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AJASSA LIIKKUU

Britannian työväenpuolueen 
hallitus on outo lintu. Työväen-
puolueen perinteinen osa va-
semmistoa syyttää sitä oikeisto-
laiseksi. Ulkomailla, varsinkin 
Manner-Euroopassa, kuvitellaan 
Britannian yhä olevan uuslibera-
lismin kourissa. Kuitenkin Blai-
rin hallitus on onnistunut pa-
remmin vasemmiston perintei-
sissä tavoitteissa työttömyyden 
ja köyhyyden vähentämisessä 
kuin yksikään työväenpuolueen 
hallitus täällä aikaisemmin. 

Perussyyt ovat valtiovarain-
ministeri Gordon Brownin an-
siokkaassa talous- ja sosiaalipo-
litiikassa. Älyllinen skotti on en-
simmäisenä työväenpuolueen 
valtiovarainministerinä osan-
nut hoitaa talouden hyvin. Ta-
loudellinen kasvu on ollut voi-
makkaampaa kuin Manner-Eu-
roopan suurissa maissa, jotka ei-
vät ole onnistuneet uusimaan ta-
louttaan ja teollisuuttaan ja luo-
maan nykyaikaista palvelusek-
toria kuten Britannia ja mo-
net Euroopan pienet maat sii-
tä riippumatta, ovatko ne euro-
vyöhykkeen sisä- vai ulkopuolel-
la. Britannia kuului takavuosina 
EU:n köyhimpiin maihin, vuon-
na 2004 se oli Eurostatin tilasto-
jen mukaan kivunnut EU:n kuu-
denneksi rikkaimmaksi maak-
si kansantuotteella henkeä kohti 
mitattuna. Sen edellä ovat vain 

Luxemburg, Irlanti, Tanska, Itä-
valta ja Hollanti. Koska Hollan-
nissa on nyt lama, Britannia voi 
pian ohittaa senkin. 

Menestyksellinen talouspoli-
tiikka on mahdollistanut sen, 
että julkisen sektorin sijoitukset 
kasvoivat 4,5 prosenttia vuodes-
sa viime vuosina. Miltei pelkäl-
lä taloudellisella kasvulla, ilman 
että veroja on tarvinnut paljoa-
kaan nostaa, julkisen sektorin 
kulutus on noussut viime vuo-
sina 38 prosentista 40 prosent-
tiin kansantuotteesta. Sekä uu-
si palvelusektori että sadat tu-
hannet julkiselle sektorille luo-
dut uudet työpaikat ovat työl-
listäneet ihmisiä ja osittain kor-
vanneet teollisuuden rakenne-
muutoksessa menetetyt työpai-
kat. Tosin julkisen sektorin työ-
paikat ovat hyödyttäneet pääasi-
assa keskiluokkaa, kun taas teol-
lisuuden työpaikat työllistivät si-
tä varsinaista rasvanahkaista työ-
väenluokkaa. Mutta julkisia pal-
veluja uudet lisätyöntekijät, lää-
kärit, sairaanhoitajat ja opettajat 
ovat tietenkin parantaneet.

Paljon on puhuttu siitä, et-
tä Blairin hallitus ei ole välit-
tänyt tuloerojen kasvusta. Rik-
kaat ovat saaneet rauhassa rikas-
tua ja maksimivero on vain 40 
prosenttia. Mutta skotlantilai-
nen presbyteeri Gordon Brown 
näkee moraalisena velvollisuu-

tenaan taistella köyhyyttä vas-
taan niin kotomaassa kuin Af-
rikassakin. Gordon Brown on-
kin sosiaalipolitiikallaan käy-
nyt tarmokkaasti taistoon köy-
hyyttä vastaan. Sitä ei ole juhlit-
tu torventoitotuksin eikä se ole 
kuulunut ”uuden työväenpuo-
lueen” myyttiin tai ”kertomuk-
seen”, niin kuin nykyään on ta-
pana sanoa. Hallitus ei ole ha-
lunnut juuri hiiskua siitä, ettei 
veroja ja ”köyhäin apua” vierok-
suva keskiluokka pelästyisi, kun 
työväenpuolueen hallitus perin-
teiseen tapaan ajattelee köyhiä 
ja ”tekee hyvää”. Mutta tosiasiat 
puhuvat puolestaan.

