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ECPM järjes-
täytyi 
Eurooppa-
puolueeksi
KD:lla on hyvät suhteet hollantilaiseen Christen Unie -puolu-
eeseen, joka on ollut pääosassa, kun on rakennettu Euroopan 
kristillistä poliittista liikettä (ECPM). Keväällä ECPM hyväk-
syttiin Eurooppa-puolueeksi.

Esa Erävalo

Euroopan kristillinen poliit-
tinen liike ECPM hyväksyt-
tiin Eurooppa-puolueeksi 
keväällä, ja siten se saa yli 
200.000 euroa vuodessa 
toiminta-avustusta EU:lta.

Eurooppa-puolue 
saa lisäresursseja

– Ehtona Eurooppa-puolu-
eeksi hyväksymiselle on, että 
siihen kuuluu kansanedus-
tajia vähintään seitsemästä 
jäsenvaltiosta, kertooJo-
hannes de Jong ECPM:n 
vuosikokouksessa .

ECPM kokoontui Brysse-
lissä  toukokuussa.

– Eurooppa-puolueena 
ECPM voi perustaa myös 
oman tutkimuskeskuksen, 
ajatushautomon, totesi 
Jong. Sen perustamisesta 
käytiin myönteinen keskus-
telu vuosikokouksessa.

Uusi rahoitus mahdol-
listaa entistä useampien 
julkaisujen painamisen ja 
seminaarien järjestämisen. 
Kokouksessa jaettiinkin 
uusi julkaisu: ECPM:n vä-
rikäs vuosikertomus viime 
vuodelta. Siellä on rapor-
toitu myös KD:n puolueko-
kouksesta, johon ECPM:n 
puheenjohtaja ja Viron 
kristillisdemokraattien pu-
heenjohtaja Peeter Vosu 
osallistui.

Uskoa ei pidä 
enää piilottaa

ECPM:n vuosikokouksen 
yhteydessä pidetyssä panee-
lissa luotiin katsaus eräiden 
entisen Itä-Euroopan mai-
den tilanteisiin. 

– Neuvostoliitosta vapau-
tuneissa maissa oli tarve de-
mokraattisten toimintata-
pojen oppimiselle ja ECPM 
tarjosi siihen tien. Siksi 
jäsenkunta on nyt painottu-
neesti Itä- ja Keski-Euroo-
pasta, toteaa Peeter Vosu.

Hänen mukaansa virolai-
set tottuivat Neuvosto-ai-
kana piilottamaan uskonsa, 
koska kristittyjä vainottiin.

– Vielä nytkin pidetään 
jotenkin häpeällisenä tun-
nustaa uskonsa, ikään kuin 
kristitty olisi jäänyt jälkeen 
tieteellisestä tiedosta, sanoi 
Vosu ja kuvasi Viroa Euroo-
pan maallistuneimmaksi 
maaksi. 

– Meillä annetaan ym-
märtää, että sekularismi 
olisi ainoa tapa toimia po-
litiikassa ja että EU:ssa 
perhearvot puuttuisivat 
tai olisivat kovin liberaalit. 
Tehtävämme on osoittaa, 
että myös avoimesti kristil-
liseltä perustalta voi ja tulee 
toimia politiikassa. 

Ukrainassa paluu 
Venäjän alusmaaksi

Ukrainassa vuoden alussa 
järjestetyt presidentinvaalit 
saattoivat olla viimeiset de-
mokraattiset vaalit, arvioi 
Leo van Duisenburg, joka 
on tehnyt suuren työn itäis-
ten kristillisdemokraattisten 
puolueiden auttamiseksi.

– Ukrainan uudet hallit-
sijat suuntaavat Venäjään: 
Mustan meren tukikohdat, 
yhteinen lentokoneenval-
mistus, rupla hyväksytään 
valuutaksi jne. Journaliste-
ja kielletään kritisoimasta 

presidenttiä ja hallitusta. 
Ukrainan kielellä on kiel-
letty opettamasta, filmejä ei 
enää käännetä ukrainaksi ja 
kansallinen historia yrite-
tään vaientaa, Duisenburg 
selostaa.

– Moldovassa muut puo-
lueet, jopa kommunistit, 
ovat hämäävästi ottaneet 
kristillisdemokraateilta tee-
mat: kaikki väittävät ole-
vansa hyvissä väleissä or-
todoksikirkon kanssa, kan-
nattavansa kristillisiä arvoja 
ja perhearvoja, kertoo Igor 
Turcanu.

