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Sari Essayah ui vastavirtaan
KD-meppi vastustaa liittovaltiokehitystä, jonka 
pesäpaikaksi Euroopan parlamentti on tullut.  4
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haastava puolue?  2
Erävalo pääkirjoituksessa: 

Kuka kannattaa liittovaltiota? 2

Heittäisitkö joka 
vuosi rahoistasi 
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raan jäteastiaan?
Näin käy kaikissa 
niissä suomalais

talouksissa, joissa 
ylijäävä ruoka 
päätyy kaato
paikalle.

Älä ruoki hukkaa kam
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vuodesta lähtien tiedotettu 

ja kannustettu suomalais
kuluttajia taloudellisem
paan ja vähähävikkisem
pään ruokatalouteen.

Maa ja kotitalousnais
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KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fi

Thyssenin mietinnössä ajettiin suoraan liittovaltiota, 
EU:lle suurempaa budjettia, toimivallan siirtoa jäsen
mailta EU:lle, EU:lle valtiovarainministeriä ja –minis
teriötä sekä omien verovarojen järjestelmää, verotuksen 
yhtenäistämistä jäsenmaissa jne.

Thyssenin mietinnön sisältöön tehdyistä muutosesi
tyksistä äänestettiin 12 kertaa ja lopuksi äänestettiin 
koko mietinnön hyväksymisestä. Jälkimmäinen olikin 
tärkein äänestys, koska siinä hyväksyttiin koko mietintö 
kaikkine kannanottoineen.  Loppuäänestyksen tulos oli 
482 puolesta, 160 vastaan, 35 tyhjää. Nämä luvut kuvaa
vat suurin piirtein niitä voimasuhteita, jotka vallitsevat 
liittovaltiota ajavien ja liittovaltiokehitystä vastustavien 
välillä Euroopan parlamentissa. Liittovaltiota kannatta
via on kaksin tai kolminkertainen määrä. Näin on myös 
suomalaisten meppien kohdalla.

Thyssenin mietinnön hyväksyivät lopulta suomalaisis
ta mepeistä Torvalds (rkp), Korhola (kok), Pietikäinen 
(kok), Jaakonsaari (sd), Repo (sd), Cronberg (vihr)
ja Hassi (vihr). Vastaan äänestivät Essayah (kd), Sar-

vamaa (kok)ja Terho (ps). Tyhjää äänestivät Keskustan 
Jäätteenmäki, Manner ja Takkula.

Voiko tästä päätellä kuka kannattaa EU:n kehittämistä 
liittovaltioksi? Ei aivan varmuudella, sillä kun äänestet
tiin lauseesta ”olisi siirryttävä todelliseen liittovaltioon” 
puolesta äänestivät Manner, Torvalds, Pietikäinen, Sar
vamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg ja Hassi. Vastaan 
äänestivät Essayah ja Terho. Tyhjää Jäätteenmäki, Tak
kula, Korhola.

Johtopäätös on, että KD:n hallituskumppaneista Vih
reät, Sdp, Rkp ja Kokoomus ajavat edustajiensa kautta 
EU:sta liittovaltiota. Vai onko niin, että linja Suomessa 
on erilainen kuin linja Euroopan parlamentissa? Ainakin 
hallitus on vastustanut yksimielisesti budjetin kasvatta
mista komission esityksen mukaisesti ja on vastustanut 
taloudessa yhteisvastuuta kuten eurobondeja, jotka kui
tenkin Thyssenin mietinnön mukaan olisivat toivottavia. 
Hallituspuolueista yksin KD puolustaa hallituksen linjaa 
ja vastustaa liittovaltiokehitystä yhdessä opposition pe
russuomalaisten ja kenties Keskustan kanssa. Kenties 
siksi, että tyhjää äänestäminen ei ole vastustamista. 

Mutta onko tässä jokin ristiriita?

Debatti
Pääkirjoitus

Hallituspuolueista yksin KD 
puolustaa hallituksen linjaa ja 
vastustaa liittovaltiokehitystä yh-
dessä opposition perussuomalais-
ten ja kenties Keskustan kanssa. 
Kenties siksi, että tyhjää äänestä-
minen ei ole vastustamista.

