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KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fiKotimaa
Sari Essayah’n mukaan KD:lla on tehtävä kriisien vaivaamassa ajassa

”Ei ole kristillisdemokraattista vetäytyä vastuusta”
– Toivon, että 
meidän oma väki 
pystyisi näke-
mään sen, missä 
maailmanajassa 
ja tilanteessa pää-
töksiä joudutaan 
nyt tekemään, Sari 
Essayah sanoo.

Samuli Rissanen

Euroopan laajuisen pank-
ki- ja velkakriisin hoito on 
ollut eurokriittisille kris-
tillisdemokraateille kova 
pala nieltäväksi. Hallitus-
vastuun aikana kannatus 
on tippunut kuin kivi ja 
puoluetta arvostellaan ta-
kinkääntämisestä. Puolu-
een presidenttiehdokuutta 
harkitseva europarlamen-
taarikko Sari Essayah 
on seurannut tapahtumia 
Brysselistä käsin hämmen-
tyneenä. Toimi Kankaan-
niemen eroon kumuloi-
tunut tyytymättömyys on 
hänen mukaansa ymmär-
rettävää, vaikka johtopää-
tökset ovatkin hänestä ol-
leet vääriä.

Mitä Toimille tapahtui?

– Olen ennenkaikkea su-
rullinen Toimin lähdöstä, 
sillä hän palveli puoluet-
ta pitkään kunniakkaasti. 
Hän on ollut minulle tär-
keä esikuva politiikassa, 
Essayah sanoo.

– Samalla olen hämmen-
tynyt ja mietin, että mitä 
hänelle on mahtanut ta-
pahtua näin lyhyessä ajas-
sa hallitusneuvottelujen ja 
puoluekokouksen jälkeen. 

– Sitäkin mietin, että em-
mekö me nähneet merkke-
jä etukäteen ja olisiko niis-
tä ollut mahdollista kes-
kustella etukäteen. Herää 
myös kysymys, onko vaali-
en jälkihoito näin pienessä 
puolueessa riittävän hyväl-
lä tolalla, Essayah pohtii.

Kritiikissä on paljon 
politikointia

Essayah toivoo, että oma 
porukka ymmärtäisi, kuin-
ka kriittisessä tilanteessa 
päätöksiä joudutaan nyt 
tekemään. Samalla hän 
muistuttaa siitä, että puo-
luetta kohtaan osoitetussa 
kritiikissä on ollut paljon 
pelottelua ja politikointia. 

– Ihmettelen sitäkin, että 
missä kohtaa KD:n takki 
olisi kääntynyt. Emme teh-
neet eurokriisin hoitami-
sesta kynnyskysymystä eikä 
hallitus ole lapioinut rahaa 
Eurooppaan. Yhtään euroa 
ei ole keväisen Portugalin 
jälkeen Suomesta lähtenyt 
lainamuotoisena tukena.

Essayah kehottaakin ot-
tamaan asioista selvää, sil-
lä propagandaa on helppo 
levittää, jos oikeaa tietoa 
ei ole.

Paradoksaalista on se-
kin, että Europan unio-
nissa on puolestaan kriti-
soitu Suomen hallituksen 
tiukentunutta eurolinjaa. 
Sisäministeri Päivi Rä-
säsen otteet Schengen-
kysymyksessä ja toisaalta 
vaatimukset vakuuksista ja 
omien pelimerkkien mak-
samisesta on unionissa tul-
kittu populistisiksi. 

Essayah’n mukaan uu-
denlainen, tiukentunut 
rooli ei ole Suomelle hai-
taksi, sillä unionin netto-
maksajana ja hyvin talou-
tensa hoitaneena euromaa-
na Suomella on varaakin 
asettaa ehtoja.  

Oppositiotaival painaa 
yhä asenteissa

Essayah arvioi, että puo-
lueen pitkä taival opposi-
tiossa vaikuttaa edelleen 
poliittiseen asennoitumi-
seen. Oppositiossa on help-
po keskittyä kritisoimaan 
vaikeita päätöksiä. Kriisiy-
tyneen Euroopan hullua 
vuotta sen ytimestä seuran-
neen Essayah’n mukaan nyt 
ei ole aika jäädä sivustakat-
sojaksi, sillä nimenomaan 
nyt tarvitaan selväjärkisiä 
poliitikkoja päätöksenteon 
keskiöön.

– Nyt ei ole kristillistä 
vetäytyä vastuusta, vaan on 
käytettävä ne mahdollisuu-
det, mitä on, vahingollisen 
kehityksen estämiseksi.

Pelko ei kuulu 
vastuunkantoon

Tosiaalta, kristittyjen suh-
tautuminen Euroopan 
unioniin ei ole kriittinen 
ainoastaan sen vuoksi, että 
projektissa näkyy juuri nyt 
epäonnistumisen merkkejä. 
Essayah’n mukaan syyt ovat 
syvemmällä; monen mieles-
sä väijyy edelleen opetukset 
antikristillisestä unionista. 

