


Jyrki Katainen ja Olli Rehn henkilöivät 
troikan epäonnistunutta budjettikurilin-
jaa. Jo vuosia he ovat luvanneet hyviä tu-
loksia vyönkiristyksestä – muuttamatta 
retoriikkaansa, vaikka kriisi ja taantuma 
jatkuvat ja työttömyys on yhä vain kor-
kealla. Euroopassa ei ole vuosiin ollut ta-
louskasvua ja virallistenkin tilastojen mu-
kaan EU:ssa on yli 26 miljoonaa työtöntä. 
Kriisimaissa on käynnissä terveyskatastro-
fi ja sosiaalinen murhenäytelmä.

Perussuomalaiset eivät juuri eroa reh-
neistä ja kataisista. Omassa rakennepa-
ketissaan he ovat hyväksyneet käsitteet 
”kestävyysvaje” ja ”kilpailukyky” talous-
poliittisen ajattelunsa lähtökohdaksi. Mo-
lemmat kuuluvat EU-sanastoon ja tarkoit-
tavat käytännössä lisää yksityistämisiä ja 
budjettileikkauksia.

Vasemmiston suunnasta ei ole pienin-
täkään epäselvyyttä. ”Vanhan paikallisen 
ja kansallisen omavaraisuuden ja sulkeu-
tuneisuuden tilalle tulee kansojen kaikin-
puolinen yhteys ja kaikinpuolinen riip-
puvuus toisistaan”, todettiin kuuluisassa 
manifestissa jo 165 vuotta sitten. Nykyti-
lanne vaatii kuitenkin upouusia vastauksia.

Kohtalomme ovat kietoutuneet yh-
teen. 2000-luvun edistykselliset liikkeet 
ja puolueet tarttuvat globalisaation vaa-
tivaan tehtävään surutta: tavoitteena on 
demokratisoida ja yhteisvastuullistaa Eu-
rooppa ja maailma. Tarvitaan ekologis-
ta investointiohjelmaa ja keskuspankkira-
hoitusta, jotta Suomi ja Eurooppa saadaan 

uudenlaiselle kasvu-uralle.
Tavoitteenamme on paitsi tehdä EU:sta 

ja maailmasta demokraattisempi ja oikeu-
denmukaisempi lisätä vapautta kaikkialla. 
Tarvitaan parempia yhteishallintajärjestel-
miä, jotta ekologinen kestävyys ja kansa-
laisten vapaus ja hyvinvointi voivat kukois-
taa ympäri maailmaa.

”Tavoitteena on 
demokratisoida ja 
yhteisvastuullistaa 
Eurooppa ja maailma”

Tarvitaan myös asennemuutosta. Itse-
pintaisinkin muukalaisviha joutuu antau-
tumaan kun huomataan, että on suomalai-
sen työntekijän edun mukaista, että myös 
latvialaisilla ja portugalilaisilla on kunnol-
linen työttömyysturva ja kiinalaisella mah-
dollisimman hyvät työehdot. Ei ole mitään 
syytä huolehtia tulokkaiden vievän ”mei-
dän työpaikkamme”, jos vallitsee täystyöl-
lisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 
Voimme olla solidaarisia kaikkia kohtaan.

Vasemmiston eurovaaliohjelma on 
kunnianhimoinen visio paremmasta Eu-
roopasta. Itse olen korostanut, että unio-
nin pitää myös kyetä kehittämään yhteisiä 
instituutioita osana paljon laajempaa glo-
baalia kokonaisuutta.

Täytyy opportunistisesti tarttua jokai-
seen tilaisuuteen saada aikaan parannuk-

Toukokuun eurovaaleissa on kyse tulevaisuuden suunnasta! Vain vasemmis-
tolla on näissä vaaleissa selvä ja kauaskantoinen muutosohjelma.



sia. Ihanteena on poliittinen hakkeri, joka 
kykenee saavuttamaan tavoitteitansa val-
litsevien järjestelmien rajoituksista huoli-
matta, niitä samalla muuttaen. 

