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Kesäkokouksessa Kotkassa ti 19.8.2014: 

  

Työtä ihmiset kaipaavat, ei aseiden kalistelua 

 

Hyvät edustajatoverit, 

 

Euroopassa kytee leviämisherkkä sota, jonka sammuttamiseen ei toistaiseksi ole löydetty keinoa.  

  

Ukrainan tapahtumiin on siksi välttämätöntä reagoida. Niiden sormien läpi katsominen merkitsisi Etyj:n ja YK:n 

periaatteiden täydellistä sivuuttamista. Valtioiden rajoja ei voi muuttaa yksipuolisesti ja vahvimman mielen mukaan.  

  

Lähes jokaisella Euroopan maalla on joku raja, jonka paikkaa joku toinen voi pitää vääränä. 

  

Tätä asiaa ei muuta se, että Ukrainan hallituksen politiikkaa ja toimia voi ja varmasti pitääkin arvostella. Myös sen 

poliittista koostumusta voi syystä pitää epätoivottavana. Vastuun Ukrainasta tulee kuitenkin olla ukrainalaisilla 

itsellään. Venäjän suorittamaa Krimin valtausta ja aseellisen kapinan lietsomista Itä-Ukrainassa ei oikeuta mikään 

Ukrainan hallituksen teko. 

  

Aseellisesti ei voi parantaa ihmisoikeuksia tai vähemmistöjen asemaa. 

 

*** 

Vasemmisto on rauhanliike. Emme halua paluuta 1930-luvun Eurooppaan, jossa tuottavien työpaikkojen ja 

hyvinvoinnin sijaan rahat, työvoima ja osaaminen haaskataan tuottamattomaan ja tuhoisaan asevarusteluun. 

Eurooppaan, jossa talous hiipuu ja kansallisuuskiihkon lietsonnalla kansat usutetaan toisiaan vastaan. Sellaiseen 

Eurooppaan meillä ei ole varaa. 

  

Ukrainan kriisissä on kaikkien ulkovaltojen toimien oltava sellaisia, jotka edesauttavat diplomaattista ratkaisua, 

eivätkä kärjistä konfliktia. Huonokin kompromissi on aina parempi kuin suuren eurooppalaisen maan suistuminen 

yhä laajenevaan väkivaltaan ja sotaan. 

  

Suomen on ilman muuta oltava mukana kaikissa sellaisissa toimissa, jotka edesauttavat tämän kriisin ratkaisua.  

Suomen Nato-jäsenyys ei helpottaisi yhdenkään ukrainalaisen asemaa. 

 

*** 

EU ja Yhdysvallat eivät ole ryhtyneet tukemaan Ukrainaa sotilaallisesti. Sen sijaan ne ovat tarttuneet 

talouspakotteisiin, joihin Venäjä on puolestaan vastannut vastapakotteilla. Toivottavasti tästä ei synny jatkuvaa 

kierrettä, joka vahingoittaisi vakavasti Euroopan taloutta ja koko maailmantaloutta. 

  

EU:n jäsenmaana Suomi voi osaltaan vaikuttaa siihen, että pakotteista olisi Suomelle mahdollisimman vähän 

haittaa. Ongelma käsillä olevassa kriisissä on se, että eniten hallaa Suomelle aiheutuu Venäjän asettamista 

vastapakotteista, joihin emme voi samalla tavalla vaikuttaa. 



 
  

Suomen tulee nyt yhdessä EU:n kanssa käydä pikaisesti läpi pakotteista aiheutuvat haitat eri yrityksille ja 

toimialoille sekä päättää syntyvien haittojen korvaamisesta. Hallituksen tulee myös jo budjettiriihen yhteydessä 

varautua tukemaan suomalaista elintarviketeollisuutta työpaikkojen turvaamiseksi. 

  

On kaikkien etu, jos pakotteet jäävät lyhytaikaisiksi. Venäjä on saatava takaisin mukaan normaaliin 

eurooppalaiseen kanssakäymiseen. Vaikka tavoite voi nyt näyttää kaukaiselta, ei sitä saa hukata tavoittamattomiin 

– jyrkillä puheilla, sotilaallisella uholla ja vastakkainasetteluilla. 

