa.
KÄ/Por voo

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

Kansanääni
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Terveyspalveluihin riittävästi määrärahoja
Helsingin Kampissa 7.10. Pro Kuntapalvelu-verkoston järjestäm ässä kansalai sten budjettiriihi-tilaisuudessa käsi teltiin
vanh ustenh oitoa ja terveyspal veluita ym. asioita suhte essa
Helsingin kaupungin budjettisuunnitelmiin.

K i rjoi ttaja on STP:n e du skuntavaaliehdokas (sit.) Helsingi ssä, se kä m i e l en te rveyde n
keskusliiton valtuuston jäsen

Til ai su u den avasi ve rk oston
puh ee njohtaja Ani ta Ke ll esViitanen kertoen samalla, mitä
m aai l m a Su ome l ta odottaa.
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä komitea ilmaisi jo v. 2000
huolestumisensa Suomen tilanteesta: Terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen supistuksista sekä kuntakohtaisten
säästöjen synnyttämästä epätasa-arvosta terveydenhoidon palveluiden saannissa.
Edelleen YK korosti, että julkisiin
terveydenhoidon palveluihin tulee
kohdentaa riittävästi määrärahoja.
Myös tuntemusta taloudellisten,
sosiaalisten ja sivistyksellisten
oikeuksien täytäntöönpanosta tulee
lisätä.
Lisäksi YK kehotti Suomea
varmistamaan, että kunnat tarjoavat
riittävät terveyspalvelut erityisesti
haavoittuville ryhmille kuten lap-

June Tuominen esitti vammaispalvelulain tapaan säädettäväksi
van h uspal ve l ul ak i a. Sirpa Ask o-Se l jovaara totesi k un tie n
panttaavan vanhuspalveluohjelmaa seuraavalle eduskunnalle.
ylläpitäminen. Keskus on monitoisille, vanhuksille, liikunta- ja
kehitysvammaisille. Suomea pyymikeskus. siellä on mm. vanhusten
asuntoja. Se tarjoaa kotipalveluja.
dettiin erityisesti raportoimaan
myös mielenterveyspalveluiden
Rakentamistukeakin saa, jos kotia
pitää remontoida yksilöllisten
saatavuudesta. Lisäksi raportissaan v.2007 komitea pyysi
tarpeiden mukaan. Keskus tarjoaa
Suomea torjumaan köyhyyttä ja
myös päivähoitoa ja ylläpitää
sosiaalista syrjäytymistä sekä
kerhoja muistisairaille. Tanskassa on
kehittämään sitä varten seuranlain myötä siirrytty pakollisiin
vanhuuslautakuntiin, kun Suomessa
tajärjestelmän.
on edelleen vanha järjestelmä eli
vanhusneuvostoja, joilla ei ole
Tanskan malli
Anita Kelles-Viitanen kertoi Tanslainvoimaa, jolloin niiden mielipikan mallista, jota on Tanskassa
dettä ei tarvitse kysyä.
kehitetty jo 25-vuoden ajan, Skaevingen kunta yhtenä esimerkkinä.
Tanskan vanhuuslautakuntiin
valitaan vaaleissa 60-vuotta täytTerveys- ja sosiaalijärjestelmä
siirrettiin yhden katon alle. Siellä ei
täneitä ehdokkaita. He osallistuvat
myös hoivan laadun seurantaan.
terveydenhoitoa rajata vain sairaiden hoitamiseen. Yhtä tärkeää on
Kun ihmisiä näin arvostaen kohennakoiva terveydenhoito ja kundellaan täydet oikeudet omaavina
talaisia aktivoiva oman terveyden
kansalaisina he voivat paremmin ja

pysyvät pidempään terveinä.
Valtuutettujen näkökantoja
Tuomas Wallgren (SDP) viittasi
alustuksessaan mm. perustuslain
19§:n oikeudesta sosiaaliturvaan.
Valtuutetut olivat aikalailla yhtä
mieltä mm. siitä, että vanhusten
palveluasuntoja puuttuu ja vanhusten hoito on hoidettu huonosti.
Omaa aktiivisuutta tukevia hoitopaikkoja tarvitaan. Alueellista
tasa-arvoa on tuettava ja vahvistettava. Terveyspalvelut ovat
rapautuneet. Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet. Ongelmien
ennaltaehkäisyyn ei ole panostettu.
Hoidon tasoon ja laatuun on kiinnitettävä huomiota. Kuka valvoo?
Peruspalvelut eivät pysy kasvuvauhdin mukana. Todettiin, että
työttömyys itsessään kärjistää ja
lisää ongelmia.
Yrjö Hakanen (SKP) totesi, että
plussaa oli, ettei Pajusen leikkauslistaa hyväksytty budjettivalmistelun perustaksi. Huonoa oli,
että raami hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja sitäkin Pajunen
vielä tiukensi. Tätä lautakunnat nyt
joutuvat toteuttamaan v. 2011.
Hakasen mielestä Helsinki ei ole
vararikossa. Verotulot kasvavat 120
miljoonaa euroa ilman veronkorotuksiakin. Nythän Helsinki korottaa
kunnallisveroprosenttiaan yhdellä
prosenttiyksiköllä 18,5 prosenttiin, mikä merkitsee vuodessa noin
200 euron lisälaskua / asukas.
Hakanen myös totesi, että kokoomus esti Helsingin tekemästä
omaa vanhuspalveluohjelmaa.
Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara
puolusti leikkauksia. Hänen mielestään Helsinki velkaantuu. Nyt on
leikattava, koska velkamme nousee
yli 2 miljardin v. 2011. Valtaisat

investoinnit yht. 670 miljoonaa
vaativat leikkauksia, eikä hänen
mielestään meillä ole kassavaroja.
Yleisön kommentteja
Vaikeavammainen June Tuominen
kysyi, eikö vammaispalvelulain
tapaan voitaisi säätää vanhuspalvelulaki, jolloin myös saataisiin
kotien muutostyöt ja muut palvelut
sekä tarvittaessa henkilökohtainen
avustaja, että voisi edelleen asua
kotona. Asko- Seljovaara vastasi,
että Paula Risikko antoi v. 2009
vanhuspalveluohjelman kunnille,
mutta kunnat eivät ole tehneet
mitään. Asia siirtyy seuraavalle
eduskunnalle, joka valitaan v. 2011.
Eräs omaishoitaja kysyi, kuka
voisi olla omaishoitaja, kun hänen
tulee olla riittävän terve ja kyvykäs.
Kun hän sairastui, niin hänellä
itsellään ei enää ollut lupaa olla
omaishoitaja. Kunnan tulisi tarjota
sijaista, ettei hoidettavan tarvitsisi
muuttaa pois kotoaan. Vihreiden
Sanna Vesikansa vastasi, että
omaishoitajakriteerit määrittelee
sosiaalivirasto, mutta päätökset
tehdään määrärahojen puitteissa.
Yleisöstä kysyttiin, miten meitä
kaupunkilaisia todella kuunnellaan,
kun ei esimerkiksi Asko Seljavaara
kuuntele koskaan mitään. Miten te
valtuutetut todella kuuntelette
meitä kaupunkilaisia?
Edelleen todettiin, että vanhenemisen prosessin loppupään
tarpeiden palvelut on saatava
kuntoon. Budjetti on tehtävä
tarpeiden mukaisesti sosiaalisten
oikeuksien turvaamiseksi.
Allekirjoittanut saattoi todeta,
että yleisön kanssa keskusteluun ja
kuulemiseen oli varattu jälleen
kerran liian vähän aikaa.
Rosa-Maria Keskivaara

Vanhusten palvelu vaatii kunnilta enemmän suunnittelua
Kansan ääni osallistui Joulun
alla kahteen vanhusten ja sairaiden asemaa käsitell eese en
kii ntoisaan sem inaariin. Tieteiden talolla (4.11.) käsiteltiin
vanhusten hoitoa ja asumista.
Suomen kansallismuseon auditoriossa pidettiin (9.11.) asiakasrakenteen, hoidon laadun,
h en ki löstön hyvin voi nn in ja
kustannusten erot Kilpa-hankkeen päätösseminaari.
Vanhukset vaaliteemana
Ikääntyneiden ja vanhusten asuminen ja hoito vaativat kunnilta ja
valtiolta yhä enemmän suunnittelua
ja sellaista uudenlaista ajattelua,
johon viimeisin gerontologinen
tutkimus ja erilaiset kokeilut ovat
antaneet arvokasta tietoa. Vanhusten hyvän elämän takaamiseksi
on parhaillaan tekeillä myös vanhuspalvelulaki. Kiviniemen hallitus ei sitä enää tee. Lain sisällöstä
ja velvoittavuudesta on aika aloittaa
keskustelu. Laissa tulisi määritellä
ikääntyneiden asema, osallisuus,
oikeudet, palvelut ja etuudet. Se
pitäisi kirjata tulevaan hallitusohjelmaan. Laki tulee eduskuntakäsittelyyn viimeistään ensi
kevään vaalien jälkeen. Tulossa on
myös EU- direktiivi, joka kieltää iän
perusteella tapahtuvan syrjinnän.
Vanhusten asumisen ja hyvän
elämän edellytyksiä ovat, että
instituutiot eivät nöyryytä jäseniään, eivätkä kohtele kaltoin tai
huonosti toisiaan. Kipupisteitä
ovat yksinäisyys, omaishoito,

laitokset, ns. myöhästyneet siirtymiset (eli vanhukselle ei löydy
ajoissa sopivaa hoitopaikkaa),
dementoituminen ja kuoleman
puitteet.
Ryhmällä on voimaa
Seminaarin karismaattisin puhuja oli
yleislääketieteen professori SirkkaLiisa Kivelä, joka varoitti yliampuvasta kotihoitokeskustelusta.
Terveelliseen elämään kuuluu paitsi
fyysinen ja psyykkinen myös
sosiaalinen ulottuvuus. Nykyinen
lääkärikoulutus perustuu yksilökeskeiseen ajatteluun. Ryhmätoiminta
on hyväksi miltei missä hyvänsä
muodossa: Ryhmäliikunnan ja
muisteluryhmien vaikutus on yhtä
hyvä kuin masennuslääkkeiden.
Samaan ikäryhmään kuuluvat ymmärtävät toisiaan. Ryhmällä on
voimaa. Kotihoito ei toteuta näitä
ryhmävoiman etuja. Ryhmä on
myös halvenpaa kuin yksilöllinen
terapiahoito. Ylikansallisten sijoittajien ja puhtaan markkinatalouden
aiheuttamista vaaroista vanhusten
palveluasumiseen professori Kivelä
puuttui vielä seminaarin jälkeenkin
Kirkko ja Kaupunki- lehden kirjoituksessaan seuraavasti: "Va nhusten palveluasuminen slummiutuu. Pieniä palvelutaloja ja
ryhmäkoteja jää tyhjiksi. Entä jos
sijoittajat eivät saakaan riittävästi
tuottoja ja siirtävät omaisuuttaan
tuottavampiin yrityksiin? Maahamme saattaa jäädä vain yksi tai
pari isoa yritystä. Nyt niin intohimoisesti tavoitellut markkinat

eivät toimikaan. Kilpailua ei ole, ja
hinnat nousevat. Pahin uhka on se,
että tuottoihinsa tyytymättömät
sijoittajat täydellisesti vetäytyvät
palveluasumisyrityksistä. Vanhusten hoidon järjestäminen on
kuntien lakisääteinen velvollisuus,
mutta markkinatalouteen ja suuriin
yrityksiin luottaneet kunnat ovat
heikentäneet osaamistaan palveluasumisen tuottamisessa. Kuntien
oman toiminnan rakentaminen ja
uuden osaamisen hankkiminen
kestää vuosia.
Kumpi on parempaa, yksityinen vai julkinen palveluasuminen?
Kilpahankkeessa on tutkittu yritysten, järjestöjen ja kunnallisten
asumispalveluiden eroja asiakasrakenteessa, hoidon laadussa,
kustannuksissa ja henkilöstön
hyvinvoinnissa. Lisäksi on selvitetty tilaajien ja tuottajien
kokemuksia kilpailuttamisesta ja
sen vaikutuksista. Hankkeessa on
kerätty laaja aineisto yli 150:stä
ikäihmisten asumispalveluyksiköstä ja vanhainkodista. Hanke on
toteutettu TYKES-ohjelman ja
Työsuojelurahaston rahoituksella.
Kilpa- hankkeen taustalla vaikuttivat hankintalaki ja ostopalveluiden kilpailutus. Kun kunta
ostaa palveluasumista tai mitä
tahansa ulkoista palvelua, tuijotetaan alkuun vain sopimushintaan. Palvelun tuotantokustannukset muodostuvat hoitopäivän
hinnasta, henkilöstökuluista ja

Kustaankartanossa löytyy asiantuntemusta
toimintakuluista. Lopullisissa
kuluissa olisi huomioitava myös
transaktiokustannukset eli tilaaminen, kilpailutus ja valvonta.
Laatuvarmennushypoteesina voidaan todeta, että laatua on vaikea
valvoa ja siitä on helppo tinkiä.
Espoo ja Vantaa ovat aktiivisia
kilpailuttajia Helsinkiin verrattuna.
Kunnan omaa tuotantoa ei kilpailuteta. Vain Helsingissä on
merkittävää omaa palvelutuotantoa.
Tutkimuksess a havaittua:
Halvinta tuotanto on aina kunnallisessa palveluasumisessa, jossa
myös selvästi liian vähän henkilökuntaa. Lääkkeitä (uni- yms.)
voidaan käyttää kustannusten
alentamiseen ja sitä tapahtuu eniten yksityisen palveluasumisen
puolella. Painoindeksi: asiakkaan
painonlasku on vähäisintä julkisen

palvelun puolella. Painehaavoja on
enemmän siellä missä työn kuormittettavuus on suurin. Työntekijöiden kuormitusta on eniten
järjestöjen palveluasumistaloissa,
mutta ne ovat myös parhaita sitoutuneisuudessa ja työntekijöiden
tyytyväisyydessä.
Tuot t avimmat ovat kiireisimpiä.
Yksityisellä puolella on eniten
hoitajia. Henkilöstön koulutustasolla ja asenteella on merkitystä.
Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaa liiallinen kuormitus, varhainen eläköityminen ja johtamisen oikeudenmukaisuus. Yksityisissä taloissa itsenäisyys on vähäisintä. Tehostetun palveluasumisen piirissä on huomattavasti
enemmän asiakkaita kuin vanhainkodeissa. Yksityisten osuus on
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Hesari?? Vieläkö se ilmestyy?

Hannu Kautto on STP:n eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan
vaalipiirissä
He lsi ngi n Sanom ien HS uu si
vastaava päätoimittaja metsänh oi taja ja San om an toi m i ttajakoulun käynyt Mikael Penti käin en M P (e del täjä Jan ne
Virkkunen on ylioppilas) kirjoitti april lipäivän ä 1.4. 2010
lehteensä jutun “Mies vaihtuu,
linja pysyy”. Suhtauduin siihen
ensin kuin harmittomaan aprillipilaan, mutta en silti syönyt
si ll iä e nk ä ju on ut k uravettä
päälle. Erittelevä tarkastelu toi
esiin monenmoista.
HS on sanomalehti, joka itse
ku tsu u i tse ään laatu leh dek si
(MP: HSn sisältö on ensiluokkaista) täsmentämättä asiaa. Väitteellä ei mielestäni ole perää. MP:
lehdellä on enemmän lukijoita kuin
koskaan. Tämä on valhe, sillä
levikintarkastuksen mukaan HS:n
levikki maanantaista lauantaihin
2000 oli 446972 ja 2009 vain
388642 sekä sunnuntaisin 517860
ja 451605. Lukijamäärä 2008 oli
958000 ja syksy 2009/kevät 2010
enää 940000. Levikki laskee, mikä
näkyy lehden levikin vimmaisissa
kasvattamisponnisteluissa. HS on
ykköslehti Uudellamaalla ja kakkoslehti muissa maakunnissa.
MP kirjoitti, että lehden periaatelinja pysyy. Sitä päivitettiin
viimeksi 1974: “Helsingin Sanomat on sitoutumaton päivälehti,
joka pyrkii edistämään ja vahvistamaan kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja
mielipiteen vapautta. Tehtäväänsä
lehti toteuttaa ensisijaisesti tasapuolisen, nopean ja luotettavan
uutisvälityksen avulla. Helsingin

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

Sitoutumattomuus tarkoittaa
sitä, että HS on porvarillinen
kapitalisteja puolustava ja työväen vastainen lehti. HS ymmärtänee kansanvaltaisuuden niin, että
alamainen (milloin meistä tulee
kansalaisia?) on vallankahvassa niin
kauan kuin pitelee kynää äänestyskopissa, mutta ei proletariaatin
diktatuurina. HSn oikeudenmukaisuus merkitsee sitä, että asiat
hoidetaan luokkatietoisesti valkoisten eli oikeiston mielen mukaisesti (hyvävelijärjestelmä ja maan
tapa). Työkansalla on oma oikeudenmukaisuutensa. HS antaa
ihmisten vapaasti olla mitä mieltä
tahansa, kunhan eivät tarjoa mielipidettään valtalehdelle tai ryhdy
valmistelemaan yhteiskuntajärjestelmän muutosta.

Sananvapaude sta tiedämme
kokemuksesta, että saa sanan-

HS ei ole uutisvälityksessään
tasapuolinen, sillä lehti välittää eri
maista erityyppisiä uutisia kuten
Venäjältä, Kiinasta, Kuubasta,
Korean demokraattisesta kansantasavallasta KDKT ja muista vastaavista maista, joiden talous
poikkeaa USAn hyväksymästä
taloudesta. Kapitalismista poikkeavista maista HS välittää kielteisiä ja pahantahtoisia uutisia.
Näistä maista HS välittää kyseenalaisia eli epäluotettavia tietoja.

"Laatulehden" linnake parhaalla tontilla Helsingissä: vasemmalla
pääposti ja takana Kiasma ja eduskuntatalo, oikealla valmistuva
musiikkitalo ja kuvaajan selän takana rautatieasema. Sieltä voidaan
kansaa manipuloida niin pitkään kuin se onnistuu.

HS ei määritä kantaansa itsenäisesti, vaan seuraa nöyristellen
USAn valtamedioita, jotka taas
välittävät USAn hallituksen ja

Vanhusten palvelu vaatii kunnilta .....
Jatkoa sivulta 6
yli 60 %. Vantaa ei sitoudu asiakkaaseen, toisin kuin Helsinki. Riski
jää yksityisen tai järjestön tuottajalle: jos asiakas lähtee, ei ole
velvollisuutta lähettää uutta asiakasta tilalle. Hintahaitarit ovat
suuret, 34 eri kustannuspainoryhmää ja ero halvimman ja kalleimman
välillä noin nelinkertainen.
Kustaankarton ylilääkärinä
toiminut Harriet Finne-Soveri
on siirtynyt tutkijaksi Terveyden
ja hyvinvoinnoin laitokseen (THL)
ja yritti lopuksi vastata kysymykseen, julkinen vai yksityinen
parempaa. Hän totesi, ettei annetui ll a mittarei l la ja tutkimusmenetelmillä voitu löytää selkeitä
eroja julkisen ja yksityisen välillä.
Asiakasrakenneanalyysissä nähdään selvästi, että valtaosa raskashoitoisista ja dementikoista painottuuu terveyskeskusten loppu-

MP: “Lehti tarjoaa lukijoilleen aineksia oman näkemykse n ja k ok onai sk u van m u odostamiseen”. Nyt meni HSn ja
lukijoiden näke-mykset sekaisin,
tosin tarkoi-tuksella, sillä lukija saa
HSn sirpaleisen porvarillisen näkemyksen, jota sanoo sitten omaksi
kokonaiskuvakseen. Näin indoktrinaatio eli ujuttaminen eli aatteeseen saattaminen toimii. Edellä
esitetyn perusteella on jo selvää,
että lukijan on paras mennä opintopiireihin perehtymään johdonmukaiseen maailmankatsomuk-seen
ja lukea työväenluokan perin-teistä
kirjallisuutta.

Sanomat määrittää kantansa itsenäisesti, riippumatta poliittisista
tai taloudellisista päätöksentekijöistä tai muista painostusryhmistä.
Tätä riippumattomuuslinjaansa
lehti seuraa myös päivittäisessä
uutisvälityksessään. Pyrkiessään
puolustamaan ja vahvistamaan
moniarvoisen yhteiskunnan kansanvaltaisuutta Helsingin Sanomat
kiinnittää erityisesti huomiota
mielipiteen vapauden toteutumiseen. Helsingin Sanomien käsityksen mukaan yhteiskunnan
tasapainoinen kehitys on mahdollinen vain silloin, kun kaikkia
kansalaisia palvelevan, monipuolisen tiedonvälityksen jatkuvuus on
taattu. Uutisvälityksessään Helsingin Sanomat pitää tavoitteena
sellaisen kokonaiskuvan muodostumista, joka koostuu kansalaisten
omaehtoisille ratkaisuille tarpeellisista tiedoista.”

vaiheen hoitoon. Silloin annetaan
eniten hoitoa. Onko painopiste
väärä? Pitäisi satsata jo sitä ennen
toimintakyvyn säilyttämiseen.
Seminaarin antina oli siis “nahkapäätös”. Ainakaan oikeiston “valinnanvapauden” apostolit palveluseteleineen eivät päässeet jyräämään. Palautepuheenvuoroissa
henkilöstön edustajat korostivat kunnallisen kokeneen ja riittävän henkilöstön (suositukset
THL) määrän vaikutuksia jo
pelkästään säästöinä ja laatuna palvelutuotannossa. Pysyvä henkilöstö tuntee alueensa ihmiset jo
sukupolvien takaa. Myös henkilöstön sitoutuminen työhönsä on
suurta. Siksi on tärkeää huolehtia
hyvin henkilöstöstä. On erikoisesti
kiinnitettävä huomiota johtamisen
tasoon, jossa on paljon parannettavaa.

Antero Nummiranta

MP kirjoi tti juttunsa ku in
juhlapuheen: “Lehdelle on erityisen tärkeää, että Suomi voi hyvin
niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Se tarkoittaa tervettä ja
kilpailukykyistä kansantaloutta
sekä suvaitsevaista ja heikoimmista
huolehtivaa yhteiskuntaa, jossa
sananvapaus on vahva ja tiedonvälitys monipuolista.” HS tukee
Elinkeinoelämän keskusliittoa EK
kilpailukyvyssä ja muussa, muttei
työväkeä. Kilpailukyvyn parantamisessa HS unohtaa heikoimpien
tukemisen. HS suvaitsee lakkojen
rikkureita, vaan ei lakkolaisia.

vapauden, jos perustaa sanomalehden tai radio- tai televisioaseman. Koska minulla ja tovereillani ei ole sellaiseen varaa,
olemme jo vuosikymmeniä sitten
koettaneet kirjoittaa HS:lle juttuja,
mutta HS ei julkaise niitä. HS vaatii,
että keskustelu on rakentavaa, ja tulkitsee sen omalla tavallaan. Toimittajillakaan ei ole sananvapautta, sillä
se on kustantajalla. MP arvelee,
että toimittajan kuuluminen johonkin järjestöön (vaikka ydinvoimaa vastustavaan) tai osallistuminen mielenosoitukseen
saattaa vaikuttaa toimittajien riippumattomuuteen. Itse HS ajoi
ydinvoimapäätöstä. Kokemuksesta myös tiedämme, että tiedonvälitys ei monipuolistu, kun porvarillista tiedonvälitystä laajennetaan, jota sanotaan monipuolistamiseksi, esimerkiksi kun kaupallisia televisiokanavia lisätään.
Samaa paskaa lapioidaan olohuoneisiimme useammasta töllön luukusta.
HS on k u i n sosi aal i de m okraattinen koira, joka heiluttaa
häntäänsä kaikille (paitsi kommunisteille). MP: “Haluamme
tehdä sellaista lehteä, jonka jokainen Suomessa asuva (...) voi kokea
omakseen”. MPn mielestä maailman asioista tulee kertoa viihdyttävällä ja hyväntuulisella tavalla.
Ihmettelen, kuinka esimerkiksi
Haitin maanjäristyksestä ja nyt
kolerasta voi uutisoida viihteellisesti.

MP: “Nykyajan maailma on
monimutkainen, ja sen haasteet
ovat valtaisat. Siksi toimitukselta
vaaditaan paljon.” Lehtijutuista
päätellen Sanoman toimittajakoulu
on täysin riittämätön. HSn toimittajilla ei ole asiantuntemusta varsinkaan kapitalistisesta järjestelmästä poikkeavista valtioista.

