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T ule mukaan protestoimaan 
pääoman etuja ajavaa Eu-
roopan unionia vastaan 
ja vaatimaan toisenlaista 
Eurooppaa. Suomen kom-

munistinen puolue on osa Euroopan 
vasemmistoa ja kansainvälistä kom-
munistista liikettä. Haluamme raken-
taa parempaa Eurooppaa ja maailmaa, 
jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ah-
neudelle ja riistolle.

Nykyinen talouskriisi on seurausta 
kaiken alistamisesta markkinoiden va-
paudelle, voitontavoittelulle ja rahoi-
tusmarkkinoiden keinottelulle. Tämä 
kriisi on myös tällaista markkinaeh-
toista kehitystä ajaneen EU:n kriisi. Me 

vaadimme perusteiltaan toisenlaista 
kehitystä ja demokratian ulottamista 
myös sinne, missä nyt hallitsee suuri 
raha. 

Jo riittää EU-komento!
Valtapuolueet ovat Suomessakin si-
toutuneet Lissabonin sopimukseen, 
jota ajetaan EU:ssa läpi kansalaisten 
vastustuksesta piittaamatta. 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kom-
munistit vaativat kansanäänestystä 
EU:n perussopimuksista ja Lissabonin 
sopimuksen hylkäämistä. Haluamme 
eliitin EU:n tilalle sellaisen Euroopan, 

SKP:n ehdokkaat EU-vaalissa

EI EU:lle 
kyllä 
 toisenlaiselle Euroopalle

72  Jarmo Muhonen (52 v), 
aikuisopiskelija, Tampere 
H www.jarmomuhonen.suntuubi.com

73  katriina Oinas (30 v), 
siivooja, Oulu 
H www.katriinansivut.blogspot.com

74  kari Peitsamo (51 v), sitoutumaton, 
rock-muusikko, Helsinki H www.
karipeitsamo.com

75  Tero Pitkä (32 v), hoitaja, Heinola 
H www.teropitka.com

76  laila Räikkä (66 v), näyttelijä, 
Tampere H lailaraikka@netti.fi

77  Arjo Suonperä (63 v), varatuomari, 
ay-lakimies, Espoo 
H www.suonpera.tiedottaa.net

78  Aapo Toivanen (28 v), puuseppä, 
opiskelija, Tornio 
H toivanen.blogit.uusisuomi.fi

79  Anna-Mili Tölkkö (22 v), opiskelija, 
Helsinki 
H anna-militolkko.blogspot.com

80  Martti Vaskonen (54 v), 
käyttömestari, Joensuu 
H marttivaskonen.wordpress.com

81  Juha-Pekka Väisänen (42 v), 
käsitetaiteilija, Helsinki 
H jpvaisanen.blogit.uusisuomi.fi

62  lauri Alhojärvi (25 v), opiskelija, 
Helsinki H www.laurialhojarvi.fi

63  Hanna Era (28 v), varastotyöntekijä, 
Jyväskylä 
H hannaera.blogspot.com

64  Taina Hollo (46 v), kotiäiti, FK, Kihniö 
H aamulehdenblogit.ning.com/profile/
TainaHelenaHollo

65  lena Huldén (52 v), tutkija, SKP:n 
varapuheenjohtaja, Vantaa 
H lenantiedeblogi.blogspot.com

66  Aino kainulainen (25 v), 
opiskelija, Jyväskylä 
H aino.kainulainen@suomi24.fi

67  Aaro kare (26 v), opiskelija, Turku 
H iskuvasemmalta.blogspot.com

68  Jonas kettunen (25 v), puuseppä, 
pääluottamusmies, Kajaani 
H www.jonaskettunen.blogspot.com

69  Esther leander (38 v), 
työvoimaneuvoja, Riihimäki 
H essusalainenblogspotcom2009.
blogspot.com

70  Tommi lievemaa (42 v), muusikko, 
Espoo 
H lievemaa.blogit.uusisuomi.fi

71  Minna luomala (33 v), 
hitsaaja, Pietarsaari 
H minna.luomala08@gmail.com
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jossa toteutuvat osallistuva demokra-
tia, tasa-arvo sekä oikeudenmukainen 
ja ekologisesti kestävä kehitys.

Laman laskut kriisin 
aiheuttajille
Hallitukset ja pankkiherrat ovat sopi-
neet kabineteissa, että talouskriisin 
laskut maksatetaan työntekijöiden, 
työttömien, nuorten, eläkeläisten ja 
muiden vähävaraisten kustannuksel-
la. 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kom-
munistit edellyttävät, että laskut osoi-
tetaan niille, jotka ovat siitä vastuus-
sa: pörssikeinottelijoille, pankeille ja 
suuryhtiöille. Pankkien ja energiatuo-
tannon kaltaiset strategisesti tärkeät 
alat on kansallistettava ja alistettava 
demokraattiseen valvontaan.

