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Essayah Pohjoismaiden vanhempainvapaista:

Parlamentti 
unohti 
kehittyneet 
järjestelmät

Tuleeko posti jatkossa kaikkina arkipäivinä? – Suomessa on vaarana, että kilpailu kiinnostaa ainoastaan tiheimmin asutuilla kaupunkialueilla, joista poimitaan taloudellinen hyöty. Sen sijaan kannat-
tamattomien harvaan asuttujen alueiden postinjakelun kustannukset jätetään yleispalveluvelvoitteen haltijalle Itellalle, Essayah toteaa. 

Strasbourgin täysistuntoviikko käsitteli 
äitiyslomia, yritysten välistä sopimusva-
pausta, sosiaaliturvaa sekä Kambodzaa.

Esa Erävalo

Euroopan parlamentti ha-
luaa pidentää EU-maiden 
äitiysloman vähintään 20 
viikkoon nykyisten 14 viikon 
sijaan ja ajaa myös vähin-
tään kahden viikon isyyslo-
maa. FEMM-valiokunta sai 
näin tahtonsa läpi täysis-
tuntoviikolla.

Europarlamentaarikko 
Sari Essayah totesi täysis-
tunnossa, että FEMM-va-
liokunta oli tarkistuksissaan 
komission alkuperäiseen di-
rektiiviehdotukseen jättänyt 
huomiotta muun muassa 
Pohjoismaiden pitkälle ke-
hittyneet äitiys- ja vanhem-
painvapaajärjestelmät.

– Esitys ei huomioi sellai-
sia kansallisia järjestelmiä, 
joissa äitiyslomaan nivou-
tuu huomattavasti pidempi 
vanhempainvapaa, koska se 
ei tapahdu täydellä palkalla.

– Esimerkiksi Suomessa 
vanhemmat voivat hoitaa 
lastaan kotona keskimäärin 
1,5 vuoden ikään saakka ja 
pystymme järjestämään sen, 
koska näihin kustannuksiin 
osallistuvat eri vaiheissa 
niin työnantajat, työntekijät 
kuin myös veronmaksajat 
yhtälailla. Jos koko kustan-
nusvaikutus lykätään työn-
antajille, on aivan selvää, 
että heikennetään naisten 
työllistymismahdollisuuksia 
ja tehdään karhunpalvelus 
naisille työntekijöinä, selos-
ti Essayah.

FEMM-valiokunnan kan-
ta kuitenkin voitti niukasti, 
ainoa lohdutus oli tekstiin 
äänestetty muutos, että 
vanhempainvapaajärjestel-

män viikot voidaan 20 vii-
kon äitiysloman viimeisten 
neljän viikon aikana las-
kea mukaan, kunhan niiltä 
maksetaan yli 75% palkasta. 
Parlamentin kanta menee 
neuvotteluihin neuvoston 
kanssa ja on odotettavissa, 
että neuvosto ei hyväksy 
sitä.

Sopimusvapaus yritysten 
välillä on syytä säilyttää

Pienet yritykset kärsivät 
usein maksuviivästysten 
aiheuttamista talousvai-
keuksista ja nykyisessä ta-
loustilanteessa maksujen 
viivästyminen voi merkitä 
jopa pienen tavara- tai pal-
velutoimittajan konkurssia 
likviditeettikriisin takia. 
Euroopan parlamentti asetti 
maksuille yleisen 30 päivän 
takarajan. 

– Neuvoston kanssa on nyt 
päästy sopimukseen maksu-
viivästysdirektiivin päivittä-
misestä, joka asettaisi elin-
keinonharjoittajien välisille 
ja julkisyhteisöjen maksuille 
yleisen 30 päivän takarajan. 
Kuitenkin mielestäni on 
tärkeää tunnistaa myös ylei-
nen sopimusvapaus yritys-
ten välisissä liiketoimissa, ja 
siksi pidän hyvänä sitä, että 
yritysten välisissä liiketoi-
missa maksuaikaa voidaan 
pidentää 60 päivään, jos se 
on molempien osapuolten 
näkemys, europarlamen-
taarikko Sari Essayah (kd) 
kommentoi täysistunnossa.