 

*** 

Katseiden ollessa tiiviisti Euroopassa, on samanaikaisesti tapahtumassa suuri humanitaarinen katastrofi Syyriassa ja 

Irakissa. Ulkovaltojen sekaantuminen ja sisällissodan lietsominen ovat levittäneet väkivaltaisuudet Syyriasta Irakiin 

ISIS -ääriliikkeen muodossa. 

  

Myös Israel on osoittanut jälleen kerran sokeaa uskoaan väkivaltaan. Käynnissä olevassa hyökkäyksessä Gazaan on 

siviiliuhreja kohta kaksituhatta. Mikään ei oikeuta tällaiseen piittaamattomuuteen siviilien hengestä. 

  

Samat tahot, jotka oitis ovat valmiita koviin pakotteisiin Venäjää kohtaan, vaikenevat kun kyse on väkivaltaa 

harjoittavasta Israelista. Muiden mukana myös Suomi käy mittavaa asekauppaa Israelin kanssa. Suomen on 

välittömästi jäädytettävä asekaupat Israelin kanssa, kuten Espanjassa ja Iso-Britanniassakin jo harkitaan. 

  

Kuinka pitkälle Israelin annetaan mennä Gazassa, ennen kuin EU asettaa sillekin talouspakotteita? 

  

Nyky-Israelilla ei ole vastassaan suurien arabimaiden armeijoita, vaan ainoastaan kurjuuteen syösty Gazan ja 

Länsirannan siviiliväestö. Tämän väestön ihmisoikeusongelmia ei sotilaallisesti ratkaista.  

  

Sotilaallisen voiton Israel sai jo vuonna 1967. Israelin olisi siis jo vihdoin päätettävä, onko se valmis rauhan 

edellyttämiin kompromisseihin.  

  

Ilman palestiinalaisten oikeuksien tunnustamista ei Lähi-idän konflikti lopu. Ratkaisu on kaksi valtiota, jossa 

Palestiinalle annetaan aito itsenäisyys vuoden 1967 rajoja noudattaen, ja Israel luopuu kansainvälisen oikeuden 

vastaisista siirtokunnista Länsirannalla. 

  

Toinen vaihtoehto on yksi valtio, jossa palestiinalaisista Gazassa ja Länsirannalla tehdään täysivaltaisia Israelin 

kansalaisia. Täydet kansalaisoikeudet pitäisivät sisällään äänioikeuden Israelin parlamentin Knessetin vaaleissa.  

Välitila – jossa palestiinalaisilla ei ole valtiota eikä oikeuksia – takaa ainoastaan konfliktin jatkumisen. 

 

*** 

 

 

 

 



 
Hyvät toverit, 

  

Euroopan ohella alkaa meillä kotimaassakin väreillä kesän jälkeen ja eduskuntavaalien lähestyessä. Alexander 

Stubbin (kok.) tynkähallitus väittää jo kovasti olevansa eläkeläisten asialla, nyt kun eläkkeisiin on luvattu 

kymmenen euroa lisää.  

  

Stubbin nuori hallitus kärsii varhaisiän dementiaa. Kataisen hallitus päätti juuri keväällä rajusta yli 300 miljoonan 

euron leikkauksesta eläkkeisiin ja muihin sosiaalietuuksiin. Nyt eläkeläisille annetaan kymppi takaisin, mutta 

työttömät, opiskelijat ja lapsiperheet eivät saa juurikaan mitään. 

  

Paljon mainostettu eläketulovähennyksen korotus on puolestaan vain indeksitarkastusten yhteydessä tehtävä 

verotaulukon muutos. Ilman sitä eläkkeet olisivat leikkautuneet. Kyse ei suinkaan ole mistään yllätyslahjasta 

eläkeläisille, vaan täysin normaalista verotuksen taulukkotarkastuksesta. 

*** 

Toivotan kaikille kokoukseen osallistujille oikein hyvää kokousta ja antoisia keskusteluja! 

 


