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Vaaleissa äärioikeisto ja populistinen oikeisto etenivät. Meillä valtionhoitaja-
puolueet ajavat samaa kansanvastaista politiikkaa. Vuorollaan tästä saivat kärsiä
hallitusvastuussa olleet SDP ja Kepu. Tulossa ovat entistäkin kovemmat ajat.
Muutosta esittäneet pienpuolueet (STP, KTP, IPU, SKP) eivät kyenneet esittämään
uskottavaa vaihtoehtoa. STP:n piirissä näemme, että muutos nykyiseen edellyttää
kansan  yhdistymistä yhteisen poliittisen ohjelman taakse. Hallitus jakoi myös
eduskuntapuolueille runsaasti rahaa. Julkisella rahalla kustannetut mainostelineet-
kin sijaitsivat usein paikoissa (kuva), joissa ihmiset eivät niitä pääse näkemään.

Sivut 2,5 ja 6

Saksa valmistelee suurpääomalle perustuslakia

Kansan mielipiteestä piittaamatta eduskunta hyväksyi
5.12.06 EU:n perustuslain ratifioinnin. Näin päättäjät osoittivat
mitä suurinta halveksuntaa kansan enemmistön mielipidettä
kohtaan. Tällä teollaan Suomi auttoi seuraavaa EU:n
puheenjohtajamaata Saksaa herättämään henkiin pääoma-
piireille tarpeellisen perustuslain. Äskettäin liittokansleri
Merkelin johdolla hyväksyttiin Berliinissä EU:n 50-vuotisjuhla-
kokouksessa ns. Berliinin julistus, joka antaa Saksalle
oikeuden aloittaa perustuslain uudelleen valmistelut. Ja tästä
paperista Euroopan kansojen ei anneta enää äänestää.
Tehtävä on käydä poliittista taistelua näitä taantumuksen
suunnitelmia vastaan.
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Työkansa kokoaa rivejään vappuna

USA:n politiikan vuoksi uhka maailmanrauhalle kasvaa.
Sosiaalinen turvattomuus ja taloudellinen hätä koskettavat jollain
tavalla lähes jokaista suomalaista. Pääomapiirien vaatimukset
Suomen Nato- jäsenyydestä ja ja osallistumisesta Naton nopean
toiminnan joukkoihin herättävät laajoissa kansalaispiireissä
suurta huolta. Äskettäiisten eduskuntavaalien tuloksena paine
työkansan perusoikeuksia vastaan tulee entisestäänkin
kasvamaan Näiden asioiden vuoksi vappumielenosoituksilla
tulee tänä vuonna olemaan entistä suurempi merkitys. Helsingin
Työväen Vappumarssiyhdistys ry. kehottaakin kaikkia osallis-
tumaan työväen perinteisiin vapputapahtumiin omilla paikka-
kunnillaan.
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Kaikkien maiden proletaarit -
liittykää yhteen!

Helsinki huhtikuu 2007

Kokoomus Troijan
puuhevosena

Eduskuntavaaleissa Kokoo-
mus saavutti suuren vaalivoiton
mediakampanjoinnillaan. Ääniä
puolueelle tuli lähes 100.000
lisää verrattuna edellisiin v.
2003 eduskuntavaaleihin. Edus-
tajapaikkoja tällä vaalitulok-
sella tuli 10 lisää. Puolue esiintyi
vaaleissa ”Suomen toivona”,
joka lupasi kaikkien muiden
puolueiden tavoin parantaa
hoitoalan tilannetta ja van-
husten asemaa. Lisäksi puolue
suitsutti, että myös se on ”työ-
väenpuolue” ja että ”vastak-
kainasettelun aika on ohi”. Nyt
vaalien jälkeen lupauksia on
selitelty uudelleen. Niinistön
mukaan he eivät oikeastaan
mitään  luvanneet. Kaikki riip-
puu talouden ”jakovarasta”.

Kokoomuksen toiminnasta erään-
laisena todellisuutta peittävänä
kulissina tulee mieleen n. 1200 ennen
ajanlaskun alkua sodittu Troijan sota
ja taru sen ratkaisseesta puuhevo-
sesta. Useimmat varmasti ovat
kuulleet tarinan Troijan puuhe-
vosesta. Ensin troijalaiset ryöstivät
Spartan kauniin prinsessan Helenan
ja veivät hänet Troijaan, joka sijaitsi
jossakin nykyisen Turkin rannikoilla.
Tästä koko Kreikka suuttui ja lähti
yhteisvoimin hakemaan Helenaa
takaisin. Troijaa piiritettiin ja sitä
saarrettiin kymmenen vuotta, mutta
tuloksetta. Sitten Odysseus laati
taktiikan: Rakennetaan iso puu-

hevonen ja annetaan se troijalaisille
lahjaksi. Troijalaiset todennäköisesti
vievät puuhevosen kaupunginmuu-
riensa sisäpuolelle. Juoni oli, että
hevosen sisään oli sijoitettu joukko
Kreikan parhaita sotureita. Juoni
toimi. Troijalaiset raahasivat puu-
hevosen kaupungin sisälle. Sitten
alkoivat juhlat, jossa troijalaiset
joivat päänsä täyteen. Kun troija-
laiset olivat tolkuttomassa huma-
lassa, miehet puuhevosen sisältä
tulivat ulos, aukaisivat kaupungin
portit ja päästivät kreikkalaiset
kaupunkiin sisälle. Nämä murskasivat
Troijan joukot ja polttivat kaupungin.

Kokoomus toimi vaaleissa
kuin Troijan puuhevonen. Se toimi
puuhevosena kapitalisteille. Kokoo-
mus tarjoili hyviä lupauksia ja
”Suomen toivoa”, mutta kun vaalit
olivat ohi ja ”oli saatu hevonen
kaupungin sisään” alkoi heti tapah-
tua. Kokoomuksen taustavoimana
olevat kapitalistit ja muut pääoma-
piirit ryömivät esiin koloistaan. Tämä
pääoman linjaus tuli esille kyllä jo
ennen vaalejakin. Valtiovarainminis-
teriön raportissa jo helmikuussa
kansantalousosaston ylijohtaja Jukka
Pekkarinen totesi, että ”ilmassa on
nyt merkkejä ”huumasta”, joka
muistuttaa lamaa edeltänyttä aikaa,
1980-luvun loppua.” Pekkarisen
mukaan talouden ylikuumeneminen
on todellinen, eikä mitään jakovaraa
edes ole”. Pekkarista  säesti valtio-
sihteeri, demari Raimo Sailas, jonka
mukaan ns.” jakovaraa on miinus
kaksi miljardia euroa”.

Heti vaalien jälkeen ”puuhe-
vosesta” ryömi  esiin  Elinkei-
noelämän valtuuskunnan toimitus-
johtaja Sixten Korkman, joka EK:n
pomojen tavoin vaati ay-liikkeen
vaikutusvallan lähes murskaamista.
Korkmanin viesti oli, että laajoista
tupo-sopimuksista on päästävä
eroon ja sopimukset olisi solmittava
vain työpaikkakohtaisesti, jollei
peräti työntekijäkohtaisesti. Tupoja
voidaan Korkmanin mukaan edel-
leenkin tehdä, mutta niissä sovit-
taisiin tasaisten yleiskorotusten
sijaan vain työpaikoille hajautetusta
palkanmuodostuksesta. Samalla
työnantajat vaativat myös Kataisen
suulla, että "laittomat lakot" on
lopetettava lakkosakkoja roimasti

korottamalla.

On helppo arvata, mitä tapah-
tuisi, jos mentäisiin työpaikkakoh-
taisiin tai peräti henkilökohtaisiin
sopimuksiin ja vielä edelleenkin
rajoitettaisiin lakko-oikeutta. Silloin
vallitsisi puhdas työnantajan mieli-
valta. Työntekijän ”pärstäkerroin”
nousisi arvoon arvaamattomaan.
Työntekijöiden joukkovoima työpai-
koilla olisi eliminoitu. Työntekijöiden
palkat ja työolosuhteet eivät enää
olisi kapitalistisessa kvartaalitalou-
dessa ”kilpailukyvyn esteenä”. Suomi
ajautuisi syvälle luokkayhteiskunnan
loputtomaan suohon.

Kokoomuksella ei ole porvaril-
lisena luokkapuolueena tietenkään
mitään tätä vastaan. Se kyllä luopuu
joustavasti lupauksistaan hoitoalan
parannuksiin. Parannukset vanhusten
hoitoon menevät siinä samalla, koska
”talouden kasvu ei ole riittävä eikä
jakovaraa ole”.

Vaaleissa vaihtoehtoina oli
myös useita vasemmistolaisia pikku-
puolueita, joiden vaatimuksena oli
tulonjaon uusjako. Se merkitsee
kapitalistien kukkarolla käymistä.
Nyt saadun vaalituloksen mukaan
uusjako onkin tulossa, mutta vain
väärään suuntaan. Rikkaat rikastuvat
yhä enemmän ja köyhät köyhtyvät
yhä enemmän. Eli käydäänkin jälleen
kerran köyhän kukkarolla.

Troijan sodassa 1200 v. ennen
ajanlaskun alkua puuhevosella hä-
mättiin kansaa ja päästettiin piru irti.
Nyt Kokoomus oli vaaleissa osana
aivan samanlaista taktiikkaa. Äänes-
tävä kansa juopui Kokoomuksen
lupauksista ja mainonnasta. Sen
lupauksillaan ja mielikuvapropagan-
dallaan saavuttama voitto päästi
kapitalistit uusiin asemiin ja paransi
suuresti heidän mahdollisuuksiaan
sortaa työläisiä, eläkeläisiä ja opiske-
lijoita mielensä mukaan.

Ei tarvitse olla melkoinenkaan
ennustaja, kun sanoo, että vastakkain-
asettelun aika ei ole ohi vaan edessä.
Eipä ole maailma paljoakaan muut-
tunut 3200 vuodessa.

Reijo Katajaranta

Näinhän sitä vaaleissa kävi. (Antin piirros ennen vaaleja.)

Ulkopoliittisen linjamme muutos
vie kohti sotaseikkailuja

Hallituksen 19.4. antama Vanhasen II-hallituksen ohjelma on 70-
sivuinen kooste politiikan eri alueilta. Se on jokseenkin
ympäripyöreästi kirjoitettu, eikä tietenkään sisällä enää vaalien alla
annettuja lupauksia.

Yksi mielenkiintoinen osa-alue ohjelmassa on ulko- turvallisuus
ja puolustuspolitiikkaa koskeva osio. Nyt hallituksen kokoonpano
on Kokoomuksen myötä sellainen, että siellä istuu ja vaikuttaa
Suomen Nato-kiihkoisinta väkeä, jos ei oteta lukuun demarien
oikeistosiipeä, Liisa Jaakonsaarta, Martti Ahtisaarta ja muita heidän
kaltaisiaan.

Jopa presidentti on todennut hallitusohjelmasta, että ulko- ja
turvallisuuspolitiikka eivät uuden hallituksen aikana tule
muuttumaan. Tämä varmasti pitää paikkansa, koska on päivän-
selvää, että kaikki suuret eduskuntapuolueet (valtionhoitaja-
puolueet ) ajavat samaa yhteistä linjaa. Niin Tuomioja kuin
presidenttikin ovat pitkin matkaa esiintyneet Nato- kriittisinä t.
suorastaan Naton vastustajina. Nyt kuitenkin Erkki Tuomiojan
mukaan Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä sopineet voivansa osallistua
Naton nopean toiminnan joukkojen operaatioihin. Asiasta on
neuvoteltu Ruotsin puolustusministerin tammikuisesta suo-
menvierailusta saakka.

Hallitusohjelmasta selviääkin, etteivät Suomen rajat kerta
kaikkiaan enää hallitukselle riitä. Tässä muutamia lainauksia
ohjelmasta: ”Suomi toimii aktiivisesti osana kansainvälistä yhteisöä
kantaen osansa maailmanlaajuisesta yhteisvastuusta ja huolehtien
omista vaikutusmahdollisuuksistaan.”. ”Suomi edistää transat-
lanttista yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa politiikan,
talouden ja turvallisuuden aloilla niin kahdenvälisesti kuin EU:n
kautta.”. ”Hallitus edistää Suomen valmiuksia osallistua
kansainväliseen kriisinhallinnan tehtäviin tiivistämällä yhteistyötä
sotilaallisten ja siviilivoimavarojen käytössä sekä vahvistamalla
siviilikriisihallintaa. Suomi pyrkii antamaan merkittävän panoksen
kansainväliseen kriisinhallintayhteistyöhön”. ”Sotilasliittoutumiin
kuulumaton Suomi ylläpitää ja kehittää kansallista puolustusta ja
uskottavaa suorituskykyä, osallistuu täysipainoisesti EU:n
yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisin-
hallintayhteistyöhön, kehittää rauhankumppanuutta Naton kanssa
ja säilyttää mahdollisuuden hakea Naton jäsenyyttä”. ”EU:n ja
Naton yhteistyön kehittäminen on tärkeä osa Euroopan turvalli-
suus ja puolustuspolitiikkaa. EU:n taisteluosastoista saatavat
kokemukset muodostavat pohjan harkittaessa osallistumista NRF-
toimintaan”.

Vielä viime marraskuussa Tarja Halonen vielä kielsi Suomen
voivan osallistua tällaiseen Nato- yhteistyöhön.

Hallitus kyllä puhuu kauniisti myös demokratian ja ihmisoi-
keuksien turvaamisesta, mutta kaikki tämä vain pohjustaa ajatusta,
että kyllä Suomenkin sotilaiden olisi mentävä maailmalle aseiden
kanssa ”ihmisoikeuksia” mutta ennen kaikkea suomalaisten
kapitalistien etuja puolustamaan. Hallitus myös lupaa valmistella
uuden turvallisuuspoliittisen selonteon, jossa mm. Natoa ja muuta
sotilaallista liittoutumista tarkastellaan uudelleen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi muuttaa ulkopoliit-
tista linjaustaan eikä ole enää liittoutumaton maa. Sosialide-
mokraateilta tämä on suuri petos äänestäjiä kohtaan.

Nykyisestä politiikasta olemme jo aiemmin todenneet nykyisen
EU- käytännön olevan sellainen, että vahtia vaihdetaan, mutta
yhteisestä sopimuksesta politiikka ei muutu. Tässäkään
tapauksessa demarit eivät voi hallituksen ulkopuolisina vetää
itseään ulos vastuusta, koska he ovat itse valmistelleet tällaisen
poliittisen siirron.

Maamme historiallinen kokemus osoittaa ainoastaan puolueet-
tomuuden ja sitoutumattomuuden parhaiten turvaavan turvalli-
suutemme. Nyt tältä tieltä lopullisesti poiketaan ja samalla asetetaan
Suomi osalliseksi kaikkiin niihin konflikteihin, joihin Naton
sotaretket johtavat. Samalla tämä linjanveto pakostakin muuttaa
naapurimaidemme suhtautumista meihin. Päätöksentekijät ottavat
vaarallisen askeleen, jolla on kauaskantoiset seuraukset.
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Riistäjän ruoska selkäämme soittaa...
Niinistö-Ka-

tainen hokivat
ihan hengästy-
miseen saakka,
että vastakkain-
asettelun aika on
ohi. Siinä sitä oli
ihmettelemistä,

mikä kumman vastakkainasettelu?
No nyt kun vaalit ovat menneet,
siihenkin tuli vastaus. Nämä oi-
keistolaisista oikeistolaisimmat
tarkoittivat porvaripuolueiden jon-
kinlaista keskinäistä nokittelua. Se
vastakkainasettelu on ohi.

Porvaripuolueet saivat vaalivoi-
ton, kun äänestäjäparat kuvitteli-
vat, että porvareista oli tullut
demariporvarit korvaava ihan oi-
kea ”työväenpuolue”. Nyt kun
vaalit voittivat porvaripuolueet
vihreät, ruotsalaiset, keskusta ja
kokoomus, he ovat naamat au-
rinkoina käyneet yhteisen porva-
rihallituksen rustaamiseen.

Hallitusohjelman rustaamisesta
ei kansalle annettu mitään tietoa.
Kaikki pidettiin salassa. Ainoa tie-
to oli, että neuvotteluissa oli ki-
vaa, tosi hauskaa. Kukaan ei
narissut. Toki asioista oli näke-
myseroja, mutta minkälaisia, kuka
niitä esitti ja miksi. Ne halutaan
pitää salassa, ettei kansa pääsi
konnuuksien vuoksi kenenkään
kimppuun. Kaikki istuvat yhdessä

 ja yhteistuumin uudessa porvari-
hallituksessa.

Hallitusneuvottelut viittaavat sii-
hen, että se haluaa siirtyä uuteen
aikaan. Aikaan, jossa mikään ei ole
niin sanotusti läpinäkyvää. Kaikki
asiat hoidetaan suljetuissa hämärän
peittämissä äänieristetyissä kabi-
neteissa. Kun kaikelle kansalle ei
anneta tietoja ennakkoon, se ei myös-
kään osaa eikä voi varautua hallituk-
sen tuleviin uusiin kurjuutta lisääviin
suunnitelmiin.

Tätä kirjoitettaessa hallitusohjel-
maa ei ole julkaistu, mutta ne tiedon
muruset, joita on esitelty, viittaavat
ja viittaavat yksiselitteisesti siihen,
että meillä ”taviksilla” on edessä
entistä kovemmat ajat. Vaalilupauk-
set ovat jo menneen talven lumia.

q q q

Edellisen hallituksen konkreettise-
na tavoitteena oli satatuhatta uutta
työpaikkaa. Virallisen Tilastokeskuk-
sen tilaston mukaan niitä syntyi
71.000. Samaan aikaan työvoima
kuitenkin lisääntyi 38 000, joten
nettona voi pitää 33 000 uutta
työpaikkaa, jotka nekin ovat pätkä-
ja silpputöitä. Niiden palkoilla ei elä.
Kun otetaan huomioon väkisin työ-
voimasta syrjäytetyt, niin viime-
vuoden päättyessä työtunteja puu-
ttui, yhteensä 1.149 miljoonaa.

Työttömyysvuosina se on 657. 000.
Virallinen työttömyysaste on 7,7
prosenttia, mutta tämän mukaan
oikea on 23,9 prosenttia.

Tämän karmeuden tietävät myös
porvarihallituksen takapirut. Siksi
hallitusohjelmaan on silmänlumeeksi
kirjoitettu 100.000 uutta työpaikkaa.
Se ei kuitenkaan ole hallituksen
tavoite. Se on vain porvarihallituksen
harhautus, kuvitteellinen mahdolli-
suus, mikäli elinkeinoelämä, so.
suurpääoma, saa kaikki sata hyvää ja
tuhat kaunista. Ja saahan se!

Porvarihallitus on näköjään hyväk-
synyt Kokoomuksen surkuhupaisan
väitteen, että kahtiajaon aika on ohi,
vaikka kyse on vain vanhasta porva-
rien keskeisestä jaosta kepu- ja
kokoomusporvareista. Suomalaisen
yhteiskunnan kahtiajako, luokkajako
on selvempi ja syvempi kuin aikoi-
hin. Se ei heitä liikuta pätkän vertaa.

Porvarihallitusta ei liikuta vähää-
kään se, että 69,8 prosenttia väes-
töstä saa tuloja keskimäärin alle 1 000
euroa kuukaudessa. Kurjan keski-
ansion syynä ovat työttömyys,
kurjat palkat ja eläkkeet sekä sosiaali-
turvan jatkuvat leikkaukset. Porvari-
hallitusta ne eivät kiinnosta, sille
riittää, että tulonsaajien 28,5 pro-
senttia, joka sai keskimäärin 3000
euroa kuukaudessa, pärjää joten-
kuten. Porvarihallitusta kiinnostaa

ennen muuta suurkapitalistien 1,4
prosenttia, joiden tulo oli keskimää-
rin 7.700 euroa ja aivan erityisesti se
tulonsaajien 0,4 prosenttia, joiden
tulot ylittää 27 000 euroa kuukau-
dessa.  ja joiden tulojen ja rikkauden
kasvua hallitus haluaa kaikin keinoin
auttaa ja tukea. Viis muista!
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Palkkatyöläisten ja sen mukana
koko väestön riisto ja nöyryyt-
täminen on saanut aivan uskomatto-
mat mittasuhteet. Tänä päivänä
”riistäjän ruoska selkäämme soittaa”
kovemmin kuin koskaan. Siitä huoli-
matta vasemmistokin sulkee siltä sil-
mänsä. Riisto, alistaminen ja nöy-
ryyttäminen ovat kadonneet vasem-
miston kielenkäytöstä. Puhumatta-
kaan siitä, että riiston kovenemisen
estämiseksi tehtäisiin jotain todellis-
ta. Miksi rivoa riistoa vastaan ei ku-
kaan rakenna barrikadeja? Pitääkö va-
semmisto riiston kovenemista, väes-
tön nöyryyttämistä ja luokkavasta-
kohtien jyrkentymistä oman pesän,
hyvinvointivaltion likaamisena?

Mutta, voiko sellaista liata, jota ei
enää ole? Yli miljoonaa palkka-
työläistä riistetään pätkä- ja silppu-
töillä, joista saa vuoden keski-
palkkana 900 euroa kuukaudessa.
Häikäilemättömän riiston lisäksi heitä
nöyryytetään juoksuttamalla päivä-
rahojen ja toimeentulotukien perässä

ja työantajalta toiselle töitä ane-
lemassa. Tuskin yksikään heistä
enää muistaa tai tietää mitä tarkoit-
taa ns. hyvinvointivaltio.

Myös vakinaisessa työsuhteessa
olevia palkkatyöläisten elämää
varjostaa jatkuva potkujen pelko.
Suuri enemmistö kuvittelee, että
sen kanssa on vain elettävä, siksi
sitä ei kannata eikä haluta edes
ajatella. Sen sijaan potkujen uhan
vähentämiseksi raadetaan entistä
lujemmin, tehdään pidempää päi-
vää ilman ylityökorvauksia jne. lo-
puttomasti.

Vastakkainasettelun aika ei ole
ohi. Porvarihallitus tulee entises-
tään syventämään kapitalistien ja
muun väestön vastakkainasettelua.
Haluamme tai ei, luokkaristiriidat
kasvavat ja kärjistyvät. Vaikka
suuri enemmistö ei ole omista
karvaista kokemuksistaan huoli-
matta vielä huomannut, se joutuu
uhraamaan kapitalismin ahneuden
alttarille ihmisyytensä, terveytensä
ja perheensä – elämänsä!

Vappuna mieltä osoittamaan –
lippu korkealle!

Kai Kontturi

Yliopistoja “uudistetaan” menneeseen aikaan

“Uudistus” on sana, jota pro-
fessorit Bengt Holmström, Sep-
po Honkapohja, Olli Kallioniemi,
toimitusjohtaja Martti Mäenpää,
akatemiaprofessori Leena Pa-
lotie ja kansleri Kari Raivio ovat
käyttäneet puhuessaan tar-
peesta tehdä Suomalaisesta
yliopistolaitoksesta käyttäjil-
leen maksullinen ja tuloshaku-
isempi.

Käsite “yliopistouudistus” kui-
tenkin kalskahtaa hieman oudolta,
sillä ehdotetut muutokset ovat selvä
askel kohti säätyaikaista, nykyisin
vielä esim. Isossa-Britanniassa voi-
massa olevaa yliopistojärjestelmää
kohti. Parempi nimitys tälle kaikelle

voisi olla vaikkapa “yliopistotaan-
tumus”.

Kuuden viisaan ryhmän mie-
lestä yliopistot pitäisi panna aidosti
kilpailemaan rahoituksestaan ja
ottamaan käyttöön lukukausimaksut,
mikä heidän mielestään tulisi yhteis-
kunnalle huomattavasti edullisem-
maksi ja tehostaisi opiskelijoiden
valmistumista nopeammin oppilai-
tosten penkeiltä. Lukukausimaksuja
hoidettaisiin heidän mielestään
parhaiten erilaisten opintosetelien,
stipendien yms. avulla. Jo tämäkin
kannustaisi heidän mielestään opis-
kelemaan ahkerammin ja tehok-
kaammin.

Yliopistojen halutaan tänä
päivänä seuraavan yleistä trendiä: -
mikä tahansa palveluja tai hyvin-
vointia edistävä asia on muotoiltava
voittoa tekeväksi laitokseksi. Yliopis-
totaantumuksen puolestapuhujat
tahtovat viedä yliopistolaitoksen
2000-luvulle, jotta se pystyisi
paremmin vastaamaan “globalisaa-
tion ja ajan hengen haasteisiin”.

Suomi on perinteisesti ollut
kaikilla mittareilla laskettuna koulu-
tuksen kärkimaita. Kaikille ilmainen
koulutus on yksi suomalaisen hyvin-
vointivaltion peruskivistä ja sen
ansiosta meitä on aina maailmalla
kiitelty. Sen sijaan esim. Yhdys-
valloissa yliopistot ovat maksullisia

ja koulunpenkille pääsevät vain ne,
joilla on todella paljon rahaa. Tällai-
nen järjästelmä jakaa ihmiset pahasti.
Yliopistotaantumuksen tukijat ovat-
kin ihaillen katsoneet niitä maita,
joissa yliopistot ovat maksullisia. He
näkevät maksullisuuden tehokkuutta
ja laatua edistävänä tekijänä.