– Julkisille viranomaisille 
mahdollisuudet maksuajan 

pidennykseen ovat tiukem-
mat. Etenkin julkisen hallin-
non maksuviivästykset ovat 
muodostuneet suureksi on-
gelmaksi osassa EU-maissa. 
Esimerkiksi Kreikassa kes-
kimääräinen maksuaika on 
saattanut venähtää jopa 165 
päivään, Espanjassa 138:aan 
ja Italiassa 128 päivään. 

Essayah totesi puhees-
saan, että maksuviivästys-
ten takia rahoitusyhtiöt ovat 
päässeet hyötymään sillä 
yritykset ovat pakon edessä 
myyneet omat maksusaa-
tavansa rahoitusyhtiöille, 
jotta ne voisivat nopeuttaa 
saataviensa kiertoa. Nämä 
rahoituspalvelut tuovat li-
säkustannuksia yritykselle, 
jolla lähtökohtaisesti on 
oikeus saada saatavansa ve-
lalliselta ilman välikäsiä ja 
lisäkustannuksia.

– Päätetty viivästyskorko 
viitekorko +8 % on hyväk-
syttävä, mutta 40 euron 
minimiperintäkuluun liitty-
vistä reunahuomautuksista 
huolimatta maksuviiväs-
tysdirektiivistä on varmasti 
eniten hyötyä juuri niille 
pienille ja keskisuurille yri-
tyksille, iloitsi Essayah.

Subsidiariteettiperi-
aate sosiaaliturvaa 
kehitettäessä

Euroopan parlamentin 
Strasbourgin täysistunto-
viikolla keskusteltiin mie-
tinnöstä, joka käsittelee 
EU:n laajuista vähimmäis-
toimeentuloa köyhyyden 
vähentämiseksi. Köyhyys 
koskettaa noin 85 miljoonaa 
ihmistä EU:ssa. Vuosi 2010 
on Euroopan köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen 
vastainen teemavuosi. 

Essayah painotti täysis-
tunnossa, että eurooppalai-
sessa köyhyydessä nousee 

erityisesti esille lapsiköy-
hyys, kasvava nuorisotyöt-
tömyys, naisten heikompi 
työmarkkina-asema, maa-
hanmuuttajien syrjäytymi-
nen, etnisten vähemmistö-
jen kuten romanien asema 
ja eläkeikää lähestyvien 
työttömien tukala asema.

– Valiokunnan enemmis-
tö päätyi tässä mietinnössä 
esittämään jäsenmaille vä-
himmäistulon asettamista 
60 %:n kunkin maan me-
diaanitulosta ja osa valio-
kuntaa vaati jopa vähim-
mäistoimeentuloa koske-
vaa puitelakia. En kannata 
lainsäädäntösäätelyä, koska 
vähimmäistulon määrittä-
minen jättää kuitenkin huo-
mioimatta jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien 
erilaisen rakenteen. Osas-
sa jäsenvaltioista erilaiset 
porrastetut tulosidonnaiset 
sosiaalipalvelut sekä verova-
roin kustannetut universaa-
lit palvelut ovat osa sosiaali-
turvajärjestelmää.

Kambodzan rahoitustuen 
ehtona ihmisoikeustilanne

Europarlamentaarikko Sari 
Essayah totesi täysistunnos-
sa, että Kambodzan hallitse-
va puolue käyttää tuomiois-
tuimia kaiken hallituksen 
vastaisen kritiikin hiljentä-
miseen.

– Päämääränä Kambo-

dzan hallituksella on kansa-
laisyhteiskunnan tukahdut-
taminen ja yksipuoluejärjes-
telmään ajautuminen. Tästä 
kertoo myös Sam Rainsyn 
saama tuomio, jolla pyritään 
estämään hänen osallistu-
misensa 2013 vaaleihin. 