Kun Blairin hallitus vuonna 
1997 astui remmiin, Britannial-
la oli silloisen EU:n 15 maan pa-
hin köyhyysongelma: noin 4,4 
miljoonaa ihmistä eli köyhyyden 
kurimuksessa. Mutta keitä sitten 
ovat köyhät? Köyhyyden tutki-
muksen mukaan yleensä ne, jot-
ka joutuvat elämään vähemmäl-
lä kuin 60 prosentilla keskitulos-
ta. Työ- ja eläkeministeriö laski 
vuonna 2004, että köyhyysraja 
on käytännössä täällä noin 255 
euroa viikossa yhdelle henkilöl-
le, jonka on elätettävä kaksi las-
ta, sen jälkeen kun asuntokus-
tannukset on laskettu pois. Pa-
riskunnan köyhyysraja oli viiti-
sen euroa alempi ja yhden hen-
kilön noin 140 euroa viikossa. 

Köyhyys ja työttömyys alaspäin Britanniassa
EEVA LENNON
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Blairin hallitus on onnistunut 
vähentämään köyhyyttä miltei 
puolella eli enemmän ja nope-
ammin kuin yksikään työväen-
puolueen hallitus Britannias-
sa ennen sitä. Britannian köy-
hyysongelma ei ole vielä lähes-
kään ratkaistu, mutta nyt täällä 
on sentään suhteellisesti vähem-
män köyhiä kuin Kreikassa, Por-
tugalissa, Italiassa ja Espanjassa. 

* * *

60-luvulta asti täällä on keski-
tytty erityisesti taisteluun las-
ten köyhyyttä vastaan. Mainei-
kas köyhyyden sosiologi Peter 
Townsend perusti tänne yhden 
asian liikkeen, Lasten köyhyy-
den toimintaryhmän, kauhis-
tuneena siitä, että 10 prosent-
tia saarivaltakunnan lapsista oli 
köyhiä. Konservatiivien pitkällä 
hallintokaudella köyhyys lisään-
tyi aimo askelin, ja lopulta kol-
mannes EU:n köyhistä lapsista 
asui Britanniassa. 

Työväenpuolueen aloittaessa 
hallituskautensa vuonna 1997 
täällä laskettiin olevan nelisen 
miljoonaa köyhää lasta. Nyt yli 
miljoona lasta on kiskottu köy-
hyysrajan paremmalle puolelle, 
mutta puutteessa elää yhä vie-
lä 23 prosenttia saarivaltakun-
nan lapsista eli enemmän kuin 
EU:ssa keskimäärin. EU:n mal-
limaan Tanskan jälkikasvusta 
vain viisi prosenttia on köyhiä.

Blairin hallitus on jakanut tu-
loja köyhien hyväksi radikaa-
limmin kuin yksikään Eng-
lannin työväenpuolueen halli-
tus ennen sitä. Gordon Brown 
on käyttänyt aseena uusia avus-
tusmuotoja, jotka on keskitet-
ty erityisesti vähäosaisimmille. 
Tärkein avustus on ollut lapsen 
vero luotto (child tax credit). Se 
on kehittynyt kahdesta vanhem-
masta avustusmuodosta. Toinen 

oli lasten luotto (childrens cre-
dit), joka annettiin pienituloisil-
le vanhemmille. Toinen avustus, 
työtä tekevän perheen veroluot-
to (working familys tax credit), 
annettiin pienituloisen työnteki-
jän perheelle, tarkalleen sanoen 
perheen päälle. Mutta feminis-
tit nurisivat, että hallitus hätiste-
li tällä keinolla liikaa yksinhuol-
tajaäitejä töihin ja että rahaa ei 
pitäisi antaa isälle, koska äidin 
kautta se menee paremmin las-
ten tarpeisiin.