Tietämättömyydessään toimittajat
kirjoittavat rienaavia juttuja näistä
maista. Onko Sanoman toimittajakoulu istuttanut heihin sosialismin
ja kommunismin vastaisia stereotypioita ja kliseitä?
HSn uutisoinnista välähdyksiä, joiden perusteella kannattaa
lopettaa mahdollinen HSn tilaus: (1) HS vaikutti Suomen liittymiseen Euroopan unioniin, sillä se
puolusti EU-jäsenyyttä raivokkaasti. Näin HS huolehti kansasta,
jonka elinolot alkoivat pian heiketä.
(2) HS laati 2001 Kim Jong Ilin
Venäjän matkasta pääkirjoituksen
otsikolla “Surkea näytelmä Venäjällä”. Lapsellinen ja pahantahtoinen kirjoitus on täynnä sekä asiaettä ajatusvirheitä ja on esimerkki
keskinkertaisesta porvarillisesta
ajattelutavasta. (3) HS on maailman
lehtien joukossa lähes ainoa yhdysvaltalaisen propagandan kritiikitön perässähiihtäjä. (4) HS
jatkoi 2002 hysteeristä kirkumistaan Pohjois-Korean muka
myöntämästä “ydinaseohjelmasta”. Koko juttu on läntisen propagandakoneiston keksintöä, joka
perustuu yhdysvaltalaisten “tietolähteiden” olettamuksiin. (5) HS
paheksui 2003 Anneli Jäätteenmäkeä, joka uskalsi arvostella
hallituksen ja Paavo Lipposen
USAn myötäilyä sekä Irakin sodan
suhteen että laajemminkin. (6) HS
juhli 10.4.2003 Saddam Husseinin
hallinnon kaatumista CNNn tilaamalla tavalla. Väärennetyllä valo-

kuvalla bagdadilaisia kuvataan
syleilemässä yhdysvaltalaisotilaita
“vapauttajinaan”. Myöhemmin
vahvistetaan, että kuva on fotomontaasi. (7) HSn pääkirjoituksessa todettiin 10.1.2004 Bushin
Irakin hyökkäyksen valheelliset
perusteet. New York Times julkaisi
9.1.2004 vastaavan tekstin. (8) HS
kirjoitti 2005 pääkirjoituksissaan ja
kolumneissaan epäasiallisesti Zimbabwesta, Kiinasta ja Korean
demokraattisesta kansantasa-vallasta. Halpa propaganda edustaa
tietämättömyyttä ja pahaa tahtoa.
Lehden keskinkertaiset kirjoittajat
ovat mahdollisesti eurooppalaisen
neokolonialismin asialla tai ilmeisesti Washingtonin propagandakoneiston käskyläisiä. (9) HS
julkaisi 2006 sepitelmän Lockerbieturmasta. Kirjoitelmassa syytetään
perusteetta Muammar Gaddafia
yhdysvaltalaisen Pan-Amin liikennelentokoneen räjäytyksestä
1988 Skotlannissa Lockerbien yllä.
(HSn levikki on 10 vuodessa pienentynyt 10 prosenttia, eikä syyttä.)
Jan n e Vi rk k un e n i l m oi tti
8. 10. 2006 pääk i rjoi tu k se ssa
HSn tukevan Suomen NATOjäsenyyttä. Susan Kurosen tiedotustilaisuudessa 2007 oli runsaasti viestimiä. HSn politiikan
toimittaja väitti YLEn uutisten
haastattelussa, että hän on paikalla
7 päivää -lehden vuoksi, koska se
nykyään sanelee median sisäiset
toimintasäännöt eli myös Suomen
suurimman sanomalehden. HSn
Petteri Tuohiniemi otsikoi
15.6.2008 ulkomaan uutisten näkökulmapalstan kirjoituksensa: “Kansanäänestykset tyrannisoivat
EU:ta”. HS:ssa tutkija Olli Heinonen väitti 2008, että Irakilla oli
ydinohjelma, jonka “me” tuhosimme. Raporttien mukaan Irakilla
ei ollut ydinaseohjelmaa, ei muita
joukkotuhoaseita eikä valmiutta
niiden tuottamiseen. Heinonen ja
lehti yrittivät oikeuttaa USAn
hyökkäystä Irakiin jälkeenpäin. HS
uutisoi 16.2.2009, että Euroopan
“kustantajien liiton” eli medialiiketoiminnan päälobbarin Francisco Pinto Balsemao mukaan
mediapalveluissa markkinat ovat
ensisijaisia ja julkinen palvelu vain
täydentäisi niitä. Janne Virkkusta
närästi Ylen laajeneminen verkkoon
eli nettiin. HS:n Leo Pugin kirjoitti
2009, että Venäjä näkee vihollisen
uhkaavan lähes joka suunnalla. Hän
syyttää Venäjää “öykkäröinnistä”
ja “salaliittoteorioista” eikä mainitse
lännen taholta Venäjään kohdistuvia
uhkakuvia. (Mikä valtio on öykkäri? Mikä valtio epärehellisin
tekosyin oikeuttaa sotia eri puolilla
maapalloa? Katso kirja William
Blum, Rogue State - Roistovaltio.)
Jäl l e e n k e rran tote am m e ,
kuinka juhlallinen kirjoitus ja
käytäntö poikkeavat toisistaan.
MP heittää: “Pyrimme totuuteen
ja objektiivisuuteen ...”, peittäen
näin indoktrinaation. Pyrkimysväite on ristiriidassa lehden juttujen
todellisuuden mukaisuuden kanssa,
mikä havaitaan, kun niitä luetaan
epäillen, eritellen ja kyseenalaistaen. Periaatelinja jouduttiin 1970luvun alun poliittisissa paineissa
laatimaan näennäisen edistykselliseksi, jotta sen savuverhossa
voidaan hämätä lukijoita.

Hannu Kautto

Kansanääni

Sivu 8

Nro 6/10

Maahanmuuttajien kysymyksiä Suomessa
Minna Ekman
Palveluneuvoja
Inkoo

jäsentensä oikeuksista sekä Euroopan unionin vapaan liikkumisen
politiikka pyrkivät säätelemään ja
tukemaan maahanmuuttoa maailman hallitusten välisin sopimuksin.
Maahanmuuttoa ennen ja
nyt
Suomeen on muuttanut Ruotsin
vallan sekä Venäjän vallan ajasta
lähtien ulkomaalaisia. Ensi alkuun
muutto oli työperäistä (mm. ruotsalaisia, saksalaisia, ranskalaisia) ja vasta Suomen itsenäisyyden alkuaikoina vuosina 1917 1922 Suomeen tuli ensimmäisiä
pakolaisia (tuhansia!) Venäjän
vallankumouksen takia. Venäläisiä
tuli Suomeen myös vuonna 1922
(tällöin n 33 500 henkilöä).

Minna Ekman on STP:n eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan
vaalipiirissä
Työsken te lin m uutam a vuosi
sitten maahanmuuttajien työnsuunnittelijana. Työni oli mm.
kotouttamislain mukaisen henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman laatimi sta maah anmuuttajan koulutuksen, osaamisen, kielitaidon ja ammatin
perusteella. Kotoutumissuunn i te l m a pe ru stu u h aastatte luihin ja keskusteluihin, joiden
perusteella suunnitellaan suomen (tai ruotsin) kielen opiskelua ja myös toisinaan ammattia ja siihen valmistavaa koulutusta. Mone t maahanmuuttajat ovat m yös ol le et töi ssä
k otim aassaan, m utta m itään
ammattikoulutusta tai ammattitutkintoa heillä ei välttämättä
aina ole.
Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia suomen kielen opiskelun, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, maahanmuuttajan
omaehtoisen koulutuksen, ammatinvalinnanohjauksen ja kuntoutuksen, työharjoittelun, työelämävalmennuksen, valmistavan
opetuksen, lasten ja nuorten kotoutumisen tukemisesta sekä muiden
niihin rinnastettavien kohtuullisiksi
katsottavien kotoutumista tukevien
toimenpiteiden järjestämisestä.
Jotkut maahanmuuttajat ovat
kuitenkin niin innostuneita ja
motivoituneita saamaan työtä
mahdollisimman nopeasti saapuessaan Suomeen, että jättävät Suomen
kielen opinnot kesken tai eivät
aloita Suomen kielen opiskelua
lainkaan, vaan menevät mihin
tahansa työhön, jota vain saavat
(yleensä siivous, rakennus- tai
ravintolatyöt). Valitettavasti tällaisten Suomen kieltä taitamattomien työntekijöiden ongelmaksi
kuitenkin tulevat melko usein mm.
epämääräiset työsopimukset, työajat ja palkat.
Maahanm uuttajien kotouttami sen tarkoitu ksenah an on
luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäisen ja
tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet. Kotouttaminen
tarkoittaa viranomaisten toimia,
joilla maahanmuuttaja saadaan
osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Kotoisen
lainsäädäntömme, esim. vuonna
1999 voimaan tulleen kotouttamislain, lisäksi Kansainvälinen
siirtolaisjärjestö ja YK:n Kansainvälinen yleissopimus siirtotyöl äi sten ja hei dän perheen-

Toise n m aai lmansodan jälkeen ensimmäinen suuri maahan muuttajaryh mä (182 henkilöä) oli chileläisetpakolaiset, jotka
saapuivat 1970-luvulla paeten
sotilasdiktaattori Pinochetin vainoja. Seuraavaksi käynnistettiin
vietnamilaisten tuonti Suomeen
1980-luvulla. Ensimmäiset somalialaiset Suomeen sotilasdiktaattori
Siad Barren vainojen johdosta
pääosin 1990-luvun alussa. Somalian kansalaisia oli Suomessa v. 2008
lopussa 4919 ja äidinkielenään
somaliaa puhuvia oli 10 647 henkilöä; Euroopan suurin somaliyhteisö asuu Isossa-Britanniassa,
jossa v. 2001 oli 43 500 somalia.
Jugoslavian hajoamissotien vainojen aikana myös Suomeen pakeni
serbejä, albaaneja bosnian muslimeita ja kroaatteja vuosina 19901999. 2000-luvulla pakolaisia on
saapunut Afganistanista ja Irakista.
N yk yisin Su ome e n mu u te taan yleisimmin avioliiton vuoksi . On siis syytä muistaa, että
maahanmuutossa paljon julkisuutta saava pakolaisuus on vain
pieni tekijä! Vuonna 2009 Suomessa oli n. 233 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä (n. 4% Suomen
väestöstä) ja n. 155000 ulkomaan
kansalaista. Muita kuin kotimaisia
kieliä puhui äidinkielenään v. 2009
n. 207 000 henkilöä. Suurimmat
ulkomaalaisryhmät olivat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset ja
somalialaiset. Kotoutumiskoulutuksessa opiskeli vuonna 2009 n.
14 400 maahanmuuttajaa ja hiukan
yli 2900 maahanmuuttajaa oli
kotouttamiseen liittyvässä työharjoittelussa tms.
S u om en p ie ni v äe st ömä är ä – hu ol i t ule va isuuden hyvinvoinnista
Nykyään n. 56 % Suomen väestönkasvusta on seurausta maahanmuutosta. Vuonna 2006 yli
puolet maahanmuuttajista saapui
Euroopan Unionin alueelta, noin 17
% Aasiasta, 11% Venäjältä ja 7 %
Afrikasta. Muuttajat ovat pääosin
työikäisiä ihmisiä, joista vajaat
puolet, 10 000 henkilöä asettui
asumaan Uudenmaan maakuntaan.
Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja opiskelijoita on suomalaisissa
kouluissa ja oppilaitoksissa n. 35
000 henkilöä. Vuonna 2007 vieraskielisiä oli 4,2% kaikista peruskoulun jälkeisen, tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista.
Työ- ja elinkeinoministeriön
m u k aan Su om essa on täl l ä
hetkellä n. 20 000 maahanmuuttanutta, jotka etsivät työtä (ja ihan
vain vertailun vuoksi kerrottakoon,

että maailmanlaajuisesti työttömiä
on yli 1 mrd ihmistä!. Asiantuntijoiden mukaan Suomen kielen
taidon puute on keskeinen tekijä
mm. opiskelun epäonnistumiseen
sekä työllistymisvaikeuksiin. Auttava Suomen kielen taito on työelämässä välttämätön. Esimerkiksi
hoitoalalla maahanmuuttajien työllistyminen pysähtyy työnantajien
mukaan useimmiten puutteelliseen
kielitaitoon. Tosin yleisesti ollaan
myös sitä mieltä, että työnantajat
saattavat olla ennakkoluuloisia
maahanmuuttajia kohtaan ja asettavat heille kohtuuttomat kielitaitovaatimukset.
Yksi työnsaannin este on myös
oman maan opiskelutodistuksen
mahdollinen kelpaamattomuus
Suomessa. Yksityisen puolen työnantaja tosin saa itse arvioida
kelpaako ulkomainen opiskelutodistus, mutta julkisella puolella
opiskelutodistuksen kelpoisuus
selvitetään opetushallituksesta.
Monen maahanmuuttajan ammattitodistus on Suomessa riittämätön,
joten ammattilaisia on työttömänä.
Su omessa toim ii n 250 000
yritystä ja lehtitietojen mukaan
n. 6 000 (2,5%) on kansalaisuudeltaan ulkomaalaisten omistuksessa. Maahanmuuttajien perustamat yritykset työllistävät
1,2% kaikkien Suomessa toimivien
yritysten kokonaisliikevaihdosta ja
puolella niistä on palkansaajia.
Maahanmuuttajien yritykset vastaavat 1,5% kaikkien yritysten
kokonaisliikevaihdosta. Pääosa
yritysten perustajista on Suomen
lähialueilta ja muualta Euroopasta
(n 30%) ja Aasiasta (n.25%).
Oikeus sosiaalitur vaan
Maahanmuuttajalla on pääsääntöisesti oikeus asumisperusteiseen
sosiaaliturvaan Suomessa maahan
tulosta alkaen kuten muillakin
maassa asuvilla henkilöillä: lapsilisä, äitiysavustus, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha,
sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, lapsen hoitotuki, vammaistuki, erityishoitoraha, Kelan
järjestämä kuntoutus ja kuntoutusraha, kansaneläke ja perhe-eläke,
eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki, lasten kotihoidon
ja yksityisen hoidon tuki sekä
koulumatkatuki.
Työsk e n te l yyn pe ru stu vaa
sosiaaliturvaa ovat ansiosidonnaiset eläkkeet, tapaturmavakuutus sekä turva työtapaturmien
ja ammattitautien varalta. Työskentelyperustaista sosiaaliturvaa
hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt
ja Eläketurvakeskus.
Maahanmuuttajalla, jolla on
oi ke us k otou tu mi ssuu nn itel maan, on velvollisuus osallistua
kotoutumissuunnitelmansa laatimiseen sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman aikaisen toimeentulon
turvaava tuki, joka muodostuu
työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta. Kotoutumistuki myönnetään toimeentulotukena, kun
maahanmuuttajalle on vahvistettu
kotoutumissuunnitelma, jos hän ei
voi saada kotoumistukea työmarkkinatukena ja on toimeentulotuen tarpeessa. Toimeentulo-

tukea voidaan myös myöntää
kotoutumistukena maksettavan
työmarkkinatuen täydennyksenä,
jos asiakas on tuen tarpeessa.
Perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen lisäksi
sosiaalitoimi voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea asiakkaalle, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on etuus, jolla
taataan jokaisen oikeudeksi säädetty, perustuslain 19 pykälän 1
momentissa tarkoi tettu, välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukeen kuuluvat perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki sekä ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki,
jonka suuruutta voidaan eräissä
tapauksissa alentaa 20-40%, rakentuu perusosasta, johon kuuluvat
mm. ravintomenot, vaatemenot,
vähäiset terveydenhuoltomenot,
sekä vastaavat muut henkilön ja
perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot sekä puhelimen ja internetin käyttö.
Toimeentulotuen perusosaan
kuuluvat myös mm. vuokra tai
vastike, vesimaksu, lämmityskulut,
taloussähkölaskut, ja vähäistä
suuremmat terveydenhuollon menot. Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät ns. erityismenot,
joita ovat henkilön tai perheen
erityisistä olosuhteista aiheutuvat
menot esim. lasten päivähoitomenot tai muuttokulut, ja muut
kuin perusosaan kuuluvina tarkoitetut asumisesta aiheutuvat
menot. Ehkäisevä toimeentulotuki,
esim. vuokrarästit, on tarkoitettu
henkilön ja perheen sosiaalisen
turvallisuuden ja toimintakyvyn
edistämiseksi. Tuki on riippumaton
siitä, onko henkilö tai perhe oikeutettu toimeentulotukeen.
Keskustelu maahanmuutosta Suomessa - luuloja,
pelkoja ja asenteita
On selvää, että maahanmuuttajat ja
heidän tapansa ja erilaiset kulttuurinsa saattavat tuntua uhkaavilta
pitkään Euroopan laitamilla eristyksissä eläneistä suomalaisista.
Pelkoa vierasta ja uutta kohtaan
ilmaistaan monin eri keinoin sanomalehdissä ja televisiossa, kadulla,ravintoloissa, julkisissa kulkuvälineissä, työpaikoilla, virastoissa
ja kouluissa - uhkaillen, vähätellen,
rasistisin keinoin tai jopa väkivallalla. Julkisessa keskustelussa
valitetaan usein maahanmuuttajien
saamista sosiaalietuuksista, joita
pidetään vain “suomalaisille”
kuuluvina etuoikeuksina.
Olisi kuitenkin hyvä muistaa,
että sosiaalietuudethan perustuvat
eduskuntamme säätämiin lakeihin,
jotka valmistuvat hyvin pitkälle
kansallisen ja eurooppalaisen
virkamies- ja lainsäädäntöyhteistyöhön perustuen, joiden taustalla
on asiantuntijoiden ja tutkijoiden
selvityksiä, tutkimuksia ja lausuntoja sekä erilaisten järjestöjen ja
yhteisöjen mietintöjä. Kaikilla
Suomessa asuvilla on oikeus hakea
toimeentulotukea! Tiedetään, että
käytännössä monelta suomalaiselta
työttömältäkin tai osa-aikatyöläiseltä jää hakematta heille kuuluvaa toimeentulotukea ns. “kahden
luukun ja kyykytyksen” vuoksi,
sillä osa etuuksista haetaan ja
myönnetään Kelasta, kun taas
toimeentulotuki on kuntien sosi-

aalitoimen hoidettavana.
Yh den vertai suu s on peru soi ke us ja oikeudenmukaisessa
yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä
tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen,
työntekoon ja erilaisten palveluiden
saamiseen. Suomi on itsenäistymisestään asti asettanut tavoitteekseen olla sivistys- ja hyvinvointivaltio, jossa heikoimpienkin
kansalaisten toimeentulo turvataan
yhteisvastuullisesti. Muistutan
vielä, että maahanmuuttokeskustelussa pakolaisten osuus on
todella marginaalinen ja lähtökohtaisesti Suomeen tulevat maahanmuuttajat tulevat etsimään
työtä.
Suomessa, kuten muissakin
Pohjoismaissa on myös keskuste ltu maahanmuuton helpottamisesta perustellen sitä inhimillisillä syillä sekä Suomen kansantalouden kestokyvyn ylläpitämisellä. Kolikon toisena puolena
on kuitenkin se, että koulutetun
työvoiman saatavuus tuottaa ongelmia, vaikka EU:n ulkopuolella
asuu ihmisiä, jotka olisivat halukkaita tulemaan tänne töihin. Monilla
koulutetun työvoiman aloilla ei ole
kuitenkaan kysyntää Suomessakaan
- esim. useita satoja työttömiä
tohtoreita ja kymmenen tuhatta
työtöntä maisteria Suomessa syksyllä vuonna 2010! Totta on myös
se, että maahanmuuttajien rahalähetykset ovat monessa kehitysmaassa merkittävä, virallista
kehitysapuakin suurempi, tulonlähde. Lähtömaiden kannalta ammattitaitoisen työvoiman lähtö on
myös ongelma - lähtömaat menettävät parasta työvoimaansa. Toisaalta jotkut ovat sitä mieltä, että
maahanmuuttajista on tulossa
työmarkkinoiden kurjalistoa, joiden
avulla murretaan mm. palkkausta ja
työlainsäädäntöä.
Vanhasen-Kiviniemen hallitus esit tää muut oksia
kotoutumislakiin
Hallitus on esittänyt syksyllä 2010,
että maahanmuuttajien kotoutumislaki koskisi jatkossa kaikkia
maahanmuuttajia. Esityksessä
todetaan myös, että kaikkien
maahanmuuttajien tulisi saada
perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista
rekisteröidessään oleskeluoikeutensa tai saadessaan oleskeluluvan.
Perustietoa jaettaisiin painettuna
materiaalina sekä sähköisen verkkopalvelun kautta. (Monet maahanmuuttajat saavat kylläkin jo nyt
perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta mm. työvoimatoimistoista ja Kelasta). Esityksen mukaisesti turvapaikanhakijoiden vastaanotosta säädettäisiin jatkossa
omassa laissaan, josta hallitukselta
on tulossa esitys myöhemmin tänä
syksynä.
Hallitus esittää lisäksi, että
maahanmuuttajat ohjattaisiin
alk u k artoi tuk se en , jonka tavoitteena on selvittää maahanmuuttajan yksilölliset tarpeet
kotoutumiskoulutukseen ja muuhun koulutukseen tai ohjata suoraan työelämään. Alkukartoitukseen olisivat oikeutettuja työttömät
maahanmuuttajat sekä toimeentulotuen maahanmuuttaja-asiakkaat. Myös muut voivat hakeutua
alkukartoitukseen. Nykyisessä
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MEITÄ HUIJATAAN!
Vuosia meitä on huijattu väittämäl l ä i l m an pi e ni n täkään
näyttöä, että maassa ti kittää
e l äk e pom m i . Vi h doi n vi i m e
vuonna (31.9.10) Tilastokeskus
te ki m u ll i stavan e nn u stee n ,
jolla se “todistaa” väestön hurjan ikääntymisen todeksi. Sen
mukaan 1976-2005 syntyneistä
1 860 594 on vuonna 2070 hengissä ja maassa 1 786 917 (96,0
%) siis lähes jokainen. Jo tämä
osoittaa, että ennusteessa ei ole
totuuden häivää. Tällä hetkellä
kaudella 1916-45 syntyneistä 2
377 098 h en ge stä ol i vii m e vuonna maassa ja hengissä 943
985 (39,7 %).
Ennusteen mukaan tänä vuonna
yli 64 vuotiaiden määrä kasvaisi
943 985 henkeen, mutta aiemman
kokemuksen perusteella se jäänee
pienemmäksi. Joka tapauksessa
tämä tiedetään hyvin tarkasti.
Vuosina 1990–05 syntyi 900 603
henkeä. Tilastokeskuksen mukaan
heistä jokaisen (100 %) pitäisi olla
elossa vuonna 2070 ja lisäksi 197690 syntyneestä pitäisi 80 vuotiaina
ja sitä vanhempina elää 886 314
henkeä (92,3 %) siis yhteensä 1 786
917 (96,0 %). Mutta kun aina joku
muuttaa pysyvästi ulkomaille ja
kun kuolemakin korjaa satoaan, niin
vuosina 1976-2005 syntyneestä 1
860 594 ihmisestä ennustekauden
lopussa on hengissä yli 64 vuotiaana enintään 846 089 (45,5 %).
Väestön ik ääntym isennu ste
on suu re sti ja tie toisesti l ii oi tel tu . Tilastokeskuksen ennusteessa on vuoden 2070 kohdalla liikaa ikäihmisiä vähintään 940
828 (111,2 %) henkeä. Eläkevakuutusyhtiöt ovat saaneet, mitä ovat
halunneet!
Tähän liittyy myös ns. huoltosuhde. Se tarkoittaa alle 15 ja yli
64 vuotiaiden eli huollettavien
määrää suhteessa sataa työikäistä
kohti. Tilastokeskuksen mukaan
vuonna 2020 huoltosuhde olisi 65
huollettavaa, mutta 2060 peräti 79
huollettavaa sataa työikäistä kohden. Vuonna 1960 huoltosuhde oli
huonoin eli tasan 60. Kun Tilastokeskuksen ennusteesta korjataan
yli 64 vuotiaiden määrä sellaiseksi
kuin se näyttää toteutuvan, niin

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

“1946–50 syntyneet suuret ikäluokat ovat jo 60–65 vuotiaita. 1951–
90 syn tyvyys väheni 1. 054 h e n ge l l ä vu osi ttai n , m u tta si i tä
huolimatta ennuste väittää, että kaudella 1991–2055 yli 65 vuotiaiden
määrä lisääntyy joka vuosi 26.673 hengellä!”
vuonna 2025 huoltosuhde on huonoin - 59 huollettavaa sataa työikäistä kohden. Sen jälkeen huoltosuhde paranee. 2040 se on 54 ja
sille tasolle se näyttää jäävän, ellei
syntyvyys kasva ennustetta nopeammin.
Eläke vak u utusyhti öi ll ä on
todella mahtavat eläkerahastot,
joita ei kukaan omista, mutta joita
ne käyttävät omiin ökypalkkohin
ja palkkioihin, mutta lisäksi ja pääasiassa kapitalistit käyttävät niitä
monenlaisiin osake-, kiinteistö-,
arvopaperi- ja tavara-, termiinisekä mielikuvituksellisiin kaiken
maailman johdannaisvedätyksiin.
Eläkepommin ja väestön raju ikääntymisen idea keksittiin kauan sitten
sitä varten, että niillä voitiin
perustella eläkerahastojen kasvattaminen. On selitetty, että väestö
ikääntyy, joten telmaksuja pitää
nostaa reippaasti. Samalla on
korostettu, että ennen muuta työntekijöitten maksuosuutta on korotettava. Työnantajien osuutta ei voi
nostaa, sillä se, kuten väitetään,
vaarantaa kilpailukyvyn.

