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Aika ajoin työelämän iltapäivässä työ-
tään paiskovat kansalaiset lähestyvät; 
omien vanhempien tai vauhdikkaiden 
omien nuorten tai lastenlasten arki 
tarvitsisi enemmän panoksia kuin ko-
kopäivätyön lisäksi venyy tekemään. 
Aika ajoin kyse on omaishoitajuudes-
ta, mutta joskus myös muuten vaan 
työelämän joustavuudesta ja työn ja 
oman elämän yhteensovittamisesta.

Vaativa omaishoito usein vie 
omaishoitajan työpanoksen koko-
naisuudessaan. Silloin mahdollisuus 
työstä sivuun siirtymiselle on tarpeen ja omaishoitokorva-
us pieni mahdollisuus taloudellisesti selvitä erityisestä elä-
mänvaiheesta.

Erityisesti silloin, kun kysymys on omista lapsista, nuo-
rista tai lapsenlapsista, tarvitaan toisenlaista työelämän 
joustoa. Usein kuulee mummo- tai pappahenkilöiden haa-
veilevan mahdollisuudesta osallistua lapsenlapsen koulu-
polkuun aamuin tai iltapäivin tai vanhempien käyttävän 
vauhdikkaan nuoren perässä pysymiseen enemmän aikaa 
kuin tavallisesti työelämän vaatimusten ohella on mahdol-
lista. Tältä osin 2011 lisätty työsopimuslain 7 a § on juuri 
nyt suurennuslasin alla. Mahdollisuus siis on, miten se käy-
tännössä toimii?

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tämän lainsäädän-
nön tarpeellisuutta ja toimivuutta yhdessä työterveyslaitok-
sen kanssa. Selvitys on tulossa vielä 2012 vuoden loppuun 
mennessä. Tämä on tärkeää, sillä yhtä aikaa kun puhutaan 
työurien pidentämisestä, on pidettävä huolta, että ihmiset, 
jotka tekevät tällä erää niitä työuria, pystyvät ja jaksavat 
tehdä työtä ja hoitaa vielä omaa elämäänsäkin.

Sari Palm 18.12.

Uusi valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ni-
mettiin vast’ikään Turun strategiapäivillä Valo ry:ksi. Koi-
ranleuat ehtivätkin jo aprikoida, että SLU:n, Nuoren Suo-
men, Kuntoliikuntaliiton ja Olympiakomitean lyödessä 
hynttyyt yhteen edes nimen on luotava uskoa suomalaisen 
urheiluelämän - ja nimenomaan urheilun - selviämiseen 
taasen uuden kattojärjestön kourissa. ---

Suomalainen urheiluliike on nyt joka tapauksessa itse-
näisyyden ajan suurimman rakenteellisen ja sisällöllisen 
muutospaineen edessä, johon eurooppalaiset ja globaalit 
haasteet tuovat vielä lisänsä. Urheiluliikkeestä odotetaan 
kansakunnan liikkumattomuuden pelastajaa ja kansanter-
veyden turvaajaa, uutta yhteisöllisyyden rakentajaa ja kan-

salaistoiminnan airutta. Siinä sivussa 
pitäisi rakentaa urheilujärjestelmä, 
joka tekee Suomesta liikkuvimman 
kansakunnan ja menestyneimmän 
Pohjoismaan vuoden 2020 olympia-
laisissa.

Valo ry:n strategia näyttää aivan 
oikealta. Järjestörakennetta halutaan 
keventää ja resursseja suunnata pa-
remmin toimintaan. Pohjaa raken-
netaan kahdella rintamalla. Huip-
pu- ja kilpaurheilu halutaan nostaa 
lähemmäksi kansainvälistä kärkeä, ja 
toisaalta kunto- ja terveysliikunnan haasteeseen halutaan 
vastata.

Ratkaisevaa kuitenkin on, miten nämä kaikki visiot, 
muutostyöryhmän suuntaviivat ja päämäärät vaikuttavat 
paikallistason seuratoimintaa, jossa koko ajan kilpaillaan 
ihmisten ja paikallisen elinkeinoelämän kiinnostuksesta, 
toimijoiden hupenevasta vapaa-ajasta ja kuntien pienene-
vistä resursseista.

Sari Essayah 17.12.

