"Suomen Pankki on
vain haarakonttori."

Vuonna 2007 Uuteenkaupunkiin muuttanut
Hentunen on ollut politiikassa mukana vasta noin
1,5 vuotta, mutta raha-asioista ban on aina ollut kiinnostunut.
-Olen tutkinut tarkasti
raha- ja talousasioita ja sita, mika merkitys niilla on
valtion kannalta. Sitakautta
huomasin Itsenaisyyspuolueen ajavan samoja asioita, parikymmenta vuotta myyntialan toita tehnyt
Hentunen kertoo.
OMAN RAHAN KAYTTOON-

OTTO ei ole hanen mielestaan hankala prosessi.
Sen jalkeen irtautuminen
EUrsta olisi helpompaa.
-Euro on meille vieras
valuutta. Emme voi vaikuttaa siihen. Paatokset
tulevat Euroopan keskusPasi Hentunen on ainoa Uudestakaupungista Euroopan parlamenttiin pyrkiva ehdokas. Hanen lisakseen Itsenaisyyspankilta
ja Suomen Pankpuolueen listalla on 19 muuta nimea.
ki on vain haarakonttori.
Hentunen kritisoi nykyhallitusta, joka ei ole onnistunut hoitamaan taloutta kuntoon. Suomen Talousdemokratia ry:n halliparlamenttivaaleissa.
tuksen jasenena ban haluV Ainoa uusikaupunkilainen eurovaaliehdokas
-Kovin moni ei tunnu aa eroon turhista nousuhaluaa Suomen irrottautuvan EU:sta
tietavan, mika merkitys ja laskukausista. Kun yksiomalla rahalla on ja mi- tyiset pankit luovat rahaa
Uusikaupunki
Irti EU:sta ja eurosta ja val- senaisyyspuolueen ja uusi- ta silla pystyy tekemaan, velaksi, talous vaaristyy.
Risto-Matti Karki
ta paattaa oman maan asi- kaupunkilaisen Pasi Hentu- diplomi-insinoori Hentu-Korkotulot tuppaavat
oista takaisin. Siina ovat It- sen tarkeimmat teesit Euro- nen kertoo.
kertymaan pienille ryh-

"Euro on meille vieras valuutta"

mille. Miljardoorienjatoisaalta koyhien maara kasvaa.
Puolueen paatyo tapahtuisi Suomessa, mutta europarlamentissa pitaisi liittya johonkin ryhmaan.
-Tietysti siella voi solmia kontakteja muihin eurokriittisiin ryhmiin.
HENTUSEN DMA VAALITYO

on ollut toistaiseksi hyvin vahaista, mutta tana
viikonloppuna han kiertaa Turussa ja Raisiossa
kolmen muun ehdokkaan
kanssa. Uudessakaupungissa Hentunen on herattanyt jonkin verran kiinnostusta. Talous on suosittu puheenaihe.
-Kun ihmisten kanssa
juttelee, he ymmartavat,
etta tilanne on vakava.
Hentunen on Itsenaisyyspuolueen hallituksen
jasen. IPU asetti eurovaaleihin 20 ehdokasta, joita
kyseltiin aktiivien joukosta. Hentunen paatti lahtea ehdolle viime joulukuussa.
Tuoreena kasvona Hentusella on intoa jatkaa politiikassa, mutta tulevaisuuden suunnitelmia hanella ei viela ole.
-En ole mitaan ratkaisuja tehnyt. Eduskuntavaalit ovat ensi vuonna,
ne ovat kiinnostavat vaalit, mutta pitaa pohtia, mika on puolueen kannalta
tarkeaa, rullaluisteluaharrastava Hentunen kertoo.

