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Bruttokansantuote, 
bkt, ei mittaa ympä-
ristön tilan heiken-
nyksiä talouden 
kasvaessa. 

-  Kun alkoholin ongelma-
käyttö lisääntyy kasvaa bkt 
paitsi alkoholin myynnin 
kautta, myös sairaaloiden, 
päihdehuollon ja oikeuslai-
toksen kuluina, toteaa Sari 
Essayah.

Bkt ei kerro välttämät-
tä hyvinvoinnin kasvusta. 
Siksi sille on yritetty löytää 
täydentäviä yhteiskunnan 
tilan ja kehityksen mitta-
reita. Talousvaliokunnassa 
Sari Essayah edustaa EPP-
ryhmää varjoesittelijänä 
lausunnossa ”BKT ja muut 
indikaattorit - edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa”.

- Kannustan komissiota 
kehittämään eri jäsenmais-
sa yhteismitallisiin tilasto-
tietoihin perustuvia indi-
kaattoreita, jotka mittaavat 

taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristön kehitystä luo-
tettavasti, selvittää Essayah.

Sari Essayah on myös 
valmistelemassa työelämä-
valiokunnassa lausuntoa 
koskien väestörakenteen 
muutosta ja sen vaikutuksia 
EU:n tulevaan koheesiopo-
litiikkaan.

- Ikääntyminen unionin 
alueella on nopeinta Suo-
messa. Mielestäni tämä tu-
lee ottaa huomioon kohee-
siorahastoissa. Nyt ainoa 
jakoperuste on bkt, jossa on 
jyrkät porrastukset. Mieles-
täni bkt-kriteerin tulisi olla 
liukuva, linjaa Essayah.
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- Kannattamatto-
mat postipalvelut 
tulee rahoittaa pos-
tiyrityksiltä kerä-
tyillä maksuilla eikä 
verovaroin, vaatii 
europarlamentaa-
rikko Sari Essayah. 

Komissaari Michel Barnier 
totesi tämän olevan mah-
dollista, kun hän vastasi 
Essayahin komissiolle esit-
tämään kirjalliseen kysy-
mykseen.

Postipalvelut avataan kil-
pailulle täysimääräisesti tä-
män vuoden loppuun men-
nessä uudella postidirektii-
vin mukaisella postilailla. 

- Suomessa on vaarana, 
että kilpailu kiinnostaa aino-
astaan tiheimmin asutuilla 
kaupunkialueilla, joista poi-
mitaan taloudellinen hyöty. 
Sen sijaan  harvaan asuttu-
jen alueiden postinjakelun 
kustannukset jätetään yleis-
palveluvelvoitteen haltijalle 
Itellalle. Tilanteesta uhkaa 
tulla suorastaan absurdi. 
Nykyinen kannattava posti-
toiminta riskeerataan, jotta 
muutama yritys pääsee te-
kemään voittoa kaupunkien 
kannattavista markkinoista 

ja sitten kannattamattomia 
postipalveluja ollaan valmii-
ta tukemaan verovaroista. 
Tätä voi olla vaikea selittää 
veronmaksajille.

- Tappiollisen toiminnan 
rahoittamista verovaroista 
ei voi pitää nykyisessä jul-
kisten talouksien tilassa jär-
kevänä, toteaa Sari Essayah.

- Sen sijaan komissaari 
Michel Barnier vastaukses-
saan näytti vihreää valoa 
mm. kaikilta alan toimijoil-
ta kerättävälle korvausra-
hastolle eikä sulkenut pois 
myöskään hallinnolisia tai 
veroluonteisia maksuja. 
Komissaari teroitti, että di-
rektiivissä ei säädetä väli-
neistä, joilla postipalvelujen 
tarjoajilta maksuosuudet 
kerätään, vaan siinä sääde-
tään periaatteista, joita on 
noudatettava. Tämän vuoksi 
määritettäessä maksuosuuk-
sia voidaan käyttää esim. 
markkinaosuuksia tai muu-
ta objektiivista perustetta, 
kommentoi Sari Essayah.

- Sen sijaan valtiontu-
kiin komissio suhtautuu 
nihkeästi. Valtiontuesta 
yleispalveluvelvoitteen täyt-
tämiseksi on ilmoitettava 
komissiolle ja sille on saa-
tava lupa ennen kuin sitä 
voidaan maksaa, toteaa Sari 
Essayah.

Kermankuorijayrityksille
rahoitusvastuupostipalveluista

Ympäristö

Velka

Brutto-
kansan-
tuote

Hyvinvointi

24.725.374.205

Lisäähyvinvointimittareita

- Saksa maksaa paljolti EU:n viulut ja siksi on ymmär-
rettävää, että se ei voi sietää vapaamatkustajia. Suomi on 
myös nettomaksaja ja meidänkin etujemme mukaista on 
tiukka taloudenpito, toteaa Sari Essayah, joka on aktiivi-
nen Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa.

- Myös Saksan ja Saksan kristillisdemokraattien linja, 
jonka mukaan EU:n budjetti pidetään pienenä, noin 1% 
osuutena bruttokansantuotteesta, sopii minulle.

Talousvaliokunta käsittelee paraikaa EU-maiden talou-
den sääntelypakettia.