– Itsekin äänestin aika-
naan unioniin liittymistä 
vastaan. Kannattaa kuiten-
kin muistaa se, että tällä het-
kellä olemme  suomalaisten 
demokraattisella päätöksellä 
unionin jäseniä ja tässä tilan-
teessa meidän tehtävämme 
on vaikuttaa unionissa niin, 
ettei esimerkiksi meidän vas-

tustamaamme liittovaltioke-
hitystä pääsisi syntymään.

Essayah’n mukaan on 
aina ollut kristillisten arvo-
jen mukaista kantaa vastuu-
ta. Pelko ja pään paneminen 
pensaaseen eivät sen sijaan 
kuulu raamatulliseen näke-
mykseen vastuunkannosta.

– Itse ajattelen usein tässä 
kohtaa Vanhan Testamentin 
Danielia, Joosefia ja Esteriä, 
jotka joutuivat vaikeana ai-
kana vieraan vallan alaisuu-
dessa suorittamaan vastuul-
lista tehtävää, josta riippui 
koko kansan hyvinvointi. 
He eivät eristäytyneet tai 
paenneet vastuuta vaan toi-
mivat menestyksekkäästi 
arvoistaan tinkimättä sen 
hallinnon parhaaksi, jonka 
alaisuudessa elivät.

Sari Essayah on ollut Suomelle ja KD:lle monen riemun aihe. 
Eurovaaleissa 2009  hän nappasi liki 54 000 ääntä ja pusersi 
itsensä läpi kaikkien yllätykseksi. Presidenttiehdokkuus saat-
taisi tuoda hyvää näkyvyyttä tulevia vaalitaistoja ajatellen.

– Eurooppa on paniikissa. 
Pankkisektori on vakavis-
sa vaikeuksissa ja ratkaisut 
myöhässä. 

Kristillisdemokraattien 
europarlamentaarikko Sari 
Essayah’lla ei ollut muka-
naan hyviä uutisia Euroo-
pasta, kun hän piipahti 
KD:n eduskuntaryhmässä 
kertomassa Brysselin kuu-
lumisia. 

Päinvastoin: paniikkinap-
pulaa painavat euroedusta-
jat heittelevät istuntosalissa 
jo melkein mitä ehdotuksia 
tahansa, jotta pankkisek-
torin romahdus ja velka-
kriisi saataisiin taltutettua. 
Essayah’n mukaan Suomen 
kannattaakin tehdä lujasti 
työtä omien tavoitteidensa 
eteen. 

–Hallitus on toistaiseksi 
onnistunut hyvin linjauksis-
saan, joissa on pidetty kiinni 
yksimielisyyden vaatimuk-
sesta sekä siitä, ettemme 
vastaa toistemme veloista 
esimerkiksi yhteisten velka-
kirjojen muodossa.

”Integraation syventä-
minen ei ratkaise kriisiä”

Essayah’n mukaan on hyvä, 
että jo hallitusohjelmassa 
lähdettiin linjaamaan sie-
dettävän ja epäsiedettävän 
raja Euroopan velkakriisin 
hoidossa. Hän pitää toden-
näköisenä, että esityksiä 
eurobondeista ja muista uu-
sista instrumenteista kriisin 
taltuttamiseksi nähdään 
vielä tämän syksyn EU-ko-
kouksissa. 

Essayah’n mukaan integ-
raation syventäminen ei ole 
ratkaisu Euroopan velka- 
tai pankkikriisiin vaan se 
on nimenomaan federalisti-
sempaa Eurooppaa havitte-
levien agendalla.

– Pankkikriisin ja velka-
kriisin hoitokin pitäisi pys-
tyä erottamaan toisistaan, 
Essayah muistuttaa.

Hänen mukaansa kil-
pailukyvyn ja työllisyyden 
parantaminen on ainut tie 
kriisistä ulos. 

Samuli Rissanen

Essayah’n 
ehdokkuus 
presiden-
tinvaalissa 
ratkeaa pian
Kristillisdemokraattien 
toiveet omasta presi-
denttiehdokkaasta ovat 
kohdistuneet elokuun 
puoluekokouksesta läh-
tien europarlamentaa-
rikko Sari Essayah’aan. 
Europarlamentaarikko 
itse suhtautuu asiaan 
tyynesti, mutta lupaa 
kertoa päätöksestään 
aivan näinä päivinä. 
Marraskuun alkupuo-
lella kokoontuvan puo-
luehallituksen on jo tie-
dettävä, onko Essayah 
käytettävissä.

– Ehdokkaana keskit-
tyisin varmasti enem-
män pohtimaan eväitä, 
joiden avulla Euroopan 
pankki- ja velkakriisistä 
päästäisiin eteenpäin. 
En haluaisi, että kes-
kustelu jäisi pelkästään 
siihen poteroon, että 
kuka teki 1990-luvulla 
virhepäätöksiä. Katseet 
pitäisi nyt olla suunnat-
tuna eteenpäin, Essa-
yah sanoo. 

Samuli Rissanen

– Euroopassa on nyt painettu paniikkinappulaa pankkisektorin vaikeuksien vuoksi, europarlamentaarikko Sari Essayah 
sanoo. Hän piipahti viime viikolla eduskuntaryhmässä kertomassa KD:n kansanedustajille Brysselin kuulumisia. 

”Nyt on hyvä miettiä, missä 
menee siedettävyyden raja”


