
KESKUSTELUA

Suomen Kepun johto ei

tiennyt kantaansa EY-kysy-

myksessä, joten johto päätti

lahtea kysymään kannatta-
jien mielipidettä tupa-il-
loissa. Näissä tupa-illoissa

suurin piirtein kaikki olivat
EY:hyn liittymistä vastaan.

AIun alkaen kantaa vailla
ollut kepun johto teki tästä
johtopäätöksensä ja päätti

kiljuen jattaa Brysseliin ja-
senhakemuksen. Tarkoitus

ei tässä ole kasitella tata

komeaa prosessia vaan

erästä argumenttia, joka hy-

vin usein toistui noissa

tupa-illoissa ja toistuu muu-

toinkin usein, kun vastuste-

taan EY:hyn liittymistä.
Suomi luopuu kalliisti lu-
nastetusta itsenäisyydes-

tään vapaaehtoisesti. Moni

kyseli, tuliko turhaan seis-

tyä rajalla ase kädessä vuo-

sina 1939-1944. Vuoden

19tB tapahtumia myös

muisteltiin. Tämä on mi-
nuakin paljon mietityttänyt

- ei vähiten alkoholiyhtiöm-
me juristina. Jotta tähän

problematiikkaan saisi vä-

hän taustaa, pitaa lahtea

katsomaan muinaisia roo-

malaisia.

OLEN HArtrtME N NYKS I SSA

ROOMAN VALTAKUNNASTA
SUVEREENIIN SUOMEEN

Vanhetessaan ihminen al-
kaa kiinnostua filosofeista.

Mitä pojat ovatkaan mietti-
neet aina silloin talloin. Ty-

toilla lienee ollut muuta te-

kemistä, koska Saarisen

Esa ei heitä noteeraa filoso-
fian historiassa. Filosofian

kautta päätyy tietenkin aina
Platoniin ja Aristotelee-

seen. Tästä päätyy siihen

surulliseen tosiasiaan, että

kaikki kirjoitettiin kaikesta
jo 2 500 vuotta sitten. Kun
päätymistä jatketaan, tul-
laan Kreikan kaupunkival-
tioiden kautta Rooman val-
takuntaan. Viimeksi mainit-
tua pidän - tosin hyvin moni

muukin pitaa - ensimmäi-

senä EY:nä.

Rooman valtakunta käsit-
ti aikoinaan koko maail-

man. Hämmästyttävää luo-

muksessa on, miten se saat-

toi pysyä kasassa niinkin
kauan. Miten pidettiin ylla
rauhallista ja suhteellisen

sivistynyttä elämää useita

satoja vuosia? Roomalaiset

loivat komean hallintojär-
jestelmän lisäksi toimivan

juridisen järjestelmän. He

loivat pohjan nykyiselle ju-
ridiikalle. Ei siihen ole ollut
paljoa Iisäämistä.

Miten silloinen integraa-

tio lahti liikkeelle? Parhaita

kirjoja, mitä olen koskaan

lukenut, on kerran Lontoos-

ta sattumalta ostamani

Gaius Julius Caesarin The

Conquest ofCaul eli Asteri-
xista tutlu Gallian valloitus.

Uskomattoman komeaa ja

mielenkiintoista luettavaa.

Siis että se mies oli kaiken
Iisäksi vielä loistava kirjai-
lija. Kirjasta huomaa, että

silloinen inlegraatio ei to-

dellakaan ollut vapaaeh-

toista. Joka paikkaan laa-
jennukset tehtiin melko ve-

risesti ja jos jossain kapi-
noitiin, kosto oli ankara. It-
senäisyys meni ei-vapaaeh-

toisesti, mutta näin jälkikä-
teen ajatellen parempaa

ehkä saatiin monesti tilalle.
Rooma sorlu i aikanaan. ja

yhteiskunnallinen kehitys

pysähtyi noin 2 000 vuodek-

si. Omaa integraatiotaan
yrittivät sittemmin esimer-

kiksi Kaarle Suuri ja Napo-
leon. Asiaa hoidettiin ase

kädessä. Integroidu tai itke
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ja integroidu. Integroidut
eivät tykänneet eikä asia oi-
kein edennyt. Tultiinkin
1800-luvun puoliväliin, jol-
loin Eurooppaan alettiin to-
den teolla puuhata suveree-

neja kansallisvaltioita. J. W.

