EU-vaalitentti työväenpuolueille 23.5.2009
Työväenpuolueille järjestettiin EU-vaalitentti Hotelli Arthurissa 23.5.2009 klo 13. Keskustelua alustamaan ja kysymyksiin vastaamaan
saapui kuitenkin vain yksi ehdokas, Arjo Suonperä, varatuomari SKP:n vaalilistalta. Laatu tosin korvasi määrän, oli valtavan
informatiivista kuunnella tätä hienoa kansalaisaktivistia. Tilaisuuden kahvitarjoiluneen tarjosi PAU:n Pasilan osasto yhdessä muiden
pääkaupunkiseudun ammattiosastojen ja SAK:n Helsingin Paikallisjärjestön kanssa.
”EU-vaalit eivät taida synnyttää suuria intohimoja äänestyskopeille,” ay-lakimiehenä toiminut Suonperä arveli. Eurobarometrin
ennusteen mukaan koko EU:n äänestysprosentti laskee ennätysalhaiseen 34 prosenttiin (Metro 22.5.2009). Miksi vaivautua
vaaliuurnille 7. kesäkuuta? Metrolehden kirjoituksen mukaan ”monet kansalliset lait tulevat EU:sta, ja mepit vastaavat työstään
käytännössä vain valitsijoilleen, eikä heitä voida alistaa tutkittaviksi, pidättää tai haastaa oikeuteen mielipiteistään”. Arjo Suonperä
totesi EU:n olevan suoran demokraattisen kontrollin ulkopuolella.
Direktiivit taas vaikuttavat suoraan jäsenmaiden kansalaisiin. Tilaisuuden puheenjohtaja Lasse Nevalaisen mielestä ”Itellan
logistiikkakeskuksen työntekijät ovat sitä porukkaa, joka EU:n ”siunaukset” hyvin tuntee selkänahassaan. Työhuonekunnan
puheenjohtaja Nevalainen,
pidetty ja monessa liemessä keitetty, jämerä ja karismaattinen ay-aktiivi, muistutti, että EU:n postidirektiivi, jonka porvarit ajoivat läpi
Suomessa ennen muita maita kaksi vuotta etuajassa, vapautti kilpailun ja nyt kaikki mikä sotii kilpailua vastaan on väärin. Kilpailijat
vievät asiakkaita ja työtä pitää tehdä kovempaa vähemmällä väellä”.
Kokeneen ay-lakimiehen Arjo Suonperän mielestä EU toimii oikeutuksena ja ideologisena selkänojana työnantajille. Hän kertoi, että
EU:n taustalla on 1950-luvulla solmittu Rooman sopimus ja Euroopan hiili- ja teräsliitto, joilla saatiin entiset vihollismaat Ranska ja
Saksa toimimaan yhdessä. EU:ssa puhutaan rauhanprosessista, jolla tahdotaan stabilisoida Eurooppa ja muu maailma, kun samaan
aikaan käynnissä on EU:n militarisointi kriisinhallinnan nimellä ja Naton sotaretket tai ns. rauhaanpakottamisinterventiot.
Yleisöstä Mauri Perä, SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö ry:n sihteeri, ay-aktivisti ja Rauhanpuolustajien varapuheenjohtaja huomautti,
että ”kaikki hyökkäysarmeijat julistavat olevansa rauhan armeijoita” ja että ”sota on kaikista vaarallisin vihollinen. USA käy sotia
lainarahalla. Irakin sotaan on kulunut jo 3000 miljardia dollaria matalakorkoisten velkojen juostessa. Pankkikriisien ja talouslaman
kautta muut maat joutuvat maksamaan USA:n sotien aiheuttamia kustannuksia”. Hän jatkoi, että ”tärkeää on solidaarisuus ja
ihmisistä välittäminen. Globaalit markkinat alkavat jo kaivata valtioita; vielä on oltava nyrkit savessa tappelemassa monta kertaa”.
Suonperän mukaan EU käsitetään ikään kuin valtioksi, vaikka se on ”joukko yritysmaailman etua ajavia yhteisiä sopimuksia, ja
perustuu yritysten halulle vapautua valtion sääntelystä ja verotuksesta, joka olisi niillä tuloilla, joita nyt tehdään, oikeudenmukainen”.
Hänestä ”ay-liike on mahdottoman haasteen edessä, kun tulopoliittista kokonaisratkaisua ja työehtosopimusta painetaan alas,
väittäen, että ei niitä oikein tarvita”. Hän selitti, että ”EU:n keskeinen teema vapaa kilpailu estää hintasääntelyn, ja palkkoja on sitä
myöten poljettu alas. Minimipalkkakaan ei enää päde.”
