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KD:n kärkinimet ja kansainväliset asiantuntijat keskustelevat perheestä
KD:n eduskunta-
ryhmä järjestää 
yhdessä ECPM:n 
kanssa seminaarin 
perhepolitiikasta.
Kristillisdemokraatit ovat 
ennenkaikkea perhepuolue; 
kristillisdemokraattisen ide-
ologian mukaisesti hyvin-
voiva yhteiskunta rakentuu 
perheiden varaan. Puolueen 
mielestä perheen yhteiskun-
nallista merkitystä kuiten-
kin aliarvioidaan liian usein 
tai jätetään huomiotta. 

Niinpä kristillisdemo-
kraatit järjestävät kesäkuun 
toisena viikonloppuna 7.-8. 
6.  yhdessä ECPM:n (Eu-
ropean Christian Political 
Movement) kansainvälisen 

perhepoliittisen seminaarin. 
Sen aihe on kiteytetty otsik-
koon Onko perheestä hyötyä 
yhteiskunnalle?-Revealing 
the benefits of the family.

Seminaari on kaikille 
avoin.

Kovatasoinen 
joukko keskustele-
massa perheestä

Paikalla on ECPM:n joh-
toa ja Kristillisdemokraat-
tien kovat nimet Sari Es-
sayah, Sari Palm ja Päivi 
Räsänen. Kansainvälistä 
asiantuntemusta seminaa-
riin tuovat pitkän linjan 
poliitikko, kansanedus-
taja Annelie Enochsson 
(KD) Ruotsista, luennoit-
sija Jet Weigand-Timmer 
(EduConcept, Amsterdam 
University) Hollannis-

ta, johtaja Richard Kane 
(Futurway Trust, National 
Marriage Week) Englan-
nista ja professori Stephen 
K. Baskerville (Patrick 
Henry College, Purcellvill, 
Virginia, USA) Yhdysval-
loista. 

Seminaarissa perheen 
merkitystä tarkastellaan 
niin yksilön, yhteiskunnan 
kuin taloudenkin näkökul-
masta. KD:n puheenjoh-
taja, sisäministeri Päivi 
Räsänen avaa puheenvuo-
rossaan perheen merkitys-
tä yleisen turvallisuuden 
näkökulmasta.

Jo perjantai-iltana Sokos 
hotelli Presidenttiin ko-
koontuu ECPM:n vuosiko-
kous, joka valitsee puheen-
johtajistonsa ja kokoaa 
hallituksensa seuraavaksi 
vuodeksi. 

Suomalaisia kristillisde-
mokraatteja on osallistunut 
järjestön toimintaan aktii-

visesti henkilökohtaisella 
tasolla. KD:n eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Pe-

ter Östman on parhaillaan 
ECPM:n hallituksen jäsen. 

Samuli Rissanen

Europarlamentaarikko Sari Essayah avustajineen edusti Suomen KD:ta

Euroopan poliittista tilaa pohdittiin kaksi-
päiväisessä seminaarissa Dublinissa
The State of Eu-
rope Forum keräsi 
Eurooppa-päivänä 
9. toukokuuta sa-
takunta eri alojen 
vaikuttajaa Dub-
liniin pohtimaan 
Euroopan tilaa ja 
tulevaisuutta. 

Iina Mattila

Kaksipäiväisen tilaisuuden 
osallistujat edustivat noin 
20 eri maata. Suomen kris-
tillisdemokraatteja paikal-
la edustivat Sari Essayah’n 
ohella kansanedustajan 
avustaja Iina Mattila ja 
Essayah’n avustajat Esa 
Erävalo ja Merja Eräpol-
ku. 

Tilaisuuden järjestäjinä 
toimivat European Chris-
tian Political Foundation 
(ECPF) sekä The Schuman 
Centre for European Studies 
yhteistyössä useiden muiden 
järjestäjätahojen kanssa. 

Eurooppalainen ajattelu 
pysyy, vaikka EU lakkaisi

Tapahtuman aloitti Euroop-
pa-päivän juhlatilaisuus 
Dublinin keskustassa Christ 
Church katedraalissa. Illan 
puhujavieras, Irlannin enti-
nen pääministeri John Bru-
ton muistutti yleisöä, että 
euroa ja EU:ta enemmän 
Euroopan kriisin ytimessä 
ovat suuren mittaluokan 
muutokset maailmanjärjes-
tyksessä ja talousdynamii-
kassa. 

