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Visio paremmin 
toimivasta EU:sta

- Paremmin toimivas-
sa EU:ssa sisämarkkinat 
ovat aidosti avoimet. Kun 
USA:ssa yritys tekee kek-
sinnön ja aloittaa sen tuo-
tannon ja myynnin, sillä on 
heti mahdollisuus saavuttaa 
monen sadan miljoonan 
ihmisen markkinat. Sen si-
jaan meillä on yhä  pitkälti 
27 maan markkina-alueet, 
joille jokaiselle tuote pitää 
lanseerata erikseen. Olisi 
suuri etu, jos suomalainen 
pienyritys saisi tuotteensa 
heti koko EU:n 500 miljoo-
nan ihmisen ostovoimaisille 
markkinoille. Nyt käy liian 
usein niin, että parhaim-
pien keksintöjen valmistus 
kannattaa aloittaa USA:ssa, 
toteaa Sari Essayah.

Hänen mielestään sellai-
sen avoimen vientitalouden 
kuin Suomen etu on EU:n 
sisämarkkinoiden kehittä-
minen edelleen ja turhien 
viennin esteiden purku niin 
tavaroiden kuin palvelujen 
ja erityisesti digitaalisten 
tuotteiden kaupalta.

- Samaan markkinoiden 
pirstaleisuuteen törmäsin, 
kun tein mietintöä yhte-

näisen euromaksualueen, 
SEPA:n, luomisesta. Kun 
kaikissa maissa on omat 
maksujärjestelmänsä, eivät 
toisten maiden pankit voi 
tulla esteittä kilpailemaan 
asiakkaista. Yritys ei pärjää 
yhdellä pankkitilillä vaan 
tarvitsee jokaiseen maa-
han oman pankkiyhteyden. 
Tämä johtaa tehottomuu-
teen. Euroopan talous me-
nettää kymmeniä miljardeja 
euroja vuosittain, harmitte-
lee Sari Essayah.

Lisäarvoa talouteen 
ja työllisyyteen

Sari Essayahin visiossa sosi-
aaliset mrkkinataloudet toi-
mivat ihmisen hyvinvoinnin 
parhaaksi.

- Nykyään puhutaan pal-
jon yritysten toimintaym-
päristöistä ”ekosysteeminä”.  
Ekosysteemit kilpailevat 
keskenään. Yrityksille tär-
keä kilpailutekijä on siis 
koko ympäröivä yhteiskun-
ta, sen liikenne- ja tietolii-
kenneyhteydet, tekninen 
taso, väestön koulutustaso, 
terveystaso ja moraali, kyvyt 
ratkaista ristiriitoja, ympä-
ristön suojelun taso jne.

Tällaisessa ekosysteemi-
kilpailussa suomalainen 
yhteiskunta on toistaiseksi 
pärjännyt ja voimme mo-
nessa asiassa toimia mallina 
muille EU:n jäsenmaille.

- Tulee vielä määrätietoi-
semmin edistää innovatiivi-
sia ratkaisuja, joiden avulla 
yhteiskunta voi ja toimii 
paremmin kansalaisten 
hyvinvoinnin takaamisek-
si. Yhteiskunnat kehittyvät 
ekosysteemeinä, kun ne 
kilpailevat parhaista rat-
kaisuista ja oppivat niitä 
toisiltaan.  Tällainen EU 
kannustaa kaikki jäsenmaat 
kehittymään, muuttamaan 

rakenteitaan, tehostamaan 
toimintaansa, visioi Essa-
yah. Se on koulutukseen, 
tutkimukseen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin perustuva 
yhteistyön alue. 

Jokaisella jäsenmaalla 
vastuu itsestään

Sari Essayah suhtautuu 
kriittisesti kaikkiin toimiin, 
jotka heikentävät jäsenmai-
den vastuuta kehittää omia 
toimintaympäristöjään.

- Tällaisia ovat jäsenmai-
den velkojen ottaminen 
yhteisvastuuseen, tapahtuu 
se sitten eurobondien tai 
Euroopan keskuspankin 
kautta, tai kasvattamalla 
EU-budjettia jäsenmaiden 
budjeteista leikkaamalla. 
Tällainen kehitys tulonsiir-
toliittovaltioksi loisi moraa-
likatoa ja tehottomuutta. 
Päinvastoin kaikkien jäsen-
maiden tulee vastata omas-
ta yhteiskunnastaan, omista 
kilpailuedellytyksistään, 
omasta velanotostaan ja ve-
lanmaksustaan, linjaa Sari 
Essayah.

- Sama pätee yrityselä-
mään. Nyt välttämättömiä 
rakenneuudistuksia viivytel-
lään, kun osassa EU-maista 
epäsuorien valtiontukien 
avulla pidetään tehotto-
muutta pystyssä.

Olemme maailmanlaajui-
sessa kilpailussa ja meidän 
on pakko muuttua.

- Tehokkuutta tavoitteleva 
EU ei estä yhteistyötä, vaan 
edistää sitä, koska vertais-
paineessa syntyy pakko etsiä 
yhdessä toisten kanssa par-
haita ratkaisuja, jos omat 
rahkeet eivät riitä.

- Silloin kilpaillaan omal-
la työllä ja toimeen tart-
tumalla, eikä eletä toisten 
kustannuksella, tiivistää 
Sari Essayah.

