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Velkavetoinen talous on tiensa paassa

IPU haluaa irti
eurosta ja EUrsta
D Jussi Arola

Vakan alueen ainoa eurovaaliehdokas on uusikaupunkilainen Itsenaisyyspuolueen
Pasi Hentunen. IPUn vaalislogan Omalla rahalla tulevaisuuteen tarkoittaa juuri sita,
Suomen on luovuttava eurosta ja sen jalkeen irrottauduttava koko EU:sta.
-Euroa perustellaan silla, etta pieni talous ei parjaa suuressa maailmassa,
mutta totuus on aivan painvastainen, pienet valtiot nimenomaan tarvitsevat oman
valuutan ja sen kautta tulevan
oman maaraysvallan, Hentunen sanoo.
Hanen mukaansa eurosta
on Suomelle enemman haittaa kuin hyotya. Euroa on liian vahva valuutta Suomen
nykytilanteen kannalta ja lisaksi euro ei ole oikeastaan
kenenkaan valuutta eika sita
hallinnoin yksikaan maa.
-Euroon siirtymista perusteltiin aikanaan silla, etta
se tasaa euroalueen taloutta, mutta onkin kaynyt painvastoin. Euro ei myoskaan
ole vakaa, vaan sen arvo on
vaihdellut huomattavasti esimerkiksi dollariin nahden Eurossa on mukana aivan liian
erilaisia valtioita, jotta se voisitoimia.
Sama patee koko Euroopan
Unioniin, mukana on liikaa
osapuolia, paatoksenteko on
kompromissien hakemista
isompien ehdoilla.
-Eika EU parane vaikka
voissa paistaisi, sen perusajatus on jo niin vaara, etta joillain muutoksillakaan siita ei
saa toimivaa.

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

Hentunen ei tarkoita, etta Suomen pitaisi eristaytya
muusta maailmasta, se ei globaalissa maailmassa ole edes
mahdollistakaan, mutta jokainen toisten valtioiden kanssa
tehtava sopimus olisi tehtava
Suomen lahtokohdista.
-Tottakai Suomi olisi EU.-sta
lahdon jalkeenkin riippuvainen muista maista ja vienti
olisi talouden veturi, mutta
paatosvalta olisi eduskunnalla. ETA-sopimus ja Schengensopimus olisivat meille aivan
riittavia.
EU:ta puolustellaan vakaudella, mutta Hentunen muistuttaa, etta Suomen talous
igSo-luvulla oli pitkan aikaa
vakaana ennen kun rahamarkkinat holtittomasti avattiin ja
siita seurasi korkojen nousu
pilviin ja lopuksi devalvaatio.
-Ei oma rahakaan luo auto-

maattista kasvua eika yli varojen voi siltikaan elaa. Valuutan
arvon pitaa kellua vapaasti, on
parempi, etta valuutta joustaa
kuin etta joudutaan irtisanomisiin ja talouden kurjistumiseen, kuten nyt tapahtuu.
EU:ssa oloa perustellaan
myos silla, etta Suomi paasee
mukaan Euroopan tulevaisuutta koskevien paatosten
tekemiseen. Hentusen mukaan totta on se, etta Suomi
paasee lahelta nakemaan paatoksentekoa, mutta mitaan sanavaltaa Suomen kokoisella
valtiolla ei oikeasti ole.
Hentunen on mukana
myos Suomen talousdemokratia ry:n toiminnassa sen
hallituksen jasenena. Sekin
vaatii taloudellista paatantavaltaa lahemmas tavallista ihmista ja tayskaannosta

velkavetoiseen talousideologiaan.
-Talousvalta on karannut
jonnekin nakymattomiin ja
taloudesta on tullut ennemminkin keinottelutaloutta. Se
palvelee reaalitaloutta huonosti, varsinkin nain laskusuhdanteessa, kuten jokainen
varmaan on huomannut.
Myos jatkuvan kasvun ideologia on jo pohjimmiltaan
vaara, se ei vain ole mahdollisista.
-Rajallisella maapallolla
jatkuva kasvu on mahdoton.
Kaikki sen myontavat, mutta silti toimitaan kuin se olisi
mahdollista. Koko ajan eletaan
velkavetoisesti.
Tulevillekin sukupolville pitaisi turvata kohtuulliset elinolosuhteet eika esimerkiksi
tuhlata energiavaroja silla tahdilla kuin nyt tapahtuu.