Tänään on taas suuri juhla, nimittäin 
saan järjestää jo 23. kerran Kadun-
kansan joulujuhlan.Tapanani on ollut 
kerätä tuohon juhlaan jo vuosikym-
menien aikana tutuiksi tulleilta lah-
joittajilta puuro- ym. tarpeet niin että 
sitten maanantaina on kaikki valmis-
ta illalla klo 18, jolloin juhla alkaa.

Toki jo hyvissä ajoin iltapäivällä on 
emännät laittaneet riisipuuron ”tu-
lille” ja iltapäivällä olemme kokoon-
tuneet porukalla kinkku-ja makka-
raleipien tekoon. Kyllä niitä leipiä 
meneekin, huippu taisi olla yksi joulu, kun porukkaa oli yli 
400 henkeä. Kuten nimi ilmaisee, niin juhla on suunnattu 
vähäosaisille, mutta koskaan ei ole ketään käännytetty ovel-
ta pois jos omilla tolpillaan pysyy. Juhlassa on aina ensin 
hengellinen osuus jossa laulamme yhdessä joululauluja ja 
muutama lyhyt puheenvuoro, siunaamme ruuan ja käym-
me syömään.

Kaikki ylimääräinen ruoka ja ruokatarvikkeet annetaan 
halukkaille mukaan pois lähtiessä, onpa jonain vuosina ollut 
antaa sukkia ja lapasiakin matkaan. Niin, ja huonojalkaiset 
on haettu sekä sitten myös viety  juhlille ja juhlista pois.

Timo Räihä  16.12.

Joulukiire on kristillistä
Jouluyön messussa on kaksi saarnamuotoa. Yleensä 
päivitellään sitä, että kaikilla on niin kiire, ettei ku-
kaan muista hiljentyä joulun sanoman äärelle. Toi-
nen, vasemmistolaissaarna, syyttää joulun merkityk-
sen katoamisesta materialistisen painon alle. 

Joskus voisi kokeilla kiireetöntä joulua. Se on jou-
lu, jossa ei jakseta muistaa suvun vanhuksia. Olkoon 
yksin vuodeosastolla vaipoissaan, minä vietän kii-
reetöntä joulua. Eikä käydä haudoillakaan. Ei tehdä 
hyviä ruokia.

Ihmisiä, joilla on jo kaikkea, ei tarvitse muistaa. 
Kela muistaa niitä loppuja. Ollaan siis laiskoja ja vä-
linpitämättömiä erityisesti jouluna.

Näitä laiskiaisia varten on tehty toinen saarna kau-
pallisen joulun vaaroista. Ennen jaksettiin tehtiin 
joulu itse. Nykyään pipari- ja torttutaikinaa ei jakseta 
tehdä. Kaikkien piparit maistuu samalta.

Laatikoita ei tehdä. Lipeäkalaa ei jaksa tehdä. Kuu-
set on muovista. Soivat ja piipittävät lahjat tappavat 
nykylapsen luovuuden. 

Tämä pahuus alkoi kun yrittäjät halusivat auttaa 
joulukiireestä kärsiviä ihmisiä. Nyt he ovat pilanneet 
joulun tavaroillaan. Vaikka kaupallinen joulu on pa-
hasta, niin joulumyynti ei saa romahtaa. Varsinkin 
me suomalaiset toivomme Lumia 920:lle ostajia 
ympäri maailmaa, koska kysehän on kaikkien mei-
dän työpaikoista, joita sitten toivotaan lisää saarnan 
lopuksi. 

Kyllä Jeesus-lapsellakin oli aikamoinen bling-
bling-joulu. Itämaan tietäjät vaelsivat joulun kovim-
pien turhakkeiden kullan, mirhamin ja suitsukkei-
den kanssa pitkin aavikoita. He 
valitsivat turhat lahjat ja kiireen, 
koska halusivat antaa jouluna. 

Hiljentymistä joulun sanoman 
äärelle on myös kauppalistan kir-
joittaminen. Muista ystäviä, ole 
antelias. 

Hyvän tekemisessä saa tulla 
kiire.

KD:n puoluesihteeri
asmo.maanselka@kd.fi

”Kissa kiitoksella elää”, sanoo suomalainen sananlasku. 
Muut tarvitsevat elatuksen. Tulojen on oltava menoja suu-
remmat. Jos menot karkaavat tuloja suuremmiksi, elämme 
kuin Kreikassa tai - surullista kyllä - kuten suomalaisessa 
kunta- ja valtiontaloudessa, eli velaksi.