Tarvitsemme vi-
sion paremmin 
toimivasta Euroo-
pan Unionista, 
joka liittovaltio-
kehityksen sijaan 
keskittyy tuomaan 
lisäarvoa jäsen-
mailleen, sanoo 
Euroopan parla-
mentin jäsen Sari 
Essayah (KD, EPP).
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Bruttokansantuote, 
bkt, ei mittaa ympä-
ristön tilan heiken-
nyksiä talouden 
kasvaessa. 

-  Kun alkoholin ongelma-
käyttö lisääntyy kasvaa bkt 
paitsi alkoholin myynnin 
kautta, myös sairaaloiden, 
päihdehuollon ja oikeuslai-
toksen kuluina, toteaa Sari 
Essayah.

Bkt ei kerro välttämät-
tä hyvinvoinnin kasvusta. 
Siksi sille on yritetty löytää 
täydentäviä yhteiskunnan 
tilan ja kehityksen mitta-
reita. Talousvaliokunnassa 
Sari Essayah edustaa EPP-
ryhmää varjoesittelijänä 
lausunnossa ”BKT ja muut 
indikaattorit - edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa”.

- Kannustan komissiota 
kehittämään eri jäsenmais-
sa yhteismitallisiin tilasto-
tietoihin perustuvia indi-
kaattoreita, jotka mittaavat 

taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristön kehitystä luo-
tettavasti, selvittää Essayah.

Sari Essayah on myös 
valmistelemassa työelämä-
valiokunnassa lausuntoa 
koskien väestörakenteen 
muutosta ja sen vaikutuksia 
EU:n tulevaan koheesiopo-
litiikkaan.

- Ikääntyminen unionin 
alueella on nopeinta Suo-
messa. Mielestäni tämä tu-
lee ottaa huomioon kohee-
siorahastoissa. Nyt ainoa 
jakoperuste on bkt, jossa on 
jyrkät porrastukset. Mieles-
täni bkt-kriteerin tulisi olla 
liukuva, linjaa Essayah.
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- Kannattamatto-
mat postipalvelut 
tulee rahoittaa pos-
tiyrityksiltä kerä-
tyillä maksuilla eikä 
verovaroin, vaatii 
europarlamentaa-
rikko Sari Essayah. 

Komissaari Michel Barnier 
totesi tämän olevan mah-
dollista, kun hän vastasi 
Essayahin komissiolle esit-
tämään kirjalliseen kysy-
mykseen.

Postipalvelut avataan kil-
pailulle täysimääräisesti tä-
män vuoden loppuun men-
nessä uudella postidirektii-
vin mukaisella postilailla. 

- Suomessa on vaarana, 
että kilpailu kiinnostaa aino-
astaan tiheimmin asutuilla 
kaupunkialueilla, joista poi-
mitaan taloudellinen hyöty. 
Sen sijaan  harvaan asuttu-
jen alueiden postinjakelun 
kustannukset jätetään yleis-
palveluvelvoitteen haltijalle 
Itellalle. Tilanteesta uhkaa 
tulla suorastaan absurdi. 
Nykyinen kannattava posti-
toiminta riskeerataan, jotta 
muutama yritys pääsee te-
kemään voittoa kaupunkien 
kannattavista markkinoista 

ja sitten kannattamattomia 
postipalveluja ollaan valmii-
ta tukemaan verovaroista. 
Tätä voi olla vaikea selittää 
veronmaksajille.

- Tappiollisen toiminnan 
rahoittamista verovaroista 
ei voi pitää nykyisessä jul-
kisten talouksien tilassa jär-
kevänä, toteaa Sari Essayah.

- Sen sijaan komissaari 
Michel Barnier vastaukses-
saan näytti vihreää valoa 
mm. kaikilta alan toimijoil-
ta kerättävälle korvausra-
hastolle eikä sulkenut pois 
myöskään hallinnolisia tai 
veroluonteisia maksuja. 
Komissaari teroitti, että di-
rektiivissä ei säädetä väli-
neistä, joilla postipalvelujen 
tarjoajilta maksuosuudet 
kerätään, vaan siinä sääde-
tään periaatteista, joita on 
noudatettava. Tämän vuoksi 
määritettäessä maksuosuuk-
sia voidaan käyttää esim. 
markkinaosuuksia tai muu-
ta objektiivista perustetta, 
kommentoi Sari Essayah.

- Sen sijaan valtiontu-
kiin komissio suhtautuu 
nihkeästi. Valtiontuesta 
yleispalveluvelvoitteen täyt-
tämiseksi on ilmoitettava 
komissiolle ja sille on saa-
tava lupa ennen kuin sitä 
voidaan maksaa, toteaa Sari 
Essayah.

Kermankuorijayrityksille
rahoitusvastuupostipalveluista

Ympäristö

Velka

Brutto-
kansan-
tuote

Hyvinvointi

24.725.374.205

Lisäähyvinvointimittareita

- Saksa maksaa paljolti EU:n viulut ja siksi on ymmär-
rettävää, että se ei voi sietää vapaamatkustajia. Suomi on 
myös nettomaksaja ja meidänkin etujemme mukaista on 
tiukka taloudenpito, toteaa Sari Essayah, joka on aktiivi-
nen Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa.

- Myös Saksan ja Saksan kristillisdemokraattien linja, 
jonka mukaan EU:n budjetti pidetään pienenä, noin 1% 
osuutena bruttokansantuotteesta, sopii minulle.

