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Hyvä tapa vaatii esittelyn. Minulla on kunniakas taustahistoria. Minua on kutsuttu, haukuttu uustannerilaiseksi. 
Tämä tapahtui Tampereen yliopistolla 70-luvulla, kun otin yhteen taistolaisten kanssa. 
Toivon, että tässä kokouksessa ei leimakirvestä heitetä.   
Kaikki pyrimme samaan päämäärään.  Voittoon. 
 
Sosialidemokraattinen liike on ollut koko historiansa sekä valtava kehitysvoima, että vastavoima - näin sekä 
ideologisessa, että filosofisessa mielessä.  
Meillä on hurjat saavutukset.  Taakse jäänyttä vuosisataa on tästä syystä kutsuttu sosialidemokratian 
vuosisadaksi.  
 
Maailman kansat katsovat kadehtien Pohjoismaihin, joissa sosialidemokraattinen työväenliike ja 
ammattiyhdistysliike ovat luoneet puutteineenkin parhaan yhteiskuntajärjestelmän. 
 
Kehitysvoimalla on edelleen tärkeä tehtävänsä.  Työtä riittää.   
Mielestäni meidän sosialidemokraattien pitää olla nykyistä selkeämmin vastavoimana sille, mitä poliittinen 
oikeisto Suomessa ja maailmalla on yrittänyt, kuten hyvinvointivaltion rakenteiden purku, julkisen sektorin 
alasajo, kvartaalikapitalismin hyväksyminen, tuloerojen kasvu ynnä muuta. 
 
Mietin paljon sitä, että olemmeko menettäneet ihmisten mielissä meille aiemmin kuuluneen aseman olla johtava 
vastavoima sille, mitä tapahtuu työelämässä ihmisten henkisenä ja taloudellisena riistona, samoin taloudessa, 
kulttuurissa ja moraalissa. 
 
Yksi vastavoima, josta demarit ovat kolmannen tien kriitikoiden mukaan luopuneet, on sosialidemokraattisen 
anti-kapitalistisen otteen puuttuminen - eli ajatus siitä, että me emme enää vastusta riittävästi talouden ylivaltaa, 
vaan olemme antaneet sille periksi.   
 
Tätä taustaa vasten esim. Demokraatti-lehden aatekeskustelu,  jossa on kaivattu päivitettyä 
yritysdemokratiapuhetta,  on perusteltua ja tarpeen. 
 
Toverit, 
 
Yhteiskuntamoraalista sisäpoliittiseen julkilausumaan. 
Tottakai on perusteltua kertoa hallituksen hyvistä päätöksistä, mutta paljon on jouduttu tekemään sellaisia 
toimenpiteitä, joiden kriittinenkin arviointi on paikallaan. 
 
Eilen Tarja Filatov kirjoitti Hämeen Kaiku-lehdessä erinomaisesti.  Filatovin mukaan poukkoilu hallituksessa on yksi 
syy matalaan kannatukseen.  ”Miten ihmiset kykenevät seuraamaan SDP:n linjaa, kun se kokeneelta edustajalta 
on joskus vaikeaa”. Tarja viittaa: kuntien pakkoliitos - ei pakkoliitos, lapsilisät indeksiin ja sitten perään leikataan.   
 
Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan yli miljoona suomalaista on 
rahantarpeen vuoksi tinkinyt ruoasta, lääkkeistä ja lääkärissäkäynneistä. Erot väestöryhmien välillä ovat 
kohtuuttoman isot.  Sisäpoliittinen julkilausuma ei elä tässä päivässä! 
 
Myös koulutuksen säästöt ovat ylittäneet rajusti yli sen, mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin. 
OAJ  sanoo, että ne ovat reilusti yli miljardin.  
 
Puoluekokouksen tulee ottaa kantaa sen puolesta, että koulutukseen kohdistetut säästöt ovat vaarantamassa  
koulutuksen laadun ja saavutettavuuden. Sanon selvyyden vuoksi, olen hyväksynyt hallitusohjelmaneuvotteluissa 
sovitut säästöt.  Sen jälkeen tehdyissä säästöissä on annettu porvareille periksi, josta osoituksena leikkausten 
kohdentuminen 20 prosenttisesti vapaaseen sivistystyöhön, meidän lempilapseen.  Sama koskee 
ammattikorkeakouluja. 
 
Toverit, 
 



 

Minulle tulevaisuus on sekä suojatien että kiihdytyskaistan rakentamista.  Suojatiellä olet turvassa. Kukaan ei saa 
ajaa sinua pois, saat tarvitsemasi avun.  Me tarvitsemme myös kiihdytyskaistan, paikoillemme emme voi jäädä. 
Liikkeemme kehittyy uuden tiedon, tutkimuksen, yhteistyössä jäsenistön ja kannattajiemme ja arvopohjamme 
kanssa vuorovaikutuksessa. 
 
Sosialidemokratia on teonsana, verbi.  
Uusi nousu on meistä kiinni ja kun näin on, niin se tapahtuu! 
 
 


