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Olemmeko tämän päivän Suomessa siirtyneet sopimusyhteiskunnasta hallituksen ja EK:n ( 

Elinkeinoelämän keskusliitto) toimesta vahvemman oikeudella toimivaan saneluyhteiskuntaan. 

Jossa tavallisen kansalaisen ja työntekijän osana on olla vain kuuliainen veronmaksaja ilman 

hänelle kuuluvia perusoikeuksia. Ilman oikeutta työhön ja riittävään toimeentuloon, asuntoon, 

kunnolliseen terveydenhoitoon, maksuttomaan koulunkäyntiin ja jopa lakko-oikeuteen sekä 8 

tunnin työpäivään. 

Nämä kaikki perusoikeudet yhteiskunnan tulee pystyä takaamaan kansalaisilleen yhdenvertaisina. 

Työttömyys on lisääntynyt eniten nuorten alle 25 vuotiaiden ja yli 55 vuotiaiden 

pitkäaikaistyöttömien osalta. Tähän ongelmaan ei ole löytynyt riittävästi 

resursseja ja lääkkeeksi on tarjottu eläkeiän nostamista sekä työttömyys ja eläkeetuuksien 

huonontamista.Nämä eivät ole oikeita toimenpiteitä. 

Nuoret pitää saada töihin maksamaan seuraavia eläkkeitä ja yli 40 vuoden työrupeaman tehneet 

täydelle eläkkeelle 63 vuotiaina tai ennemminkin. Hyväkuntoiset vapaaehtoiset voivat jatkaa 68 

vuotiaiksi työelämässä halutessaan. 

Eero Heinäluoman puheet työvoiman tarveharkinnan säilyttämisestä ovat aivan oikeutettuja kun 

maassa on lähes 300 000 työtöntä. Hallitus esittää ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan 

poistamista. 

Kysymys ei ole rasismista vaan järjen käytöstä joka tosin on kielletty päähallituspuolueiden 

reaktiosta päätellen. Ei ole oikein että rakennustyömaille haalitaan bussilasteittain työmiehiä maan 

rajojen ulkopuolta kun osaavaa työvoimaa on tarjolla. Suomessa on omasta takaa maassa asuvia 

maahanmuuttajia työttömänä joillle pitäisi myös löytää työpaikka.  

Yhteiskunnan koventuneet arvot ovat näkyneet myös käytyjen työtaistelujen aikana. Mitään yhteisiä 

aiemmin käytössä olleita sopimuksia ei tarvitse noudattaa. 

Face- Bookista ja vuoratyöfirmoista haalitaan rikkurityövoimaa lakonalaisiin töihin. 

Elintarviketeollisuusliiton työsulun aikana käytettiin ammattiyhdistysmaksujen  

perintää varten annetua Elintarviketyöntekijöiden liittoon kuuluvien työntekijöiden nimilueteloa 

lainvastaisesti estettäessä liittoon kuuluvia työntekijöitä tulemasta töihin. Työnantajan aloittama 

työsulku yritettiin myös lainvastaisesti lopettaa ilman liittojen välistä yhteistä sopimusta. 

Kansalaisten mielipiteistä ei välitetä. Terveyspalveluja, kouluja, kirjastoja sekä sosiaalipalveluja 

halutaan lakkauttaa ja palvelut keskittää isoihin yksiköihin. Lähipalveluperiaatetta ei katsota enää 

tarvittavan noudattaa kunhan liikenneyhteyksiä kehitetään. Kunnat joutuvat kantamaan vastuun 

tästä kansalaisten eriarvoistamisesta ja lakisääteisten palvelujen takaamiseksi verotulojen vähetessä 

nostamaan kunnallisveroa sekä palvelumaksuja. 

Kunnan omat toiminnot halutaan ajaa alas liikelaitostamista ja yhtiöittämistä hyväksi käyttäen ja 

taata näin yksityisille markkinoille kilpailuetua.  

Eipä ole ihme että kansalaiset eivät luota poliitikkoihin ja poliittiseen päätöksentekoon kun rahalla 

voidaan ostaa maahan hallitus joka vain kulkee elinkeinoelämän talutusnuorassa kriisistä toiseen. 

Veropohja on rapautettu ja työnantajilta postettiin kela maksu. Velkaa on 66 000 miljoonaa e. 

Vaalirahoitusotkut joita vieläkin selvitellään poliisin toimesta ja johtivat muistihäiriöistä kärsivän 

pääministerin eroon ennen aikojaan, kun ulkoministeri taas joutui eroamaani tekstiviestien takia. 

Hallitus- ja oppositiopolitiikka on kääntynyt päälaelleen vihreiden toimesta jotka haluavat jatkaa 

hallituksessa mutta äänestää opposition kanssa hallitusta vastaan ydinvoiman 

rakentamisesityksessä. 

Olisiko aika vaihtaa hallitusta joka ei ole kansalaisten vaan suuryritysten ja elinkeinoelämän 

hallitus. Ensi kevään vaaleissa meillä on siihen mahdollisuus. 
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