Raha ja viisaus eivät yleensä-
kään ole sama asia: -yliopisto-
taantumus karsii kouluista pois ne,
jotka mitättömän opintotukensa
höysteeksi joutuvat käymään töissä.
Suurin osa opiskelijoista ei ole
syntynyt “kultalusikka suussa” ja
heidän opiskelunsa venyy pitkäksi
nimenomaan välillä tehtävien töiden
takia. Ne, joilla on ollut varaa
keskittyä pelkästään opiskeluun,
ovat valmistuneet huomattavasti
nopeammassa ajassa.

Siirtyminen maksulliseen
yliopistoon ja tulostehokkuuteen
karsisi pois köyhemmät opiskelijat.
Se karsisi myös ne, jotka ovat esim.
vaihtaneet kesken opiskelujensa
tiedekuntaa ja näin heidän opintonsa

ovat venyneet. Maksullinen ja voittoa
tuottava yliopisto laittaa myös
opiskelijansa valtavan paineen alle.
Yliopiston idea on kouluttaa tule-
vaisuuden osaajia, ei rahalla mitat-
tavia tuotteita.

Yliopistotaantumus tai kaa-
vailut pääkaupunkiseudun alueen
korkeakoulujen yhteisestä “huippu-
yliopistosta” ovat täysin absurdeja.
Sivistystä ja koulutusta ei luoda
bisneksen avulla. Maksullisen koulu-
järjestelmän maissa kansalaiset ovat
syvästi jakaantuneet ja perusoikeus
koulutukseen on varattomille pelkkä
kaukainen haave. Eräiden suoma-
laisten suunnitelmat viitoittavat tätä
tietä. Koko kansan yliopistojen
alasajo on osa tietoista hyvin-
vointiyhteiskunnan romuttamista.
Maksullinen yliopisto ja yksityiset
eliittikoulut jakavat ihmiset tehok-
kaasti kahden kerroksen väeksi.

Antti Siika-aho
varapuheenjohtaja

Suomen Työväenpuolue

Ns. Sailaksen työryhmän lääkkeet yliopistojen "uudistamiseksi" vievät yliopistoja menneisyyteen  ja
tulevat lisäämään yhteiskunnan luokkaeroja. Kaikki työryhmän professorit ovat kyllä oman alansa
eksperttejä, mutta - aivan tyypillisesti, eivät osaa ottaa huomioon minkäläisessa maailmassa eletään ja
että opiskelijoiden on myös hankittavfa elantonsa voidakseen opiskella.

Kansan äänen Vappujuhla

Heti marssin ja Kaisaniemen puiston juhlan jälkeen
Vapunpäivänä alkaen noin klo 13.30
Hermannin kerholla, Hämeentie 67
Avaus: Timo Kangasmaa (SFT)
Vappupuhe: Heikki Männikkö
Tervehdys: Nozar Nazari (Iranin Kommunistinen puolue)
Ohjelmassa Konnakööri, Bertta Laine, ym.
Buffetista löytyy nakkeja ja perunasalaattia, kahvia ja voileipiä,
Järj.  Kansan äänen julkaisijajärjestöt, STP, Hermannin Naiset
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Kuntapuitelaki ei palvele kuntalaisia -
valtion lopetettava kuntien kurittaminen 

Eduskunta hyväksyi jokin
aika sitten hiljaisuudessa kunt-
apuitelain. Lähitulevaisuudessa
tämä puitelaki perkaa koko
kuntakentän perinpohjaisesti ja
muuttaa perinteisen suoma-
laisen kuntajaon perusteel-
lisesti. Merkittävyydestään huo-
limatta, eduskuntapuolueet
eivät ole tahtoneet pitää ääntä
asiasta: vaalien alla oli parempi
pitää asia pimennossa kuin
puhua siitä avoimesti.

Ensisijaisesti Pohjoisen ja Itä-
Suomen alueita koskettava kunta-
puitelaki ei ole jossain ministeriön

aivoriihessä syntynyt hyvä idea
maamme kuntakentän olosuhteiden ja
palveluiden parantamiseksi. Kunta-
puitelaki on tulos täysin epäon-
nistuneesta kunta- ja aluepolitiikasta.
Viimeiset hallitukset ovat leikanneet
kunnilta miljardeja samaan aikaan,
kun niille on valtion taholta lyöty
entistä enemmän vastuuta mm.
sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Viimeiset 10-15 vuotta harjoitettu
politiikka on rampauttanut kunnat
pahasti ja kuntapuitelailla yritetään
nyt säälittävästi korjata tilannetta.

Kuntapuitelaki ei missään ni-
messä tuo hyötyä kunnille ja vielä

vähemmän kuntalaisille. Kuntien
yhdistymisistä syntyvät säästöt
tulevat pääasiassa henkilöstön rajusta
karsinnasta ja hallintojen tiivistä-
misistä. Tämä ei missään nimessä
edesauta kuntalaisten jäämistä koti-
seudulleen tai palvele peruspalve-
luiden laadukkuutta. Puitelain mää-
räämä 20.000 asukkaan kuntaraja
perusterveydenhuollon ja sosiaali-
toimen tehtävien ylläpitämiseksi
keskittää nämä palvelut ja vie ne
kauas käyttäjien ulottumattomiin.
Erityisesti tämä koskettaa vanhus-
väestöä ja niitä, joiden omaisia on
esim. saattohoito-osastoilla.

Henkilöstön supistamisen
kautta saatavien säästöjen lisäksi
kuntapuitelain myötä myös palvelui-
den yksityistäminen käy entistä
helpommaksi: - enää ei tarvita usean
eri kunnan pamppuja päättämään
esim. siivouspalveluiden yksityis-
tämisestä, vaan päätös voidaan
kätevästi toteuttaa yhden suuren
kunnan päättävissä elimissä. Kunta-
puitelaki ei suoranaisesti mainitse
palveluiden yksityistämistä/ ulkois-
tamista, mutta edesauttaa sitä huo-
mattavasti.

Kuntien supistaminen kavent-
aa erityisesti kunnallista kansan-
valtaa. Suurempia kuntayksiköitä
muodostettaessa yksittäisen kunta-
laisen ääni katoaa helposti vallan
käytäville. Kuntapuitelain myötä
virkamiehillä on myös mahdollisuus
kasvattaa vaikutustaan ja kasata
itselleen valtaa - esim. viiden kunnan
yhteenliittymässä ei enää tarvita
viittä kunnan, - hallinto, -teknistä, -
sivistys ja perusturvajohtajaa.

Kuntapuitelaki on täysin väärä
lääke kuntien nostamiseksi ahdin-
gosta. Valtion tulee ottaa enemmän
vastuuta itselleen ja lisätä huomat-
tavasti kuntien valtionapuja. Rahasta
tämä asia ei ole kiinni, sillä rahaa kyllä
löytyy kun vaan uudelleen osataan
jakaa. Tätä linjaa Suomen Työväen-
puolue noudattaa politiikassaan.
Samaan aikaan, kun voitot vaan
kasvavat ja valtio jouduttaa palve-

luiden yksityistämistä, kunnat
pakotetaan nostamaan veroäyrinsä
äärimmilleen ja näin jouduttamaan
maaseudun autioitumista, tuottavien
työpaikkojen karkaamista ja kunta-
laisten “pakkomuuttoa” suuriin
kaupunkikeskuksiin. Tämä kehitys ei
ole suurtenkaan keskusten mm. pää-
kaupunkiseudun etu, sillä hillitön
muutto ja tulokkaiden sosiaaliset
ongelmat ovat huomattavasti kasva-
neet.

Kuntien on saatava vapaasti
yhdistyä, muodostaa uusia perus-
palvelupiirejä tai perustaa uusia
kuntia - jos vain sen tarpeelliseksi
näkevät. Kuntapuitelaki pakottaa
kunnat epämuodostuneisiin yhdisty-
misiin, jotka eivät palvele kuin suuren
rahan etua.

Yhdistämiset eivät saa vaa-
rantaa kunnallista kansanvaltaa,
henkilöstön asemaa tai perus- ja
sivistyspalveluita. Näitä asioita on
entisestään kehitettävä, korostettava
ja niihin on suunnattava varoja. Vain
näin Suomi voidaan pitää tasa-
puolisesti asuttuna ja ihmisen oma
ympäristö mahdollisimman muka-
vana asua.

Antti Siika-aho
Haapajärvi

Satavuotiaan SAK:n seuraavan
sadan vuoden haasteet

Sata vuotta sitten, 15-
17.4.1907,kokoontui Tampe-
reelle 365 ammattiosastojen ja
liittojen lähettämää edustajaa
perustamaan Suomen ammatt-
ijärjestön SAJ:n. Paljon on
maailma niistä ajoista muut-
tunut ja paljon on silloisen SAJ:n
tavoitteista saavutettu, tärkeim-
pinä työlainsäädäntö ja yleis-
sitovat työehtosopimukset.
Ilmaiseksi ei ole mitään tullut,
vaan kaikki mitä on saavutettu,
on ollut kovan työn ja taistelun
takana. Moni ay-aktiivi on jou-
tunut antamaan henkensäkin
duunareiden oikeuksia puolus-
taessaan.

Jos olivat haasteet
ja tavoitteet v.1907
kovat, niin vähintään
yhtä kovaa tulee luok-
kataistelu olemaan
seuraavallakin sata-
vuotiskaudella. -Mi-
ten estää työpaik-
kojen häipyminen
halvemman työvoi-
man maihin ja – ennen
kaikkea, miten estää
Suomea tulemasta
halvan työvoiman
maaksi?

P a l k k a t u l o j e n
osuus kansantulosta
oli ennen lamaa
60%.Nyt niiden osuus
on pudonnut 40 pro-
senttiin. Pääomatulo-

jen osuus on vastaavasti noussut.
Siinä onkin syy massatyöttömyy-
teen ja yhä piteneviin leipäjonoihin.
Palkkatulojen osuutta on reilusti
nostettava nykyisestä, muuten
saamme sanoa lopulliset hyvästit
hyvinvointiyhteiskunnalle.

Siinä sitä riittääkin puur-
tamista seuraavaksi sadaksi vuo-
deksi. Yksin ei ay-liike, eikä varsin-
kaan sen johto siihen kykene. Kuten
kuluneenkin sadan vuoden aikana,
tarvitaan tulevaisuudessakin paitsi
duunareiden sitkeää kamppailua
työpaikoilla, myös poliittisen työ-
väenliikkeen radikaalia toimintaa.

Ensimmäinen haaste
Yritykset jakoivat vuoden 2004

voitoista omistajilleen osinkoja
kahdeksan miljardia euroa. Sama tahti
jatkui ja seuraavana vuonna osinkojen
määrä ylitti niin ikään 8 miljardia,
joka oli kaikkien aikojen Suomen
ennätys. Kaikki ennätykset menevät
joskus rikki, niinpä nämäkin ennä-
tykset ovat historiaa. Viime vuoden
voitoista Suomalaiset yritykset
jakoivat osinkoja peräti 11 miljardia!!!

Se on valtava rahasumma.
Kännykän laskimesta loppuu kapasi-
teetti 9,999999999 miljardin koh-
dalla.-11 miljardia! Kapitalistit saivat
30 prosentin kuoppakorotuksen
edelliseen vuoteen verrattuna. Mitä
ne vielä valittavat? Eikö muka yritys-
toiminta kannata?

Nykyiset työehtosopimukset
päättyvät 30.9.2007. Nyt on SAK:lla
näytön paikka. Työläisten on saatava
oma osansa yritysten kasvavasta
jakovarasta. Turha on kenenkään
väittää ettei rahaa ole. Siis 30 prosen-
tin palkankorotus työläisille nyt heti!

Jotenkin näyttää siltä että ay-
liikkeen johto ei näihin vaatimuksiin
yhdy. Se suorastaan vaikenee ja
torppaa kaiken keskustelun öky-
kapitalistien pohjattomasta ahneu-
desta. Tästä on hyvänä, vai pitäisikö
sanoa pahana esimerkkinä SAK:n
eduskuntavaalien äänestysaktiivi-
suuskampanjaa varten tilaama mai-
nos, josta nousi suuri kohu. Mainok-
sen tarkoituksena oli herättää keskus-

telua tulonjaon vääristymisestä ja
äänestämisen tärkeydestä. Kun sitä
keskustelua sitten syntyi, niin
mainos vedettiinkin pois! Porvarit
tietysti hermostuivat, kun mai-
noksessa möhömahainen kapitalisti
mässäili lihapatojen ääressä ja ilkkui
tyhmiä työläisiä jotka eivät edes
äänestä. SAK:n nilkeiltä meni pupu
pöksyyn kun porvarit älähtivät.
Heillä ei ollut rohkeutta eikä varmaan
haluakaan käydä keskustelua, jossa
olisivat lopulta joutuneet myöntä-
mään, että  ovat itse osaltaan syypäitä
tuloerojen kasvuun, työttömyyteen
ja leipäjonoihin. Eikä sen paremmin
SDP:n kuin Vasemmistoliitonkaan
johdolta haluja asialliseen keskus-
teluun löytynyt. Em. tahot varoivat
visusti ”vastakkainasettelua”. Glo-
baalille riistokapitalismille ei näet
heidän mielestään ole vaihtoehtoa!

Tulevissa tupo-neuvotteluis-
sa on aivan varmasti esillä ns.
paikallisen sopimisen lisääminen,
joka käytännössä tarkoittaa yleis-
sitovien työehtosopimusten purka-
mista. Työnantajat ovat mankuneet
viime aikoina että sopimukset ovat
”jäykkiä” ja estävät heidän mielestään
suurin piirtein tuotannon kokonaan.
SAK:n jäsenliitot näyttävät nosta-
neen kädet ylös näiden työnantajien
vaatimusten edessä. Vai onko joku
kuullut yhdenkään liittopomon
sanovan, ettei paikallisen sopimisen
lisäämisestä neuvotella.

Työläisten on esitettävä omat
vaatimuksensa palkkojen reilusta
korottamisesta ja torjuttava työnan-

tajien yritykset murtaa työehtoso-
pimusten yleissitovuus. Kamppailu
ensi syksynä solmittavien sopi-
musten tasosta ja suunnasta on
työpaikoilla aloitettava pian ja
painetta on saatava niin liittoihin kuin
työnantajiinkin päin

Tätä kirjoittaessa vappuun on
aikaa reilu viikko. Nostakaamme
vapunpäivän tilaisuuksissa ja mielen-
osoituksissa esille oikeutetut vaati-
muksemme ja evästyksemme ay-
liikkeen neuvottelijoille ja näyttä-
käämme työnantajien törkeille ja
ihmisarvoa loukkaaville palkan
alennus- ja tes:n purkuvaatimuksille
kansainvälisiä käsimerkkejä! Kun
miljoonaosinkoja ja optioita kuittaa-
vat öykkärit kehtaavat valittaa
huonoa kohtaloaan meille, jotka
heidän miljoonansa ovat selkä-
nahastaan repineet, niin eikö meillä
ole muka oikeutta antaa samalla
mitalla takaisin?

Lopuksi esitän vetoomuksen.
Hyvät Toverit: Ryhtykäämme yhtei-
seen rintamaan työnantajia ja por-
vareita vastaan, oikeudenmukai-
semman, inhimillisemmän maailman
puolesta!

Markku Nieminen

Markku Nieminen

Vuosisatoja kirkko sijaitsi  päivämatkan päässä jokaisesta taloudesta. Nyt tämä hallintomalli halutaan
rikkoa. Se on järjetöntä siksi, ettei se tuo hyötyä kunnille eikä kuntalaisille. Säästöt syntyvät henkilöstön
karsimisesta ja palveluiden heikentämisestä. Se on tarpeellista vain EU-organisaatiolle.
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Ilmastonmuutos muuttaa miljoonien ihmisten elämää

Ilmastonmuutoksen voimis-
tuminen muuttaa monin tavoin
elämää eri puolella maapalloa.
On mahdollista, että tulevai-
suuden maapallo on hyvin pal-
jon epävakaampi paikka – mil-
joonat ihmiset jotuvat läh-
temään kodeistaan ympäristö-
olosuhteiden muuttuessa. On-
gelmiin löydettävät ratkaisuja
mahdollisimman pian.

Ilmastonmuutoksen voimistumista
pidetään aikakautemme suurimpana
ympäristöuhkana. Hiljattain ilmestyi
YK:n ilmastoraportti, jossa hah-
moteltiin ilmaston muutoksen seu-
rauksia. Ilmastonmuutoksen syitä on
selvitetty mm. Kansan äänen aikai-

semmissa numeroissa.

Merenpinnan nousu häätää
ihmisiä kodeistaan.

Lämpenemisen myötä valtamerien
pinnan arvioidaan kohoavan 10 – 90
senttimetrillä seuraavan sadan vuoden
kuluessa. Pinnan nousulla voi olla
tuhoisa vaikutus alaville rannik-
koalueille. Monet Tyynen ja Intian
valtameren atolleilla sijaitsevat
saarivaltiot, ja matalat kalkkikivi-
saaret esimerkiksi Karibialla, ovat
vaarassa menettää merkittävän osan
pinta-alastaan kuluvan vuosisadan
jälkipuoliskolla. Esimerkiksi suurin
osa Tuvalusta sijaitsee vain noin

metrin korkeudella merenpinnasta.
Rannikoiden eroosion lisäksi

pieniä saarivaltioita uhkaa mm.
vesivarojen hupeneminen ja maata-
lousmaan väheneminen. Näiden
valtioiden sopeutumiskyky on
yleisesti heikko ja haavoittuvuus
suuri. Ongelma koskee kymmieniä
miljoonia ihmisiä.

Vähäinenkin merenpinnan nousu
riittää häätämään miljoonia ihmisiä
kodeistaan, koska noin puolet maail-
man väestöstä asuu rannikkoalueilla.
Mumbai, Shanghai, Tokio, Jakarta ja
New York sijaitsevat kaikki hyvin
lähellä rannikkoa. Metrin meren-
pinnan nousu hukuttaisi kuuden-
neksen Bangladeshista, jonka väes-
töstä puolet asuu alle viiden metrin
korkeudella merenpinnasta.

Merenpinnan nousulla on myös
muita haittavaikutuksia. Tulvat
lisääntyvät ja suolaisen veden työnty-
minen sisämaahan pilaa pohjavettä ja
viljelymaita.

Merenpinnan nousun vaatimat
toimenpiteet rannikkoalueilla tulevat
kalliiksi. OECD:n mukaan metrin
merenpinnan nousu vaatisi Yhdys-
valloissa lähes 160 miljardin dollarin
edestä sopeutumistoimia.

Sadot pienenvät jo nyt köy-
hillä alueilla

Sadot pienenevät useimmilla
trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla
lämpötilan nousun takia ja niillä
keskileveysasteen alueilla, missä
lämpötilan nousu on keskimääräistä
suurempi. Kuivuus pahenee erityi-
sesti Keski-Aasiassa, Välimeren
alueella, Australiassa ja eteläisessä
Afrikassa.

Yhä useammat ihmiset altistuvat
vakaville taudeille, kuten malarialle ja
koleralle. Lisäksi ihmisiä kuolee yhä
enemmän kuumuuden aiheuttamaan
stressiin. Myös kulkutaudit lisään-
tyvät.

Edessä uusi kansainvaellus
Kymmet ja sadat miljoonat ihmiset

menettävät pahimmassa tapauksessa
elämisen edellytykset omilla asuin-
sijoillaan tulevien vuosikymmenten
ja –satojen aikana. Tilanne on kak-
sijakoinen. Rikkaissa maissa veden
nousua voidaan torjua moninaisin
keinoin – tosin se maksaa miljardeja
euroja. Mutta köyhissä maissa
ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta
kuin muuttaa pois. Kun samaan
aikaan aavikoituminen leviää on

edessä nälänhätiä ja yhä voimak-
kaammaksi tuleva kilpailu puhtaasta
vedestä ja ruuasta.

Jos ihmisillä ei ole lainkaan toivoa
tulevaisuudesta, on se omiaan lisää-
mään rikollisuutta ja terrorismia. On
siis hyvin todennäköistä, että kuilu
rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa
entisestään tulevaisuudessa. Tämän
seurauksena on väistämättä sotia ja
lisääntyvää poliittista epävakautta.
Länsimaat ovat vastaamassa tähän
omalla tavallaan, lisäämällä sotilaal-
lista varustaumista ja ”kriisinhallin-
tavalmiuksia”, mikä on tietenkin
epäoikeudenmukainen ja väärä tapa.

Muutos on mahdollinen
Jotta ilmastonmuutoksesta aiheu-

tuvien ongelmien kustannukset
voitaisiin jakaa tasaisesti tarvitaan
perustaavaa laatua olevaa muutosta
talouteen. Niin kauan kun maail-
mantalous perustuu lyhytnäköiseen
voitontavoitteluun, ei kaukana tule-
vaisuudessa näkyviin ongelmiin voida
vastata silloin kun se olisi tehok-
kainta. Resurssien suuntaaminen
tällaisessa tilanteessa järkevästi ei ole
mahdollista muualla kuin sosia-
listisessa suunnitelmataloudessa.

KÄ/Juha Kieksi

Hallitusohjelmassa hyviä työllisyystavoitteita,
mutta työllisyyspolitiikan kurssi tarpeen korjata

Vanhasen II-hallituksen ohjel-
ma on nyt tiedossa. Ennen
vaaleja annettuja lupauksia siitä
ei juuri löydy. Ohjelma on kirjoi-
tettu niin pyöreästi, että kaiken-
laiset poliittiset manööverit
jäävät mahdollisiksi. Olennaista
onkin, minkälaista politiikkaa
tehdään tavoitteiden hyväksi.
Johtavatko toimenpiteet tavoit-
teisiin? Kenenkään intressissä
ei ole, että työllisyyden nos-
tamisen ja työttömyyden alen-
tamisen tavoitteissa epäon-
nistuttaisiin ja tässä suhteessa
on syytä toivoa, että tavoit-
teissa onnistuttaisiin - näiden
asioiden hyväksihän sitä toi-
mimme itse kukin. Kysymys
onkin siitä, onko hallitus kyke-
nevä tässä ja onko sen talous-
politiikka sellaista, että voidaan
onnistua.

Positiivisella puolella on se,
että verokevennyksiä ei ohjelman
mukaan rahoiteta menoleikkauksin,
vaan verokevennysten ja lisämenojen
yhteissumma on 3,1 miljardia euroa.
Tältä kannalta hallitusohjelma on
voimakkaasti työllisyyttä elvyttävä
edellyttäen, että sen vaikutus ei

myöhemmin vesity vastakkais-
suuntaisilla toimilla. Puhtaasti
työllisyyden kannalta ohjelman
rakenne ei ole paras mahdollinen
varsinkaan, koska osa verokeven-
nyksistä tuhlautuu tarpeettomasti
suurten tulojen tuloverokevennyk-
siin. Palkkojen korotukset syksyn
tulokierroksella toisivat ostovoimaa
ja työllisyyttä. Näin ei kuitenkaan
tapahdu, jos tavallisten palkansaajien
tuloverokevennysten vastapainoksi
syksyn tulokierroksesta tulisi pal-
kankorotusten osalta nollalinja.
Tulokierroksella tulisi vahvistaa
aluksi vähintään 7,5 euron minimi-
palkka, jota tulevaisuudessa noste-
taan.

Myönteistä hallitusohjelmas-
sa on, että ruoan arvonlisäveroa
alennetaan 17 %:sta 12 %:iin. Tätä
on pidettävä työväen ja demo-
kraattisen liikkeen voittona, koska
ruoan arvonlisäveron alentaminen on
ollut vaatimuksena vuosien ja vuosi-
kymmenien ajan. Tämä on kuitenkin
vasta yksi askel: välttämättömyys-
elintarvikkeista tulee poistaa arvon-
lisävero kokoaan samoin kuin jouk-
koliikenteen lipun hinnoista ja muista
välttämättömyysasioista.

Myös korotuksia opintotukiin

luvataan, kuten eläkkeisiin 20 euroa.
Korotukset ovat kuitenkin pieniä ja
esimerkiksi työttömät jätetään ilman
korotuksia. Työttömien työllis-
tämistä ja koulutusta ollaan vieläpä
vähentämässä. Siten vaikka työl-
lisyyden parantamisessa onnistut-
taisiin edes osaksi, vaikutus työttö-
myyden alentamiseen hallitusohjel-
man toimien seurauksen heikkenee.
On pelättävissä, että työttömyy-
dessä tullaan jäämään paljon ohjel-
massa esitettyä korkeampiin luke-
miin.

Työllisyystoimissa on tapah-
tumassa  suuri muutos. Viime
aikojen ratkaisuissa ja alkuvuoden
kaavailussa toimia on päätetty lisätä
koskemaan 103 000 henkilöön työ-
ministeriön osalta ja tavoitteena
120.000 henkilön taso, jotta saatai-
siin vihdoinkin hoidettua pitkäai-
kaistyöttömyys. Uuden hallituksen
ohjelmassa toimenpiteitä ollaan
supistamassa 12.000:lla ja kustan-
nusten nousu huomioon ottaen jopa
17.000:lla 83.000 henkilöön toimien
piirissä. Tämän ja työministeriön
yhdistämisen kauppa- ja teollisuus-
ministeriöön työ- ja elinkeino-
ministeriöksi on pelättävissä joh-
tavan jälleen kerran vaikeuteen työt-
tömyyden ratkaisemisessa. Onkin
tärkeä toimia sen puolesta, että
työllisyysmäärärahoja lisätään eikä
vähennetä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
palkankorotuksiin ei ohjelmassa
ole lisävarauksia. Sosiaali- ja terveys-
palvelut tulevat olemaan muutenkin
iso kysymys, koska ongelmia on
koko ajan ja eläköitymisen jatkuessa
palvelutarve kasvaa. Muutoinkin on
pelättävissä, että palkankorotukset
pyritään maksamaan henkilöstöä
vähentämällä.

