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Eduskunta

Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Tarvitsemme yhteisiä tekoja
tulevaisuuden Suomen puolesta
Talvisota jätti lähtemättömän jäljen suomalaiseen
sielunelämään. Aika oli vaihtoehdotonta taistelua
kansan olemassaolosta. Syntyi vahva solidaarisuus
ohi puolue- ja sosiaaliryhmärajojen. Yhteisten arvojen, kulttuurin ja identiteetin
rikkaus kirkastuivat ulkoisen
hyökkäyksen paineessa.
Tänään maamme tulevaisuuteen kohdistuvat toisenlaiset uhat. Niitä torjumassa
ovat hallitusrintamassa edustettuina puolueet poliittisen
kentän eri laidoilta. Yhdistävänä tekijänä meille on huoli
maamme tulevaisuudesta.
Hallituksen syksyn työläin
tehtävä on ollut rakennepaketin kasaaminen. Väestön
Päivi Räsänen
ikääntyminen ja teollisuuden
raju rakennemuutos ovat ajaneet julkisen talouden tilanteeseen, että väliaikaisten säästöjen sijaan on ollut pakko käydä käsiksi
rakenteisiin ja pohtia uudella tavalla, miten yhteiskunnalliset palvelut jatkossa tuotetaan ja miten ne
rahoitetaan. Rakennepäätöksillä on tarkoitus kuroa
umpeen vuoteen 2017 mennessä yhdeksän miljardin euron julkisen talouden kestävyysvaje. Tavoitteeksi asetettu kuntien velvoitteiden purkaminen
miljardilla eurolla saavutettiin.
Meillä päättäjillä on oltava
rohkeutta tehdä maamme kannalta tärkeät päätökset. Kristillisdemokraatit ovat perinteisesti
Yhdistävä- olleen niin puolueena kuin yktoimijoina vastuullisia,
nä tekijänä sittäisinä
yhteisen hyvän, rauhan ja sovinnon rakentajia.
on huoli
Pienikin kansakunta voi olla
maamme
vahva ja saada paljon aikaiseksi,
puhallamme yhteen hiileen.
tulevaisuu- kun
Tästä muistuttaa myös Suomen
Marsalkka muistelmiensa päädesta.
tössanoissa: ”Se, minkä ennen
kaikkea tahtoisin painaa tulevien sukupolvien tietoisuuteen, on
tämä: eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka, ja sisäiset riidat aukaisevat oven ulkoa tulevalle tungettelijalle.”

Räsänen

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto nimesi 10 ehdokasta kevään 2014 europarlamenttivaaleihin. Kuvassa vasemmalta
Sari Essayah, Sauli Ahvenjärvi, Laura Peuhkuri, Jouko Jääskeläinen, Tiina Tuomela, Peter Östman ja Jukka-Pekka Kuokkanen. Kuvasta puuttuvat Niklas Andersson, Timo Keskitalo ja Juha Richter.

Kristillisdemokraatit edistäisivät EU:n sisämarkkinoita
Järjettömälle EUsääntelylle pitäisi
laittaa suitset,
mutta unionin
sisämarkkinat
voisivat olla nykyistäkin avoimemmat.
Samuli Rissanen

Eurovaalien ehdokasasettelu käynnistyi Kristillisdemokraattien
riveissä
rytinällä viime viikonloppuna, kun puoluevaltuusto
nimesi kisaan kymmenen
ensimmäistä
ehdokasta.
Kärkenä on europarlamentaarikko Sari Essayah.

Lista täyttyisi jo
nyt helposti
Kristillisdemokraattien
listalle mahtuisi parikymmentä nimeä, ja lista
täyttyisi tuossa tuokiossa,
mutta
puoluevaltuusto
päätti kuitenkin nimetä
vain ensimmäiset kymmenen. Seuraavan kerran
ehdokaslistaan palataan
helmikuussa, jolloin kaikki askelmerkit vaaleihin
ovat Kristillisdemokraattienkin osalta selvät.
Sari Essayah oli tyytyväinen eurovaalien tämänhetkiseen suunnitteluun
ja nyt nimettyihin ehdokkaisiin. Keväällä Essayah
haastoi puoluejohtoa ja
ministeriä mukaan eurovaalitalkioisiin ja pyyntö
näyttää tuottavan tulosta.
Mukana on jo kolme kansanedustajaa ja kaksi puolueen varapuheenjohtajaa.

Sisäministeri Päivi Räsänen ei vielä tässä vaiheessa tarttunut Hämeen piirin syyskokouksen heittämään haasteeseen asettua
ehdokkaaksi, mutta asiaa
ei voi vielä pitää poissuljettunakaan.