”Valitettavasti jopa EU-kriittiset europarlamentaarikot ja poliitikot ovat alkaneet toistella, ettei EU:sta irti pääse tai että se on kallista”,
sanoi Lasse Nevalainen. ”Kyllä EU:sta irti pääsee, vaikka se on vaikeaa”, intti Arjo Suonperä. ”Jos EU olisi valtio, voisi kuvitella, että
suuremmasta valtiosta irtautumiseen liittyy sotia tai verenvuodatusta,” hän lisäsi, jatkaen että ”jäsenvaltioiden kansalaiset
kustantavat EU:n organisaation kustannukset jäsenmaksuin, alv-veroista ja tullimaksuilla. Jäsenvaltiot maksavat 1%
bruttokansantuotteestaan EU:lle”.

”EU:n budjetista menee noin 40% ranskalaisten viljelijöiden tukemiseen porkkanana siläkäisille maanviljelijöille Ranskan ollessa
suurvaltio. Toiset 40% menevät rakennerahastojen kautta uusien köyhien jäsenvaltioiden tukemiseen, ja 20%:lla tuetaan hallintoa.
Toisinsanoen me suomalaiset emme hyödy EU:sta kovin paljon, vaan päinvastoin, olemme nettomaksajina. Hitaasti tämä oikeiden
johtopäätösten tekeminen etenee”, pohti Suonperä.
Mitä se oikeasti aiheuttaisi, jos EU:sta erottaisiin? Saisimme kansallisen itsemääräysoikeutemme takaisin, Suonperä vastasi. Meille
lupailtiin, totesi Nevalainen, kolme asiaa, jos liitymme EU:hun: 1) halpaa viinaa, 2) että sianliha halpenee ja 3) että
savupiipputeollisuus synnyttää satoja uusia työpaikkoja. Nämä väitteet eivät toteutuneet. Että EU parantaisi vientiämme oli suuri
kupla. On saatu aikaan työvoiman vapaan liikkuvuus; halpatyövoima houkuttelee yrityksiä.
Maahanmuuttajiin kohdistuu rasismia, mitä SKP vastustaa kategorisesti ja toivottaa pakolaiset tervetulleiksi, mutta tahtoo estää
työvoiman polkupyynnin ja palkannoston estämisen. Vedätys ei ole tervettä kapitalisminkaan periaatteiden kannalta, muistutti
Suonperä. Emme voi puolustaa omaa työvoimaamme, kun työ teetetään siellä missä se on halvinta ja työntekijöitä haalitaan
köyhistä maista, joissa ei ole edes toimivaa työehtosopimusmallia. Työperäinen maahanmuutto on kyseenalaista, eikä toivottavaa
muille kuin kenties suurille yrityksille. Siihen voisi lisätä, että työntekijät saattavat joutua elämään erossa perheistään vuosikausia.
Mauri Perä otti puheeksi Päivi Uljaan tutkimuksen, jonka mukaan siirtolaisuudessa lähtömaan palkkataso nousee ja tulomaan
palkkatalo laskee. Suonperä keskusteli siitä, että työperäisten maahanmuuttajien kanssa solmitaan kaksoissopimuksia, niin että
palkka maksetaan lähtömaassa ja päivärahaa tulomaassa, eikä taida ihan sopimukset pitää paikkansa. Kotiin lähetettäväksi ei jää
rahaa, ja eletään päivärahan varassa. Onneksi monet ulkomaalaiset ovat olleet niin fiksuja, että ovat järjestäytyneet heti ja saavat
edes palkkatukena maksamattomat palkkansa. Tilaajavastuulakia ei taideta oikein muistaa enää kun rakennusmiehiä vedätetään.
Usein siirtotyöläisille tarjotaan määräaikaisuuksia ja tuntimäärät ovat vähäisiä.
Puolustakaamme hyvinvointivaltiota; vaatikaammme valtion osuuksien palauttamista entiselleen kuntien rahoituksessa, kuten Mauri
Perä esiinkuulutti kuntavaaleissa! Olisi hyvä jos EU-Parlamenttiin valittaisiin ”turhien julkkisten” sijaan viisaita ja vakaumuksellisia
työväenliikkeen edustajia, joilla on sydän paikallaan, kuten Arjo Suonperä, tuomaan EU-kriittistä ääntä kuuluville.
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