- Kannatan Merkelin esittämiä tiukkoja sanktioita talo-
utensa löysästi hoitavia maita kohtaan. Mielestäni on hyvä, 
että liittokansleri on viime aikoina korostanut perussopi-
muksen 125 pykälää, jonka mukaan EU eikä mikään sen 
jäsenmaa saa ottaa toisten jäsenmaiden velkoja kannetta-
vikseen, sanoo Essayah.

Hän toivoo, että EU olisi valvonut ja vaatinut kasvu- 

ja vakaussopimuksen tinkimätöntä noudattamista jo 
aiemmin.

- Silloin olisimme selvinneet Kreikan kriisistä selkein 
säännöin, eikä oltaisi luotu tai luomassa talousmekanis-
meja, jotka ovat jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja 
perussopimusten kannalta kyseenalaisia. 

Monet vasemmistossa ja vihreissä vaativat, että Saksa 
löysäisi talouspolitiikkaansa. 

- Mielestäni Saksa on tehnyt esimerkillisesti pitäessään 
palkkakehityksen kurissa ja parantaessaan kilpailukyky-
ään. Suomenkaan ei pidä ampua itseään jalkaan vaan nou-
dattaa tiukkaa taloudenpitoa, neuvoo Sari Essayah.

- Suomeen ja Saksaan vientimaina puree pahasti, kun 
USA devalvoi painamalla dollareita. Mielestäni G20-mai-
den tulee yhdessä IMF:n kanssa päästä sopimukseen va-
luuttatasapainosta ja estää valuuttasota, jossa kaikki vuo-
rotellen devalvoivat, ehdottaa Essayah.

Sari Essayah kannattaa tiukkaa talouslinjaa jäsenmaiden velkakierteen katkaisemiseksi. Unionin jäsenmaiden talouksien 
sääntelypakettia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa.

Sari Essayah samoilla EU-linjoilla Angela Merkelin kanssa

”Kannatantiukkaataloudenpitoa”
Liittokansleri Angela Merkelin tiukka linja taloutensa huonosti hoitavia maita koh-
taan osuu oikeaan, sanoo europarlamentaarikko Sari Essayah.

EPP-ryhmä

Sari Essayahin mietinnöt voivat säästää EU:n 
taloudelle kymmeniä miljardeja euroja vuosittain

”Haluan edistää 
sisämarkkinoita”
Suomessa keskus-
telu usein kärjis-
tyy, ollaan joko 
EU-vastaisia tai 
-myönteisiä. On 
kuitenkin olemassa 
myös mahdollisuus 
edistää joissain asi-
oissa integraatiota 
ja vastustaa sitä 
toisissa asioissa.

- Minut tunnetaan liitto-
valtiokehityksen vastusta-
jana, mutta olen innokas 
sisämarkkinoiden edistäjä.  
Nyt kun olemme kovassa 
kansainvälisessä kilpailussa 
ja yritämme nousta taantu-
masta, on tärkeää tehostaa 
EU:n jäsenmaiden talo-
utta. Avoimelle ja vientiin 
suuntautuvalle taloudelle, 
kuten Suomelle, on EU:n 
toimivista sisämarkkinoista 
paljon hyötyä yhtenäise-
nä 500 miljoonan ihmisen 
markkina-alueena, sanoo 
europarlamentaarikko Sari 
Essayah (KD, EPP).

Miljardien säästöt

Rahassa mitattuna Sari Es-
sayahin vastuulla ovat ol-
leet kymmenien miljardien 
säästöt.  Yhtenäisestä mak-

sualueesta, SEPA:sta, ko-
missio arvioi saatavan yli 20 
miljardin euron vuosittaiset 
hyödyt Euroopan taloudelle.  
Sari Essayah sai neuvotel-
luksi SEPA:n voimaantulos-
ta asetuksen, josta jopa ko-
missaari Barnier totesi, että 
parlamentti paransi paljon 
komission esitystä.

- Kilpailun vapautues-
sa toiminnot tehostuvat, 
ylihinnoittelusta päästään 
eroon ja päästään järkevöit-
tämään maksuliikennettä. 
Esimerkiksi suomalainen 
yksityishenkilö tai suoma-
lainen vientiyritys voivat 
vastedes huolehtia kaiken 
maksuliikenteensä yhden 
pankkitilin kautta, sillä 
maksut kulkevat yhtä lailla 
oli tili missä jäsenmaassa 
tahansa.

Byrokratiakulut 
pienemmiksi

Vastikään Sari Essayah sai 
parlamentin suurimman 
ryhmän EPP:n puolesta 
vastuulleen neuvoteltavak-
si direktiivin vakioidusta 
alv-ilmoituksesta, jonka 
komissio arvioi säästävän 
byrokratiakuluissa 15 mil-
jardia euroa vuodessa.

- Tällä hetkellä 28 EU-
maassa on vielä erilaiset 
ALV-ilmoitukset, niissä on 
eri tietosisältö, käsitteet 
määritellään eri tavoin, 
niiden täyttämiseen ei saa 

kunnolla apua, ne jätetään 
eri sääntöjen mukaisesti ja 
ne täytyy täyttää kansalli-
sella kielellä. Vakioitu ALV-
ilmoitus olisi pääosin sa-
manlainen kaikissa maissa, 
toimisi samojen sääntöjen 
mukaan ja kaikilla kielillä.

