
Arvoisa puheenjohtaja, kokousvirkailijat, valtuutetut ja hallituksen väki sekä muut paikallaolijat

”Ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse” Judith Shaklarin. Pidin tätä Rooseveltin tunnetuksi tekemää 
lausahdusta vielä jonkin aikaa sitten sangen huonona aforismina. Kyllähän se idea on tuosta luettavissa, 
mutta silti väittäisin, että koulukiusatulla on pelon lisäksi pelättävänä myös liikunta-, väli- ja ruokatunnit. 
Yksi nainen kahdestakymmenestä saa pelon lisäksi pelätä myös nykyistä tai entistä puolisoaan. Vaikka 
kuinka päättäisit, että nyt ei pelätä, niin räyhähenki asuu koskispullossa.

Mutta nyt Suomessa, vuonna 2016, kun Iltalehti joutuu kirjoittamaan rasismista anonyymisti, kun Suomen 
suurimman poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtajaa uhkaillaan avoimesti, niin sosiaalisessa mediassa 
kuin puhelimitse, kirjeillä ja sähköpostilla. Ja mikä pahinta, kun Suomen suurimman ammattiliiton 
valtuutettu joutuu eroamaan painostuksen ja uhkailun takia, nyt vuonna 2016,  minä ymmärrän tuon 
aforismin. Voi olla, että pelon lisäksi on paljon muutakin pelättävää – mutta eniten meidän tulee pelätä 
pelkoa itseään. 

Pelkoa ei helpota se, että Suomen talous on ollut joko lamassa, taantumassa tai stagnaatiossa vuodesta 
2007. Puhutaan sen seitsemästä erilaisesta talouskriisistä. Pelkoa ei helpota myöskään se, että tasavallan 
presidentti avaa yhden tasavallan vanhimmista symboleista, valtiopäivät, puhumalla sietorajoista, rajoista 
ja käyttämällä retoriikkaa, joka on tuttua viitasaarelaisen sahurin puheista. 

Minä sanon sen, mitä presidentin olisi pitänyt sanoa. 

Älkää pelätkö!

Älkää pelätkö, sillä 35 000 turvapaikanhakijaa eivät tuhoa suomalaista kulttuuria. Kulttuurimme on 
rakennettu eurooppalaisille arvoille, jotka kirjattiin ensimmäisen kerran Makna Kartaan 1200-luvulla, jotka 
karkaistiin Ranskan vallankumouksessa 1700-luvulla ja joille Suomen perustuslaki perustuu. 

Älkää pelkätkö, sillä vaikka turvapaikanhakijoita tulisi kymmenkertainen määrä yksin Suomeen tai 
satakertainen määrä Eurooppaan, me selviämme. Eurooppalaiset arvot ovat selvinneet Francon Espanjasta,
Hitlerin Saksasta. Eurooppalaiset arvot voittivat kylmän sodan. 

Älkää pelätkö! Sillä vasta, kun me teemme ratkaisuja ja päätöksiä pelon, emmekä oikeudenmukaisuuden 
perusteella, vasta silloin me olemme hävinneet. 

Suomeen tuli 35 000 turvapaikanhakijaa. Suuri osa muun, kuin humanitäärisen suojelun takia. Mitä 
pidempään konflikti Syyriassa jatkuu, mitä pidempään ISIS-järjestö pystyy jatkamaan toimintaansa, sitä 
todennäköisemmäksi käy, että meille tulee moninkertaisesti tuon 35 000 turvapaikanhakijaa – yksinomaan 
humanitäärisen suojelun perusteella. 

Kriisi ei ole vielä ohi, se vain vetää henkeä. Mutta älkää pelätkö. Me selviämme. Olemme selvinneet 
ennenkin. Jopa silloin, kun tänne tultiin sotimaa, eikä sotaa pakoon.

Me selviämme, mutta jotta selviämme ammattiyhdistysliikkeen on otettava vastuu eurooppalaisista 
arvoista. Vaikka tasavallan presidentti alistuu pelolle, me emme saa. Ammattiyhdistysliikkeen on otettava 
sivistyksen soihtu ja muistutettava koko Eurooppaa:

”Ihmisen sivistys mitataan sillä, miten hän kohtelee heikompiaan”



Älkää pelätkö, sillä vasta kun sinä ja minä, ja koko ay-liike, antaa pelolle periksi, vasta silloin me olemme 
hävinneet.

Ja häviötä me emme voi hyväksyä. Meidän on tuomittava rasismi ja kaikenlainen syrjintä kaikissa sen 
muodoissa – oli se salonkikelpoista tai ei. Meidän on tuomittava vihan- ja pelonlietsonta kaikissa sen 
muodoissa. Niin huhupuheiden kuin vääräntiedon levittäminen, niin Internetissä kuin työpaikoilla.

Me, Suomi, olemme yksi Euroopan vanhimmista demokratioista, vaikka nuori valtio olemmekin. Meille 
muutetaan jatkossakin työn, rakkauden vakauden ja turvallisuuden perässä.

Ammattiyhdistysliike ei saa koskaan hyväksyä ihmisten eriarvoistamista, ei kaksia työmarkkinoita. Etenkin 
Palvelualojen ammattiliiton PAMin, mutta koko ay-liikkeen, tulee ottaa koppi maahanmuuttokysymyksestä.
Valtaosa nykyisistä ja tulevista turvapaikanhakijoista tulee työllistymään pamilaisille aloille, 
kiinteistöpalveluun, MaRaan ja kauppaan. 

Meidän on turvattava eurooppalaiset ja täten suomalaiset arvot. Jokaisen oikeus onneen.  Jokaisen oikeus 
vapauteen. Ja ennen kaikkea länsimaalaisen sivistysvaltion periaatteet. Jokainen on vastuussa ainoastaan 
omista teoistaan, jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan.

Kiitos.
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