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Velkavetoinen talous on tiensa paassa
IPU haluaa irti
eurosta ja EUrsta
D Jussi Arola

Vakan alueen ainoa eurovaa-
liehdokas on uusikaupunki-
lainen Itsenaisyyspuolueen
Pasi Hentunen. IPUn vaalis-
logan Omalla rahalla tulevai-
suuteen tarkoittaa juuri sita,
Suomen on luovuttava euros-
ta ja sen jalkeen irrottaudutta-
va koko EU:sta.

-Euroa perustellaan sil-
la, etta pieni talous ei par-
jaa suuressa maailmassa,
mutta totuus on aivan pain-
vastainen, pienet valtiot ni-
menomaan tarvitsevat oman
valuutan ja sen kautta tulevan
oman maaraysvallan, Hentu-
nen sanoo.

Hanen mukaansa eurosta
on Suomelle enemman hait-
taa kuin hyotya. Euroa on lii-
an vahva valuutta Suomen
nykytilanteen kannalta ja li-
saksi euro ei ole oikeastaan
kenenkaan valuutta eika sita
hallinnoin yksikaan maa.

-Euroon siirtymista pe-
rusteltiin aikanaan silla, etta
se tasaa euroalueen talout-
ta, mutta onkin kaynyt pain-
vastoin. Euro ei myoskaan
ole vakaa, vaan sen arvo on
vaihdellut huomattavasti esi-
merkiksi dollariin nahden Eu-
rossa on mukana aivan liian
erilaisia valtioita, jotta se voi-
sitoimia.

Sama patee koko Euroopan
Unioniin, mukana on liikaa
osapuolia, paatoksenteko on
kompromissien hakemista
isompien ehdoilla.

-Eika EU parane vaikka
voissa paistaisi, sen perusaja-
tus on jo niin vaara, etta joil-
lain muutoksillakaan siita ei
saa toimivaa.

Pasi Hentunen haluaa eroon eurosta ja Suomelle taas oman valuutan, vaikkapa tallai-
sen 65 hentusen setelin.

Hentunen ei tarkoita, et-
ta Suomen pitaisi eristaytya
muusta maailmasta, se ei glo-
baalissa maailmassa ole edes
mahdollistakaan, mutta jokai-
nen toisten valtioiden kanssa
tehtava sopimus olisi tehtava
Suomen lahtokohdista.

-Tottakai Suomi olisi EU.-sta
lahdon jalkeenkin riippuvai-
nen muista maista ja vienti
olisi talouden veturi, mutta
paatosvalta olisi eduskunnal-
la. ETA-sopimus ja Schengen-
sopimus olisivat meille aivan
riittavia.

EU:ta puolustellaan vakau-
della, mutta Hentunen muis-
tuttaa, etta Suomen talous
igSo-luvulla oli pitkan aikaa
vakaana ennen kun rahamark-
kinat holtittomasti avattiin ja
siita seurasi korkojen nousu
pilviin ja lopuksi devalvaatio.

-Ei oma rahakaan luo auto-

maattista kasvua eika yli varo-
jen voi siltikaan elaa. Valuutan
arvon pitaa kellua vapaasti, on
parempi, etta valuutta joustaa
kuin etta joudutaan irtisano-
misiin ja talouden kurjistumi-
seen, kuten nyt tapahtuu.

EU:ssa oloa perustellaan
myos silla, etta Suomi paasee
mukaan Euroopan tulevai-
suutta koskevien paatosten
tekemiseen. Hentusen mu-
kaan totta on se, etta Suomi
paasee lahelta nakemaan paa-
toksentekoa, mutta mitaan sa-
navaltaa Suomen kokoisella
valtiolla ei oikeasti ole.

Hentunen on mukana
myos Suomen talousdemo-
kratia ry:n toiminnassa sen
hallituksen jasenena. Sekin
vaatii taloudellista paatan-
tavaltaa lahemmas tavallis-
ta ihmista ja tayskaannosta

velkavetoiseen talousideolo-
giaan.

-Talousvalta on karannut
jonnekin nakymattomiin ja
taloudesta on tullut ennem-
minkin keinottelutaloutta. Se
palvelee reaalitaloutta huo-
nosti, varsinkin nain lasku-
suhdanteessa, kuten jokainen
varmaan on huomannut.

Myos jatkuvan kasvun ide-
ologia on jo pohjimmiltaan
vaara, se ei vain ole mahdol-
lisista.

-Rajallisella maapallolla
jatkuva kasvu on mahdoton.
Kaikki sen myontavat, mut-
ta silti toimitaan kuin se olisi
mahdollista. Koko ajan eletaan
velkavetoisesti.

Tulevillekin sukupolville pi-
taisi turvata kohtuulliset elin-
olosuhteet eika esimerkiksi
tuhlata energiavaroja silla tah-
dilla kuin nyt tapahtuu.