Avustukset yhdistettiin yhdek-
si ainoaksi lapsen veroluotoksi, 
joka annetaan äidin kautta kai-
kille pienituloisille vanhemmille, 
olivat he sitten työssä tai työttö-
miä. Mutta sen suuruus riippuu 
varallisuudesta. Avustus on esi-
merkiksi noin 4 500 euroa vuo-
dessa lapsiperheelle, joka ansait-
see 20 000 euroa vuodessa. Isät 
saivat lohdutuspalkintona pie-
nen työtä tekevän miehen vero-
luoton, joka annetaan vain työs-
sä käyville isille. Sitten on vie-
lä kaikille lapsiperheille saman-
suuruisena myönnetty perintei-
nen lapsilisä. Työväenpuolueen 
hallitus on lisännyt lapsille täh-
dättyjen avustusten määrää re-
aaliarvoltaan 72 prosentilla. Eri-
tyisesti lapsen veroluoton mer-
kitys köyhyyden poistajana on 
ollut ratkaiseva. Yhdeksän kym-
menestä perheestä on saanut ai-
nakin osan avustuksesta.

Merkittävä ase köyhyyttä vas-
taan on ollut sosiaaliturvan va-
rassa eläneiden ihmisten työl-
listäminen. Työväenpuolueen 
sosiaalipolitiikka on noudatta-
nut ns. endogeenisen kasvuteo-
rian vaatimaa aktiivisen hyvin-
vointivaltion periaatetta ja pyr-
kinyt aktiiviseen apuun passiivi-
sen sijasta. Sosiaalipolitiikka on 
kannustanut ja suosinut työn te-
kemistä. Työttömiä on autettu 
löytämään työtä erityisen New 

Deal -ohjelman avulla. Kun työ-
tä on ollut kylliksi tarjolla, se on 
toiminut. Kaikkiaan noin 2 mil-
joonaa ihmistä on sosiaalipolitii-
kalla ja aktiivisella työvoimapo-
litiikalla kannustettu töihin. 

Työtä tekeville perheille keski-
tettyjen avustusmuotojen takia 
perheiden ei tarvitse yrittää tul-
la toimeen pelkällä nälkäpalkal-
la, vaikka sellaisen työstään saisi-
kin. Työväenpuolue sääti Britan-
niaan minimipalkan, joka työ-
väenpuolueen toisella hallitus-
kaudella nousi yli 7 euron tun-
tipalkkaan. Sillähän ei perhettä 
täällä hevillä elätetä, mutta lisä-
nä rikka rokassa. Varjopuolena 
järjestelmässä on se, että työnan-
tajat eivät tunne liikoja tunnon-
vaivoja maksaessaan pikkuruisia 
palkkoja. Monet työntekijät saa-
vat minimipalkkaa jopa työvoi-
mapulasta kärsivillä alueilla.

* * *

Työväenpuolueen luoma New 
Deal -ohjelma on auttanut töihin 
satoja tuhansia ihmisiä. Työttö-
mät ovat saaneet tuntea nahois-
saan, että heistä välitetään. Toi-
saalta niille nuorille, jotka eivät 
halua mennä työhön, opiskella 
tai harjoitella ammattia, ei ole 
armoa annettu, heidät on pistet-
ty ulos avustuskortistoista ja sil-
lä siisti. Työn etiikka on protes-
tanttisen skotin Gordon Brow-
nin mantra. New Deal aloitti al-
le 25-vuotiaista. Se on työllistä-
nyt lähes puoli miljoonaa nuor-
ta, eikä nuorisotyöttömyys täällä 
enää ole sellainen ongelma kuin 
esimerkiksi Ranskassa.

Sen jälkeen työllistettiin 
178 000 yli 25-vuotiasta. Yli 50-
vuotiaita ikärasismin uhreja, yk-
sinhuoltajaäitejä ja vajaakykyisiä 
autettiin myös, mutta heitä ei ole 
pakotettu työhön. Tuloksena on 
kuitenkin ollut se, että 260 000 
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yksinhuoltajaa, 110 000 yli 50-
vuotiasta ja 35 000 vajaakykyis-
tä on saatettu takaisin sorvin ää-
reen. Kaikki työpaikat eivät ole 
olleet pysyviä, ja jotkut ovat no-
peasti palanneet kortistoon.

Tietysti voi myös kysyä, ei-
kö osa töihin autetuista olisi jo-
ka tapauksessa löytänyt töitä hy-
vässä työllisyystilanteessa. Mene 
tiedä, ja paljon on vielä tekemät-
tä erityisesti satojen tuhansien 
työkyvyttömyysavustusta saa-
vien ihmisten työllistämisessä. 
Konservatiivit päästivät monet 
työttömät työkyvyttömyysavus-
tukselle pois työttömyystilas-
toja rumentamasta sillä seuraa-
muksella, että Britanniassa on 
nyt enemmän virallisesti työky-
vyttömiä kuin toisen maailman-
sodan jälkeen. Joka tapauksessa 
tämä maa ei ole enää kaukana 
täystyöllisyydestä, jos täystyölli-
syytenä pidetään tilannetta, jos-
sa neljä prosenttia työvoimasta 
on vailla työtä. 