Maahanmuuttajien kysymyksiä Suomessa
Jatkoa sivulta 8
laissa ei ole alkukartoitusta lainkaan. (Tosin eräänlainen alkukartoitus voidaan tehdä nykyisen
kotoutumislain puitteissa käytännössä lyhyenä 5-10 min. haastatteluna yleensä työvoimatoimistoissa, mikäli maahanmuuttaja
ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi). Esityksen mukaisesti
alkukartoituksen perusteella viranomainen arvioisi, tarvitseeko maahanmuuttaja varsinaista kotoutumissuunnitelmaa, joka sisältäisi
suunnitelman kotoutumiskoulutuksesta ja muusta tarvittavasta
tuesta työllistymisen edistämiseksi. Kotoutumissuunnitelmaan
olisi oikeus kaikilla niillä maahanmuuttajilla, joiden katsottaisiin
sitä tarvitsevan alkukartoituksen
perusteella.
Asian tuntijoi den näke myksen mukaan hallituksen esityksen
mukainen kotoutumislain toteutuminen lisäisi kotoutumissuunnitelman piirissä olevien maa-

hanmuuttajien määrää, sillä nyt
kotoutumissuunnitelmaan ovat
oikeutettuja vain työttömät ja
toimeentulotukea saavat maahanmuuttajat. Esityksen tavoitteena
on, että maahanmuuttajat ohjataan
nykyistä nopeammin kotoutumiskoulutukseen, joka sisältäisi kieliopintoja (suomi/ruotsi) ja yhteiskunnallista tietoa Suomesta.
Näh täväk si jää, mi ten h all ituk se n e si tyk se n m uk ai se n
kotouttamislai n toi meenpano
toteutuu käytännössä. Toivottavasti alkukartoituksesta ei tule
eräänlaista “alkukarsintaa”, jossa
maahanmuuttajat luokitellaan kyllä
tai ei -potentiaalisiin tulijoihin.
Uskoisin, että useimmat maahanmuuttajat tarvitsevat ainakin
Suomen kielen opintoja sekä tukea
ja apua työllistyäkseen Suomessa.
** *
Tämä toimituksen lyhentämä artikk eli on k ok o naisuud essa a n luettavissa Kansan äänen kotisivulla

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

Kaikesta huolimatta eläkerahastoja halutaan kasvattaa eläkkeiden tasoa heikentämällä, eläkkeelle pääsyn estämisellä, eläkeiän
pidentämisellä ja työntekijäin
eläkemaksuja korottamalla, mutta
tälle halulle ei ole ollut hyviä
menneiden aikojen (teollistamista
tukevia) perusteluja. Rahastojen
kartuttaminen onkin yhä enemmän,
ellei yksinomaan koti- ja ulkomaisten kapitalistien rikastumisen
keinoista. Siksi heidän edusmiehensä, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK), vaatii - ja kovin hartaasti! - milloin mitäkin huononnuksia toteutettavaksi. Hiljattain (HS 20.11.10) se vaati
eläkkeelle siirtymisen alaikärajan
nostamista nopealla aikataululla 65
ja hitaalla 67 vuoteen. Sitä EK
perustelee aiempaa muka paremmalla tiedolla eliniän pidentymisestä.
Kuten tiedetään enn usteita
voi esittää kuka tahansa, mutta
ne eivät koskaan ole vakuuttavia.
Vakuuttavuus saadaan vasta, kun
perustelut esittää virallinen ja
kaiken arvovallan omaava taho. Se
taho on Tilastokeskus. Se voi
esittää ihan mitä hyvänsä, sillä sen
sanoma on ainoa ja lopullinen
totuus. Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja
Eläketurvakeskus (ETK) sanovat,

että heidän asiansa ei ole asettaa sen
tietoja kyseenalaisiksi. Ja kuten
näyttää sitä eivät uskalla tehdä
ketkään muutkaan.
Eläkerahastojen kasvattaminen tavalla tai toisella on eläkevakuutusyhtiöiden kannalta tarpeen, sillä sijoituksissa maailman
rahamarkkinoilla voi tulla ja on jo
tullut reippaasti takkiin. Niitä
tappioita eläkevakuutusyhtiöt
eivät suuremmin sure. Ne tietävät,
että kansan käsi on karttuisa.
Kaikissa peleissä myös rahapelissä
niin suurissa kuin pienissäkin,
toisen häviö on toisen voitto ja aina
ja viimekädessä vain yksityiset
kapitalistit voittavat ja työläiset häviävät. Työläiset maksavat tappiot!
Vuosia on huijattu hokemalla,
että kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle työvoima loppuu. Ketään ei kiinnosta se, että
poikkeuksia lukuun ottamatta,
suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä,
eikä työvoima ole loppunut - vain
työ on vähentynyt. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2000 työikäisiä oli 3,49 miljoonaa, 2050 heitä
on suunnilleen saman verran. Jos
kasanterveys, koulutus ja työllisyys hoidetaan kuten pitää eikä
ihmisiä syrjäytetä työvoiman
ulkopuolelle, niin silloin neljänkymmenen vuoden kuluttua työvoimaa ja eläkemaksujen maksajia
on reippaasti nykyistä enemmän,
mutta työtä ja eläkeikäisiä nykyistä
vähemmän.

Kai Kontturi

Jyrki Kataisen logiikka ja 8 miljardin osingot
Valti onvarainm ini ste ri Jyrki
Katainen myönsi eduskunnan
keskustelutunnilla, että pääoman alhainen verotus on epäoi k e u de n m u k ai sta. Verotu s
edustaa siis vääryyttä. Katainen
k an n attaa se n k orottam i sta
oikeudenmukaisuussyistä. Samalla hän esitti varauksen, että
pääomaveron korottaminen ei
saa haitata yritystoimintaa ja
sen tuottamaa työllisyyttä.
Lisäksi hän asetti pääomaveron
korotuksen ehdoksi verotuksen
kokonaisuudistuksen. Kataisen
logiikan mukaan epäoikeudenmukaisuudella eli vääryydellä eli
pahuudella tuotetaan hyvyyttä eli
työllisyyttä. Heti on sanottava, että
koska pääoman lisäys, voitto ja
riisto ei ole mahdollista muuten kun
riistämällä työtä eli järjestämällä
työpaikkoja riistettäville työläisille. Siis tehdään samalla tavalla
kuin lehmille, jotka kytketään
parteen, jotta niitä voidaan lypsää.
Jos siis pahuudella tuotetaan hy-

vyyttä, niin kysymyksessä on
jesuiittamoraali: tarkoitus pyhittää
keinot. Sodalla tuotetaan rauhaa,
väkivallalla sopua, raiskaamalla
tyydytystä jne. Kysymys on siis
tavoitteiden ja keinojen suhteesta.
Historia on antanut riittävästi
todistusaineistoa, että keinot
määräävät tavoitteen. Ta voite
sisältyy mahdollisuutena keinoihin. Jesuiittamoraali on objektiivisen logiikan vastainen. Pahuudella tuotetaan lisää pahuutta.
Sodalla synnyttetään uusia sotia.
Väkivalta aloittaa koston kierteen.
Vanha verikosto on tästä esimerkkinä.
Pääoman lievennetty verotus
ei luo työpaik koja vaan suurempi a voittoja. Vaikka voitot
ovat koko ajan kasvaneet, työttömyys on lisääntynyt. Vaikka
Suomi on nyt taloudellisessa kriisissä, osinkoja jaetaan yhtiöveron
korotuksen pelossa 8 miljardia tänä
vuonna. Noilla osinkorahoilla
poistettaisiin Suomen valtion kestävyysvaje, jos nuo rahat olisivat

Suomen kansan eli niiden yhteisessä
eli valtiollisessa omistuksessa,
jotka nuo osinkorahat ovat työllään
luoneet.
Jyrki K atai nen ei ole pohjimmiltaan paha mies. Kaikki
johtuu vain siitä, että hän on nuori,
lapsellinen ja idealisti. Tosimusta
porvari ei olisi ikinä myöntänyt,
että pääomaverotus on epäoikeudenmukaista. Tunnen jotenkin
isällistä sääliä nuorta Kataista
kohtaan. Häntä käytetään hyväksi
vireän muistin ja verbaalisten
kykyjensä vuoksi. Nuorukaisen
suurin hyväksikäyttäjä on Elinkeinoelämän Keskusliitto. Tämä on
lastensuojeluilmoitus.
Heikki Typpö
Kor jaus
Edellisessä numerossa takapalkissa Esko Auervuolteen ja
Reijo Katajarannan vaalipiiri
oli merkitty Etelä- Karjala. Se
tulee olla Kymen vaal i-piiri
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Työväenpolitiikkaa työkansan ja ..
Uudenvuodentervehdykset 2011
Kommunistien Liitto ry
Suomen Työväenpuolue rp
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
KTP:n Helsingin Piirijärjestö ry
Kommunistien Her manni-Val lilan
osasto ry
KTP:n Itä-Helsingin osasto ry
Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistys ry
Hermannin Naiset ry
Juche-aatteen Opintoyhdistys
H äm eenl innan Si v is ty s- j a Kulttuurityö ry
Kominform
Larmo Lehtola
Helsinki
Aini Seppänen
Eila Pulkkinen
Sodan ja Fasis- Carita Tossavainen
m i n v a s t a i n e n Veikko Tossavainen
Työ ry hallitus
Eino Lindroos
Veljekset Hynynen
Timo Kangasmaa
Ari Kukkonen
Reijo Katajaranta
Irja Kukkonen
Juho Haavisto
Rosa-Maria
Esko Auervuolle
Keskivaara
Paavo Heikkinen
Antero Nummiranta
Seppo Harjunpää
Mämmiveikko
Ville Rahikainen
Espoo
Helsingin Betoniraudoittajat
Hannu Kautto
Rl:n os. 280
Tommi Lievemaa
Jouko Pääkkö
Esko Auervuolle
Helsinki
Bertta Laine
Ingrid Hämäläinen
Tarja Männikkö
Heikki Männikkö
Hannele Salava
Janne Rahikainen
Miina Vuorinen
Ville Rahikainen
Pekka Tiainen
Esko Auervuolle
Riitta Auervuolle
Eila Huittinen
Reijo Katajaranta
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Tuntematon
Riitta Väisänen
Veikko Väisänen
Senja Väisänen
Heikki Sipilä
Tapio Mäenpää
Tauno Wallendahr
Sirpa Mittilä
H. Liimatainen
Harri Jalo
Simo Heikkinen
Paavo Heikkinen
Kaarina Heikkinen

Jorma
Mari
Vili
Beda Lampila
Tuukka
Teemu
Leo M. “Robin Hood”
Nieminen
Tuusula
Esa Koivisto
H. Koivisto
Iida Koivisto
Jouko Keränen
Esko Koivisto
J. Koivisto
Teemu Heinämäki
Markku Nieminen

Hämeenlinna

Humppila

Sirpa Kukkonen

Pasi Ranki

Tauno Pirttilä

Haapajärvi

Turenki

Tampere

Jorma Talikka

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

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

Nokia
Erno O. Laitinen

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

Oulu
Paavo Junttila
Saara Lehtomaa
Olavi
Taisto
Ilkka
Antero
Marjatta
ASBESTKAMP
85.
Paulina Colland

Hyvää Naton-, uusliberalismin- ja ilmaston lämpene- Wäinö Pietikäinen
misen vastaista vuotta 2011 kaikille Kansan äänen Hannu Kukkonen
lukijoille ja ystäville

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

Elvi ja Heikki Siikaaho

Mäntsälä
Ari Kivivirta
Merja Kivivirta
Salla Kivivirta
Saana Kivivirta
Porvoo
Kaija Siippainen
Teresia Wahrman
Pertti Pitkänen
Tuukka Wahrman
Aune Manelius
Matti Wahrman
Pirkko Nokkala
Tommi Wahrman
Kalevi Wahrman
Hannu Ikonen
Yrjö Nieminen
Pekka Kokkinen
Hannu Henttonen
Vera Wahrman
Sune Borgman
Timo Nieminen
Raasepori
Peter Björklöf

Risto Lajunen
Timo Turunen
Mauri Rintala
Galina Rintala
Raisio
Matti Järvinen
Rauha Helenius
Soile Lahti
Nadja Järvinen
Olga Grigoryeva
Salo/Pertteli
Heikki Typpö
Loimaa
Juha Kieksi
Pori

Hämeenkyrö
Marja Kangasniemi
Jorma
Kangasniemi
Jämsänkoski

Costa Rica
Timo Partanen

Reino Welling
Mirja Welling
Erkki Flyktman
Lahti
Anja Saarikko
Timo Saarikko
Leena
Juha Forss

“EKP:n julistama markkinavoimien Joulurauha on päättynyt!
Hannu Ikonen”.

Toverit! Yön jälkeen aurinko nousee. Aamu sarastaa jo. Taistelumieltä! Heikki Männikkö

Kuopio
Juhani Tanski

Evgenia HildenJärvenperä

Joensuu

Rauma

Veijo Saarelainen
Arvo Kettunen
Erkki Kukkonen

Hiski Henttula

Mary Andersson
Anita Salven
Heikki Häkkinen
Edit Pöntynen
Seppo Keränen
Arvo Keiskander
Taina Tarvonen
Johan Wiman
Reino Halttu
Maire Wilkman
Ritva Toimi
Mikko Anttila
Pentti Katainen
Rainer Andersson
Mats Nordlund
Riitta Vainionpää
Toivo Hakkarainen
Mauno Harjunpää
Jorma Talikka
Eija Tolonen
Eero Saareinen
Merja Andersson
Esa Salomaa

EU:n vastainen Kansanrin tama toi vottaa k aikille EU-politiikan vastustajille hyvää ja tuloksekasta uutta vuotta. Yhdistäkäämm e voim amm e EU :ta ja u u sl i be ralismia vastaan.
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Tarvitaan kansaned ustajia ajamaan Suomen
itsenäisyyd en palauttamista
Itsenäisyyspäivänä 2010 järjestivät useat sodan ja Naton vastaiset sekä EU:n vastaiset ja EU-kriittiset
kansalaisjärjestöt mielenilmauksen Helsingissä Kiasman aukiolla. Tilaisuudessa vaadittiin maamme
itsenäisyyden ja puolueettomuuden palauttamista sekä Nato-jäsenyyden torjumista. “Tänään tulee
lunta tupaan ainakin etelä suomalaisille. Siihen olemme tottuneet, sillä poliittisesti on lunta tullut
tupaan jo pitkän aikaa. Kyllä me tämänkin kestämme. Ei tämä ole pysyvä lumi, sillä kevään tullessa ne
poliittisetkin lumet tuvasta sulavat”. Näillä sanoilla Antti Pesonen Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja
avasi Suomen itsenäisyyttä, puolueettomuutta ja liittoutumattomuutta kannattavien kansalaisjärjestöjen
mielenilmauksen Suomen valtiollisen itsenäisyyden palauttamisen puolesta.

Itsenäisyyspäivänä lumisateessa puhumassa Aune Mänttäri. Hänen vierellään IPU:n Antti pesonen
Valt iollinen it senäisyys
voidaan palauttaa
Antti Pesonen totesi edelleen:
“Tänään itsenäisyyspäivänä EUSuomi ei ole enää valtiollisesti
itsenäinen. Valtiollinen itsenäisyys
sisältää ainakin seuraavat tunnusmerkit: (1) muista valtioista
riippumattoman lainsäädäntövallan
ja (2) siihen nojaavan tuomioistuinlaitoksen sekä (3) itsenäisen
ulkopolitiikan. Mitään näistä
valtiollisen itsenäisyyden tunnusmerkeistä ei Suomella tänä päivänä
ole. Kuitenkin kasvava osa suomalaisista tiedostaa nykyisen
tilanteen ja sen, että meiltä puuttuu
hyvinvoinnin, turvallisuuden ja
kansanvallan perusta eli valtiollinen
itsenäisyys. Menetetty valtiollinen
itsenäisyys voidaan kuitenkin
palauttaa. Eduskunnan enemmistön
päätöksellä voimme ratkaista Suomen eroamisen EU:sta. Tähän
tietysti tarvitaan hieman nykyisestä poikkeava eduskunta. Sen
valitseminen on kansalaisten käsissä. Siksi tulevat eduskuntavaalit
ovat hyvin tärkeät. Niissä ratkaistaan Suomen suunta tuleviksi
vuosiksi ja suurin muutos mitä
eduskuntavaaleissa voi tapahtua on,
että eduskuntaan valitaan viimein edustajia, jotka vaativat
Suom e n valti oll i sen i tse n äi syyden palauttamista ja tuovat
esille vaihtoehdon EU:sta eroamiseksi”.
Sotalaitos muutettava takaisin
puolustusvoimiksi
Sodan ja Fasisminvastainen työ
ry:n puheenjohtaja Tim o Kangasmaa vaati Suomeen takaisin
puolustusvoimia: SFT järjesti jo
30.11.10 pienimuotoisen mielenilmauksen eduskuntatalolla. SFT:llä
on tavoitteita, joita toimme tässäkin
tilaisuudessa esiin: (1) Suomi tulee
irrottaa Naton talutusnuorasta, (2)
Suomen sotalaitos tulee palauttaa
hyökkäysvoimasta takaisin puolustusvoimaksi, (3) suomalaiset
sotilaat kotiutettava sotatoimista

maailmalta, (4) sodan valmisteluun
käytettävät määrärahat vähennettävä tasolle, jotka vastaavat normaalien puolustusvoimain ylläpitokuluja ja (5) maamme poliittinen suunta muutettava takaisin
puolueettomuuspolitiikaksi siten,
että sodan- ja rauhankysymyksissä
poliittinen johtomme on ehdottomasti rauhan puolella. Pidämme
tärkeänä asemäärärahojen supistamista ja niiden käyttämistä mm.
koulutukseen, terveydenhoitoon,
eläkkeisiin, sosiaaliturvaan jne.
Samana päivänä 30.11. eduskunta
päätti tämän vuoden neljännestä
lisätalousarviota, jossa oli varattuna
lisämäärärahana 162 milj. euroa
uusien aseiden hankkimiseen, mutta
ei senttiäkään työttömien toimeentuloturvan parantamiseen. Rahaa
löytyy, mutta ei tavallisen kansan
hyödyksi. Koemme tämän huolestuttavana siksikin, että armeija on
meillä muuttunut puolustusvoimista hyökkäysasein varustetuksi
Nato- sovitteiseksi sotavoimaksi.
Näistä asioista voimme päättää
täysin täällä Suomessa. Ikävin asia
on, että tavallisille ihmisille on
epäselvää onko Suomi Naton jäsen
ja missä määrin.
Stubbilainen maailmankäsitys
ohjaa ulkopolitiikkaamme
YK:n menetetystä roolista Sodan
ja rauhan kysymyksissä puhui
Hannu Ikonen Porvoosta: Olemme ajautuneet konfliktien osapuoliksi Naton ja EU:n myötä. Stubb
ja Kokoomus pitävät tärkeänä
kuulumistamme Natoon ollaksemme pöydissä, joissa sodastaharvoin rauhasta, päätetään. Pienten maiden, kuten Tanskan rooli
näissä pöydissä on uhrata kansalaisiaan sodissa, joihin heillä ei ole
mitään intressiä. Tämä vastaa
stubbilaista ja kokoomuslaista
maailmankäsitystä. “Rauhanteko”
on yksityistetty ahtisaarelaisille ja
sota ulkoistettu natolaisille. Nobelkomitean myöntäessä rauhanpalkinnon Ahtisaarelle valitsi se

konfliktien oikeutetuiksi yksityiset
“kansainvälisen oikeuden asianajotoimistot” kohtuullisine palkkioineen, jotka toimivat ohi kansainvälisen oikeuden ja diplomaattisen käytännön. YK:n sovittelijan rooli on yksityistetty.
Sodassa saa olla mukana, kun tehtävä on ulkoistettu Natolle tai
tuleville EU-kriisinhallintayksiköille. Niin kauan kuin kansainvälisen oikeuden käsitteistö ei
tunnista sotaa sodaksi tai valtioterrorismia ja liittoutumaterrorismia terrorismiksi, vaan keksii
mielikuvituksellisia uudissanoja
kuten rauhaan pakottaminen, konfliktin ehkäisy tms., ei kansojen
välistä oikeutta ole olemassa.
Itsenäisellekin Suomelle riittäisi
pöytiä, joissa aseita ei tuoda edes
eteiseen ja joissa paasikiviläiselle
arvomaailmalle ja asiantuntemuksellemme annetaan arvoa. Stubbilaistunut Suomi ei ole aktiivinen
asearsenaalin vähentämiseen tähyävien pöytien rakentamisessa.
Päinvastoin, Paasikiven-KekkosenKoiviston itsenäisyys- ja rauhanasiat eivät ole tämän päivän agendoilla. EU on osoittautunut hyväosaisten ammattiliitoksi, joka
huolehtii tuloerojen kasvusta, ja
pankkisijoitusten tuotosta niin
Suomessa, Kreikassa, Irlannissa,
Portugalissa kuin Espanjassakin.
Itsemääräämisoikeutta ei halutakaan käyttää
Suomen Työväenpuolueen puheenjohtaja Juhani Tanski ihmetteli Suomen kieltäytymistä omasta
päätöksenteosta: Olemme käyneet
keskustelua EU-maita koettelevasta
finanssikriisistä. Keväällä keskustelimme Kreikan apupaketista ja
äsken eduskunnassa oli esillä
Irlannin paketti. Pankkien ja finanssipääoman rötöstelyjen takia Kreikalle annettiin kymmenien miljardien tukipaketti. Silloin EUjohtajat vaativat EU-maiden pankeille “stressitestiä”, jossa mitataan
niiden kunto. Tämä “testi” osoitti

euromaiden pankkien olevan hyvässä kunnossa. Irlanninkin pankit saivat hyvät arvosanat. Silloin
jo esitettiin toteamuksia, että
“stressitesti” oli täyttä petosta.
OECD:n arvion mukaan uhkat
olivat kuusikertaiset euromaiden
testiin nähden. Lähes kaikkien
euromaiden pankit horjuvat.
Valtioiden ollessa niiden takuumiehenä tulee kriisi Kreikan ja
Irlannin lisäksi leviämään muihin
maihin kuten Portugaliin ja Espanjaan. Kreikan tukipaketilla ei
pelastettu Kreikkaa vaan Saksan
ja Ranskan pankit, jotka valtioidensa suosituksesta tukivat
järjetöntä tavaroiden tuontia
Kreikkaan. Jyrki Katainen uhosi
Irlannin paketin yhteydessä meidän vaativan takeita velan vakuudeksi. Mitään takeita ei kuitenkaan vaadittu, koska Kataisen
mukaan se ei mennyt läpi. Eli
sama mies sanoo, että Suomi on
itsenäinen valtio ja samaan hengenvetoon toteaa, että Suomi ei voi
tehdä kahdenvälistä sopimusta
Irlannin kanssa velan takeista.
Käteinen kuitenkin valehtelee
tässä asiassa. EMU:n säännöt
velvoittavat jokaisen valtion itse
huolehtimaan vastuistaan. Eli
tämä Käteisen puhe, että Suomella
olisi jonkunlainen itsenäisyys on
naurettavaa, kun edes sitä itsenäisyyttä, mitä Suomella sopimusten mukaan on, kieltäydytään jyrkästi noudattamasta.
EU varastanu t in vestoin ni t
Suom esta
Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja Mauri Nygård käsitteli EU-suomen taloutta: Meitä
kaikkia täällä olevia järjestöjä
yhdistää maamme itsenäisyyden
puolustaminen ja Natojäsenyyden vastustaminen. Joistakin
muista asioista voimmekin olla eri
mieltä. Olen eri mieltä erään
aikaisemman puhujan kanssa siitä,
että ero EU:sta merkitsisi meille
väliaikaista taloudellista matokuuria”. Meillä on edelleen voimassa oleva ETA-sopimus, talousaluesopimus, jonka varassa
ovat mm. Norja, Islanti ja Lichtenstein. Se takaa myös meidän
kaupankäynnille lähes samat
ehdot kuin EU-sopimus. Ainoastaan maataloushan ei kuulu
ETA-sopimukseen. Jos emme ole
EU:n jäsen, niin ei sinne tarvitse
myöskään maksaa jäsenmaksuja.
EU-jäsenmaksu on nykyisellään
jo melkoinen rasitus. Itsenäisenä
valtiona voimme harrastaa itsenäistä talouspolitiikkaa. Meidän
ei tarvitse kysyä EU:lta, että mitä