Snellman kuunteli Hegelin
luentoja hislorian vääjää-

mättömästä kulusta kohti
absoluuttista hyvää, ja näin
sai alkunsa pieni mutta su-

vereeni Suomi.

Tällä vuosisadalla olem-
me nähneet varsinaiset in-
tegraatio-veijarit eli natsis-
min ja kommunismin. Mo-
lempien päämääränä oli
maailmanlaajuinen integ-
raatio. Vaikka on sanottu,

että ltävalta olisi melkoisen
innokkaasti Iiittynyt Sak-

saan eli tehnyt "Anschlus-
sin", integroitavat jälleen
kerran tykkäsivät erinomai-
sen huonoa asiasta. Naihin
kahteen integroij aan verrat-
tuna kaikki maailmanhisto-
riassa ovatkin olleet herras-
miehia. Tosin tunsin 1970-
luvun opiskeluajoilta monta

todella alykasta ihmistä,
jotka olisivat kiljuen integ-
roineet Suomen Neuvosto-

liiltoon. Miten joku voisi-
kaan mitata alykkaassä

päässä olevan suunnatto-
man tyhmyyden määrää?

Jätin tahallaan mainitse-
matta nimet Stalin ja Hitler,
koska Tolstoin tapaan us-

kon, ettei historiaa voi pan-
na jonkun henkilon syyksi
tai ansioksi.

EY syntyi, kun Eurooppa
oli kahden maailmansodan
jalkeen lakahdyksissä. Ha-

luttiin estää sota Saksan ja
Ranskan valilla, minkä
vuoksi 1950-luvun alussa

perustettiin hiili- ja teräsyh-
teisö kontrolloimaan sen ai-
kaisen sodan raaka-aineita.
Mukaan tulivat pahoin kär-
sineet manner-Euroopan
keskeiset länsimaat - va-

paaehtoisesti. Nykyään
EY:ssä on mukana 12 val-
tiota ja sisään olisi tulossa
useita muita. Vallankumo-
ukselliseksi nykyisen integ-
raation tekee vapaaehtoi-
suus. Valtiot ovat innoissaan
luovuttamassa isoa osaa

päätäntävallastaan yhtei-
selle keskusvallalle. Eikö
meille jo kansakoulussa

opetettu suvereenisuus

merkitse enää mitään?

MUOTO VS. SUBSTANSSI

Aristoteles teki eron muo-
don ja sisällön valilla. Han
painotti muodon tärkeyttä.
Pidan jakoa merkittävänä
myös tämän artikkelin kan-
nalta. Nahdakseni Suomi

EY:hyn liittymisen myötä

ensimmäistä kertaa itsenäi-
syytensä aikana menettää

muodollisen itsenäisyyten-
sä. Vasta-argumentti itse-
näisyysasiassa on, että ei-
hän Suomi tosiasiassa ole

näissä asioissa itsenäinen ja
että ainahan joutuu päättä-
mään monista asioista mui-
den mielipiteet huomioon

ottaen. Talltiin viitataan
Suomen taipumukseen olla
rahmallaän sinne tänne.

Nainhan tietenkin on.

Mutta ensimmäistä kertaa
jokin ulkopuolinen sanoo

Suomelle suoraan ja vas-

taanpanemattomasti, että
Suomen eduskunnan säätä-

mä laki on huono eikä kel-
paa. Ensimmäistä kertaa jo-
kin muu kuin Suomen edus-

kunta säätää lain,joka välit-
tömästi ilman kommervenk-
kejä ohittaa ja ylittaa omat

lakimme. Puhumattakaan
yhteisestä puolustuspolitii-
kasta tai ulkopolitiikasta tai
siitä, että Väyrynen ei enää

voi devalvoida Suomen

markkaa, jota ei sita paitsi
tulevaisuudessa olekaan.