Talousvaliokunta käsittelee paraikaa EU-maiden talou-
den sääntelypakettia.

- Kannatan Merkelin esittämiä tiukkoja sanktioita talo-
utensa löysästi hoitavia maita kohtaan. Mielestäni on hyvä, 
että liittokansleri on viime aikoina korostanut perussopi-
muksen 125 pykälää, jonka mukaan EU eikä mikään sen 
jäsenmaa saa ottaa toisten jäsenmaiden velkoja kannetta-
vikseen, sanoo Essayah.

Hän toivoo, että EU olisi valvonut ja vaatinut kasvu- 

ja vakaussopimuksen tinkimätöntä noudattamista jo 
aiemmin.

- Silloin olisimme selvinneet Kreikan kriisistä selkein 
säännöin, eikä oltaisi luotu tai luomassa talousmekanis-
meja, jotka ovat jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja 
perussopimusten kannalta kyseenalaisia. 

Monet vasemmistossa ja vihreissä vaativat, että Saksa 
löysäisi talouspolitiikkaansa. 

- Mielestäni Saksa on tehnyt esimerkillisesti pitäessään 
palkkakehityksen kurissa ja parantaessaan kilpailukyky-
ään. Suomenkaan ei pidä ampua itseään jalkaan vaan nou-
dattaa tiukkaa taloudenpitoa, neuvoo Sari Essayah.

- Suomeen ja Saksaan vientimaina puree pahasti, kun 
USA devalvoi painamalla dollareita. Mielestäni G20-mai-
den tulee yhdessä IMF:n kanssa päästä sopimukseen va-
luuttatasapainosta ja estää valuuttasota, jossa kaikki vuo-
rotellen devalvoivat, ehdottaa Essayah.

Sari Essayah kannattaa tiukkaa talouslinjaa jäsenmaiden velkakierteen katkaisemiseksi. Unionin jäsenmaiden talouksien 
sääntelypakettia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa.

Sari Essayah samoilla EU-linjoilla Angela Merkelin kanssa

”Kannatantiukkaataloudenpitoa”
Liittokansleri Angela Merkelin tiukka linja taloutensa huonosti hoitavia maita koh-
taan osuu oikeaan, sanoo europarlamentaarikko Sari Essayah.

EPP-ryhmä



Sari Essayah’n 
työpäivä Stras-
bourgissa on 
pitkä.

7:30-7:45 Avustajan ja har-
joittelijan kanssa hotellilta 
parlamentille.

8:00-9:00 Talouskomissaa-
ri Olli Rehnin aamiainen 
suomalaismeppien kanssa. 
Kun Rehn edustaa komis-
siota Strasbourgin täysis-
tunnossa, hän yleensä tapaa 
kaikki 13 suomalaismeppiä 
aamiaisella. Siinä käsitellään 
luottamuksellisesti ajankoh-
taisia kysymyksiä, kuten Ita-
lian ja Kreikan kriiseistä.

– Yhteydenpito on tär-
keää, totesi Sari kokouksen 
jälkeen, mutta harmitteli, 
kun joutui jättämään väliin 
samaan aikaan kokoontu-
van rukousaamiaisen. 

Keskiviikkoaamuisin ko-
koontuu nimittäin parikym-
mentä meppiä ja muutama 
muu aktiivinen kristitty, 
kuten puhemies Buzekin 
avustaja. Yksi mepeistä val-
mistelee lyhyen Raamatun 
tekstin, josta keskustellaan, 
minkä jälkeen rukoillaan eri 
rukousaiheiden puolesta. 

Brysselissä on vuosittain 
myös iso rukousaamiainen. 
Sari on yksi sen koollekut-
sujista ja toinen tilaisuuden 
juontajista tänä vuonna. 
Paikalle odotetaan 300 osal-
listujaa.

9:15-10:25 toimistossa val-
mistautumista neuvottelui-
hin, sähköpostien läpikäyn-
tiä.

– Sähköposteja tulee 50-
200 päivässä, aivan liikaa, 
huokaa Sari Essayah.

Päivän äänestyslistat tu-
levat sähköpostiin noin 
klo 10 EPP-ryhmältä. Sari 
äänestää joskus eri tavoin 
kuin ryhmä esittää. Hän käy 
avustajan kanssa läpi EPP:n 
äänestyssuositukset.

Täysistunnon seuraami-
seksi tv on päällä ja suomen-
kielinen tulkkaus kuuluu 
työskentelyn taustalla.

10:30-11:50 Neuvottelu 
kompromissiesityksistä kos-
kien direktiiviehdotusta yri-
tysten kolmansista maista 
tulevien työntekijöiden si-
säisiä siirroista. Pressikahvi-
lassa paikalla noin 15 edus-
tajaa kuudesta poliittisesta 
ryhmästä.

– Monelle isolle firmalle, 
kuten Nokialle, on tärke-
ää saada helposti siirrettyä 
työntekijöitä EU:n ulkopuo-
lisista yksiköistä EU:n sisä-
puolisiin yksiköihin, toteaa 
Sari Essayah.

Erityisesti halutaan siir-
rellä johtotason henkilöitä, 
asiantuntijoita ja korkea-
koulutettuja harjoittelijoita.

