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Missä luuraa sosiaalinen Eurooppa? 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Keskustan EU-komissaari Olli Rehn on tunnetuimpia suomalaisia Etelä-
Euroopassa. Sillä hän on antanut kasvot Suomea vähemmän mairittelevalle EU:n 
leikkauspolitiikalle.  
 
Monissa jäsenmaissa nimenomaan EU on nostettu talouskriisin syntipukiksi. Näin 
niissä on väistetty jäsenmaiden omaa vastuuta.  
 
EU ei kuitenkaan ole syytön. Yhteisen rahan hinta on ollut laman syventyminen. 
Kun puolet Etelä-Euroopan nuorista on työttömänä, syöpäsairaita ei hoideta, tai jo 
hävinneeksi luullut kulkutaudit leviävät, onkin kysyttävä: missä luuraa 
sosiaalinen Eurooppa? 
 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Kriisissä ovat pärjänneet parhaiten ne Euroopan maat, joissa on vahva julkinen 
sektori ja vahva sosiaaliturva. Tässä on myös avain Euroopan aseman 
vahvistamiseksi globaalissa taloudessa. Euroopan vahvuus on hyvinvoiva, terve 
ja korkeatasoisesti koulutettu työvoima ja kansa.  
 
*                *                * 
 
Euroopan tieksi valittu tiukkaan talouskuriin perustuva politiikka ei toimi. 
Inhimillisin tie ulos kriisistä on pienituloisten kulutuskysynnän vahvistaminen ja 
uusien työpaikkojen luominen. Työttömyys ei poistu ja talous kohene köyhien 
toimeentuloa leikkaamalla. 
 
Eurooppaa riivaa työttömyys, ei inflaatio. Euroopan keskuspankilla on 
pakkomielle, inflaatiofetissi. Ennätystyöttömyyden oloissa inflaation pelko on 
liioiteltu. Keskuspankki ei täytä tarkoitustaan, jos nollainflaation seurauksena 
taloudellinen toimeliaisuus lamaantuu.  



 
 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Eurooppa ei pärjää globaalissa taloudessa ilman tiivistä yhteistyötä. Euroopan 
unionia on kehitettävä oikeudenmukaisemmaksi ja demokraattisemmaksi. 
Epäterve kilpailu jäsenmaiden välillä tulee estää.  
 
Suuri ongelma on eri maiden välinen verokilpailu. Euroopan sisällä toimii 
lukuisia veroparatiiseja. Esimerkiksi Irlannista käsin toimiva miljardiyritys 
Google maksaa tuloistaan vain 2,6 prosenttia veroa.  
 
Verokilpailussa voittajia ovat vain yksittäiset suuryritykset, mutta häviäjiä 
rehelliset pienet yritykset, jäsenmaat, ja koko Eurooppa. Vain jäsenmaiden 
riittävistä verotuloista huolehtimalla on sosiaalinen Eurooppa mahdollinen. 
Tarvitaan Euroopan laajuisia vähimmäisveroasteita. 
 
Toisena suurena ongelmana on epäterve kilpailu palkoista ja työehdoista. 
Työvoiman vuokrayritykset sijoittautuvat muodollisesti postilaatikkofirmoihin 
heikkojen työehtojen maihin, vaikka niiden kaikki toiminta tapahtuu muualla. 
EU:n sisämarkkinoiden tarkoitus ei voi olla kilpailla siitä, kuka kehtaa tarjota 
heikoimmat työehdot. Alipalkkaus on kiellettävä ja siitä on rangaistava. 
 
Kaikkein suurimpiin ongelmiin Euroopassa on johtanut pankkien ja 
finanssilaitosten epäterve kilpailu. Finanssisektorin hillitsemätön mellastaminen 
on aiheuttanut asuntokuplia, pankkikriisejä ja suurtyöttömyyttä. Riippumaton 
valvonta on välttämätöntä. Näistä syistä Eurooppaan tarvitaan pankkiunioni.  
 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen haitat voivat 
olla suuremmat kuin sen hyödyt. Sellaisia sopimusehtoja ei voi hyväksyä, jotka 
asettavat kansainväliset suuryritykset ihmisten hyvinvoinnin edelle. 
Vapaakauppasopimuksen investointisuoja ei saa estää hyvinvointivaltion 
vahvistamista tai ympäristön suojelua. Poliittinen paine ja kansalaisliikkeiden 
kritiikki saivat onneksi aikaan tuumaustauon sopimusneuvotteluissa. 
 
*                *                * 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Euroopan unionin suuria onnistumisia on se, että ihmiset voivat vapaasti hakea 
töitä unionin alueella. Opiskelijavaihto-ohjelmat edistävät nuorten kansainvälistä 
kanssakäymistä.  
 



 
Maahanmuutto vahvistaa taloutta, sillä se parantaa ikärakennetta ja lisää 
sosiaalista pääomaa. Avoimen maahanmuuttopolitiikan maat ovat unionin 
menestyneimpiä maita, Saksan ja Ruotsin taloudet ovat kiistatta Suomea 
vahvempia. 
 
Populistinen ja kansallismielinen oikeisto jyrsivät nuorten tulevaisuuden juuria 
kiistämällä maahanmuuton hyödyt. 
 
 
Arvoisa puhemies, 
 
Vasemmisto haluaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän Euroopan. Euroopan 
unionin suunnaksi on otettava kompassineulan sitkeästi osoittama suunta eli 
pohjoismainen hyvinvointimalli.  
 
Valinta Eurooppa-politiikassa ei ole kansallisvaltion ja liittovaltion välillä. 
Valinta on tehtävä inhimillisyyden ja ihmisvihan välillä. 
 
 
 
 
 