Juuri ennen joulua alkoivat hurjat julkiset puheet työelä-
män muutoksista. Yhtäällä ryhdyttiin vaatimaan selkeästi 
nykyistä pitempää työuraa. Toisaalla alettiin kilpailukykym-
me parantamiseksi jarruttaa palkankorotuksia ja ehdottaa 
palkkojen alennuksia. Pääministeri oli työntämässä äidit 
lasten luota kotoa työelämään ja viimeisin ehdotus kuul-
tiin Iisalmen Sanomissa sunnuntaina. Syksyn kohauttajak-
si osoittautunut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen halusi pienentää 
eläkeikää lähestyvien palkkaa, ”jos he eivät jaksa enää pon-
nistella”.

Ikärasismia viimeiseen asti vältteleviä puistatti.
Hyvät neuvot ovat kalliit. Olemme vedenjakajalla, jossa 

apua ja uusia innovaatioita todellakin tarvitaan.
Joulu on ilon ja valon aikaa kirkkovuoden väistämättö-

mässä kierrossa. Maailmaamme tuli valo, toivo ja vapahdus, 
kun Jumalan poika syntyi ihmiseksi keskellemme. Hänen 

työuransa ei kestänyt kauan, ainoastaan kolmisen vuotta, 
mutta sen vaikutus on kantanut näihin päiviin saakka, ja 
jatkuu vielä meidän jälkeemmekin.

Vaikka vain kissa elää sananalaskun mukaan  kiitoksella, 
me muutkin tarvitsemme sitä.

Nyt on kiitoksen aika. Vaalivuosi on ollut työtä ja vaivan-
näköä. Suurkiitos kaikille vaalisyksyn ahertaneille. Uudet 
valtuustot aloittavat vuoden vaihtuessa.

Kiitokset jokaiselle KD-aktiiville ja toimijalle, paikallises-
sa tai valtakunnallisesta tehtävässä. Kiitokset sisäministe-
riöön, eduskuntaan ja ryhmäkansliaan, KD-mepin toimis-
toon Brysseliin, puoluetoimistoon ja jokaiseen piiriin sekä 
paikallisosastoon. 

Kiitokset ehdokkaille ja valituille. Kiitokset niille, jotka 
vielä jäivät kärsivällisesti odottamaan omaa vuoroaan nous-
ta näkyville paikoille. Kiitokset niille uurastajille, jotka ovat 
valmiit tekemään kaikkensa muiden puolesta. Joustamista 
tulee eteen, ja se on siedettävä.

”Elämä ei irvistelemällä somene”, virkkaa sananlasku. 
Kiitollisin mielin elämä on siedettävämpää.

Debatti

Blogeista poimittua http://www.kd.fiJohtoporras

Pääkirjoitus

Asmo Maanselkä

Maailmaamme tuli valo, toivo ja 
vapahdus, kun Jumalan poika 
syntyi keskellemme. Hänen työ-
uransa ei kestänyt kauan, aino-
astaan kolmisen vuotta, mutta 
sen vaikutus on kantanut näihin 
päiviin saakka, ja jatkuu vielä 
meidän jälkeemmekin.

Kristiina Kunnas

kristiina.kunnas@kd.fi

Kiitokset menneen vuoden vaivannäöstä ja vaalisyksyn ahkeroinnista. Kiitokset 
yhteistyöstä ja joustamisesta. Kiitokset joulusta ja sen tuomasta valosta, toivosta ja 
vapahduksesta.

On kiitoksen aika
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Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy rukousaamiaisella:

”Usko on kuin rakastuminen”
Euroopan parla-
mentissa pidetty 
15. rukousaamiai-
nen kokosi osan-
ottajia eri puolilta 
Eurooppaa. Sari 
Essayah oli yksi 
tilaisuuden koolle-
kutsujista.

Merja Eräpolku

Tilaisuuden pääpuhuja oli 
Eurooppa-neuvoston pu-
heenjohtaja Herman Van 
Rompuy. Hän kertoi itse 
löytäneensä uudelleen lap-
suuden uskon 15 vuoden 
tauon jälkeen.