– Suomessa on mel-
ko joustava järjestelmä jo 
nyt, mutta monissa muissa 
maissa on aikamoista byro-
kratiaa. Nyt on tarkoitukse-
na saada yhtenäiset säännöt 
koko EU:n alueelle, onhan 
esimerkiksi Nokialla eri 
EU-maissa yksiköitä, joihin 
avainhenkilöiden siirto esi-
merkiksi USA:n tai Intian 
yksiköstä voi olla hankalaa.

Työllisyyden ja sosiaali-
asioiden valiokunta (EMPL) 
antaa yritysten sisäisistä 

Mepin työpäivä Strasbourgissa

Tapaamisia, neuvotteluja, sähköposteja ja rukoustakin

siirroista lausunnon. Sen sai 
tehtäväkseen toinen suoma-
lainen, Liisa Jaakonsaari 
(SD).  Saadakseen lausun-
non taakse enemmistön, 
hänen tulee kuitenkin teh-
dä kompromissit muiden 
ryhmien, varsinkin EPP:n 
edustajan Essayah’n kanssa.

– Suomessa asumisperus-
teisen sosiaaliturvan piiriin 
kuuluvat yleensä yli vuoden 
maassa asuvat, joten tämä 
direktiivi ei ole yhtä hankala 
siltä kannalta kuin samaan 
aikaan käsittelyssä oleva di-
rektiivi kausityöntekijöistä, 
joka uhkaa avata kaiken so-
siaaliturvan lyhytaikaisesti-
kin maahan tuleville työnte-
kijöille, selvittää Essayah.

12-12:50 Äänestykset, ää-

nestyslistalla 11 asiaa, joissa 
äänestyksiä 157 kpl. Äänes-
tys suoritetaan useimmiten 
kättä nostamalla, mutta 
tärkeissä kohdissa äänestys-
nappia painamalla, jolloin 
saadaan tarkka tulos ja jää 
tilastomerkintä miten kukin 
on äänestänyt.

13:30-14:00 Iranilaisten 
omantunnon takia vangit-
tujen naisten kokous Iranin  
ihmisoikeustilanteesta.

– Olen ollut paljon yhte-
ydessä Iranin vainottuihin 
oppositioedustajiin, varsin-
kin Irakissa sijaitsevan Ash-
rafin pakolaisleirin puolus-
tamiseksi, toteaa Essayah.

14:30-15:30 SEPA-ase-
tuksen kolmikantaneuvot-

teluun valmistautuminen 
parlamentin eri puolueista 
koostuvan neuvotteluryh-
män kesken. 

Sari Essayah valmisteli 
kompromissiesitykset, ja haki 
niihin yhteistä kantaa viiden 
puolueryhmän kesken.

A-studio ja SEPA-
kolmikantaneuvottelu

15:30-15:35 A-studio lyhyt 
haastattelu Sarin saamasta 
hyvästä välitodistuksesta 
meppinä.

15:35-18:45 SEPA-asetuk-
sen kolmas kolmikantaneu-
vottelu, jossa väännettiin 
kättä lopullisista kompro-
misseista. Neuvostoa edusti 
puheenjohtajavaltio Puo-

lan ministeri avustajineen, 
komissiota maksuliiken-
neosaston johtaja avustaji-
neen, parlamentin puolelta 
läsnä olivat eri poliittisten 
ryhmien edustajat ja puhet-
ta johti Sari Essayah.

– Suomi on ollut edelläkävi-
jä siirryttäessä euromaksujen 
uuteen maksuliikennejärjes-
telmään, SEPA-maksuihin. 
Sen sijaan muualla Euroo-
passa on hidasteltu siirtymis-
tä kansallisista maksujärjes-
telmistä yhteen yhtenäiseen 
tapaan välittää tilisiirtoja ja 
suoraveloituksia. 

– Parlamentissa saimme 
läpi paljon parannuksia 
alkuperäiseen komission 
esitykseen. Parin vuoden 
kuluttua ei esimerkiksi tar-
vita enää BIC-koodeja, vaan 

pelkkä IBAN-tilinumero 
riittää, iloitsee Sari Essayah.

– Työ jatkuu vielä ensi vii-
kolla.

Monelle toimijalle uusi 
yhtenäinen järjestelmä tuo 
aluksi vain investointikus-
tannuksia ja avaa markkinat 
ulkopuoliselle kilpailulle, 
mikä selittää siirtymisen hi-
tautta.

– Nyt pakotamme kaikki 
toimijat siirtymään kah-
den vuoden kuluessa. Juuri 
kilpailun avautuminen tuo 
vuosittain kymmeniä mil-
jardeja säästöjä EU:n talo-
udelle, kun maksuliikenne 
tehostuu ja halpenee.

Erityisesti Suomelle on 
hyvin tärkeää saavuttaa 
avoimet yhtenäismarkki-
nat eri aloilla. Kun vuoden 
urakkaa katsoo taaksepäin,  
Essayah on tyytyväinen.

– Lobbareiden kiinnostus 
oli valtava, kun tein mietin-
töä SEPA:n tulevaisuudesta. 
Toimistollani kävi puoli-
sen sataa vierailijaryhmää 
komissaari Barnierista 
Euroopan keskuspankin 
maksuliikennejohtajaan, eri 
pankkiryhmien ja suurim-
pien pankkien edustajista 
yritysten ja kuluttajien kat-
tojärjestöihin. 