Haastettu vai haastava puolue?
Puolueemme on monella tavalla mielenkiintoisessa 
tilanteessa. Olemme hallituspuolue ja meille on us
kottu erittäin tärkeä sisäasiainministerin salkku ja 
ministeriö, meillä on oma meppi, asiantunteva kan
sanedustajaryhmä ja uudet 300 kunnallista luotta
mushenkilöä valmiina neljän vuoden koitokseen.

Paikallaan pysyvä kannatus kuitenkin haastaa 
miettimään, mitä voisimme tehdä toisella tavalla. 
Puolueemme entinen kansanedustaja ja luotettava 
vastuunkantaja Sakari Smeds puhui terveellä mutta 
kriittisellä tavalla, että olemmeko kuitenkin vain en
simmäisen sarjan joukkue, joka ottaa varmat kotivoi
tot, mutta ei uskalla haastaa muita? Teemmekö mui
ta poliittisia avauksia kuin ne, joissa saamme omat 
kannattajamme liikkeelle, emmekä aina edes heitä? 
Pitäisikö useammin haastaa myös muita hallituspuo
lueita pelkäämättä hallituspaikan menettämistä?

Esimerkiksi Kokoomuksen arvot ovat välillä todel
la kovia ja pelkästään markkinatalouden ohjaamia. 
Sosialidemokraatit luottavat liikaa yhteiskunnan 
holhoukseen ja vihreät työntävät välillä niin naivia 
kehittämishöttöä, että siihen ei voi edes loukkaantua. 
Oppositiossa Keskusta vaatii hallitusta tekemään 
sitä, mitä itse eivät kuitenkaan kahdeksaan vuoteen 
tehneet. 

Missä me voisimme haastaa heidät? Uskovaisten 
MTK:na toimiminen ei enää mene pelkästään läpi.

Puolueen on tärkeää tarjota vaihtoehtoja. Vaihto
ehtoja on oltava myös puolueen sisällä. Piirijohtajia 
voidaan haastaa, puolueen johdon voi haastaa puo
luekokouksessa ja tarjota vaihtoehtoa. Vierivä kivi ei 
sammaloidu. Puolueen uudistuminen tarvitsee uusia 
ihmisiä, uusia avauksia, uusia vaihtoehtoja. 

Pelikentällä voi pyörittää palloa 
tai kiekkoa omalla maalialueella 
ja pyrkiä estämään vastustajan 
maalit omaan verkkoon. Sen me 
osaamme hyvin. Mutta maalit 
vastustajan verkkoon tehdään 
vastustajan puolella. Tässä meillä 
on haastetta.  

KD:n 1.varapuheenjohtaja
teuvov.riikonen@kd.fi

Teuvo V. Riikonen

Euroopan parlamentissa hyväksytään enenevässä määrin mietintöjä, jotka ajavat 
liittovaltiota. Yksi selväsanaisimmista oli viime viikolla hyväksytty Marianne 
Thyssenin mietintö ”Kohti aitoa Euroopan talous ja rahaliittoa”. 

Kuka kannattaa liittovaltiota?

Uskonnon ja 
politiikan 
erottamisesta
Kiitos Tiina Seppäselle 
kommenteista (KDlehti 
46, 15.11.) kirjoitukseeni 
(45, 8.11.). 

Mutta miten käsitetään 
politiikan ja kristillisen us
konnon ero, jos epäkristil
liseksi tulkitaan se, että KD 
ottaa etäisyyttä uskontopuo
lueen imagoon? Ei kai puo
lueelta vaadita seurakunnal
le kuuluvia ominaisuuksia? 

Periaateohjelma toteaa: 
”Politiikassa toimitaan eri 
elämänalueella kuin seu
rakunnissa.” Seurakunta 
toimii hengellisellä, yhteis
kunta maallisella alueel
la. Seurakuntaa hallitaan 
Jumalan sanalla, mutta 

yhteiskuntaa luonnollisen 
laintuntemuksen ja järjen 
mukaan lainsäädännöllä ja 
pakkovallalla.

