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Enemmän Finlaysoneita, vähemmän Wahlrooseja

Hyvät ystävät,
Vappu on työn ja sen tekijöiden juhlaa.

Juhlatunnelma on monilta jo pidempään kuitenkin ollut poissa, kun
yritykset vähentävät väkeä eikä tilalle palkata tarpeeksi uutta
korvaavaa työvoimaa.
Nyt näyttää, että monien vuosien tuumailujen jälkeen
metsäteollisuus on vihdoin panostamassa raaka-aineensa
uudenlaiseen hyväksikäyttöön kotimaassa. Se on lupaava merkki,
valoa tunnelin päässä. Kenties nyt vihdoin luovutaan vanhaan
tuotantoon perustuvien tehtaiden ostelusta ulkomailta ja
panostetaan Suomenkin tulevaisuuteen.
Muutamakaan iso hanke ei kuitenkaan vielä riitä korvaamaan jo
menetettyä työtä. Tarvitaan lukuisia uusia kasvuun pyrkiviä pieniä ja
keskisuuria yrityksiä. Sitä varten meidän on pidettävä huoli
koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä perusrakenteesta.
Suomella on hyviä mahdollisuuksia puhtaassa teknologiassa,
resurssien käytön tehostamisessa ja biotaloudessa.

Energiataloudessa on mahdollisuus pyrkiä omavaraiseen,
tuontiriippuvuutta vähentävään kokonaisuuteen. Monipuolinen
uusiutuvan energian tuotanto tuo työtä kotimaahan. Kivihiilen ja
kaasun polton sijasta pitää hyödyntää omia biopolttoaineita ja
panostaa säästeliääseen energian käyttöön. Aina kun puhutaan
energiasta, niin pihiys on hyväksi.
Panostus asuntotuotantoon, liikenneverkon ylläpitämiseen ja
muuhun perusrakenteeseen olisi nyt erityisen edullista ja antaisi
välittömästi työtä monelle. Siitä syystä pitää erityisesti välttää
ylimitoitettuja ja väärin ajoitettuja säästöjä.

Hyvät toverit,
Menneinä vuosisatoina Suomeen tuli ulkomailta osaajia,
teollisuusmiehiä ja lukuisia taitavia käsityöläisiä. Silloin Suomi ei
vilissyt ulkomaalaisvihaa, vaan tulijat toivotettiin tervetulleeksi
rakentamaan tätä maata.
Sitä perua Suomessa ovat toimineet Finlayson, Fazer, Enso-Gutzeit
ja monet muut yritykset. He toivat Suomeen työtä ja tekivät
suomalaista osaamista tunnetuksi maailmalla. He myös arvostivat
suomalaista yhteiskuntaa.
Nykyisin elämme synkempää, itsekkyyden ja ahneuden täyttämää
aikaa. Ruotsiin elintasopakolaiseksi lähtenyt miljonääri Björn
Wahlroos osoitti kuinka vähän hän arvostaa Suomea ja suomalaista
yhteiskuntaa. Hänelle suomalainen yhteiskunta antoi osaavan
työvoiman, infrastruktuurin ja suuret voitot mahdollistaneen vakaan
toimintaympäristön.
Ahneellehan ei tunnetusti mikään riitä, saatikka ökyahneelle. Hän,
jos kukaan, on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rintamakarkuri.
Eurooppa ei pääse eteenpäin, jos maiden välinen verokilpailu
jatkuu. Emme pääse eteenpäin, jos veronkierto ja veroparatiisit
sallitaan. Tarvitaan Euroopan laajuisia vähimmäistasoja verotukseen
ja tarvitaan Pohjoismaista hyvinvointiajattelua kaikkialle
Eurooppaan. Enemmän Finlaysoneita, vähemmän Wahlrooseja.

Hyvät toverit,
Vappuna on syytä puhua myös kansainvälisyydestä ja rauhasta.
Jugoslavian hajoamissotien jälkeen olemme nyt ensi kertaa pitkään
aikaan sen ikävän tilanteen edessä, että Euroopassa yritetään
käyttää asevoimaa rajojen muuttamiseen.
Länsi-Eurooppa oppi karmealla tavalla 1930-luvusta ja toisesta
maailmansodasta, että kansallisvaltioihin linnoittautuminen ei ole
vain haitallista vaan suorastaan vaarallista. Toisen maailmansodan
jälkeen tavoitteeksi Euroopassa tuli rajojen koskemattomuus mutta
ennen kaikkea niiden mataloittaminen. Mitä enemmän ihmiset
liikkuvat rajojen yli, mitä enemmän on kaupan, tieteen, taiteen,
kulttuurin ja urheilun siteitä, sitä vähemmän painoa on historian
vääryyksiksi koetuilla rajoilla.
Euroopan yhdentymisen välineenä oli Länsi-Euroopan talousliitto,
josta sitten kehittyi suuren osan Eurooppaa kattava ja ilmeisesti yhä
laajeneva Euroopan unioni. Unionin alueella ei piirretä enää
miekalla rajoja uusiksi. Nyt ne rajat yksinkertaisesti ylitetään,
ohitetaan ja sivuutetaan. Huolestuttavaa on, että viime aikoina
kiihkokansalliset äänenpainot ovat voimistuneet, mutta niiden ei saa
antaa määrätä Euroopan suuntaa.
Kansallismielisyyden sijaan vasemmiston on aina ollut ja on yhä
oltava kansainvälinen. Meidän on katsottava kaikkia ihmisiä
yhdenvertaisina, ja korostettava niitä asioita, jotka meitä ihmisiä
yhdistävät. Kaikki me teemme työtä, opiskelemme, ystävystymme,
joskus vihaamme ja joskus rakastamme. Elämme samassa
Euroopassa – joudumme ja saamme jakaa sen. Kansojen
vastakkainasettelua, rasismia, asevarustelua ja sodanlietsontaa
emme saa hyväksyä.
Suomi on menestynyt koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan
luottamalla maltilliseen harkintaan. Olemme tietoisesti pysyneet
sotilasliittojen ulkopuolella. Tätä viisasta asennoitumista ei pidä
muuttaa.

Hyvät toverit,
Työnantajat ovat vähentämässä lakisääteisiä vapaapäiviä
kustannuksiin vedoten, koska ne rikkovat työviikkoa. Jo 70 vuotta
sitten esitti kokoomus eduskunnassa, että vappua vietettäisiin vain
joka kolmas vuosi. Ehdotus ei mennyt silloinkaan onneksi läpi.
Juhlikaamme nyt siis tänäkin vuonna vappua, kun vielä niin saamme,
olemme sen ansainneet.