Venäjän kanssa tulee tehdä. EU:n
jäsenenä emme voineet käydä itsenäisesti esim. keskusteluja Venäjän kanssa puutulleista. Ne tuli hoitaa
EU:n luvalla. Myöskään EU-kaudella
meidän kauppaosuutemme EU:n
kanssa ole lisääntynyt, vaan on
pysynyt suurin piirtein samankaltaisena. Mutta mitä on tapahtunut? Meidän teollisuutemme on
kyllä investoinut EU-alueelle, mutta
on jättänyt investoimatta kotimaahan.
Edellinen itsenäisyyspäivämme
oli 1980-luvulla
Itsenäisyys tarkoittaa valtiosopimusta, joka takaa kaikille samat
oikeudet totesi ent. kansanedustaja
Aune Mänttäri: “Jo ennen Kataista
ja Stubbia eduskunta teki yksinkertaisella enemmistöllä päätöksen
liittää Suomi Euroopan unioniin.
Uskomme, että Suomen kansa herää
ja valitsee vielä kansanedustajat, jotka
palauttavat meille itsenäisyyden ja
oman hallitusmuodon. Demokratiamme alkuaikoina oli vaalilause “vapaus
veljeys ja tasa-arvo”. Ne tarkoittivat
ihmisoikeuksia, joita ei vielä kaikilla
EU:n jäsenvaltioilla ole tänäkään
päivänä. Meillä ne rakennettiin
kansakunnan yhteistyöllä. Itsenäisyys tarkoittaa valtiosopimusta,
jossa kaikilla on perustuslain ja
hallitusmuodon nojalla yhtäläiset
oikeudet, jotka eivät riipu maasta,
omaisuudesta, rahasta, asuinpaikasta,
suvusta tai säädystä. Se on aivan eri
asia kuin mistä tänään keskustellaan.
Tekee pahaa kuunnella, kun sanotaan,
että vietämme 94. itsenäisyyspäivää. Viimeinen itsenäisyyspäivämme oli 1980-luvulla, kun lainsäädäntöämme alettiin muuttamaan
EU-yhteensopivaksi. Tämän liittoutumisen aloitti Holkerin hallitus.
Sosialidemokraattien kaikki presidentit, ay-liikkeen vahvat liitot sekä
niiden johtajat liittoutuivat kansainvälisen rahan kanssa ja antoivat
maamme maailman rahatalouden
määrättäviksi. “Meidän pojat”
Stubbi ja Katainen istuvat kansainvälisissä kokouksissa “saamassa
oppia” ja tuovat lainsäädännön sieltä
Suomeen. He pistävät Suomen eduskunnan säätämään maailman taloudelle tärkeitä lakeja, jotka eivät edusta
lainkaan Suomen kansan oikeuksia.
Demokratia, kansanvalta ja itsenäisyys ovat ihan eri asioita kuin
isänmaa. Maa on niiden jotka omistavat, mutta kansakunnan perustuslaki ja hallitusmuoto ovat sopimuksia, jotka takaavat kaikille samat
perusoikeudet”.
Toimitti.
Heikki Männikkö

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

Reijo Katajaranta on STP:n
eduskuntavaaliehdokas Kymen
vaalipiirissä
Kuuban Suomen suurlähettiläs Sergio Gonzales vieraili 11.
marrask uuta Helsingi ssä Hämeentien varrella sijaitsevassa
Kurvin Kirjassa esitelmöimässä
ja k e sk u ste le m assa K u u ban
ul kopol iti ik asta. Paikalle oli
pienehkön kirjakaupan tiloihin
ahtautunut vajaat parisenkymmen tä asi asta kiinn ostunu tta
kuulijaa.
Suurlähettiläs aloitti esityksensä
asettamalla Kuuban tilanteen asiayhteyksiinsä. Kuuba ei ole maaperältään rikas maa. Siellä ei ole
öljyvaroja eikä sanottavammin
myöskään malmiesiintymiä. Se on
ollut suurimman osan historiastaan
siirtomaaherruuden alaisena. Ensin
Espanja piti sitä siirtomaanaan 400
vuotta ja sen jälkeen USA piti valtaa
60 vuotta. Varsinaisesti Kuuba irtosi
USA:n kolonialismin ikeestä vasta
v. 1959 vallankumouksen yhteydessä, vaikka olikin ollut jo sitä
ennen nimellisesti itsenäinen, mutta
kuitenkin kokonaan USA:n talutusnuorassa. Pian seurasi USA:n
kauppasaarto, jota sitäkin on
jatkunut kohta 50 vuotta.
Ol osu h te i sta h u ol i m atta
Kuuba on saavuttanut merkittävää edistystä etenkin sosiaalisen
kehityksen - terveydenhoidon,
koulutuksen, kulttuurin ym. suhteen, vaikka se on edelleenkin
kehitysmaa. Kuuban politiikan
peruspilarina on pitäminen kiinni
maan itsenäisyydestä. Sen asian
myös Kuuban kansalaiset ymmärtävät. He tietävät, että itsenäisyyden menettäminen toisi vain
pahaa kuubalaisille. He ymmärtävät minkälainen Kuuba nyt olisi,
jos vallankumousta ei v. 1959 olisi
toteutettu. Vertailukohtana voisi
olla vaikkapa alikehittynyt Hon-

Kuuban suu rlähettiläs oikealla. Hänen vierellään tulkki Tero
Toi vane n, Su om i-Ku u ba-seu ran varapuh e en johtaja. Te ro on
toiminut 7 vuotta muusikkona Kuubassa.
duras, jota edelleenkin voidaan
kutsua banaanivaltioksi. Kuitenkin
Kuuban täytyy pystyä joka päivä
vastaamaan haasteisiin, joista edelleenkin suurin on USA:n taholta
tuleva taloudellinen, poliittinen ja
jopa sotilaallinen uhka. Vastikään
pidetyt USA:n välivaalit todistavat,
ettei USA:n politiikka tule muuttumaan vielä aikoihin. Vaikka
Barack Obama virkakautensa alussa
nosti toiveita muutoksen mahdollisuudesta, niin äskeisten vaalien
tulos osoittaa, että oikeistolaiset
voimat ovat siellä edelleenkin aivan
liian voimakkaita, että USA:n
harrastama painostus Kuubaa
kohtaan voisi edes pidemmällä
aikavälillä muuttua. Merkittävimpänä oikeistolaisena painostusryhmänä USA:ssa on Miamissa
asustavat entiset kuubalaiset.
USA:n politiikan lähtökohtana on jo Eisenhowerin ja Kennedyn ajoista lähtien ollut Kuuban
kuristaminen hengiltä niin, että sen
yhteiskuntajärjestys palautettaisiin
“normaaliksi” ja ettei Amerikan
mantereelle syntyisi “uusia Kuuban
valtioita”. Alussa tämä toimikin.
60-luvulla lähes kaikki Amerikan
maat katkaisivat suhteensa Kuubaan. Kuuba ajettiin v. 1962 pois
mm. OEA:sta ( Amerikan valtioiden
järjestöstä), mutta nyt viime vuonna tämä päätös peruttiin. Kuuba ei
kuitenkaan halua takaisin tähän
järjestöön, koska se edelleenkin
toimii USA:n hyväksi muiden
Amerikan maiden kustannuksella.
Se on järjestö, jossa “hai vartioi
sardiineja”.
Nyt til anne on muuttunu t.
Kuubasta on tullut esimerkki muille
Amerikan maille ja useille muillekin

mm. Afrikan maille. Kuuballa on
diplomaattiset suhteet yht. 187
maahan ja suurlähetystöjä Kuuballa
on 112. Vastaavasti Havannassa on
109 maan suurlähetystöt.
Kuuba on saanut maailman
m ie l ipi te e t puol el l ee n . YK:n
äskeisessä äänestyksessä koskien
USA:n harjoittamaa kauppasaartoa
187 maata äänesti kauppasaarron
purkamisen puolesta ja vain USA ja
Israel olivat kauppasaarron kannalla
kolmen maan äänestäessä tyhjää.
YK on myös päätöslauselmassaan
tuominnut USA:n kauppasaarron.
Samoin kauppasaarron murtamista
vaativat maat vaativat Guantanamon tukikohdan palauttamista
Kuuballe ja USA:n Kuubaan suuntaamien radio- ja TV-lähetysten
lopettamista. Näitä lähetyksiä
suunnataan Kuubaan 2000 tuntia
viikossa ja erikoisinta niissä on se,
ettei niitä ole tarkoitettukaan USA:n
omille kansalaisille vaan ainoastaan
Kuuban vastaiseen propagandaan.
Yksi kipupiste USA:n ja Kuuban välil lä on USA:n vangitsemat viisi kuubalaista vankia. He
istuvat Miamissa 12 vuoden ran-

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

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

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

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

USA käyttää edelleenkin kiristyspolitiikkaa. Kukaan ei saisi
vierailla Kuubassa eikä kukaan saisi
käydä minkäänlaista kauppaa Kuuban kanssa. EU:n politiikka on
lähes samanlaista. EU myös vaatii
muutoksia Kuuban yhteiskuntaan.
Voidaan vain kysyä, minkälaista
muutosta EU sitten haluaa? Kuitenkin EU on jonkinlaisissa kauppasuhteissa Kuuban kanssa. Sen
sijaan Kanadan kanssa Kuuballa on
hyvät suhteet, jotka toimivat
keskinäisen kunnioittamisen periaatteella. Mailla on paljon taloudellista yhteistyötä ja Kuubassa
käy vuosittain lähes miljoona
kanadalaista turistia.
K uu ban u lk opol iti ik ka on
me ne styn yt erityi se sti EteläAmerikan maissa ja Afrikassa.
Esim. Saharan etäpuolisessa Afrikassa Kuuballa on 26 suurlähetystöä. Tämän taustalla on
aikaisempi yhteistyö mm. Angolan
ja Mosambikin kanssa. Kuuban
tärkeimmät liittolaiset ovat tällä
hetkellä Venezuela ja Kiina. Venezuelalta Kuuba saa halvalla öljyä.
Vastapalveluna Kuuba avustaa
Venezuelaa mm. terveydenhoidon
ja koulutuksen muodossa. Kuuba
auttaa muita maita lähettämällä

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

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

Sotasyyllisyystuomioid en kumoaminen ja seuraukset

KD:n kansanedustaja B jarne
Kallis on jättänyt lakialoitteen,
“jonka tarkoituksena on mahdollistaa se, että Korkein oikeus
voisi kumota ne tuomiot, jotka
annettiin niin sanotun sotasyyllisyyslain tueksi marraskuussa
vuonna 1945".
Neuvostoliiton painostuksen jälkeen säädettiin sotasyyllisyyslaki,
joka tuli voimaan takautuvasti.”
Bjarne Kallis kirjoittaa asiasta US
blogissaan “Kansanedustajien
Venäjän pelko” 22.11.2010. Kyseisessä kirjoituksessa Kallis ilmoittaa, että tuomioiden purkaminen edellyttää lakimuutosta,
mitä varten aloitteen tekijä oli
yrittänyt saada mahdollisimman
monta kansanedustajien allekirjoitusta, muttei ole päässyt tavoitteeseen 100 kansanedustajan
allekirjoituksista. Bjarne Kallis

päättelee, että suomalaiset kansanedustajat eivät ole suostuneet
allekirjoittamaan aloitetta sotasyyllisyystuomioiden kumoamisesta, koska ovat Venäjän pelon
vallassa.
Viime vuosien aikana revision i sti n e n sotatu l k i n ta, jonka
tavoitteena on kumota Risto Rytin
ja hänen kumppaneidensa sotasyyllisyystuomiot, on ollut näkyvästi
esillä suomalaisissa tiedotusvälineissä. Tarkoituksena on toisen
maailman sodan jälkeisen järjestyksen muuttaminen syyllistämällä venäläisiä ja luomalla viholliskuvia.
Yleisesti ottaen suomalaisten
tietous jatkosodan alkamisajankohdasta ja syistä on heikkoa.
Jatkosodan alkupäiväksi katsotaan
25.6.1941, jolloin Neuvostoliitto
alkoi pommittaa Helsinkiä.
Tode l li su u de ssa Suom i ol i

sitoutunut hyökkäämään Saksan rinnalla Neuvostoliittoon jo
paljon aiemmin. 22.6.1941 Saksa
aloitti operaatio Barbarossan hyökkäämällä Neuvostoliitoon. Samana
päivänä Hitler ilmoitti julkisesti
Suomen taistelevan Saksan rinnalla
Neuvostoliittoa vastaan. Saksalaiset
hyökkäsivät Neuvostoliittoon eri
suunnista, mm. Suomen kautta 22.6.
klo 04.00, käyttäen hyväkseen
suomalaista lentokenttää ja satamia.
Jo ennen hyökkäyspäivää 22.6.
Suomessa oli yli 40 000 saksalaista
joukkoa. Myös jo ennen 22. kesäkuuta suomalaiset sukellusveneet
miinoittivat Suomenlahden mukaan
lukien Tallinnan edustan.
Eli siis ei pi dä paikkaansa,
että jatkosota alkoi Neuvostoliiton
hyökkäyksestä, vaan Suomi oli
sopinut hyökkäävänsä Neuvostoliittoon Saksan rinnalla. NL vastasi
hyökkäykseen pommituksilla. Eli

Natsi-Saksan liittolainen ja Hitlerin
ihailija Ryti on vastuussa tuhansien
suomalaisten ja neuvostokansalaisten kuolemista.
Radi opuhee ssaan 26.6.1941
Ryti sanoi “Suomella on kuitenkin
rinnallaan Suur-Saksan valtakunnan
sotavoimat nerokkaan johtajansa
valtakunnankansleri Hitlerin komennossa”. Ryti kuvaili Hitlerin
tuntevan sympatiaa suomalaisia
kohtaan ja olevan yksityiselämässään “lämpimästi tunteva,
sydämellinen, hyvää tarkoittava,
herkkä ihminen”.
“Ri sto R ytin - samoink uin
Mannerheimin - ulkopoliittiset
ratkaisut keväällä ja kesällä 1941
perustuivat siihen vakaumukseen,
että Saksa voittaa mahdollisessa
sodassa Neuvostoliiton. Tämä
ajatus heijastuu elävästi Rytin
jatkosodan syttymisen jälkeen

pitämässä radiopuheessa, josta hän
joutui vielä sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vastaamaan. Jälkeenpäin Ryti on todennut, ettei hän
tuonakaan hetkenä uskonut Saksan
voittavan koko maailmansotaa,
mutta lyövän kyllä Venäjän.”
(Biografiakeskus, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura).
Jo vu ode sta 1919 Su om e n
kii hkom ieli set suun nittelivat
Su ur-Su ome n idean toteuttamista. 1920-luvulla suomalaiset
nationalistiset ryhmät olivat tehneet useita hyökkäyksiä NL:n
puolelle. Suomalaisten kiihkomielisten poliittiset provokaatiot
1930-luvulla johtivat talvisotaan.
Jatkosodan aikana Natsi-Saksan
rinnalla taistelleet suomalaiset
Jatkuu sivulla 13
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Oikeiston nousu ja ilmiö per ussuomalaiset
taan. Tämä merkitsi sitä, että
työtätekevän kansanosan aseman
puolustaminen olisi vienyt ne
törmäyskurssille EU- suuntauksen
kanssa. Peläten yhteiskunnallisen
asemansa heikentymistä, ne mukautuivat kovaan oikeistolaiseen
politiikkaan ja hyväksyivät mm.
EU-suuntauksen. Siksi ne ovat
täysin luopuneet perinteisestä
työväenpolitiikasta, eikä vanhojen
puolueiden politiikassa ole suuriakaan eroja.
He ik k i M än n ik k ö on STP:n
e h dok as k e vään e du sk u n tavaaleissa
Euroopassa on nähty vasemmiston kannatu ksen lasku ja
vastaavasti oikeistopuolueiden
nousu. Runsaan vuoden takaisessa EU:n parlamentin vaalissa
vasemmiston osuus oli vain 24,1
%, kun se v. 2007 eduskuntavaalissa oli vielä 31,6 % ja v. 2008
kunnallisvaalissa 30,6 %. Oikeistolaistuminen ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan on
koskenut koko Eurooppaa. Merkillepantavaa vuoden takaisten
EU-vaal ien osalta oli, että missä
“vasemmisto” oli vallassa (Unkari, Espanja, Portugali), rankaisivat äänestäjät vasemmistoa talouden alamäen johdosta,
mutta vastaavassa tilanteessa
kykeni hallitusvastuussa ollut
oi ke i sto petraam aan k ann atustaan. Toistuu 20 vuotta sitten
alkanut kehitystrendi; markkinatalouden kriisit ja ongelmat
koetaan aina enemmän hallitusvastu ussa olevien sosial ististien ja maltillisen oikeiston
aih e uttam aksi . M ark k in atalouden kriisi ruokkii tällä hetk e ll ä uu soi ke i stol ai sta pol i tiikkaa. Tämä ilmiö nähdään
myös USA:ssa Obaman talouspolitiikan kohtaamissa vaikeuksissa.
“Vasemmisto” taipunut
EU- suuntauksen edessä
Vasemmiston asema teollisesti
kehittyneissä maissa muuttui, kun
monetaristinen talouspolitiikka
syrjäytti pari vuosikymmentä
sitten vallinneen oikeudenmukaisempaan tulonjakoon perustuneen
yhteiskuntapolitiikan. Kansainvälisen työväenliikkeen ja sosialismin
vaikeuksien johdosta varsinkin
Euroopan työväenpuolueet menettivät “selkänojansa”, eivätkä uskaltautuneet avoimeen taisteluun
uusoikeistolaista suuntausta vas-

“O ik ea ss a
ol em in en kaan” ei pelasta vasemmistoa
Harjoitetulle politiikalle on EU:n
puitteissa asetettu selvät raamit,
joiden yli ei voi mennä. Näiden
raamien puitteissa “vasemmistopuolueet” (SDP ja vasemmistoliitto) ovat esittäneet teatteria,
jossa ne näyttelevät vasemmiston
roolia. Tämä huijaus on hiljalleen
selvinnyt palkansaajaväestölle osan
äänestäessä oikeistoa ja osan jättäytyessä kokonaan vaalien ulkopuolelle. Tällaisessa tilanteessa
“oikeat tunnuksetkaan” eivät auta
vanhoja “vasemmistopuolueita”,
koska kaikki puolueet “ratsastavat”
samoilla tunnuksilla, lupaamalla
tarttua toisarvoisiin “nippeliasioihin”. Tällaisessa tilanteessa
palkansaajaväestö kokee kroonista
masennusta ja nostaa kätensä
pystyyn. Eli 20 vuotta sitten
aloittamallaan huijauksella vanhat
työväenpuolueet saattoivat voittaa
lisää aikaa, mutta entistä asemaansa
ne tuskin kykenevät saavuttamaan.
Vain oikeiston laariin
Uusoikeistolaisen EU-politiikan
tuloksena talouspolitiikkaa on
kiristetty ja palkkatulojen osuutta
kansantulosta on tuntuvasti madallettu. Esimerkein ilmaistuna: budjetin osuus kansantulosta, josta
perusturva maksetaan, on pienentynyt rankasti eli perusturvaa
on heikennetty, työpaikkojen on
annettu luisua ulkomaille, suurtyöttömyydestä on tullut pysyvä
ilmiö ja julkisia palveluja yksityistetään ja heikennetään. Äänestäjät ovat pyrkineet vastaamaan tähän perustamalla yhden
asian liikkeitä tai rankaisemalla
hallituspuolueita äänestämällä ne
vuoron perään hallitukseen ja jälleen
“oppositioon”, mutta tuloksetta.
Suurten eduskuntapuolueiden välillä on vallinnut käytäntö, jossa kukin
suurista puolueista on vuorollaan
hallitusvastuussa EU- politiikan

Sotasyyllisyystuomioiden...
Jatkoa sivulta 12
joukot perustivat Karjalassa keskitysleirejä ja toteuttivat etnisiä
puhdistuksia. Em. hävitysten
johdosta Venäjän karjalaiset ovat
luovuttaneet presidentti Ta rja
Haloselle korvausvaatimuksiaan.

johtavat konflikteihin, mikä lienee
talouseliitin käskyläisinä toimivien
revansistikiihkoilijoiden tarkoitus.
Isänmaallisiksi itseään kutsuvat
revansistit todellisuudessa vaarantavat Suomen turvallisuutta kolmannen osapuolen intresseissä.

Eli revi sion i sti set sotatul kinnat, joihin vaatimukset sotasyyl l i syystu om i oi den k u m oamisesta perustuvat, ovat faktojen
vääristelyä pyrkimyksenä muuttaa
toisen maailmansodan jälkeistä
järjestystä maalaamalla Venäjästä ja
venäläisistä uhkakuvia ja sillä
tavalla perustella tarvetta liittyä
Natoon. Russofobian lietsojat
yrittävät myös ylläpitää revanssihenkeä esittämällä vaatimuksia
aluepalautuksista. On erittäin
vaarallista provosoida tilannetta
vaatimalla toisen valtion alueita.
Kyseiset provokaatiot väistämättä

On ilahduttavaa, että suurin
osa k ansan edu staji sta ei ole
suostunut allekirjoittamaan yllämainittua Bjarne Kalliksen lakialoitetta sotasyyllisyystuomioiden kumoamiseksi. Valtionjohdon tulisi puuttua revisionistisiin sotahistorian tulkintoihin sekä
sotasyyllisyystuomioiden kumoamis- ja aluepalautusvaatimuksiin.