Perintöveron poisto pienissä
alle 20 000 tai 25 000 euron perin-
nöissä on paikallaan. Tämä ja nuorten
ja pitkäaikaistyöttömien työllis-

tämistä olisi kuitenkin perusteltua
rahoittaa palauttamalla varallisuus-
vero suuriin tuloihin ja omaisuuksiin.

Tarpeellista on vähentää Suo-
men nettomaksuosuutta EU:lle
(EU:lle maksettavat miinus EU:lta
saatavat noin miljardia euroa vuo-
dessa). Ohjelmassa on NATO-yh-
teistyö, vaikkei liittymistä. Tärkeää
on torjua liittyminen ja tärkeää on
poistaa budjetista EU:n nopean iskun
joukkojen perustamiseen varatut
varat ja varat, joilla valmistellaan
Suomen osallistumista NATO:n
nopean iskun joukkoihin ja siten
sotatoimiin maamme rajojen ulko-
puolella ensi kerran sen jälkeen, kun
suomalaisia sotilaita vietiin hyök-
käykseen Neuvostoliiton alueelle
toisessa maailmansodassa.

Erillinen vaalituki eduskunta-
puolueille luvataan poistaa. Puolue-
ja lehdistötukea luvataan nostaa
kumpaakin 90 000 euroaan vuodessa
per kansanedustaja. Se merkitsee 36
miljoonaa vuodessa. Korotusta on
10 milj. euroa.

Vanhasen toisen hallituksen
ohjelmassa kirjataan mahdol-
liseksi:

- Työpaikkojen määrä voi kasvaa
80 000 – 100 000 hengellä

- Tällöin työllisyysaste nousisi 72
%:iin. Pitkän aikavälin tavoite työlli-
syysasteelle on 75 %. Työllisyysaste
tarkoittaa työllisten suhdetta väes-
töön 15-64-vuotiaissa.

- Työttömyyden väheneminen
kestävästi alle 5 %:n tasolle.

Numeraaliset luvut vastaavat
osapuilleen vetämäni Työvoima
2025-raportin tavoitteellista kehi-
tystä. Siinä tuotiin esiin, että suurten
ikäluokkien lähestyessä 65 ikävuotta,
se alkaa vaikuttaa työvoimaan
osallistuvuuteen alentavasti näissä
ikäryhmissä. Samoin talouskasvun ja
työllisyyden voimakas buumivaihe
tasoittuu sekä kansainvälisen talou-

den epätasapainottomuudet ja Yh-
dysvaltain velkaantuminen vaikut-
tavat hidastavasti pitkään jatku-
neeseen voimakkaaseen maailman-
talouden kasvuun. Edelleen Suo-
messakin kasvu hidastuu kuluvan
vuosikymmenen puolivälin luke-
mista. Euro on vahvistunut jo 50 %
ja se tekee pahaa jälkeä muun muassa
metsäteollisuuden työllisyyteen.
Siten 80 000 - 100 000 työllisen
lisäys vaatii erittäin tehokasta
työllisyyspolitiikkaa.

Työvoima 2025-raportissa
työllisyyden muutos on tavoitteel-
lisessa kehityksessä 95.000 vuosina
2006-2011 viidessä vuodessa ja
2007-2011 70.000. Tässä vaikuttaa
se, että vuoden 2006 lopulla työl-
lisyys nousi hyvin voimakkaasti,
mikä nosti vuoden lopun ja myös
hallituskauden alun lähtötason hyvin
korkeaksi verrattuna vuoden 2006
keskiarvoon. Voisi sanoa, että alkavan
nelivuotiskauden lisäyksestä osa
toteutui tavallaan jo etukäteen.

Työllisyysasteen nousu 72
%:iin perustuu siihen, että 70.000 –
100.000 vastaisi työllisyysasteessa
71,5 - 72,5 % ja 72 % asettuu tähän
keskelle ja antaa asiasta oikean
viestin, joskin aivan näin korkealla
pääseminen on hyvin vaativaa.
Työvoima 2020-raportissa vuoden
2003 alussa tavoitteellisessa kehityk-
sessä kasvu oli 71 %, mutta onnis-
tuminen 100.000:n tavoitteessa ja
arvio tilanteesta johti siihen, että
tavoitteellisuutta nostettiin lähelle 72
% Työvoima 2025-raportin tavoite-
kehityksessä.

Pitkän aikavälin tavoite työlli-
syysasteelle 75 % perustuu samoin
Työvoima 2025-raporttiin, kuten jo

jatkuu sivulla 6....

Pekka Tiainen:

Tässä karmea näkymä Etelä-Saharan kuivuuden seurauksista -
kuollutta karjaa. Jos ja kun ilmasto lämpenee, samanlaisia kuvia tulee
näkymään yhä enemmän. Ja niitä seuraavat uudet kansainvaellusten
aallot ja niiden myötä sodat ja levottomuudet ympäri maailmaa.

Työttömiä eduskuntatalon portailla osoittamassa mieltään hallituksen
työllisyyspolitiikkaa vastaan.
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Vaalit 2007- Miten tässä näin kävi?

Eduskuntavaalien tulos on
kaikkien tiedossa: Kokoomuk-
sen huikea menestys ja SDP:n
yhtä huikea romahdus. Tämä
tuskin selittyy esim. oikeus-
ministeri Leena Luhtasen mie-
hen töppäyksillä. Asioilla lienee
pidempi historia ja tausta. EU-
kaudella EU-maiden hallitukset
ja parlamentit joutuvat ajamaan
samaa talouspolitiikkaa, jolle ei
katsota olevan vaihtoehtoja.

Käytäntö on johtanut siihen, että
vallitsevaa kovaa talouspolitiikkaa
harjoitetaan vuorotellen, toisten
ollessa hallituksessa ja toisten “oppo-
sitiossa”. Talouspolitiikan ollessa jo
ennalta määrättyä markkinavoimien
tahdon mukaiseksi, vaalitaistelun
aikana puhutaan yleensä toisarvoi-
sista asioista puuttumatta olen-
naiseen. Kansan tyytymättömyyden
odotetaan kanavoituvan siten, että
kulloisetkin hallitusvastuuta kan-
tavat saavat turpiinsa ja “oppositio”
pääsee vuorollaan jatkamaan siitä,
mihin edellinen hallitus lopetti.

Oikeistopolitiikka kaatoi
SDP:n

SDP:n tappio selittyykin puolueen
samaistumisena kovaan uusoikeis-
tolaiseen EU-politiikkaan, jossa se on
mennyt jopa Kokoomuksesta oi-
kealta ohi. SDP:n ollessa hallitus-
vastuussa jo 12 vuotta, on sinä aikana
poistettu omaisuus- ja varallisuus-
vero, työelämä on muuttunut suurelta
osin pätkätöiksi ja nuoriso menet-
tänyt tulevaisuuden näköalansa.
Vaikka suuryhtiöiden voitot ovat

olleet suuremmat kuin koskaan, ei
vastaava kehitys ole näkynyt
ihmisten arjessa. Päinvastoin. Julkista
sektoria on yksityistetty, lääkä-
riasemat ovat menossa pörssiin ja
vanhukset on jätetty hyvin monessa
tapauksessa heitteille. Tämä politiik-
ka menee pääsääntöisesti nyt edus-
kunnasta pois jääneen Paavo Lippo-
sen johtaman SDP:n piikkiin.

SDP yritti ennen vaaleja muuttaa
kurssiaan vasemmalle, mutta se ei
ollut uskottavaa. Lupaukset olivat
hyviä, mm. 20.000 uutta työpaikkaa
ja 2,5 mrd. euroa vanhustenhoitoon
ja perusturvaan, mutta ristiriita
lupausten ja tekojen välillä oli liian
räikeä. Miksi SDP ei hoitanut asioita
paremmin menneen 12 vuoden aika-
na? Lisäksi SDP teki vaalien alla aivan
tökeröjä virheitä. Puolueen kanta
ruoan arvolisäveroon on käsittä-
mätön ja selittyy vain SDP:n halulla
ajaa maaseutua alas. Samoin käsittä-
mätön oli puolueen kanta opiske-
lijoiden opintotukeen, joka ei ole
noussut 14 vuoteen. Tässäkin ta-
pauksessa on ollut kyse siitä, että
opintotuki maksetaan valtion vero-
varoista. Mutta eihän valtiolla ole
varoja, kun SDP ei halua suurin
surminkaan käydä kapitalistin kuk-
karolla. Demari on ollut kapitalistin
paras kaveri.

Hallitus myös piti käsiään taskus-
sa ulkopuolisen tarkkailijan tavoin
kun esim. Voikkaan paperitehdas
päätettiin kansanvälisten sijoittajien
tarpeista lopettaa. Tämä näkyy myös
Kuusankosken äänestystuloksesta.

Ennen paikkakunta oli totaalisesti
demarivaltainen yli 55% kanna-
tuksellaan. Näissä vaaleissa demarit
saivat Kuusankoskella totaalisesti
turpiinsa. Vähennystä äänisaaliissa
oli peräti 13.1%.

Demarien politiikan tuloksena
äänestysprosentti jäi alas 67.9
prosenttiin, mikä sinällään merkitsee
perinteisille “työväenpuolueille”,
myös Vasemmistoliitolle, heikompaa
tulosta.

“Rahalla saa ja hevosella
pääsee”

Kokoomuksen vaalivoitto saattoi
olla joillekin yllätys, mutta “rahalla
saa ja hevosella pääsee”, kuten vanha
sanonta kuuluu. “Oppositiopuo-
lueena” kokoomuksella ei ollut mitään
menetettävää. Sen johto osasi toimia
taitavasti. Niinistön imagosta saatiin
tehtyä lähes Batman, joka Robinin
eli Jyrki Kataisen kanssa saa kaikki
asiat kuntoon. Tämä meni kansaan
kuin häkä ja Niinistö sai Uudel-
tamaalta huikeat yli 60.000 ääntä.
Kokoomuksen vaalivoitossa tulee
jälleen esille, mitä rahavalta merkitsee
demokratialle. Puoluetuki - tälle
vuodelle 15 miljoonaa euroa jaettuna
kansanedustajien määrän mukaan -
tuli toki kaikille eduskuntapuolueille.
Näillä rahoilla eduskuntapuolueet
pystyivät peittämään kaikki tiedo-
tusvälineet, joskus tuntui, että jopa
taivaankannekin omilla vaalimai-
noksillaan. Kokoomus oli tässä
mainostamisessa erityisen hyvin
esillä, koska se saa arvattavasti eniten

tukea myös yrityksiltä.

Oikeistopopulismi ei ole
vaihtoehto

Varsinkin köyhät ja vasemmiston
kannattajat jättävät tällaisessa tilan-
teessa äänestämättä, koska he koke-
vat, että vaihtoehtoa ei ole. Kuitenkin
seurauksena tästä “vaihtoehdotto-
muudesta” äänet ohjautuvat myös
yhden asian puolueille sekä popu-
listisille oikeistopuolueille, kuten
mm. Euroopassa viime aikoina on
nähty. Meillä tästä esimerkkinä
näissä vaaleissa oli Perussuoma-
laisten puolue. Se antaa itsestään
kuvan EU-kriittisenä puolueena,
mutta ei oikeasti esitä vaihtoehtoa
nykymenolle. Kovalle oikeisto-
politiikalle tällaisten puolueiden
saama kannatus on vaaratonta, koska
se ohjaa äänestäjien  tyytymät-
tömyyden täysin väärille urille.

YLE ja valtiovalta suosivat
räikeästi suuria puolueita

Tässä vaiheessa eduskunnan ulko-
puolisten puolueiden tulisi ottaa
yhdessä esille myös puoluerahoitus.
Tosiasia on, että kun nämä pien-
puolueet eivät saa euron euroa
puoluetukea, eduskuntapuolueet
ehdottoman varmasti tulevat myös
tulevaisuudessa jyräämään rahallaan
kaikki eduskunnan ulkopuoliset
puolueet ja pyrkivät estämään edus-
kunnan ulkopuolella syntyneiden
oppositioliikkeiden pääsemisen
eduskuntaan. Nyt puoluetukea
jaetaan valtion budjetin mukaan
hieman alle 15 miljoonaa euroa plus
kaikki lehdistötuet ym. tuet päälle.
Kun äänioikeuttaan vaaleissa käytti
2 773 000 äänestäjää, saadaan yhden
äänen hinnaksi 5,40 euroa. Jos tämä
puoluetuki jaettaisiin äänimäärien
perusteella, olisi tuki esim. STP:lle
saamansa 1765 äänien perusteella  n.
9500 euroa vuodessa. Sillä sentään
pienikin puolue kehittäisi monta
“projektia”. Yhtä räikeästi toimi
kansalaisten yhteisesti kustantama
YLE. Sen vaaliohjelmissa pääsivät
lähinnä esille kolme eduskunnan
suurinta puoluetta ja pienet puolueet
saivat minimaalisen siivun ohjelma-
ajasta. Kun jokaiselle eduskunta-
puolueelle annettiin oma esiintymis-
aika valtakunnallisissa ja aluelähe-
tyksissä, niin eduskunnan ulko-
puolisille puolueille annettiin yhtei-
nen ohjelma-aika, jossa kukin ryhmä
sai joitain minuutteja tavoitteidensa
esittelemiseksi.

Myös SKP ja KTP kärsivät
tappion

Eduskunnassa on edelleenkin
kahdeksan puoluetta, mutta edus-
kunnan ulkopuolisia pienpuolueita
oli kymmenen. SKP:llä oli “hyvä

ehdokaslista”, mutta tästä huolimatta
puolue menetti koko maassa 2813
ääntä. Myös KTP menetti 900 ääntä
saaden nyt 2007 ääntä. Vaalitulos
osoitti, että SKP:n ja KTP:n kaltainen
puolue ei nykytilanteessa voi muo-
dostaa pohjaa joukkopuolueelle.
SKP:n osalta on mainittava Helsinki,
jossa sen kannatus kohosi 2052
äänellä ollen nyt 4995. Onnistuneen
ehdokasasettelun tuloksena kult-
tuuripiireissä tunnettu räppäri
Steen1 toi puolueelle yli 1800 ääntä.
On kuitenkin muistettava, että
tällaista tilannetta on säännöllisesti
vaikea uusintaa. Ja mitä olisikaan
tapahtunut, jos SKP olisi aivan
oikeasti saanut kansanedustajan?
Eduskuntaan olisi mennyt Steen1, ei
Hakanen.

STP nousi “maailmankar-
talle”

STP oli ensi kertaa vaaleissa ja
siksi mahdollisuutemme laajaan
vaalityöhön oli rajoitettu. STP:n
osalta 1765 ääntä oli hyvä tulos ja
muodostaa kelvollisen lähtökohdan
liikkeen kehittämiselle tulevaisuu-
dessa. STP on nyt “maailmankartalla”
ja siellä se pysyy. Puolueen perus-
konsepti on erinomaisen hyvä.
Tavoitteenamme on  yhteistyöjär-
jestö, jossa järjestöjen ja liikkeiden
ohella  myös yksittäiset henkilöt
voivat olla jäseninä vaikuttamassa.
Tavoitteena on, että STP:n piiriin
voisi hakeutua mitä erilaisimpia
järjestöjä, jotka kuitenkin jakavat
samat tavoitteet - yhteiskunnan
uudistaminen työtätekevän kansan-
osan eduista lähtien. STP sai kanna-
tusta tasaisesti koko maassa, siellä-
kin missä emme kyenneet tekemään
minkäänlaista vaalityötä. Tämä
osoittaa valistuneiden äänestäjien
huomanneen liikkeen mahdollisuudet
muodostaa vaihtoehto nykyiselle
oikeistopolitiikalle.

Muutos kuuluu koko kansalle
Eduskunnan ulkopuolisista puo-

lueista SKP, IPU, STP ja KTP
esittivät selkeästi vaihtoehtoa ny-
kyiselle politiikalle. Vaalit osoittivat,
että yksikään näistä puolueista ei
yksin kykene omistamaan näitä
tavoitteita. Ne ovat koko kansan
yhteisiä tavoitteita ja siksi niiden
puolesta tulee muodostaa yhteinen
poliittinen liike. STP muodostettiin
tällaiseksi yhteistyöjärjestöksi ja
siksi STP on valmis osallistumaan
kaikkiin keskusteluihin yhtenäi-
syyden löytämiseksi talous- ja
yhteiskuntapolitiikan nykysuunnan
muuttamiseksi työkansan etujen
vaatimalla tavalla.

Toimitus

neljä vuotta aiempaan Työvoima
2020-raporttiin. Silloin tuotiin esille
se, että pääseminen 75 %:iin vuonna
2011 vaatisi vuosien 2003 - 2007
100.000 työllisen lisäksi 180.000
vuosina 2007-2011, mitä ei pidetty
mahdollisena. Kun suuret ikäluokat
liukuvat 65 ikävuoden rajan 2010-
luvun alkupuoliskolla, työikäinen
väestö vähenee. Silloin työllisyys-
aste, joka on työllisten suhde työ-
ikäisiin alle 65-vuotiaisiin, nousee.
Siksi 75 %:n työllisyysaste sisältyi
tavoitteelliseen kehitykseen 2010-
luvun puolivälissä tai vähän sen
jälkeen. Siten se voi tulla kysy-

mykseen asetettaessa työllisyys-
tavoitetta vuonna 2011 vuosille 2015
- 2017 edellyttäen, että seuraavalla
nelivuotiskaudella päästään lähelle 72
%.

Alle viiden prosentin tavoite
työttömyydessä vuodelle 2011 oli
Työvoima 2020-raportissa vuoden
2003 alussa ja pidemmällä aikavälillä
3 – 4 %, mahdollisesti alempikin,
joskin jatkuva rakennemuutos tekee
sen vaikeaksi. Työvoima 2025-
raportissa alettiin käyttää tavoitteena
4 % ja samalla viestittiin, että alle 5
%:akin on välitavoite, ei taso johon
jäätäisiin.

Yhteenvetona, jos onnistutaan
pääsemään 80.000 – 100.000 työl-
lisen lisäykseen tai lähelle tätä, lähelle
72 %:n työllisyysastetta ja 5 %:n
alittavaan työttömyysasteeseen,
tavoitteen asettamisessa seuraavalle
kaudelle vuosille 2011-2015 alkaa
tulla kysymykseen 74-75 %:n työl-
lisyysaste vuonna 2015 tai että
työllisyys lähenee 75 %, työttö-
myysasteen painaminen 4 %:iin ja
sen alle sekä se, että työikäisten
vähenemisestä huolimatta työllisyys
edelleen nousee eikä ainakaan alene.
Työllisten lukumäärää ja työlli-
syysastetta toisaalta kasvattaa osa-
aikaisten määrän lisäys. Toden-
näköistä on, että osa 80 000 – 100
000 työllisen lisäyksestä, jos siihen

päästään, toteutuu siten, että osa-
aikatyöllisyys edelleen lisääntyy.

Työvoima 2025-arviossa lau-
sutaan myös huoli kasvun hidas-
tumisesta. Se heijastuu siten, että
peruskehityksessä työllisyys ei
juurikaan nouse ja myös valtio-
varainministeriön arviossa nousu on
vain 20 000 henkilöä. Laskusuh-
danteenkin riskiä arvioidaan ja
tuodaan esiin tarve varautua myös
siihen, että yleiskehitys muuttuu
huonommaksi.

Jos hallituskokoonpano olisi
jokin toinen ja vaikkapa SDP ja
Vasemmistoliitto olisivat hallituk-
sessa, todennäköisesti tavoitteellinen
kehitys hahmoteltaisiin suunnilleen

samalla tavoin kuin tässä. Tai sano-
taan vaikka niin, että jos kyseessä olisi
Pekka Tiaisen hallitus, kirjaisin
tavoitteet tähän tapaan. joskin
laittaen lukuihin enemmän konk-
reettista sisältöä ja painottaen
työttömyyden alentamista nopeam-
min ja tehokkaammin sekä sitä, että
saadaan hyvin työpaikkoja ja ratkais-
taan määräaikaisuuden ongelmia. Syy
tavoitteiden samankaltaisuuteen on,
että ne nojaavat vetämääni Työvoima
2025-raporttiin.

Pekka Tiainen

Hallitusohjelmasta....

.....jatkoa sivulta 5

Tässä ihmetellään Turun torilla joukolla STP:n vaalitavoitteita, joista tärkeimpiä on vaatimus "Työpaikat
turvattava". Lisöksi vaatimuksena oli, että "Kansanäänestys EU:n perustuslaista, allekirjoita vetoomus".
Meillä oli vaaleissa käytössä hyvät tavoitteet, mutta vain vähän julkiduutta esim. Ylen vaaliohjelmassa. Nyt
vaalien jälkeen voimme ihmetellä Ylen yksipuolisia vaaliohjelmia ja eduskunnan jakamaa puoluetukea
yleensä.
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SFT:n kuulumisia
Timo Kangasmaa

Viime vuoden viimeisessä
numerossa, käsiteltiin talvi-
sotaa ja sen ympärillä tapah-
tuneita asioita. Jatkakaamme
sen tarkastelua edelleenkin.
Viime kerralla pääsimme hel-
mikuun 1940  puolelle, hetkelle
jolloin saatiin tieto Saksan
ilmoituksesta Suomen hallituk-
selle. Edellinen jaksohan loppui
seuraavaan tapahtumaan:

Heikki Ylikangas kirjansa ”Tulkin-
tani talvisodasta” sivulla 184 jatkaa
seuraavasti: “Ragnar Nordström,
jonka muistelmat ovat tulleet vasta
ulos postuumina vasta 1990- luvulla
Neuvostoliiton sorruttua, vahvistaa
Göringin viestin ja lisää siihen
tärkeitä yksityiskohtia. Hänen
ystävänsä T. M. Kivimäki oli ker-
tonut Göringin sanoneen, ettei
merkitse mitään, vaikka Viipuri ja
Sortavala menetettäisiinkin, kun vain
Suomen itsenäisyys säilyisi ja kansa
säästyisi perikadolta. Miehitettyä
Suomea uhkaisivat väestönsiirrot ja
tuhoamisleirit. Tapaamisen päätyt-
tyä Göring saattoi Kivimäen eteiseen,
otti tätä kädestä kaksin käsin ja sanoi:
”Muistakaa, että teidän on tehtävä
rauha millä ehdoin tahansa. Takaan,
että kun lyhyen ajan kuluttua läh-
demme sotaan Venäjää vastaan, saatte
kaiken takaisin korkoineen.””

Nykyisten julkisuudessa liik-
kuvien tietojen mukaan tuon ilmoi-
tuksen käsittely oli lievästi sanoen
erikoista maamme silloisessa halli-
tuksessa. Erikoiseksi käsittelyn tekee
pääministeri Rytin ja ulkoministeri
Tannerin puuhat.

Mutta palataanpa ajallisesti aikaan
ennen kun tuota Saksan Suomelle
antamaa ilmoitusta tarkemmin käsit-
telemme.

Ohto Mannisen ja Kauko
Rumpusen  toimittaman kirjan
”Murhenäytelmän vuorosanat -
Talvisodan hallituksen keskustelut”
- teoksen sivulta 173 selviää seu-
raavaa: 4.12.1940 “Saksa katsoi nyt
aiheelliseksi varoittaa Ruotsia liitty-
mästä sotaan Suomen puolelle.
Tämän takana oli ajatus, että länsi-
valtain joukot siinä tapauksessa
pääsisivät Ruotsiin. J. K. Paasikivi
kirjasi 4.12.1940 muistiin saamiaan
tietoja: “Saapui sähkösanoma Tuk-
holmasta. Günther kertonut Erkolle,

että eilen oli hänen luonaan käynyt
Wiedin prinssi, joka oli kysynyt onko
perää että suomalainen virallinen
lähetystö on käynyt vaatimassa
Ruotsin osanottoa sotaan Suomen
puolella. Tämä merkitsisi Saksan
virallista mukaantuloa. Samaan aikaan
oli Saksan sotilasasiamies
kenraalimajuri Uthman ollut armeijan
päällikön adjutantin luona ja puhunut
uhkaavassa äänensävyssä samasta
asiasta sekä myös Ententen joukkojen
lähettämisestä pohjoiseen ja sanonut,
että Saksa tulee kohtaamaan viholli-
sensa siellä, missä ne ovat. Uthman
oli ollut kutsuttuna Weizsäckerin luo
Berliiniin. Molemmille oli vastattu,
että Ruotsi ei muuta asennettaan.
Paasikivi jatkaa päiväkirjamerkin-
nässään aprikoiden: “Mitä mahtaa
edellä olevan sähkösanoman sisältö
oikein tietää? Se näyttää merkitsevän

 1) että Saksa ei salli, että Ruotsi
sekaantuu virallisesti Suomen sotaan.