Isoilla yrityksillä, joilla on 
toimintaa monissa maissa, 
on varaa maksaa nykyisten 
sekavien ALV-käytäntöjen 
byrokratiasta, mutta pienil-
lä yrityksillä on suhteessa 
suurempi ongelma. 30 mil-
joonaa yhtiötä EU:ssa jät-
tää yli 150 miljoonaa ALV-
ilmoitusta, näistä 6,5% on 
pieniä yrityksiä ja 92,2% 
alle 10-hengen mikroyri-
tyksiä.

- Kulut näistä ilmoituk-
sista ovat komission arvion 
mukaan 30 miljardia euroa 
vuosittain. Komission las-
kelmien mukaan vakioitu 
ALV-ilmoitus säästäisi by-
rokratiakuluja 15 miljardia 
euroa vuodessa. Samalla 
pk-yritysten kansainvälis-
tymisen tieltä poistuisi jäl-
leen yksi merkittävä este, 
toteaa Sari Essayah.

- Mielestäni tämä on 
hyvä esimerkki siitä, kuin-
ka EU voi auttaa avaamaan 
500 miljoonan ihmisen 
sisämarkkinat suomalai-
sille yrityksille, jotka kyllä 
pärjäävät, jos kilpailu on 
reilua, avointa ja tapahtuu 
yhtenäisten säädösten mu-
kaan, uskoo Sari Essayah.

Kuva Noora Knapp



Tilastot kattavat 
vain osan meppien 
työstä, mutta silti 
ne kertovat, että 
Sari Essayah on yksi 
Euroopan parla-
mentin aktiivisim-
mista jäsenistä. Sari 
Essayah on peräti 
neljänneksi aktiivi-
sin kaikkiaan 766 
mepistä, kun kyse 
on muutosesitysten 
tekemisessä komis-
sion lakiesityksiin.

Essayah on tehnyt muutos-
esityksiä noin 300 eri mie-
tintöluonnokseen. Yhteen 
mietintöön voi tehdä useita 

muutosesityksiä. Essayah`n 
ennätys on 95 muutosesi-
tystä talousvaliokunnan 
mietintöluonnokseen, joka 
koski arvopaperien keskus-
säilytyspaikkoja. 

Jokaisen täysistunnon yh-
teydessä äänestetään muu-
tamasta ajankohtaisia ih-
misoikeusloukkauksia kos-
kevasta päätöslausumasta. 
Sari Essayah on ollut tässä 
ihmisoikeustyössä 20 aktii-
visimman mepin joukossa.

Raskaan sarjan mietintö

Komission lakiesitys ohja-
taan sen aiheen kannalta 
sopivimpaan Euroopan 
parlamentin  20 valiokun-
nasta. Tämän päävaliokun-
nan mietinnön laatii yksi 
meppi ja yleensä pari kol-
me valiokuntaa antaa asi-

asta lausunnon, jonka myös 
valmistelee yksi meppi. 
Pienten maiden mepit eivät 
yleensä saa kovin tärkeitä 
mietintöjä tehtäväkseen. 
Sari Essayahin mietintö 
yhtenäisen euromaksualue 
SEPA:n voimaansaattami-
sesta oli kuitenkin raskaan 
sarjan mietintö, jonka ai-
heuttamat säästöt EU:n 
taloudelle komissio arvioi 
jopa 130 miljardiksi eurok-
si kuuden vuoden aikana. 
Jokaiseen asiaan ne poliit-
tiset ryhmät, joihin varsi-
nainen mietinnön tekijä ei 
kuulu, nimeävät nk. varjo-
esittelijän neuvottelijaksi. 
Varsinkin suurten ryhmien 
mepit ovat ryhmänsä puo-
lesta neuvottelevina var-
joesittelijöinä useimmiten 
vaikutusvaltaisempia kuin 
itse esittelijä. 

Aktiivisin puhuja

Puheaika täysistunnoissa on 
hyvin rajattu, sillä vain muu-
tamat mepit saavat puhua 
kunkin käsiteltävän asian 
kohdalla. Puheajan määrä 
viestii ryhmän luottamusta. 
Votewatchin tilastoissa on 
kuitenkin suuri mutta, sil-
lä puheiksi lasketaan myös 
äänestysselitykset. Jos ne 
raakataan pois, Essayah on 
ollut suomalaismepeistä ak-
tiivisin puhuja.

Sari Essayah: Suomen asumisperustainen sosiaaliturva on EU:ssa harvinaisuus

Rajat ylittävä sosiaaliturva valinkauhassa
 

Sosiaaliturvasta 
huolehtiminen 
kuuluu jäsen-
maille. Euroopan 
parlamentin työl-
lisyys- ja sosiaali-
valiokunta voikin 
lainsäädännölli-
sesti määritellä 
vain rajat ylittä-
vän sosiaalitur-
van asioita. 
- Suomen ja Ruotsin laaja 
sosiaaliturva toimeentulo-, 
asumis- ja opiskelutukineen 
on asumisperusteinen, kun 
muissa EU-maissa yleensä 
merkittävästi rajoitetum-
man sosiaaliturvan saa 
työperusteisesti. Tämä on 
haaste, sillä rajat ylittävä 
sosiaaliturva on rajattava 

erikseen myös Suomelle 
hyväksyttäväksi, toteaa Sari 
Essayah. 