Vanhusten köyhyys on ollut 
täällä pitkään vakava huolen ai-

he. Gordon Brown on pelasta-
nut eläkeläisten minimitulolla, 
pelkällä kansaneläkkeellä elävät 
eläkeläiset pahimmasta köyhyy-
destä. Sitä on arvosteltu, koska 
se takaa tietyn tulotason kaikil-
le eikä siksi kannusta eläkesääs-
töihin. Hallituksen eläkepoli-
tiikka on joka tapauksessa nyt 
valin kauhassa, koska eläkekriisi 
yllätti yhtäkkiä Britannian, jon-
ka kuviteltiin rahastoidun jär-
jestelmänsä takia selviävän on-
gelmasta parhaiten Euroopassa. 
Se vain on toistaiseksi selvää, et-
tä eläkeikää tullaan nostamaan 
reippaasti nykyisestä 65 vuodes-
ta joko vapaaehtoisuuden poh-
jalla kuten Yhdysvalloissa tai sit-
ten pakolla. Neljännes yli 65-
vuotiasta jatkaa jo työntekoa ja 
kolmannes 65-vuotiasta on val-
mis jatkamaan ainakin 70-vuo-
tiaaksi, kertovat mielipidetutki-
mukset. 

Britannian sukupolvesta toi-
seen sosiaalisena perimänä jat-
kunut köyhyyskulttuuri johtuu 
osittain huonoista valtion kou-

luista. Blairin hallitus on onnis-
tunut parantamaan koulujen ta-
soa ja varsinkin keskiluokan lap-
set pääsevät nyt niistä helpom-
min yliopistoon ilman, että hei-
dän vanhempiensa on uhratta-
va huimia summia yksityiskou-
luihin. Vastineeksi opiskelijoi-
den lukukausimaksut ovat ko-
honneet.

Mutta työväenpuolue ei ole 
onnistunut toistaiseksi tavoit-
teessaan parantaa huonoimmin 
koulussa menestyvän 15 pro-
sentin koulusuorituksia. Tämä 
vähempiosaisten ryhmä lähtee 
yhä koulusta 16-vuotiaana il-
man mitään tutkintoja. Myös 
näiden nuorten ammattikoulu-
tus on yhä rempallaan moniin 
muihin EU-maihin verrattuna. 
Huonoimman oppilasaineksen 
auttaminen on ratkaisevaa tais-
telussa Britannian sitkeää köy-
hyyskulttuuria vastaan, ja siihen 
työväenpuolueen hallitus aikoo 
uudella kaudellaan keskittyä.   

Vanhenemisessa on riesansa: 
jonglööri alkaa tiputella pallo-
jaan, professori unohtaa kesken 
lauseen mitä oli sanomassa. It-
selleni pelkkä kadulla kävelemi-
nen alkaa tuottaa vaikeuksia. Pi-
täisikö hankkia keppi tai sauva? 
Asiaa kannattaa pohtia.

Keppi on yksinkertainen esi-

ne, suora puinen jäykkä varsi, 
johon liittyy usein kahva. Se on 
yksi ihmisen ensimmäisiä työ-
kaluja, kaikissa yhteiskunnissa; 
se on myös yksi ihmisen ensim-
mäisiä aseita. Kepin arkkityyp-
pi on sauva: tukeva, karkeas-
ti viimeistelty puunoksa tai var-
si, edelleen paimenten ja pyhiin-

vaeltajien käytössä. Kerran, la-
pinvaelluksella, minun piti ylit-
tää joki. Syyssateet – viikon ai-
kana oli satanut jokainen päivä 
– olivat nostaneet veden pinnan 
rinnan tasalle ja virtaus oli voi-
makas. Taitoin ja karsin nuoren 
koivun avukseni. Riisuin housut 
ja kahlasin pitkin joen pohjaa, 

Kävelykeppi

JUHA PARTANEN
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