2) Jos Ranskan tai Englannin
joukkoja tulee Suomeen, niin Saksa
lähettää joukkojaan Venäjän avuksi
niitä vastaan. 3) Tietääkö se myös
sitä, että Saksa tahtoo nyt saada
Suomen - Venäjän sodan lopetetuksi
ja tekee sen ‘Suomen avustamisen
merkeissä’  S.o. sanoo avustavansa
Suomea, pelastavansa Suomen, mutta
sillä ehdolla, että Venäjä saa mm.
Hangon?  Jotain näyttää Berliinissä
olevan tekeillä.”

Näihin aikoihin oli jo avattu
neuvotteluväylä rauhansopimuksesta
Neuvostoliiton kanssa. Neuvot-
teluväylän avaaminen oli tapahtunut
Suomen puolelta. Rouva Wuolijoki
oli lähetetty hallituksen sisäpiirin
toimesta Tukholmaan. Sisäpiirin
muodostivat lähinnä Ryti ja Tanner.
Rouva Wuolijoki oli vuoden 1940
tammikuun aikana tapaillut Tuk-
holmassa Neuvostoliiton suurlä-
hettiläs Madame Kollontayta. Eli
tammikuusta 1940 alkaen oli Suo-
mella keskustelu- ja neuvottelukos-
ketus Neuvostoliittoon rauhan-
sopimuksen merkeissä. Neuvottelut
pidettiin visusti suurelta julki-
suudelta salattuna.

Tilanne sotarintamalla muut-
tui koko ajan. Helmikuun alusta oli
Neuvostojoukot voimistaneet sota-
toimiaan rintamalla. Valmisteltu
suurhyökkäys alkoi 11.2.1940.
Hyökkäyksen painopiste oli Sum-
man ja Lähteen suunnalla. Näiden

taistelujen seurauksena, ylipäällikkö
teki päätöksensä Suomen joukkojen
vetäytymisestä Länsi-Kannaksella 5-
20 kilometriä pääaseman takana
olevaan keskeneräiseen väliasemaan.
Ylipäällikkö antoi käskynsä vetäy-
tymisestä 15.2.1940. Käsky tarkoitti
käytännössä, että tuo paljon puhuttu
Mannerheimin linja murtui.

Teoksessa Murhenäytelmän
vuorosanat sivulla 190 kirjoitetaan
seuraavaa: “14.12.1940 Hyökkäyk-
sen alkaessa Suomen ulkoministeri
matkusti Tukholmaan pyytämään
apujoukkoja. Hän palasi illalla 13.2.
Tukholmasta ja kertoo 14.2. Paasi-
kivelle matkastaan:

1. Rauhan asia. T oli aikaisemmin
kuullut, mitkä ovat venäläisten ehdot.
Kollontai oli käynyt Güntherin luona
ja ilmoittanut, että ne ovat seuraavat:
a) Hanko, b) koko Karjalan kannas,
c) osa Laatokan pohjoispuolella
olevaa aluetta, d) Ahvenanmaasta
Venäjä on valmis keskustelemaan
Ruotsin kanssa. Günther oli sanonut
KollontailIe, että hän ei esitä näitä
ehtoja Suomelle, koska ne ovat niin
ankarat. G oli ne ilmoittanut yksi-
tyisesti Erkolle, joka kertoi ne
Tannerille. Günther ei esittänyt
ehtoja T:lle, sanoi ainoastaan, että
Kollontai oli käynyt hänen luonaan.

2. Kahden armeijanosaston lähet-
tämisestä Suomeen oli Tannerille
ilmoitettu, että se on mahdotonta. Se
olisi Ruotsin valtiopäivien asia eikä
menisi siellä läpi.

3. Tanner oli huomauttanut, että
meidän täytyy silloin saada apua
länsivalloilta ja että silloin tulee
kysymykseen sotaväen läpikulku
Ruotsin ja Norjan kautta. Siihen oli
[Günther] vastannut, että Ruotsi ei
tule sellaista läpikulkua sallimaan.

4. Ranska ja Englanti ovat vaka-
vasti päättäneet auttaa Suomea. Luin
Gripenbergin kirjeen, jossa hän kertoi
käynnistään Halifaxin luona. H oli
vakavasti ilmoittanut tämän. Hän
kuitenkin sanoi intervention riip-
puvan a) yleistilasta, b) Ruotsin ja
Norjan asenteesta, c) jossain mää-
rässä Saksan asenteesta (??). Tanner
katsoi tämän avun voivan tulla
kysymykseen vasta keväällä.”

J. K. Paasikivi lisäsi päiväkirjaansa
vielä seuraavia ajatuksia: (“Ehtiikö
apu meille? Eilen illalla venäläiset
murtautuneet Kannaksella läpi enti-
sen rintaman). (Pian meidän näh-

tävästi on ratkaistava: a) teemmekö
rauhan venäläisien ehdoilla, joissa
arvatenkin on tinkimisen varaa, vai

2) yhdymmekö länsivaltoihin ja
antaudumme kaikkiin niihin vaaroi-
hin ja epävarmuuksiin, jotka se tuo
mukanaan.)”

Eräs mielenkiintoinen piirre on
hallituksen toiminnassa se, että
vuosia myöhemmin julkaistussa
kirjassa Murhenäytelmän vuorosanat
on 23.2.1940 alkanut ajanjakso
otsikoitu seuraavasti: “Vastaamisen
vaikeus: rauhankontakti hallituksen
tietoon.” Käytännössähän tuo otsik-
ko tarkoittaa, että rauhankosketuksia
oli käyty vähintään kuukauden ajan
hallituksen sisäpiiriläisten toimesta
Neuvostoliiton kanssa ennen kuin
niistä kerrottiin koko hallitukselle.
Oma lukunsa oli sitten se, että
millaisia tietoja hallitukselle annettiin.

Pantakoon merkille, että Manner-
heim antoi jälleen 27.2.1940 uuden
vetäytymiskäskyn. Nyt vetäytyi
armeija paljolti vielä linnoitta-
mattomaan taka- asemaan linjalle
Viipuri - Tali - Näätälä - Kaltovesi -
Vuoksi.

Aikakirjojen mukaan näyttäisi
siltä, että 23.2.1940 ulkoasiain-
valiokunnan kokouksessa, Ryti
selitteli vielä Ruotsin ja länsivaltojen
antamasta avusta. Sen jälkeen Ryti
selostuksessaan kertoi Neuvos-
toliiton rauhanehdoista. Teoksen
”Murhenäytelmän vuorosanat” mu-
kaan Tanner ilmoitti seuraavaa ulko-
asiainvaliokunnalle: “On puhuttu
rauhan mahdollisuudesta. Ylläpidetty
hienoa lankaa, jolla tunnustellaan,
mitä vastapuoli asioista ajattelee.
Ruotsin ulkoministeri oli tiistaina
tiedustellut Moskovassa, voisiko
edustajia molemmista maista keskus-
tella asiasta. Nyt oli vastaus tullut.
Rauhan perusteet oli eilen ilmoitettu
ministeri Assarssonille ja tänään klo
6 oli Erkko kuullut ne. Minimiehdot
ennen keskusteluihin ryhtymistä
ovat: Hanko, Karjalan kannas ynnä
Viipuri, Laatokan koillispuoli ynnä
Sortavala. Muut alueet olivat val-
miina tyhjentämään. Sitä paitsi
vaativat puolustusliittoa Venäjän
kanssa. Venäjä ei usko länsivaltojen
antavan Suomelle apua. Ellei Suomi
nyt hyväksy näitä ehtoja, asetetaan
Suomelle ensi kerralla uusia vaati-
muksia.

Tässä on tiedot, nyt on meidän
määriteltävä kantamme. Asia on
kehittynyt siihen vaiheeseen, että

siitä mielestäni on virallisesti neuvo-
teltava ulkoasiainvaliokunnassa.
Sitten on asia saatettava valtio-
neuvoston muiden jäsenten ja edus-
kunnan ulkoasiainvaliokunnan tie-
toon.”

Välittömästi edellä olevan Tan-
nerin sanojen jälkeen muistiinpanot
jatkuvat seuraavasti:  “Pääministeri
ilmoitti puhelimessa Berliinistä
kuulleensa, että prof. Kivimäki juuri
oli käynyt Göringin puheilla. Häntä
oli kehotettu viipymättä matkus-
tamaan Ruotsiin, koska Saksasta ei
uskalla puhelimessa keskustella niin
salaisista asioista.”

Tilanne näytti olevan hallituk-
sessa hyvin sekava edellä mainittujen
muistiinpanojen pohjalta arvioiden.
Kuka salasi ja mitä ja keneltä. Mutta
katsotaanpas mitä tästä vaiheesta
sanoo Heikki Ylikangas kirjassaan
”Tulkintani talvisodasta”. Kirjan
sivulla 18 kirjoittaa Ylikangas, että
kolme päivää Summan ja sitä tietä
Mannerheim-linjan murtumisen jäl-
keen, eli 15.12.1940, ulkoministeri
Väinö Tanner esitti valtioneuvoston
kokouksessa murheellisen yhteen-
vedon vallitsevasta tilanteesta.
Tanner sanoi, että ehkä oli piankin
turvauduttava länsivaltojen apuun ja
sitä kautta “liukua suursotaan, jonka
lopputulos ratkaisisi Suomenkin
kohtalon.”

Ylikangas kirjoittaa sivulla 181
seuraavasti: “Tanner siis ilmoitti
kantansa koko hallitukselle. Hän teki
sen hyvin tietäen, että huhut Suomen
kallistumisesta länsiavun pyytä-
misen kannalle alkaisivat välittömästi
levitä. Se kuitenkin oli Rytin ja
Tannerin tarkoituskin. He todella
kokeilivat länsikortin tehoa, ei vain
Neuvostoliiton vaan - mitä ei ole
aikaisemmin havaittu - nimenomaan
Saksan suuntaan.

Tanner otti hoidellakseen Sak-
san Helsingin-lähettilään. Ryti lähetti
oitis Kivimäen, nyt jo kolmannen
kerran, Berliiniin. Kivimäki sai
tehtäväkseen paljastaa saksalaisille
suoraan, mitä Suomen hallitus aikoi
tehdä. Koska Berliiniin tuli jo päivä
Kivimäen saapumisen jälkeen eli 17.2.
von Blücherin huolestunut raportti
hänen keskustelustaan Tannerin
kanssa, ovet korkeimpien päättäjien
toimistoihin aukenivat Kivimäelle
heti.

Jatkuu  seuraavissa
numeroissa

Pistelakkoja Ruotsin
rakennustyömailla

Ruotsin Rakennustyöväenliitto
asetti lakkoon Peab rakennusfirman
noin 40:llä rakennustyömaalla. Lak-
kolaisten määrä on aluksi noin 800.
Jos sovintoa ei synny, niin 27.4
asetetaan noin 1500 rakennusmiestä
lakkoon John Mattsonin, NCC ja
Skanskan työmailla.

Lakon alkaminen huomioitiin
radiossa merkittävästi, mutta lehdis-
tössä oli jo sensuuri iskenyt. Radiossa
työnantajaliiton toimitusjohtaja Bo
Antoni ihmetteli, että sopua ei
syntynyt. Hänelle kynnyskysymys
oli sopimusoikeuden rajoittaminen,
koska eihän se nyt ole sopivaa, että
ammattijärjestön toimihenkilöitä
parituhatta luuhaa työpaikoilla. Hän
totesi, että EU-tuomioistuinkin on
todennut työnantajien olevan oike-
assa sopimusoikeuden tulkinnassa.
Siis klassinen asetelma työväen-

luokka kansainvälistä pääomaa
vastaan.

Rakennusliitto lienee kuitenkin
pohjustanut sopimusluonnosta luot-
tamushenkilöiden ja nokkamiesten
kokouksissa. Voidaan alustavasti
olettaa, että lakko pitää. Perinteisesti
Ruotsissa ei juuri esiinny rikkureiden
käyttöä, koska se lisäisi luokkavihaa.
Lakkosakkoja ja muita keinoja on
kyllä käytetty ahkeraan. Raken-
nusalalla on ulkolaisen orjatyö-
voiman käyttö Ruotsissa yleistä,
koska se on EU:n hyväksymä.

Kyseinen lakko osoittaa, että
EU:ta vastaan voidaan taistella,
vaikka valta-asetelmat eivät suosi
työväenluokkaa.

Wäinö Pietikäinen

KuvassaTannerin patsas entisen Elannon pääkonttorin vieressä lähellä Hakaniemeä.  Hän puhui idän
vaarasta  ja sotaan joutumisen väistämättömyydestä. Kuitenkin Tanner ja muut herrat itse suunnittelivat
sotansa ja tuomittiin aivan oikeutetusti sotarikollisina

SFT:n kuulumisia

Talvisota, osa 2
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Vapputervehdykset 2007
Intimiteettisuojan takia emme julkaise
tervehdyksiä verkkosivuilamme.
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Lämmin kiitos STP:n ehdokkaille,
vaalityöntekijöille ja äänestäjille

Vaalikampanjamme onnistui.
Pääsimme aloittamaan vaali-
työt vasta syyskuussa, kun
yhdistysrekisteri hyväksyi puo-
lueemme nimenmuutoksen.
Toiminnan organisointisemi-
naari ja liittokokous ja siihen
liittyvä tiedotus loi hyvän pohjan
ehdokashankinnalle.

STP perustettiin Muutos99-kam-
panjan innoittamana ja se haluaa
kehittää uusliberalistisen politiikan
vastustajien yhteistyötä.  Meillä oli
edellisissä kunnallisvaaleissa toimiva
ja hyvän tuloksen Helsingissä ja
Lahdessa saavuttanut vaaliliitto.

Sovin SKP:n puheenjohtaja Yrjö
Hakasen kanssa jo viime vuoden
keväällä samoista lähtökohdista
ponnistavasta vaaliliitosta Helsin-
gissä ja ajatus oli, että liittoihin
pyritään muuallakin, missä meillä on
ehdokkaita.

Liittokokouksen tiedotteessa
kerroimme puolueen uudesta nimes-
tä, yhteisrintamaluonteesta ja siitä,
että asetamme ehdokkaat koko
maahan. Tiesimme, että voima-
varojemme vähäisyydestä johtuen
vaalityön kohdistaminen koko maa-
han tuo meille vähemmän ääniä kuin
keskittämällä ponnistukset meille
vahvempiin piireihin tuottaisi.

Reaktio lehdistötiedotteeseemme
oli täydellinen yllätys. Olin arvellut,
että Työväenpuolue-nimi aiheuttaisi
polemiikkia demarien taholta – olihan
demarien juoksupoika Matti Viia-
lainen esittänyt SDP:n ja Vasem-
mistoliiton yhdistämistä sen nimen
alle.  Olin ällistynyt, kun saimmekin
kritiikkiä aivan toiselta taholta.
Tiedonantajassa oli kirjoitus, jonka
mukaan muutaman viime kunnallis-
vaalien ehdokkaan valitseminen puo-
luehallitukseen merkitsee puolueen
”valtausta”.  Lähetin lehden kolmeen
juttuun oikaisut, joista yksi julkais-
tiin.

KTP:n Työkansan Sanomien paki-
nassa väitettiin, että STP:n johto
määrittää puolueen linjan keskus-
talaiseksi – jonnekin kepun ja vih-
reiden tienoille.  Oikaisuani ei
julkaistu.

Pyrimme joidenkin SKP:n ja
KTP:n piirien kanssa vaaliyhteis-
työhön vielä ehdokasasettelun viime
hetkilläkin, mutta liitto saatiin aikaan
vain Pohjois-Savossa.  Vaalin tulok-
seen sillä ei sinänsä ollut vaikutusta,
mutta monia synergiaetuja liitto
tarjosi: säästimme polttoainetta
jakaessamme vaalijulisteita maakun-
taan koordinoidusti ja käydessämme
paneelikeskusteluissa ympäri vaali-
piiriä – sen sijaan, että olisimme
ajelleet jonossa kuin köyhän talon
porsaat. Ja ennen kaikkea vaalityö oli
yhdessä mukavaa!

Yhteispeli ei meilläpäin rajoit-
tunut pelkästään vaaliliittolaisiin –
jonkin verran yhteispeli toimi myös
vihreiden, Itsenäisyyspuolueen
(IPun) ja Köyhien Asialla -porukan
kanssa.

Onnistuimme melko hyvin
puolueemme yhteistyöjärjestö-
luonteen esittelyssä. Asiaa helpotti
se, että ihmiset joka puolella tulivat

kysymään: ”Eikö näitä pikkupuo-
lueita, jotka ajavat samoja asioita,
voisi yhdistää!”

Olemme heittäneet viimeisen
parin vuoden useitakin keskuste-
lualoitteita vasemmistolehdille ja –
ryhmille aiheesta “Tarvitaanko
Suomeen työväenpuoluetta?”. Nyt
vaalien mentyä alkaa näkyä merkkejä
joukkopuolue-pohdinnoista.

Kolmissa edellisissä vaa-
leissa meillä oli kattavat vaaliliitot,
joista kokemukset olivat positiivisia.
Edellisissä eduskuntavaaleissa olim-
me liitossa IPun kanssa ja Muutos-
voimat Suomen äänimäärä oli suu-
rempi kuin IPun ja STP:n yhteen-
laskettu äänisaalis näissä vaaleissa. V.
2000 ja 2004 kunnallisvaaleissa meillä
oli vaaliliitot SKP:n kanssa: ilman
vaaliliittoja puolueidemme ehdokkaat
tuskin olisivat menneet valtuustoon
Helsingissä ja Lahdessa.

Äänestäjät ovat sikäli jär-
keviä, että he eivät tue ehdokkaita,
jotka kykenevät vain keskinäiseen
nahisteluun silloinkin, kun pitäisi
tehdä vaalityötä. Äänestäjät tietävät,
ettei minkään pienryhmän ehdok-
kaiden läpimeno ole varmaa. Kun he
havaitsevat, että pienpuolue ei

Berliinin julistus ihmisten perusoikeuksia vastaan

Touko- kesäkuussa 2005
Ranskan ja Alankomaiden kan-
sat järjestivät omistajapiireille
pelonsekaisia hetkiä tyrmää-
mällä kansanäänestyksissä
EU:n perustuslakiluonnoksen.
Näissä äänestyksissä kansan
kielteinen suhtautuminen EU:n
perustuslakiin johtui EU:n poli-
tiikasta, EU-jäsenyyden seurau-
ksista, julkisen sektorin yksi-
tyistämisestä ja alasajosta,
kapitalistisesta kvartaalitalou-
desta, jossa tehtaita lopetetaan
ja työntekijöitä irtisanotaan
vain sijoittajaomistajien ahneu-
den tyydyttämiseksi.

Ranskassa tämä kiteytyi silloin
kysymykseen EU:n palveludirek-
tiivistä. Nähtiin, että puolalainen
putkimies tulee tekemään työt

puolalaisilla työehdoilla ja palkoilla,
jolloin ranskalaista putkimiestä ei
enää tarvita.

Voittojen kasvattamiseksi
pääoma tarvitsee perustuslain

Näiden kansanäänestysten jälkeen
monet EU:n vastustajat ja EU-
kriittiset henkilöt huokaisivat helpo-
tuksesta toteamalla perustuslain
kuopatuksi kun kaksi näin merkit-
tävää EU:n jäsenvaltiota on sen
kansanäänestyksessään kaatanut.

Toisaalta me EU:n Vastaisessa
Kansanrintamassa silloin totesimme,
että markkinavoimat tarvitsevat
perustuslain tehostaakseen työtäte-
keviin kohdistuvaa riistoa. Juuri
näiden kapitalisteille myönteisten,
mutta työtätekeville kielteisten
ominaisuuksiensa vuoksi perus-

tuslaki on pääomapiireille välttä-
mätön, eivätkä he tule luovuttamaan
tässä kysymyksessä. Alusta saakka
oli selvää, että kamppailu EU:n
perustuslakikysymyksessä oli luok-
kataistelua työkansan ja markki-
navoimien välillä.

Suomi Saksan ja EU:n malli-
oppilas

Esimakua tästä saatiinkin jo
Suomen EU- puheenjohtajakauden
aattona, kun eduskunta 12.5.06
käsitteli hallituksen tiedonantoa
EU:n perustuslaista ja pyysi halli-
tusta valmistelemaan esityksen
perustuslain ratifioimiseksi. ainoas-
taan Keskustan Neittaanmäki teki
silloin selkeän esityksen seuraavasti:
“Eduskunta ei hyväksy EU:n perus-
tuslakisopimuksen sisältöä, sopi-

muksen ratifiointiin ei Suomessa
ryhdytä, ja sopimus alistetaan neuvoa
antavaan kansanäänestykseen, jos
hallitus kuitenkin päätyy esittämään
sen ratifiointia”. Kansan selvästi
osoittamasta vastustuksesta huoli-
matta eduskunta ratifioi perustuslain
mielenosoituksellisesti itsenäisyys-
päivän aattona 5.12.06. Tällä eleel-
lään Suomi EU:n silloisena puheen-
johtajamaana halusi tukea  nykyistä
puheenjohtajaa Saksaa, sen pyrki-
myksessä EU:n perustuslakisopi-
muksen elvyttämiseen. Samalla
eduskunta tietoisesti pilkkasi kansan
mielipidettä.

Saksa saa aloittaa “uuden
sopimuksen” valmistelut

EU-kriittisten tahojen ennakoi-
malla tavalla liittokansleri Merkel
onkin valmistellut perustuslain
elvyttämistä. Asiakirjasta ei käytetä
nimitystä perustuslaki vaan “uudis-
tettua yhteistä perustaa”. Maalis-
huhtikuun vaihteessa pidetyssä
EEC:n (EU:n) 50- vuotisjuhlako-
kouksessa hyväksyttiin asiakirja
“Berliinin julistus”, jossa jäsen-
valtioiden edustajat yksimielisesti
sitoutuvat luomaan EU:lle tämän
“yhteisen uudistetun perustan” v.
2009 EU:n parlamenttivaaleihin
mennessä. Tämä täynnä “hyviä
fraaseja” oleva julistus ei sido tässä
vaiheessa ketään, mutta Saksalle oli
hyvin tärkeätä saada aikaan sopimus
nopeasta aikataulusta. Tällä päätök-
sellä EU:n puheenjohtajamaa Saksa
voi aloittaa perustuslaillisen sopi-
muksen nopean valmistelun, jota
eivät sido Ranskan ja Hollannin
kielteiset kansanäänestykset eivätkä
Englannin, Puolan tai Tshekin  kriit-
tiset asenteet.

“Uusi sopimus”, josta ei kan-
sa saa äänestää

Kuten EU-kriittiset voimat ovat
ennakoineet, tämä uusi “sopimus”
vaikkakin typistettynä, tulee sisäl-

tämään kaikki vanhaan hylättyyn
lakiluonnokseen sisältyvät keskeiset
ja kansalle kielteiset kohdat. Tässä
vaiheessa Saksan edustajat ovat jo
tavanneet EU:n jäsenmaiden edus-
tajia, joiden kanssa on pyritty
raivaamaan pois luonnoksesta sellai-
set kysymykset ja sanamuodot, jotka
voisivat estää jäsenmaiden parla-
menttien hyväksymästä “sopimusta”
ilman kansanäänestystä. Mahdol-
lisesti seuraavalla Portugalin puheen-
johtajakaudella voisi EU:n hallitusten
välinen konferenssi hyväksyä esityk-
sen jäsenmaiden parlamenteille.
Vanha “jo kertaalleen kuopattu”
sopimus esitettäisiin EU:n parla-
menteille, mutta nyt niin, että siitä ei
kansa saisi äänestää.

Luokkataistelua kaikilla
tasoilla

Tänään EU:n alueella ovat voimis-
tuneet hyökkäykset ihmisten perus-
oikeuksia, kuten työpaikkoja, palk-
koja, sosiaaliturvaa ja näihin liittyvää
lainsäädäntöä vastaa. koko EU:n
alueella pääomapiirit pyrkivät siirtä-
mään työehdoista sopimisen suoraan
työpaikoille. Kaikki perusoikeudet
koko EU:n alueella ovat uhattuina.
Tämä ilmenee mm. Ruotsin oikeisto-
hallituksen toiminnassa sekä Suomen
uudessa hallitusohjelmassa. Samaten
etenee EU:n militarisointi ja yhteys
Natoon. Tämän oikeiston etene-
miseen perustuvan liikkeen johdossa
esiintyy nyt jälleen  EU:n talouden
mahtimaa Saksa.

Se on luokkataistelua kaikilla
tasoilla. Se on Euroopan suur-
porvariston vyörytystä maanosan
työkansaa kohtaan, jolle ainoan
vastavoiman voi muodostaa työ-
kansan järjestäytyminen taisteluun
oikeuksiensa puolesta

Heikki Männikkö

tosissaan yritä kerätä vaaliliittoa, he
tulkitsevat, että puoluejohto ei
puheistaan huolimatta aidosti tavoit-
tele kansanedustajan/kunnanval-
tuutetun paikkaa.

KTP:n ja SKP:n tölväisyt ja
penseys vaaliliittoihin aiheuttivat
meille pientä haittaa, mutta asiat-
tomat kirjoitukset STP:stä ja omaan
nurkkaan kyyristyminen aiheutti
sekä SKP:lle että KTP:lle itselleen
suurta vahinkoa.