EU:n ulkopuolelta 
tulevat työntekijät

Sari Essayah on EPP:n puo-
lesta huolehtinut työllisyys-
valiokunnan lausunnoista 
direktiiviesityksissä, jotka 
koskevat EU:n ulkopuolel-
ta tulevia henkilöitä. Näitä 
ovat kolme direktiiviesitys-
tä, joista yksi koskee yritys-
ten sisäisiä siirtoja, toinen 
kausityöntekijöitä ja kolmas 
useaa ryhmää, nimittäin 
henkilöitä, jotka tulevat 
tutkimusta, opiskelua, opis-
kelijavaihtoa, palkallista ja 
palkatonta harjoittelua, va-
paaehtoistyötä tai au pairi-
na työskentelyä varten. 

- Kaikissa näissä olen pyr-
kinyt turvaamaan sen, ettei 
koko Suomen sosiaaliturva-
järjestelmää avata näille tu-

lijoille, mutta he tulevat toki 
työhön liittyvän sosiaalitur-
van ja kaikkien alan työeh-
tosopimusten piiriin. Peri-
aatteena on, että heitä koh-
dellaan työssä kuten maan 
omia kansalaisia ja heidän 
työolojaan ja sopimuksiaan 
valvotaan riittävästi, toteaa 
Essayah.

Suomessa suoma-
laiset työehdot

Yrityksen sisäisen siirron 
yhteydessä ylikansallisen 
yrityksen työntekijät voivat 
entistä helpommin tulla ly-
hyelle työ- tai koulutusjak-
solle.

- Oli tärkeä tukkia por-
saanreikiä, ettei tätä kautta 
voi hyväksikäyttää halpa-
työvoimaa, mutta samalla 
säilyttää joustava maahan-
tulo, kun se on yrityksille 
tarpeen.

Valiokunta sai juuri val-

miiksi neuvottelut neuvos-
ton kanssa kausityöntekijöi-
den kohtelusta.

- Määrittelimme jäsen-
maille valvontavastuut mm 
kohtuullisesta asumisesta ja 
muista työoloista. Tämä yh-
tenäistää jäsenmaiden käy-
täntöjä, vaikka maille jää 
silti riittävästi joustovaraa, 
iloitsee Sari Essayah.

Omat ongelmansa on 
myös direktiiviehdotuk-
sessa, jossa määritellään 
tutkimusta, opiskelua, opis-
kelijavaihtoa, palkallista ja 
palkatonta harjoittelua, va-
paaehtoistyötä ja au pairina 
työskentelyä varten tapah-
tuvan kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon 
ja oleskelun edellytykset.

- Suomeen ei ole otettu 
ketään aiemman tutkijoiden 
maahantuloa koskevan di-
rektiivin mukaisesti, kaikki 
ovat tulleet fiksumman suo-
malaisen systeemin mukai-

sesti. Oli tärkeää säilyttää 
jäsenmailla mahdollisuus 
noudattaa tällaisia sujuvam-
pia menettelyjä. Uusien ryh-
mien lisääminen direktiiviin 
toi mukanaan myös tarpeen 
määrittää ketkä ovat oikeasti 
työsuhteessa ja minkälaiset 
yleisehdot voisivat sitoa esi-
merkiksi au pairien työtä, 
kertoo Essayah.

Työntekijät toisista 
jäsenmaista

Toinen osa-alue ovat EU:n 
jäsenmaista toiseen yrityk-
sen lähettämien työnteki-
jöiden kohtelu. Esimerkiksi 
Olkiluodon rakennustyö-
maalla on paljon muissa 
jäsenmaissa kirjoilla olevien 
yritysten työntekijöitä.

- Työskentelin pitkään 
sen puolesta, että jäsen-
maasta toiseen lähetettyjen 
työntekijöiden nk. täytän-
töönpanodirektiivi antaisi  

mahdollisuuden valvoa tiu-
kasti näiden työntekijöiden 
työoloja, sosiaaliturvaa ja 
palkkausta, että se olisi Suo-
messa suomalaisten työeh-
tojen mukaista.

28 jäsenmaata eivät vielä 
tässäkään kysymyksessä ole 
päässeet keskenään sopuun 
niin että neuvosto voisi saa-
da aikaan kompromissin 
parlamentin kannan kanssa.

Sari Essayah oli EPP:n 
puolesta vastuussa myös so-
siaaliturvajärjestelmien yh-
teensovittamisesta annetun 
asetuksen muuttamisesta.

- Esimerkiksi Virosta käy 
viikottain Suomessa töissä 
ihmisiä, jotka vakinaisesti 
asuvat Virossa. Näiden nk 
rajatyöntekijöiden kohte-
luun tuli tässä asetuksessa 
hieman parannuksia, mutta 
ne eivät tulleet kohtuutto-
miksi työnantajien tai val-
tion kannalta, toteaa Essa-
yah.

Sari Essayah esitteli Suomen nuorisotakuuta ja sen tuloksia Euroopan parlamentissa syyskuussa pidetyssä nuorisotyöttömyysseminaarissa. Mukana kuulemassa meppikollegoita ja työlli-
syyskomissaari Laszlo Andor. Kuva EPP-ryhmä.