En ole huolissani vain 
puolueen kannatuksesta. Pi
dän tärkeämpänä, että ylei
seettiset arvot ja tavoitteet, 
jotka ovat sopusoinnussa 
Raamatun kanssa, vahvis
tuvat yhteiskunnassamme. 
Toivon, että se tapahtuisi 
KD:n kautta. 

Kritiikki olisi ymmärret
tävämpää, jos vaadittaisiin 
puoluetta tinkimään ar
voistaan ja tavoitteistaan. 
Arvostelu tuntuukin nu
rinkuriselta, koska tähtään 
siihen, miten puolue niitä 
menestyksellisemmin edis
täisi. Ellei tavoite miellytä, 
ymmärrän hyvin, jos KD 
halutaan pitää marginaalis
sa vahvistamalla siitä mie
likuvaa uskontopuolueena, 

joka perustelee politiikkaa 
Raamatulla ja keskittyy ka
lastamaan kristittyjen ää
niä. Sellaisena KD varmis
taa sen, ettei arvoihin ja ta
voitteisiin liittyvä ajallinen 
siunaus ainakaan sen kautta 
merkittävämmin rakenna 
yhteiskuntaa. 

Estettä sille, että KD ajaa 
arvojaan ja tavoitteitaan 
koko yhteiskunnassa uskon
vakaumuksesta riippumatta 
kaikkien keskuudessa, jotka 
niihin yhtyvät, ei ole. Eihän 
kysymys ole uskonnosta 
vaan politiikasta. Synkretis
miä eli uskontojen sekoitus
ta se voisi olla vain, jos KD 
olisi seurakunta. 

Politiikka tulee perustel
la järjellä eikä Raamatulla: 
”Kristillisdemokraatit pyr
kivät perustelemaan näke
myksensä niin, että jokai
nen ihminen elämänkatso

muksestaan riippumatta voi 
ymmärtää perustelut.” 

Tämä ei tarkoita, että 
kristitty piilottaa uskonsa ja 
miellyttää maailmaa. Se, et
tei hän politiikassa vetoa us
kontoon viittaa ennemmin 
siihen, että hän luottaa Ju
malan sanaan: hän kunni
oittaa hengellisen ja maalli
sen vallan erotusta ja haluaa 
edistää ajallisen isänmaansa 
ja sitä kautta seurakunnan
kin menestystä. 

Huoli siitä, että KD me
nettäisi erityisarvonsa, jos 
se irtaantuu uskontopuolu
een imagosta, on aiheeton. 
Puolue säilyttää erityisyy
tensä, vaikka julkisuuskuva 
avartuisi, kunhan se pitäy
tyy yleiseettiseen arvopoh
jaansa ja sen mukaisiin ta
voitteisiin.

Petteri Hiienkoski 
Helsinki

Kristillinen 
arvomaailma säilyy
8.11. KDviikkolehdessä oli 
Petteri Hiienkosken mie
lenkiintoinen ja ytimekäs 
kirjoitus, jonka ydinsano
maan voin yhtyä. Hiienkos
ki toi esiin elementtejä ja 
syitä siihen, miksei kristil
lisdemokraattien kannatus 
lähde nousuuralle. 

Moni kokee KD:n tietyn
laisena ”uskontomoraalise
na äänitorvena”. 

Kristillinen arvopohja 
on arvokas ja tulee säilyt
tää jatkossakin. Puolueen 

periaatteet ovat yleisestikin 
arvostettuja ja niihin yhdy
tään laajalti. Puolue kaipaa 
kuitenkin uudistamista, 
selkeämpää poliittista pro
filoitumista. Vakaumus on 
jokaisen henkilökohtainen 
valinta, mutta Kristillisde
mokraatit on ennen kaikkea 
poliittinen puolue, jonka tu
lee toimia demokraattises
sa, tasaarvoisessa oikeus
valtiossa, jonka pohjana on 
perustuslaki, ei Raamattu. 