Kokonaisäänimäärämme
(1.765) ei kerro kaikkea vaalitulok-
sesta. Tavoitteemme ei ollut äänten
maksimointi vaan puolueen nimen ja
joukko-/rintamapuolueluonteen esit-
tely koko maassa. Toimme tavoit-
teemme esille ja saimme ääniä kai-
kissa vaalipiireissä maalta ja kau-
pungeista. Loimme hyvän pohjan
puolueen kannattajakorttien keruulle
ja organisaation rakentamiselle.
Vaalitulos on upea startti ensi vuoden
kunnallisvaalityölle.

Kiitokset kaikille kannattajil-
lemme!

Juhani Tanski
STP:n puheenjohtaja

Juhani Tanski

Toiminta EU:n perustuslakia vastaan jatkuu edelleenkin, vaikka Suomen eduskunta menikin sen viime
joulukuussa ratifioimaan. Nyt Saksa yrittää pumpata perustuslakia uudelleen henkiin. Suomessa on
edelleenkin johdonmukaisia EU:n ja sen perustuslain vastustajia. Tässä heistä yksi, IPun puheenjohtaja
Antti Pesonen magafoneineen.
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Saksan demareilla uusliberalistinen  puolueohjelma
Meillä Suomessa sekä myös naapurissamme Ruotsissa demarit kärsivät raskaan vaali-

tappion. Paremmin ei taida mennä myöskään Saksan demareilla. On yleiseurooppalainen
ilmiö, että vasemmisto säilyttääkseen "yhteiskuntakelpoisuutensa" tukee porvarien
politiikkaa. Seuraukset näemme. Työväen vaihtoehdon puuttuessa äänestäjät kaikkoavat.
Tässä Nina Hagerin Unsere Zeitissa (19/1-2007) Saksan demarien uutta puolueohjelmaa
käsittelevässä artikkelissa osoitetaan miten “Sosiaalinen demokratia” on korvannut Sak-
san sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelmassa sosialismin. Artikkelin on saksasta
suomentanut Wäinö Pietikäinen.

Vuoden vaihteessa SPD teki vii-
meistäänkin takinkäännön uuslibe-
ralismiin, tuodessaan julkisuuteen
uuden puolueohjelmaluonnoksensa.

On huomattavaa, että SPD on
“lisenssipuolue”, joka sai toiminta-
oikeudet länsivaltojen miehittämillä
alueilla ja puolueen tehtävät määri-
teltiin miehittäjien piirustusten
mukaan. Nämä “lisenssioikeudet”
koskivat myös ammattiyhdistyslii-
kettä ja laajemminkin saksalaista yh-
teiskuntaa. Haluttiin välttää saman-
lainen vallankumouksellinen tilanne,
joka oli syntynyt ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen. Sodan jälkeen
SPD:n suurimmat rahoittajat olivat
Krupp ja Deutsche Bank. Nyt on siis
siirrytty yksi askel lisää oikealle.
Tuoreeltaan ohjelmaluonnokseen otti
kantaa suurpääoman lehti “Die Zeit”,
jolla oli helppo tehtävä rauhoittaa lu-
kijoitaan, että eihän tässä ole kysy-
mys muusta kuin SPD:n ja globaalin
kapitalismin kumppanuudesta.

Sosialidemokratian poliittinen oh-
jelma on muotoutunut lähtien Gothan
v. 1875 ohjelmasta ja Erfurtin
marxilaisesta ohjelmasta  v. 1891.
Vielä Heidelbergin ohjelma vuonna
1925 sisälsi kapitalismin kritiikkiä ja
vaatimuksen yhteiskunnallisesta
omistuksesta. Tunnuksena oli tasa-
arvo ja riistosta vapaa yhteiskunta.

Vuoden 1959 Godesburgin ohjel-
massa murtuivat perinteet. Kapi-
talisteista tuli kumppaneita. Kuiten-
kin vielä vuonna 1999 esiintyi
puolueessa “vanhoillisia” sosiaalide-
mokraatteja kuten Diether Dehm,
Kurt Neumann ja Andreas Wehr. He
sanoivat, ettei suuyritysten vaikutus
yhteiskunnassa ole demokratian
kanssa sopusoinnussa. Heidän kan-
tansa oli, että tekninen kehitys on an-
tanut mahdollisuuden yhteiskunnan
kehittämiseksi oikeudenmukaiseksi.
Kapitalismi ei ole pystynyt siihen.
Se on vain johtanut sotiin, joukko-
työttömyyteen ja inflaatioon ja
turvattomuuteen. He vetosivat Go-
desburgin ohjelmaan, jossa vielä
mainitaan yhteisomistus. Godes-
burgin ohjelmaa voi pitää vasem-
mistolaisena verrattuna tekeillä
olevaan ohjelmaan.

Jäähyväiset Berliinin ohjel-
malle

Kun vilkaisee Berliinin ohjelmaa
vuodelta 1999, niin ei siitä tule vii-
saaksi. Susanne  Gaschke kirjoitti sil-
loin Die Zeitissa, että ”jos SPD:n
kotisivuilla klikkaa hakusanan peri-
aateohjelma, niin näyttöpäätteessä on
tyhjää”. Ehkä olisi pidemmällä täh-
täyksellä viisasta pitää vuoden 1999
Berliinin ohjelma salaisena. Onhan
siitä jo kulunut kohta 10 vuotta.

Mitä jännittävää ja salattavaa sit-
ten “Berliinin paperi” sisälsi? Dehm,
Neumann ja Wehr kirjoittivat, että
siinä oli ekologisia, feministisiä ja
sosialistisia näkemyksiä. Perinteises-
sä lauseessa: “Mitä sosiaalidemo-
kraatit haluavat”? ohjelma puhui an-
tikommunismin lisäksi naisten tasa-
arvosta, maailman rauhasta, elinkel-
poisesta ympäristöstä ja sosiaalises-
ta oikeudenmukaisuudesta yhteis-
kunnassa. Siinä painotettiin, että me
tahdomme rauhaa. Konflikteja ei tule
ratkaista sodilla eikä kilpavarus-
telulla. Ihmisarvoinen elämä on ta-
voitteena. Aseistariisuntaa vaadittiin
ja maailmanlaajuista joukkotuho-
aseiden kieltoa. Oikeudenmukaista
maailmankaupan järjestelyä vaadit-
tiin, siten että Aasian, Afrikan ja La-

tinalaisen-Amerikan kansat saisivat
kehittyä omilla ehdoillaan. Tarvittai-
siin uutta talousjärjestelmää, joka ta-
kaa luonnon säilymisen myöskin
tuleville sukupolville. Samalla todet-
tiin, että rahan ja vallan keskittymi-
nen on uhka ihmiskunnalle. Histori-
allinen kokemus on osoittanut, että
kapitalismia ei voi paikata, vaan tulee
saada uusi talousjärjestelmä. Tulee
pyrkiä luokattomaan yhteiskuntaan.

Berliinin ohjelmassa itsestään sel-
vänä pidetään, että ”SPD:ssä on usei-
ta uskonsuuntia”. Heitä kuitenkin
yhdistää perusarvot ja tavoitteet.
Demokraattinen sosialismi on sisäl-
löltään kristillinen, humanistinen fi-
losofia ja tukeutuu marxilaiseen op-
piin ja työväenluokan kokemuksiin.
Tarvitsemme laajaa liittoa reformeille.
Tuloksiin tulisi pyrkiä valistus-
työllä. Jää nähtäväksi, että onnistu-
taanko probleemivyyhti oikein
muotoilemaan.

SPD:n problemaattinen uusi
historiallinen vaihe

Nyt on ohjelmavaliokunta nojan-
nut puoluehallituksen käsitykseen
uuden puolueohjelman luonteesta
tammikuun 6.-7. pitämässään koko-
uksessa Bremenissä. Tätä tulevat jat-
kossa asiantuntijat ja konferenssit
puimaan. Ohjelma lyödään lukkoon
Hampurin puoluekokouksessa 26.-
28. lokakuuta 2007. Kurt Beck
katsoo SPD:n olevan uuden aika-
kauden kynnyksellä ja siksi tarvitaan
uusia muotoiluja.

Uuden ohjelmaluonnoksen esipu-
heessa mainitaan mm. seuraavaa:
“Tärkeät teemakysymykset ovat
käsillä. Minkälaisessa yhteiskunnas-

sa me haluamme elää? Miten voidaan
globalisaatiossa vaikuttaa sosiaalises-
ti? Kuinka voimme globalisaatiossa
varjella hyvinvointia ja luontoa? Mitä
turvallisuustoimia me tarvitsemme
myrskyisässä kehityksessä maail-
massa? Ohjelmassa pyritään koros-
tamaan SPD:n tavoitteita vapauteen,
oikeudenmukaisuuteen ja solidaari-
suuteen hurjaa vauhtia muuttuvassa
kehityksessä. “Hampurin ohjelmalla
SPD suuntaa 21 vuosisataan”. Mitä
vastauksia puolueohjelma tulee an-
tamaan?

Tässä voidaan vain muutamiin as-
pekteihin kiinnittää huomiota
.”SPD:ssä. liittyvän yhteen naiset ja
miehet, erilaiset maailmankatso-
mukset, vakaumukset, uskonnolliset
näkemykset ja erilaiset taustat.

Tämä muistuttaa Godesburgin oh-
jelmaa vasemmistopuolueesta vuon-
na 1959. Se on huomioinut mielialoja
ja mielipidevirtauksia. Siinä on
mukana kristillisyys, humanismi ja
valistus sosialismista, ammatti-
yhdistysliikkeestä, naisliikkeestä ja
uusista sosiaalisista liikkeistä. Mar-
xilainen historia ja yhteiskuntaoppi
ei ole enää mukana. Marxilainen
perinne on myös muissa kohdissa
täysin poistettu. Tämä käy täysin sel-
väksi, kun uuden yhteiskunnan luon-
netta kuvataan. Missään kohdassa ei
mainita talouselämän lainalaisuuk-
sista ja suhteesta poliittisiin oloihin.
Ainoana yhteiskunnallisena ongelma-
na nähdään globaalisten pääomaliik-
keiden puuttuva kontrolli. Finanssi-
pääoma saa integraation kautta ko-
honneita voitonmahdollisuuksia. Sii-
tä on seurauksena, että nopeiden voit-
tojen toivo vähentää pitkän tähtäyk-
sen investointeja ja aiheuttaa työttö-

myyttä. Tämä muoto
globalisoinnista pitää
sisällään sen, että omis-
tava luokka rikastuu ja
niihin, jotka maksavat
laskut. Ohjelma haluaa
oikeudenmukaista glo-
balisointia. Kuitenkin
katsotaan, että kasvu-
vauhtia ja pääomavirtoja
voidaan ohjata ja siihen
olisi suuret mahdollisuu-
det.

Aikaisempaa varo-
vaista kapitalismin kri-
tiikkiä ei enää näy, vaan
joissakin kohdissa pu-
hutaan “vapaudesta ja
demokratiasta”. Lisäksi
ohjelmaluonnos sisältää
propagandistisia isku-
lauseita siellä täällä,
kuten “perusarvo, vapa-
us, oikeudenmukaisuus
ja solidaarisuus”.

Sosiaali- ja poliittiset
ongelmat nähdään vain
yksittäistapauksina,
niillä ei ole yhteiskun-
nallista taustaa. Aseis-
tariisunta ei saa enää
näkyvää osaa. Ohimen-
nen mainitaan vain, että
“SPD on rauhanpuolue
Saksassa ja Euroopas-
sa”. Perinteisiä saksalai-
sia rauhantermejä ei

löydy kuten: “Saksan maaperältä ei
saa enää alkaa sotaa”, jokainen muo-
toilu hyökkäyksestä ja ehkäisy-
sodasta on poissa eikä se ole ihme,
kun Saksan armeija jo tänä päivänä
toimii eri maissa.

“Sosiaalinen demokratia” on
korvannut sosialismin

Yhteiskunnallisena tavoitteena
mainitaan, että “SPD haluaa kaikki-
en kansalaisten osallistumista yhteis-
kunnan asioihin ja se olisi kansalais-
ten perusoikeus”. Yhteiskuntaa voi-
daan parantaa solidaarisella toimin-
nalla. Tämän päämäärän suhteen
olemme yksimielisiä. Kaikkien ihmis-
ten tulee voida elää vapaana, ilman
riistoa ja väkivaltaa ja sortoa. Tun-
nustamme historiallisen aatteen
perusarvoista yhteiskunnassa ja se on
demokraattinen sosialismi. Se ei ole

dogmi eikä lopullinen muoto, vaan
visio vapaasta, oikeudenmukaisesta
ja solidaarisesta yhteiskunnasta.

Siinä oli puolueen nostalgiaa men-
neestä ajasta. Mutta sitten on puo-
lue kääntänyt takkinsa ja on nyt täy-
sillä mukana uusliberaalissa politii-
kassa ja ideologiassa, vaikkakin nyt
haluttaisiin kaikki tehdä ”sosiaa-
lisemmin ja oikeudenmukaisemmin”.
Tämä heijastuu käsityksenä SPD:stä
suuren koalition puolueena. Siihen
vain lisätään käsite “sosiaalinen
demokratia”. Ajan hengen mukaan
koko ajan sosiaalinen demokratia
voittaa alaa. Globalisaation aikakau-
si on inhimillinen. Käytäntö muodos-
taa demokraattisen politiikan. Aikam-
me muutokset edellyttävät, että
mennään virran mukana, tai, että
pidetään kiinni perusarvoista. Joko
me sallimme, että rikkaiden ja köyhien
erot kasvavat, tai me pyrimme
luokkaeroja vähentämään. Näin me
haluamme sisään 21 vuosisadalle.

Me haluamme globalisaatiota va-
paudessa, oikeudenmukaisuudessa ja
solidaarisuudessa. Siksi meidän tulee
voittaa poliittista valtaa. Se edellyt-
tää vastuuntuntoa Euroopassa ja yh-
teiskunnassa.  Haluamme politiikkaa
arvojen luomiseen. Se on mahdollista
laadullisen kasvun kautta perusteena
hyvinvoinnin kasvu, työtä kaikille ja
luonnollinen elämä. Tulevaisuuden
sosiaalisen markkinatalouden täytyy
aktiivisesti hakea uusia markkinoita
ja reilun kilpailun hengessä. Tekninen
kehitys ihmisen palveluksessa hyö-
dyttää yhteiskuntaa. Haluamme
huolehtivaa sosiaalivaltiota, joka tur-
vaa itsenäisen ja turvallisen elämän.
Haluamme hyödyntää kaikilla aloilla
aktiivisten ihmisten suurta potenti-
aalia.

Tämä on sosiaalisen demokratian
aate 21 vuosisadalle. Siinä ei ole vas-
takkain asettelua talouden ja ympä-
ristön välillä, ei valtion ja kansalais-
ten välillä, ei kilpailun ja solidaari-
suuden välillä. Se voittaa kaikki
vastakkainasettelut ihmisten hyväk-
si.

Muutoin voidaan mainita, että
työnantajataholla olisi toivottu vie-
läkin pidemmälle meneviä linjauksia.
Oikeistopuolueen CDU:n puoluesih-
teeri olisi kaivannut vielä selvempiä
linjauksia ettei sosiaalista demo-
kratiaa väärin ymmärrettäisi. Siitä
hän kertoi artikkelissa Frankfurter
Allegemainessa. Hän antoi ymmär-
tää, ettei kumppanuus ole ikuista
SPD:n kanssa.

Keskusteluja käyty SKP:n ja
Kommunistien Liiton kesken

SKP:n ja Kommunistien Liiton valtuuskunnat tapasivat vaalien
jälkeen. Keskusteluissa käsiteltiin mm. vaalien jälkeen syntynyttä
tilannetta sekä kommunistisen ja työväenliikkeen yhteistyön
kysymyksiä. SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen ja Kommunistien
liiton puheenjohtaja Kalevi Wahrman pitävät koko vasemmiston
yhteistä vappumarssia tärkeänä etenkin nyt, kun porva-
rihallituksen muodostaminen voimistaa oikeiston vyörytystä ja
Nato-hankkeita. Erityisen tyytyväisiä he ovat siitä, että vaalien
jälkeen käydyt keskustelut johtivat myös siihen, että SKP:n
Helsingin piiri, STP, KTP ja kommunistiset nuoret ovat yhdessä
järjestämässä marssin jälkeen Kaisaniemen puistossa pidettävää
työväen ja nuorison vappujuhlaa.

Kommunistien voimien kokoaminen yhteisen puolueen
puitteisiin on tärkeää kommunistisen liikkeen voimistamiseksi.
Vahva kommunistinen puolue tarvitaan myös laajan oikeiston ja
suurpääoman vastaisen liiton rakentamiseksi, Hakanen ja
Wahrman korostavat.

Saksan sosialidemokraattien suuri nimi oli 1960 ja -70-luvuilla Berliinin
kaupungin pormestari ja sittemmin Saksan Liittokansleri Willy Brandt. Vaikka
SPD olikin miehittäjien luomus kommunismia vastaan, Brandt jollakin tavoin loi
uskottavuutta sosialidemokratiaan. Tässä hän polvistuu Varsovassa 2.
maailmansodan uhrien muistomerkillä.



Sivu 11Nro 2/07 Kansanääni

Venezuelaan tarvitaan vallankumouksellinen puolue

Hugo Chávez ilmoitti
18.12.2006 liittolaispuolueilleen
(23 puoluetta), että Venezue-
laan olisi syytä perustaa v. 2007
loppuun mennessä sosialismin
rakennustyötä varten uusi puo-
lue – Venezuelan Yhdistynyt So-
sialistinen Puolue (PSUV). Se ei
olisi enää pelkkä vaalipuolue.
Chávezin oman arvion mukaan:
”Vallankumous tarvitsee yhdis-
tyneen puolueen, ei aakkos-
soppaa. Se tulee olemaan kan-
san ja vallankumouksen poliit-
tinen työväline, joka on sosialis-
min – ei ryhmien tai lahkojen –
palveluksessa… Se ei ole kopio
mistään olemassa olevasta or-
ganisaatiosta…

Puolueen tehtävänä on tuottaa
taisteluideoita sosialistista projek-
tiamme varten. Tämän vuoksi jokai-
sen jäsenen on opiskeltava, luettava,
keskusteltava sekä jaettava tietoa ja
painettua materiaalia.”

Leniniläisessä puolueteoriassa
kommunistinen puolue määritellään
työväenluokan etujoukoksi, ts. sen
edistyneimmäksi, tietoisimmaksi
osaksi, joka pystyy johtamaan työ-

väenluokan taisteluun kapitalismin
kukistamiseksi ja sosialismin raken-
tamiseksi. Puolueen johtavan osan ju-
listaminen ei tietenkään riitä, se on
valloitettava teoilla. Samasta syystä
johtuen Venezuelan vallankumouk-
sessa tarvitaan uudentyyppinen –
vallankumouksellinen – puolue.
PSUV muistuttaa toimenkuvaltaan ja
olemukseltaan leniniläistä puolue-
apparaattia.

Liittolaispuolueiden konservatiivi-
set uraohjukset eivät siirry automaat-
tisesti PSUVin johtoon. Valtaa on
tarkoitus siirtää maan osallistuvan de-
mokratian perusyksiköille eli yhtei-
söneuvostoille, jotka ovat korvanneet
bolivaariset piirit. Kaikki vallanku-
mousta tukevat puolueet voivat
liittyä uuteen puolueeseen. Ne
puolueet, jotka eivät halua liittyä
PSUViin, niille ei suoda mahdollisuut-
ta osallistua maan hallitukseen. Puo-
lueen perustamisessa on kysymys
myös bolivaarisen liikkeen sisällä tais-
telusta reformistien ja vallankumouk-
sellisten välillä.

PSUV:in rakentaminen käyn-
nistynyt

Uuteen puolueeseen oli liittynyt
maaliskuun loppuun mennessä 2 400
jäsentä. Huhtikuun 19. päivänä
10 000 uutta jäsentä vannoo jäsen-
valansa. Tavoitteena on 70 000 jä-
sentä. Ensimmäinen puoluekokous
pidetään 15.8.2007. Liittolaispuo-
lueista 12 on jo hyväksynyt PSUViin
sulautumisen. PPT, PODEMOS ja
PCV empivät vielä liittymistään,
koska ne haluavat saada ensin sen
puolueohjelman jäsenkäsittelyynsä.
PSUViin liittyminen saattaa johtaa
myös näiden puolueiden hajoamiseen.

PSUV:n järjestörakenteen suunnit-
teluun on nimitetty teknillinen
komitea, johon kuuluvat varapre-
sidentti Jorge Rodríguez, entinen
varapresidentti ja ministeri Diosdado
Cabello (MVR), opetusministeri
Adán Chávez (MVR), entinen
ravitsemusministeri ja Francisco
Miranda –rintaman johtaja Lina Ron
(UPV = Venezuelan kansanliitto) sekä
Portuguesan osavaltion kuvernööri
Antonia Muñoz (MVR).

Luottamus kansanjoukkoihin
saavutetaan vain teoilla

Bolivaarisen vallankumouksen
kaikille kansalaisille takaama ilmainen
koulutus ja terveydenhoito ovat
olleet avaimia Chávezin saavutta-
maan menestykseen. Kolmelle mil-
joonalle kansalaiselle on suotu pääsy
lukutaito- ja koulutuskampanjoiden
piiriin. Työttömyys on puolittunut.
Slummeihin ja takapajuloihin on
perustettu omat terveyskeskuksensa.
Venezuelan 26-miljoonaisesta väes-
töstä 29,1 % on 0-14-vuotiaita. Vä-
estön keski-ikä on vain 26 vuotta.
Ikärakenteesta johtuen valta ohjau-
tuu sen käsiin, kuka saa osakseen
nuorison ja perheellisen aikuisväes-
tön kannatuksen. Yhteiskunnan
luokkarakennetta kuvaa se, että
venezuelalaisista 87 % asuu kaupun-
kitaajamissa ja valtaosa heistä on
työtätekeviä ja tulevia työtätekeviä
ihmisiä. Ennen Chávezin valtaantuloa
kansalaisista 80 % eli köyhyydessä
ja 20 % vauraudessa. Hänen valta-
kaudellaan maan köyhyys on puolit-
tunut. Valtion kauppaketju Mercal

vastaa 50 % maan elintarvikehuol-
losta ja –jakelusta.

Vallankumousta ei suorita
kommunistinen tai mikään muu-
kaan puolue tai ay-liike vaan
työväenluokka ja sen liittolaiset.
Mikään puolue sinällään ei voi
olla yksinään mikään vallanku-
mousrintama. Se ei voi myöskään
nimittää itseään omatoimisesti
vallankumouksen johtajaksi, sillä
johtoasema on aina ansaittava. Oi-
keassa oleminen ei johda vielä
minnekään, jos puolueelta puut-
tuu laaja joukkojen kannatus.
Antonio Gramscin mukaan työvä-
enluokan hegemonian (johtavan
aseman) pystyttäminen yhteis-
kunnassa vaatii työväenluokalta
kykyjä ja taitoja johtaa, organi-
soida ja liittää yhteen kansan-
joukkoja. Henkisellä ja moraalisella
vaikutuksella on valtava osuus
hegemonian saavuttamisessa.

Bolivaarinen sosialismi
Hugo Chávez on luonnehtinut

Venezuelan sosialistista projektia
indo-venezuelalaiseksi, kotikutoi-
seksi, kristilliseksi ja bolivaariseksi.
Toisaalta hän ei tyydy utopistiseen
sosialismiin, koska ”se ei tarjonnut
käytännön ratkaisuja". Vasta Karl
Marx ja Friedrich Engels loivat tie-
teellisen sosialismin teesit Kommu-
nistisessa Manifestissaan. He ehdot-
tivat ratkaisun perustaksi yhteiskun-
nan taloudellisen mallin muuttamisen.
Se on perusasettamuksemme aikoes-
samme rakentaa todellisen so-sialis-
min. Siksi meidän täytyy sosialisoida
talous mukaan lukien maa-alueet ja
luoda uusi tuotantotapa.”

Chávezin avustajan Marta Har-
neckerin mukaan bolivaarinen
vallankumous taistelee korvatakseen
ns. edustuksellisen demokratian
todellisella osallistuvalla ja osallis-
tumista kannustavalla demokratialla,
jossa ihmiset alkavat hallita omaa elä-
määnsä, yhteisöään ja maataan. Boli-
vaarisessa sosialismin visiossa on  yh-
tymäkohtia Che Guevaran ja Fidel
Castron esittämiin ajatuksiin.

Kuubalainen tutkija Carlos Tab-
lada kirjoitti v. 1991  kirjassaan ”Chen
taloudellisen ajattelun luovuus”:
”Che ei katsonut taloudellista kehi-
tystä itsetarkoitukseksi. Yhteiskun-
nan kehityksellä on mielekkyyttä
vain silloin, kun se palvelee ihmisen
– miehen ja naisen – kehitystä,
vapauttaa heidän luovuutensa ja
vetää heidät pois itsekeskeisyydestä.
Siirtyminen vapauden valtakuntaan
on matka minusta meihin. Eikä sosi-
alismi voi suorittaa tällaista siirtymää
kapitalismin jättämillä tylsillä työ-
kaluilla, kuten Che asian ilmaisi. Me
emme voi edetä kommunismiin, jos
elämä sosialismissa on organisoitu
kuin susien välinen kilpailu, kuten oli
laita aikaisemmissa luokkayhteis-
kunnissa.”

