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Kuusikymmentä vuotta Euroopan yhteisöä – rakentakaamme 
yhdessä tulevaisuutta!

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää 13. maalikuuta 2017 perussopimusten alle-
kirjoituksen juhlavuonna Roomassa korkean tason konferenssin aiheesta ”Kuusikymmentä 
vuotta Euroopan yhteisöä – antakaamme yhdessä tulevaisuudelle suuntaa!”.

Tavoitteenamme on hyödyntää perussopimusten merkkipäivää ja esitellä lehdistölle ja 
kansalaisille, mitä hyvää Euroopan unioni on tuonut historiansa aikana Euroopan kansoille, 
mutta tuoda ennen kaikkea esille myös maidemme kansalaisyhteiskunnan ja sen organi-
saatioiden nykyisiä huolia ja korostaa tarvittavien toimenpiteiden lisäksi myös sitä roolia, 
joka osallistavalla demokratialla tulee olla, jos halutaan palauttaa kansalaisten luottamus 
sekä valtioiden että unionin instituutioihin.

Konferenssi käsittää kolme osiota: sosiaalinen ulottuvuus, taloudellinen ulottuvuus ja maahan-
muutto- ja kotouttamispolitiikka.

Eurooppa-hanke on todellisessa vaarassa. Erityisesti nationalistiset ja populistiset tahot 
kyseenalaistavat sen koko olemassaolon, vaikka ei ole kauaakaan siitä, kun jäsenvaltioissa 
käytännössä kukaan ei kiistänyt sen hyötyä ja lähes kaikki niistä valtiosta, jotka eivät vielä 
olleet unionin jäseniä, halusivat liittyä siihen. Unioni edusti kansalaisille ja yrityksille varmaa 
rauhan tyyssijaa, demokratiaa, edistystä, hyvinvointia ja vaurautta. Muistissa oli vielä se, 
mitä kauhuja nationalismi ja muukalaisviha olivat tuoneet tullessaan ja mitä rajat ja muurit 
merkitsivät vapaudelle ja taloudelle. Tämä on hyvä pitää mielessä.

On myös aiheellista tehdä selväksi, mihin toimiin on nyt ryhdyttävä tulevaisuutta varten ja 
missä hengessä toimet on suunniteltava, ja on puolustettava niitä. Euroopalle on annettava 
todellinen sosiaalinen ulottuvuus ja torjuttava kaikenlaista sosiaalista taantumaa tai eriar-
voisuuden lisääntymistä, jos halutaan palauttaa kansalaisten luottamus. Talous on nostet-
tava ahdingosta aktivoimalla sitä, eikä tukahduttamalla sitä taantumalla. Muuttovirtoja on 
ryhdyttävä hallitsemaan oikeudenmukaisella, vakaalla ja solidaarisella tavalla jo siksi, että 
monet unionin viholliset ammentavat pääosan uhkakuvia synnyttävästä propagandastaan 
tilanteesta, jossa nyt olemme.

Työtä siis riittää, ja meidän on löydettävä ratkaisuja ja puolustettava ideoitamme. Mutta me 
olemmekin maidemme järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kovinakin aikoina – 
ja erityisesti silloin – meidän velvollisuutenamme on toimia ja ilmaista itseämme. Meillä on 
kykyä tutkia asioita ja tehdä suunnitelmia, ja meillä on mahdollisuus tuoda julkisesti esille, 
mitä me teemme organisaatioihimme kuuluvien nimissä.

Georges Dassis
ETSK:n puheenjohtaja
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ETSK: Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tulee olla 
kaikille myönteinen hanke
Työelämän muutoksilla tulisi edistää osallistavaa ja kestävää 
talouskasvua ja ihmisarvoisen työn takaamista kaikille.

ETSK hyväksyi tammikuun täysistun-
nossaan lausunnon Euroopan komission 
esittämästä suunnitelmasta Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilariksi, jolla 
on tarkoitus luoda ”syvempi ja oikeu-
denmukaisempi talous- ja rahaliitto” ja 
varmistaa ”parhaaseen sosiaaliseen tulos-
kuntoon pääseminen”. Keskustelussa oli-
vat mukaan työllisyys- ja sosiaaliasioista, 
osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta 
vastaava komission jäsen Marianne Thys-
sen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarista Euroopan parlamentissa vas-
taava esittelijä Maria João Rodrigues.