– Hienoa, että vuoden 
kestänyt urakka on nyt lop-
pusuoralla. Lopullinen ää-
nestys täysistunnossa on 
joulu- tai tammikuussa.

Ryhmäkokous 
vaihtui illalliseen

18:00-20:00 Strasbourgis-
sa on joka ilta EPP-kokous, 
jossa parlamentin suurin 
ryhmä päättää kannastaan 
seuraavan päivän äänestyk-
siin. Sari ei nyt ehdi.

19:30 lähtö illalliselle, jos-
sa Finanssialan keskusliitto 
esittää mepeille näkemyk-
siään isoista lainsäädäntö-
hankkeista, joita on tulossa 
talousvaliokunnan ruoditta-
viksi.

– Niitä on yhteensä yli 
30, jos kaikki tämän ja ensi 
vuoden hankkeet lasketaan 
mukaan. Yhtenä tärkeiden 
joukosta on SEPA:an siirty-
minen, josta itse olen parla-
mentin puolesta vastuussa.

– Ehkä Suomeenkin tulee 
kaikuja merkillisistä lyhen-
teistä MAD, MiFid, Basel3 
ja CRD4 jne. Kaikilla niillä 
pyritään säätelemään fi-
nanssialan toimintaa yhte-
näisesti koko EU:n alueella. 
Suomelle on eduksi, että 
säännöt ovat yhteiset, kun-
han ne ovat järkeviä, kom-
mentoi Essayah.

22:30 Vihdoin hotellilla.

00:30 Puolen yön jälkeen 
Sari Essayah saa lähetettyä 
työpäivän viimeiset sähkö-
postit.

Kuvat ja teksti: Esa Erävalo

Sari vetää SEPA-trilogia, eli kolmikantaneuvotteluja SEPA:sta komission, neuvoston ja parlamention välillä vierellään parla-
mentin talousvaliokunnan puheenjohtaja Sharon Bowles.

Sähköpostien läpikäyntiä riittää. Sari neuvottelee muiden poliittisten ryhmien kanssa yritys-
ten sisäisen siirron saaneiden kolmansista maista tulevien 
työntekijöiden direktiivistä.

Komissaari Olli Rehn tapaa suomalaiset europarlamentaa-
rikot aamiaisella. Sari osallistuu Iranin opposition kokoukseen.

Viimeiset 
sähkö postit 
lähtevät 
puolen yön 
jälkeen.



Olen tuntenut Sari Essayah´n nyt reilut kaksi vuotta, 
sillä me molemmat aloitimme työn Euroopan parla-
mentissa 2009 vaalien jälkeen. Essayah´n edustama 
Suomen Kristillisdemokraatit ja omani, hollantilainen 
Christen Unie, tekevät yhteistyötä Euroopan kristillisen 
poliittisen liikkeen ECPM:n kautta. 

Yhdessä eri puolilta Eurooppaa olevien sisarpuolueit-
temme kanssa saamme näin äänemme kristillisen po-
litiikan ja arvojen puolesta kuuluviin sekä kansallisesti 
että Brysselissä.

Myös Euroopan parlamentissa meillä on hyvin toimi-
va yhteistyö. Uskomme Sarin kanssa kummatkin siihen, 
että ihmiselämää tulee suojella sen joka vaiheessa. Myös 
perhettä on suojeltava. Haluamme, että EU puolustaa eri 
puolilla maailmaa vainottuja kristittyjä. Haluamme, että 
EU on yhteistyöelin, mutta ettei siitä kehity supervaltio-
ta. Tiedämme, ettemme voi tehdä tätä yksin: yhdessä 
kollegojemme kanssa kokoonnumme säännöllisesti ru-
koilemaan ja pyytämään työllemme Jumalan siunausta.

Sari työskentelee meppinä täydellä sydämellä, on re-
hellinen ja lahjomaton. Hän tekee työtä vahvasti niiden 

tavoitteiden puolesta, joihin hän uskoo. 
Hän on kollega, jota arvostan suuresti.

Peter van Dalen
Europarlamentaarikko

ChristenUnie, ECR
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KD-meppi Sari 
Essayah’n mu-
kaan Euroopan 
unioni tuntee 
syyllisyyttä tuet-
tuaan diktaattori-
en hallintoja.

– Eurooppa vastaanot-
ti uutiset arabikeväästä 
suosionosoituksin, koska 
halusimme nähdä kansan-
nousut askeleena kohti de-
mokratiaa, ihmisoikeuksia 
ja oikeusvaltiota. Samaan 
aikaan Euroopan unioni 
tunsi syyllisyyttä siitä, että 
se oli tukenut diktaattorei-
ta ja heidän hallintojaan 
liittolaisinaan välittämättä 
ihmisoikeuksien puutteis-
ta arabimaissa, totesi eu-
roparlamentaarikko Sari 
Essayah Euroopan parla-
mentissa.

Hän emännöi yhdessä 
Tomas Sandellin vetämän 
European Coalition for Is-
rael -järjestön kanssa se-
minaaria, jossa pohdittiin 
arabikevään vaikutuksia. 

Pitkä demokratiaprosessi

Essayah peräänkuulutti joh-
donmukaisuutta ja arvojen 
noudattamista EU:n naa-
puruuspolitiikassa. Hänen 
mukaansa on tärkeää ym-
märtää, ettei arabikevään 
kansannousuja voida verra-
ta itäisen Euroopan maiden 

mullistuksiin Neuvostolii-
ton romahdettua.