Kuuban ja Venezuelan väliset suh-
teet ovat olennainen osa Venezuelan
vallankumousta. Castron ja Chávezin
läheinen ystävyys on myös hyvin
tärkeää tälle prosessille. Useita hal-
linnollisia ongelmia on ratkaistu kor-
keimmalla tasolla. Rakentaessaan so-
sialismia maa tarvitsee muiden valti-
oiden kokemusta. Lukutaito-, terve-
ys- , asunto- yms. kampanjat syn-
tyivät kuubalaisten aloitteesta, koska
venezuelalaiset itse eivät ymmärtä-
neet niiden tärkeyttä.

Bolivaarisen sosialismin ideologia
koostuu nykyvaiheessaan marxilai-
sesta kapitalismikritiikistä, lenini-
läisestä valtio- ja puolueteoriasta,
trotskilaisesta jatkuvasta vallan-
kumouksesta, gramscilaisesta työvä-
enluokan hegemoniasta, komin-
terniläisestä yhteisrintamataktii-
kasta, gueavara-castrolaisesta uuden
sosialistisen ihmisen ajatuksesta ja
osallistuvasta demokratiasta, katoli-
sesta vapautuksen teologiasta sekä
kansallista itsenäisyyttä ja imperia-
lismin vastaisuutta korostavasta
bolivarianismista.

Matti Laitinen

Venezuelan Yhdistynyt Sosialistinen puolue yhdistää kymmeniä ja
taas kymmeniä poliittisia liikkeitä yhteen demokraattiseksi
rintamaksi ja työläisten vallan varmistamiseksi. Suomalaisessa
työväenliikkeessa typeryys sensijaan jatkuu ja jatkuu. KTP ei edes
suostunut vastaanottamaan STP:n vapputervehdystä lehteensä!

Suomen tilastokeskus tehtailee “omia kansanmurhia”...
Otava on julkaissut rouva

Jung Changin varsin kummal-
lisen Mao-kirjan, joka löytyy
myös internetissä osoitteesta
http://www.otava.fi/kirjat/tieto/
fi_FI/?book_id=2907&subcate-
gory_id=1

Lainaan erästä keskustelua:
Jung Chang “arvioi” seuraavin
perustein 38 miljoonan Kiinan
kansalaisen kuolleen “nälkiin-
tymisen ja ylityön uhreina”
“Suuren harppauksen” aikana.
Tämä kuva asiasta perustuu
seuraavalle laskelmalle. Kiina-
laiset demografit (väestötie-
teilijät) ovat todenneet, että
vuosikuolleisuus neljän vuoden
aikana 1958 - 1961 oli 1.20 %,
1.45 %, 4.34 % ja 2.83 %, vas-
taavasti.

1.2% on sama kuin Suomessa tällä
hetkellä syntyvyys ja kuolleisuus.
Väestö kasvaa maahanmuuton verran.
Vain 4.34% on poikkeuksellinen,
mutta sääkatastrofien ja kulkutautien
aikana ei mahdoton. Jos kuolleisuus
olisi koko ajan tuo, niin keski-
määräinen elinikä olisi sen kään-
teisluku, alle 25 vuotta.

Huonokuntoiset ihmiset kuo-
livat “luonnonkulttuureissa” usein

juuri luonnonkatastrofien ja muutto-
liikkeiden aikaan, jolloin levisivät
myös kulkutaudit. Ei ole pitkä aika
kun näin oli vielä Suomessakin. Tämä
edellyttää, että mullistuksia ovat
edellyttäneet poikkeuksellisen mata-
lat kuolleisuusluvut, ja nämä myös
seuraavat niitä tilanteiden mentyä
ohi. Lapsia ei hankita katastrofien
aikaan entiseen tapaan, mikä voimis-
taa väestövaikutusta. Keskimää-
räinen vuosikuolleisuus kolmena
vuonna välittömästi ennen ja jälkeen
“nälänhädän” olivat 1958: 1.08%,
1962: 1.0% ja 1963: 1%. Jos vakiona
pysyvän väestön syntyvyys ja
kuolleisuus ovat tätä, niin väestön
keskimääräisen elin/kuoliniän on
oltava 1/(1/100v), eli 100 v.!

Tuo on selvästi ollut maailman
toiseksi alhaisin vuosikuolleisuus
1950-luvulla, tietääkseni vain yksi
maa, nimittäin SUOMI, pääsi siitä
alle, kuolleisuus oli 9 promillea,
0.9%! Tämä johtui siitä, että se oli
ollut sotavuosina useita promilleja
jonkin aikaa. Kyseessä oli niin
Suomessa kuin Kiinassa poikkeuk-
sellisen suuren kuolleisuuden jakson
jälkeinen poikkeuksellisen matala
kuolleisuus, jota jatkui noin 10
vuotta. Siihen vaikutti myös anti-
bioottien tulo, ja erityisesti Kiinassa

terveydenhuollon ulottuminen ensi
kertaa kaikkiin väestökerroksiin.

“Normaali kuolleisuus” on 1/
K, jossa K on keskimääräinen
kuolinikä, sillä mikään väestö ei voi
kasvaa eikä vähetä loppumattomasti,
sen pitää saavuttaa tasapaino, ja se
taas riippuu em. tavalla oletus-
arvoisesta eliniästä. Suomen ny-
kyisellä 12 promillen syntyvyydellä
pitää keskimääräisen eliniän olla 81,3
vuotta jotta väestö ei vähenisi. Jos
keskimääräinen elinikä on 60v., on
sitä vastaava stabiilin väestömäärän
takaava syntyvyys/kuolleisuus 17
promillea, eli 1.67 %

Jos Changin laskelmat kor-
jataan vaikkapa tälle lukemalle, niiltä
putoaa kokonaan pohja. Hänen
“kommunismin uhrinsa” ovat “syn-
tymättä jääneitä” kun “normeiksi”
otetaan suurin esiintynyt erittäin
poikkeuksellinen syntyvyys, ja
pienin, erittäin poikkeuksellinen
kuolleisuus! “

Suomen Tilastokeskus pis-
tää kuitenkin “väestötiedesivuillaan”
rouva Changistakin tasan puolet
“paremmaksi”, tunnetulla “meto-
dilla”, joka löytyy internetistä sivulta
http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/
data/vt/10/05/index.html

“Kun 1949 kommunistinen puolue
tuli valtaan, uskottiin Kiinassakin,
kuten monissa muissakin maissa, että
väestönkasvu kiihdyttää taloudellista
toimintaa. Vuonna 1958 aloitettu
talouden kohentaminen “Suurella
harppauksella” tyrehtyi taloudel-
liseen lamaan, jonka seurauksena
Kiinassa koettiin nykyhistorian pahin
nälänhätä. Nälänhädän seurauksena
kuoli noin 30 miljoonaa ihmistä ja on
arvioitu, että sama määrä lapsia jäi
syntymättä. Väestökatastrofin jäljet
näkyvät vieläkin Kiinan ikäpy-
ramidissa.” Changin mukaan ne “30
miljoonaa” (tai sanotaan, että tuo
osuus “38 mlj:sta...) uhria koostuivat
jo jotakuinkin kokonaan älyttömällä
laskentamenetelmällä saaduista
“SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ”!!

Tuo syntyvyyden putoaminen
muutamaksi vuodeksi osuu 12 vuoden
päähän vallankumouksesta, ja sille on
ainakin kaksi todella painavaa muuta
syytä kuin huonot ilmat ja jokin
epäpopulaari hallituksen joukkokam-
panja.

1. Naiset, jotka olivat pitkien
sotien jakson ja vallankumouksen
jälkeen aloittaneet “lisääntymis-
talkoot”, olivat olleet ALOITTAES-
SAAN 20 - 30-vuotiaita, ja nyt he
olivat 30 - 40 -vuotiaita, ja heidän
perheensä oli “täynnä” lapsia.

Muutama seuraava edellisen yhteis-
kunnan kasvattama vuosiluokka oli
jatkanut perinnettä.

2. Mutta nyt lisääntymisikään 20-
vuotisiksi tulivat tytöt, jotka oli
lapsiavioliiton sijasta pistetty 12-
vuotiaina tai nuorempina kouluun ja
ammattioppiin, ja jotka osasivat
hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia
uusia mahdollisuuksia. He eivät suin
päin lähteneetkään “talkoisiin”,
ainakaan kaikki heti.

Oli tullut kerralla voimaan
kolme tehokkainta tunnettua väes-
tönkasvun pudottajaa: tyttöjen
koulutus, uskontojen otteen heltiä-
minen väestöstä ja avioero, ja vielä
neljäntenä terveydenhuollon ja uusien
lakien myötä abortti.

Tällaistako on “suomalainen väes-
tötieteellinen asiantuntemus”?

Suomen on sanouduttava irti
Euroopan neuvoston järjettömästä
“kommunisminuhripäätöksestä”,
joka on pelkkää edellä osoitetunlaista
kiinalais-ja venäläisvastaista etnistä
sotapropagandaa!

http://www.nakokulma.net/index.-
php?topic=10871.msg269487;topic-
seen#msg269487

Risto Koivula
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WTC-tornit poltettiin alas bensiinillä, eikä räjäytetty

Tiedonantaja 23.03.07 kom-
mentoi otsikolla “Muhammedin
tunnustukset” ”uutista”, että
Guantánamon vankileirillä pi-
dettävä “al-Qaidan  kolmannek-
si merkittävin johtaja” Khalid
Sheikh Muhammed olisi tun-
nustanut  syyskuun 11. päivän
2001 terrori-iskut.

Muhammed ”tunnusti” sotilas-
paneelille paitsi ”olevansa  vastuussa"
syyskuun 11.  päivän operaatiosta
A:sta Ö:hön, myös murhayritykset
Bill Clintonia ja Jimmy Carteria
vastaan ja pitkän listan iskuja, joihin
hän  joko oli osallistunut tai joita hän
oli suunnitellut, niin että listalta jäi-
vät Tiedonantajan mukaan puuttu-
maan lähinnä vain John F.  Kenne-
dyn murha ja hirmumyrsky Katrinan
aiheuttaminen. Selvää on, että tuol-
laiset “tunnustukset” ovat höpö-
löpöä.

Monissa maissa tunnustukset
ilman muuta näyttöä eivät riitäkään
tuomioon,  mm.  Suomessa. Oikealla
syyllisellä ei kuitenkaan yleensä ole
vaikeuksia  todistaa itseään syyll-
iseksi yksityiskohdilla,  jotka vain to-
dellinen  syyllinen voi tietää. Bodo-
min tai Kyllikki Saaren murhat lienee
Suomessa “tunnustanut” luokkaa pa-
rikymmentä julkisuudentavoittelijaa
ja muuta aikojen saatossa, ja juovus-
päiten lipsautetut “tunnustukset”
päälle, esimerkiksi jonkun uhkaile-

miseksi.
Tiedonantajan päätoimittaja Susi

nimittää al-Qaidan syyttämistä
WTC-iskusta ”viralliseksi sala-
liittoteoriaksi”. Osamakin saattaisi
tietysti olla oikea tai väärä tunnus-
taja.

Hän on kuitenkin ainoita henkilöi-
tä maailmassa, jolla olisi ollut  sekä
asiantuntemuksensa ja yhteyksiensä
että käytettävissään olevien  alun
perin jenkeiltä ja saudeilta Afganis-
tanin sotaan liittyen  vohkaistujen
rahallisten resurssien puolesta mah-
dollisuus olla  todellinen ja perim-
mäinen syyllinen. Hänellä olisi ollut
siihen myös  rivi toisiaan täydentä-
viä motiiveja, päällimmäisenä kosto
entiselle  työnantajalleen/toimek-
siantajalleen. Kuten TA:kin toteaa:

“ Al-Qaidan perustivat Neuvosto-
liittoa ja sen tukemaa Afganistanin
hallitusta vastaan taistelemaan
tunnetusti CIA sekä Pakistanin
tiedustelupalvelu ISI. “

Sitä vastoin seuraavat TA:n tiedot
eivät pidä yhtä todellisuuden kanssa,
vaan ovat osa älytöntä disinfor-
maatiopakettia, jota CIA jostakin
ainakin eurooppalaiselle käsittämät-
tömästä syystä levittää itse itsestään:

Virallinen salaliittoteoria on
aste asteelta murentunut

Tuoreimpia iskuja sitä vastaan ovat

todisteet, joiden mukaan niin  WTC:n
kaksoistornit kuin lentokoneiden
törmäykseltä kokonaan säästynyt
WTC 7 sortuivat kontrolloitujen
räjäytysten seurauksena.  Tuo teoria
on todistettu VÄÄRÄKSI eikä
oikeaksi.

Oli perimmäinen syyllinen sitten
Osama, Bush itse, Hirohito/Akihito
(tornit suunniteltiin aikanaan Japa-
nissa, ne olivat silloin maailman  ainoa
tällä meknismin sortumaan/puretta-
vaksi suunnitellut rakneteet),  Sch-
röder/Kohl/Merkel  (Saksa ei ilmei-
sestikään ilmoittanut  CIA:lle havait-
semaansa al-Qaida-solujen lisäänty-
nyttä aktiivisuutta,  eikä välittänyt
omalta osaltaan edes Egyptin tiedus-
telupalvelun  vastaavaa havaintoa),
Sharon/Mossad (provokaatiomo-
tiivi), Saddam/KhatamiAhmadinejad/
al-Assad, Putin, Hu Jintao,  Vincente
Fox (Mexikon silloinen presidentti),
Jean Chretien (Kanadan  silloinen
pääminsteri), Olof Persson, Karhu-
kopla tai Tarja Halonen, niin nuo
rakenteet POLTETTIIN ALAS nes-
temäisellä polttoaineella, EIKÄ  RÄ-
JÄYTETTY!

Rakennukset oli suunniteltu sor-
tumaan juuri siten kuin ne sortuivat,
jos ne esimerkiksi tulipalon tai
pommituksen vaikutuksesta kuiten-
kin sortuvat.

Rakennuksen ulkoseinät ottivat
vastaan vain tuuli- ja  stabilointi-
kuormia, kaiken hyötypainon kantoi

rakennuksen ns.  ydinpilaristo. Teräs
on materiaali, joka murtuu viime
kädessä  kuumenemalla myös räjäy-
tettäessä, se ei ole lasia, betonia eikä
tiiltä  jotka murtuvat iskusta.

Rakennuslehdessä 19/2006
uuden WTC-tornin suunnittelija
John Hollyday  käsittelee WTC-
tornien tuhoa, ja toteaa, että “ainoa
asia, missä suunnittelussa olisi ollut
parantamisen varaa, oli rakenteiden
palosuojaus”. New Yorkin World
Trade Center oli mitoitettu huolella
niin tuulikuormia kuin suurimpien
lentokoneiden törmäystäkin vastaan.
Jälkeen päin tehtyjen analyysien mu-
kaan edes se valtava palokuorma, joka
palavista lentokoneista muodostui, ei
olisi riittänyt sorruttamaan rakennuk-
sia. Vallitsevan käsityksen mukaan
tornien yläpään ja tyven ristikoiden
tuenta petti,  minkä jälkeen liitto-
rakenteisia välipohjalaattoja alkoi
hajota, ja rakennetekninen yhteys
tornin yläpään ja tyven välillä
katkesi. “Tulipalotilanteiden ymmär-
tämys on nykyisin varmaan parem-
pi kuin ennen terrori-iskua. Myös
palosuojaus tehtäisiin nykyisin hie-
man paremmin.”

Eli kriittinen tekijä olisi ollut
ns. vinositeet, “reevaukset”, joihin
kovalla tuulella muodostuu suuret
vetojännityskuormat. Vedolla kan-
tavina ne ovat vähemmän massiivisia
kun puristuksella kantavat pilarit. Jos
nuo reevaukset katkeavat yhdeltäkin
sivulta, niin yläpuolinen osa pääsee
ikään kuin pyörähtämään pystyak-
selinsa ympäri “muutaman piirun”,
mikä tarkoittaa senttejä välipoh-
jalaatan ja ulkoseinän kiinnityksessä
ja yhdessä muiden vaikutusten kans-
sa aiheuttaa, että liittorakenteinen
välipohjalaatta ei toimi rakennuksen
stabiloijana niin kuin pitäisi.

Ne ovat kuitenkin aivan välittö-
mästi ulkoseinärakenteen alla, osana
ulkoseinää, ja NIIDEN RÄJÄYT-
TÄMINEN NÄKYISI VÄLITTÖ-
MÄSTI ULOS JA ULKOPUOLEL-
TA, ja kukin räjähdys mm. rois-
kauttaisi muutaman kymmnen neliö-

Kim Il Sungin syntymän 95-vuotispäivää
muistettiin Tukholmassa ja Helsingissä

Toveri Kim Il Sungin syntymän 95-vuotispäivää juhlistettiin
Tukholmassa 13.4. KDKT:n suurlähetystön järjestämällä
vastaanotolla. Vastaanotolla oli edustajia Suomen, Ruotsin, Norjan
ja Tanskan Korea-ystävyysseuroista, Juche-aatteen opintoryhmistä
sekä kommunistisista puolueista. Juhlapuheissa korostettiin Kim
Il Sungin merkittävää roolia Korean vapautumisessa, työssä
Korean kansan hyväksi sekä työssä Korean niemimaan
vakauttamiseksi ja yhdistämiseksi. Suomen valtuuskunnan
juhlapuheen piti Juche-aatteen opintoyhdistyksen
varapuheenjohtaja Antti Siika-aho.

tä lähimpiä ikkunoita lasinsirpalesa-
teena ympäri lääniä!

Tiedonantaja vetää yhteen: “ Nyt
meidän halutaan uskovan, että ih-
memies Muhammed muun muassa:

– onnistui lamauttamaan FBI:n
terrorisminvastaiset tutkimukset
ennen  syyskuun 11. päivää;

– onnistui järjestämään syyskuun
11. päiväksi USA:n asevoimien sota-
ja terrorisminvastaiset harjoitukset,
jotka sekoittivat  ilmapuolustuksen
toiminnan niin, että se ei pystynyt
puuttumaan  tapahtumiin millään
tavalla;

– onnistui asentamaan kolmeen
vartioituun WTC-torniin räjäh-
dyspanokset; “

– kehotti jalomielisesti Pentagonin
johtavia virkailijoita välttämään
lentämistä liikennekoneilla 11.9.;

– järjesti ennen syyskuun 11. päi-
vää pörssissä ennätysmäisen  keinot-
telun 11. päivän onnettomuus-
koneiden omistajayhtiöiden  osak-
keilla; “

Tämä viimeisin jos mikä viittaa
Osamaan, jolla on paitsi monu-
menttirakentajan  myös valuut-
takeinottelijan koulutus ja työ-
kokemus Britanniasta. Ja  paljon
miljardeja. Niitä kerrotaan hänen
käsiensä kautta kulkeneen  Afganis-
tanin sodassa dollareissa 28 kpl.

Tiedonanataja on “unohtanut”,
että komunismista ja kapitalismista
voittaa (Leninin mukaan) se, joka
paremmin edistää/vähemmän jarrut-
taa OBJEKTIIVISTA  TIEDETTÄ,
koska TUOTANTOVOIMIEN KE-
HITYSEDUT  ovat hänen mukaansa
edistyksen objektiivinen kriteeri.
(Sosialidemokratian kaksi  taktiikkaa
vuoden 1905 - 1907 vallankumouk-
sessa, loistokirja)

http://www.marxists.org/archive/
lenin/works/1907/agrprogr/index.htm

ht tp : / /www. t iedonanta ja . f i /
uutiset.php?juttu=070323ue02

Risto Koivula

Lauantaina 14.4. järjestettiin Helsingissä seminaari Kim Il
Sungin syntymäpäivän merkeissä (Kuva seminaarista).
Seminaarissa kuultiin alustukset Kim Il Sungin elämän vaiheista
(Juha Kieksi), Korean demokraattisen kansantasavallan
kansainvälisistä suhteista (Antti Siika-aho) sekä korean
nykyisestä talouellisesta ja polittisesta tilanteesta (Heikki Sipilä).
Seminaarin käytännön järjestelyistä vastasivat Suomi-Korea-seura
sekä Juche-aatteen opintoyhdistys.

KÄ/Juha Kieksi

USA vapautti tunnetun terroristin
Havanna, 21.4. (Prensa Latina)

Kaikki 118 maailman sitoutumat-
tomien maiden liikkeen (Non Aligned
Movement, NAM) jäsenmaata yh-
tyivät julkilausumaan, jossa tuomi-
taan jyrkästi kuubalaissyntyisen
kansainvälisesti tunnetun terroristin
ja rikollisen Luis Posada Carrilesin

vapauttaminen. NAM-järjestön
julkilausuma annettiin kuubalaiselle
medialle lauantaina 21.4.

Carriles on syyllistynyt suureen
määrään terrori-iskuja ja rikoksia,
joista pahin yksittäinen tapaus  oli
kuubalaisen matkustajakoneen rä-

jäyttäminen matkustajineen Vene-
zuelan ilmatilassa vuonna 1976.

Carriles on ollut yhdysvaltalai-
sessa turvasäilössä sillä muodollisella
perusteella, että hän oli saapunut
maahan laittomasti.

Tosiasiassa yhdysvaltalaisvi-
ranomaiset ovat suojelleet Carrilesia
ja nyt lopulta kokonaan vapau-
ttaneet hänet. Vapauttamispäätöksen
on tehnyt yhdysvaltalainen tuomio-
istuin.

NAM vaatii julkilausumassaan
Yhdysvaltoja luovuttamaan Carri-
lesin Venezuelaan kärsimään hänelle
siellä langetettua vankeustuomiota
Venezuelan esittämien lakiin perus-
tuvien vaatimusten ja niiden kansain-
välisten sopimusten mukaisesti, jotka
Yhdysvallat itsekin on allekirjoit-
tanut.

NAM tuomitsee terrorismin sen
kaikissa muodoissa

.
Prensa Latina / KOMINFORM

Tässä mielenosoittajat vaativat USA:ta luovuttamaan Louis Posada
Carrilesin Venezuelaan tuomittavaksi rikoksistaan.

Syyskuun 11. 2001 iskuista WTC:n torneihin New Yorkissa on syntynyt jos minkäkinlaisia salaliittoteorioita.
Salaliitto taustalla varmasti olikin, mutta mitä suurimmalla todennäköisyydellä sitä johti Osama Bin
Laden. Tätä mieltä on kirjoittajamme dipl. insinööri Risto Koivula, joka on erityisesti perehtynyt
metallirakenteisiin.
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Nuori Marx lähtöviivalla

Karl Marx- seura ja Minerva
Kustannus Oy ovat kustantaneet
ja julkaisseet Marxin vuosina
1840 ja -41 laatiman väitöskirjan
Demokritoksen ja Epikuroksen
luonnonfilosofian ero. Kirjan on
suomentanut ja varustanut seli-
tyksin Jukka Heiskanen.

Kirjan suomennos on painettu v.
2005 ja sen aikaansaaminen on ilman
muuta melkoinen kulttuuriteko.
Lisäksi Heiskanen on kirjoittanut
kirjaan mittavan esipuheen.  Marxin

väitöskirja hyväksyt-
tiin Jenan yliopistossa
15.4.1841.

Väitöskirjasta ei to-
sin ole olemassa täy-
dellistä kopiota, vaan
siitä on muutama luku
hävinnyt teille tiety-
mättömille. Tälle sei-
kalle emme mahda mi-
tään, mutta tällaise-
nakin väitöskirja avaa
mielenkiintoisen ikku-
nan, ei niinkään itse
aiheeseensa, vaan Mar-
xin omaan kehityshis-
toriaan.

Marx luki ensin vuo-
den oikeustiedettä
Bonnissa, mutta siirtyi
sieltä Berliiniin opis-
kelemaan filosofiaa.

Täällä hän törmäsi nuorhegeliläisiin.
Vaikka Hegel oli kuollut jo v. 1831
hänen vaikutuksensa jatkui tuolloin
vielä voimakkaana koko Saksassa.
Hegel oli aikanaan paitsi luonut omat
filosofiset pääteoksensa, mutta sen
lisäksi hän oli myös luennoinut
Berliinissä filosofian historiasta,
etenkin antiikin filosofeista.

Tämä näkyy Marxinkin väitös-
kirjassa - antiikin filosofit hallitaan.
Tutkiessaan antiikin filosofeja Marx
törmää ongelmiin objektiivisesta ja

subjektiivisesta totuudesta sekä
idealismin ja materialismin vastakoh-
taisuudesta. Nämä vastakkaisuudet
tulevat esille erityisesti Demo-
kritoksen ja Epikuroksen erilaisissa
tulkinnoissa atomeista, ajasta ja
taivaankappaleista.

Vaikka molemmat filosofit ovat
periaatteessa materialisteja, he
tulkitsevat ympärillä olevaa maailmaa
eri tavalla. Epikuros on sillä kannalla,
että totuus on lopulta subjektiivinen.
Asiat ovat sellaisia kuin ne aisteil-
lamme koemme. Epikuros otti myös
etäisyyttä uskontoon ja jumaliin; ne
ovat olemassa jos ovat, mutta eivät
vaikuta ihmisten tekemisiin.