Kristillinen arvomaailma 
näkyy jatkossakin puolueen 
toiminnassa esimerkiksi lä
himmäisestä huolehtimisen 
muodossa, mutta julkisesti 

KD:n status on kääntynyt 
liiaksi uskontonäkökulmien 
korostamiseen ja poliittiset 
avaukset ovat jääneet hie
man syrjemmäksi. Aina
kin tällainen kuva monilla 
puolueesta on. Nyt kaiva
taan puolueen imagon uu
distamista ja profiloimista 
poliittisesti entistä aktiivi
semmaksi puolueeksi, joka 
tarjoaa toimivia ja realistisia 
vaihtoehtoja suurien puolu
eiden linjalle ja jolla on tar
jota näkökulmia muun mu
assa niin ulkopolitiikkaan, 
kuin esimerkiksi turvalli
suuspolitiikkaankin. 

Korostamalla puolueen 

solidaarisuutta ja poliittis
ta tarjontaa uskonnollisten 
painotusten sijaan saadaan 
puolueen kannatus nouse
maan, emmekä silti hylkää 
kullanarvoista kristillistä 
arvomaailmaa. 

Ammattitaidosta ei ole 
puute, sillä puolueeseen 
kuuluu valtavasti eri alojen 
asiantuntijoita, joiden yh
teistuloksena aikaan saadaan 
kaikki politiikan sektorit kat
tava väkevä kristillisdemo
kraattinen politiikan visio.

Launo Haapamäki
kunta- ja aluejohtamisen 

opiskelija
Tampere

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

Johtoporras Mielipide
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KD-KOmpassissa  
la 1.12. KlO 12.05  

mEp Sari ESSayah  pOhtii, 
miKsi rauhanOmainEn 

rinnaKKaisElO 
israElilaistEn ja 

palEstiinalaistEn välillä 
On niin hanKalaa.

KD-Kompassi  
uusintana ti 4.12.  
klo 17.50-18.00.

Israelille osoitet
tiin tukea maa
nantaina.

Maanantaina 26. marras
kuuta oli kokoontunut jär
jestäjien mukaan kuutisen
sataa osallistujaa Helsingin 
Narinkkatorille. 

Ihmisiä oli tullut busseilla 
jopa Hämeenlinnasta, Kan
gasalta ja Kouvolasta.

Israelin ja Suomen liput 
liehuivat ja kylteissä julistet
tiin tukea Israelille. Tunnel
ma oli iloisen rauhallinen 
koko tapahtuman ajan.

Puheenvuoroja käyttivät 
John Remes (ICEJ), Petri 
Kauhanen (Karmel), Ka-
tariina Salmi (ECI), Pirk-
ko Säilä (Patmos), Harri 
Kröger (Fida) ja Israelin 
Suomen suurlähettiläs Dan 
Ashbel. 

Puheet koskettivat viime
aikaista Gazan konfliktia ja 
sitä, että Israelilla on oikeus 

Tuki-mielenosoitus Israelille Narinkkatorilla Helsingissä

Olavi Kietäväinen

Samulille pronssia
KDviikkolehden 
politiikan toi
mittajalle Samuli 
Rissaselle luovu
tettiin pronssinen 
ansiomerkki.
– Jatkukoon sama menes
tyksekäs työsi, toivotti KD
Mediat Oy:n hallituksen pu
heenjohtaja Peter Östman.

Östman ja KDMediat 
Oy:n toimitusjohtaja Ismo 

Portin luovuttivat Samuli 
Rissaselle puoluevaltuus
ton kokouksen yhteydes
sä Keskuskauppakamarin 
pronssisen ansiomerkin 10 
vuotta jatkuneesta ansiok
kaasta työstä KDMediat 
Oy:ssä.

Samuli tuli 27vuotiaana 
toimittajaksi Kristillisde
mokraattiseen viikkoleh
teen (silloiseen Kristityn 
Vastuuseen) kesäkuussa 
2002. Hän on koulutuksel
taan valtiotieteitä ja viestin

tää sivuaineenaan opiskellut 
teologian maisteri.

Ei vain pronssia 
vaan myös kultaa

Ihmisenä Samuli on vaati
maton mutta humoristina 
ja urheilijana piilohurja. 