– Monessa suhteessa 
usko on verrattavissa ra-
kastumiseen. Useissa ta-
pauksissa se on odottamat-
toman onnekas kokemus, 
jossa löytää jotakin mitä ei 
etsinyt.

 Van Rompuy muistutti, 
että kristinuskossa on kyse 
persoonallisesta isä-lapsi 
suhteesta rakkauden Ju-
malaan, joka ei edellytä ih-
miseltä vain kuuliaisuutta.

– Tämä tekee kristinus-

kosta ainutlaatuisen verrat-
tuna muihin uskontoihin.

Jumalan todellisuus 
on näkymätön

Uskon ihme on, että usko-
vat ovat tietoisia siitä, että 
Jumalan todellisuus on 
näkymätön eikä sitä voida 
todistaa, mutta kuitenkin 
uskovat.

–He uskovat, että joku voi 
antaa elämälle ja kuolemalle 
tarkoituksen joka on ihmis-
ymmärryksen yläpuolella.

Usko on usein kehittynyt 
suojelun tarpeen myötä. 
Van Rompuy totesi toisi-
naan sanottavan, että valtio 
ja lääketiede ovat ottaneet 
tämän suojelevan roolin. 

Joidenkin näkemysten 
mukaan Yhdysvalloissa us-
konnon suurempi merkitys 
selittyy sosiaalisen turvalli-
suuden puutteilla ja hyvin-
vointiyhteiskunnan heik-
koudella. Euroopan pitkän 
rauhan ajan ja vuosisataisten 
uhkien väistymisen on arvel-
tu tyhjentäneen kirkkoja.

– Hyvinvoinnin ja rauhan 
on katsottu tekevän Juma-
lasta vähemmän välttämät-
tömän. Kuitenkaan tarve 
löytää elämän tarkoitus ei 
ole vähentynyt. Enemmän 
kuin koskaan tarvitaan eet-

Sari Essayah emännöi Euroopan rukousaamiaisella pöytää, jossa sai vierelleen englantilais-amerikkalainen kirjailijan ja sosiaalikriitikon Os Guinness’n, joka oli laatimassa Euroopan parla-
mentissa yhteistyössä Essayah’n kanssa julkistettua ”Omantunnonvapauden peruskirjaa”.

tistä näkemystä. Egoismi on 
etiikan vastakohta. 

– Kristinusko pyrkii riisu-
maan egoismista. Kuitenkin 
se tunnistaa ihmisten heik-
koudet ja siksi tarjoaa an-
teeksiantamusta, Herman 
Van Rompuy kuvaili.

 ”Vielä enemmän tarvit-
semme sisäistä rauhaa”

Todis tuspuheenvuoron 
käytti latvialainen kansan-
edustaja, entinen meppi 
ja missi, neljän lapsen äiti 
Inese Slesere. Hän puhui 

hyvin henkilökohtaises-
ti uskostaan ja siitä miten 
on kokenut, kuinka Jeesus 
tyynnyttää elämän myrs-
kyt. Hän muistutti evanke-
liumin kertomuksesta, jossa 
Jeesus ja opetuslapset olivat 
myrskyssä ja totesi miten 

säätieteilijät ovat todenneet, 
että myrskyn silmässä on 
kaikkein turvallisinta.

Tilaisuus päätettiin äidin-
kielillä rukoiltuun Isä Mei-
dän -rukoukseen, jota johti 
Euroopan rukousaamiaisten 
pitkäaikainen belgialainen 
puuhamies Paul Petrie.

Rukoustilaisuutta emän-
nöinyt Sari Essayah totesi, 
miten maailma tarvitsee 
rauhaa. 

– Mutta vielä enemmän 
tarvitsemme sisäistä rau-
haa, Essayah muistutti.

Sari Essayah myö sanoi, 
että vaikka olosuhteet eivät 
aina ole suotuisat, voimme 
kuitenkin Jumalan avulla 
olla muuttamassa asioita, 
kuten rakentaa rauhaa ja 
ymmärtämystä ihmisten 
välille.

Euroopan rukousaamiaisella pääpuhujana ollut Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman 
van Rompuy (vas) vaihtoi kuulumisia ystävänsä Jerzy Buzek kanssa. Buzek on toiminut mm. 
EU-parlamentin puhemiehenä ja Puolan pääministerinä. Taustalla kansanedustaja, ex-mep-
pi Inese Slesere Latviasta.

