Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat
www.sosdem.info

04.01.2011

1/2

AJANKOHTAISKATSAUS TAMMIKUU 2011
Vaalit ovat taas tulossa……….
Joulun juhlahumut ovat jälleen taakse jäänyttä ja kuitenkin taas tulevaa, elämän jatkuvassa
kiertokulussa.
En voi olla puuttumatta epäkohtiin, joita tiedotusvälineiden ym. kautta saamme jälleen nähdä
ja kuulla. Armas Suomenmaamme on ajanut kansalaisemme kovin epätasa-arvoiseen
asemaan niin talous kuin terveydenhoitopuolella ym. Emme ole osanneet tai ymmärtäneet
valita maamme johtoon tarpeeksi taitavia ja auktoriteetiltaan uskottavia johtajia. Poliittisissa
puolueissa, kuten uskonnoissakin, on liian paljon vaihtoehtoja ja jokainen itsekkäästi pitää
vain omista kannoistaan kiinni.VALITSE SIINÄ SITTEN.
Kun vielä koulutus on suoltanut markkinoille toinen toistaan taitavampia "huulenheittäjiä",
joilla on titteleitä vaikka muille jakaa, mutta valitettavasti ei elämän-kokemusta eikä
pitkäjänteistä halua eikä taitoa johtaa kansan tai puolueen heille antamaa postia.
VALTAOSA HEIDÄN AJASTAAN KULUU OMAN ERINOMAISUUDEN
TOITOTTAMISEEN JA TOISTEN MOLLAAMISEEN.
Kunhan vain uudelleen valinta on varmistettu.
Kyllä nyt olisi aika todella pysähtyä meidän äänestäjien kukin tahollamme ja seuloa sellaisia
edustajia meidän asioitamme ajamaan ja joiden aika ei mene keskinäisiin kiistoihin vaan
keskittyisivät meille tärkeisiin asioiden hoitamisiin. Uudistan jo aikaisemmin kirjoittamani
toiveen siitä, että jokainen äänestäjä menisi itseensä ja pohtisi tilanteensa, eikä antaisi
kaikenlaisten "helppoheikkien" johtaa tuntemuksiaan harhaan. Kun tietää ja muistaa, että
Suomen kansasta valtaosa on palkanansaitsevia, siis toisen töissä ja heistä riippuvaisia. Sen
verran täytyy olla kuitenkin itseään puolustamassa, ettei valitse vain heidän edustajiaan
meille tärkeissä asioissamme päättämään.
YLLÄOLEVAN LUULISI OLEVAN PÄIVÄNSELVÄÄ. Mutta kun se ei ole.
Äänestyskäyttäytyminen on edelleen pitkälti tunnepohjainen ja vaikutusaltis ulkopuolisten
vaikutteille. Yritän tässä muistuttaa,että politiikka on yhteisten asioiden hoitoa, eikä
joidenkin yksityisten tarpeiden tyydyttämistä. Nykyisen hallituksen aikana ollaan menossa
juuri siihen suuntaan. Yksityistetään kaikki mahdollinen ja sen jälkeen emme enää hallitse
kotimaista tuotantoa ym. koska suuri raha, jolla ei ole kotimaata, päättää miten maa makaa.
Yritykset ovat ulkomaisissa omistuksissa ja sairaalat rahastoyhtiöiden hallinnassa vaatimassa
tehokkuuta ja tuottoa.
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HYVINVOINTIMME ON TODELLA SIITÄ RIIPPUVAINEN OSAAMMEKO VALITA
PÄTEVÄT JA AUKTORITEETILTAAN USKOTTAVAT JOHTAJAT MAATAMME
JOHTAMAAN.
Pidämme meille elintärkeät yritykset kotimaisena. Vaikka lakisääteisesti.
Samoin terveydenhuollon. Suomen talous on saatava jälleen kuntoon ja vain siten me
takaamme jokaiselle kansalaiselle hyvinvointia ja terveyttä. On todettava että raha ja sen
vakaus "(ELÄMÄN ELIKSIIRI)" on tärkeä tekijä kunhan se vain jakautuisi tasaisesti meille
jokaiselle.
HYVÄÄ ALKUVUOTTA 2011
OSMO PELTONEN
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry
Johtokunnan jäsen
Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry
Puheenjohtaja