Lausunnossa esitetään komitean alus-
tavia ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten 
eräitä Euroopan suurimmista tämän 
päivän haasteista voidaan ratkaista. 
Komitea korostaa, että sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tulee olla kaikille 
myönteinen hanke, jolla helpotetaan 
työllisyyden, sosiaalisen edistyksen ja 
tuottavuuden lisäämistä kestävän kas-
vun taustatekijöinä ja varmistetaan, että 
kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät ja 
työmarkkinat ovat mukautumiskykyisiä 
ja tulevaisuuteen valmistautuneita. ETSK 
katsoo, että työn tulevaisuuden tulisi olla 
keskeinen painopiste pilaria koskevissa 
keskusteluissa, jotta se olisi varmasti 
oikeudenmukainen ja osallistava ja saisi 
aikaan sosiaalista edistystä. ETSK ei kan-
nata komission alkuperäistä ehdotusta 
soveltaa pilaria vain euroalueeseen 
vaan katsoo, että pilaria tulisi soveltaa 
kaikkiin jäsenvaltioihin, vaikkakin erityisiä 
välineitä/mekanismeja saatetaan tarvita 
euroaluetta varten.

Komission puheenjohtajan Jean-
Claude Junkerin pyytämä lausunto on 
tulosta kuukausien työstä. Sen esitteli-
jöinä ovat ETSK:n työnantajat-ryhmän 

puheenjohtaja Jacek Krawczyk, ETSK:n 
työntekijät-ryhmän puheenjohtaja 
Gabriele Bischoff  ja ETSK:n muut eturyh-
mät -ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier. 
Se pohjautuu ETSK:n jäsenten kaikissa 28 
jäsenvaltiossa järjestämiin kansallisiin 
keskustelutilaisuuksiin, joihin osallistui 
noin 1 800 kansalaisyhteiskunnan orga-
nisaatioiden edustajaa.

”Ilman taloudellista menestystä yhdel-
läkään EU:n jäsenvaltiolla ei ole varaa 
sosiaalijärjestelmäänsä”, totesi ETSK:n 
työnantajat-ryhmän puheenjohtaja 
Jacek Krawczyk esitellessään lausun-
toa. ”Hyvinvointia ei ole ilman menes-
tyviä yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja. 
Tästä syystä kilpailukyky on ennakko-
edellytys Euroopan sosiaalisen mallin 
säilyttämiselle. Jäsenvaltioiden tulee 
mukauttaa työmarkkinoita ja sosiaali-
turvajärjestelmiä muuttuvan tilanteen 
mukaan. Tarvitaan oikeanlainen tasa-
paino joustavuuden ja turvallisuuden 
välillä. Hyvin suunnitellut, tarkoituksen-
mukaiset vertailuarvot voisivat auttaa 
jäsenvaltioita pääsemään myönteisiin 
tuloksiin.” Krawczyk mainitsi myös, että 
kansallisissa keskustelutilaisuuksissa 
nousi selvästi esiin tarve kunnioittaa 
toimivaltajakoa ja toissijaisuusperiaa-
tetta kaikissa työmarkkinoihin ja sosi-
aalijärjestelmiin liittyvissä aloitteissa.

”Tarvitaan konkreettista toimintaa 
Euroopan työntekijöiden elin- ja 
työolojen parantamiseksi ja EU:hun 
kohdistuvan luottamuksen palautta-
miseksi”, painotti ETSK:n työntekijät-ryh-
män puheenjohtaja Gabriele Bischoff . 
”Epätasa-arvon lisääntyminen uhkaa 
tuhota Euroopan sosiaalisen raken-
teen ja työntää yhä useampia ihmisiä 
niiden puolelle, jotka haluavat jakaa 

meidät. Tuloerojen pienentäminen on 
ratkaisevan tärkeää, ja oikeudenmukai-
sempi tulon- ja varallisuudenjako edel-
lyttää työehtosopimusneuvottelujen 
vahvistamista kaikkialla Euroopassa. 
Haluamme siksi indikaattoreita työeh-
tosopimusneuvottelujen kattavuudesta 
eri puolilla Eurooppaa. Palkkojen voi-
makkaampi lähentyminen auttaisi 
myös ratkaisemaan monia tämänhet-
kisiä ongelmia. Hyvien aikomusten aika 
on ohi. Euroopan – eli meidän kaikkien 
omissa tehtävissämme – täytyy kiireel-
lisesti löytää konkreettisia ratkaisuja 
toivon ja turvallisuuden tarjoamiseksi 
nopeasti muuttuvassa maailmassa.”