– Totuus on, ettei Lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikan 
arabimaissa ole Israelia 
lukuun ottamatta demo-
kratian perinnettä. Siksi 
nämä prosessit tulevat to-
dennäköisesti viemään hy-
vin pitkän ajan. On myös 
mahdollista, että ne nos-
tavat valtaan myös epäde-
mokraattisia voimia, kuten 
kävi Gazassa, kun Hamas 
sai siellä vallan. 

– Siksi Euroopalla ei pidä 
olla mitään illuusioita ti-
lanteen kehittymistä.

Essayah muistutti myös, 
ettei Palestiinan pyrkimys 
YK:n täysjäsenyyteen ja 
yksipuoliseen itsenäisyys-
julistukseen edistä rauhaa 
alueella eikä ratkaise mi-
tään avoimia kysymyksiä 
rauhanprosessissa. Hänen 
mukaansa on hankala tu-
kea Palestiinalaishallintoa, 
kun se on sopinut yhteis-
hallinnosta terroristijärjes-

tö Hamasin kanssa.
Israelin uusi EU-suur-

lähettiläs Jakov Hadas-
Handelsman korosti, ettei 
arabikevään lopputulos 
vaikuta vain Israeliin, vaan 
koko Euroopan unioniin. 

– Jos Egypti ei säily joh-
tavana, maltillisena maana 
tällä alueella, vaan ryhtyy 
noudattamaan radikaalia 
islamia, tulee tästä seuran-
naisvaikutuksia koko maa-
ilmalle, hän varoitti.

Esimerkiksi Libyan väli-

aikaisen hallituksen ensim-
mäinen toimi Gaddafin jäl-
keen oli moniavioisuuden 
laillistaminen ja ilmoitus 
sharia-lain soveltamisesta 
uuden perustuslain viiteke-
hyksenä.

Osastonjohtaja Leonello 
Gabrici EU:n ulkosuhde-
hallinnosta arvioi, että EU 
voi tehdä vain vähän niin 
kauan kuin jäsenmaat eivät 
pysty sopimaan yhteisestä 
ulkopolitiikasta. Gabricin 
mukaan kansalliset intres-

sit ovat ajaneet yli EU:n po-
litiikan kyseisellä alueella. 

Muslimista kristityksi 
kääntynyt italialaismeppi 
Magdi Cristiano Allam 
antoi vähemmän toiveik-
kaan näkökulman arabike-
vääseen. Hänen mielestään 
radikaali islam on kaapan-
nut arabikevään. 

– Radikaalien islamistien 
tultua valtaan siitä joutui-
vat ensimmäisinä kärsi-
mään paikalliset kristityt ja 
Israelin valtio, hän sanoi. 

Vasemmalta European Coalition for Israel-järjestön vetäjä Tomas Sandell, Israelin EU-suurlähettiläs Yacov Hadas-Handelsman, italialaismeppi Magdi Cris-
tiano Allam, Lähi-idän osaston johtaja Leonello Gabrici EU:n ulkosuhdehallinnosta, tilaisuuden emäntä Sari Essayah ja hollantilaismeppi, Israel-delegaation 
puheenjohtaja Baastian Belder.

Arabikevään jälkeen synkkä syksy

Demokratian perinteiden puuttuessa arabimaita uhkaa radikalisoituminen

Essayah EPP:n ahkerin muutosehdotusten tekijä
KD:n europarlamentaa-
rikko Sari Essayah on yksi 
aktiivisimmista suoma-
laismepeistä. Essayah on 
kunnostautunut etenkin te-
kemällä runsaasti muutos-
ehdotuksia valiokunnissa 
käsiteltävinä oleviin mie-
tintöihn. Hän on jättänyt 
ehdotuksia kaikkiaan 108 
eri mietintöön ja on suuren 
EPP-ryhmän ylivoimaisesti 
ahkerin muutosehdotusten 
tekijä.

Puheenvuoroja Essayah 
on saanut tähän mennessä 
täysistunnossa 68 kertaa. 
Täysistunnoissa ei ole va-
paata puheoikeutta, vaan 

poliittinen ryhmä ja puhe-
mies päättävät ketkä haluk-
kaista saavat käyttää puhe-
minuutit täysistunnoissa. 
Tosin jotkut mepit esittävät 
paljon ns. äänestysselityk-
siä.

Essayah on laatinut kaksi 
lausuntoa ja yhden mietin-
nön, jonka käsittely on vielä 
kesken. Lisäksi hän on toi-
minut varjoraportoijana vii-
dessä muussa esityksessä.

Sari Essayah on jättänyt 
komissiolle 17 kysymystä ja 
osallistunut 95 kannanot-
toehdotuksen esittämiseen 
täysistunnolle. Hän on osal-
listunut 95% prosenttiin 

täysistunnoista. 82% äänes-
tyksistä hän on kannattanut 
Euroopan kansanpuolueen 
eli EPP-ryhmän enemmis-
tön tukemaa näkemystä.

VoteWatch.eu on johtava 
europarlamentaarikkojen 
aktiivisuutta mittaava seu-
rantajärjestö. Se julkistaa 
nettisivuillaan jokaista eu-
roparlamentaarikkoa kos-
kevat tiedot erikseen. Em. 
tiedot perustuvat marras-
kuun alun tietoihin.