Hollannissa menestytty

Christen Unie on saanut 
kasvatetuksi kannatus-
taan hallitustyöskentelyn-
sä aikana. Puolue katsoo 
saavutuksikseen mm. 160 
perhekeskuksen perusta-
misen, perheystävälliset 
työsuhteet, pitemmät ja 
joustavammat vanhem-
painvapaat. Teini-ikäiset 
äidit ovat saaneet apua, 
kuolevien kivunhoitoa on 
parannettu, abortteja suo-
rittaville on saatu säännöt, 
on tehty prostituutiolaki ja 
aloite ylivelkaantuneiden 
avuksi.

–  Ministeri ja puheen-
johtajamme André Rou-
voet on tullut tunnetuksi 
välittäjänä ja rauhanteki-
jänä hallituksessa, eikä hän 
ole saanut syytä hallituk-
sen kaatumisesta. Kanna-
tuksemme on ollut 7-10% 
kyselytutkimuksissa, tote-
aa Guido van Beusekom. 
Hän työskentelee ECPM:n 
pääsihteerinä.

Vuosikertomuksen luovuttamiseen osallistuneet ikuistettiin valokuvaan ECPM:n kokouksessa Brysselissä.

Suomen KD:n elokuun puoluekokous raportoitiin ECPM:n vuosikertomukseen. ECPM:n pu-
heenjohtaja, Viron KD:n puheenjohtaja Peeter Vosu (vas.) osallistui Järvenpään kokoukseen.

Uusia avauksia

Uusia askeleita eteenpäin 
on myös Schuman-koulu-
tuskeskuksen perustaminen 
9. toukokuuta eli Schuma-
nin kuuluisan julistuksen 
60-vuotispäivänä.

– Tarkoituksena on va-
laista EU:n hukattuja kris-

tillisiä juuria, selvittää Jeff 
Fountain.

Keskukseen voi tutustua 
osoitteessa www.schuman-
centre.eu.

Toinen kiinnostava uusi 
osoite on www.free-sunday.
eu, jossa on aloitettu mil-
joonan nimen kerääminen, 
jotta sunnuntai säilytettäi-

siin edelleen pyhäpäivänä. 
Hanketta ajaa mm. Peter 
van Dalen, Christen Unien 
meppi Euroopan Parlamen-
tissa.

Hollantilaisten aloit-
teesta on rakenteilla myös 
ECPM:ia vastaava järjestö 
Latinalaisessa Amerikassa, 
PlataformaC. 
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Valko-Venäjällä ei ole 
vapaita vaaleja

Valko-Venäjän 
KD:n puheen-
johtajiin kuuluva 
Alaksiej Shein 
on ollut kym-
menkunta ker-
taa pidätettynä 
poliittisen toi-
mintansa vuoksi.

Valko-Venäjällä huhti-
kuisissa paikallisvaa-
leissa kristillisdemo-
kraatit (BCD) asettivat 
205 ehdokasta. Ehdok-
kaiden täytyy kerätä 
20-150 nimeä ehdok-
kuutensa taakse, eivät-
kä he virallisesti olleet 
BCD:n ehdokkaita, sillä 
puoluetta ei ole hyväk-
sytty puoluerekisteriin.

– 173 ehdokastamme 
saivat kerätyksi tar-
peeksi nimiä taakseen, 
mutta viranomaiset 
sallivat ehdokkuuden 
heistä vain 78:lle. Lo-
pulta vain kolme tuli 
valituksi, kertoo Alak-
siej Shein, yksi puolu-
een neljästä puheenjoh-
tajasta. 

Sheinin mukaan vaa-
liviranomaiset käyvät 
ehdokkaiden tueksi ke-
rätyt nimet läpi ja monia 
allekirjoittajia on uhattu 
esimerkiksi työpaikan 
menetyksellä, jos eivät 
vedä tukeaan pois.

Puolueella on yhteis-
johto, jotta toiminta on 
turvattu silloinkin, jos 
jotkut ovat pidätettyi-
nä. Myös Shein on ollut 
kymmenkunta kertaa 
pidätettynä poliittisen 
toimintansa takia, mut-
ta pisimmillään vain 
kaksi viikkoa. Monet 
ovat olleet jopa vuoden, 
kaksi. 

Kansainvälinen 
painostus auttaa

– Valko-Venäjän johtaja 
Aleksandr Lukashen-
ko pelkää kansainvälistä 
mielipidettä, ja painos-
tus on viime aikoina hel-
littänyt. Pidämme tänä 
vuonna kolmannen pe-
rustavan kokouksen, sillä 
puolue tulee laittomaksi, 
jos se ei ole rekisteröity 
tai sen rekisteröitymis-
hakemus ei ole sisällä. 
Meillä ei kuitenkaan ole 
suuria odotuksia, että 
saisimme BCD:n rekis-
teröidyksi tälläkään ker-
taa, huokaisee Shein.