”Meidän täytyy rakentaa Eurooppa, 
joka välittää”, totesi muita eturyhmiä 
edustavan ETSK:n ryhmän puheenjohtaja 
Luca Jahier. ”Sosiaalisten oikeuksien 
pilarin tulee siksi kattaa kaikki kansa-
laiset kaikissa elämänvaiheissa – myös 
syrjäytyneet ja ne, jotka eivät kykene 
osallistumaan työmarkkinoille. Pila-
rin täytyy olla Euroopan kansalaisille 
myönteinen hanke, jolla puututaan 
köyhyyden ja epätasa-arvon lisääntymi-
seen. Mahdollisesta sosiaalisten oikeuk-
sien pilarista käytävissä keskusteluissa 
nousee selvästi esiin tarve kytkeä pilari 
vuoteen 2030 ulottuvaan kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelmaan ja uudistaa 
hyvinvointivaltion käsite viranomais-
ajattelua laajemmin. Sosiaaliset inves-
toinnit, yhteisötalous, yhteiskunnalliset 
yritykset ja sosiaalinen innovointi ovat 
keskeisessä asemassa näiden uudistus-
ten kannalta ja laadukkaiden palvelujen 
tarjoamisessa kaikille kansalaisille.”

Komission jäsen Marianne Thyssen 
korosti ETSK:n kannanoton tärkeyttä 
Euroopan komission tulevan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria koskevan työn kan-
nalta: ”Kiitän komitean kaikkia kolmea 
ryhmää edustavia esittelijöitä paitsi 
kunnianhimoisesta työstä myös lau-
sunnon kattavuudesta. Se on arvokas 
panos Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilaria käsittelevään kuulemiseen.”

Keskustelun päätti ETSK:n puheenjohtaja 
Georges Dassis. Hän korosti, että ehdo-
tuksista täytyy tulla totta suuren yleisön 
hyväksi: ”Tekniikan, hallinnoinnin ja 
markkinoinnin alalla innovoidaan jat-
kuvasti. On korkea aika ryhtyä innovoi-
maan myös sosiaaliasioissa.”

ETSK:n lausunto otetaan huomioon 
Euroopan komission lopullisessa Euroo-
pan sosiaalisten oikeuksien pilaria käsitte-
levässä ehdotuksessa, joka annettaneen 
muutaman kuukauden kuluessa. ETSK 
jatkaa aiheen seuraamista ja osallistuu 
tiiviisti kaikkeen tulevaan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria käsittelevään työhön 
ja keskusteluun. (dm)� l

PÄÄKIRJOITUS
Hyvät lukijat

ISSN 1830-6330

Eu roo pan ta lous- ja so si aa li ko mi tea
silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä
Helmikuu 2017 | FI

ETSK info



©
 Shutterstock

©
 Shutterstock

ETSK isännöi keskustelun euron 
tulevaisuudesta ja talous- ja rahaliiton 
syventämisestä

Ei ole järkevää vaihtoehtoa luonteeltaan poliittisemmalle euroalueelle, jossa keskitytään nimenomaisesti 
kansalaisille tärkeisiin olennaisiin painopisteisiin pikemmin kuin tiettyihin numeerisiin tavoitteisiin ja tek-
nisiin kysymyksiin. ETSK kehotti EU:n poliittisia päättäjiä jälleen kerran vauhdittamaan talous- ja rahaliiton 
syventämisprosessia, jotta voitaisiin varmistaa jäsenvaltioiden lähentyminen ja tehdä EU:sta kokonaisuu-
tena entistä vauraampi sekä kilpailu- ja kestokykyisempi ja jaetun suvereniteetin käsitteen mukaisesti.