Demokritos puolestaan edellyttää,
että totuus on olemassa objektiivi-
sesti tiedostamme riippumatta, mutta
siitä me emme taas tiedä mitään,
koska olemme aistiemme varassa.
Marx itse oli väitöskirjaa tehdessään
vielä ajattelultaan idealismin kannalla
aina Feuerbachin 1841 kirjoittaman
kirjan Das Wesen des Christentums
(Kristinuskon olemus) ilmesty-
miseen saakka.

Tutkiessaan antiikin filosofien
argumentteja Marx käyttelee Hegelin
kehittämiä filosofian metodeja, jossa
filosofian kategorioilla kuten olemus,
ilmiö, mahdollisuus, laatu, määrä ym.
kategorioilla on merkittävä osuus.

Marxin väitöskirjassaan esittämät
näkemykset fysikaalisesta maail-
masta  - atomista, ajasta ja ava-
ruudesta - ovat täysin merkityksensä
menettäneitä suhteessa tämän päivän
tieteen käsityksiin. Marx ei pääse
pähkäilyissään atomista juuri alkua
pidemmälle. Hän pysyttäytyy koko-
naan antiikin filosofeissa ja heidän
käsityksissään eikä ota huomioon
luonnontieteissä, etenkin kemiassa jo
Marxin omanakin aikana tapahtuvaa
kehitystä. Hän ei esim. edes osaa
asettaa kysymystä alkuaineiden ja
atomien välisestä yhteydestä, eli sitä
että eri alkuaineilla atomien rakenne
on erilainen. Mutta tämähän selvisi-
kin myöhemmin vasta 1800-1900
lukujen vaihteessa Ernst Rutherfordin
ja Nils Bohrin ym. ansiosta, kun
löydettiin atomin sähköiset varauk-
set, mm. elektronien olemassaolo, ja
nykyinen käsitys atomista syntyi.
Sellainen oheisvaikutus väitöskirjalla
kuitenkin varmasti oli, että se helpot-
ti Marxin omaa siirtymistä idealis-
mista materialismiin.

Marx piti väitöskirjaansa jok-
seenkin viimeistelemättömänä ja
suunnitteli sen parantelua, mutta tuo
hanke jäi kesken, koska eteen ilmes-
tyi aivan uudenlaisia yhteiskun-
takehitykseen liittyviä haasteita ja
tutkimuskohteita.

Marxin väitöskirja ei vielä ollen-

kaan anna viitteitä siitä, mitä hän
myöhemmin tulisi tekemään. Kun
tarkastelee pelkästään Marxin väitös-
kirjaa, niin sen mukaan hänen tulevai-
suutensa viittaisi lähinnä esimerkiksi
lupaavaan fyysikon uraan. Ei tullut
Marxista fyysikkoa vaan vallan-
kumouksellinen yhteiskuntatieteilijä
ja kansantalousmies.

Marxin on väitöskirjansa jälkeen
piankin täytynyt kokea suuren
murroksen ajattelussaan, koska hän
jo pari vuotta myöhemmin oli
hahmottelemassa historiallisen mate-
rialismin perusteita. Hän oli tässä
välissä omaksunut materialismin ja
oivaltanut yhdistää sen Hegelin
dialektiikkaan. Hän oli mm. Rhei-
nische Zeitung-lehteä toimittaessaan
törmännyt tosiasiaan, ettei hegeli-
läisellä käsityksellä oikeudesta maail-
manhengen korkeimpana olennoi-
tumana ollutkaan perustaa. Lait
olivat ihmisen säätämiä ja turvasivat
raadollisesti yleensä hallitsevan
luokan etuoikeuksia.

Marxin väitöskirjaa voi tilata
Minerva Kustannus Oy:ltä
(www.minervakustannus.fi). Sitä on
myynnissä myös esim. Tampereen
Lenin-museossa.

Reijo Katajaranta

Venäjän paikallisvaalit - tulevien
Federaation parlamenttivaalien harjoitus

Maaliskuun 11. Venäjällä
pidettiin maan 14 alueella pai-
kallisvaalit, joita on syyttäkin
pidetty tämän vuoden joulu-
kuussa pidettävien Venäjän
parlamenttivaalien ”pukuhar-
joituksena”. Mitään sensaatio-
maista ei tapahtunut: valta-
puolue ”Yhtenäinen Venäjä” on
näennäisesti saanut 46 % äänis-
tä, ”Kommunistisen puolueen”
opportunistit saivat 16 % ja
vastikään muodostettu vale-
vasemmistolainen ”Rehti Ve-
näjä” -puolue 15% jne.

Ottaen huomioon, että asian-
tuntijoiden mukaan Venäjällä vaa-
leissa 15 - 20 % äänistä on väären-
nettyjä, kaikki nämä numerot eivät
heijasta todellisuutta. Jotakin ne
kuitenkin merkitsevät - sitä, että

joulukuun parlamenttivaaleissa
tulokset tulevat olemaan jokseenkin
samat.

Uusi piirre maaliskuun ”vaa-
leissa” oli juuri hieman aikaisemmin
perustetun ”Rehti Venäjä”-puolueen
osallistuminen niihin - viranomaiset
ovat päättäneet luoda Venäjälle
kaksipuoluejärjestelmän. On jopa
sanottu, että tämä olisi presidentti
Putinin henkilökohtainen toivomus.
Kaikkina Putinin hallintovuosina
viranomaiset ovat yrittäneet rakentaa
elinkelpoisen poliittisen järjestelmän
yrittäen hyödyntää Putinin alkupe-
räistä kansansuosiota. Todellakin, jos
otetaan vertailukohdaksi hänen vanha,
sairas ja jatkuvasti humalassa oleva
edeltäjänsä Boris Jeltsin, Putin näytti
hyvinkin vetovoimaiselta. Tämän

lisäksi hänen ensimmäisinä hallinto-
vuosinaan joidenkin kansanryhmien,
kuten eläkeläisten, elintaso on sel-
västi parantunut.

Alussa viranomaiset yrittivät
toteuttaa jonkinlaista ”puolentoista”
puolueen järjestelmää, jollainen
vallitsi mm. Meksikossa vuosia. Tätä
tarkoitusta varten luotiin valepuolue
nimeltä Yhtenäinen Venäjä, jolla  ei
ole vieläkään selkeää poliittista
ohjelmaa. Tämän puolueen toiminnan
asiallinen tarkoitus on kaventunut
vain presidentti Putinin ehdottomaan
tukemiseen, ja Putinia on taas suoraan
sanoen vaikea nimittää oikeaksi
poliitikoksi. Kuitenkaan yhteis-
kunnan sosiaalisen ja taloudellisen
tilanteen rappeutumisen oloissa
politiikkaa on vaikea perustaa Putinin

tukemiseen, joka vielä tulee eroamaan
virastaan pian. Ja, kuten edellä jo
kerrottiin, jos väärennettyjä ääniä
Yhtenäinen Venäjä -puolueelle on
jokaisessa vaalissa 15% - 20%, jopa
Kremlin hallitsijoille tulee selväksi,
ettei tällainen tule toimimaan. Niinpä
viranomaiset ovatkin jälleen alkaneet
ajaa kahden puolueen järjestelmää.

Viime vuonna toinen sellainen
puolue perustettiin, ns. Rehti Venäjä,
joka selittää olevansa vasemmis-
tolainen puolue. Kuitenkin tämän
puolueen näkymät ovat uhkapeliä.
Tärkein asia on, että tämän puolueen
perustaminen on saanut aikaan suurta
sekasotkua paikallisten viranomais-
ten mielissä. He eivät nyt ymmärrä
keitä heidän tulisi tukea. Itse asiassa
kaksipuoluejärjestelmä edellyttää
rehellisiä vaaleja, jollaisia Venäjällä ei
ole ollut aikoihin. Jos vaalien voittaja
joka kerta on keskuksen nimeämä,
asiat tulevat liian monimutkaisiksi ja
voivat mennä vikaan milloin tahansa
- ja entisenä virkamiehenä minä
ymmärrän tämän oikein hyvin!

Kaikkina näinä vuosina viran-
omaiset eivät olleet vain sidottuja
puolueeseen, vaan he olivat myös
suljettuina pois politiikasta, myös
hallitukselle lojaalista oppositiosta.
Nyt tämä prosessi on käytännössä
viety loppuun. Federaation parla-
menttivaaleihin voivat ottaa osaa vain
rekisteröidyt poliittiset puolueet.
Kuitenkin puolueen rekisteröiminen
ilman Putinin hallinnon tiukkaa
kontrollia on mahdotonta. Ei riitä, että
puolue kerää 50.000 kannattajan
kaikki henkilötiedot, vaan on myös
todistettava puolueorganisaatioiden
olevan toiminnassa yli 40:llä Venäjän
alueella. Tulos on mielestäni ilmei-

nen, jos pitäisi luoda nollasta yli
50.000 jäsenen puolue, se ei ole
helppoa.  Esimerkiksi muutamia
päiviä sitten Venäjän Sosialidemo-
kraattinen puolue hajotettiin, vaikka
sillä oli toimintaa 44 alueella, mutta
ei saanut viranomaisilta rekiste-
röitymistään  läpi ensimmäiselläkään
alueella.

Mutta myös rekisteröidyn
puolueen ehdokas voidaan poistaa
ehdokaslistalta milloin tahansa ja
syitä näihin poistamisiin on tullut
yhä enemmän ja enemmän. Viime
vuonna Yhdistynyt Venäjä -puolueen
kansanedustajat säätivät kolmeen
kertaan vaalilakien koventamisen
puolesta. Esimerkiksi vaalilippujen
hylkääminen on mahdollista, jos
ehdokasta syytetään ”ääriliikkee-
seen” kuulumisesta - kukaan ei tosin
tiedä, mitä se merkitsee, mutta juuri
siksi kaikkien äänten hylkääminen on
mahdollista. Nyt ollaan päästy
tilanteeseen, jossa vaaliehdokkailla ei
ole mitään oikeutta edes kritisoida
toisiaan. Niinpä vaaleista onkin tullut
pelkkä farssi.

Kuitenkin gallup-kyselyjen
mukaan noin 60% kansalaisista
toivoo Neuvostoliiton ja sosialismin
palauttamista, 62% katsoo, että
nykyinen Venäjän valtio puolustaa
vain rikkaiden etuja - Putinin hal-
lintokauden alkaessa tämä prosent-
tiluku oli 40. Vain 18% luottaa
Yhtenäinen Venäjä -puolueeseen.

Mikä olisi vaalien tulos, jos
vaalit olisivat rehelliset? Luulen, ettei
ainakaan edulliset ”valtapuolueille”,
Yhtenäiselle Venäjälle ja Rehdille
Venäjälle.

Sergei Skvortsov
NKP:n ensimmäinen sihteeri

Kuva Sergei Skvortsovin tammikuiselta vierailulta. Kuvassa vasemmalta Kommunistien Liiton
puheenjohtaja Kalevi Wahrman, Jelena Skvortsova, NKP:n ensimmäinen sihteeri Sergei Skvortsov ja
Kaija Siippainen-Wahrman.
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta
Tekeekö eduskunta todella työtä
suomalaisten parhaaksi?

Presidentti Halonen sanoi edellisen
eduskunnan päättäjäisissä, että
eduskunta tekee ja on tehnyt työtä
suomalaisten parhaaksi hyvinvointia
edistäen. Tämä väite ei kyllä ihan
pidä paikkaansa. Naurettava väite!

Esimerkiksi työttömyys on viime
vuosina lisääntynyt rajusti ja työ-
paikkoja on siirtynyt ulkomaille
halvan työvoiman maihin. Lisäksi he
ajavat EU:n etuja eivätkä välitä
suomalaisten eduista.

Näiden asioiden perusteella voi
sanoa, että kansanedustajat eivät

todellakaan aja suomalaisten asioita.
Eiväthän kansanedustajat ole välittä-
neet kansalaisten mielipiteistä esim.
EU-asioissa mitään.

Eduskunta ei tosiaankaan tee työtä
suomalaisten parhaaksi, vaan suoma-
laisten päänmenoksi.

Vaikka todellista muutosta vaativat
puolueet eivät vieläkään päässeet
eduskuntaan, niin ovat ne kuitenkin
tulevaisuuden toivoja. Nyt muutos-
voimia vahvistamaan!

Juha Forss
Lahti

Yhteisrintaman välttämättömyys
Vaalitulos on johdonmukainen

seuraus jo pidemmän aikaa kestä-
neestä oikeistovyörytyksestä. Se on
myös osoitus ihmisten heikosta
poliittisesta orientoitumiskyvystä
hahmottaa eri poliittisten organi-
saatioiden taustalla piilevät eturyh-
mittymät. Se todistaa myös median
massiivisesta, manipuloivasta vaiku-
tuksesta kansalaisiin, sitä hallitsevien
kapitalististen etujen äänekkäänä
puolustajana. Mutta ennen kaikkea
se on surullinen osoitus suomalaisen
poliittisen kentän vasemman laidan
organisatorisesta ja ideologisesta
rappiotilasta.

On aika vakavissaan ryhtyä mietti-
mään syitä ja keinoja tilanteen
muuttamiseksi, sillä objektiiviset
yhteiskunnalliset kehitystendenssit
osoittavat karulla tavalla myös
jatkuvasti kasvavan tarpeen aikai-
sempaa ryhdikkäämmälle vasemmis-
topolitiikalle.

Osaamme luonnollisesti osoittaa
virheitä ja heitellä hyvin perusteltuja
syytöksiä luokka-antagonistejamme
kohden. Huomattavasti vaikeampaa
on sen sijaan kyky terveeseen itsekri-
tiikkiin ja muutoksiin totutuissa
toimintatavoissa. Kun nyt on käynyt
selväksi se, ettei olennaisia muutok-

sia hurjassa uusliberalistisessa poli-
tiikassa tule ensi vaalikauden aikana
tapahtumaan, pikemminkin päin-
vastoin, on selvää että myös sen
väistämättä aiheuttamat yhteiskun-
nalliset ristiriidat tulevat kärjisty-
mään. Se miten näihin vastataan,
nousee tärkeäksi kysymykseksi.
Varmaa kun on myös se, että todella
vasemmistolaisen politiikan ja arvo-
jen ‘kysyntä’ tulee lisääntymään
ihmisten eriarvoistumisen ja pahoin-
voinnin seurauksena.

Sirpaleisen ja tilkkutäkkimäisen
laitavasemmiston yhdistäminen
yhteisesti neuvoteltujen ja sovittujen
tavoitteiden ja tunnusten alle, tulee
asettaa ensisijaiseksi tehtäväksi
alkavalla vaalikaudella. Laajapoh-
jaisen sosialistisen yhteisrintaman
luominen edellyttää kykyä arvioida
omien tekemisten ja ratkaisujen
virheet, niitä kaunistelematta mutta
kuitenkin turhia ja hedelmättömiä
syytöksiä vältellen. Lisäksi tämä
edellyttää halua unohtaa jonnin-
joutavat erimielisyydet eri puolu-
eiden ja järjestöjen välillä.

Kaikesta ei tarvitse olla samaa
mieltä, mutta vallitsevat olosuhteet
ja odotettavissa oleva lähitulevaisuus
edellyttävät sitä, ettei myöskään

takerruta pikkuasioihin. Ylikoros-
tuneelle järjestöhygienialle ei saa
antaa periksi suurempien tavoitteiden
edessä. Kaikin tavoin tulee pyrkiä
keskusteluihin niin ideologisella kuin
käytännölliselläkin tasolla, yli puo-
lue- ja järjestörajojen.

On syytä vakavasti miettiä myös
organisoitumista ja toimintatapaa.
Ensisijaisesti näkisin järkeväksi
muuttaa niitä joustavammaksi toimi-
maan kansalaisjärjestökentässä, sen
puitteissa. Tällöin tärkeimmäksi
tavoitteeksi tulee informaation
levittäminen ja vaihtoehdon tarjoa-
minen ihmisille, vallitsevaa hege-
moniaa vastaan. Siihen ei tarvita joka
paikassa näkyviä puoluetunnuksia
tai alati toisteltavaa lyhennettä. Asia
ennen organisaatiota, mutta ‘Värkki’
on saatava kuntoon vastaamaan
paremmin aikaa. SKP, KTP, STP,
KomNL, MTL, SL, VAS, VANU.
Uskottavuus ei ainakaan voi enää
olennaisesti vähentyä, jos harvalu-
kuiset voimat saadaan edes jotenkin
kasattua yhteiseen rintamaan, yhtei-
sen asian puolesta.

Vastustaja on kaikille sama.

Mikko Niemi
Kotka

Ironiaa, parodiaa vai kotimaista
komediaa?

koomuslaisen kunnallispoliitikon
Grönmanin, mutta yhtäläinen tyyty-
väisyys huokuu SAK:n johtajista,
Matti Tukiaisesta ja kaimastaan Viia-
aisesta. Sanomattakin on selvää, että
Etelärannassa, EK:n päämajassa ta-
pahtumaketju taipuu ilkikuriseksi
ironiaksi. Tottelihan torppari taas
kerran isännän ääntä ja syö edelleen-
kin omasta pöydästään mikäli siinä
syötävää lienee.

Hannu Ikonen
kaupunginvaltuutettu

Sitoutumaton Porvoo
2009 ryhmä

SAK:n hyllyttäessä vaalimai-
noksensa tuli eittämättä mieleen
otsikon kysymys. SAK:n ja sosiali-
demokraattien sijoittajasiipi ja yrit-
täjä fraktio vetäisi porot nokkaansa,
kun Ay-liikkeen vähempiosaiset
kyhäsivät mainoksen, jossa oli niin
paljon rehellisyyttä Suomen 600000
köyhästä, ruuasta ja äänestämät-
tömyydestä, että hirvitti.

Yrittäjien mielestä SAK sanoi mai-
noksessa pahasti ja he taas Per-
loksenkin tapauksessa hyvästi. Näin
paikallisesti mieleni istuttaa Lohtan-
derin paikalle Porvoossa toimivan ko-Uusi hallitus

Poijaat perkeleet

Suurpääoman hallitusneuvottelu-
farssi on ohi.  Kuten Taina West
totesi Arto Nybergin vieraana, niin
kaikilla neuvottelijoilla oli kivaa.
Neuvottelut pidettiin sammutetuin
lyhdyin, etteivät “sopimattomat
ulkopuoliset” päässeet vaikuttamaan
tärkeisiin asioihin.  Vain kerran Matti
Vanhanen höläytti, että kepu tahtoo
ulkoministerin paikan, mutta luuta-
antti Jyrki Katainen taustalobbarei-
neen ja -painostajineen riisti tämänkin
kepulta.  Sopivia neuvottelijoiden
jaloissa pyöriviä “neuvovia” lob-
bareita olivat erilaisten työnriistäjä-
järjestöjen (kauniisti: elinkeinoelä-
män) kokomustat häärijät.  Farssi-
teatterissa pistäytyivät EVA, PTT,
PT, Etla, VM, pankkiirit, ekono-
mistit, liikaset, sailakset ja muut.

 
Joudun turvautumaan jenkki-

huudahdukseen Holy Shit! - Pyhä
Paska!  He tekivät farssin itse, ja huvi-
näytelmäkirjailijat jäävät työttömäk-
si.  Vihreillä on lupa ja oikeus äänestää
ydinvoimalapäätöstä vastaan, mutta
pysyä silti hallituksessa.  Vesilain
muuttaminen edellyttää kaikkien nel-
jän hallituspuolueen yhteistä päätös-
tä.  Sinivihreälevät istuvat kokoomuk-
sen polvella.  Puolustusministeri yli-
luuta-antti Jyri Häkämies pyrkinee

NATOon.  Jyrki Katainen kiitteli
hallitusohjelmaa, joka on kuin kok-
kareiden periaateohjelma.

 
Härmän eduskunnassa on useita

rikollisia.  Entinen rikolliskan-
sanedustaja Tony Halme ehti tienata
hyvän eläkkeen.  Rikollisia pujahti
ministeriksikin.  Viestintäministeri
Suvi Lindén myönsi 2002 suuren
apurahan osittain omistamalleen golf-
kentälle.  Maa- ja metsätalousminis-
teri Sirkka-Liisa Anttila syyllistyi
1960-luvulla perättömän lausuman
antamiseen tuomioistuimessa.  Asun-
toministeri yliluuta-antti Jan Vapaa-
vuori tuomittiin pahoinpitelystä ja
varkaudesta 1980-luvulla sekä ratti-
juopumuksesta 2001.  Miksi Suo-
messa rikollisuus on ansio politiikas-
sa?

 
Ulkoministeri Ilkka Kanerva on

discohile, naistenmies, eliittiurheilun
kannattaja ja sotaintoinen kapteeni.
Ulko- ja turvallisuuspoliittiselle
linjalle saatiin freesi muotoilu, josta
seuraa Suomen osallistuminen kan-
sainväliseen kriisinhallintaan.  Kaner-
va katosi Sydneyn kisoista vuonna
2000 kolmeksi päiväksi ja löytyi 500
kilometrin päästä aboriginaalikylän
alkuasukasmajasta lannevaate yllään.

(Päivää myöhemmin katosi naisten
pikajuoksumaajoukkue.)  Poliisin
löytämä Kanerva kysyi sekavassa
mielentilassa Suomen suurlähetystön
virkailijalta: “Kui mää tääl ole?  Onk
kisa jo ohi?”  Australian matka sai
Kanervan ymmärtämään, että hän on
aito åbo-originaali.  Sitten häntä
hoidettiin Sydneyn keskussairaalan
psykiatrisella osastolla.

 
Ellei huhtikuun 1. päivä olisi jo

kaukana takana luulisi, että Iken
vitsinimitys ulkoministeriksi olisi
aprillia.  Hyssälandia sai alamaisten
äänestyksen mukaisen hallituksen,
jonka kanssa on kestettävä.  Kiris-
täkää vyötä!  Töllöuutisissa väitet-
tiin, että kokoomus on kepun apu-
puolue.  Kyllä tilanne on päinvastai-
nen: muut hallituspuolueet ovat ko-
koomuksen apupuolueita, ja meillä
on suurpääoman kokoomushallitus.
Rötösherroja suominut “rosvot kiin-
ni”- Isä Vennamo (Sirkka, Minä ja
Pekka) väitti, että kyllä Suomen
kansa tietää.  Mutta mitä se tietää,
ihmettelee

 
HaKa
alemman palkkausluokan mapi-

tusinsinööri, toivottaen kaikille
suurta työväenjuhlaa Vappua

Vaalirintamalta kuuluu sekä hyviä
että huonoja uutisia.

Ensin hyvät uutiset: Ilta-sanomien
pääkirjoitus 21.3. -07 yritti kääntää
todellisuuden ylösalaisin lohdut-
telemalla demareita siitä, kuinka
heidän pitäisi olla ylpeitä 16-vuoti-
sesta oikeistopolitiikan seuraamisesta
ja samalla pääkirjoitus evästi dema-
reita siitä kuinka vaalitappio oli
seurausta yrityksestä ratsastaa
punaisella vaatteella. Mutta kuinka
ollakaan... samaisen lehden sivulla 8
Voikkaan tehtaan pääluottamusmies
ehdotti vaaliprotestin syyksi UPM:n
Voikkaan ja Kymin tehtaiden irtisa-
nomisia. Toisin sanoen protestia juuri
sitä demarien oikeistopolitiikkaa
vastaan, josta demareiden nyt pitäisi
Ilta-sanomien pääkirjoituksen mu-
kaan olla ylpeitä. Demareiden vaali-
tappio ei siis välttämättä johtu-
nutkaan heidän valitsemastaan vaali-
mainonnasta, vaan vaalimainonnan
antaman viestin ja demareiden harras-
taman politiikan välisestä kuilusta.
Vaikka Voikkaan tehtaan pääluot-
tamusmies suhtautui  SAK:n vaali-
mainokseen diplomaattisesti, tuskin
oli demareiden vaalikannatusta
nostattanut se, ettei SDP pystynyt
pitämään oikeistojunttaansa aisoissa

SAK:n “mässäilevä porvaristomme”-
mainoksen suhteen. Ensimmäisen
kerran 16 vuoteen duunarit uskal-
tautuivat kapinoimaan ja sillä ääni
siirtymällä olisi voinut jo jotain saada
aikaan. Mutta sitten tulevatkin
huonot uutiset: 16 vuoden jälkeen
duunarit eivät enää erota protestia
huonosta vitsistä. Onko protestia se
että osoittaakseen kaapin paikkaa
demareille, äänestetään kokoomusta
joka kuitenkin edustaa ja toimittaa
samaa oikeistopolitiikkaa? Tietenkin
Perussuomalaisilla oli ollut viime
vaalikaudella liian pieni kannatus
voidakseen vaikuttaa silloin asioihin.
Kuitenkin PS:n saavutukset näkyivät
paremmin erään PS kansanedustajan
sekoiluina iltapäivä-lehtien lööpeissä
paremmin kuin puolueen saavutuk-
sina Arkadianmäellä.

PS:llä on nyt hyvä mahdollisuus
kalastella pettyneiden duunarien
ääniä, mutta se vaatisi selvästi
tiukemman linjan ottamista työnan-
tajiin ja itse ainakin epäilen vahvasti
ettei PS:llä ole rohkeutta & selkä-
rankaa asettua uhkaksi omistaja-
kerrokselle.

Houston, we got a problem
Maamme työväenliike vaatii nyt perinpohjaista
uudistumista
 Eduskuntavaaleissa vähävarainen
kansanosa sai takkiin. Olemme
saaneet oikeistohallituksen, joka
merkitsee sitä, että suurpääoman
verotus laskee ja tavallisen kan-
salaisen verot kiristyvät, hinnat
nousevat, kaikki sosiaaliedut heikke-
nevät, työttömyys kasvaa ja pätkä-
työt lisääntyvät.