Meppien aktiivisuut-
ta voi seurata ja vertailla 
nettiosoitteessa www.vote-
watch.eu. Votewatch.eu on 
johtava europarlamentaa-

rikkojen aktiivisuutta mit-
taava seurantajärjestö.

Seuraa mepin työtä

Europarlamentaarikon ei 
tarvitse olla etäinen, vaikka 
hänen työnsä keskittyykin 
Brysseliin ja Strasbourgiin. 
Uusimmat kuulumiset Sari 
Essayah’n työstä löydät net-
tisivuilta www.essayah.fi. 
Sieltä avautuvasta videokir-
jastosta voit kuunnella täys-
istuntopuheita. 

Sivujen kautta voit myös 
tilata sähköpostiisi kuukau-
sittain ilmestyvän sähköisen 
tiedotuskirjeen eli Meppi-

Viestin. Myös liittymällä 
Sari Essayahin tukiryhmään 
Facebookissa voit saada pos-
tiisi uutisia parlamentista.

Radio Deissä aina lauan-
taisin kello 12.05 ja uusin-
tana tiistaisin kello 17.50 
kuultavassa KD-Kompassi 
radio-ohjelmassa Sari Es-
sayah vierailee lähes kuu-
kausittain, seuraavan ker-
ran 3.12. Radio-ohjelmat 
ovat jälkikäteen kuultavissa 
myös netistä.

Mepillä ja hänen tekemi-
sillään on todella väliä. Siksi 
sitä kannattaa myös seurata 
ja kommentoida. 

Sari Essayah´n toimistos-
sa kansalaispalautetta odo-
tetaan ja arvostetaan.

Kuva Sonja Saarentola



Arabimaat suurten muutosten edessä
Pohjois-Afrikan 
ja Lähi-idän ara-
bikeväänä tun-
nettu kansannou-
su on vaikuttanut 
useaan maahan.

Sarita Rauta

Tunisian, Egyptin ja Libyan 
hallitsijat on syrjäytetty, mo-
nissa muissa maissa proses-
si on vielä kesken tai vasta 
käynnistymässä.

– Arabikevät on osoittanut 
demokratiatoiveiden elä-
vän vahvoina islamilaisessa 
maailmassa, toteaa EPP-
ryhmän varapuheenjohtaja 
ja Euroopan parlamentin 
ulkoasiainvaliokunnan jä-
sen, kyproslainen Ioannis 
Kasoulides. Hän on yhdes-
sä espanjalaisen kollegansa, 
José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyran kanssa 
seurannut arabikevään ta-
pahtumia tarkasti. 

EPP-ryhmä tuomitsee 
verenvuodatuksen

EPP-ryhmä on useasti tuo-
minnut kevään, kesän ja 

syksyn aikana tapahtuneen 
verenvuodatuksen. EU on 
ollut mukana arabikeväässä 
alusta lähtien, joskin ensiksi 
vastahakoisesti. 

José Sálafranca kiittelee-
kin varsin vuolaasti EU:n 
kykyä oppia vastahakoisuu-
destaan.

– Lähdimme nihkeästi 
mukaan Egyptin ja Tunisian 
operaatioihin, mutta työ Li-
byassa ja Syyriassa on osoit-
tanut, että opimme virheis-
tämme nopeasti. Kuten EU 
julkilausuma jo 2003 totesi, 
meillä on vastuu suojella si-
viilejä. Näin EU on onnistu-
neesti tehnyt Libyassa. Tällä 
tiellä meidän on jatkettava, 
tiivistää Sálafranca.

Kasoulidesin ja Sálafran-
can mukaan on ilmeistä, 
että ihmisten turvallisuus 
on avainasemassa niin alu-
eellista kuin kansainvälistä 
turvallisuutta ja rauhaa ra-
kennettaessa. Kansainvälis-
tä rauhaa ja turvallisuutta 
uhkaavat seikat eivät kos-
ke vain valtioita, vaan ne 
uhkaavat myös yksilöiden 
turvallisuutta. Tämä tur-
vallisuus EU:n on pyrittävä 
turvaamaan.

– EU:n on kiinnitettävä 
huomiota arabikevääseen 

kahdesta syystä. Ensinnä-
kin, vapautta ja kunnioitus-
ta janotaan nyt kovemmin 
kuin koskaan joka puolella 
Pohjos-Afrikkaa sekä arabi-
maita. Toiseksi kansannou-
suihin on syytä kiinnittää 
huomiota, jotta vältetään ra-
dikaalin islamilaisen funda-
mentalismin pesiytyminen 
nyt myllättyyn maaperään 
sekä estetään vastaavien 
raakuuksien ja julmuuksien 
mahdollinen toisinto tule-
vaisuudessa, toteaa José Sa-
lafranca EPP-ryhmästä.

Syyria on edelleen 
keskellä kaaosta

Miehet ovat yhtä mieltä 
siitä, että Euroopan unio-
nilla oli merkittävä rooli 
Muammar Gaddafin kaa-
tamiseen johtaneessa tais-
telussa Libyassa. Työ on silti 
vielä pahasti kesken, eikä se 
miesten mukaan saa päättyä 
tähän. Edelleen epävakaista 
maista etenkin Syyria on 
keskellä kaaosta. Maan pre-
sidentti Bashar al-Assad 
pitää vallastaan kiinni kyn-
sin hampain. 