Evgenia
Hilden-Jär venperä

vetojuhtana toisten ollessa “levossa” eli “oppositiossa”. “Oppositiossa” valtionhoitajapuolueet ovat
vain keränneet voimia uuteen kansanvastaiseen iskuun.
PerSu:n esiinmarssi
Ei tässä vanha oikeistokaan ole
kunnialla selvinnyt. Paniikin perinteisille hallituspuolueille on aiheuttanut Perussuomalaisten kannatuksen kasvu. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa heidän äänimääränsä
kasvoi 4,1 %:ttiin ja kaksinkertaistui
tästä v. 2009 EU:n parlamentin
vaaleissa. Viimeisten gallupkyselyiden perusteella PerSu:n kannatus lähentelee 15 % ja vastaavasti
Kokoomuksen, SDP:n ja Kepu:n
kannatusluvut ovat laskeneet. Kansalaiset ovat ymmärtäneet perinteisten puolueiden petoksen ja
kanavoivat tyytymättömyytensä
nyt Persujen kautta. Syystäkin
vanhojen valtionhoitajapuolueiden
tulee olla huolissaan. Eikä tätä huolta
lievennä ollenkaan SDP:n ay-puolen
EU- ja Nato-lobbarin Matti Putkosen ja KEPU:n Markku Uusipaavalniemen loikkaus PerSujen
riveihin.
STP:llä ja Persuilla yhteneviä tavoitteita
Tähän liittyy asioita, joita tulee
miettiä tarkasti. STP:llä (kuten mm.
SKP:llä, IPU:lla ja KTP:llä) on monia
yhteneviä tavoitteita PerSujen
kanssa. Välittömästi nousevat mieleen vaikkapa seuraavat asiat: 1)
Kannatamme verotuksen progressiivisuutta, eli mitä suuremmat tulot,
sitä suurempi veroprosentti. 2)
Omaishoidon tukea on korotettava
ja säädettävä se samansuuruiseksi
paikkakunnasta riippumatta. 3)
Työmarkkinatukeen tulee saada
tasokorotus ja sen tarveharkintaisuus
tulee poistaa. 4) Emme kannata
Kreikan, Irlannin t. muidenkaan
maiden pankkien rahoittamista jne.
Tarkastellessamme PerSu:n ja STP:n
vaalitavoitteita, löydämme runsaasti
em. kaltaisia yhtäläisyyksiä.
T ä r ke in as ia pol it iik an
suunnan muutos
Nyt herääkin ratkaiseva kysymys. Kun tavoitteemme monissa
kysymyksissä ovat PerSujen kanssa yhteneväiset, niin miksi STP ei
kykene nostamaan kannatustaan,
mutta PerSujen kannatus nousee
kohisten? Monet tarjoavat tähän
vastauksen, että PerSut osaavat
tuoda asiat oikealla tavalla esille,
heillä on enemmän tilaa mediassa ja
muutoinkin enemmän julkista ja
taloudellista ulottuvuutta jne. Tämä

on tietenkin osittain totta, mutta
vähäisistä resursseistamme huolimatta kyllä mekin olemme saaneet oikeat tunnukset julkisuuteen. Olennaisin asia liittyykin
siihen, että niin meidän kuin
PerSujenkin em. tavoitteiden
toteuttaminen edellyttää viime
kädessä nykyisen politiikan suunnan muuttamista. Me ymmärrämme politiikan suunnan muuttamisella mm. palkansaajaväestön
kansantulo-osuuden nostamista
esimerkiksi palauttamalla perusturvan tasoa entiselleen sekä kehittämällä ja lisäämällä julkisia palveluita. Tämä edellyttää pääomapiirien toiminnan ja voittojen
säätelyä, demokratian palauttamista ja vallan siirtämistä takaisin kansalliselle parlamentille.
Voisimme nimittää tätä politiikkaa
vaikka “demokraattisen kontrollin
alaiseksi koordinoiduksi markkinataloudeksi”. Tämän saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä
ja merkitsee laadullista siirtymistä
uuteen yhteiskuntapolitiikkaan.
Kysymys on siitä, että palkansaajaväestö hyväksyy vaatimukset esimerkiksi täystyöllisyydestä, perusterveydenhuollon
kehittämisestä, työmarkkinatuen
tasokorotuksesta, palkkatulojen
kansantulo-osuuden nostamisesta
jne. Mutta nykyoloissa he eivät
uskalla kannattaa siihen liittyvää
välttämätöntä poliittista muutosta, johon liittyy vastuuta ja jopa
pelkoa.
Entä PerSujen linja?
PerSuja ei turhaan sanota populisteiksi. Kun suuntaamme arvostelun pääomaa vastaan ja osoitamme nykypolitiikan palvelevan
vain suuryritysten etuja, kohdistavat PerSut kritiikkinsä suoraan
päättäjiin ohittamalla suuromistajat ja markkinavoimat. He eivät
pohdi vallitsevaa yhteiskuntapolitiikkaa ja sen muuttamisen
välttämättömyyttä. Heille riittää
kun “kelvottomat päättäjät vaihdetaan” antamalla ymmärtää kykenevänsä korjaamaan asiat, kunhan
saavat kansalta valtakirjan päättää
niistä. Tämä on populismia, jonka
osa kansasta hyväksyy. Vielä
suurempaa populismia on, että
keskeisiksi ongelmiksi nähdään
maahanmuuttajapakolaiset tai
ilmastomuutoksen torjuminen,
jotka osa kansasta kokee kielteisinä. Työväenliikkeen pitkäjänteisellä työllä saavutimme menneinä vuosikymmeninä hyvinvointiyhteiskunnan, joka mm.
tulonjaon ja sosiaalipolitiikan

IPUVA!... IPUVA!... IPUVA!... IPUVA!.....
Persujen perääntyessä EU- ja
N atoki el tei sistä kan noistaan
näyttää siltä, että kiel teisi lle
kannoille jäävät vain pienpuolueet. Näkyvimpinä ehkä Itsenäisyyspuolue (IPU) ja Suomen
Työväen puolue (STP). Nyt on
pak k o k ysyä, e ttä m i k ä saa
pe ru ssu om al ai se n l i i k k e e n
k äyttäytym ään
tu u l i vi i ri n
tavoin.
Kysymys ei voi olla yksin siitä,
että demareista loikannut ydinvoima- ja yleislobbari Matti Putkonen sanoo nyt EU:sta irrotettavan kaiken saatavan. Putkosen
mukana on ilmeisesti pyörretty
myös kielteinen ydinvoimakanta?
Suomalaiseen kulttuuriin ei sovi se,
että mennään yhteisöstä repimään
irti se mikä saadaan. Näin tekevät

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

osalta oli nykyistä paljon oikeudenmukaisempaa. Se koettiin hyvänä asiana. PerSujen kannatus
perustuukin siihen, että tämä
“onnen” aika halutaan takaisin
tarvitsematta liikahtaa omasta nojatuolistaan, kantakapakastaan tai
tietokoneensa äärestä minnekään
ottamatta siitä itse yhteiskunnallista vastuuta. PerSujen kannatuksen funktio lienee vielä siinä, että
haetaan muutosta muistuttamalla ja
kostamalla nykyisille päättäjille
heidän huonosta politiikastaan
Per Sujen tulevasta r oolista
Ennusteiden mukaan PerSut voivat saada jopa 15-20 kansanedustajaa. Tällä kannatuksella he
joutuvat muiden porvarien kanssa
hallitusvastuuseen. Mikä tahansa
työkansan näkökulmasta oikea
vaatimus vie heidät hallituksessa
törmäyskurssille EU-suuntauksen
kanssa. Heillä on kaksi vaihtoehtoa, joko lähteä hallituksesta ja
vaatia politiikan suunnan muuttamista tai mukautua demareiden ja
vihreiden tapaan uusoikeistolaisen
politiikan raameihin. Jälkimmäinen
vaihtoehto ei tuota PerSuille suuria
vaikeuksia. Jo nyt he ovat tehneet
takinkäännöksen EU- ja Natojäsenyyden suhteen. “Takinkäännöksiä” voidaan aina Soinin tapaan
perustella “kun isänmaan etu vaatii”.
Tulemme mahdollisesti näkemään
köyhän kansan valitseman ministerin, joka hyväksyy maamme
Nato-jäsenyyden ja joukkojemme
pysymisen Afganistanissa, puolustaa voimakkaasti ydinvoiman
lisärakentamista, viittaa kintaalla
ilmastomuutoksen torjumiselle ja
näkee monien ongelmien aiheuttajiksi kehitysavun, pakolaiset ja
maahanmuuttajat.
Täl lä pol itiik alla he voi vat
ostaa itselleen “yhteiskuntakelpoisuuden” ja lisää aikaa sekä löytää
oman roolinsa valtapuolueiden
joukossa. Samalla he voivat yrittää
SDP:n tavoin näytellä “kansan
ystävän” roolia, joka PerSujen
retoriikalla voi onnistua pitkäänkin. Halonen totesi PerSujen onnistuneen nostamaan keskusteluun
asioita, jotka mahdollisesti liittyvät
hyvinvointiin ja joista muidenkin
olisi tullut keskustella. Presidentin
lausahdus tarkoittaa, että Persujen
esiin nostamat asiat tulisi korjata.
Pahassa tapauksessa se johtaa
yhteiskunnan edelleen oikeistolaistumiseen muiden alkaessa matkia PerSuja.
Vain muutoksen kautta
PerSujen kannatuksen kasvussa
heijastuvat yhteiskunnan muutospaineet ja äänestäjien kyllästyminen nykypolitiikkaan. Heidän
aktiivisten toimijoidensa joukossa
on paljon niitä, jotka todella
haluavat ja odottavat muutosta
nykypolitiikkaan. STP:ssä emme
kuitenkaan voi ottaa mallia PerSujen populismista. On tuotava
esiin totuus, että asioiden pysyvämpi korjaaminen tarkoittaa
suunnan muutosta politiikassa. Sen
lisäksi, että tulonjakoa tulee muuttaa
palkansaajan eduksi ja huomio on
kiinnitettävä ihmiskunnan globaalien ongelmien korjaamiseen, niin
päätöksenteossa valta tulee siirtää
pääomalta takaisin kansalle. Tämän
tehtävän suorittamiseksi tulee
rakentaa kansaa edustava yhteisrintama, jossa myös tänään Perussuomalaisiin sijoittuvilla kansalaisilla on merkittävä paikkansa.
Heikki Männikkö
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Presidentti tarinoi

Sota tarvitsee uskottavan pelon

Olen tähän asti pitänyt presi den tti Halosta su hte el lisen
järk evänä ihmisen ä. Aik ojen
kuluessa ja etenkin tämänhetkiset kannanotot huomioiden
epäilyksen siemen on alkanut
versoa.
Halosen käynti Naton kokouksessa tuotti kannanottoja, jotka
menivät iloisesti yli tietoni tason.
Kun aina suurempi osa kansalaisistamme on siirtynyt Afganistanin sodan vastustajien ryhmään,
on presidentti Halonen vasta
alkanut tukemaan Yhdysvaltojen
masinoimaa miehityssotaa. Halosen
virkakausi lähenee loppuaan,
olisiko hänelle tullut hätä kun ei
kuulu kutsua Valkoiseeen Taloon,
josta muuten eräs sanaseppo käytti
nimeä Käärmeenpesä.
Halosen mukaan suomalaisia
sotilaita saattaa olla Afganistanissa
vielä 2014 vuoden jälkeenkin.
Sotaan osallistuvien maiden kotirintamat osoittavat entistä enemmän murtumisen merkkejä. Kun
sinkkiarkkuja saapuu jatkuvasti
enemmän kotimaihin alkavat kansalaiset kysellä etenkin Englannissa ja Kanadassa, miksi nuoret miehet kaatuvat jenkkien sodassa. Sodan tuki ei kestä vuoteen

Kuluneen vuoden aikana ovat
USA ja Israel joutuneet turvautum aan u lk omai se e n apuu n
si vi i l i k ri i si n h al l i n n a ssaa n .
USA:ssa puutteen paljasti jälleen öljykatastrofi porauslautan (B P) räjähdettyä, Israel
tarvitsi apua metsäpalojen taltuttamisessa.
Sotilaallisen uhan torjuntaan,
jopa hyökkäämään toisia kansoja
vastaan mainituilla mailla on riittänyt kapasiteettia ja vaikka vain
murto-osa tästä kapasiteetista
käytettäisiin siviilikriisinhallintaan se takaisi sen, ettei luonto
pääsisi “yllättämään” tai luonto
tuhoutuisi.
Täl l ai n e n sotamyön te i ne n
ajattelu pohjautuu siihen, että
kanssaihminen muodostaa aina
suurimman uhan ja sen - kanssaihmisen - käyttäytymisen varalta
on sotimisen välineet pidettävä ajan
tasalla, päivitettynä, nykytermein
asia ilmaistuna. Luonto ilmastomuutoksineen sisältää arvaamattoman ja vaikeasti ennakoitavissa olevan kokonaisuuden,
johon eivät vielä kansakuntien
resurssit “riitä”. Näyttää kuitenkin
siltä, että ne maat, jotka toimissaan
ottavat parhaiten huomioon mah-

2014, vaan kyllä Talebanit ottavat
vallan jo ennen vuotta 2014. Isafin
joukkoja on kyllä Afganistanissa
vielä 2014, mutta sotavankeina.
Nykyinen oikeistohallituksemme
haluaisi suomalaisjoukkojen olevan
Yhdysvaltain tukena aina katkeraan
loppuun asti. Historia toistaa
itseään ainakin tyhmyyksien suhteen.Oikeistopiirimme olisivat
halunneet jatkaa Suomen sotimista
Natsi-Saksan rinnalla myös katkeraan loppuun asti. Asekätkijät
vaaransivat solmitun rauhan ja
aiheuttivat suuren vaaratilanteen
Suomelle.
Keväällä on vaalit, vielä suhteellisen vapaatkin. Heitetään
pellolle nykyiseen eduskuntaan
pesiytyneet militaristit ja lännen
nuolijat.Pidetään kiinni siitä 20%
itsenäisyydestä mikä meillä vielä
on. Lopetetaan myös rahansa
hupuloineitten ulkomaitten rahoittaminen. Eduskuntavaalit 2011 ovat
tärkeimmät vuosikymmeniin. Ellei
nyt johtoamme vaihdeta, ei siihen
tule mehdollisuutta ennen EU:n ja
Naton romahdusta, joka muuten on
aina lähempänä..
Reino Welling,

Stubb ei tajua, mitä Euroopan turvallisuusrakenteilla tarkoitetaan

Työläiset Portugalissa tajuavat Euroopan turvallisuuskysymyksiä
ja kampanjoivat Naton Lissabonin huippukokousta vastaan 20.11.10
Suomen ulkoministeri Alexande r Stubb on ju l k i su u de ssa
antanut ymmärtää, ettei Euroopan turvallisuuskysymyksiä ratkaista ETY-järjestön puitteissa,
vaan Ven äjä-N ATO -n eu vostossa. Muistettakoon, että globaalinkin turvallisuuden kannalta tärkeän yleiseurooppalaise n tu rval l i su u de n pe ru sta
lu otii n vu on na 1975 Hel si ngissä pidetyssä ETY-kokouksessa, johon Yhdysvallat osallistui, mutta Pohjois-Atlantin
sotilasliitto NATO ei ollut läsnä
virallisena kokousedustajana.
NATO neuvotteluosapuolena
Euroopan turvallisuuskysymyksissä on alueellisesti epälooginen,
sillä NATOn taustalla on ulkoeurooppalainen sotilaallinen komentokeskus Pentagon. NATO on
sitäpaitsi militaristinen organisaatio, jonka kanssa Venäjällä liittolaisineen on jatkuvasti vakavia erimielisyyksiä toisin kuin Venäjällä ja
muilla Euroopan mailla, jotka
kykenevät kokemuksesta sopimaan keskenään mahdollisista
hankalistakin kysymyksistä.
Euroopan geopoliittiset asetelmat eivät periaatteessa ole vuosikymmenien mittaan muuttuneet
juuri lainkaan. Euroopan turvallisuuskysymykset kuuluvat Euroopan valtioille, ei USA-johteiselle sotilasliittoumalle, joka
parhaillaankin käy agressiivista
sotaa Afganistanissa ja Pakistanissa. Muistanemme myös NATO:n

laittomat ja julmat siviilien tappamiset Balkanilla vuonna 1999.
Neuvotteluprosessin ja turvallisuusrakenteiden täytyy perustua
todelliseen rauhantahtoon, mitä
NATOlta lienee turha odottaa.
NATO ajaa omia sotilaallisia
etujaan, ei Euroopan turvallisuutta.
Venäjän rakentavat aloitteet
Euroopan uuden turvallisuusrak e n te e n
m u odostam i se k si
ETYKin ajatuksellisten lähtökohtien pohjalta ovat saaneet asiallista
vastakaikua monilta Euroopan
mailta. NATOlta ja Pentagonilta,
joille asia ei edes suoranaisesti
kuulu, ei Venäjä ole sen sijaan
saanut pyytämiään tärkeitä vastauksia esitettyihin Euroopan
asejärjestelmiä koskeviin konkreettisiin kysymyksiin. Ulkoministerillemme lienee lisäksi syytä
huomauttaa, että läheskään kaikki
Euroopan maat eivät kuulu sen
enempää NATOon kuin Venäjäänkään. ETYJ sen sijaan kattaa koko
Euroopan.
Ale xande r Stu bbin ajatusmaai lm a perustu nee l äh in nä
siihen, että hän näkee maailman
edelleen sotilaallisten blokkien
välisenä vastakkainasetteluna aidossa kylmän sodan hengessä. Näin
NATOn militaristit saattavat asian
nähdäkin, mutta tiukasti kansainvälistä lakia ja allekirjoitettuja
sopimuksia noudattava Moskova ei
missään tapauksessa tällä tavoin
ajattele.
Heikki Sipilä
Helsinki

dolliset ympäristökatastrofit kohdistavat vähemmän uhkia ja pelkoja
naapurikansoihinsa.
Sota ja sotatarvikkeet ovat aina
uhka ja tarpeeton kuluerä luonnolle
ja sen rauhalle. Maailmaa kuluttavan
kengän numero pienenisi huomattavasti, jos tämä kuluerä pystyttäisin viisailla päätöksillä poistamaan, menotili lakkauttamaan.
Alueellisen hegemonian (Israel) tai
maailmanlaajuisen hegemonian
(USA) säilyttäminen koettelee
luonnon ja ilmaston kestävyyttä ei
yksin varustelulla vaan - kyvyttömyydellä - puuttumattomuudella
luonnon tuhoutumiseen.
Ns. sota terrorismia vastaan on
kuluttanut laskemattoman määrän
resursseja, joita olisi tarvittu köyhempien maiden auttamiseen ja näin
poistettu syitä, jotka synnyttävät
terrorismia ja muita epäsymmetrisiä sotia (mm. Tarja Halonen).
Nämä resurssit olisivat tukeneet
toimia ilmastonmuutosta vastaan
välittömästi ja välillisesti. Luontoa
ei voida personoida syylliseksi
mihinkään. Syyllisen roolin voi
langettaa muulle maapallon eläjälle,
kanssaihmiselle ja pyrkiä poistamaan hänet ajatuksineen ja aatteineen.

Symmetrisempiä sotia (USAvetoisia) on viime vuosik ymmeninä käyty strategisten aseiden
leviämistä vastaan (Irak mahd. Iran,
Pohjois-Korea), demokratian ja
kansalaisoikeuksien puolesta (mm.
Afganistan, Irak, Somalia, monet
Afrikan ja Latinalaisen Amerikan
maat). Maissa ei ole ollut strategisia
aseita, länsimaista demokratiaa ei
ole saatu istutettua vieraisiin
kulttuureihin edes atomipommilla
(Japani on edelleenkin keisarikunta).
Maat, joihin on “tosissaan” demokratiaa tykinputkea pitkin työnnetty, ovat tällä hetkellä maailman
korruptoituneimpia (Afganistan,
Irak, Somalia). Ehkeivät kreikkalaiset parituhatta vuotta sitten
tarkoittaneetkaan ns. länsimaista
demokratiaa?
Luonn on kannalta täll aiset
demok ratian vi ennit ovat tuhoisia kuin aikanaan ihmisten
kannalta ristiretket. Vientiä sekin.
Tokkopa kovin viisasta, demokraattista tai luontoystävällistä.
Sota elää pelosta, luonto - ihminen
osana sitä - rauhasta.
Hannu Ikonen,
Por voo
Itä-Uudenmaan luonnon- ja
ympäristösuojeluyhdistys pj.

Joulu on tarinoiden aikaa
Otsikon ajatus syntyi mieleeni kun luin joitakin, tämän
vuoden itsenäisyyspäivänä ja
sen tiimoilla pidettyjä juhlapuheita. Tällä hetkellä näyttää
vallitsevan täydelli nen pii ttaamattomuus h istoriasta ja
sen opetuksista. Asia on siksi
laaja, että ensivuon na 2011
varmaankin palataan useamman kerran tuon “uudistetun
historian” sisältöön jo siksi,
että meidän päiviemme tapahtumat muistuttavat monessa
asi assa l i i aksi m e n n e i syydestä.
Esimerkkinä vaikka tapahtumat syksyllä 1940 ja keväällä
1941. Noihin aikoihin tehtiin osa
niistä rikoksista, joista nyt vaaditaan sotasyyllisten armahtamista. Yhteiskunnassamme
tuntuu olevan aivan samanlaisia,
kansalaisilta salattuja puuhasteluja, kuin tuolloin oli, fasistisen
Saksan kanssa. Tällä kertaa,
sotaisat hiekkalaatikko ja karttaleikit tapahtuvat Naton sotaisissa karttahuoneissa. Toivottavasti ne ovat vielä leikkejä
hiekkalaatikolla ja kartalla, vaikka
vahvasti näyttää siltä, että hiekkalaatikkoleikit ovat jo muuttuneet käytännön valmisteluksi.
Kieltämättä m ielessäni on
käyn yt ajatu s, että maamme
sotainen taantumuspiiri vaatii
omaksi suojakseen sotasyyllisten
armahtamista.
Kuten olemme voineet jokain en n äh dä ja k ok ea omissa
nahoissamme, että kapitalistinen
talousjärjestelmä on edennyt
viime vuodet taloudellisesta kriisistä toiseen. Pääomapiirien
talousongelmia on rahoitettu
käymällä tavallisten ihmisten
kukkaroilla. Monta kertaa kukkaron sisältöä verottamalla tulee
eteen vaihe, jolloin kansalaiset
nousevat vastarintaan. Ensin
taistellaan taloudesta ja sen jälkeen
tulevat vaatimukset poliittisista
muutoksista. Yhteiskunnallista
kehitystä ei voi kokonaan pysäyttää. Hidastaa kylläkin voi. Vallassa
oleville on normaalia yritys har-

hauttaa ihmisiä erilaisilla metkuilla
ja kikoilla. Noihin kuuluu myös
historian kulun vääristely. Joissain
tapauksissa historian väärinkirjoittaja ei itse edes ymmärrä kenen
päämääriä hänen kirjansa palvelee.
Sopivassa poliittisessa yhteiskuntatilanteessa voi kirja mennä hyvinkin kaupaksi. Kirjailija saa siinä
sivussa vielä muutaman tittelin
palkinnoksi. Teos saattaa olla
kirjailijalle ja kustantajalle ihan
tuottoisa juttu.
Mihin, historiaa vääristelevän
k i rjoi ttajan me n e stys si tte n
perustuu? Ehkä suurimmalta osalta
se perustuu kanssaihmisten tietämättömyydelle. Viime aikoina on
kehuttu Baltian metsäveljistä kirjoittavia. Metsäveljiä näytetään
pidettävän maassamme suurina
sankareina. Sankaruuden sädekehän
he saavat näemmä siksi, että he
puuhastelivat kaikenlaista virallista
yhteiskuntajärjestelmää vastaan eli
Neuvostoliiton sosialistista järjestelmää vastaan. Vuonna 2009 ilmestyi suomeksi käännettynä Robert
Jacksonin kirja Itämeri sotanäyttämönä. Kirjassaan hän valottaa
hieman metsäveljien taustavoimia
muusta kuin suomalaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa saksalaiset hylätessään Tallinnan (22.
syyskuuta 1944), jättivät jälkeensä
aseistettuja virolaisia reservijoukkoja ja komppanioita käymään
sissisotaa Puna-armeijaa vastaan.
Kirjan toisessa kohtaa kirjoittaa Robert Jackson yli 170.000
virolaisen, latvialaisen ja liettualaisen paenneen metsiin viranomaisilta piiloon. Paenneiden selitys oli, että he pakenivat kiihtyviä
sortotoimenpiteitä. Hyvin useat
heistä olivat entisiä SS-miehiä tai
saksalaisten puolella olleita “nostomiehiä” kuten siistimpi ilmaisu
kuuluu. Myöhemmin heitä alettiin
kutsumaan “metsäveljiksi”. Näiden
“kapinallisten” ryhmittymien koko
vaihteli yhdestä miehestä isompaan
joukkioon.
Itämeri sotanäyttämönä kirjasta se lvi ää, että 1940-luvun
loppupuolella nämä vastarintamiehet saivat yhä enenevissä määrin

apua Iso-Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelupalveluilta. Britanniassa operaatio tunsi peitenimen Jungle eli suomeksi Viidakko. Tiedustelupalvelut soluttivat
Baltian maihin agentteja v. 1948 –
1955. Kirjan mukaan näistä oli
suurin osa Baltiasta lähtöisin olevia
emigrantteja. Agentit koulutettiin
Englannissa. Heidän tehtävänä oli
mm. liittyä “miehitettyjen kotimaittensa vastarintaliikkeisiin”.
Agenttien kuljettamisen työm ai l l e e n su ori tti peiteorganisaatio, suomenkielellä “Britannian Itämeren kalastuksen suojelupalvelu”. Sillä oli käytössään
huippunopeita saksalaisia Sluokan sukellusveneitä. Näiden
sukellusveneiden miehistö, koostui kirjan mukaan entisistä Saksan
merisotavoimien miehistöstä.
Lähtöpaikkana käytettiin IsoBritannian miehitysvyöhykkeen
Saksan pohjoisosaa. Alukset vakoilivat samanaikaisesti myös
Neuvostoiiton alusten liikkeitä
Itämerellä.
Robert Jackson kertoo teoksessaan metsäveljistä: Jos eivät
tapelleet Neuvostoarmeijan kanssa, niin suorittivat sabotaaseja ja
salamurhia epäjärjestyksen luomiseksi. Sivuilla 227 – 228 hän
kirjoittaa: “1950-luvun alkuvuosina neuvostojoukot saivat yliotteen taistelussa metsäveljiä
vastaan. Venäläiset vakoojat kokosivat tiedustelutietoa lännessä,
KGB:n soluttautujat puolestaan
vastarintaliikkeen sisällä. Tämän
seurauksena ja toisaalta kommunistien vuonna 1952 suorittamien
laajojen puhdistusten myötä suurin osa viimeisistä vastarintajoukoista tuhottiin. Stalinin kuoltua ja yleisen armahduksen tultua
voimaan v. 1953 viimeisetkin
kapinalliset antautuivat, vaikka
yksittäisiä kahakoita sattuikin vielä
1960- luvulla. Pieni kapinallisjoukko piilotteli 1980- luvulle
saakka, jolloin Baltian maiden
itsenäistyminen alkoi jo siintää
horisontissa.” Sellaista kerrotaan
maailmalla puhdistuksista.
Timo Kangasmaa
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Juche- valtuuskunnan mukana Koreassa, osa 2