Essayah tilastojen valossa 
www.votewatch.eu seuraa meppien aktiivisuutta tilastollisin keinoin. Oheiseen taulukkoon 
poimittu tilastotiedot 12.11.2013 tilanteesta. Niitä on täydennetty tiedoilla muista lähteistä, 
kuten www.europarl.europa.eu/meps/fi/search.html?country=FI ja parltrack.euwiki.org/. 
Kaikkiin lähteisiin on suhtauduttava pienellä varauksella sillä tiedot eivät aina ole ajan tasal-
la ja ne poikkeavat toisistaan.

Tarkistus- Kysymykset Päätöslauselma- Puheet täys- Mietinnöissä Lausunnoissa Äänestys 
esitykset komissiolle esitykset istunnoissa esittelijä/varjo esittelijä/varjo aktiivisuus/
          ryhmä-  
      uskollisuus
297kpl 35 kpl 203 kpl 143 2 kpl 2 kpl 88,2%/ 
(4. sija) (369.) (18.) puhetta (170.)/6 kpl (235.)/8 kpl 82,8%

Ilta-Sanomat rankkasi pronssille
Ilta-Sanomat 1.2.2013 
haastatteli Brysselissä toi-
mivia suomalaisia virka-
miehiä, lobbaria ja toimit-
tajia ja sai tulokseksi, että 
Sari Essayah oli kolman-
neksi vaikutusvaltaisin 
suomalaismeppi. Kultaa ja 
hopeaa saaneet Satu Hassi 
ja Riikka Pakarinen ovat 
ilmoittaneet etteivät enää 
asetu ehdolle Euroopan 

parlamentin vaaleissa.
Iltalehden 13.6. mukaan 

Sari Sari Essayah on työl-
lisyys- ja sosiaaliasioissa 
Suomen hallituksen us-
kollinen soturi ja hurja 
työmyyrä lainsäädäntö-
työssä. ”Todella asiantun-
teva, fiksu ja edustava, yk-
kösmeppejämme. Omassa 
ryhmässään hyvin verkot-
tunut ja arvostettu.”



- On todella tärkeää, että 
Euroopan Parlamentti us-
kaltaa korottaa äänensä 
kristityn vähemmistön puo-
lesta Lähi-idässä. EU on pe-
lännyt leimautumista ”kris-
tittyjen maiden klubiksi” ja 
poliittisen korrektiuden ni-
missä on liian usein vaiettu, 
Sari Essayah toteaa.  

Hän osallistui Kyproksel-
la EPP-ryhmän uskontodia-
logiin, jossa mukana olivat 
kristillisten kirkkojen ohel-
la myös muslimi- ja juuta-
laisyhteisöjen edustajat.

- Kun alueen tilannetta 
katsoo arabikevään myl-
lerrysten jälkeen ja Syyri-
an sodan keskellä, dialogia 
tarvitaan varmasti enem-

Euroopan kan-
sanpuolueen 
EPP-ryhmän 
16. vuosittainen 
uskontodialogi 
järjestettiin loka-
kuussa Kyprok-
sella. Se kokosi 
europarlamentaa-
rikkoja ja uskon-
nollisia johtajia 
yhteiseen keskus-
teluun. Konfe-
renssin teemana 
oli uskontojen 
rooli konfliktien 
ratkaisemisessa ja 
rauhan rakenta-
misessa Välime-
ren alueella.

Kypros sijaitsee vain lyhyen 
merimatkan päässä Turkista 
ja Syyriasta, ja se on kolmen 
monoteistisen uskonnon ris-
teyskohta.  Saaren pohjois-

osa on Turkin miehitysvallan 
alla. Jakolinja kulkee pää-
kaupungin Nikosian lävitse. 
Uskonnollista omaisuutta 
kuten luostareita, kirkkoja 
ja hautausmaita on tuhottu 
miehitetyllä alueella.

- Ihmisoikeusongelmat 
ovat alueella vakava huo-
lenaihe, kyproslainen EPP-
meppi Eleni Theocharous 
vetosi voimakkaasti kolle-
goihinsa.

Maan ulkoministeri, enti-
nen europarlamentaarikko 
Ioannis Kasoulides kuvasi 
sitä, miten kristillinen pe-
rintö ja yhteisöt ovat erityi-
sesti Irakissa, Egyptissä ja 
Syyriassa vainon ja tuho-
amisen kohteena. Hän pe-
räänkuulutti aktiivista rea-
gointia ja harkittujen stra-
tegioiden luomista tilanteen 
helpottamiseksi.

- EU ei saa kääntää sel-
käänsä tälle kehitykselle. 
Jos unioni ei toimi, tuskin 
kukaan toimii, hän arveli.

Uskonnot edistämään 
rauhaa Välimeren alueella

Kyproksen ortodoksisen kir-
kon arkkipiispa Chrysosto-

mos II korosti, että kirkon 
tulee työskennellä suvaitse-
mattomuutta, uskonnollista 
fanatismia ja ennakkoluu-
loja vastaan. Kirkko halu-
aa säilyttää keskusteluvälit 
pohjoisen johtajiin avoi-
mina, koska vain vuorovai-
kutuksen kautta voidaan 
rakentaa luottamusta ja rat-
kaista ongelmia.

Kyproksen päärabbi Arie 
Zeev Raskin puolestaan 
toivoi, ettei vuorovaikutuk-
sessa keskityttäisi erilai-
suuteen, vaan siihen mikä 
yhdistää kaikkia ihmisiä ja 
tekee heistä tasa-arvoisia.