– Siksi on tärkeää, ettem-
me päätöslauselmassa tyydy 
vain tuomitsemaan maassa 
tapahtuvia lukuisia ihmis-
oikeusloukkauksia, asian-
mukaisen toimivan oikeus-
laitoksen puuttumista ja 
asevoimien politisoitumista, 
vaan selkeästi muistutamme 
EU:n ja Kambodzan välises-
tä yhteistyösopimuksesta ja 

sen velvoitteista.
Essayah muistutti, että 

sopimuksen artiklassa 1 
Euroopan unioni edellyttää 
ihmisoikeuksien kunnioit-
tamista ja artiklassa 19 so-
pimuksen keskeyttämisestä 
jos tätä kohtaa rikotaan.

– EU:n on asetettava ra-
hoitustuen jatkamisen eh-
doksi ihmisoikeustilanteen 
parantumisen samalla kun 
tavallisten ihmisten huma-
nitaarisesta avusta on huo-
lehdittava.

Euroopan Parlamentti 
hyväksyi tiukan päätöslau-
selman Kambodzan ihmis-
oikeustilanteesta.

KD-meppi Sari Essayah ehti käväisemään Suomessa.

Samuli Rissanen
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Merja Eräpolku

Tuleeko posti jatkossa kaikkina arkipäivinä? – Suomessa on vaarana, että kilpailu kiinnostaa ainoastaan tiheimmin asutuilla kaupunkialueilla, joista poimitaan taloudellinen hyöty. Sen sijaan kannat-
tamattomien harvaan asuttujen alueiden postinjakelun kustannukset jätetään yleispalveluvelvoitteen haltijalle Itellalle, Essayah toteaa. 

Komissiolta vihreää valoa kermankuorija
yritysten rahoitusvastuulle postipalveluista
– Kannattamatto-
mat postipalvelut 
tulee rahoittaa 
postiyrityksiltä 
kerätyillä maksuil-
la eikä verovaroin, 
vaatii Sari Essayah. 

Komissaari Michel Barnier 
totesi maksujen keräämisen 
postiyrityksiltä olevan mah-
dollista, kun hän viime tors-
taina vastasi europarlamen-
taarikko Sari Essayah’n 
(KD, EPP) 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 ai-
noastaan tiheimmin asu-
tuilla kaupunkialueilla, jois-
ta poimitaan taloudellinen 
hyöty. Sen sijaan kannatta-
mattomien harvaan asuttu-
jen alueiden postinjakelun 
kustannukset jätetään yleis-

palveluvelvoitteen haltijalle 
Itellalle, Essayah toteaa. 

– Tilanteesta uhkaa tulla 
suorastaan absurdi. Nykyi-
nen kannattava postitoi-
minta riskeerataan, jotta 
muutama yritys pääsee te-
kemään voittoa kaupunkien 
kannattavista markkinoista 
ja sitten kannattamattomia 
postipalveluja ollaan valmii-
ta tukemaan verovaraoista. 
Tätä voi olla vaikea selittää 
veronmaksajille.

Haja-asutusalueiden 
postipalvelut turvattava

Sama kysymys nousi pää-
huoleksi eduskunnan kes-
kustellessa viime viikolla 
postilaista. Viestintäminis-
teri  Suvi Lindén korosti 
verovarojen käyttöä, vaik-
ka mainitsi postiyritysten 
velvollisuudesta osallistua 
kustannusten kattamiseen.

– Tappiollisen toiminnan 
rahoittamista verovarois-
ta ei voi pitää nykyisessä 
julkisten talouksien tilassa 
järkevänä, toteaa Sari Es-
sayah.

– Sen sijaan komissaari 
Michel Barnier näytti vas-

tauksessaan vihreää valoa 
mm. kaikilta alan toimijoil-
ta kerättävälle korvausra-
hastolle eikä sulkenut pois 
myöskään hallinnolisia tai 
veroluonteisia maksuja. 