Kuvassa vasemmalta lukien: juha Kieksi, opas Lee ,Thomas Loesch
Itävallasta, Jorma Talikka ja Tarja Männikkö. Heidän taustalla oleva
rakennus Moranbong- teatteri.
Metr ossa ja kaakelitehtaalla
Tiistaina vierailimme aluksi
Kumsusanin muistopalatsissa, mikä
toimii presidentti Kim Il Sungin
mausoleumina. Tämän jälkeen
poikkesimme Kansanarmeijan museossa.
Tämän jäl keen tutustuimme
Pjongjangin metroon. Metrokin on
Korean kansanarmeijan rakentama.
Se koostuu kahdesta reitistä ja 25
asemasta. Kaikki asemat symboloivat Korean sosialistista rakennustyötä ja Korean kansan
jälleenyhdistymistä. Asemat ovat
hyvin näyttäviä ja mielialaa kohentavia.
Il tapäi väl l ä pääsi m m e tutustumaan Ta edongganin upouuteen kaakelitehtaaseen. Tehdas
on valmistunut huhtikuussa 2009
ja sitä ollaan laajentamassa ulkomaankaupan mittasuhteisiin.
Lopullisessa laajuudessaan tehdas
on vuonna 2012, jolloin vietetään
presidentti Kim Il Sungin syntymän
100-vuotisjuhlaa. Onhan korealaisilla tavoitteena vahva ja hy-

vinvoiva Korea vuonna 2012.
Tehtaan tuotanto perustuu täysin
korealaiseen teknologiaan ja raakaaineisiin. Tehdas tuottaa myös
prosessissa tarvittavan energian
tuottamalla kaasua antrasiitista.
Tehtaan vuosituotanto on 2,8
miljoonaa kuutiota laattoja, joista
lattialaattojen ja ulkotiilien osuus on
kumpienkin miljoona kuutio metriä.
Tehtaassa työskentelee 2000
työläistä kahdessa vuorossa. Työläisten palkka ei ole sidottu tuotantoon, sillä Korean valtio takaa
työläisille ilmaisen asunnon, koulutuksen, terveydenhuollon ja
edulliset peruselintarvikkeet. Näin
ollen tuotantoon sidotulla palkalla
ei saavutettaisi työläisten kannalta
mitään edistysaskelia.
Yliopiston e-kirjastossa
K eski vi ik kona i ltapäi väll ä
vierailimme vielä Kim Il Sungin
yliopistolla perehtyen täysin
uuteen, täysin automatisoituun ekirjastoon sekä yliopiston uuteen
uimahalliin. E-kirjasto avattiin 15.4.

tänä vuonna. Kirjastossa on 200
salia viidessä kerroksessa ja sen
tietoverkoista löytyvät kaikki
korealaisten tutkimuslaitosten
julkaisut sekä lukematon määrä
ulkomaisia tutkimusjulkaisuja ja –
kirjoja. Kirjasto toimii koko yliopiston tietoliikenteen keskuksena. Kirjastossa on myös lukuisia
videoneuvottelulaitteilla varustettuja luentosaleja, jolloin opetusta voidaan seurata muissakin
yliopistoissa ympäri Koreaa.
Myös videoyhteydet ulkomaisiin
yliopistoihin ovat tiiviissä käytössä. Kirjastoa voivat hyödyntää
kaikki Kim Il Sungin yliopiston
18 000 korealaista ja ulkomaista
opiskelijaa.
Yliopiston uimahalli oli niin
ikään valmistunut tänä vuonna ja
se vastasi suunnilleen suomalaisia
kylpylöitä. Uimahalli oli kovassa
käytössä, sen totesimme omin
silmien siellä käydessämme.
Myohan vuoristoPyohuon
temppeli
Ke sk ivii kk o ol i vi im ei ne n
kokonainen päivä Koreassa ja
silloin matkasimme Myohan vuoristoon, jossa sijaitsevat sekä
presidentti Kim Il Sungin että
pääsihteeri Kim Jong Ilin lahjanäyttelyt. Näyttelyissä on yhteensä yli 222 000 lahjaa liki
kaikista maailman maista. Ehdimme
katsoa vain muutaman näyttelyhuoneen. Kaikkien huoneiden
läpikäyminen olisi vienyt viikkoja.
Näyttelyn jälkeen vietimme
piknikiä vuoriston kauneimmalla
paikalla. Eväsretket ovat korealaisten erityisessä suosiossa ja sitä
varten on kehitetty omat pienoisgrillimallitkin.
Eväsre tk e n jäl k e e n poikkesimme vielä Pyohyon temppelissä, jonka vanhimmat osat ovat
vuodelta 1642. Valtaosan temppelialueesta amerikkalaiset pom-

mittivat maan tasalle Korean sodassa. Temppelissä asuu muutamia
munkkeja ja buddhalaisuuden kannattajia arvellaan olevan Koreassa
noin 10 000 henkilöä.
Torstai olikin sitten viimeinen
matkapäivämme Koreassa - tai
niin luulimme. Olimme saaneet
väärää informaatiota Venäjän suurlähetystöstä, että emme tarvitsisi
viisumia Venäjälle, jos transit-matka
kestää alle 24 tuntia. Informaatio oli
kuitenkin väärää ja Vladivostokin
rajaviranomaiset lähettivät meidät
takaisin Koreaan. Tässä havaitsimme
selkeästi kapitalismin ja sosialismin
erot. Vaikka palasimme Koreaan
ilman viisumia, meidät otettiin
avosylin vastaan. Air Koryo tarjosi
meille ilmaisen lennon takaisin.
Korealaiset tarjosivat ilmaisen
ylöspidon kahdelle vuorokaudelle,
jonka jouduimme maassa viettämään
uusia yhteyksiä hankkiessamme.
Koska olimme Koreassa ilman
viisumia, matkamme ei olisi saanut
kestää yli 24 tuntia, mutta jouduttuamme viipymään kaksi vuo-

rokautta, rajaviranomaiset leimasivat passeihimme saapumispäiväksi todellista saapumispäivää
seuraavan päivän, “jotta 24 tuntia
ei ylity”. Tällaista joustavuutta on
vaikea kuvitella muiden kuin pohjoiskorealaisten osalta.
Matkalaiset saivat omin silmin
nähdä, kuinka vääränlaista kuvaa
suomalainen media Helsingin Sanomat etunenässä Korean demokraattisesta kansantasavallasta
välittää. Keskusteluissa korealaisten kanssa totesimme, että
porvarillisen median välittämä
Korea-kuva on peräisin suoraan
Pentagonin kirjoituspöydistä
USA:sta. Eiväthän porvarilliset
lehtitalot anna toimittajille edes
mahdollisuutta kirjoittaa Koreasta
todenmukaisia juttuja. Totesimme
myös, että Suomen kansa on
kuitenkin samassa rintamassa
Korean kansan kanssa – tavoitteena
on kansankuntien riippumattomuus ja maailman rauha.

KÄ/Juha Kieksi

Si lk kiteh taall a k asvatettii n kul takarppeja. Karpi t ruokitti in
silkkiperhosen toukkien kotiloiden jäänteillä, jotka jäivät jätteeksi
tehtaan tuotantoprosessissa. Kierrätystä parhaimmillaan.

Provokaatiot uhkaavat Korean niemimaan rauhaa

Jopa USA:ssa vastustettiin Yongpyongin välikohtauksen jälkeen
jenkkien provokaatioita Koreassa
Marraskuussa Korean läntisellä
merellä, Yongpyongin saarella
sattunut vakava aseellinen välikohtaus on ajanut Koreoiden
suhteet jälleen sodan partaalle.
USA ja Lee Myung Bakin hall in to syyttävät k ovi n san oi n
K orean de m ok raattista k an san tasavaltaa k ahden sivii lin
kuolemaan johtaneesta tykistötul e sta, m u tta jatk avat si lti
provokatiivisia sotaharjoituksiaan ja kukkoiluaan - siitäkin
huolimatta, että nykyinen kriisi
on seurausta näistä härnäävi stä
sotaharjoituksista.
Viime maaliskuussa Korean

läntisellä merellä uponnut sotakorvetti Cheonan laukaisi nykyisen
turvallisuuskriisin Koreassa. Leen
hallinto syytti aluksen uppoamisesta KDKT:aa, mutta mikään
luotettava kansainvälinen taho ei
näihin syytöksiin ole yhtynyt. Leen
konservatiivinen hallitus on kuitenkin maaliskuusta lähtien toteuttanut yhdessä USA:n kanssa
näyttäviä sotaharjoituksia lähellä
Koreoiden kiisteltyä merirajaa ja
näin uhkaillut pohjoista naapuriaan.
KDKT on ottanut nämä harjoitukset vakavasti ja nostanut koko
ajan puolustusvalmiuttaan.
Yongpyongin välikohtauksen

sattuessa 23. marraskuuta meneillään olivat jälleen kerran sotaharjoitukset. Etelä-Korean armeija
oli aloittanut ne päivää aiemmin
70 000 miehen, kymmenien sotalaivojen ja noin 500 hävittäjän
voimalla. Harjoituksia käytiin
Yongpyongin saarella, joka sijaitsee
vain noin kymmenen kilometrin
päässä Pohjois-Korean rannikosta.
KDKT:n Kansanarmeija varoitti jo aiemmin etelänaapuriaan
sotaharjoituksista. Viimeksi 23.
päivän aamuna kansanarmeija otti
puhelinyhteyden Etelä-Koreaan ja
vaati harjoitusten lopettamista
välittömästi ja uhkasi vastata
mahdollisiin rajaloukkauksiin
voimalla. Etelä ei tähän reagoinut,
vaan ampui tykistötulta pohjoisen
puolelle merirajaa. Tämä välinpitämättömyys kostautui neljä
tuntia myöhemmin pohjoisen
Kansanarmeijan vastaiskulla. Noin
80 ammusta laukaistiin kohti saarta,
josta osa löysi tiensä pieneen
kalastajakylään surmaten kaksi
siviiliä. KDKT:n Kansanarmeijan
vastaisku on saanut maailmalla
kovaa kritiikkiä osakseen. Korean
kansanarmeija on pahoitellut siviiliuhreja, mutta muistuttanut
varoittaneensa etukäteen ja toimineensa pakon edessä.
Tiedotusvälineissä on pitkälti
sivuutettu olosuhteet, jotka johtivat
Yongpyongin saaren välikohtaukseen. Kyseinen pieni saari sijaitsee

aivan Koreoiden kiistellyllä merirajalla, jonka USA:n sotajoukkojen
komentaja kenraali Clark yksipuolisesti määritteli pian Korean
sodan aseleposopimuksen jälkeen
elokuussa 1953(katso kartta siv. 19).
Yonpyongin saarelta on matkaa
KDKT:n maaperälle vain noin
kymmenen kilometriä ja muiden
alueella olevien saarten tavoin sinne
on sijoitettu sotilastukikohtia ja
USA:n armeijan vakoilukeskuksia.
Saarella asuvat siviilit ovat pääasiassa sotilaiden perheitä tai paikallisia kalastajia.
KDKT ei ole koskaan kenraali
Clarkin ja myöhemmin USA:n
kontrollissa tuolloin olleen YK:n
asettamaa merirajaa hyväksynyt. Se
on vuosikymmenten aikana usein
ehdottanut rajan siirtämistä etelämmäksi. Merirajalla olevia saaria
KDKT ei ole vaatinut itselleen vaan
jopa tarjonnut Etelä-Korealle huoltoväylää, mikäli raja vedetään
alemmaksi. USA ja Etelä-Korea eivät
ole näihin ehdotuksiin reagoineet,
vaan pitävät merirajastaan kynsin
hampain kiinni voidakseen näin
paremmin kontrolloida merialuetta.
Viimeisen kahden vuoden aikana Lee Myung Bakin konservatiivihallinto ja USA ovat jatkuvasti
provosoineet KDKT:aa näyttävillä
ja suurilla sotaharjoituksilla, joiden
kuviteltu vihollinen on joka kerta
pohjoinen. Alueen epävakaa tilanne
ei ole saanut kumppanuksia näitä

harjoituksia lopettamaan vaan niitä
järjestetään jo lähes kuukausittain.
Edes Yongpyongin saaren välikohtaus ei estänyt Etelä-Koreaa ja
USA:ta järjestämästä uusia sotaharjoituksia vain muutama päivä
yhteenoton jälkeen.
KDKT ei järjestä läntisellä
merellä sotaharjoituksia tietäen
niiden vain luovan jännitteitä. Sen
sijaan se on tarkkailut harjoituksia
koko ajan ja ilmoittanut, ettei siedä
yhtään ainoaa rajaloukkausta tai
provokaatiota.
Tulevaisuudessa saamme nähdä
lisää Cheonanin ja Yongpyongin
kaltaisia välikohtauksia Korean
niemimaalla, mikäli sotilaallinen
pullistelu ei lopu. USA:n miehitysjoukot ja Etelä-Korean konservatiivihallinnon jatkuvat provokaatiot ja voimannäytöt ylläpitävät konfliktien kierrettä, joka
uhkaa koko Itä-Aa sian turvallisuutta.
USA:n olisi lopultakin luovuttava Koreaa kohtaan harjoittamastaan imperialistisesta sotapolitiikasta ja suostuttava KDKT:n
ehdotukseen allekirjoittaa Korean
sodan lopullisesti päättävä rauhansopimus. Se selkiyttäisi epäselvät merirajat ja hävittäisi perusteet USA:n miehitysjoukkojen
läsnäololle Etelä-Koreassa.
Kansan Ääni/
Antti Siika-aho
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Maailmaa mittailemassa – kuu- Uutta kiinalaista
leeko kukaan?
elokuvaa
Reijo Katajaranta on monipu ol isesti sivistynyt mi es,
joka on perehtynyt elämänsä
varrella syvällisesti marxilaiseen filosofiaan. Dialektinen ja historiallinen materialismi eivät ole kuopattuja
kivi ä hänen maailman katsomuksessaan, vaan ne elävät
edelleen aktiivisessa vuorovaikutuksessa universumissa havaittujen tapahtumien
kanssa. Katajarannan muita
intohimon kohteita ovat mm.
evoluutioteori a, tähtitiede,
kansantaloustiede, musiikki
ja sienestys. Mies on uurastanut pitkän päivä- ja iltarupeam an komm u ni sti se n
liikkeen valistustyön parissa.
“Maailmaa mittailemassa –
k u ul e e k o k u k aan ?” –teos
koostuu hänen ennen vuotta 2008
kirjoittamista ja niistä valikoiduista
artikkeleista. Katajaranta yhdistää
kirjassaan historian ja luonnontieteet marxilaiseen metodiin ja
porautuu luonnon, yhteiskunnan ja
ajattelun liike- ja kehityslakeihin.
Tällaisessa viitekehyksessä liikkuminen on haasteellista ja ympäröivää todellisuutta kyseenalaistavaa.
Kirjan sisältö on ryhmitelty
kolmeen aihepiiriin. Ensin Katajaranta tarkastelee sosialististen
aatteiden kehityshistoriaa antiikin
ajoista marxilaisuuden syntyyn ja
sen vakiintumiseen vallankumouksellisena maailmankatsomuksena ja
sitä kuinka nämä aatteet heijastavat
omana aikanaan vallitsevia tuotantosuhteita.
Seuraavak si Katajaranta pohdiskelee nykytieteen havaintojen
valossa elämän syntyä ja kehitystä
sekä evoluutioteoriaa. Dialektiikan
kolme peruslakia - määrän muuttuminen laaduksi, vastakohtien

rosana tai vain kaksi pyhää merkkijonoa punaisessa, liehuvassa
banderollissa. Katajaranta osoittaa tinkimättömästi sen, että
Marxin, Engelsin ja Leninin
esittämät analyysit ja johtopäätökset kantavat yhä ja että
ne ovat sovellettavissa myös
nykytodellisuuteen maailman
muuttamiseksi.

ykseyden ja taistelun laki sekä
kieltämisen kieltäminen - ohjaavat
tanakasti hänen ajatuksenkulkuaan.
Muissa artikkeleissa Katajaranta ku vai le e imperialismin
olemusta kohteinaan Rooman valtakunta ja Euroopan unioni. Lisäksi
hän soveltaa dialektista metodia
musiikin kehityshistoriaan ja
Johann Sebastian Bachin sävellystuotantoon.
Neuvostoliittolaisen psykologin
L.S. Vygotskin mukaan ihminen
omaksuu ihmisyhteiskunnan tiedolliset, taidolliset ja esteettiset
saavutukset nimenomaan oman
toimintansa kautta. Tätä asiaa
todentaa myös vakuuttavasti Katajarannan kirja.
Kirja on hyvä perusteos, joka
tarjoaa hyvän lähtökohdan dialektisen ja historiallisen materialismin perusteiden sisäistämiseen ja oman maailmankatsomuksen syventämiseen. Monille marxismi-leninismi on nykyään ki-

Ne uvostopsykologi A. N.
Leontjevin mukaan “Tietoisuus on yhteistä tietoa. Yksilöllinen tietoisuus on mahdollinen vain, jos on olemassa
yhteiskunnallinen tajunta ja kieli,
joka on sen reaalinen alusta.
Materiaalisen tuotannon prosessissa (luontaistalous, maanviljely, teollisuustuotanto, tietotekniikka, ML) ihmiset tuottavat myös kielen, joka palvelee
ihmisten välistä kanssakäymistä ja
toimii lisäksi yhteiskunnallisesti
muodostuneiden merkitysten välittäjänä.” Tulla tietoiseksi on
tulemista osalliseksi yhteisestä
tiedosta.
K api tal i sti se ssa Su om e ssa
julkaistu ja kotimaisin voimin
kirjoitettu marxilainen tietokirja
“Maailmaa mittailemassa - kuuleeko kukaan?” on selkeä osoitus
siitä, että valistustyöllä on aina
ollut ja tulee aina olemaan tärkeä
osa suomalaisessa työväenliikkeessä ja sen käymässä ideologisessa luokkataistelussa.
Matti Laitinen
Kirjan taitto: Reijo Katajaranta
2010
Painopaikka: Kirja kerrallaan,
Helsinki
ISBN 978-952-92-8236-4 (sid.)
ISBN 978-952-92-8237-1 (PDF)
Hinta: 15 euroa + postituskulut
Kirjaa voi tilata: r.katajaranta@kolumbus.fi

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

Wäi nö Pietikäinen on kirjoittamisen ohellakääntänyt saksan ja ruotsin kielestä lukuisia
arti k k e l e i ta. Hän on STP:n
ehdokas eduskuntavaaleissa
Saksan kommunistien lehti
Unsere Zeit kunnioittaa historiallisessa kolumnissaan veteraanikommunistia.
Gu s Hall syntyi 8 l okakuu ta
1910 C h e rry Town sh i pi ssä
rautavyöhykkeellä (“rautarenssillä”) Minnesotassa. Hänen nimensä oli silloin Arvo Kustaa
Hallberg. Hän kuoli 13 lokakuuta
2000 New York Cityssä. Vuodesta
1959 lähtien hän toimi USAKP:n
pääsihteerinä ja puheenjohtajana.
Vasta seitsemän kuukautta ennen

kuolemaansa hän jätti puolueen
johtotehtävät. Hänen vanhempansa
Matti ja Susannah Hallberg olivat
jäseniä Maailman teollisuustyöläisten liitossa. Isä Matti oli vuonna
1919 mukana perustamassa
USAKP:tä. 17-vuotiaana Gus Hall
liittyi USA:n kommunistiseen
Nuorisoliittoon. Siitä saakka hän oli
kuolemaansa asti mukana kaikissa
luokkataistelun vaiheissa USA:ssa.
Hän oli terästyöläinen ja oli
mukana perustamassa ammattiliittoa alalle.
Hän oli jo puoluetoimitsija,
kun hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi toisen Maailmansodan
aikana laivastoon. Tästä kiitokseksi
hänet teljettiin 8 vuodeksi vankilaan
kuten teljettiin muutkin komunistit
McCarthyn vainojen aikana.
Vuotta ennen kuolemaansa hän
julkisti lehtiartikkelin, jota voi pitää
hänen poliittisena testamenttinaan.
“The CPUSA Bill of Rights Socialism”. Otsikko viittaa englantilaiseen perustuslakiin vuodelta
1689, joka oli tulos varhaisporvarillisesta vallankumouksesta,
joka on myös USA:n perustuslain
vuoden 1791 perustuslain lisäyksessä mukana. Täten hän selvittää perinteisen tien sosialismiin:
“Sanotaan, että USA voi siirtyä
sosialismiin rauhanomaisesti vaikkapa vaaliuurnilla. Oleellista on

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

Lauantaina 6.11 Lens politica- festivaaleilla teatteri Andorrassa
esitettiin kiinalaisen Xiaolu Guon erinomainen dokumenttifilmi
nykyKiinan elämästä. Sympaattinen ohjaaja oli itse esityksessä
mukana kertoillen ja vastaten kiinnostuneen yleisön kysymyksiin.
Duunareilla ei ole helppoa jälkimarxilaisessa Kiinassa. Maan talouskasvusta heruu työväenluokalle vain murusia, jos niitäkään.
Osa haikaileekin puhemies Maon
aikoja, jolloin edes raggarit pidettiin
kurissa. Palkitun Xiaolu Guon
dokumentti esittelee kaksitoista
kohtaloa nykyKiinan takapihoilta
ja rakennustyömaiden liepeiltä.
Maanviljelijän ja asetehtaan työntekijän maailmat eroavat toisistaan, mutta heitä yhdistää kitkerä
suhtautuminen korruption ja keinottelun kyllästämään nykymeininkiin. Toivottomuus on lyönyt
leimansa myös moniin nuoriin
aikuisiin, jotka pakenevat populaariviihteen pariin ja haaveilevat pääsystä ulkomaille. Välillä
kuullaan myös uusrikkaita menestyjiä, joiden mielestä Kiinassa
pyyhkii nyt paremmin kuin lännessä. Lisäperspektiiviä oival-

Ohjaaja Xiaolu Guo
lisesti rytmitettyyn dokumenttiin
tuovat lapset, joiden elämänhalua
kapitalismi ei ole vielä murskannut.
Antero Nummiranta

Yhteistyön henkilösuhteista
Kuinka paljon vasemmistolaisessa työväen liik kee ssä on
keskinäisen yhteistyön esteenä
josk u s ri k k outu n e e t h e n k i lösuhteet. “Kun siinä ryhmässä
tai puolueessa on sellaisia henki löitä”, tai “e i ai nakaan se
henkilö saa tulla puhumaan”
siihen tilaisuuteen.
Eikö vanhat vihat olisi aika
unohtaa ja aloittaa yhteistyön
hakeminen ja opettelu myös heidän
kanssaan, kun he eivät ole luokkavihollisia, vaan ovat samalla
puolella meidän kanssa.
Kerron yhden esimerkin täältä
Kuopion piiristä, kuinka voitiin
antaa henkilölle anteeksi hänen
aikaisemmat puheensa ja tekonsa:
Puoluejärjestöjen avustuksella oli
tämän henkilön opiskelu Sirola
opistossa. Kului aikaa kun samainen henkilö oli hakenut kokoomuksen puolueen jäsenyyttä. Kokoomuspuolueen paikallisosaston
jäsen oli kysynyt SKP:n osastomme jäseneltä: “Mikä mies se X
on, kun hän on anonut meille
jäsenyyttä”. Tämän jälkeen asia oli
käsitelty SKP:n puolueosastossa ja
tälle jäsenelle annettu tästä sooloilusta varoitus.
1970-luvun hajotuksen aikana
hän käytti Kuopion luokkakantaista SKP; n piiriä kohtaan sekä
härskiä toimintaa että kieltä. Nimitellen puoluetta mm, “puoluemuseoksi” ja toimien näkyvästi
hajotusjärjestöissä. Sielläkään hän
ei tullut toimeen sen porukan
kanssa ,vaan erosi SKDL:n järjestöistä ja liittyi Keskustapuolueeseen ollen kunnallisvaaleissa
Keskustapuolueen ehdokkaana.

Olipahan yksi harvinaisuus keskustassa, Sirolan opiston käyneenä.
Kun viimeksi meillä SKP:ssä oli
jäsenkirjojen vaihto, tämä samainen henkilö oli liittynyt SKP:n
jäseneksi. Kun menin piirikomitean
kokoukseen, niin siellä hän istua
pokotti kaikessa rauhassa ja hänet
hyväksyttiin joukkoon, eikä kukaan
muistellut hänen menneitä toilailujaan. Tämän jälkeen myöhemmin
hänen kanssaan tultiin SKP:n
Kuopion Vapputilaisuudesta Siilinjärven vapputorille. Siinä vastaamme tuli vanhempi puolueen toveri,
joka “ripitti” tämän uudelleen
puolueeseen liittyneen toverin
menneiden aikojen toilailuista. Hän
otti tyynesti “ripityksen” vastaan.
Tätä “ripitystä” lukuunottamatta
hän oli toveri, toverien joukossa,
eikä muisteltu hänen menneitä
aikoja.
Sitä emme tietä, tiesikö hän
viimeisen kerran liittyessään puolueeseen sairastavansa syöpää. Me
saimme tietää hänen sairaudestaan
vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Paniko hänet kuolemansairaus
nöyrtymään ja palaamaan puolueeseen?
Me vasemmiston sirpaleet myös
sairastamme eripuraisuuden kuolemansairautta. Sille sairaudelle emme
lisää “vastustuskykyämme” kiroamalla edelleen toisiamme. On aika
palata yhteisiin pöytiin suunnittelemaan taudista kuntoutumista, vahvistuvaan toimintaan
kohti tavoittelemaamme tulevaisuutta.
Teuvo Taskinen
Siilinjär vi

Hautala teki tutkintapyynnön Tammesta ja Molarista
Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja
Heidi Hautala (vihreät) on tehnyt
poliisille rikostutkintapyynnön
Juha Molaria, Johan Bäckmania ja
Abdullah Tammea vastaan. Asian
vahvistaa Pohjan kirkkoherra Juha
Molari, jolle poliisi on asiasta
soittanut.
“En ole nähnyt vielä tutkintapyyntöpaperia enkä kasvotusten
keskustellut poliisin kanssa, vaan
poliisi vain soitti puhelimella tämän
(tutkintapyynnön) olemassaolosta”, Molari kertoo.

