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Brysseliin saapumisiltana kokoonnuttiin illalliselle ravintola Chez Leoniin. Iltaa emännöinyt 
Sari Essayah keskusteli sujuvasti ranskaksi hovimestarin kanssa ravintolan menusta.

Syksyn lukijamatkat Brysseliin myytiin hetkessä loppuun

Mepin työmaalla on päästävä käymään
Käynnit Suomen 
EU-edustus-
tossa sekä Sari 
Essayah’n työpai-
kalla Euroopan 
parlamentissa tu-
tustuttavat mepin 
työelämään.

Risto Rasilainen

KD-viikkolehden lukija-
matkalaiset saivat tiiviin 
tietoiskun Suomen EU-
edustuston toiminnasta 
sekä Unionin päätöksente-
koelimistä.

Viime keväänä avautu-
neen uuden edustuston va-
loisissa tiloissa esitelmöinyt 
lähestystöneuvos Sari Leh-
tiranta sai vastattavakseen 
kriittisiäkin kysymyksiä sii-
tä, miten Brysselissä olevat 
suomalaisvaikuttajat hoita-
vat isänmaamme asioita ja 
pitävät omiensa puolta.

Lehtiranta muistutti 

siitä, miten Suomen ääni-
määrä - seitsemän ääntä - 
on häviävän pieni kaikkien 
EU-jäsenmaiden yhteisestä 
äänimäärästä, 352:sta.

–Meille tärkeissä päätöksis-
sä haemme meille edullisinta 
ratkaisua yhteistyön keinoin, 
lähetystöneuvos totesi.

–Esimerkiksi metsäte-
ollisuuteen liittyvissä ky-
symyksissä ja ratkaisuissa 
meillä on yhteisiä intresse-
jä Baltian maiden ja Ruot-
sin kanssa, jotka siksi ovat 
luontevia yhteistyökump-
paneita.

EU-raitilla on ruuhkaa

Maanantaipäivän, ja kenties 
koko kolmipäiväisen vierai-
lun, odotetuin hetki koitti, 
kun edustustosta siirryttiin 
EU-parlamenttiin.

Vierailija-sisäänkäynnin 
luona parveili melkoinen 
joukko kävijöitä, KD:n 
oman väen lisäksi.  Euroo-
pan Parlamentissa  asioi ar-
violta kymmenisen tuhatta 
ihmistä päivittäin, työnte-

kijät ja vierailijat yhteen-
laskettuina. Juuri ennen 
saapumistamme tutustu-
miskierrostaan olivat lopet-
telemassa Turun yliopiston 
oikeustieteen opiskelijat.

Parlamentin  istuntosalin 
remontin vuoksi päätutus-
tumiskohteeksi muodostui 
Parlamentarium-näyttelyti-
la, joka havainnollisesti esit-
tää koko Euroopan unionin 
synty- ja kehityshistorian.

Sarin luona kylässä

Ennen Parlamentariumis-
sa käyntiä KD-meppi Sari 
Essayah piti tilannekatsa-
uksen EU:n ja Euroopan 
nykytilasta, valottaen myös 
parlamentissa parhaillaan 
esillä olevia ajankohtaisai-
heita.

Tällaisina Essayah nosti 
esiin paitsi ei-toivottavan 
liittovaltiokehityksen yhä 
suurempine budjetteineen 
ja yhteisvastuineen, myös 
ihmisoikeuskysymykset. 
Kristityt ovat nykyään vai-
notuin ihmisryhmä.

EPP:n ihmisoikeusryh-
mään kuuluva Essayah totesi 
EU:n vahvistaneen ihmis-
oikeuksiin liittyvää uskon-
non- ja mielipiteenvapautta, 
sitomalla sen osaksi unionin 
harjoittamaa ulkopolitiikkaa.

– Voimme olla aloittamat-
ta, tai kokonaan keskeyttää 
sellaiset EU-vetoiset projek-
tit, joiden osalta uskontoon 
tai mielipiteenvapauteen liit-
tyvät oikeudet eivät toteudu.

EU:n Israel-suhteet 
kiinnostivat

KD:läisiä kiinnosti kuulla 
myös oman mepin näkemys 
EU:n Lähi-itää ja Israelia 
koskevasta politiikasta.

Essayah kertoi arabike-
vään mullistusten heijastu-
neen myös EU:hun ja tuo-
neen jännitteisyyttä Lähi-
itää koskeviin asioihin.

Israeliin liittyvänä esi-
merkkinä Essayah kertoi 
komission ulkosuhdehal-
linnolta vaivihkaa ja yllät-

täen tulleesta ohjeistukses-
ta, jolla kiellettäisiin ensi 
vuoden alusta kaikki EU-
rahoitus ja yhteistyö niiden 
israelilaistahojen kanssa, 
jotka toimivat vuoden 1967 
miehitetyillä alueilla.

–Asia tuli meille aivan 
puun  takaa ilman, että sii-
tä olisi etukäteen käyty mi-
tään keskustelua.

–Israelilaissiirtokunnissa 
työskentelee myös 22000 
palestiinalaista, jotka hekin 

kärsisivät päätöksestä jou-
tuessaan työttömiksi.

 EU:n Israel-delegaation 
jätettyä asiaa koskevan kir-
jeen komissiolle ja useiden 
EU-jäsenvaltioiden pa-
heksuttua ohjeistusta, sitä 
koskevat neuvottelut on nyt 
aloitettu virkamiestasolla 
EU:n ja Israelin välillä.

-Seuraamme asian etene-
mistä tiiviisti ja pyrimme 
vaikuttamaan siihen, jos on 
tarvis, Essayah totesi.

Paula ja Martti Uusitalo Pietarsaaresta olivat toista kertaa 
Brysselissä. – Ensikäyntimme oli Eija-Riitta Korholan ollessa KD-
meppi, totesi osan vuodesta Espanjassa viettävä pariskunta.

Sari Essayah’n avustaja Esa 
Erävalo työpöytänsä ääressä 
EU-parlamentissa.

Naisenergiaa Rovaniemeltä: Sirpa Runnakko, Tuula Viertola 
ja Anita Ahtinen.

Sekä äidin, Ulla-Maija Hiltusen, että pojan, Jori Vismasen, 
ykköskohde Brysselin matkalla oli Hergé-museo ja sen Tint-
ti-sarjakuvaa esittelevä näyttelyaineisto.

Jo 1970-luvulla puolueen toiminnassa ollut Erkki Haverinen 
ja puoliso Riikka Oulusta kiittelivät hyvn suunniteltua matka-
ohjelmaa ja sen vastuuhenkilöitä, eritoten Merja Eräpolkua.

Ensi kerta Brysselissä, ja aivan erinomainen reissu, totesi 
pietarsaarelainen Helge Stenmark, vierellään puoliso Helvi. 
– Onnistunut matka syntyy paitsi kohteesta, myös hyvästä ja 
samanhenkisestä matkaseurasta, he totesivat.

Euroopan Parlamentissa  asioi 
arviolta kymmenisen tuhatta 
ihmistä päivittäin, työntekijät ja 
vierailijat yhteenlaskettuina.