Nämä kuuluivat tärkeimpiin viesteihin ETSK:n 2. helmikuuta 2017 järjestämässä korkean tason kes-
kustelussa, jonka aiheena oli ”Mikä on euron tulevaisuus? Uhat ja mahdollisuudet Euroopan 
talous- ja rahaliiton syventämisen toisessa vaiheessa”. Tapahtuman tarkoituksena oli tukea 
yhteisymmärrystä laadittaessa kunnianhimoista etenemissuunnitelmaa talous- ja rahaliiton toteutta-
miseksi vuoteen 2025 mennessä osana kattavaa visiota EU:n tulevaisuudesta.

Asiantuntijapaneeli keskusteli EMUn toteuttamiseen vaiheen 2 aikana liittyvistä uhkista ja mahdollisuuk-
sista viiden puheenjohtajan kertomuksen (2017–2025) pohjalta. Puhujat, joihin lukeutui muiden muassa 
euroryhmän työryhmän puheenjohtaja Thomas Wieser, esittelivät runsaasti ideoita ja vaihtoehtoja, joita 
voidaan hyödyntää euroalueen hallinnoinnin kehittämiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
(mm)� l

ETSK: Euroopan taloudellinen 
tulevaisuus on digitaalinen

EU:n on asetettava itselleen 
kunnianhimoisia tavoitteita

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ilmaisi 25.–
26. tammikuuta 2017 pitämässään täysistunnossa 
(ETSK) pitävänsä tervetulleina Euroopan komission 
aloitteita, jotka koskevat eurooppalaisen sähköisen 
viestinnän säännöstöä, Euroopan sähköisen viestin-
nän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC), 
5G-toimintasuunnitelmaa sekä tukijärjestelmää 
viranomaisille, jotka haluavat tarjota maksuttomia 
Wi-Fi-yhteyksiä (WiFi4EU). ”Euroopan laajuiset, 
nykyaikaiset digitaaliset sisämarkkinat ovat 
tärkeät, jotta voidaan parantaa EU:n kilpailuky-
kyä, saattaa EU kestävälle pohjalle ja luoda näin 
talouskasvua ja työpaikkoja”, totesi eurooppalaista 
gigabittiyhteiskuntaa käsittelevän lausunnon esit-
telijä Ulrich Samm (työnantajat-ryhmä, DE). ”Mei-
dän on oltava tietoisia siitä, ettei tämä tapahdu 
tyhjiössä vaan Yhdysvaltojen ja Aasian kanssa 
käytävän voimakkaan kilpailun vallitessa.” ETSK 
keskusteli viidestä lausunnosta, jotka liittyvät Verk-
kojen Eurooppaa koskevaan laajempaan aiheeseen, 
ja hyväksyi ne.

EU:n on näytettävä tietä, jotta saavutetaan johdon-
mukainen, Euroopan laajuinen nykyaikaistaminen 
suuren kapasiteetin verkkoineen, sillä kaikki mah-
dolliset taloudelliset ja sosiaaliset edut ovat hyödyn-
nettävissä vain täysin digitaalisten sisämarkkinoiden 
avulla. Tarvitaan tukijärjestelmiä peittävyyden ulot-
tamiseksi syrjäisille alueille.

Komission WiFi4EU-aloite on oikeansuuntainen ja 
tarjoaa rahoitusta, jotta varmistetaan maksuton 
pääsy internetiin julkisissa tiloissa. ”Tämä aloite 
tuo mukanaan etuja saatavuuden ja talouskasvun 
kannalta”, totesi paikallisyhteisöjen internetyhteyk-
siä käsittelevän lausunnon esittelijä Emilio Fatovic, 
jonka mielestä suunniteltu 120 miljoonan euron 
talousarvio on kuitenkin riittämätön, koska on otet-
tava käyttöön laadukas WiFi-yhteys, jonka nopeus 
on vähintään 100 Mb/s. Komission on vahvistettava 
selkeät säännöt varojen jakamista varten. Komitea 
ehdottaa muun muassa, että määritellään etukäteen 
kullekin maalle jaettavat enimmäisvarat ja osoitetaan 
20 prosenttia määrärahoista taloudeltaan ja digitaali-
sesti heikommin kehittyneille alueille, kuten saarille, 
vuoristo- ja syrjäisille alueille tai luonnonkatastro-
feista kärsineille alueille. (sma)� l