Välimeren alueella kon-
fliktit esiintyvät monella eri 
tasolla, poliittisella, kulttuu-

risella, uskonnollisella, talo-
udellisella ja ideologisilla 
tasoilla. Kuitenkin rauha on 
näiden kaikkien uskontojen 
keskeinen viesti, muistut-
ti Maroniittihiippakunnan 
arkkipiispa Youssef Soueif.

- Samaan aikaan kun fun-
damentalismi  on uhkana 
monissa maailman kolkis-
sa, Euroopassa kaiken suh-
teellistava relativismi sekä 
nihilismi - vallitsevat arvot 
ja käsitykset kieltävä ajatus-
suunta - ovat ongelmallisia 
ja tuhoisia. Voittaaksem-
me sekä fundamentalismin 
että relativismin, meidän 
on aidosti etsittävä totuutta 
ja uskallettava puhua siitä, 
totesi EPP-ryhmän varapu-

heenjohtaja Jaime Mayor 
Oreja.

Ei uskontoa museoon

Keskustelussa todettiin, että 
samaan aikaan kun funda-
mentalistit pyrkivät käyttä-
mään poliittista järjestelmää 
omien yhteiskunnallisten 
pyrkimystensä edistämises-
sä, sekulaarit voimat ajavat 
yhä voimakkaammin us-
kontoa ”kansanperinteen 
museoihin”. Fanaattisuus ei 
suinkaan aina liity uskon-
toon, vaan nousee monesti 
yhteiskunnissa, joissa ei ole 
demokratian perinteitä.

Kirkkojen ja muun uskon-
nollisen omaisuuden kunni-

oittamisen ja säilyttämisen 
merkitystä korostettiin use-
assa puheenvuorossa.

EPP-meppi László Sur-
ján vastaa Euroopan par-
lamentissa vuorovaikutuk-
sesta uskonnollisten yhdys-
kuntien kanssa. Lissabonin 
sopimukseen perustuen 
EU-instituutioiden tulee ke-
hittää yhteistyötään uskon-
nollisten yhteisöjen kanssa. 

Äskettäin edesmennyt 
Euroopan kansanpuolueen 
EPP:n pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Wilfried Mar-
tens oli tämän yhteydenpi-
don puolestapuhuja. Hänen 
muistoaan kunnioitettiin 
tilaisuudessa hiljaisella het-
kellä.

Kyproksen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Chrysostomos II ja maan ulkoministeri Ioannis Kasoulides kuvasivat kotimaansa 
ja Lähi-idän alueen tilannetta uskontodialogin osallistujille. Nikosiassa lokakuussa järjestetyn konferenssin teemana oli us-
kontojen rooli konfliktien ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa Välimeren alueella. Kuva EPP-ryhmä.

Sari Essayah tutustui 
Nikosian vanhassa kaupun-
gissa ortodoksiseen Pyhän 
Antonioksen kirkkoon. Kuva 
Merja Eräpolku.

EPP-mepit ja 
uskonnolliset 
johtajat kohtasivat 
Kyproksella

 

Uskonto yhteiskunnan rakentamisen väline
 

män kuin koskaan. On 
paikallaan arvioida, miten 
uskonnolliset yhteisöt saa-
daan työskentelemään yh-
teiskuntien kehittämisen ja 
rauhallisen rinnakkaiselon 
hyväksi. Seminaarin lukui-
sissa puheenvuoroissa tuli 
vahvasti esille alueen vaikea 
historia, mm. kolonialismin 
ja eri valloittajien jättämät 
jäljet. Toisaalta lähes kai-
kissa maissa on ollut aikoja, 
jolloin kristityt, juutalaiset 
ja muslimit ovat eläneet rin-
tarinnan sovussa. 

- Seminaarissa tuli hyvin 
esille se, miten uskonto it-
sessään ei ole ollut ongelma, 
ellei sitä ole valjastettu valta-
pyrkimysten polttoaineeksi. 
Uskontoon sitoutuneet kan-
salaiset ovat usein aktiivisia 
myös kansalaisyhteiskun-
nassa erilaissa vapaaehtois-
järjestöissä ja siten tukevat 
demokratian rakenteita, jos 
niille annetaan mahdolli-
suus kehittyä.  Uskonto on 

siis parhaimmillaan kansa-
laisyhteiskunnan rakenta-
misen väline, Essayah sum-
maa keskustelun antia.

Kondrad Adenauer sääti-
ön edustaja Stefan Gehrold 
kertoi, miten ääri-islamis-
tista terrorismia selvittänyt 
tutkimus 400 terroriteon 
taustalta kumoaa sen ylei-
sen myytin, että köyhyys ja 
koulutuksen puute ajaisi 
terrorismiin. Terroristeista 
60 % oli suorittanut yliopis-
totutkinnon, lähes kaikki 
kuuluivat tulotason suhteen 
vähintään keskiluokkaan ja 
useimmat olivat naimisissa, 
eikä hirmutekojen taustal-
la yleensä ollut psykopaat-
tisuutta tai muita vakavia 
mielenterveyden ongelmia. 
Erilaista fanaattisuutta 
maailmasta löytyy myös ei-
uskonnollisten motiivien 
ajamana, josta ekoterroris-
mi mainittiin yhtenä. Osal-
lisuuden kokemuksen puute 
ympäröivästä yhteisöstä ja 
tunne siitä, ettei pysty vai-
kuttamaan madaltaa kyn-
nystä hirmutekoihin.