Siinä menee viimeiset rip-
peetkin Snellmanista. Luet-
teloa voisi jatkaa viela pit-
kallekin. Onhan siinä muo-
dollinen itsenäisyys ilman
muuta mennyt.

larKea asra on myos or-

keudenkäyttti. Suomen lain-
säädännön täytyy olla EY:n
perusasiakirjojen mukai-
nen. Tätä vahtii EY:n tuomi-
oistuin. Kun suomalainen
rikkoo maansa lakia, hanel-
le annetaan talla hetkella
rikkomuksesta jokin sank-
tio ja oikeus tapahtuu. EY-
Suomessa normaalisti lain-
kuuliainen suomalainen sa-

nookin, että olen rikkonut
lakia, mutta syyllinen on

valtio. joka pitää yllä väärää

lakia. Etn tuomioistuin
tutkii talltiin asian ja toteaa,

että syytetty on oikeassa. jo-
ten kaikki halveksunta koh-
distuu valtioon ja alkuperäi-
sestä syytetystä tulee syyttä-

Ja.

Suvereeni valtio joutuu
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tämän päivän EY:ssä usein

syytetyn penkille. Valtiolle
ei voi oikein määrätä ran-

gaistusta, mutta poliittinen
paine tuomion jälkeen on

kova. Lisäksi niskuroiva
valtio voidaan määrätä kor-

vausvelvolliseksi. jos jon-

kin direktiivin toimeenpa-
non laiminlyönti on aiheut-

tanut vahinkoa. EY:ssä rnur-

heenkryyni on Italia, joka

on syytetyn penkillä taman

tästä. Tämä johtaakin ajat-

telemaan. että pedantin

Suomen täytynee tulevai-
suudessa ollaa rennompi ote

käyttäytymiseensä. Kaikki
Brysselistä tulevat paperit

eivät ole Jumalan sarraa,

eikä Suomen kayttaytymi-

sen tarvitse välttämättä olla
aina sellaista" ettei kenellä-

kään ole moitteen sanaa.

Tämä merkitsee suurta

muutosta pohjoismaiseen

ajatteluun.
Toisaalla on mielenkiin-

toista lukea EY:n tuomiois-

tuimen päätöksiä ja havaita,
mita kaikkea yksittäiset val-

tiot yrittävätkään suojates-

saan omia etujaan. Tuomio-

istuin murskaa usein nämä
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suojamekanismit pirullisen
tarkasti. On varmasti myös

hyvä asia, että kerrankin on

saatu aikaan auktoritatiivi-
nen kansainvälinen elin,
joka tutkii suverenileetin

varjossa tehtäviä pienia kie-
paut u ksia. Haagin kansain-

välisestä tuomioistuimesta
ei ole tähän tehtävään ollut.

rNuaLrnuAAnArrv

Kertaan vielä, etta hämmäs-

tyttävää nykyisessä integ-

raatiossa on se, että suve-

reenit valtiot haluavat va-

paaehtoisesti luopua aina-
kin muodollisesta itsenäi-

syydestään. Vapaaehtoisesti

on saatu aikaan toimiva eu-

rooppalainen monikansalli-
nen yhteisö, jonka alkupe-
räinen ajatus on ollut solien

välttäminen. Yhteistilla on

tiukka hallinto- ja tuomiois-

tuinkoneisto, jolla on run-

saasti valtaa yksittaisiin
valtioihin nähden. Juuri
kun osa Eurooppaa on pääs-

syt sentralistisen kommu-

nismin ikeestä itsenaisiksi

valtioiksi, tämä osa ja muu-
kin Eurooppa haluavat kiih-
keästi tuon koneiston alai-
seksi. Olen jotenkin positii-
visen hämmentynyt.

Toisaalta kun suomalai-

siakin EY:n puoltajia kuun-

telee. ei roi rälttyä cletermi-

nismilta. Historian rautai-
nen pyörä pyörii nyt tahan

suuntaan. eika siita voi jaa-

da pois. Vähän samanlapai-
nen ajatus kuin Tolstoilla oli
kirjassaan Sota ja rauha.

Tolstoi katsoi. että ei voi olla
niin. etlä miljoonia ihmisiä

Iähtee vapaasta tahdostaan

Ranskasta Venajalle mur-
haten ja hävittäen kaiken

tielleen osuneen. Historia

kulkee omaa rataansa eikä
ihmisilla sen edessä ole mi-
tään sellaista kuin vapaa

tahto. Tuskin EY:n Lenin eli
konjakkitehtailija Monnet
ja kumppanit tiesivät, mitä

ol irat aloiltamassa, kun ai-
koinaan lahtivat perusta-

maan E\:tä. Lumipallo pyö-

rii omaa rataansa, eikä ku-
kaan halua jaada alle.

KARI PAASO
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