Hautalalle oli liikaa Molarin
tempaus manata pahoja henkiä ulos
Finrosforumin väestä viime syksynä julkisella paikalla.
“Hautalan mielestä olemme
törkeästi loukanneet hänen kunniaansa manatessamme Heidin
pahaa terroristista henkeä ulos
Helsingin tuomiokirkon portailla
toteutetussa eksorsismissa”, Molari kertoo.
Molarin mielestä Heidi Hautala
on tehnyt tutkintapyynnön perustaen sen suomenruotsalaisten
sanomalehtien väärään informaa-

tioon tapahtumien kulusta.“Hyvä
show toki tästä tulee”, Molari
tuumaa lopuksi.
Vihreiden europarlamentaarikko
Heidi Hautala on Finrosforumin
puheenjohtaja. Yhdistyksen sihteeri on Mikael Storsjö, joka
ylläpitää Kavkaz Center-nimistä
tsetseeniterroristen tiedotuskanavaa. Molari on syyttänyt Finrosforumia ja Kavkaz Centeriä
islamistiterrorismin tukijoiksi
Venäjällä.
Leena Hietanen
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Tapahtumat Moskovan keskustassa ja Venäjän
voimarakenteiden uudistus

Aimo Minkkinen esittelee Sergei Skvortsoville Lenin-museon
toimintaa v. 2007
Hiljattain koko Venäjä seurasi
sitä, miten ensi kertaa viimeisten 20 vuoden aikana Kremlin
kupeessa olevan Maneesiaukion
täyttivät kansanjoukot. Laskelmiemme mukaan jouk komiel e n osoi tu k se e n , jok a järje ste ttii n i l m an vi ran om ai ste n
lupaa, kokoontui noin 10 000 20 000 h enkeä. He olivat jalkapallon penkkiurheilijoita ja
kansalliskiihkoisten järjestöjen
e du staji a, jotk a prote stoi vat
Venäjän oikeussuojeluel inten
toimettomuutta vastaan (joita
niiden tehottomuuden ja korruption vuoksi lehtimiehet ovat
jo k au an ai k aa n i m i ttän e e t
toi se ll a tavall a el i voim ae li miksi tai voimankäyttäjik si).
Noin viikkoa ennen tätä tapahtumaa ryhmä Kaukasian asukk ai ta m u rh asi e rään jal k apallon penkkiurheilijan. Voimae l i m e t pi dätti vät k au k asi alaiset, mutta sitten heidät melkein kaikki päästettiin vapaiksi. Muodol lisi a e del lytyksiä
sitä varten ei ollut m inkäänlaisia, vaan pikemminkin sellaisen liberalismin syyt olivat
korruptionaaliset.
Se l l ai si a tapau k si a on tapahtun ut ja tapahtuu m el ko
usein, mutta tällä kertaa ihmisten
sietokyvyn malja oli täynnä. Ei ole

mikään salaisuus, että eräät kaukasialaiset ja erityisesti checheenit
suhteessa Keski-Venäjän asukkaisiin käyttäytyvät epäkorrektisti pyrkimyksessään tyrkyttää
paikallisasukkaille omaa järjestystä
eli eräänlaisia vuorien villilakeja.
Murhat, pieksäjäiset, raiskaukset,
muuten kaukasialaisten uhmaava
käyttäytyminen luonnollisesti
herättävät paikallisasukkaissa
vihamielisyyttä. Hyvin usein nämä
tapaukset jäävät ilman rankaisemista, koska huligaanit ja rosvot
yksinkertaisesti maksavat itsensä
vapaiksi. Siten todellisuudessa
vallitsevat kansallisongelmat punoutuvat yhteen sosiaali- ja luokkaongelmien kanssa, muodostaen
omalaatuisen räjähdysaineseoksen,
joka yhä useammin myös räjähtää.
Mutta toisaalta itsensä vapai ksi maksavat eivät ol e ainoastaan yksinomaan kaukaasialaisia. Myös itse hajoamisprosessit
ovat juurtuneet yhä syvemmälle.
Muutama viikko sitten koko maa
oli järkyttynyt tapauksesta EteläVenäjällä, Kushevskajan stanitsassa
eli kasakkakylässä Krasnodarin
aluepiirissä, kun rosvot murhasivat
12 ihmistä, joukossa sylilapsia.
Mitään checheeneja siellä ei ollut,
mutta selvisi, että rovsoilla oli omia
miehiä paikallisadministraatiossa,
miliisissä, tuomioistuimessa ja
syyttäjävirastossa ja rosvopäällikkö kuvattiin jopa Medevedevin
virkaanastu mistilaisuudessa ja hän
seisoi Krasnodarin aluepiirin
kuvernöörin vieressä.
Voimaelinten mielivalta ja
korrupti o ovat muodostun eet
vakavaksi polii ttiseksi ongelm ak si . Se on voimakas tekijä
kansan vieraantumisessa valtiovallasta, mikä on tajuttu jopa
Venäjän johdossa, joka Putinin
aikana perusti eräänlaisen tällaisen
ruokintajärjestelmän. Yli vuosi
sitten vt. Venäjän presidentti herra
Medvedev ilmoitti sisäministeriön
tulevasta uudistuksesta ja nyt
viimein Valtionduuma eli Venäjän
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä Poliisilain, jonka

tarkoituksena on aloittaa todellisuudessa tämä uudistus.
Val itettavasti täm ä laki e i
e de l lytä mi tään radi kaal i si a
toimenpiteitä ja ainoana uutena
ilmiönä voidaan pitää miliisin nimen
vaihtaminen poliisiksi (toisaalta
valtiovarainministerin lausunnon
mukaan valtiolle ei lähiaikoina
ilmesty rahaa edes laitoksen nimen,
virkatodistusten ja virkapukujen
vaihtoon). Mutta toisaalta tilanne
olisi voinut olla huonompikin.
Lakiluonnoksen käsittelyn yhteydessä suuttuneiden kansalaispiirien painostuksesta sen ensimmäisestä versiosta poistettiin
sellaiset mahdottomat normit,
kuten poliisien oikeus ilman tuomioistuimien lupaa murtautua
mihin tahansa tiloihin, vaatia
kaikilta järjestöiltä mitä tahansa
asiakirjoja, soittaa puhelinsoittoja
kansalaisten kustannuksella heidän
matkapuhelimilla jne.
Sitten kysymykseen nimenvaihdosta. Kuten tunnettua poliisia ei
Venäjällä ole ollut sitten vuoden
1917 jälkeen, mutta muutama
kuukausi sitten herra Medvedev
kaikkien yllätykseksi ehdotti
paluuta poliisiin. Virallinen perustelu oli seuraava: itse sana miliisi
korostaa oikeuselinten kansanluonnetta (toisaalta jää epäselväksi,
mikä tässä on huono asia), kun taas
nyt me tarvitsemme ammattilaisia
ja työntekijöitä, jotka toimivat
tehokkaasti, rehellisesti ja joustavasti. Näin ollen nimenvaihdon
pitäisi korostaa voimaelinten ammattilaisuutta.
Sana miliisi todellakin korostaa oikeussuojeluelinten kansanlu onn etta. Mutta miliisiksi
näitä elimiä Venäjällä eivät alkaneet
nimittää bolshevikit, kuten monet
ajattelevat, vaan tsaarinvallan tilalle
noussut pikkuporvarillinen Väliaikainen hallitus. Mielivallastaan,
epäkompetenttisuudestaan ja korruptoituneisuudestaan suurullisen
kuuluisa tsaarin poliisi herätti
yleistä vihaa ja sen jälkeen, kun
kapinaan noussut kansa hajotti sen
tai sen työntekijät pakenivat itse,

Yhdysvaltain diplomatian pohjanoteeraus
Leena Hietanen
Jos Yhdysvaltain diplomatia on
kriisissä, amerikkalainen media ei
sitä välttämättä ole. Wikileaksin
paljastuksia analysoidaan varsin
murhaavasti New York Timesin
kansainvälisessä versiossa International Herald Tribunessa (IHT).
Lehti on käynyt läpi Yhdysvaltain
diplomaattien sähkeitä Georgian
sodan aikana Tbilisistä Washingtoniin. Tyly johtopäätös on, että
amerikkalaiset diplomaatit ovat
järjestelmällisesti hämänneet omaa
hallintoaan todellisesta tilanteesta
alueella. Diplomaatit ovat lähettäneet Saakashvilin tiedotteet
eteenpäin sellaisenaan Washingtoniin millään tavalla kommentoimatta tietoja tai tarkistamatta
sisältöä. Viimeinen sähke ennen
Georgian hyökkäystä osoittautui
täysin valheelliseksi. Lähetystön
lähettämä viesti kertoo georgialaisen varapuolustusministerin
suulla, että Georgian armeija on
hälytystilassa, mutta mitään joukkojen liikehdintää ei tapahdu.
Varapuolustusministerin lausunto
oli “puutaheinää”, sillä samanaikaisesti eräs amerikkalainen lähetys-

tövirkailija oli nähnyt georgialaisten joukko-osastojen siirtyvän
maanteitse pohjoiseen.
Amerikkalaiset diplomaatit käytännössä käänsivät koko tilanteen
päälaelleen omalle hallinnolleen. He
välittivät Saakashvilin viestiä, että
hyökkäyksen olisi tilannut EteläOssetian presidentti Eduard Kokoity vahvistaakseen asemansa
Venäjän armeijan avulla. Todellisuus
oli juuri päinvastainen. Myöhemmät sähkeet kertovat Mihail
Saakashvilin ryömineen amerikkalaisten luokse peläten, että Venäjä
jyrää Georgian ja hänet vaihtaen
hänet mieleisempään johtajaan.
IHT jatkaa armotonta amerikkalaisdiplomaattien pilkkaa kertoen, että Saakashvilin esittämät
luvut uhreista kelpasivat sellaisenaan lähetettäväksi Washingtoniin. Amerikkalaiset jättivät
noteeraamatta ETYJ:in sotilastarkkailijoiden näkemykset hyökkääjästä. Lehti muistuttaa, että kun
yleisesti amerikkalaisdiplomaatit
pitävät jonkinlaista etäisyyttä

sijoitusmaahansa, Georgian kohdalla kaikenlainen etäisyys oli unohtunut. Ge orgia oli turvallisesti
Amerikan syleilyssä.
Putin on epäillyt, että Wikileaksin vuotojen takana olisi Amerikan tiedustelupalvelu. Tarkoituksena olisi osoittaa, että tiedustelupalvelu kykenee tarjoamaan paljon tarkempaa tietoa kuin
diplomaatit. Ei yhtään huonompi
selitys.
Toinen mielenkiintoinen linkki
on Moscow Times -lehteen. Siellä
kerrotaan, ettei amerikkalaisilla
diplomaateilla ole juuri minkäänlaisia suhteita Kremliin tai Venäjän
hallintoon. Moskovassa olevat
amerikkalaiset diplomaatit häviävät
tiedoissa arkisille lehtien kirjeenvaihtajille. He saavat tietonsa
Venäjän tapahtumista ja politiikasta
lukemalla lehtiä.
On tärkeää, että Wikileaks paljastaa, ettei amerikkalainen diplomatia juuri eroa Suomesta, kansasta, jota pidetään ulkopoliittisesti täysin lahjattomana.

Lähteet:
h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 1 0 / 12 / 0 2 / w o r l d / e u r o p e / 0 2w i k i l e a k s georgia.html?_r=1&scp=2&sq=geor gia&st=cse
http://www.themoscowtimes.com/news/article/leaks-show-us-embassy-lacksaccess/425569.h tml

Satoja erikoisjoukkoihin kuuluvaa miliisiä oli
komennettu "vartioimaan" vallankumouspäivän
mielenosoitusta Pietarissa 7.11.2010

uusien oikeussuojeluelinten perustaminen täysin komprometoidulla
nimellä kävi vallan mahdottomaksi.
Väliaikainen hallitus ilmoitti poliisin
vaihtamisesta kansanmiliisiksi
valituilla johtajilla ja alistuneisuudella paikallisille itsehallintoelimille. Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen jälkeen
10. marraskuuta 1917 perustetussa
neuvostomiliisissä alettiin muodostaa koneistoa, joka alkoi toimia
pysyvällä pohjalla ja jo 21. maaliskuuta 1918. Kansankomissaarien
neuvosto hyväksyi päätöksen
neuvostomiliisin organisaation
virkavakansseista. Heti kohta
tämän jälkeen neuvostomiliisi
muuttui ammattilaisjärjestöksi ja
aivan perestroikan vuosiin asti toimi
vähintäin yhtä hyvin kuin poliisit.
Toisaalta suurimmassa osassa
m aail man m ai ta (esimerkiksi
Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa) poliisit eivät tavallisesti
erottaudu erityisellä rehellisyydellään tai ammattitaidollaan. Näin
ollen kansainvälisen kokemuksen
pohjalta ei voida väittää, että poliisi
olisi jossain mielessä miliisiä
parempi – pikemminkin päinvastoin. Jos taas puhutaan poliisisanan vastaanotosta Venäjän kansalaisten keskuudessa (nimenomaan tämä tekijä olisi huomioitava
ensi kädessä), niin kokonaisuudessaan se on kielteinen. Ei ainoastaan tämän artikkelin kirjoittajan, vaan myös useiden kansalaistemme mielestä poliisisana
yhdistyy pikemminkin korruptioon ja mielivaltaan, kuin kompetenssiin ja ammattitaitoon. Ei
mitenkään viimeisellä sijalla ole
myös Hitlerin aikaisten kollaboraattoripoliisien toiminta Suuren
Isänmaallisen sodan vuosina, joka
on säilynyt tähän päivään asti
kansan historiallisessa muistissa.
Muuten Ukrainan johto, joka on
samoin alkanut suunnitella miliisinsä nimen vaihtoa, tunnustaa
suoraan, että nimenomaan mainitunlaisten assosiaatioiden takia
poliisinimeä ei ole edes käsitelty
yhtenä versiona.
Mutta kannattaako suostua
toime npiteese en, joka liberaalistenkin tarkkailijoiden mielipiteen
mukaan ei saa väestön enemmistön
kannatusta (demokraattisesta lähestymistavasta puhumattakaan).
Halu puhua puhtaalta sivulta on
ymmärrettävää, mutta poliittinen
haitta vallanpitäjille on selvästi
havaittavissa.
Muuten monet politologit ovat
sitä miel tä, että Poliisilakia ei
yleensä tarvita – riittää, kun toteutetaan sisäministeriön tehokas
puhdistus sen johtajistosta alkaen.
Tietenkin myös puhdistusta tarvitaan, mutta se ei sinänsä riitä.
Sisäministeriön tehokas uudistus
vaatii muitakin toimenpiteitä,

esimerkiksi sisäisen turvallisuuden
departamentin (palvelun, jonka
tehtävänä on paljastaa työntekijöiden korruptio) siirtäminen pois
sisäministeriön alaisuudesta, muuttamalla vastaavasti sen nimeä. Se,
että palvelu oikeussuojeluelimissä
muodostuu raskauttavaksi tekijäksi
rikoasasioiden tarkastelussa, on
tietenkin oikea, mutta riittämätön
toimenpide. Tämän lisäksi kaikki
“polettitakinkääntäjät” olisi tuomittava erikoisessa tuomioistuimessa ja tähän tarkoitukseen
voitaisiin käyttää hyväksi sotilastuomioistuimia, koska sen jälkeen
kun on otettu käyttöön rikosvastuu
alistumattomuudesta johtajiston
päiväkäskyille, sisäministeriön
työntekijäkunta siirtyy itse asiassa
sotilaiden asemaan. Ilmeisesti
muutoksia tarvitaan myös lainsäädännössä – oikeusvalvontaelinten toiminnan tarkkailun voimistamiseksi.
Valitettavasti mitään tällaista
ei toistaiseksi ole tapahtumassa,
vaikka oikeudenmukaisuuden nimissä on tunnustettava, että ilman
radikaalisiakin muutoksia korruptoituneita voimaelinten työntekijöitä on ruvettu asettamaan
edesvastuuseen yhä useammin ja
heidän häikäilemättömyytensä on
pienentynyt. Mutta tällaiset puolinaiset toimenpiteet eivät selvästikään riitä, mistä ovat todistuksena viimeaikaiset tuhatpäiset
mielenosoitukset Moskovassa ja
useissa muissakin kaupungeissa.
Vallnpitäjille epämieluisimpana
asiana on kuitenkin se, että ensimmäisen kerran Venäjällä niinkin
mittava joukkomielenosoitus saatiin koolle ilman erikoisempia
ilmoituksia joukkotiedotusvälineissä - ainoastaan kutsujen perusteella, joita välitettiin Internetisssä,
sähköpostissa ja matkapuhelinviesteissä. Tuolloin suurempien
epämieluisten tapahtumien estämiseksi mielenosoitusta ei rohjettu
hajoittaa. Muistan, miten noin
puolitoista vuotta sitten Moldaviassa aivan samalla tavalla koottu
nuorisojoukko, jota eivät yhdistäneet mitkään poliittiset voimat,
suorittivat presidentin administraatiorakennuksen valtauksen ja provosoivat vallan vaihtumisen. Putinin perustama järjestelmä alkaa
halkeilla, syntyneet ongelmat
alkavat toinen toisensa jälkeen
nousta pintaan eikä kukaan voi
ennustaa, missä räjähtää seuraavan
kerran. Näin ollen tämänkertainen
mielenosoitus Maneesiaukiolla
saattaa olla vain alkusoittoa tuleville
entistä tärkeämmille tapahtumille.
Ser gei Skvortsov,
NKPn keskuskomitean
ensimmäinen (pää-)
sihteeri
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta
EU-tuomioistuin: Markkinoiden ei
tarvitse piitata yleissopimuksista.
Ruotsin Kunnantyöntekijäin
liiton lehti julkaisi syyskuun
numerossa no 14 Stephen Lindholmin artikkelin.
Eräs EU-tuomioistuimen päätös
voi mitätöidä kuntien ja ammattijärjestöjen tekemiä eläke- ja
sosiaalietuja koskevia sopimuksia.
Se rajoittaisi EU:n takaamia markkinoiden “vapauksia”.
On huolestuttavaa, että Lissabonin sopimus ei näytä vaikuttavan EU-tuomioistuimen päätöksiin. Näin kertoo LO:n juristi Claes
Mikael Jonsson. LO:ssa analysoidaan parhaillaan, mitä se
merkitsee. (LO = Ruotsin SAK).
EU:n ammattijärjestön pääsihteeri Monks kertoo, että EUtuomioistuin jatkaa ammattiyhdistysliikkeen mustaa listaa ja
katsoo, että ammattiyhdistysliikkeen edut “vaarantavat” työvoiman
vapaata liikkumista ja vaarantavat
työnantajien ja kapitalistien etuja.
Siinä yhteydessä Monks viittaa
myöskin Laval-päätökseen, jossa
Rakennus- ja Sähköliittoa syytettiin Vaxholmissa Ruotsissa ja
ehkäistiin ruotsalaisen yleisso-

pimuksen soveltaminen liettualaisen reppufirman eduksi. On vielä
muutamia muitakin päätöksiä, joissa
markkinoiden “vapaus” on voittanut.
EU-ammattijärjestö vaatii EUtuomioistuimen päätösten johdosta,
että Lissabon-sopimukseen tulisi
lisälauseke ammattiyhdistyksen
oikeuksista sosiaalisissa kysymyksissä. Kuitenkaan mikään hallitus Euroopassa ei ole asettunut
vaatimuksen taakse. Ruotsin oppositio on epämääräisesti esittänyt
sosiaalisia muutoksia, jos he voittavat vaalit. He eivät voittaneet. EU
ei ollut edes mikään vaalikysymys.
FAKTA: EU-tuomioistuimen
päätöksiä:
Saksassa työntekijät voivat sopia,
että osa palkasta menee eläkevakuutukseen. Työnantaja ja ammattiliitot ovat sopineet, mikä
vakuutusyhtiö saa eläkevakuutukset.
EU-tuomioistuimen päätöksen
mukaan eläkkeet pitää kilpailuttaa.
Tuomiolla saattaa olla merkitystä
myöskin Ruotsin eläkesopimuksissa.
Wäinö Pietikäinen

EU Suomi ei köyhä, eikä kipee !
Tämä sanonta tulee väistämättä
mieleen, kun seuraa julkisuudessa
tavan takaa esillä olevia hallituksen
kykypuolueiden “sutkeja” nuoria
ja rohkeita ministereitä heidän
toimiessaan EU:n ja pankkimaailman “sössimisen” seurauksia
siirtäen, sekä rahalla että takaamalla - ja tietysti Suomen kansalaisten varoista.
Kipeetä ei ole tehnyt, näiden
päättäjiemme “hövelit” sitoumukset osallistua sotaretkiin (Afganistan/Nato)+ EU:n valmiusjoukot
joita ei ole käytetty koskaan,
kyseessä on miljoonat eurot.
Muiden EU maiden jäsenmaksuihin, omien jäsenmaksujen lisäksi
(Englanti 2009 135 milj. euroa, ja
näille seuraaville yhteensä 40
milj.euroa Saksa, Ruotsi, Hollanti,
Itävalta) ja kaikki nämä ovat meitä
rikkaampia valtioita !
Muut maat kuin Suomi maksaa
maataloustukensa ns. EU rahoista,
mutta me maksamme 1 miljardi
euroa omista verovaroista. Seurauksena väistämättä hallituksen

valitsemalle toimintalinjalle “hyysätä” EU:ta ja pankkimaailmaa, on
jo toteutuneet yhä pienenevät
kansalaisten palvelut ja hyvinvointi.
Esimerkkeinä olkoon tästä hallituksen kuntapalvelujen säästämispolitiikasta Tuusulan valtuuston hyväksymät sosiaalija terveyspuolen toteutetut maksukorotukset terveyskeskuksissa ja
ns. taksikortin poistaminen yli 60:tä
liikuntarajoitteiselta ikääntyneeltä
henkilöltä.
Myös terveys- ja sosiaalivastaanottojen lopettaminen kesällä
Jokelasta ja Kellokoskelta, unohtamatta yöpäivystys ambulanssin
lopettamista Pohjois-Tuusulasta.
Tämän EU- kiiman maksumiehiksi on viety myös Suomen kansalaiset suurten eduskuntapuolueiden toimesta ja nyt Soinikin on
astunut tähän ryhmään, kun ei
vastusta enää EU:ta.
Jori Porspakka
porspakka@pp.inet.fi
040 5605008

Eläkerahojen polttaminen
on “tietoliikennehäiriö”
Jatkumo on tietoliikennöidä, että
eläkkeet ovat jääneet maksamatta
ajallaan “tietoliikennehäiriön”
vuoksi. Eläkerahamme ovat pohjattomassa kaivossa. Kasinokapitalismissa, riistokapitalismissa
uhraukset ovat todellisuudessa
vähintään kolminkertaiset annettuun ymmärtämiseen suhteu-

tettuina. Valtiovarainministeri Jyrki
Katainen keinottelutaloudessaan,
todellisessa keinottomuudessaan on
maksimaalisen valheellisen läpinäkyvä.
Raimo Ruttonen
Joensuu

Suomen armeijasta
Mielipiteeni Suomen armeijan
tulevaisuudesta on, että armeija
voitaisiin lopettaa. Ulkoa ei uhata
Suomea, vaan sisältä porvarien ja
kapitalistien toimin ja politiikalla.
Costa Ricassa lopetettiin armeija
1948-49. Tähän voi perehtyä
kirjasessa Höivik, T. ja Aas, S.,
Costa Rica - maailman armeijaa,
Aseidenriisuntavihkot 28, Suomen
Rauhanliitto, Gummerus, Jyväskylä 1988. Muut lähteet ovat
wikipedia ja verkko.
Asevelvollisuus on seitsemässä
NATO-maassa, joita on 28. Useissa
Aa sian, Afrikan ja Latinalaisen
Amerikan maissa on asevelvollisuus
sekä Euroopassa Suomen lisäksi
vain Kreikassa ja Kyproksessa.
Ruotsi siirtyi palkka-armeijaan
1.7.2010. Valikoivassa asevelvollisuudessa kutsutaan palvelukseen
osa ikäluokasta. Näin on jo käytännössä Suomessa nuorten heikon
kunnon vuoksi.
Asevelvollisuudesta luopuminen
ehkä nostaisi talouskasvua. Professori Panu Poutvaara arvioi, että
asevelvollisuusarmeija tulee 1-2
prosenttia BKTsta kalliimmaksi
kuin palkka-armeija. Puolustusvoimien todellinen kustannus olisi 2,5-

3,5 prosenttia BKTsta.
Suomessa enemmistö kannattaa
asevelvollisuutta. Sen ajatellaan
luovan moraalista ryhtiä asevelvollisiin. Kansalaiset vastaavat
maansa turvallisuudesta. Intissä
opitaan erätaitoja ja tutustutaan
otokseen ikäluokkaa. Saatua
johtajakoulutusta en arvosta, sillä
se näkyy johtajien heikoissa
esimiestaidoissa.