– Komissaari muistutti, 
että direktiivissä ei sää-
detä välineistä, joilla pos-
tipalvelujen tarjoajilta 
maksuosuudet kerätään, 
vaan periaatteista, joita on 
noudatettava. Tämän vuok-
si määritettäessä maksu-
osuuksia voidaan käyttää 
esim. markkinaosuuksia tai 
muuta objektiivista perus-
tetta, kommentoi Sari Es-
sayah rahoituskeskustelua.

– Sen sijaan ministeri 
Lindénin esittämiin val-
tiontukiin komissio suhtau-
tuu nihkeästi. Valtiontues-
ta yleispalveluvelvoitteen 
täyttämiseksi on ilmoitet-
tava komissiolle ja sille on 
saatava lupa ennen kuin 
sitä voidaan maksaa, toteaa 
Sari Essayah.

Essayah toivoo, että edus-
kunta tekisi postipalvelu-
lakiin haja-asutusaluiden 
postipalveluiden rahoituk-
sen turvaamisen vaatimat 
muutokset.

Entä jos kristin-
usko häviää Ira-
kista kokonaan?
Open Doors International 
-järjestö on listannut kym-
menen maata, joissa kristi-
tyt kohtaavat eniten väkival-
taa maailmassa. Listan kär-
kisijalla ovat Pohjois-Korea, 
Iran, Saudi-Arabia, Soma-
lia, Malediivit, Afganistan, 
Jemen, Mauritania, Laos ja 
Uzbekistan. 

Neljä viidestä (80%) maa-
ilman ihmisestä asuu maas-
sa, jossa uskonnon vapaata 
harjoittamista rajoitetaan. 
Arviolta 100 miljoonaa kris-
tittyä kohtaa päivittäin väki-
valtaa uskontonsa vuoksi.

”Irakissa voi kristinusko 
hävitä kokonaan”

Irakissa kristittyjen tilanne 
on todella huolestuttava. 
Kristittyjä syrjitään, kaapa-
taan ja murhataan. Irakin 
kristityt on yksi maailman 
vanhimmista kristittyjen 
yhteisöistä, mutta kristitty-
jen määrä vähenee maassa 
koko ajan. 

Monet uhkien ja vainojen 
alla elävistä kristityistä pa-
kenevat maasta tai joutuvat 
pakon alaisina kääntymään 
islamin uskoon. Myös kirkot 
ovat joutuneet väkivallan 
kohteeksi ja useita kirkkoja 
on pommitettu toimintakel-
vottomiksi.

– On jopa mahdollista, 
että kristinusko vähitellen 
katoaa Irakista ja Lähi-idäs-
tä kokonaan, Kirkukin ark-
kipiispa Louis Sako arveli 
Euroopan parlamentissa pi-
detyssä kristittyjen vainoja 
käsittelevässä seminaarissa.

Sudanissa tilanne kiristyy

Sudaniin kristinusko tuli 
2000 vuotta sitten Euroo-
pasta ja nykyisin 35 % Suda-
nin väestöstä on kristittyjä. 
Sudanissa piispana toimi-
van Edward Hiiboron mu-
kaan hallitus ja yhteiskunta 

ovat kuitenkin aggressiivisia 
kristittyjä kohtaan. 

– Tilanteen pelätään ki-
ristyvän entisestään Etelä-
Sudanin itsenäistymiskan-
sanäänestyksen lähestyessä, 
Hiiboro sanoi.

Etelä-Sudanissa suuri osa 
väestöstä on kristittyjä, kun 
taas pohjoisessa asuu pää-
osin muslimeja. 

Intiassa ja Vietnamissa ei 
toteudu uskonnonvapaus

Intian Newman Collegen 
rehtorin T. M. Josephin 
mukaan myös Intiassa ti-
lanne on niin huono, että 
iso osa kristityistä joutuu 
joko kääntymään hindu-
laisuuteen tai pakenemaan 
maasta.

