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Vetoomus yhteistoimintaan politiikan 
suunnan muuttamiseksi

kun ne jakavat omistajilleen jättivoittoja. 
Työnantajien keinottelu halpatyövoimal-
la, vuokratyöllä ja pätkätöillä jakaa työ-
markkinoita yhä eriarvoisemmin. Har-
maa talous ja veronkierto rehottavat.

Korruptoitunut porvarihallitus toteut-
taa vaalirahoittajiensa toiveita. Hallitus 
leikkaa kokoomuksen johdolla julkisia 
palveluja ja heikentää sosiaaliturvaa. Sa-
malla se yksityistää terveydenhuoltoa, 
koulutusta ja muita julkisia palveluja. 
Sen sijaan, että panostaisi tosissaan uu-
siutuvaan energiaan ja energian säästöön, 
hallitus on tekemässä Suomesta ydinsäh-
kön viejää ja ydinjätteiden hautausmaata. 
Hallitus sitoo Suomea Natoon, lähettää 
joukkoja USA:n johtamaan Afganistanin 
miehityssotaan ja paisuttaa asevarustelua. 

Kokoomuksen iskulauseiden mukaan 
”vastakkainasettelun aika on ohi”. Todel-

Nykyinen tilanne suorastaan huutaa tar-
vetta koota vahva vastavoima ja vaihtoeh-
to kovenevalle oikeistolaiselle politiikalle. 
Suomen kommunistinen puolue vetoaa 
kaikkiin vasemmistolaisiin, punavihrei-
siin ja muihin politiikan suunnan muut-
tamista haluaviin yhteistoiminnan kehit-
tämiseksi. 

Sadat tuhannet ihmiset ovat Suomes-
sa vailla työtä ja erityisen nopeasti kasvaa 
nuorisotyöttömyys. Noin 700 000 suo-
malaista elää köyhyydessä. Monet van-
hukset, lapset ja vähävaraiset on jätetty 
suorastaan heitteille. 

Työnantajat ajavat Elinkeinoelämän 
keskusliiton johdolla reaalipalkkojen 
alentamista, työaikojen pidentämistä, ko-
vempaa hiostusta ja jatkuvasti kiristyvää 
kilpailuttamista. Suuryhtiöt potkivat pi-
halle tuhansia työntekijöitä samaan aikaan 
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lisuudessa oikeisto ajaa rikkaan vähem-
mistön etuoikeuksien lisäämistä ihmisten 
enemmistön kustannuksella. Pankeille, 
suuryhtiöille ja suurituloisille annetaan 
yhä enemmän, mutta pienituloisilta lei-
kataan vähästäkin. Ihmisarvo ja jopa ko-
ko ihmiskunnan tulevaisuus on alistettu 
ahneelle voitontavoittelulle ja vahvem-
man oikeudelle. 

Aloite yhteistoimintaan

Suurin osa suomalaisista toivoo toisen-
laista politiikkaa. Useimmat meistä ovat 
huolissaan työttömyyden, eriarvoisuu-
den, ympäristötuhojen, väkivallan ja elä-
män yleisen epävarmuuden lisääntymi-
sestä. On aika muuttaa nämä huolet toi-
minnaksi, jolla avataan näköala politiikan 
suunnan muuttamiseen.

Me kommunistit käännymme kaikki-
en niiden puoleen, jotka haluavat muut-
taa nykyisen eriarvoisen, epädemokraat-
tisen ja tuhoisan kehityksen suunnan. 
Erityisesti vetoamme vasemmistolaisiin, 
punavihreisiin sekä ay- ja kansalaisliik-
keissä toimiviin sellaisten vaihtoehtojen 
kehittämiseksi, joilla puolustetaan niin 
työntekijöiden kuin työttömien, niin las-
ten kuin vanhusten, niin ihmisen kuin 
luonnon hyvinvointia. Yhdessä voimme 
luoda muutosvoiman, joka valtaa aloit-
teen politiikassa oikeistolta ja tuo päätök-
sentekoon sieltä nyt syrjäytettyjen äänen. 

Ilman tällaista vaihtoehtoa, uhkaa tyyty-
mättömyys suuntautua entistä enemmän 
oikealle, maahanmuuttajavastaisuuteen ja 
rasismiin. 