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

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

Monissa maissa on puolisotilaallisia eli paramilitaareja joukkoja, jotka ovat sotilaallisesti
järjestettyjä ja koulutettuja siviilijoukkoja. Ne voivat olla hallituksen
luomia joukkoja, sissejä tai yksityisten yritysten joukkoja. On ja
on ollut puolisotilaallisia järjestöjä.
Useat puolisotilaalliset järjestöt ovat
tehneet ihmisoikeusrikoksia.

Puolustusministeriön laskelmien
perusteella asevelvollisuusarmeija
tulee Suomelle halvemmaksi kuin
palkka-armeija. Säilyy monipuolinen reservi, jota ammattiarmeijalla ei saada. Toisaalta
asevelvollisten poissaolo työelämästä tulee kalliiksi.
Asevelvollisuusarmeija säilytetään toistaiseksi, samoin varusmiespalvelus vapaaehtoisena naisil-

Koska asevelvollisuusarmeija
koostuu kansan ihmisistä, niin sitä
voidaan pitää siinä mielessä melko
luotettavana, ettei se helposti
hyökkää kansan kimppuun. Palkka-armeijan sotilaat saattavat ajatella, että on sama, mitä he tekevät,
kunhan palkkansa saavat. Ehkä
paramilitaarit joukot ovat keskimäärin julmimpia.
Hannu Kautto

Perusturva vähintään 900 €/kk
Kohtuullinen perusturva 900 €/
ja minimipalkka 1 500 €/ takaavat se n , e ttä h arm aa tal ou s
saadaan kuriin. Nyt sen arvioidaan Suomessa olevan jo lähes
20%. Kreikassa se on noin 30%.
Pimeätä työtä tarjoaa nimenomaan työnantaja eikä työntekijä.
Ja eräs osoitus keinottelusta on se,
että Suomessa on yli 1,3 miljoonaa
köyhää, joiden tulot jää alle 900 €/
kk alle EU:n köyhyysrajan, kun
lasketaan kaikki yli 18v. verovelvolliset. Useimmat käyvät työssä
palkalla jolla ei elä Suomessa.
Juuri perusturvan heikkouden
takia on köyhää helppo painostaa
tekemään pimeitä töitä, joista
maksetaan laittoman vähän, josta ei
kerry eläkettä, eikä tietenkään kuulu
tapaturma- ja sairausvakuutuksen

piiriin.
Tällaisilla työmailla ei tietenkään
ole työturvallisuudesta mitään
takeita, eikä työolosuhteista eikä
irtisanomissuojasta senkään vertaa
kuin “valoisilla” duunareilla. Veroja
ei kerry kunnalle eikä valtiolle jne...
Perusturvan taso siis eliminoi
teettämästä pimeitä töitä eli tukee
harmaata taloutta.
Harmaa talous on kapitalistisen
keinottelun yksiä rikollisimpia
mutta tyypillisiä piirteitä.
Johon oikeisto ei tule puuttumaan, puhetta kyllä on piisannut... Ja jos joku ei tiedä, miten
se rahoitetaan se tulee tässä:
Pääomatuloveroja nostetaan ja
progressioidaan, samoin osinkotulot ja 0:sta eurosta (nyt osinkotulot 90 000 €/v veroton), osa

tuloista kunnille, omaisuusvero
takaisin, kansainvälinen valuutta ja
arvopaperikauppa verolle (tobinin
vero) ja pörssikauppa verolle.
Joku voi sanoa, että kilpailukyvyn nimissä niin ei voi tehdä...
Kyllä voi, Suomi on veroparatiisi...Euroopan vertailut esiin.
Vaatimukset toteutetaan vaikkapa
Euroopan keskivertomaiden mukaan. B.Wahlroos sanoi taannoin
että muuttaa Suomesta jos pääomaveroja nostetaan...
Minne? Suomi on jo veroparatiisi...minne Wahlroos menisi.
Ehkäpä johonkin kehitysmaahan?
Tuskin!
Kirjoittanut:
Markku Huhtala

Euro on Virolle geopolitiikkaa
kamppailevaan eurokerhoon. Viron kruunut vaihdetaan euroiksi siten, että
yksi eu ro vastaa 15, 646
kruunua.
Virolle euro on geopolitiikkaa ja tärkeä virstan
pylväs länteen siirtymisessä.
Euroa pidetään luontaisena
jatkona EU- ja Nato-jäsenyydelle. Samalla Viro tekee
pesäeroa muuhun Baltiaan,
jotka jäävät odottamaan vuoroansa päästä euroklubiin.
Viro odottaa euron tuovan
ulkomaisia investointeja.
Norjalainen öljy-yhtiö Statoil
toi jo ruotsalaispankkien ja
Virossa on jaettu jokaiseen kotiin euroeuron innoittamana lähes 300
opas ja laskuri helpottamaan asiointia
miljoonan euron investoineuroissa.
nin Viroon. Yhtiö alkaa hoitaa
Viro siirtyy vuoden vaihteessa
Viron kautta Itä-Euroopan jakelua.
euroon. Viro lienee pariin vuoViron taloustutkimuslaitos taas
teen viimeinen maa, joka pääsee
ennustaa euron tuovan aluksi
tal ou svai k e u ksi e n sa k an ssa
shokin virolaisille, kun palkkojen

pienuus paljastuu ihmisille. Virossa
keskipalkka on noin 13 000 kruunua
eli 830 euroa. Virossa ovat hinnat
nousseet nopeasti ennen euron
tuloa. Palkkojen nousutahti sen
sijaan on edelleen pientä. Viron
valttina on turismi ja edullinen
työvoima. Teollisuustyössä Virossa
keskipalkka on 600 euroa.
Ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen uskotaan olevan mielenkiintoinen, kun euro paljastaa
virolaisille, kuinka köyhästä maasta
on kysymys. Epävirallisten irvileukalähteiden mukaan euron jälkeen
lännen seuraava maamerkki Virossa
on Naton sotilastukikohta. Tosin
sellaista ei tunneta Naton julkistamassa Baltian puolustussuunnitelmassa Eagle Guardian.
Leena Hietanen
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Tukea Kansan äänelle

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

OKO 554114-227966
Keräyslupa: POHADDno/2010/2377

VALTTERILLE
Pidimme kirpputoria 20-21.11.2010. Kiitokset siitä tavaroiden
lahjoittajille ja kaikille avustajille. Seuraavan kerran pidämme kirpputoria
keväällä huhtikuussa 2011. Tarvitsemme kirpputorille uutta tavaraa,
jota pyydämme Kansan äänen ystäviltä ja järjestötovereilta.
Kaikki hyväkuntoinen, puhdas ja ehjä tavara otetaan vastaan ja
kirjoista mieluimmin dekkarit, romaanit yms. kirjat. Talouden pienkoneet,
astiat, radiot, kamerat, kahvinkeittimet, työkalut, kalastusvälineet yms.
menevät hyvin kaupaksi. Jos sinulla on käyttökelpoista tavaraa, jota et
enää itse tarvitse, älä heitä sitä roskikseen, vaan tuo se meille.
Lahjoituksista pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä joko Tarja
Männikköön p. 050 432 0777 tai Esko Auervuolteeseen p. 040-707
3576 tai tavaran voi tuoda myyntipäivänä suoraan myyntipöydälle
heti aamusta. Olemme paikalla lauantaina klo 7.30 ja sunnuntaina 8.30.
Ystävät ja toverit toivomme teidän kaikkien tukea tavaralahjoituksina
kirpputorillemme. Pistä tavara kierrätykseen. Tulot käytämme Kansan
äänen julkaisemiseen.
ter veisin Riitta ja Tarja

Tapahtumia ja kokouksia
Kansan äänen järjestöjen, STP:n ja
Hermannin Naisten perinteinen puurojuhla
Hermannin kerholla os. hämeentie 67, keskiviikkona 29.12.2010 alk klo 18.00.
Ohjelma:
"Puuropuhe" Pekka Tiainen
Juonto ja avaus, Timo Kangasmaa
Sketsejä ja konnakööri yms

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

SIIVOTAAN SUOMI RASISMISTA
Perjantai 21.1.2011. klo 17 -19
Kirjasto “Kymppi” Elielinaukio 2G.

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

tervetuloa
uutta voimaa eduskuntatyöhön
Suunta talous- ja yhteiskuntapolitiikan muutokseen
STP:n tavoitteet eduskuntavaaleissa
seminaari ja keskustelutilaisuus la. 12.2.2011.
tervetuloa ehdokkaat, vaalityöntekijät ja asiasta kiinnostuneet
paikka ilmoitetaan myöhemmin

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

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

Korean läntinen meriraja on jatkuvien konfliktien näyttämö.
Oheisesta kartasta syyn huomaa selvästi: keltainen, ylempi raja on
USA:n yksipuolisesti piirtämä. Alempi, punainen, on KDKT:n
esittämä rajalinja, joka suojaisi maata paremmin USA:n jatkuvalta
sotilaalliselta painostukselta.

Luonnontarkkailija

SFT:n opintokerho kokoontuu
10.1. 2011 kello 17.30 Helsingissä kirvesmiesten kerholla os.
Mäkelänkatu 8. Illan aiheesta
“Kun isoisä veroilmoituksen
tammikuussa teki” keskustelun
pohjaksi kertoilee Pekka Tiainen.
SFT ku tsuu Työväen vallankumouksen alkamisen muistopäivänä to. 27.1.2011 klo 17.00
tilaisuuteen Helsingin Eläintarhassa sijaitsevalle Punaisten
Valtakunnalliselle muistomerkille.
Ohjelmassa puhe ja kukkienlaskun.
SFT kutsuu su. 30.1.2011 kunniakäynneille Malmin hautausmaalle Punaisten ja Viime sotien
aikana teloitettujen sodan- ja
fasisminvastustajien haudoille.
Kokoonnumme Malmin hautausmaan pääportille klo 11.00, josta
siirrymme muistomerkeille. Tilaisuuksien ohjelmassa puhe ja kukkienlasku molemmilla haudoilla.
Luokkasodan alkamisen vuosipäivän tilaisuuksiin toivomme
järjestöjen osallistuvan lippuineen.

Kansan ääni
Helsingin
Lähiradiossa

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

SFT Lähiradiossa

100,3 MHz
Jokaisen kuun viimeisenä keskivii kkona
klo 20.00-20.30.

Piikin Tutkain
Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz

STP:n verkkojulkaisu

Joka kuun toinen tiistai 20.00-20.30

http://suomentyovaenpuolue.blogspot.com/

EU:n vastainen kansanrintama ry
Kansan ääni
http://www.kansanaani.net

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

Järven kaisloissa
vielä vihreää.
Tuuli liikuttaa
itämaista
kirjoitusta.

SFT toimii

Vapaa Sana

Kommunistien Liitto ry
http://kommunistienliitto.tk/

Tauno Pirttilä Lounais-Hämeestä raportoi, että kottaraisia ja töyhtöhyyppiä
nähtiin vielä 21 lokakuuta.
Muuttotouhut olivat ainakin pari kuukautta myöhässä näillä hyönteisravinnolla
elävillä linnuilla.
Luontopolulla syntyi Tanelta iloksemme
seuraava tekstariruno:

Sivu 19

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan
http://www.kominform.eu/
M aksuton i nternet-uutispal velu. Li ity m aksuttom il le
postituslistoille! Web-sivuilla suomenkielisiä katsauksia
sekä luokkataistelun että geopolitiikan näkökulmista.
PL 182, 00811 Helsinki
p. 040-717 7941, fax (09) 759 1081

JULKAISIJAT:
Suomen Työväenpuolue STP
EU:n Vastainen Kansanrintama
ry, Kommunistien Liitto ry ja
Sodan- ja Fasisminvastainen
Työ ry
POSTIOSOITE:
PL 780, 00101 Helsinki
PUHELIN:
040-8335360 ja
050-5884159
PÄÄTOIMITTAJA:
Antti Siika-aho
ILMOITUSHINNAT:
Järjestöt: 050 e/pmm
Muut 1e/pmm
Tili:
OKO 554114-227966
PAINOPAIKKA:
Karprint Oy

Kansanääni

Sivu 20

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

Banderolleilla varoitettiin Nato-vaaroista. Sotilasliitot ajavat suurten
kapitalistiryhmien etuja. Politiikan keinojen lopputtua otetaan
käyttöön aseet. Koskaan ei tule aikaa, jolloin tulisi hyväk syä Nato
Emme tar vitse aseita hyökkäyssotaan
Puheenvuorossaan SFT:n puheenjohtaja Ti mo K an gasm aa
kummasteli nykyisen hallituksen
eräitä toimia: “Samanaikaisesti kun
esitetään supistuksia sosiaalimenoihin, näyttää rahaa riittävän
pohjattomasti asehankintoihin,
jotka eivät palvele puolustusta,
vaan ovat hyökkäyssodassa käytettäviä aseita. Samaan aikaan
harjoitet-tavalla sotapropagandalla
on tavoit-teena romantisoida sota
hyväk-syttäväksi asiaksi. Enää ei
lauleta muistojen pölyttyneissä
korsuissa “isänmaallisia lauluja”
lasikantisista laulukirjoista, vaan
tanssipaikoilla voi edetä Raatteentietä EU Suomessa Korsuorkesterin tahdittamana.
Merkillistä on eräiden ministeri em m e k äyn ti u lk omai ll a
ju li stam assa, että he kokevat
ainoaksi uhakseen maailmassa
naapurimme Venäjän. Valtiomiesviisaus edellyttää asioihin toisenlaista suhtautumista. On syytä
palauttaa mieliin taannoisen Kokoomuspuolueen puheenjohtajan
ajatus, että maamme ei ole voinut
valita geopoliittista asemaansa.
Tuon ajatuksen varaan rakennettiin
julkinen ulko- ja sisäpolitiikkamme
syyskuusta 1944 aina Kekkosen
kauden loppuun saakka. Tuohon
aikaan sijoittuvat myös suurimmat
näytöt maamme rauhantahtoisen
politiikan saavutuksista, luotettavuuteemme todellisena rauhantahtoon perustuvana maana. Mihin
olemme hukanneet tuon luotettavuuden maailman silmissä?
Maamme sotilaalliset kytkökset aiheuttavat huolta kansalaisten keskuudessa. Virallisesti,
meille tavallisille ihmisille, selitetään, että maatamme ei ole kytketty Naton jäsenyyteen, mutta
julkisuuteen putkahtaneet tapahtumat- vai ovatko ne tietoisesti
propaganda mielessä julkisuuteen
annettuja asioita- näyttäisivät
puhuvan aivan muuta. Mitä ja miksi
meiltä salataan tosiasioita? Yksinkertaisesti ei tunnu uskottavalta
selitys, että ilman sopimuksia ovat
kaikki Naton ovet meille rajattomasti auki vain tutustumista
varten. Jos ei kerta ole sopimuksia,
niin miksi maassamme uhrataan
budjetissa sotarahoja armeijan
aseistuksen yhdenmukaistamiseen
Naton kanssa? Jos ei sopimusta,
niin miksi sitten harjoitellaan
maamme aluevesillä ja mantereella
säännöllisesti sotaa yhdessä Naton

joukkojen kanssa ja johdolla?”
Maailma käyt tää jär jettömästi rahaa aseisiin.
Kattavaa asemäärärahojen supistamista esitti Reijo Katajaranta:
“Ruotsalaisen rauhantutkimuslaitos SIPRIN tilastotietojen mukaan rahaa kului vuonna 2009
aseisiin 1531 miljardia US dollaria.
Kaikki tämä hukkaan heitetty raha
palvelee pääasiassa USA:n imperialistisia etuja maailmassa köyhempien maiden kustannuksella.
USA itse käytti samana vuonna
rahaa aseisiin 661 miljardia, joka on
43% maailman kaikista varustelumenoista. Vertailun vuoksi
Ranska, Britannia, Saksa ja Italia
käyttivät yhdessä rahaa 203 miljardia ja Venäjä 53 miljardia.
USA:lla on Natossa keskeinen
valta. Nato toimii USA:n politiikan
jatkona, mihin poliittiseen liekanaruun ja USA:n sotapolitiikan
tukemiseen on sitoutunut myös EU
luullen tällä tavoin pääsevänsä
yhteiselle saaliinjaolle. Myös Suomi
on mukana jakamassa maailmaa
osallistumalla erilaisiin kumppanuuksiin Naton kanssa ja sovittamalla sotakalustoamme yhteensopivaksi Naton aseistuksen kanssa. Suomen entisiä puolustusvoimia ollaankin muuttamassa
hyökkäysvoimiksi. Naton jäsenyys
on meille huonoin vaihtoehto.
Suomen on ehdottomasti palattava
rauhan rakentamisen ja oman maan
puolustamisen linjoille sekä pysyttävä kaukana Natosta ja USA:n
sotapolitiikan tukemisesta.
Jos maailmassa jonkinlaisia
aseita ja armeijoita tarvitaan, ne
on alistettava kokonaan YK:n
alaisuuteen. Nato sen sijaan on
entisenä kylmän sodan jäänteenä
täysin tarpeeton. Rauha ja konfliktien hallinta voidaan toteuttaa
oleellisesti pienemmillä armeijoilla,
jos vain niin halutaan ja nimenomaan YK:n johdolla. Esittäisinkin, että eduskunta valmistelisi
esityksen YK:lle, jossa otettaisiin
tavoitteeksi pudottaa maailman
varustelumenot kymmenenteen
osaan nykyisestä. Tällä tavoin
säästyisi valtavasti rahaa, joka
voitaisiin rahastoida ja käytettäisiin
tarkan kontrollin alla köyhimpien
maiden vesihuollon, terveydenhoidon, infrastruktuurin ym. tärkeiden asioiden kunnostamiseen”.
Tulee ir rottautua kaikista
sotilasliitoista
EU:n Vastaisen kansanrintaman

puheenjohtaja Heikki Männikkö
muistutti, että pelkkä “irti Natosta”
- tunnus ei riitä: Monet ovat
verranneet Naton Lissabonin kokouksesta uutisoitua Venäjän ja
Naton “yhteistyötä” Ribbentropsopimukseen, jonka turvin Neuvostoliitto sai aikaa varustautua Saksan
hyökkäykseen. Onkin ymmärrettävää, että Venäjä yrittää ostaa
aikaa estääkseen Naton vyörymisen kohti rajojaan. Kuten ennen
maailmansotia talousblokit taistelivat maailman taloudellisten
resurssien hallinnasta, niin nytkin
USA:n, EU:n ja Japanin pääomaryhmittymät pyrkivät jakamaan maailmaa edukseen. Tässä
heidän nyrkkinään on vielä Nato ja
kaikki maailmassa käytävät sodat
heijastavat tätä taistelua. Tunnuksemme “Irti Natosta” on aivan
oikea. Jotkut haluavat tulkita tämän
“irti Natosta” -tunnuksen siten, että
irrottaudutaan Natosta, mutta
kehitetään EU:lle omat sotavoimat.
Tämä on imperialismin kehittämistä
vain sillä erolla, että EU:sta halutaan
tehdä kilpaileva taloudellinen
blokki, joka perinteisin imperialismin keinoin pyrkii lisäämään
omaa alueellista ja taloudellista
valtaansa maailmassa. Olemme
sanoneet, että Suomen pitää irrottautua kaikista sotilasliitoista.
Tämä tarkoittaa sitä, että minkä
tahansa sotilasliiton jäsenenä olemme imperialistisessa rikkaiden
valtojen joukossa jakamassa maailmaa ja tämä kehitys johtaa loppukädessä aseellisesti tapahtuvaan
jakoon. Siksi vastustamme aina
Suomen liittämistä mihinkään
sotilasliittoon. Naapurinamme on
Venäjä, entinen Neuvostoliitto,
jonka kanssa meidän jo perinteistä
lähtien pitää säilyttää hyvät välit,
emmekä myöskään siksi voi koskaan liittyä mihinkään sotilasliittoon. Voimme vain yhtyä edellisten puhujien vaatimuksiin, että
on vähennettävä asemäärärahoja,
vedettävä Suomen joukot Afganistanista sotimasta ja ehdottomasti torjuttava aina Suomen
liittyminen Natoon”.
Emme halua uusia evakkoretkiä
Sosialistisen Rauhanpuolueen
Leo M. Nieminen muistutti rauhansopimuksesta: “Olen karjalainen evakko. Sota Suomen rajalla
fasismia vastaan alkoi 30.11.39.
Sillä toimenpiteellä yritettiin jälleen
kerran Saksan avulla tehdä “suurta
Suomea”, ei myönnytty Neuvostoliiton esittämiin minimi-rauhanturvaamisvaatimuksiin ja me karjalaiset jouduimme lähtemään evakkoon. Tänäkin päivänä tiedämme,
että Suomessa vehkeillään sotien
jälkeistä rauhansopimusta vastaan,
joka on turvannut meille rauhan jo
70 vuoden ajaksi sekä kansallemme
työtä ja toimeentuloa. Vanhat
fasistien jätökset organisoivat
liikkeitä, joilla kasvatetaan kansaa
edelleenkin “ryssävihaan”. Emme
halua uusia evakkoretkiä. Venäjän
ja liittoutuneitten tekemällä rauhansopimuksella on kyetty pitämään täällä jonkinlainen rauhan
olotila ja haluamme, että se rauhan
olotila jatkuu Suomen osalta. Kiitos
Venäjälle ja kiitos Suomen rauhantahtoisille ihmisille, että jaksavat
vielä tänä päivänä muistuttaa niistä
fasistien toiminnoista, joiden takia
Karjalainen väestö joutui evakkoretkelleen lähtemään”.
Toimitti:
Heikki Männikkö
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Äänestä STP:n ehdokkaita eduskuntavaaleissa 2011
Edusku ntavaalit käydään kev äällä 17.4 .2011.
Suomen Työväenpuolue STP rp. asettaa ehdokkaita
kaikissa vaalipiireissä. Laajana yhteistyöjärjestönä
luomme poliittista vaihtoehtoa nykyiselle kovalle
oikeistopolitiikalle. Peruspalveluja ei tule leikata.
Tulee suuntautua oikeudenmukaiseen tulonjakoon
ja leikata voittoja. Tällä palstalla esittelemme
ehdokkaitamme vaaleihin saakka.

Hannu Kautto,

Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Tekniikan lisensiaatti
K un n an an si otu lojen ve rotus progressiiviseksi , pääom atulojen verotus ki ristettävä ja sotamäärärahoja leikattava. Näin
lisäämme sosiaalimenoja. Sosiaalietuuksien verotus pois. Kirkot irti valtiosta ja
kouluista. Ei NATO:lle, erottava EU:sta.

Nevalainen Jouko,

Vantaa

Uudenmaan vaalipiiri
Koneenhoitaja

Ulkolainen pimeä työvoima pois työmarkki noil tamm e. U lk oi stettavi en firmoje n
maksettava saamansa tuet takaisin. Pätkäja vuokratyölle tiukat raamit. Työpaikat
vakinaistettava. Irtisanomissuojaa parannettava. Kansaneläkkeeseen reilu korotus.

Pekka Tiainen,

Helsingin vaalipiiri
Valtiotieteen tohtori

Helsinki

Täystyöllisyys ja lisää rahaa työllisyyden
hoitoon. Työmarkkinatukea, opintotukia ja
pieniä eläkkeitä korotettava. Perintä- ja ulosottovelat mi tätöitävä. Pankk ien, suu rten
tul ojen ja omaisuuksien verotusta kiristettävä. Suomen Nato-jäsenyys torjuttava.

Matti Wahr man,

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

Ville Rahikainen,
Helsingin vaalipiiri
Leipomotyöntekijä

Helsinki

Työnantajille KELA-maksu takaisin. Julkinen liikenne kunnille ja sen kilpailutus
lopetettava. Julkisen terveyshuollon alibudjetointi lopetettava. Kunnallisen asumisen
korotuskierre pysäytettävä. Malmin lentokenttä säilytettävä ilmailuharrastajilla.

Wäinö Pietikäinen,
Kuopion vaalipiiri
Toiminnanjohtaja

Vaasa

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

Juho Haavisto,

Helsinki
Etelä-savon vaalipiiri
Digit. kuvankäsittelijä
Suom essa on tärk e in tä kan san ja työväestömm e edun m ukain en tal ou spol itiikka. Köyhyyden ja työttömyyden poisto
ehdoton edellytys. Valheelline n historia
oik aistava. Vi isas tal ous ja re he ll i ne n
historia on tähän tie.

Lohenoja Joonas,
Kymen vaalipiiri
Automaattiasentaja

Kotka

Eettisesti ja taloudellisesti tasa-arvoise mpi yh te isku nta. Parem pi työel äm ä.
Syrjäytym i se n e stäm i n e n ja pare m pi
van huste nhuol to. Työttömyyde n väh entäminen ja ympäröivän luonnon huomioiminen. Ruokaa, ei aseita!