Vietnamin Montagnard-
järjestön puheenjohtaja 
Kok Ksor on huolestunut 
Vietnamin ristiriitaisesta 
tilanteesta, sillä maassa on 
lain mukaan uskonnonva-
paus, joka ei kuitenkaan 
käytännössä toteudu. Kso-
rin tiedossa on useita tapa-
uksia, joissa hallitus on jär-
jestänyt aseellisia hyökkä-
yksiä kristittyjen asuttamiin 
kyliin estäen siten kristillis-
ten liikkeiden toimintaa.

Sopimuksiin saatava 
uskonnonvapauslauseke

– Euroopan ulkopoliittisiin 
sopimuksiin kolmansien 
maiden kanssa täytyy sisäl-
lyttää lauseke uskonnonva-
paudesta, totesi Euroopan 
parlamentissa äskettäin jär-
jestetty seminaari.

Seminaariaiheet olivat 
kristittyjen vainot sekä us-
konnonvapaus.

Seminaarissa painotet-
tiin poliitikkojen vaiku-
tusmahdollisuuksia. Euro-
parlamentaarikko Konrad 
Szymanskin mielestä EU:n 
täytyy ottaa osansa vastuus-
ta uskonnonvapauden suo-
jelemisessa eri puolilla maa-
ilmaa. Seminaarin toinen 
puheenjohtaja europarla-
mentaarikko Mario Mauro 

määritteli uskonnonvapau-
den jokaisen oikeudeksi, 
joka on suorasti yhteydessä 
muihin perusoikeuksiin. 

Siksi on erityisen tärkeää, 
että EU ottaa kantaa asiaan 
ja toimii uskonnonvapau-
den aktiivisena puolestapu-
hujana. 

11-kohtainen suositus

Aloitteen tekijöinä ja semi-
naarin järjestäjinä olivat 
EPP-ryhmä, ECR-ryhmä 
sekä COMECE (Katollisten 
piispojen konferenssin edus-
tusto EU:ssa). COMECE jul-
kaisi uskonnonvapautta kos-
kevan raportin, joka sisältää 
mm. Euroopan parlamentil-
le, neuvostolle, komissiolle 
ja ulkosuhdehallinnolle tar-
koitetun 11-kohtaisen suosi-
tuksen uskonnonvapauden 
edistämisestä.
Mira Karhunen & Minna Viitala

Merja Eräpolku, kuvat

Kristittyjen tilanne 
maailmalla
•  on arvioitu, että 1900-lu-

vulla kuoli uskonsa vuoksi 
enemmän kristittyjä kuin 
aikaisempina 1 900 vuotena 
yhteensä

•  75 % uskontonsa vuoksi 
tapetuista on kristittyjä

•  kristityt on vainotuin uskon-
nollinen ryhmä

•  57 % maailman väestöstä 
asuu valtiossa, jossa uskon-
toa koskevat hallinnolliset 
rajoitukset ovat korkeita tai 
erittäin korkeita

•  46 % maailman väestöstä 
asuu valtiossa, jossa uskon-
toon koskeva sosiaalinen 
vihamielisyys on korkeaa tai 
erittäin korkeaa 

 •  monessa maassa valtio 
kontrolloi uskonnollisten 
ryhmien toimintaa ja sallii 
vain tiettyjen uskontojen 
harjoittamisen, esimerkiksi 
Eritreassa ja Uzbekistanissa 
vain rekisteröidyt ja valtion 
hyväksymät uskonnolliset 
ryhmät saavat toiminta-
vapauden

100 miljoonaa kristittyä kohtaa päivittäin 
väkivaltaa uskontonsa vuoksi

Kok Ksor (vas.), T. M. Joseph, Louis Sako sekä Edward Hiiboro kertoivat kristittyjen vainoi-
hin liittyvistä kokemuksistaan Euroopan parlamentissa pidetyssä seminaarissa.