Sulku 
irtisanomisille 

ja työehtojen 
heikentämiselle

EU heikentää työntekijöiden sopi-
musturvaa, ajaa työajan pidentä-
mistä ja polkee maahanmuuttajien 
oikeuksia. Pääoman vapaus on joh-

tanut joukkoirtisanomisiin ja jatku-
vaan suurtyöttömyyteen.

SKP, Euroopan vasemmisto ja kom-
munistit vaativat sulkua joukkoirtisa-
nomisille ja työehtosopimusten yleis-
sitovuuden parantamista. Työvoiman 
polkumyynti on estettävä ja kaikille 
työntekijöille – riippumatta siitä, mistä 
he ovat tulleet – on taattava kunnolli-
set työehdot. 

Julkisten palvelujen 
puolesta
Kun Suomi vietiin EU:n jäseneksi, hal-
litus vakuutti, että EU ja EMU eivät 
uhkaa julkisia palveluja eivätkä sosi-
aaliturvaa. Toisin on käynyt. Kuntien 
palveluja heikennetään, eläkeikää nos-
tetaan ja yliopistoja yksityistetään. 

SKP, Euroopan vasemmisto ja kom-
munistit vastustavat julkisten palve-

lujen yksityistämistä. Vaadimme riit-
tävän perusturvan takaamista kaikille 
ja verotuksen muuttamista oikeuden-
mukaisemmaksi kiristämällä rikkaiden 
ja suuryhtiöiden verotusta. Tiedon, tie-
toverkkojen, koulutuksen ja kulttuurin 
tulee kuulua kaikille.

Koko Suomea 
kehitettävä
EU kiihdyttää tuotannon, palvelujen 
ja asutuksen keskittymistä. Se lisää 
ongelmia niin kasvukeskuksissa kuin 
syrjäseuduilla. EU on ajanut vaikeuk-
siin suurimman osan maataloudesta. 
Suomi on EU:ssa nettomaksaja.

SKP, Euroopan vasemmisto ja 
kommunistit vaativat aluepolitiikkaa, 
jolla turvataan ihmisille työpaikat ja 
palvelut heidän kotiseudullaan. On 
laajennettava valtion yritystoimintaa 
ja lisättävä kuntien valtionosuuksia. 
Kartanonherrojen ja suurteollisuuden 
sijasta on tuettava perheviljelmiä ja 
ekologisesti kestävää maanviljelyä.

Ilmastopäästöt alas
EU puhuu suurella suulla ilmastopolitii-
kassa. Lupaukset sen omien päästöjen 
vähentämisestä eivät ole kuitenkaan 
toteutuneet. Ilmasto- ja energiapoli-
tiikka on alistettu voitontavoittelulle 
ja päästökaupalla keinottelulle.

SKP, Euroopan vasemmisto ja kom-
munistit vaativat kasvihuonepäästöjen 
vähentämistä rikkaissa teollisuusmais-
sa 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä. Kotimaisen uusiu-

tuvan energian osuus on nostettava 
ainakin 25 prosenttiin. Vastustamme 
ydinvoiman lisärakentamista ja uusien 
uraanikaivosten avaamista. 

Rauhan puolesta, 
ei Natolle
EU nojaa turvallisuuspolitiikassa yhä 
enemmän asevarusteluun ja Natoon. 
Myös Suomea kytketään EU:n kautta 
Natoon.

SKP, Euroopan vasemmisto ja kom-
munistit vaativat Naton purkamista ja 
asemäärärahojen vähentämistä. Suo-
malaiset joukot on vedettävä pois 
Afganistanista. Suomi tarvitsee hyvää 
yhteistyötä Venäjän kanssa. Maailman-
kaupalle on luottava oikeudenmukai-
set pelisäännöt. Maahanmuuttopoli-
tiikassa pitää kunnioittaa ihmisoike-
uksia. On torjuttava syrjintä ja rasismi.

Haluamme Eurooppaa, jossa kaik-
ki ihmiset ja kansat ovat tasavertaisia 
ja joka kantaa vastuunsa koko ihmis-
kuntaa, tulevia sukupolvia ja erityi-
sesti heikommassa asemassa olevia 
kohtaan. Päämäärämme on riistosta 
ja alistamisesta vapaa kehitys, uuden-
lainen 2000-luvun sosialismi.

Äänestä protesti 
EU:ta vastaan ja vaadi 
toisenlaista Eurooppaa!
Suomen kommunistinen puolue
www.skp.fi