”Ihanteena on poliittinen 
hakkeri”

Demokratisoitu ja yhteisvastuullis-
tettu EU estäisi nyt käynnissä olevan eu-
rokriisin toistumisen ja ratkaisisi mui-
takin Euroopan poliittisen talouden 
ristiriitoja. Samalla on edettävä koh-
ti maailmankansalaisuutta ja maailman 
poliittista yhteisöä, jotta arkielämän au-
tonomialle ja vapaudelle olisi enemmän 
tilaa kaikkialla, myös täällä Suomessa. Ta-
voitteena on demokraattinen globaali-
keynesiläisyys.

Tulevaisuuden politiikkaa on analyysi niistä 
historiallisista ja rakenteellisista ehdoista, 
joiden puitteissa nyt tehdään päätöksiä: 
nuo valinnat määrittävät meidän kaikkien 
vapauden mahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
Tulevaisuus on avoin, mutta ei suinkaan vailla 
suuntaa.

Eurokriisin anatomia purkaa huolellisesti 
auki Euroopan velkakriisin historian ja 
todelliset syyt. Kirjassa analysoidaan 
tarkkaan ristiriitaisen ja hauraan talous- 
ja rahaliiton EMUn valuviat. Eurokriisin 
anatomia on käännetty myös englanniksi ja 
kreikaksi

Osta kirja ja tue Heikin kampanjaa

”Ihmiskunnan historia on 
vasta alkamassa.”

Tämäkin on välivaihe. Ihmiskunnan 
historia on vasta alkamassa. Täytyy luoda 
perustaa yhä pidemmälle meneville muu-
toksille, asteittain myös sellaisille, joita ai-
kakautemme rajoittunut kuvittelukyky pi-
tää vain kaukaisina punavihreinä haaveina.

Toukokuun 2014 eurovaaleissa on kyse 
tulevaisuudesta, siitä, mihin olemme me-
nossa. Kuinka lisätä vapautta ja toimia toi-
sin? Vasemmiston tavoitteena Suomes-
sa on kaksi paikkaa europarlamentissa ja 
perustava muutos EU-politiikassa. Ennus-
teiden mukaan Euroopan parlamentin va-
semmistoryhmä tulee olemaan yksi vaali-
en kolmesta voittajapuolueesta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi: tule 
mukaan kampanjaan!

www.patomaki.fi/kirjakauppa



www.patomaki.fi

Brysselissä Heikki aikoo 
lopettaa:

 • WikiLeaksin ja Edward Snowdenin 
vainoamisen

 • lobbareiden vallan

 • työehtojen polkemisen 
”joustoturvalla”

 • budjettikurisopimukset

 • veroparatiisitoiminnan

 • Yhdysvaltain ja EU:n 
vapaakauppasopimuksen

 • EU:n muuttamisen perinteiseksi 
sotilaalliseksi suurvallaksi

Heikin muutosvisioon 
kuuluu:

 • kansanäänestyksiä 

 • yhteiseurooppalainen 
minimipalkka ja 
työttömyysturvajärjestelmä

 • ekologinen investointiohjelma ja 
yhteinen finanssipolitiikka

 • keskuspankkirahoitus tukemaan 
julkisia budjetteja

 • keskuspankki suoraan 
demokraattiseen kontrolliin

 • eurooppalaisia ja globaaleja 
rahoitusveroja

 • globaali kasvihuonepäästövero 

 • komissio parlamentaariseen 
kontrolliin

 • valta parlamentille, kansalaisille 
ja uusille demokraattisille 
foorumeille

Kuka Heikki?

Koulut kävin Kuopiossa, yliopisto-opinnot aina valtiotieteen tohtorin tutkintoon asti tein 
Turussa. Nykyään olen maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja dosentti 
Lapissa ja Turussa. Olen toiminut vakituisena professorina myös Australiassa ja Britanni-
assa sekä vierailevana professorina Japanisssa.

Olen ollut mukana perustamassa NIGDiä (Network Institute for Global Democrati-
sation) ja kansainvälistä Attacia sekä toiminut näiden järjestöjen puheenjohtajana. Intoa 
pursunneen eduskuntavaalikampanjan 2011 aikana liityin Vasemmistoliittoon, jota pyrin 
kehittämään omaehtoisempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Minut valittiin vasem-
miston puoluehallitukseen kesällä 2013.


