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Suomen kristillisdemo-
kraattien asema Euroopan 
johtavassa poliittisessa 
puolueessa vahvistui kesä-
kuun eurovaalien myötä, 
kun Sari Essayah tuli vali-
tuksi Euroopan parlament-
tiin ja liittyi siinä toimivaan 
EPP:n europarlamenttiryh-
mään. 

KD on toiminut jo kym-
menen vuotta Euroopan 
kansanpuolueen (EPP-puo-
lueen) tarkkailijajäsenenä. 
Tarkkailijajäsenyys oikeut-
taa läsnäoloon EPP:n puo-
lue- ja työryhmäkokouksis-
sa. KD on hakenut täysival-

taista EPP-jäsenyyttä, joka 
oikeuttaisi myös esitys- ja 
äänioikeuteen. 

EPP-ryhmä suurin 
jo 10 vuotta

Heinäkuusta 1999 lähtien 
EPP-ryhmä on ollut suurin 
poliittinen ryhmä nykyään 
736 jäsenen vahvuisessa 
Euroopan parlamentissa. 

– Kuulumisessa Euroo-
pan parlamentin suurim-
paan ryhmään on ehdotto-
masti etunsa: asioihin pys-
tyy oikeasti vaikuttamaan. 
Toisaalta esimerkiksi pu-
heenvuorojen saaminen on 
isossa ryhmässä vaikeam-
paa, Essayah kertoo.

Essayahin liittymisestä 
EPP-ryhmään käytiin neu-
votteluja EPP:n puheenjoh-
tajan Wilfried Martensin 
kanssa eurovaalien jälkeen 
heinäkuussa 2009. 

Räsäsen mukaan tavoit-
teet sopivat hyvin KD:lle

Kristillisdemokraattien pu-
heenjohtaja Päivi Räsäsen 
mukaan EPP:n poliittiset 
tavoitteet sopivat erittäin 
hyvin KD:n työtä sekä yrit-
täjyyttä arvostaviin, per-
hearvoille myönteisiin ja 
ihmisarvoa kunnioittaviin 
linjauksiin. 

Samoja arvoja kunnioit-
tavassa ryhmässä on Sari 
Essayah’n ollut hyvä aloit-
taa tehtävänsä EU:ssa. 

Essayah’n lisäksi EPP-ryh-
mään kuuluu Kokoomuk-
sen kolme europarlamen-
taarikkoa.

- EPP-ryhmän arvopoh-
ja on selkeästi sama kuin 
Suomen kristillisdemo-
kraateilla. Tähän asti Suo-
messa saatu kuva EPP:stä 
on välittynyt lähinnä Ko-
koomuksen kautta. Ryhmä-
kokouksissa olen kuitenkin 
huomannut, että jäsenet 
usein viittaavat ryhmän 
kristillisdemokraattiseen 
taustaan, Essayah kertoo. 

”Kristillisestä arvo-
pohjasta pidetään kiinni”

EPP laajeni huomattavasti 
1990-luvulla jolloin puo-
lueeseen liittyi muitakin 
keskusta-oikeistolaispuo-
lueita kristillisdemokraat-
tisten puolueiden lisäksi. 
Essayah’n mukaan laaje-
nemisen yhteydessä uudet 
tulokkaat ehkä pyrkivät vä-
littämään EPP:stä hieman 
erilaista kuvaa.

– On kuitenkin erittäin 
tärkeää, että ryhmässä pi-
detään kiinni kristillisestä 
arvopohjasta, sanoo Essa-
yah. 

Essayah’n mukaan kris-
tillisdemokraattinen pohja 
todellakin näkyy ryhmän 
käytännön toiminnassa.

– Siinä missä Euroopan 
parlamentin monet muut 
ryhmät saattavat arvokysy-
myksissä jättää jäsenilleen 

EU & Maailma

EPP-ryhmässä 
kuitenkin ar-
vostetaan sitä, 
että äänestys-
ratkaisujen 
pohjana on 
kristillisdemo-
kraattinen nä-
kemys. Mutta 
meidänkään 
ryhmässä ei 
tietenkään 
rankaista 
toisin äänes-
täviä.

Sari Essayah on EPP-ryhmässä 

Suomen KD toimii 
osana Euroopan 
painavinta 
puoluetta
Suomen kristillisdemokraattien asema Euroopan johtavassa poliittisessa puolueessa 
vahvistui, kun Sari Essayah pääsi mukaan EPP:n europarlamenttiryhmään.

Daniela Kullvik & Pilvi Rämä

Esa Erävalo ja Merja Eräpolku työskentelevät avustajina  
Sari Essayah’n toimistossa Brysselissä. Erävalo on EPP-val-
tuutettu puoluekokouksessa ja osallistuu EPP:n työryhmiin. 
Eräpolku on EPP-varavaltuutettu puoluekokouksessa.

Pilvi Rämä on Sari Essayah’n 
avustaja Suomessa ja 
EPP-varavaltuutettu puo-
luekokouksessa.

Suomen ryhmään EPP:ssä kuuluvat kokoomusmepit Sirpa Pietikäinen, Ville Itälä ja Eija-Riitta 
Korhola sekä KD:n Sari Essayah. Ryhmän puheenjohtajana toimii Itälä ja varapuheenjohtaja-
na Essayah, jolla on oikeus osallistua kaikkiin EPP-puolueen kokouksiin.

Samuli Rissanen Samuli Rissanen

Esa Erävalo

Euroopan parlamentin entisiä ja nykyisiä puheenjohtajia kokoontui EU-historiikin julkaisutilaisuuteen. Vasemmalla EPP:n puheenjohtaja Wilfrid Martens, kirjan kirjoittaja Pascal Fontaine, parla-
mentin puhemies Jerzy Buzek, EPP-ryhmän puheenjohtaja Joseph Daul sekä edellinen puheenjohtaja Hans Pöttering.