KDtoimijoiden Cooper
testissä lokakuussa Lautta
saaren urheilukentällä tämä 
moninkertainen maratoo
nari otti kirkkaasti kultaa.

Kristiina Kunnas

Pronssi on voitettu mitali. Ismo Portin piti puheen ja Susanna Sinivirta valmistautuu kiinnit-
tämään ansiomerkin KD-viikkolehden politiikan toimittajan Samuli Rissasen kaulukseen.

puolustautua jatkuvaa ra
kettitulvaa vastaan, ja että 
rakettien lähettämisen Is
raelin puolelle on loputtava. 
Puheiden lomassa laulettiin 
heprealaisia lauluja. Miele
nilmaus oli vahva suoma
laisten Israelin ystävien tuki 
Israelille, joka ei aina kovin 

paljon tukea saa muualla 
maailmalla.

Tukimielenilmauksen 
järjesti Israel Ystävyystoimi
kunta yhdessä muiden Isra
elia tukevien kanssa.

John Remes
Israel Ystävyystoimikunnan 

puheenjohtaja

Mielenilmaus Narinkka-torilla maanantaina oli vahva suomalaisten Israelin ystävien tuki Israelille, joka ei aina kovin paljon tukea saa muualla maailmalla.
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– Olen hyvin EU
kriittinen, kun kyse 
on liittovaltioke
hityksestä, jonka 
yksi pesäpaikka 
Euroopan parla
mentti tätä nykyä 
on, KDmeppi Sari 
Essayah sanoo.

Samuli Rissanen

Europarlamentaarikko Sari 
Essayah oli mietteliään ja 
vakavan oloinen pitäessään 
poliittista tilannekatsaus
taan  Kristillisdemokraatti
en vuoden viimeisessä puo
luevaltuuston kokouksesssa 
eduskunnassa. 

EUkriittinen ja liitto
valtiokehitystä vastustava 
Essayah on viime aikoina 
ollut yhä enenevässä mää
rin poikkiteloin europarla
mentin yleistä linjaa vas
taan. Hän on myös tämän 
tästä joutunut puuttumaan 
räikeimpiin federalistisiin 
esityksiin.

– Olen tehnyt lukuisia 
muutosehdotuksia muun 
muassa velkojen yhteisvas
tuuta ajaviin kohtiin komis
sion esityksissä tai parla
mentin omaaloitemietin
nöissä, Essayah kertoo.

Eurobondit tekevät 
uhkaavasti tuloaan

Samaan hengenvetoon hän 
toteaa, että myös parlamen
tin suurimman poliittisen 
ryhmän eli EPP:n riveissä 
liittovaltiolinja alkaa olla 
voitolla. 

– EPP kuitenkin vielä 
seuraa Saksan tiukempaa 
linjaa eikä ole esimerkiksi 
lähtenyt yhteisvastuullisten 
eurobondien kannattajaksi.

Tietyssä mielessä euro
bondien ja yhteisvastuullis
ten instrumenttien suhteen 
eletään nyt jonkinlaisessa 
kauhun tasapainossa. Nä
kemyserot  EPP:n sisällä 
noudattelevat melko tark
kaan Euroopan velkakrii
sin viiltämiä jakolinjoja.  
Talousvaikeuksissa olevat 
jäsenvaltiot haluavat pa
remmin asiansa hoitaneet 
maat maksamaan heidän 
velkojaan. Nettomaksajilla, 
kuten Suomella, Hollannil
la, Saksalla ja Ruotsilla on 
puolestaan ollut yhtenevä, 
kriittinen linja.  

Vaikka eurobondit ja vel
kojen yhteisvastuut onkin 
saatu rajattua keinovalikoi

man ulkopuolelle, saattaa 
”kauhun tasapaino” jatkos
sa muuttua.  Essayah pelkää 
paineiden kasvavan, mikäli 
vihreät ja demarit voittavat 
Saksan seuraavat vaalit.

