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Johtoporras

Pääkirjoitus

Euroopan Parlamentin enemmistö ja myös komissio ovat 
valmiita ottamaan historiallisen loikan vallan keskittämi-
seksi EU:lle. 

Liberaaliryhmän (Suomesta Keskusta ja Rkp), demari-
ryhmän ja vihreiden ajatukset ovat selvät: 1) keskitetään 
suuret rahavarat jäsenmaista Euroopan vakausmekanis-
miin tai mieluummin Euroopan valuuttarahastoon ja siir-
rytään tässä enemmistöpäätöksiin 2) otetaan jäsenmaiden 
velka yhteisvastuuseen 60% bkt-osuuteen asti eurobon-
deilla 3) perustetaan EU:n valtiovarainministeriö. Dema-
reiden pyrkimys on nostaa EU:n budjetti 5-10% bkt-osuu-
teen, ja yhdentää myös sosiaalipolitiikka.

Toinen vaihtoehto on keskittyä vapaiden sisämarkkinoi-
den rakentamiseen, tutkimus-kehitys- ja innovaatioyh-
teistyöhön, vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseen 
ja korostaa jokaisen jäsenmaan vastuuta oman kilpailu-
kykynsä parantamisesta. EU:n budjetti pidettäisiin noin 
yhden prosentin bkt-osuuden tasolla. Tämä on Saksan 
nykyhallituksen linja, mutta Saksan vihreät ja viimeksi de-

mareiden ex-kansleri Schröder ajavat tulonsiirto-liittoval-
tio-linjaa. Jos tulevissa liittopäivävaaleissa jatkuu CDU:n 
tappiokierre ja muodostetaan demareiden ja vihreiden 

hallitus, silloin liittovaltion torjujiksi jäisivät lähinnä Iso-
Britannia, Hollanti ja Suomi, sillä monet nettosaajamaat, 
hyötyisivät tulonsiirtounionista.

Tulonsiirtounionin sijasta on paras kilpailla taloudelli-
silla ekosysteemeillä, jolloin kukin jäsenmaa ponnistelee 
koko yhteiskuntansa kilpailukyvyn parantamiseksi. Ver-
rattuna suurten tuloerojen, sosiaalisten jännitteiden ja 
korruption leimaamaan eteläiseen Eurooppaan pohjois-
mainen hyvinvointimalli voi osoittautua kilpailukykyi-
simmäksi vähentäessään tuloeroja ja sosiaalista tilausta 
korruptiolle.

Huolestuttavaa on, että viime viikolla hyväksytyn siks-
päkin makrotalouspaketissa EU voi alijäämämaiden ah-
dingon parantamiseksi pakottaa ylijäämämaita nosta-
maan palkkatasoaan liiallisesti tai muuten rapauttamaan 
kansainvälistä kilpailukykyään. 

Tasauksen sijasta tarvitaan avointa ja tervettä kilpailua 
yhteiskuntien välillä, parhaiden käytäntöjen edistämistä, 
ei yhteiskuntien sulauttamista.

EU on tienhaarassa. On valittavana kaksi päämäärää: joko paljon nykyistä suurem-
pi vallan keskitys Unionille tai nykyisin säännöin toimiva Unioni.

EU tienhaarassa

Eduskunnassa ei saisi hy-
väksyä uutta lakia jta siellä 
ollaan yrittämässä saada 
aikaiseksi. Kokoomuksen 
Aleksanter Stubb, SDP:n 
Jutta Urpilainen, Vasem-
mistoliiton Paavo Arhinmä-
ki, vihreiden Ville Niinistö 
sekä RKP:n Stefan Wallin 
ovat tekemässä huonoa pää-
töstä, koska he hyväksyisisi-
vät lain muutoksen mies- ja 
naispareille.

Raamattu on ollut oh-
jenuora tuhansia vuosia, 
miksi sitä ei voisi kunnioit-
taa myös tämä aikana, eikä 
mennä ajan mukana. ja 
muuttaa sen perussanomaa 
näin paljon. Suomessa on 
hyviä normeja ja arvoja aina 
pidetty arvossa. Myös avio-
liiton täytyy pysyä tällaisena 
instituutiona.