Hyvinvoinnin ja vakauden 
varmistaminen edellyttää euron 
rakenteen valmiiksi saattamista

ETSK:n tammikuun täysistunnossa keskusteltiin 
Euroopan talouden tilasta ja talous- ja rahaliiton 
(EMU) syventämisen näkymistä komissaari Pierre 
Moscovicin kanssa. ETSK:n jäsenet antoivat komis-
saarille eteenpäin vietäväksi selkeän viestin siitä, 
että unionin kansalaisille ja talouden toimijoille 
on muodostuttava mitä pikimmin tunne siitä, että 
EU:n johdolla on ohjakset käsissään ja näkemys 
tulevasta suunnasta – etenkin kun on kyse aidon 
EMU:n puuttuvista osasista. Euroopan yhdentymi-
nen ja erityisesti euro voivat olla kestävällä pohjalla 
vain, jos talouteen, finanssipolitiikkaan ja rahoituk-
seen liittyviä sekä sosiaalisia ja poliittisia näkökohtia 
edistetään yhtä jalkaa, vaikka tämä edellyttäisikin 
perussopimusten muuttamista.

”Aikaisempien saavutusten tarkasteleminen 
huippukokouksissa on tervetullutta, mutta se ei 
vielä riitä”, totesi ETSK:n talousjaoston puheenjoh-
taja Joost van Iersel (työnantajat-ryhmä – NL). 
”Vetoamme EU:n poliittisiin johtajiin, jotta talous- 
ja rahaliiton valmiiksi saattamiselle hyväksytään 
selkeä ja aikataulutettu etenemissuunnitelma. 

Tarvitsemme vakautta, uskottavuutta ja enna-
koitavuutta unionin suvereniteetin puitteissa. 
Vain näin voidaan saada kansalaiset ja investoijat 
vakuuttuneiksi euron peruuttamattomuudesta ja 
yhteisestä eurooppalaisesta tulevaisuudestamme.”

Komissaari Pierre Moscovici loi yleiskatsauksen 
EU:n taloustilanteeseen ja kertoi, että kasvuvauh-
din ennakoidaan olevan 1,6  % vuonna 2017 ja 
1,8  % vuonna 2018. Hän totesi näkemyksenään, 
että ”Euroopan on oltava sekä sosiaalisesti että 
finanssipoliittisesti yhtenäinen ja pystyttävä vas-
tustamaan populismia ja edistämään saman-
aikaisesti taloudellista lähentymistä ylöspäin ja 
kansalaisten sosiaalista edistystä. Koska euro on 
tarkoitettu koko EU:n valuutaksi, sen rakenne on 
ehdottomasti saatettava valmiiksi. Annamme suu-
ren arvon ETSK:n osuudelle tässä keskustelussa.” 
Samansuuntaisia ajatuksia esitettiin komitean 2. 
helmikuuta järjestämässä julkisessa keskustelutilai-
suudessa, jonka aiheena olivat euron tulevaisuus ja 
talous- ja rahaliiton syventäminen. (mm)� l

Sisämarkkinoihin kohdistuvien esteiden 
poistaminen ja sosiaalisten oikeuksien 
samanaikainen vaaliminen

Sisämarkkinat ovat uhattuina: Yhdysvallat, Aust-
ralia ja Japani ovat onnistuneet kasvattamaan mer-
kittävästi kotimaista kysyntäänsä, mutta samaan 
aikaan EU:n sisämarkkinoilla – jotka ovat Euroopan 
yhdentymisen ja vaurauden keskeinen tekijä – kasvu 
on ollut vain 0,4 prosenttia, ja euroalueella talous on 
itse asiassa supistunut 1,6 prosenttia vuosina 2008–
2015. Lisäksi sosiaalisen polkumyynnin kaltaiset 
väärinkäytökset erityisesti rajatylittävässä palvelujen 
tarjonnassa heikentävät työntekijöiden ja rehellisten 
yritysten luottamusta sisämarkkinoihin, ja myös kan-
natus suuren yleisön keskuudessa on laskussa.