Näkemyserot ovat 
suuret myös Suomen 
delegaatiossa

Kristillisdemokraattien eu
roparlamentaarikko kuuluu 
EPP:n Suomen delegaa
tioon yhdessä neljän Ko
koomuksen mepin kanssa. 
Essayah kertoo, että liitto
valtiokehitystä ja toisaalta 

jäsenmaiden yhteistyötä 
kannattavien europarla
mentaarikkojen väliset nä
kemyserot ovat ammottavia 
Suomen delegaatiossakin. 

Rajalinjat piirtyivät hy
vin esiin viime viikon par
lamentin äänestyksessä 
”Kohti todellista talous- ja 
rahaliittoa”lausunnosta. 
Siinä ehdotettiin yhteistä 
velanpurkurahastoa, yhteis
tä valtiovarainministeriä, 
eurobondeja ja suurempaa 
yhteistä budjettia. 

– Kaiken päälle lausun
nossa vielä todettiin, että 
liittovaltiohan tässä tarvi

taan tavoitteisiin pääsemi
seksi, Essayah kertoo.

Hän hämmentyi, kun 
huomasi, että suomalais
kollegoistakin kaksi kol
masosaa oli valmis hyväk
symään moisen linjan ja 
äänesti puolesta.

Essayah’n lisäksi vain Ko
koomuksen Petri Sarvamaa 
ja Ps:n Sampo Terho äänes
tivät mietintöä vastaan. 

Sen sijaan mietinnön 
puolesta äänestivät Sdp:n 
Liisa Jaakonsaari ja Mitro 
Repo (sit), Rkp:n Nils Tor-
valds, Vihreiden Satu Has-
si sekä Kokoomuksen Sirpa 

Pietikäinen ja Eija-Riitta 
Korhola.

”Nettomaksuosuutta on 
vahdittava tarkasti”

Essayah on kriittinen liit
tovaltiokehitystä kohtaan 
senkin vuoksi, että se tie
täisi Suomelle unionin net
tomaksajana jälleen lisää 
rahanmenoa. Kovin käden
vääntö unionissa käydään
kin lähiviikkoina ja kuu
kausina vuosien 20142020 
rahoituskehyksien koosta. 

Tässäkin kysymyksessä 
näkemyserot eri maiden 

välillä ovat valtavat. Netto
maksajamaat haluaisivat 
pitää unionin budjetin noin 
prosentissa alueen kansan
tuotteesta. Innokkaimmat 
paisuttaisivat budjettia jopa 
viisinkertaiseksi.

Essayah toivoo unionille 
mahdollisimman tiukkaa 
budjettia, joka ei kasvattaisi 
Suomen noin 700 miljoonan 
euron nettomaksuosuutta.

– Nettomaksuosuuden 
suuruuden seuraaminen on 
tärkeää. Suomen kannat
taa neuvotteluissa pyrkiä 
saamaan rahaa sellaisiin 
momentteihin, josta myös  
saamme eniten rahaa takai
sin.

Essayah’n mukaan tällai
sia ovat esimerkiksi EU:n 
koheesiorahastot. 

Säästölinjakin paisuttaa 
EU-budjettia

Monet suomalaismepitkin 
ovat liittyneet nettosaajien 
kuoroon vaatimaan budje
tin reipasta kasvattamista, 
jotta Suomen kotiuttamien 
maatalous ja aluetukien 
taso kohentuisi tai säilyisi 
ennallaan. 

Essayah’n mukaan mo
nelta jää kuitenkin huomaa
matta, että säästölinjaakin 
noudattamalla EUbudjetin 
loppusumma kasvaa. Toi
saalta lisäämällä menoja 
sellaisiin momentteihin, 
joista ei saada senttiäkään 
takaisin, jättää Suomelle 
vain luun jakajan käteen.

– Varsinaista hölmöläis
ten peiton jatketta siis, eko
nominkin koulutuksen saa
nut Essayah toteaa.

Kahdenväliset neuvottelut ovat 
avain Lähi-idän kriisin ratkaisuun
Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston mielestä Suo
men tulisi tukea kahdenvälisiä neuvotteluja Lähiidän 

kriisin ratkaisemiseksi. Yksipuoliset toimet johtavat vain 
kriisin syventymiseen. Palestiinalaiset aikovat, lehtitieto
jen mukaan, vaatia Yhdistyneitä kansakuntia tunnusta
maan Palestiinalle tarkkailijavaltion aseman marraskuun 
aikana. 