Ei tästä hyvä seuraa, jos 
lakimuutos hyväksytään 
eduskunnassa. Nuorilla me-
nevät arvoasiat  muuten tu-
levaisuudessa sekaisin.

Riku Kortejärvi
Salo

Avioliitto miehen 
ja naisen välinen

Olemme täällä Keski-Suo-
messa olleet hämmentynei-
tä Toimi Kankaanniemen 
yllättävästä ratkaisusta ero-
ta puolueesta. 

Pitkän uran kansanedus-
tajana tehneen Toimin ero 
on suuri menetys erityisesti 
Keski-Suomen piirille. Toi-
min laaja yhteiskunnallinen 
tietämys ja kokemus ovat 
olleet tärkeä vahvuus koko 
puolueelle. Hänen rauhalli-
nen ja pohdiskeleva tyylinsä 
on useissa tilanteissa edes-
auttanut hyvien ratkaisujen 
syntymistä. 

Haluamme tässä yhte-
ydessä kiittää lämpimästi 
Toimia vuosien hyvästä yh-
teistyöstä. Toimin radikaali 
ratkaisu ja ilmoitusluontoi-
nen menettelytapa herättä-
vät kuitenkin monia kysy-
myksiä.

Arvostusta tulisi antaa 
puolin ja toisin

Pidämme ensiarvoisen 
tärkeänä, että puolueessa 
osataan antaa kiitosta ja 
arvostusta ihmisille, jotka 
ovat tehneet työtä puolueen 
hyväksi. Erityisen kiitoksen 
kohteena tulisi olla niiden, 
jotka ovat vuosia kantaneet 
keskeistä vastuuta KD:ssa. 
Tässä on parantamisen va-
raa. 

Vastavuoroisesti olisi 
myös tärkeää, että ”eturin-
tamasta” poisjääneet voisi-
vat edelleen toimia raken-
tavasti puolueen nykyisiä 

toimijoita ja linjauksia koh-
taan mahdollisista eriävistä 
mielipiteistään huolimatta. 
Julkisuuden ei tulisi olla 
ensimmäinen forum muu-
tosten ajamiseen, vaan vai-
kuttamisen tulisi alkaa puo-
lueen sisältä.

Kentän ääntä tulee 
kuunnella

Puolueessa tulisikin olla en-
tistä avoimempaa keskuste-
lua poliittisista linjauksista. 
Kentän ääntä tulee kuun-
nella ja puolueen elimien 
päästä vaikuttamaan enem-
män politiikan sisältöön. 

Erityistä terävöittämistä 
kaivataan nyt linjauksiin 
Euroopan talouskriisin suh-
teen ja siitä tiedottamiseen. 
Ymmärrämme, ettei rahoi-
tuskriisin ratkaisemisessa 
ole helppoja ratkaisuja ja 
tilanne muuttuu koko ajan. 
Niinpä toivommekin, ett-
eivät näkemyserot tässä 
asiassa johda hätiköityihin 
ratkaisuihin puolueväen 
keskuudessa.

Kristillisdemokratian yti-
messä ovat edelleen kristil-
liset arvot ja niiden edistä-
minen tämän ajan keskellä. 
Me olemme valinneet puo-
lueen näiden arvojen vuoksi 
ja uskomme, että juuri siksi 
Kristillisdemokraatteja tar-
vitaan. 

Pienellä puolueella ei ole 
varaa menettää yhtään kris-
tillisten arvojen esilläpitä-
jää, sen sijaan mukaan mah-

Ryhdikkäästi eteenpäin
tuu monia uusia. Luonnolli-
sesti puolueen tulee ottaa 
vastuullisesti kantaa myös 
kaikkiin muihin yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin. Jokai-
sen osaaminen ja tietämys 
on tässä työssä otettava pa-
remmin puolueen käyttöön. 

Kilpailkaamme ensisijaises-
ti toinen toistemme kunni-
oittamisessa.