Demokratia on 
enemmän kuin vaalit

- Arabikevät seuraamuksi-
neen on osoittanut, että de-
mokratia tarkoittaa paljon 
enemmän kuin vaalien jär-
jestämistä. Monissa maissa 
ääriryhmät ovat saaneet val-
lan demokraattisesti, mutta 

aloittaneet välittömästi 
prosessin, jolla demokratiaa 
heikennetään ja oppositio 
vaimennetaan. Demokra-
tian kypsyyttä osoittaa se, 
onko vallanpitäjä valmis 
suojelemaan myös vähem-
mistöjä, vaikka enemmistön 
numeerisella vallalla hei-
dät voisi sivuuttaa, Essayah 
muistuttaa.   

- Maltillisten voimien alu-
eella tulisi yhdistää voiman-
sa, sillä ratkaisu ei löydy sen 
paremmin fundamentalis-
mista kuin sekularismista-
kaan – useimmat ihmiset 
pelkäävät molempien voit-
tokulkua yhtälailla. Rauhaa 
ei rakenneta ilman tiedon 
ja ymmärryksen lisäämis-
tä toistemme tilanteesta ja 
siihen kuuluu myös uskon-
tojen tunteminen, Essayah 
korostaa.

Sari Essayah on jäsenenä 
Euroopan parlamentissa 
suhteista Israeliin vastaa-
vassa valtuuskunnassa ja 
valtuuskunnassa Välimeren 
unionin parlamentaarises-
sa edustajakokouksessa. 
Lisäksi hän on varajäsen 
suhteista Maghreb-maihin 
ja Pohjois-Afrikan arabival-
tioiden liittoon vastaavassa 
valtuuskunnassa. Essayah 
toimii aktiivisesti ihmisoi-
keuskysymyksissä ja on ol-
lut mukana ehdottamassa 
yli 200 päätöslauselmaeh-
dotusta ihmisoikeusloukka-
uksiin liittyen.

Lähi-idässä kristityt joutuvat yhä use-
ammin vainon ja painostuksen takia 
jättämään kotinsa ja pakenemaan. Heitä 
vangitaan ja jopa surmataan. Euroopan 
parlamentti on täysistunnoissaan viime 
aikoina hyväksynyt useita päätöslausel-
mia, joissa on nostettu esille kristittyjen 
vaino.



Europarlamentti kuunteli viljelijöitä:

Maatalousuudistus turvaa tuotannon
 

Yksi kuluneen 
parlamenttikauden 
suurimpia uudis-
tuksia on ollut Yh-
teisen Maatalous-
politiikan (YMP) 
uudistus, eli tutta-
vallisemmin CAP-
reformi.

Uudet säädökset tulevat 
voimaan vuonna 2015 ja 
ulottuvat vuoteen 2020. 
Niiden odotetaan muun 
muassa tuovan jäsenmaille 
lisää joustavuutta maatalo-
uspolitiikan toteutukseen, 
ohjaavan tuotantoa ympä-
ristöystävällisempään suun-
taan ja yksinkertaistavan 
järjestelmää.

Suomen olo suhteet 
huomioitiin

Maatalouspolitiikka viher-
tyy monella tavalla. Yksi nä-
kyvimpiä muutoksia on vel-
voite kolmen viljelykasvin 
viljelemisestä tilalla. Ym-
märrettävä tavoite maassa, 
jossa yhden lajin peltoa voi 
olla silmänkantamattomiin. 
Pienten peltoalojen pohjois-
ta Suomea tämä velvoite ei 
onneksi tule rasittamaan.

Toinen suomalaisittain 
tärkeä parlamentin aikaan-
saama muutos oli esityk-
sessä olleen turvemaiden 
kyntökiellon kumoaminen. 
Suota saa raivata pelloksi 
vielä uudellakin vuositu-
hannella. 

EPP:n aloitteesta komis-
sion esitykseen hyväksyttiin 
myös muutos, joka keventää 

Kuva Ville Porkola

Lähde liikkumaan Sarin tiimissä
 

Sari Essayah osallistui lo-
kakuussa puolimaratonille 
Amsterdamissa.

Lahden KunnonNainen tapahtumassa oli mukana meppi Sari Essayah ja kymmenkunta 
oranssipaitaista Team Sari -kuntoilijaa. Välillä satoi, välillä paistoi mutta hauskaa oli.

Sari Essayah pitää 
huolta kunnostaan 
ja jaksamisestaan 
kiireessä säännölli-
sen liikunnan avul-
la. Entinen huip-
pu-urheilija haluaa 
kannustaa jokaista 
liikkumaan.

Essayah´n mielestä terveys-
liikuntaa ei voi markkinoida 
kuitenkaan vain taloussääs-
töillä ja sairauksien ehkäi-
syllä. Tärkeintä on ihmisten 
elämän laadun merkittävä 
parantuminen. Jokainen 
liikunnanharrastaja tietää, 
että liikunta on esimerkiksi 
työelämässä mukana ole-
valle upeaa vastapainoa ja 
antaa laatua ja tuo sosiaali-
suutta koko elämään.

