Hyvät ystävät!
Olemme kokoontuneet perinteiseen muistotervehdykseen tutun muistomerkin ääreen.
Vuosiluku 1918, joka tähän muistomerkkiin on hallitsevana kaiverrettu, tunnetaan maamme
historiassa monilla eri nimillä, kansalaissota, vapaussota, sisällissota, veljesssota, punakapina,
torpparikapina, luokkasota…Sota, jossa veli nousi veljeään vastaan, poika isäänsä vastaan, ystävä
petti ystävänsä…. Viimeinen katse kiväärin piippuun.
Sota päättyi valkoisen Suomen voittoon ja punaisen Suomen häviöön.
Sota hajotti ja vaurioitti suomalaista yhteiskuntaa vakavasti. Kyse ei ollut vain sodan osapuolien
välisestä kuilusta vaan myös valtaryhmien sisäisistä ongelmista.
Sota pirstoi myös suomalaisen työväenliikkeen. Sodan päättyessä monet sosialidemokraattien
johtajista ja aktiiveista pakenivat kommunistiselle Venäjälle. Tuhansia puolueen jäseniä ja
kannattajia kuoli taisteluissa, teloituksissa ja vankileireillä. Sota syvensi Suomessa jo aiemmin
syntynyttä kansan kahtiajakoa ja aiheutti katkeruutta, vihaa ja kostohenkeä.
Järjestötoiminnan uudelleen aloittaminen oli vainon ja terrorin puristuksessa äärimmäisen vaikeaa.
Suurin osa entisistä toimihenkilöistä oli poissa ja uusia voimia oli saatava tilalle. Poliittisen
työväenliikkeen toiminta elpyi rinnan ammatillisen liikkeen kanssa. Ensimmäisissä kansalaissodan
jälkeisissä työtaisteluissa oli yhtenä keskeisenä vaatimuksena 8-tunnin työpäivän toteutuminen.
Meillä on edessä EU-vaalit toukokuun lopulla. Viime vaalit eivät herättäneet suomalaisissa
kiinnostusta, 59 % jätti äänestämättä. Suomesta valitaan 14 edustajaa, joten on tärkeää, että
saamme läpi henkilöitä, jotka omaavat työväenliikkeen arvot.
Maailmanlaajuiset muutokset heijastuvat Eurooppaan ja sitä kautta myös suomalaisille
työmarkkinoille.
Ei ole siis yhdentekevää, mitä puoluetta EU-vaaleissa äänestää.
Työelämän direktiiveillä estetään epäreilua kilpailua, jossa jonkun EU-maan työnantajat käyttävät
heikkoja työehtoja kilpailuetuna. Maailma ja maan tapa on todellakin muuttunut. Monet
suuryritykset polkevat hintoja pilkkomalla projektit pienemmiksi osiksi. Haluammeko palata
takaisin 100 vuoden takaiseen työaikatodellisuuteen?
Ei ole yhdentekevää, miten tai ketkä asioista Brysselissä käsittelevät, sillä n 70 prosenttia Suomen
työelämälainsäädännöstä juontuu Euroopan parlamentin päätöksistä.
Kyse on mitä suurimmassa määrin jokaisen arkeen vaikuttavista vaaleista.
Hyvä ystävät!
Eduskuntavaalit on pidetty ja ylivoimaista voittajaa ei löytynyt. Kamppanja ja ehdokkaat olivat
hyviä, mutta kansalta ei saatu vahvaa luottamusta. Suomeen ollaan perustamassa uutta hallitusta
Antti Rinteen johdolla. Työväenliikkeen arvot eivät ole menneisyyttä vaan entistä ajankohtaisempia
tässä ajassa, joka suosii vahvoja, menestyjiä ja äänekkäitä. Hyvää Vappua kaikille! Tervetuloa
juhlakahville Juttutuvalle klo 15.00.