– Syyrian osalta EU on 
siirtynyt konkreettisiin toi-
miin, jotta siviilihenkilöi-

den hallitsematon tappami-
nen loppuisi. Koska Syyrian 
viennistä 90% koostuu öl-
jystä, on EU hiljattain päät-
tänyt kieltää kaikkien öljy-
tuotteiden tuonnin maasta, 
havainnollistaa Kasoulides. 
Öljyn tuontikiellon lisäksi 
muita Euroopan neuvoston 
asettamia sanktioita on ol-
lut voimassa jo pidempään.

Kasoulides huomauttaa-
kin, että kansainvälinen yh-
teisö on antanut al-Assadille 
jo useamman mahdollisuu-
den tehdä päätöksensä ja  
antautua oma-aloitteisesti. 
Hän ei ole näitä kehotuksia 
kuitenkaan halunnut kuulla 
eikä huomioida. 

– On käynyt selväksi, että 
al-Assadin hallinto on me-
nettänyt arvostuksesnsa eikä 
sitä enää pidetä Syyrian lail-
lisena ja oikeutettuna valta-
na, Kasoulides painottaa.

Taistelujen laantuessa de-
mokratian puolesta tehtävä 
työ on kuitenkin vasta alui-
laan. Haaste on kova ja epä-
onnistumisille ei oikeastaan 
ole sijaa, koska työn onnis-
tumisella on olennaisen tär-
keä merkitys sen kannalta, 
pystyvätkö maat luomaan 
kestävän demokratian pe-
rustan. Tässä työssä länsi-

mailla ja EU:lla on merkit-
tävä rooli. 

Diktaattorien jälkeen 
työtä on paljon

– Diktaattorien valtakausien 
nyt yksi kerrallaan päättyessä 
alkaa varsinainen työ - ja sitä 
on paljon. Esimerkiksi Liby-
assa tarvitaan humanitaaris-
ta apua, turvallisuus pitää 
pystyä takaamaan sekä ra-
jatarkastukset turvaamaan. 
Taloudellisen tuen lisäksi 
apua kaivataan myös niiden 
käytäntöjen kehittämisessä, 
joiden avulla taataan vakaa 
ja turvallinen maa ilman ri-
koksia, Salafranca jatkaa.

Kasoulides painottaa, että 
työtä on nimenomaan teh-

tävä tukemalla maita omiin 
demokraattisiin ratkaisui-
hin, ei tekemällä päätök-
siä maiden ja kansalaisten 
puolesta. Hänen mukaansa 
on ensiarvoisen tärkeä, että 
demokratia luodaan sisältä 
päin, ei ulkopuolelta ohja-
ten. Jälkimmäisestä esimer-
kistä on jo olemassa varoit-
tavia esikuvia.

Sarita Rauta

Saharov-palkinto arabikevään 
kansannousulle
Saharov-
palkinnon saajat 
edesauttoivat 
historiallista 
muutosta 
arabimaailmassa.
Saharov-palkinto myönne-
tään arabikevään kansan-
nousua edustaville viidelle 
aktivistille. Palkinnolla ha-
lutaan tukea heidän työtään 
vapauden ja ihmisoikeuksi-
en puolesta. 

Euroopan parlamentin 
myöntämän Saharov-pal-
kinnon jakavat edesmennyt 
Mohamed Bouazizi Tunisi-
asta. Hän sytytti itsensä tu-
leen, ja se johti kapinoiden 
aaltoon arabimaailmassa. 
Asmaa Mahfouz edustaa 
Egyptin Tahrir-aukion mie-
lenosoittajia ja Ahmed al-
Zubair Ahmed al-Sanusi 
libyalaisia. Ihmisoikeusju-
risti Razan Zaitouneh ja 
poliittinen satiristi Ali Far-
zat edustavat Syyrian kan-
san jatkuvaa taistelua. Mah-
fouz ja Zaitouneh edustavat 
myös naisia.

Perusoikeuksien puolesta

– Nämä palkinnonsaajat 
edesauttoivat historiallista 
muutosta arabimaailmassa. 
Palkinto on kunnianosoitus 
kaikille, jotka työskenteli-
vät ja työskentelevät demo-
kratian, perusoikeuksien ja 
ihmisarvon puolesta arabi-
maailmassa ja muualla, Eu-
roopan parlamentin puhe-
mies Jerzy Buzek painotti. 

Voittajia ehdottivat EPP, 
S&D, ALDE ja Greens/
EFA.

Miel ip i teenvapauden 
puolesta jaettava Saharov-
palkinto on nimetty venä-
läisen fyysikon ja poliittisen 

toisinajattelijan Andrei 
Saharovin kunniaksi. Eu-
roopan parlamentti on ja-
kanut palkintoa vuodesta 
1988 lähtien henkilöille ja 
organisaatioille, jotka ovat 

osallistuneet merkittävällä 
tavalla taisteluun ihmisoi-
keuksien ja demokratian 
puolesta. Voittajat jakavat 
50000 euron palkinnon.

Virallisesti Euroopan 

parlamentin puhemies ja-
kaa palkinnon voittajille 
Strasbourgissa parlamentin 
täysistunnossa 14. joulu-
kuuta.

Sarita Rauta

José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra

Ioannis Kasoulides on enti-
nen Kyproksen ulkoministeri.

Palkinto on nimetty poliittisen 
toisinajattelijan Andrei 
Saharovin kunniaksi.