Piia Soininen
Keski-Suomen KD:n pj.

Marika Visakorpi
Jyväskylän KD:n pj.

Ruotsalaisen kristillisdemo-
kraattisen talousjohtajan 
kirja kertoo, miten hän ai-
koinaan joutui työnsä takia 
ottamaan perusteellisesti 
selkoa EMU- ja eurokysy-
myksistä. Pidin siitä, että 
hän oli valmis kuulemansa 
perusteella muuttamaan 
näkemystään. Iloitsen myös 
siitä, miten tärkeänä hän pi-
tää eettisiä kysymyksiä. 

Siksi en malta olla muis-
tuttamatta niistä luovutta-
mattomista perusasioista, 
jotka ovat puolueemme yti-
messä. Ensisijaisesti niiden 
vuoksi olemme eduskun-
nassa ja hallituksessa. Mo-
net muut asiat ovat tieten-
kin myös isoja ja tärkeitä 
ja tällä hetkellä kiusallisia 
hoidettavia. Vastuu on pai-
nava. 

Siksi, rakkaat kristillisde-
mokraatit, muistakaamme 
esivaltaa, Päiviä ja vastuuhen-
kilöitämme saamamme kut-
sumuksen arvon mukaisesti.    

Leena Juvonen
eläkeläis-omaishoitaja, entinen 

eduskuntasihteeri
Vantaa

Muista esivaltaa!

Asmo Maanselkä

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

Saksan vihreät ja viimeksi dema-
reiden ex-kansleri Schröder ajavat 
tulonsiirto-liittovaltio-linjaa. 
Liittovaltion torjujiksi jäisivät 
lähinnä Iso-Britannia, Hollanti 
ja Suomi.

Mielipide

Älä usko väärää propagandaa
Kuulut kotirintamaan. Tukahduta jokainen kuulopu-
he, juoru ja huhu. Tällä talvisodan aikaisella sloganilla 
olisi nyt käyttöä. Luulitko että liberaali lehdistö kiitte-
lee sitä, että olemme mukana hallituksessa? 

Ajattelitteko että opposition tehtävänä on käsitellä 
silkkihansikkain juuri meitä? Väärin. Opposition teh-
tävänä on saada kollektiivisella katkeruudella ja viko-
jen etsinnällä kannatusta. Sen huomaa kuntauudistus-
hankkeessa. He halusivat kaataa hallituksen jo ennen 
kuntauudistustyöryhmän asettamista. 

Pelkäämmekö niiden kritiikkiä, jotka ovat olleet itse 
autioittamassa maaseutua kahdeksan vuotta? Meidän 
ei tarvitse kantaa heidän vääristä ratkaisuistaan syn-
tyneen talouskriisin tuloksia synteinämme. Olemme 
niistä puhtaat.

Emme halunneet edes EU:ta taikka EMU:a ja nyt he 
ovat jättäneet meille EU-kriisin ratkottavaksi. Kristilli-
set arvot merkitsevät rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä. 
Samalla olemme helposti tunnontarkkoja ja kannam-
me syyllisyyttä mitä pienimmistäkin asioista. Lupasin-
ko äänestäjilleni oikein? On turha miettiä saimmeko 
jokaisen pilkun vaaliohjelmastamme hallitusohjel-
maan. Se on absurdi mahdottomuus kuuden puolu-
een hallituksessa. Se ei ole realismia. Jos emme kestä 
opposition kivenviskontaa, niin päädymme ikuiseksi 
oppositiopuolueeksi, joka ei koskaan saavuta yhtään 
mitään.

Ei-puolueena on helppo olla, mutta meidän tulee 
miettiä, minkä vuoksi olemme mukana poliittises-
sa toiminnassa. Jos haluamme saavuttaa jotain, niin 
paikka on hallituksessa. Hallituksessa joudumme aina 
kestämään kritiikkiä. 

Sinä kuulut kotirintamaan. Tu-
kahduta jokainen kuulopuhe,  juo-
ru ja huhu.

Ikuinen oppositio-
puolue ei koskaan 
saavuta yhtään 
mitään.