SKP ehdottaa keskustelua ja yhteis-
toimintaa erityisesti seuraavissa kuudessa 
kysymyksessä:

Miten torjumme työttömyyttä, työ-
ehtojen heikentämistä ja työelämän 
kasvavaa epävarmuutta? Meidän mie-
lestämme työelämään tarvitaan uudet 
normit ja työntekijöille päätösvaltaa, 
jotta estetään työehtosopimusturvan hei-
kentäminen, työvoiman polkumyynti ja 
keinottelu vuokratyöfirmoilla. Ehdotam-
me, että työajan lyhentäminen nostetaan 
uudelleen suureksi uudistustavoitteeksi. 
Työn tuottavuutta on käytettävä yleisen 
työajan lyhentämiseen ansiotasoa alenta-
matta. Näin voidaan torjua myös työttö-
myyttä ja työssä uupumista. 

Miten siirrymme sanoista tekoihin 
köyhyyden torjumisessa ja tulonjaon 
muuttamisessa oikeudenmukaisem-
maksi? Ehdotamme perusturvan uudis-
tamista niin, että taataan vähintään 900 
euroa kuukaudessa verottomana jokaiselle 
täysi-ikäiselle, joka ei työttömyyden, opis-
kelun, vanhuuden, sairauden tai muun 
vastaavan syyn takia voi muuten saada 
toimeentuloaan. Esitämme yhteistoi-
mintaa myös 1 500 euron minimipalkan 
toteuttamiseksi. Naisten euro on nostet-
tava 80 sentistä ja samapalkkaisuus on 
toteutettava. Verotuksella on tasoitettava 

tuloeroja nostamalla verotettavan tulon 
alarajaa, kiristämällä suurituloisten vero-
tusta ja verottamalla pääomatuloja samal-
la tavalla kuin muitakin. 

Miten pelastamme kunnalliset lähi-
palvelut ja pysäytämme julkisten pal-
velujen yksityistämisen? Ehdotamme 
yhteistoimintaa koulujen, terveysasemi-
en, kirjastojen ja muiden peruspalvelujen 
turvaamiseksi jokaiselle kuuluvina perus-
oikeuksina ja lähipalveluina. Terveyden 
eriarvoistuminen, lapsiperheiden ongel-
mat ja väestön vanheneminen vaativat 
kunnissa erityisesti hoito- ja hoivatyön re-
surssien lisäämistä. Kuntien valtionosuu-
det tulee palauttaa 90-luvun alun tasolle. 
Haluamme lopettaa julkisten palvelujen 
laajenevan kilpailuttamisen ja yksityistä-
misen. 

Miten torjumme ilmastonmuutosta 
ja turvaamme elinkelpoisen ympäristön 
myös tuleville sukupolville? Kannatam-
me ilmastolakia, joka velvoittaa vuosittain 
toimiin ilmastopäästöjen vähentämiseksi 
40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 
hiilineutraalin talouden rakentamiseen 
vuoteen 2050 mennessä. Uusien ydinvoi-
maloiden sijasta haluamme edistää uusiu-
tuvaa energiaa ja energian säästöä. Se on 
turvallisempaa, työllistävämpää ja edulli-
sempaa kuin ydinvoima. Tarvitaan myös 
oikeudenmukainen ja sitova kansainväli-
nen ilmastosopimus. 

Miten torjumme Nato-hankkeet ja 
voimistamme rauhanpolitiikkaa? Sotaa 

ja Natoa vastustavasta ”hiljaisesta enem-
mistöstä” on syytä tehdä näkyvä vaikut-
taja yhteisillä kampanjoilla. Sotilaallinen 
liittoutumattomuus edellyttää joukkojen 
vetämistä pois Afganistanin sodasta ja 
Nato-optioiden hylkäämistä. Asevarus-
telun sijasta on suunnattava lisää varoja 
köyhyyden torjumiseen ja oikeudenmu-
kaisemman maailman rakentamiseen. 

Miten ulotamme demokratian sinne, 
missä ratkaisut tehdään nyt rahan voi-
malla ja pienessä piirissä? Haluamme 
murtaa politiikan vaihtoehdottomuuden, 
laajentaa demokratiaa ja kehittää osallis-
tuvaa demokratiaa. On avattava ihmisille 
lisää mahdollisuuksia päättää itse asioista 
työpaikoilla ja asuinalueilla. Mammutti-
kuntien ja kuntayhtymien sijasta esitäm-
me lähidemokratiaa ja vaaleilla valittua 
seutuhallintoa. Demokratiaa ei pidä ka-
ventaa äänikynnyksillä, syrjinnällä, salai-
lulla eikä yksityistämällä julkisia toimin-
toja. Periaatteellisesti tärkeät asiat, kuten 
EU ja Nato, on ratkaistava kansanäänes-
tyksellä. Haluamme ulottaa demokratian 
myös talouden alalle niin, että omistus ei 
anna kenellekään etuoikeutettua asemaa 
päätöksenteossa.

SKP:n edustajakokous 15.-16.5.2010  
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