”Tästä on haittaa taloudellemme. Jotta sisämark-
kinoita voitaisiin tukea tarpeen mukaisesti, ne 
on saatettava loppuun – mutta ei sääntöjen ja 
perustavien taloudellisten ja sosiaalisten oikeuk-
sien kustannuksella”, totesi esittelijä Oliver Röpke 
(työntekijät-ryhmä  – AT). ”Hyvin toimivat sisä-
markkinat edellyttävät unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön noudattamista, ja tämä pätee 
etenkin rajatylittävään toimintaan.” Euroopan 

yhdentymisessä on huolehdittava taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristökehityksen hyvästä tasapai-
nosta sekä jäsenvaltioiden taloudellisen ja sosiaali-
sen lähentymisen vahvistumisesta.

Oma-aloitteisessa lausunnossaan aiheesta ”Sisä-
markkinoihin kohdistuvat uhat ja esteet” ETSK 
kehottaa huolehtimaan myös seuraavista seikoista:
�l oikeudenmukainen kilpailu: unionin ja jäsen-

valtioiden lainsäädännön noudattaminen – on 
vaalittava työntekijöiden oikeuksia ja periaatetta 
siitä, että samassa paikassa tehtävästä samasta 
työstä maksetaan sama palkka, sekä lakkautet-
tava näennäinen työntekijöiden lähettäminen 
ja epäreilut käytännöt julkisissa hankinnoissa

�l markkinaesteiden poistaminen: on parannet-
tava pätevyyksien ja tutkintojen tunnustamista, 
poistettava esteitä sääntelyn alalla jne.

�l säännelty veropolitiikka: olisi edettävä kohti 
yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa ja maa-
kohtaista raportointia sekä torjuttava veronkier-
toa ja veroparatiiseja. (sma)� l

ETSK:n ja Euroopan komission yhteinen konferenssi 
kiertotalousfoorumin alkuun panemiseksi

Kiertotaloutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi 
käynnistetään kaksipäiväisessä konferenssissa, jonka 
Euroopan komissio ja ETSK järjestävät yhteistuumin 
Brysselissä 9.–10. maaliskuuta 2017.

ETSK on toistuvasti kehottanut perustamaan tällai-
sen foorumin yhteistyön edistämiseksi kansalaisyh-
teiskunnan eri verkostojen ja niiden tahojen välillä, 
jotka ovat aktiivisia kiertotalouteen siirtymisessä.

”Nopeiden ja konkreettisten tulosten saavut-
taminen edellyttää tärkeimpien toimijoiden ja 
muutosvoimien eli kansalaisyhteiskunnan osal-
listumista”, ETSK:n jäsen ja ETSK:n kestävän kehi-
tyksen seurantaryhmän puheenjohtaja Brenda 
King (työnantajat-ryhmä – UK) selittää. ”Kiertota-
loudessa toimivat eurooppalaiset sidosryhmät 

pitävät tärkeänä asiantuntemuksen ja kokemus-
ten jakoa ja keskustelua resurssitehokkaaseen 
talouteen siirtymisen tärkeimmistä kysymyksistä”, 
toteaa lisäksi ETSK:n ”yhtenäismarkkinat, tuotanto 
ja kulutus” -erityisjaoston puheenjohtaja Martin 
Siecker (työntekijät-ryhmä – NL).

ETSK on useissa äskettäin antamissaan lausunnois-
saan korostanut tarvetta siirtyä lineaarisesta talou-
desta kiertotalouteen, ilmentäen näin Euroopan 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kehotuksia 
toteuttaa rohkeita toimia resurssitehokkuuden 
parantamiseksi. ETSK tukee kiertotaloutta koskevan 
Euroopan komission toimintasuunnitelman kunnian-
himoista täytäntöönpanoa sidosryhmien ja jäsenval-
tioiden yhteisin koordinoiduin toimin. (sma)� l

Maltan puheenjohtajakauden painopisteiden 
esittely

EU-varoista sekä vuoden 2017 puheenjohtajakau-
desta vastaava Maltan parlamentaarinen valtiosih-
teeri Ian Borg esitteli Maltan puheenjohtajakauden 
painopisteet ETSK:n tammikuun täysistunnossa. 