KD:n puoluevaltuuston mukaan Suomen ei tule tukea 

tätä päätöslauselmaehdotusta. KD korostaa, että on tär
keää saada rauhanprosessi ja kahdenväliset neuvottelut 
uudelleen pikaisesti käyntiin. Vain Israelin ja palestiina
laisten välillä yhdessä sovittu rauhansopimus ja rajalin
jaukset takaavat Kristillisdemokraattien mukaan todelli
sen ja pitkäaikaisen rauhan alueelle.

Kotimaa

Valtaosa suomalaismepeistäkin hyväksyisi eurobondit ja EU:n yhteisen rahaministerin

Sari Essayah’n mukaan liittovaltiolinja on 
nyt voitolla Euroopan parlamentissa

OlaviKietäväinen

Mietteliäs   europarla-
men taarikko. Sari 
Essayah’n ilme oli vakava 
KD:n puoluevaltuustossa 
eduskunnassa. Hän kertoi 
liittovaltiota kannattavan 
linjan vahvistumisesta eu-
roparlamentissa.

Kulunut vuosi on ollut Kristil
lisdemokraattien europarla
mentaarikko Sari Essayah’n 
uran kannalta käänteen
tekevä. Tammikuussa hän 
kampanjoi ansiokkaasti 
Kristillisdemokraattien pre
sidenttiehdokkaana ja vuo
den viimeisessä puolueval
tuustossa hän kertoi aloitta
neensa jo valmistautumisen 
puolentoista vuoden päässä 
häämöttäviin eurovaaleihin.

Kristillisdemokraattien 
osalta se tarkoittaa aluksi 
vaaliliittokumppaneiden 
katsastusta, sillä eurovaa
leissa pienten puolueiden 
on ollut vaikeaa saada omin 
voimin ehdokastaan läpi. 

Kansallinen äänikynnys on 
armoton myös kovan hen
kilökohtaisen kannatuksen 
omaavalle Essayah’lle. 

Onnistuneen vaaliliiton 
ansiosta KD on tällä hetkel
lä kokoonsa nähden isompi 
tekijä europarlamentissa. 
KD:n painoarvo on samaa 
luokkaa kuin kotimaisten 
vasemmistopuolueiden, 
joilla on yhteensä vain yksi 
puolueseen sitoutunut eu
roparlamentaarikko.

 Pidän erittäin tärkeänä, 
että Suomen Kristillisdemo
kraattien paikka europar
lamentissa pysyy, Essayah 
sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, 

että linjaavia päätöksiä eu
rovaaleihin osallistumisesta 
tehdään ennen ensi kesän 
puoluekokousta. Essayah 
arvioi, että varsinaiset askel
merkit eurovaaleihin selkene
vät vasta syksyn 2013 aikana.   

Essayah’n alkukauden 
suurimmat ponnistelut liit
tyivät yhtenäiseen euromak
sualueeseen (SEPA). Essa
yah valmisteli parlamentin 
mietinnön, joka koski yh
tenäisen euromaksualueen 
SEPA:n aikaansaamista.

Loppukauden osalta Es
sayah tavoittelee ainakin 
varjoraportoijan paikkaa 
parlamentin työllisyysvalio
kunnan ruokaapua koske

vaan mietintöön. 
– EU:n ruokaavulla on 

merkitystä esimerkiksi mo
nien seurakuntien ja kristil

listen järjestöjen kannalta, 
joten se olisi minulle mielui
nen tehtävä, hän kertoo. 

Samuli Rissanen

KD:n painoarvo europarlamentissa on samaa 
luokkaa kuin koko Suomen vasemmiston

KD:n strategia tulevissa eurovaaleissa on jälleen pohdinnan 
alla. Vuonna 2009 Sari Essayah’n komeaa läpimenoa todisti-
vat Peter Östman, Päivi Räsänen ja Esa Erävalo. 

Samuli Rissanen