Tästä huolimatta Vappuna ei esim.
Varsinais-Suomessa Vasemmistoliitto

ja SKP kykene neuvottelemaan
muiden pienpuolueiden kanssa
yhteistyöstä. Ainoa mahdollisuus
olisi toimia kaikki yhdessä joukko-
voimalla.

Suomen kansalaisille tulisi saada
kaikki menetetyt edut takaisin. Ilman
joukkovoimaa ei kansalaisia saada
hereille ja uudelleen toimintaan
taistelemaan etujemme puolesta.
Kaikille olisi toimeentulo turvattava,
sitä ei ilman yhteistä joukkovoimaa

tule. Tämän johdosta tulee Suomen
työttömyys ja muu köyhyys lisään-
tymään, jos emme joukkovoimaa saa
koolle. Kansa on saatava hereille!
Siitä ei tule mitään, jos kaikki olemme
erillään toisista, emmekä kykene
taistelemaan yhteisistä eduistamme.

Esko Luukkonen
Turku

Isänmaallinen uutinen!
Boris Jeltsin on kuollut kuului

uutisista 23.4-07 syvästi kom-
munistisessa kodissani, tämä aiheutti
ilon kiljahduksen eikä katto ollut
pysyä paikoillaan, sillä tämä nyt jo
kuollut “mies” on yksi niistä jokaisen
työläisen ja kommunistin kotimaan
Neuvostoliiton kavaltaneista pettu-
reista. Hän petti miljoonat ja taas
miljoonat neuvostoliittolaiset samoin

kuin NKP:n, tuon jokaisen kommu-
nistin Äidin.

Siis petturi on poissa. Lämpimät
onnittelut sen johdosta koko entisen
Neuvostoliiton kansoille ja kom-
munisteille kautta maailman!!!
Toverillisin terveisin:

Jorma Talikka
Janakkala
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JULKAISIJAT:
 EU:n Vastainen Kansanrinta-
ma ry, Kommunistien Liitto ry
ja Sodan- ja Fasisminvastainen
Työ ry

POSTIOSOITE:
PL 780, 00101 Helsinki

PUHELIN:
040-5643205 ja
050-5884159

PÄÄTOIMITTAJA:
Reijo Katajaranta

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

Tili:
OKO 554114-227966

PAINOPAIKKA:
Kangasalan Lehtipaino

Kansan ääni

Helsingin
Lähiradiossa

100,3 MHz
Keskiviikkona
- 2.5.2007 ja
-30.6.2007
klo 19.00-19.30

SFT Lähiradiossa

100,3 MHz
jokaisen kuun viimei-
senä keskiviikkona klo
20.00 -20.30.

Tukea Kansan äänelle SFT toimii Tapahtumia

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan

www.kominf.pp.fi
Maksuton internet-uutispalvelu. Liity maksuttomille
postityslistoille! Web-sivuilla suomenkielisiä katsauksia sekä
luokkataistelun että geopolitiikan näkökulmista.

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

Kommunistien Liitto ry
http://kommunistienliitto.tk/

EU:n vastainen kansanrintama ry
www.euvkr.com

euvkr@euvkr.com

OKO 554114-227966

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

Suomen Työväenpuolue STP
Os. PL 700, 00101 Helsinki
sähköposti: tyovaenpuolue@suomi24.fi
Puheenjohtaja Juhani Tanski p 040-764 1163.
juhani.tanski@luukku.com

INKUN YRTTIPALSTA
Pienen tauon jälkeen, jatkan

tällä palstalla tietoutta Suomen
luonnossa kasvavista kasveis-
ta. Vuorossa ovat nyt leskenleh-
ti ja kanerva.

Leskenlehti

Leskenlehti kasvaa kosteilla savi-
mailla, ojanvarsilla yms. kaikkialla
maassamme. Käytettäväksi kelpaa-
vat nuoret lehdet pinaatin ja kaalin
tapaan ruoaksi, lehdet rohdokseksi.

Kesäkuussa kerätään nuoria lehtiä,
huuhdotaan, leikataan hienoiksi
suikaleiksi ja käytetään kuten pi-
naattia, mieluimmin nokkosen, savi-
kan ym. kasviksien kanssa yhdessä
muhennokseen, keittoihin jne. Koko-
naisia lehtiä voi käyttää lesken-
lehtikääryleiksi. Suuret puhtaat
leskenlehdet kiehautetaan suola-
vedessä pehmeiksi ja valmistetaan
kääryleiksi samoin kuin kaalikääry-
leetkin. Täytteenä voi käyttää riisiin
ja silputtuun sipuliin sekoitettuna
jauhelihaa, sieniä, kasviksia ym.

Rohdokseksi kerätään täysikas-
vuisia puhtaita lehtiä Lehtiruodit
poistetaan ja kuivataan yksitellen.

Kukista voi tehdä esim. simaa.
Kukat kerätään ilman vartta.

Kanerva

Kanerva on varpukasvi, joka kas-
vaa kaikkialla karuimmassakin maa-
perässä. Kanerva kelpaa rehuksi,
teeksi ja rohdoksi, harjoiksi ja
luudiksi, vuoteen pehmikkeeksi ja
värjäykseen (koko kasvi).

Kanerva kukkii heinä-, elokuussa
ja on mehiläishoitajille tärkeä huna-
jakasvi. Kanervahunaja on väriltään
tummaa ja juoksevaa, mutta hyvän-
makuista. Kukkivat versonlatvat
ovat hyvää teeainesta.

Rohdoksi käytetään useimmiten
kanervankukkateetä, jolla on rauhoit-
tava ja unta antava vaikutus ja jota
pidetään hyödyllisenä sekä reumaat-
tisissa sairauksissa sekä munuais- ja
rakkovaivoissa.

Kanervaa voi käyttää myös taiki-
nan jatkeena esim. ruisjauhoihin
sekoitettuna ja leipoa leiväksi.
Kukkaa voi laittaa myös harso-
pusseihin tyynyn alle, se antaa
hyvän unen. Kanervasta saa yhdessä
ruusun terälehtien kanssa hyvää
ihovoidetta. Ihovoiteeseen käytetään
puolet kanervaa ja puolet ruusun terä-
lehtiä, molemmat kuivattuna ja ne

Vuokko Kangas 18,00 e; Juha Kieksi 30,00 e; Reijo Katajaranta 30,00 e;
Jaakko Muilu 20,00 e; Hannu Kautto 90,00 e; Raika ja Kai Kontturi
100,00 e; Riitta ja Esko Auervuolle 50,00 e; Pasi Ranki 10,00 e; Anne ja
Esko Luukkonen 65,00 e; Heikki Männikkö 50,00 e; Armeijaton Suomi
10,00 e: Jouko Nevalainen 40,00 e; Juha Forss 10,00 e; Eira Kärki 25,00
e; Erkki Mäki 100,00 e; Hannele Salava 20,00 e; Kalevi Wahrman 10,00
e; Tarja Männikkö 15,00 e.

VALTTERILLE
Kirpputori Kansan äänen tukemiseksi pidetään la-su 2 - 3.6.2006

Valtterilla, Aleksis Kivenkatu 17.  Pöydän numero ei ole vielä
tiedossa. Tarvitsemme lisää uutta tavaraa myyntipöytään.

Tavaran tulee olla puhdasta ja ehjää. Jos sinulla on jotain
talouden pienkonetta, astioita, radioita, kameroita tms., se menee
hyvin kaupaksi. Mutta myös kaikki muu kunnossa oleva tavara
vastaanotetaan. Varmasti sinulta tai tutuiltasi löytyy käyttö-
kelpoista tavaraa, jota ette enää itse tarvitse. Lahjoita se
kirpputorillemme ja näin saamme rahaa Kansan äänen julkai-
semiseen ja muuhun toimintaan. Tavaran voi toimittaa etukäteen
soittamalla joko Tarja Männikkö p. 050- 432 0777 tai Esko
Auervuolle p. 040-707 3576 tai tuoda suoraan myyntipöydälle heti
aamusta, olemme paikalla lauantai-aamuna klo 7.30.

Kiitokset kaikille, jotka ovat aiemmin antaneet tavaraa ja näin
tukeneet toimintaamme.

Vappuaamuna 1.5. kokoonnum-
me klo 9.00 Helsingin Eläintarhassa
sijaisevalle Luokkasodan Punaisten
kansalliselle muistomerkille, jossa
laskemme kukat. SFT:n edustajana
puhuu Seppo Harjunpää.

Muistomerkiltä lähdemme suoraan
Hakaniemeen, josta vappumarssi
lähtee Rautatientorille ja Kaisaniemen
puistoon 11.00. Kaisaniemen puiston
Vappujuhlan jälkeen Kansan äänen
vappujuhla Hermannin kerholla klo
13.30.

Kokoonnumme keskiviikkona
9.5.2007 Myllypuron ostarilla klo
17.00. Sieltä jatkamme Kivikossa
olevalle Neuvostosotilaiden muisto-
merkille, jossa laskemme kukka-
laitteen. Järjestöliput mukaan.

q q q

Mielenosoitus EU:ta ja EU:n
perustuslakia vastaan
..ja Suomen itsenäisyyden puolesta Voiton päivänä (Unionistien
Eurooppa-päivänä) 9.5.2007. Kokoontuminen mielenosoitus-
marssiin Senaatintorille klo 16.00, josta marssi lähtee klo 16.30
Kiasmalle, jossa Hyde Park-luonteinen mielenosoitustilaisuus.

Järjestää EU:n vastaiset ja kriittiset järjestöt

Kommunistien Hermanni-Val-
lilan osaston vuosikokouas pide-
tään Hermannin kerholla, Hämeentie
67 maanantaina 21.5. klo 18.00.
Käsitellään vuosikokoukasiat. Ajan-
kohtaisesta poliittisesta tilanteesta
alustaa Kalevi Wahrman.

Tervetuloa jäsenet ja ystävät

KTP:n Helsingin piirijärjestö
ry:n vuosikokous maanantaina
21.5. Hermannin kerholla, Hämeen-
tie 67 klo 19.00. Käsitellään vuosi-
kokousasiat

Tervetuloa

EU:n vastaisen Kansanrint-
aman toimikunnan kokous  ja
samalla järjestäytymiskokous pide-
tään Hermannin kerholla, Hämeentie
67, keskiviikkona 16.5. klo 18.00.

Käsitellään mm. alkukesän teh-
täviä, EU:n perustuslain vastaista
tiedotuskampanjaa, STP:n järjestäy-
tymiseen liittyviä tehtäviä, sekä
ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä.
Alustaa Reijo Katajaranta

Kokous pidetään laajennettuja,
joten paikalle voivat tulla kaikki
yhdistyksen jäsenet ja sen toimin-
nasta kiinnostuneet.

STP:n hallituksen kokous tors-
taina 3.5. klo 18.00 Männiköillä,
Vellamonkatu 6 A 1. Käsitellään
edsukuntavaalien tulosta ja liittoko-
kousvalmisteluja.

STP:n Liittokokous
STP:n Liittokokous kokoontuu lauantaina 26.5. klo
11.00 -16.00 Hermannin kerholla, Hämeentie 67.

Kokouksessa käsitellään liittokokousasiat, puo-
lueen organisoitumisen kysymyksiä, sääntö-
muutosta ja keskustellaan periaateohjelmasta.

Tervetuloa jäsenet ja kaikki asiata kiinnostuneet
Kahvitarjoilu

Hallitus

uutetaan öljyyn (kylmäpuristettua
öljyä, jota sanotaan neitsytöljyksi).
Jämät voi käyttää sitten vaikka jalka-
kylpyyn.

terveisin Inkku
q q q

Marxilaisen filosofian opin-
topiirit Hämeenlinnassa jatkuvat
Hämeenlinnan Sivistys- ja Kulttuu-
rityö ry:n tiloissa, Parolantie 6.
Maanantaina 7.5. aiheena kommu-
nistinen yhteiskuntajärjestelmä.

Helsingin Työväen Vappumars-
siyhdistyksen vuosikokous tiis-
taina 22.5.klo 18.00 Kirveskerholla,
Mäkelänkatu 8. Tervetuloa jäsenet.
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Vappusta mielenosoitus
työn puolesta

Vapauttakaa Mahmud
Salehi heti!

Viimeisten tietojen mukaan Iranin islamilaisen hallituksen poliisi on
pidättänyt Iranin työväenliikkeen merkittävän aktivistin Mahmud Salehin
maanantaina 9. huhtikuuta. Saquezin kaupungin vetoomustuomioistuimen
tuomion mukaan hänet on välittömästi pidätetty ja viety tuntemattomaan
paikkaan tiukkoja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Islamilainen oikeus on haastanut oikeuteen ja tuominnut vankeuteen
Mahmud Salehin, Jalal Hosseinin, Mohsen Hakimin ja monia muita
työväenliikkeen aktivisteja Saquezissa syytettyinä kansainvälisen
työväenliikkeen mielenosoituspäivän, Vapunpäivän mielenosoituksen
järjestelyistä v. 2004. Nyt samojen syytteiden perusteella Mahmud Salehi
on jälleen tuomittu vuodeksi vankeuteen, koska hänellä oli allaan
aikaisempi vankeustuomio 3-vuoden koeajalla ja koska hän oli kiivaasti
haukkunut poliisin toimintaa tämän toimipaikalla.

Mahmud Salehi ja muut aktivistit Saquezissa olivat juuri valmis-
telemassa Vapunpäivän juhlia kansainvälisten kriteerien ja työväen
kansainvälisten oikeuksien mukaisesti ja heitä tukivat Saquezin kaupungin
rauhaa rakastavat ihmiset, Iranin työläiset ja muut vasemmistolaiset
voimat ja järjestöt kansainvälisellä tasolla.

Pidättämällä nämä tunnetut aktivistit ja työväenliikkeen johtohenkilöt
Iranin islamilainen hallinto vain paljastaa huolensa työväenluokan
voimistuvasta taistelusta. Islamilainen hallinto yrittää luoda pelon
ilmapiirin estääkseen Vapunpäivän juhlinnan Kurdistanissa ja muualla
Iranissa.

Vapunpäivän juhlinta on itsenäisen työväenliikkeen ehdoton ja
tunnustettu oikeus. Iranin hallinto ei voi riistää työläisiltä tätä heidän
perustavaa oikeuttaan pidättämällä Mahmud Salehin jälleen kerran.

Rauhaa rakastavat, vasemmistolaiset, ammatti- ym. työväenjärjestöt!
Ilman mitään epäilyjä meidän velvollisuutenamme Iranin

työväenluokkana, rauhaa rakastavina ja työväenliikkeen kannattajina on
tuomita Mahmud Salehin pidätys ja vangitseminen sekä ponnistella lujasti
ja ehdottomasti hänen vapauttamisekseen vankilasta. Täten me kutsumme
kaikkia työväenliikettä tukevia järjestöjä kuten myös koko maailman
vapautta puolustavaa mielipidettä liittämään yhteen voimansa ja
ponnistuksensa ja vaatimaan hellittämättömästi Mahmud Salehin
vapauttamiseksi ja muiden vuoden 2004 Saquezissa Vapunpäivänä
tuomittujen tuomioiden kumoamiseksi.

* Me tuomitsemme päättäväisesti Mahmud Salehin, iranilaisen
tunnetun työväenliikkeen aktivistin pidätyksen.

* Me työväenliikkeen tukijat vaadimme Mahmud Salehin välitöntä
vapauttamista.

Iranin Kommunistisen puolueen ulkomailla toimiva neuvosto
9. huhtikuuta 2007

Viro yrittää kirjoittaa uudelleen toisen
maailmansodan historiaa

Moskova, 20.4. (Venäjän ääni) — Viron hallitus päätti torstaina
siirtää kaikki sotilashautausmaat puolustusministeriölle, mikä
sallii ministeriön itsenäisesti päättää, poistetaanko neuvos-
toliittolaisille Tallinnan vapauttajalle omistettu monumentti ja
muutetaanko Natsi-Saksaa vastaan taistelleiden sankareiden
hautapaikkoja.

Odottamatta hallituksen päätöstä Viron puolustusministeri on jo antanut
määräyksen kaivaa esiin sotilashautoja Tallinnassa alkaen huhtikuun
lopusta, ja fasismin vastaisen taistelun sankareiden monumentin
purkaminen voi tapahtua seuraavana voiton merkkipäivän aattona.

Virossa monet ihmiset ovat eri mieltä hallituksen politiikan kanssa ja
Tallinnan kaupungin virkailijat ovat avoimesti hallituksen suunnitelmaa
vastaan. Tallinnan kaupunginjohtaja Edgar Savisaar vei asian jopa
oikeuteen esittäen, että hallituksen suunnitelmien toteuttaminen voi johtaa
vakaviin seurauksiin sekä kaupungin että valtion tasolla.

Valitettavasti oikeus oli toista mieltä. Viron puolustusministeriö on
päättänyt pitää salassa neuvostoliittolaisten vapauttajasotilaiden
monumentin purkamisen ehkäistäkseen yleisön voimakkaan negatiivisen
reaktion. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi tätä politiikkaa
seuraavasti:

”Tämä on pyhäinhäväistystä; sellaisten ihmisten muistoa häväistään,
jotka vapauttivat Euroopan fasismista. Laajemmasta geopoliittisesta
näkökulmasta tällä teolla on pitkäaikaisia vaikutuksia toisen
maailmansodan historian uudelleenarvioimisessa. Siksi seuraukset voisivat
olla todellakin hyvin vakavia,” varoitti Lavrov.

Päätökseen tehdä monumentin purkamisesta valtiosalaisuus Lavrov
sanoi, että ehkä Viron viranomaisilla on ilmeisesti jotain salattavaa. Tämä
ei ole ainoa todiste Viron yrityksestä vääristää historiaa, mukaan lukien
koko toisen maailmansodan kulku.

Äskettäin on hyväksytty laki, jonka mukaan laskettaessa virolaisten
eläkettä huomioidaan Hitlerin SS-divisioonan vapaustaistelijoiden
palvelusaika, mutta hylätään palvelusaika Puna-armeijassa. Nykyisten
Viron hallitsijoiden pyrkimys luoda pikaisesti Venäjän vastaisia asenteita
millä hinnalla hyvänsä estää heitä näkemästä niitä hirvittäviä julmuuksia,
joihin Saksan natsit syyllistyivät.

Venäjän Ääni / KOMINFORM

USA:n voimistuvan imperialistisen politiikan vuoksi
maailmanrauha on nyt uhatumpi kuin aikoihin. Samaten
eriarvoisuutta sekä sosiaalista turvattomuutta ja
taloudellista hätää lisäävä EU- suuntautunut, kova
talouspolitiikka koskettaa jollain tavalla lähes jokaista
suomalaista. Pääomapiirien ja korkeimman sotilas-
johdon yhä äänekkäämmät vaatimukset Suomen Nato-
jäsenyydestä ja pyrkimys kriisinhallintalain avulla
kytkeä Suomi pääomapiirien sotilaallisiin seikkailuihin
herättävät laajoissa kansalaispiireissä suurta huolta.

Äskettäin maassamme pidettyjen eduskuntavaalien
tuloksena valtaan nousivat entistäkin kovemmat oikeis-
tovoimat. Paine työkansan perusoikeuksia vastaan
tulee entisestäänkin kasvamaan Näiden asioiden vuoksi
vappumielenosoituksilla tulee tänäkin vuonna olemaan
entistäkin suurempi merkitys. Helsingin Työväen
Vappumarssiyhdistys ry. kehottaakin kaikkia osallis-
tumaan työväen perinteisiin vapputapahtumiin omilla
paikkakunnillaan.

Olemme nyt “Helsingin Työväen
Vappumarssiyhdistys ry “

Helsingin Työväen vappumarssitoimikunta turvasi
perinteisen vappumielenosoituksen järjestämisen
Helsingissä vuodesta 1995 lähtien. Kaikki eivät tästä
kuitenkaan pitäneet ja vappumarssitoimikunnan työtä
yritettiin vuosien varsilla useasti “kampittaa”. Viime
vuonna tämä johti tilanteeseen, jossa vappumarssiyh-
distys joutui asemansa turvaamiseksi rekisteröitymään
yhdistykseksi. Syntyi “Helsingin Työväen Vappumars-
siyhdistys ry.”. Samalla kuitenkin perinteinen yhtei-
nen vappujuhla ja vappumarssi viime vuonna hajosivat.

Perinteinen työväen vappumarssi
Tänä vuonna SAK:n 100-vuotisjuhlan johdosta sekä

kärsityn vaalitappion pelästyttäminä myös SDP ja
Vasemmistoliitto ovat päätyneet vappumarssin
järjestämiseen. Helsingin Työväen Vappumars-
siyhdistys kehottaa osallistumaan perinteisillä
muodoilla tähän työväen yhteiseen vappumarssin tänä
vappuna. Puhumme perinteisestä vappumarssista siksi,
että markkinavoimat ja hallituspiirit pyrkivät
kaupallistamaan vapunvieton pelkästään markkina-
humuksi ja karnevaaliksi yhtenä tarkoituksenaan
ehkäistä nykyisen työväenvastaisen politiikan arvos-
telu. Perinteinen vappumarssi on mielenosoitus
pääomapiirejä ja nykyistä hallituspolitiikkaa vastaan.
Suomelle EU-jäsenyys on ollut tuhoisa. Siksi me
vappujulistuksissa vaadimme toteutettavaksi seuraavia
asioita: (1) Terveydenhuollon yksityistäminen
lopetettava- julkiset palvelut säilytettävä yhteis-
kunnalla. (2) Työsuhdeturvaa parannettava. Työ-
paikkojen ulosliputus estettävä. (3) Suomi irti

Helsingin Työväen Vappumarssitoimikunnan ja nyttemmin yhdistyksen sitkeän työn tuloksena nähdään
tanä vappuna sellainenkin ihme, että myös demarit ja Vasemmistoliitto marssivat. Sitä, että kaikki
vasemmistolaiset porukat marssisivat yhdessä samassa marssissa ei ole nähty varmaankaan 60-vuoteen!
Vappujuhlat sensijan ovat edelleenkin jakaantuneet kahdeksi juhlaksi.

sotilasliitoista - maamme puolueettomuus turvattava.
(4) Eläkeläiset irti köyhyysloukusta - Eläkkeet
sidottava palkkaindeksiin. (5) Ympäristökatastrofi
estettävä - Suomi edelläkävijäksi.

Yhteinen muistotilaisuus punaisten
muistomerkillä

Vapunvieton aloitamme kokoontumalla aamulla klo
09.00 yhteiseen muistotilaisuuteen Helsingin eläin-
tarhaan Valtakunnalliselle punaisten muistomerkille.
Yhteiseen tilaisuuteen osallistuvat Kansan äänen-,
STP:n, SKP:n ja KTP:n järjestöt. Järjestöliput mukaan.

Vappumarssi Hakaniemestä
Vappumarssia varten kokoonnumme vappuaamuna

klo 10.00 Hakaniemeen. Siellä kohotamme ylös näkyvät
tunnukset: ”Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistys”,
“Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen” sekä
“Sotaa vastaan”. Ryhmittäytykäämme niiden taakse.
Vappumarssi Hakaniemen torilta kohti rautatientoria
lähtee klo 11.00.

Työväen ja Nuorison Vappujuhla
Yhteinen työväen ja nuorison vappujuhla Kaisa-

niemen puistossa (Kansallisteatterin puoleisessa pääs-
sä) alkaa heti vappumarssin jälkeen n. klo 12.00.
juhlassa puhuvat Antonio Lopes (kansainvälisen
rakennustyöväen liiton sihteeri, Brasilia), Tiina
Sandberg (SKP), Pekka Tiainen (STP), Hannu
Harju (KTP) sekä maahanmuuttajien edustajana Soran
Zaki (Sumuko). Juhlassa esiintyvät mm. Lauri Mai-
jala ystävineen sekä trubaduuri Lassi Mettälä.
Työväen ja Nuorison vappujuhlan järjestävät yhdessä
Helsingin Vappumarssiyhdistys (STP, KTP, Kommu-
nistien Liitto, EU:n vastainen Kansanrintama,
Hermannin naiset yms.), SKP:n Helsingin piirijärjestö,
Helsingin Kommunistiset Nuoret sekä suuri joukko
muita työväen- ja kansalaisjärjestöjä.

Tervetuloa kaikki mukaan.

Vappujuhla Hermannin kerholla
Heti Kaisaniemen Vappujuhlan jälkeen alkaa

Hermannin kerholla n. klo 13.30 Kansan äänen
julkaisijajärjestöjen, Hermannin Naisten ja STP:n
yhteinen vappujuhla. Tässä juhlassa esiintyvät mm.
Bertta Laine ja konnakööri. Puheenvuoroja pitävät:
Tervehdyspuhe; Timo Kangasmaa ja vappupuhe
Heikki Männikkö ja ulkomaalaisten tervehdys Nozar
Nazari Iranin Kommunistisesta puolueesta. Saatavilla
hernekeittoa ja hyvä kahvipöytä. Tervetuloa kaikki
tähän yhteiseen juhlaan.

Esko Auervuolle
Helsingin Työväen Vappumarssiyhdistys ry:n

puheenjohtaja