Hän korostaa myös junio-
ritoiminnan ja koululiikun-
nan merkitystä.

- Liikunnallinen elämän-
tapa omaksutaan lapsena ja 
nuorena. Urheiluseurojen 
ja erilaisten muiden liikut-
tajien toiminta kohdistuu 

pääosin liikunnallisesti ak-
tiivisiin ja motivoituneisiin 
lapsiin ja nuoriin. Kuitenkin 
kohderyhmäksi olisi kiirees-
ti saatava myös eri syistä vä-
hän liikkuvat lapset.

- Jos haluaa säilyä ter-
veenä, on suorastaan pakko 
pitää kiinni liikunnallisesta 
elämäntavasta. Liikunta on 
edelleen tärkeä osa elämää-
ni. Lenkkeilen, käyn punt-
tisalilla ja zumbassa, Sari 
Essayah kertoo.

Oranssipaidat liikkeellä

Puoluekokouksessa alkanut 
”Team Sari ” -kampanja on 
saanut jo mukaansa parisen 
sataa oranssipaitaista liik-

kujaa. Syksyn aikana Sari ja 
tiimiläisiä on ollut mukana 
niin juoksu- kuin kävelyta-
pahtumissa.  Joku käyttää 
tiimipaitaa kuntosalilla, toi-
nen jumpassa.

- Liikunta ja hyvä seura 
yhdessä antoivat vahvan pi-
ristysruiskeen. Juoksimme 
hyvän ajan, nauroimme pal-
jon ja nautimme toistemme 
seurasta. Lopussa saimme 
nauttia auringonpaisteesta, 
hyvästä keitosta ja liikun-
nan tuomasta mielihyvästä, 
kertoi Lahden KunnonNai-
nen tapahtumassa mukana 
ollut Marjo Loponen.

- On helpompi juosta toi-
sen kanssa kuin puurtaa yk-
sinään, varsinkin jos matka 
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tilailmoituksia siten, että il-
moitus tarvitaan vain silloin 
ja niiltä osin, kun tilalla on 
tapahtunut tukiehtoihin 
liittyviä muutoksia.

Sokerijuurikkaanvilje-
lijöille nimenomaan par-
lamentin päättäväisyys toi 
takeet toiminnan jatkumi-
sesta. Vaikka sokerikiintiö-
järjestelmästä luovutaan 
vuoteen 2017 mennessä, niin 

lakiin kirjataan toimialaso-
pimusmenettely, joka takaa 
kannustavan hinnan ja mie-
lekkäät toimitusehdot.

Parlamentti kuun-
teli viljelijöitä

Yhteisen maatalouspoli-
tiikan uudistus on ollut yli 
kaksi vuotta kestänyt laaja 
prosessi, jossa komission 

alkuperäiseen esitykseen 
tehtailtiin useita tuhansia 
muutosesityksiä.

Uudistus on ollut sikäli 
historiallinen, että Eu-
roopan parlamentti oli 
nyt ensimmäistä kertaa 
linjaamassa maatalous-
politiikkaa tasavertaisena 
lainsäätäjänä neuvoston 
rinnalla. Lopputulos onkin 
ollut viljelijän kannalta 

parempi kuin lähtökohta. 
Erityisesti EPP-ryhmässä, 
joka on vastannut keskei-
sistä uudistuksen osista, 
on kuunneltu ja ymmär-
retty viljelijöiden huolia.

EPP-ryhmän ranska-
laismeppi Michel Dantin, 
joka on vastannut uudis-
tuksen markkinajärjes-
telyjä koskevasta osasta 
korostaa, että prosessi ei 

kuitenkaan pääty parla-
mentin ja neuvoston hy-
väksyntään.

”Näiden jälkeen on vuo-
rossa uudistuksen toimeen-
pano jäsenmaissa. Siinä on 
edessä tärkeitä poliittisia 
päätöksiä, jotta muun mu-
assa viljelijöiden hallinnol-
lista taakkaa ei kasvateta 
kansallisella tasolla.”

Pete Pakarinen

alkaa painaa, totesi Pieksä-
mäellä yhdessä Sarin kanssa 
Osmon hölkkään osallistu-
nut Antti Kivimäki.

Keväällä oranssipaitaista 
porukkaa suuntaa juoksuta-
pahtumiin eri puolilla maa-
ta. Sarin omaan kalenteriin 
on tässä vaiheessa merkattu 
jo mm. Helsinki City Run 
10.5. ja Naisten Kymppi 
Helsingissä 25.5.

- Kannustan kaikkia 
kuntoilemaan talven aika-
na, jotta kun kevät koittaa, 
voimme yhdessä suurella 
joukolla lähteä Sarin mu-

kaan kannustamaan häntä 
juosten uuteen EU-kauteen, 
innostaa Anita Hyttinen 
Leppävirralta.

Team Sari -paita on ns. 
tekninen urheilupaita, joka 
läpäisee hien ja pitää ihon 
kuivana. Myynnissä nais-
ten leikkauksella S, M, L 
ja unisex-malliset S, M, 
L, XL, XXL (pian myös 
XXXL). Paidan hinta on 20 
euroa /kpl + 2e postimak-
sua. Tilaukset osoitteella  
teamsari@kd.fi.

Lue lisää: www.essayah.fi/run