Voimme ra-
kentaa rauhaa 
ja ymmärrys-
tä ihmisten 
välille.
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Julhälsning
Julen är en gåva. Guds gåva till alla människor är 
Frälsaren Jesus. Vi får också ge gåvor till varandra 
och till dem som behöver hjälp och stöd.

Jesus som är den mest berömda personen i världs-
historien föddes i svåra förhållandet. Det fanns inte 
ens rum i härberget när han skulle födas. Han föddes 
i ett stall. Många barn föds även idag i misär då lan-
det är drabbat av krig eller naturkatastrofer.

Den nyfödde konungen blev uppvaktad av visa 
män från Östern, men familjen tvingades fly undan 
den tyranniske kungens vrede. Många barn lever som 
flyktingar i vår tid.

Den kung vars födelse vi firar 
under Julen kom med fred till 
jorden. Inte en fred som är ytlig 
och bräcklig utan en frid som 
är djup och evig. Den julfriden 
skulle alla människor behöva få 
del av, de fattiga, de som drabbats 
av hungersnöd, naturkatastrofer 
och krig, de som tvingats fly för 
sitt liv. Men också du och jag be-
höver denna frid.

KD-redaktionen, redaktion@kd.fiSamhällsbygge

Kolumnen

Roger Pettersson

Fattigdom sliter 
på familjen

När en förälder är tvungen att sätta all sin energi på att fundera hur man ska klara uppehället i vardagen så finns det helt 
enkelt inte tillräckligt med resurser för att stöda barnen och deras uppväxt på ett bra sätt.

De pengar som 
insamlingen får in 
används till pre-
sentkort på 70 euro 
som barnfamiljer i 
trångmål kan an-
vända till att köpa 
mat inför jul.
Insamlingen Jul i sinnet till 
förmån för mindre bemed-
lade barnfamiljer pågår till 
julafton.

– Fattigdom tär på resurser-
na i en familj. När en förälder 
är tvungen att sätta all sin en-
ergi på att fundera hur man 
ska klara uppehället i varda-
gen så finns det helt enkelt 
inte tillräckligt med resurser 
för att stöda barnen och deras 
uppväxt på ett bra sätt.

Fattigdom handlar inte 
bara om brist på materiella 
resurser. Inverkan syns ock-
så i hur familjen mår socialt 
och psykiskt. 

– En pressad ekonomi 
minskar möjligheterna till 
hobbyer och alla de sociala 
kontakter som hobbyverk-
samhet skapar. Det innebär 
att isolering och utanförskap 
hotar mindre bemedlade fa-
miljer, säger Röda Korsets 
planerare av bistånd i hem-
landet Anita Hartikka.

– Det är väldigt tråkigt 
att se att man inte har kun-
nat minska på fattigdomen 
bland barnfamiljer under 
de senaste femton åren. Den 
ekonomiska recessionen just 
nu och stora uppsägningar 

har i stället ökat risken för 
att problemet ska förvärras. 
Det här är en allvarlig fråga 
och det krävs gemensamma 
ansträngningar för att råda 
bot på situationen. 

– Att se till att barnfamil-
jer har det väl ställt är det 
bästa sättet att satsa på en 
hållbar framtid, fortsätter 
Anita Hartikka.

Höjt insamlingsmål

Jul i sinnet är Röda Korsets 
och Mannerheims Barn-
skyddsförbunds gemensam-
ma insamling.

De pengar som insam-
lingen får in används till 
presentkort på 70 euro som 
barnfamiljer i trångmål kan 
använda till att köpa mat in-
för jul. Presentkorten delas ut 
till barnfamiljer som har det 
ekonomiskt svårt till exem-
pel på grund av att föräldern 
i familjen är ensamförsörjare 

Samhällsbygget och KD-tidningen 
önskar alla läsare en Fridfull Jul 
och ett Välsignat Nytt År 2013!

Nästa nummer utkommer 3.1.2013

Niklas Meltio

eller för att familjen har drab-
bats av långvarig arbetslös-
het, snuttjobb, sjukdom, han-
dikapp eller en krissituation.