Hänen mukaansa 
Valko-Venäjällä kansa-
laiset haluavat takaisin 
vanhaan ja turvalliseen, 
kun vapautumisesta 
seurasi taloudellinen 
kaaos, monet menettivät 
säästönsä inflaatiossa ja 
politiikka on ennalta ar-
vaamatonta. 

– Seurasi tarve Venä-
jän yhteyteen, jotta pe-
rustarpeet turvattaisiin, 
samoin kuin Egyptistä 
paenneet israelilaiset 
halusivat takaisin tur-
vaan ja orjuuteen, suree 
Shein.

– Valko-Venäjällä ei 
ole vapaata mediaa, in-
ternet-sivut ovat valtion 
valvonnassa ja niistä 
hankalimmat suljetaan 
ennen vaaleja, ei ole 
kokoontumisvapautta, 
vapaata lehdistöä tai 
riippumatonta oikeus-
laitosta. 

– Mutta mitä enem-
män EU-maissa tiede-
tään meistä oppositio-
voimista, sitä parempi. 
EU:n tulisi vaatia meille 
kansalaisvapauksia vas-
tineeksi taloudellisen 
yhteistyön eduista, esit-
tää Alaksiej Shein.

Esa Erävalo

– Kansainvälinen painostus auttaa, uskoo Valko-Ve-
näjän KD:n puheenjohtajiin kuuluva Alaksiej Shein 
(vas.). Hänet on pidätetty kymmenen kertaa. Oikealla 
ECPM:n puheenjohtaja Peeter Vosu Virosta.

Vuosikertomuksen luovuttamiseen osallistuneet ikuistettiin valokuvaan ECPM:n kokouksessa Brysselissä.

Euroopan kristillinen poliittinen liike - European Christian Political Movement 
(ECPM) on kristillisten puolueiden ja järjestöjen yhteenliittymä. Liike on re-

kisteröity europuolueena, mutta tarkoitus ei ole perustaa Euroopan parlamenttiin 
omaa ryhmää.  ECPM:lla ei ole erityisiä siteitä johonkin tiettyyn Euroopan parla-
mentin ryhmään tai kristilliseen kirkkokuntaan.

ECPM:ään kuuluu niin puolueita kuin henkilöjäseniä. Jäsenpuolueita ja tarkkai-
lija jäseniä on yhteensä parisenkymmentä. Niistä tärkein Hollannin Christen 

Unie.  Suomen kristillisdemokraatit ovat osallistuneet järjestön toimintaan ilman 
virallista statusta. Järjestön seminaari järjestettiin kaksi vuotta sitten Helsingissä. 
Seminaariin osallistuneita nähtiin myös KD:n 50-vuotisjuhlien vieraina.

ECPM:n tarkoituksena on työskennellä kristillisdemokraattisen politiikan edis-
tämiseksi koko Euroopassa. Kristillisten arvojen ja elämäntavan korostamisen 

ohella liikkeelle on tärkeää kristillis-sosiaalisen vastuun painottaminen. Järjestö on 
suunnannut voimavarojaan etenkin entisen Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton alueen 
puolueiden tukemiseen. Toimintaa on ulotettu myös Euroopan ulkopuolelle Afrik-
kaan ja Etelä-Amerikkaan.

Liikkeen perustamista lähdettiin valmistelemaan vuonna 2002 Unkarissa. 2005 
ECPM järjestäytyi yhdistykseksi, jonka kotipaikka on Hollannissa ja vuonna 

2010 europuolueeksi. 

Koska Suomen KD on hakenut täysjäsenyyttä EPP:ssä, se ei voi olla ECPM:n jä-
sen. Kuitenkin myös suomalaiset kristillisdemokraatit voivat liittyä järjestön 

henkilöjäseniksi nettisivuilla www.ecpm.info.

Mikä ECPM on?
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Euroopan 
kristillinen 
poliittinen lii-
ke - European 
Christian Po-
litical Move-
ment (ECPM) 
on kristillisten 
puolueiden 
ja järjestöjen 
yhteenliitty-
mä. Liike on 
rekisteröity 
europuolu-
eena, mutta 
tarkoitus ei 
ole perustaa 
Euroopan 
parlamenttiin 
omaa ryhmää. 