Haastava tilanne vaatisi
kirkkaan teeman
Puoluevaltuusto
toivoi
Kristillisdemokraattien
lähtevän vaaleihin jollakin selkeällä teemalla,
joka erottaisi puolueen
toisaalta kaikkea unioniin
liittyvää vastustavista populisteista ja toisaalta liittovaltiokehitystä ajavista
federalisteista.
Essayah
epäili myös, että ääripäät
saaattavat hallita keskustelua, jolloin rakentava
kriittisyys voi jäädä jalkoihin.
Essayah’n mukaan keskustelu Suomessakin kärjistyy usein siihen, että
ollaan joko EU-vastaisia
tai -myönteisiä. Tällöin
unohtuu, että on olemassa
mahdollisuus edistää jossain asioissa integraatiota
ja vastustaa sitä toisissa
asioissa.
– Minut itsenikin tunnetaan liittovaltiokehityksen
vastustajana, mutta olen
innokas sisämarkkinoiden
edistäjä, hän kertoo.
Essayah’n mielestä Suomen kaltaiselle avoimelle
ja vientiin suuntautuvalle
taloudelle on 500 miljoonan ihmisen toimivista sisämarkkinoista kiistatonta hyötyä.

EU:ssa on paljon tarpeetonta sääntelyä
Asioiden
voimakkaasta
polarisoitumisesta on kuitenkin Essayah’n mukaan

se hyvä puoli, että monissa
EU-maissa arvioidaan nyt,
onko kaikki EU-sääntely
tarpeellista.
Toimivien
sisämarkkinoiden rakentamiseksi on alun perin
haluttu luoda tavaroiden,
palveluiden,
työvoiman
ja pääoman vapaa liikkuvuus. Sitä varten on tarvittu sääntelyä, sillä yritysten
toimintaedellytysten kannalta yhtenäisempi lainsäädäntö on toki parempi
kuin 28 erilaista.
– Nyt ollaan kuitenkin
tilanteessa, jossa tämä
sääntely onkin estämässä
tavaroiden, palveluiden,
työvoiman ja pääoman vapaan liikkumisen.
Essayah nostaa esimerkiksi tällä hetkellä työn
alla oleva kuljetuskaluston
enimmäiskokoa koskevan
direktiivin. Suomessa käytössä olevalla raskaammalla ajoneuvoyhdistelmällä olisi jatkossakin
voitava liikennöidä EUmaiden välillä. Muutaman
EU-maan
vastustuksen
takia uhkana on kyseisen
kaluston kieltäminen rajat ylittävässä liikenteessä, vaikka se olisi sallittua
kummallakin puolella rajaa.
– Jos tämä järjettömyys
menee läpi, niin se toisi
kymmenien
miljoonien
lisälaskun kaupalle ja yrityssektorille.
– Tässä suomalaisen
edunvalvonnan ei ole vara
nukkua, ja myös meidän
meppien on tehtävä kaikkemme vaikuttamistyössä,
Essayah painottaa.
Puoluevaltuustossa europarlamentaarikon puhe
sai vastakaikua. Kokous
päätyi antamaan julkisuuteen kannanoton, jossa
vaaditaan tervettä järkeä
EU-sääntelyyn.

Maanselkä uusi
paikkansa puoluesihteerinä

paivi.rasanen@eduskunta.fi

K r i s t i l l i s d e m o k ra a t t i e n
puoluevaltuusto valitsi puoluesihteeri Asmo Maanselän
jatkamaan puoluesihteerinä
myös kaudella 2014- 2015.
- Olen kiitollinen luottamuksesta. Me tulemme
selviytymään hyvin seuraavista vaaleista, vaikka aika
on vaikea, hän kommentoi.

Essayah oli
Kalevan vaalien
ääniharava
Europarlamentaarikko Sari
Essayah pärjäsi erinomaisesti vakuutusyhtiö Kalevan
vaaleissa. Essayah keräsi
ehdokkaista ylivoimaisesti
eniten ääniä (5384 kpl).
Äänioikeutettuja olivat
kaikki yhtiön vakuutetut.
Essayah on ollut edustajiston jäsen vuodesta 2005.
Samuli Rissanen

Palestiinalaisalueiden kehitysapu
tiukempaan valvontaan
Monet ovat viime aikoina ottaneet yhteyttä palestiinalaisalueille suunnatun kehitysavun käyttötarkoitusten selvittämisestä. On epäilyjä siitä, että Suomesta palestiinalaisalueille
lähtevää rahaa olisi käytetty
muun muassa oppikirjoihin,
joissa lietsotaan väkivaltaa.
Myös YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n
järjestämien kesäleirien aktiviteettien puolueettomuutta on epäilty.
Ilmiö ei ole ainutlaatuinen. Norjassa oli syntyä
hallituskriisi, kun kävi ilmi,
että Palestiinalaishallinto oli
käyttänyt Norjan myöntäPeter Östman
miä avustuksia maksaakseen
Israelin vankiloissa tuomiotaan istuville palestiinalaisterroristeille palkkaa.
Asiasta on keskusteltu myös Iso-Britanniassa.
Korruptionvastaisuus ja rauhan rakentaminen
ovat olennainen osa kehitys- ja ulkopolitiikkaamme.
Kun avustusta myönnetään konfliktialueelle, on läpinäkyvyys ja valvonta sitäkin tärkeämpää. Avustuksensaajalta on edellytettävä ihmisoikeuksiin sitoutumista. Kansalaisilla on oikeus vaatia, ettei Suomen
kehitysapuvaroja käytetä väkivallan ja vastakkainasettelun lisäämiseen. Jätin asiasta kirjallisen kysymyksen kansanedustaja Leena Rauhalan kanssa.

Kolumni

peter.ostman@eduskunta.fi