Röda Korsets lokalavdel-
ningar och MBF:s fören-
ingar väljer de hjälpbehö-
vande familjerna.Vid be-
hov samarbetar man med 
församlingar, rådgivningar 
och socialtjänsten. I år blir 
det 18 000 presentkort som 
är värda 70 €/styck, vilket 
innebär att insamlingsmålet 
är 1 260 000 euro.

 
Man kan delta med 10 euro 
i insamlingen per SMS. Man 
sänder då medelandet HJM till 
nummer 16499. Mer info finns 
på www.rodakorset.fi/

Frälsningsarméns julgryta
Julgrytan är en 
insamling som 
Frälsningsarmén 
anordnar varje år. 

Ifjol inbringade insam-
lingen över 880 000 euro i 
Finland. Det går också att 
delta i insamlingen via nätet 
www.joulupata.fi

De insamlade medlen 
delas ut som mat, kläder el-
ler köpkort. Målgruppen är 
mindre bemedlade barnfa-

miljer och andra åsidosatta 
människor som själva kom-
mer och begär hjälp eller 
som har närstående som har 
önskat hjälp till dem. 

En stor del av hjälpen 
delas ut i form av mat och 
kläder på Frälsningsarmens 
julfester runt om i Finland. 
Eftersom insamlingen till 
största delen sköts på talko 
så går hela 97 % av de in-
samlade medlen direkt gå-
vorna.

De som arbetar som med-
hjälpare i Frälsningsarmen 

har kunnat konstatera att 
speciellt barnfamiljernas 
ekonomiska svårigheter 
ökar. Även långtidsarbets-
lösheten har gjort inver-
kan på många människors 
utkomst och i långa loppet 
även lett till hälso- och men-
tala problem.

Fastän det statliga social-
skyddet i Finland fungerar 
bra i jämförelse med många 
andra länder så räcker inte 
resurserna till. Ett komple-
terande hjälparbete är be-
hövligt.

”Tron är som en förälskelse”
Europarådets 
ordförande Her-
man Van Rompuy 
var huvudtalare 
på den femtonde 
bönefrukosten i 
Europaparlamen-
tet.
Sari Essayah var en av dem 
som kallade samman till bö-
nefrukost i Europaparlamen-
tet. Herman Van Rompuy 
som höll huvudtalat berättar 
om hur han återfann barna-
tron efter en paus på 15 år.

– På många sätt kan man 
förlikna tron vid förälskel-
se. I de flesta fall är det en 
oväntad, glad överaskning, 
där man finner något som 
man inte ens har sökt efter.

Van Rompuy påminde om 
att den kristna tron handlar 
om ett personligt fader-barn 
förhållande till den kärleks-
fulle Guden utan att förut-
sätta lydnad av människan.

– Detta gör den kristna 
tron unik i jämförelse med 
andra religioner.

Tron har ibland utvecklats 
genom behovet av skydd. 
Van Rompuy konstaterade 

att han ibland har sagt att 
staten och läkarvetenska-
pen har tagit på sig den 
skyddande rollen. En del 
anser att orsaken till att reli-
gionen har större inflytande 
i USA beror på att där finns 
större brister i det sociala 
skyddsnätet och ett svagare 
välfärdssamhälle. Många 
menar att den långa freden 
och saknaden av hot har 
tömt kyrkorna i Europa.

– Välfärden och freden har 
på så sätt gjort Gud onödig. 
Ändå har inte behovet av att 
finna livets mening minskat. 
Mer än någonsin tidigare 
behövs etisk vägledning. 
Egoismen är etikens motpol. 
Den kristna tron strävar till 
att få oss att avstå från egois-
men, samtidigt som den av-
slöjar vår svaghet och därför 
erbjuder förlåtelse, beskriver 
Van Rompuy.

Sari Essayah som var 
värdinna för frukosttilfäl-
let konstaterade att världen 
behöver fred. 

– Men ännu mer behöver 
vi en inre frid.

Essayah påminde om att 
fastän omständigheterna 
inte alltid är gynsamma så 
kan vi ändå med Guds hjälp 
förändra saker, genom att 
bygga fred och förståelse 
mellan människor.

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy (t.h.) var huvudtalare på bönefrukosten.

EPP

En pressad 
ekonomi mins-
kar möjlighe-
terna till hob-
byer och alla de 
sociala kontak-
ter som hob-
byverksamhet 
skapar. 