Brutonin mukaan Euroo-
pan unionin heikkous on, 
että tunnistamme yhteiset 
ongelmat, mutta aito kes-
kustelu yhteisistä ratkai-
suista puuttuu. Unionilla on 

hänen mukaansa kuitenkin 
myös paljon vahvuuksia. 

– Vaikka EU lakkaisi 
olemasta huomenna, eu-
rooppalainen ajattelutapa 
kuitenkin säilyisi, Bruton 
kiteytti.  
Bruton pohti puheessaan 
myös kristinuskon merki-
tystä yhteiskunnalle. 

– Usko antaa perspektii-

viä ja kärsivällisyyttä. Ym-
märrämme, ettei tämä ole 
ainoa kotimaamme. Usko 
saa meidät välittämään toi-
sista ihmisistä, sellaisista-
kin, joita emme ole koskaan 
tavanneet, jopa syntymättö-
mistä. 

Tästä käsin on muistet-
tava vastuullisuus myös ta-
lousajattelussa; ei ole oikein, 

jos meidän sukupolvemme 
pyrkii pääsemään helpolla 
lastemme ja lastenlastem-
me kustannuksella, Bruton 
tähdensi. 

Länsimaat on voitet-
tava takaisin

Kristitty sosiologi ja kir-
jailija Os Guinness totesi 

puheenvuorossaan, ettei 
mikään sivilisaatio ole ol-
lut yhtä innokas tekemään 
uudistuksia ja taistelemaan 
oikeudenmukaisuuden puo-
lesta kuin sellaiset yhteis-
kunnat, jotka kristillinen 
evankeliumi on tavoittanut. 

– Olemme maailmassa, 
mutta emme maailmasta. 
Meidän on voitettava länsi-

maailma takaisin, länsi on 
meidän Jerusalemimme, 
Guinness haastoi. 

Eurooppa on viiden 
erilaisen kriisin kourissa

Seuraavana päivänä vuorossa 
oli tiivis ja intensiivinen semi-
naari Croke Park-stadionilla. 
Euroopan nykytilannetta pei-
lattiin muun muassa EU:n 
perustajaisä Robert Schu-
manin ajatteluun. Päivän 
pihvi oli Jim Memoryn ana-
lyysi Euroopan tilanteesta. 

Hänen mukaansa Euroop-
paa kohtaa tällä hetkellä viisi 
erilaista kriisiä; taloudellinen, 
poliittinen, sosiaalinen, ym-
päristöön liittyvä, sekä uskon-
nollinen kriisi. Kristittyjä hän 
haastoi tuomaan ympärilleen 
toivoa kriisien keskellä. 

Europarlamentaarikko 
Sari Essayah nosti panee-
lissa esiin huolen poliittis-
ten ideologioiden hämärty-
misestä. 

– Yhä harvemmalla EU:n 
kansalaisella on jonkin 
puolueen jäsenkirja. Tämä 
tarkoittaa, että liikkuvia ää-
nestäjiä on yhä enemmän, 
Essayah totesi. 

Hänen mukaansa puolueet 
eivät ole tänä päivänä yhtä 
sitoutuneita ideologiaansa 
kuin ennen, vaan muovaavat 
kantaansa kannatusmittaus-
ten mukaan. Kaikki haluavat 
olla siellä, missä liikkuvat 
äänestäjätkin. 

– Meidän kristittyinä tu-
lee olla riittävän rohkeita 
pitämään kiinni edustamas-
tamme ideologiasta, Essa-
yah tiivisti. 

Suomalaisia kristillisdemokraatteja on osallistunut järjestön toimintaan aktiivisesti henki-
lökohtaisella tasolla. Vuosi sitten ECPM:n järjestämään Israel-seminaariin osallistuivat Sari 
Essayah ja Peter Östman.

Dublinin Christ Church 
katedraalissa Sari Essa-
yahia haastatteli Schuman 
Foundationin johtaja Jeff 
Fountain, joka vastasi konfe-
renssin järjestelyistä. 