Esittelyä seurasi vilkas keskustelu ETSK:n jäsenten 
kanssa (lisätietoa ETSK:n suunnitellusta lausunto-
työstä Maltan puheenjohtajakaudella saa tämän 
uutislehden tammikuun numerosta).� l
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ETSK haluaa, että uudelleensijoittaminen 
irrotetaan kumppanuussopimuksista

Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain pääval-
tuutettu (UNHCR) arvioi, että vuonna 2017 uudelleen-
sijoitusta tarvitsevia henkilöitä on maailmanlaajuisesti 
lähes 1,2 miljoonaa. Vuonna 2015 uudelleen sijoitet-
tujen määrä oli vain 80 000. Asianmukaisen uudel-
leensijoitusohjelman ja laillisen pääsyn Eurooppaan 
tarjoavien kanavien puute pakottaa monet kansain-
välistä suojelua tarvitsevat, kotiseuduiltaan siirtymään 
joutuneet henkilöt vaarallisten ja rikollisten ihmissa-
lakuljettajien käsiin. Lausunnossaan ehdotetusta 
EU:n uudelleensijoittamiskehyksestä ETSK ilmaisee 
suhtautuvansa myönteisesti tällaisen kehyksen luomi-
seen, sillä se on välttämätön väline suojelua hakevien 
kansalaisten auttamiseksi ja myös edettäessä kohti 
todellista yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, jollaista 
ETSK on puoltanut jo pitkään. Järjestelmä tarjoaisi 
myös paremman tuen EU:hun rajoittuville maille.

ETSK katsoo, että kriteereiden tulisi perustua 
ihmisten suojelun tarpeeseen, ja ne tulisi irrottaa 

kumppanuussopimuksista, kehitysavusta ja turva-
paikka-asioita koskevasta tehokkaasta yhteistyöstä 
kolmansien maiden kanssa. Komitea kehottaa teke-
mään yhteistyötä UNHCR:n kanssa, sillä se on kan-
sainvälinen elin, jolla on valtuudet ja asiantuntemus 
sen määrittämiseen, tarvitseeko henkilö suojelua tai 
ei. UNHCR:n, samoin kuin ETSK:n, tulisi myös osallis-
tua korkean tason uudelleensijoittamiskomiteaan. 
Komitea ei pidä suositeltavana, että otettaisiin käyt-
töön minkäänlaisia erityisoikeuksia, joiden nojalla 
EU:n jäsenvaltiot tai kolmannet maat voisivat itse 
tehdä henkilövalintoja.

Uudelleensijoittamisohjelmaan on yhdistettävä jo 
varhaisessa vaiheessa tehokkaita ja menestyksek-
käitä kotouttamisohjelmia, jotka mahdollistavat 
työmarkkinoille pääsyn, pätevyyksien tunnusta-
misen, ammattikoulutuksen ja kielen opiskelun. 
Kansalaisyhteiskunnalla voisi olla tässä ratkaiseva 
rooli. (sma)� l

Poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnan 
täytyy taistella ihmiskauppaa vastaan
Komitean yhdessä YK:n kanssa 
esittämä elokuva osoittaa 
lapsikaupan häikäilemättömyyden.

YK ja ETSK järjestivät 10. helmikuuta 2017 Brysse-
lin BOZAR-taidekeskuksessa elokuvatapahtuman, 
jossa esitettiin J. D. Brownin teos Sold. Tapahtuman 
avasivat ETSK:n jäsen Madi Sharma (työnanta-
jat-ryhmä, UK) ja YK:n Euroopan alueellisen tiedo-
tustoimiston (UNRIC) johtaja Deborah Seward. 
Elokuva havainnollistaa lapsikaupan raakuuden ja 
epäinhimillisyyden.

Myyntitavarana on maailmassa joka vuosi miljoo-
nittain ihmisiä, toteaa YK:n huume- ja rikosjärjestö 
(UNODC). Seksuaalinen hyväksikäyttö on ihmiskau-
pan muodoista yleisin (53 %), ja sitä seuraa pakkotyö 
(40 %), jonka esiintyminen on kasvussa. Eurostatin 
valmisteluasiakirjasta Working paper on trafficking 
in human beings vuodelta 2015 käy ilmi, että EU:ssa 
69 % kirjattiin ihmiskaupan uhreiksi seksuaalisen 
hyväksikäytön perusteella ja 19 % pakkotyön perus-
teella. Maailmassa todetuista ihmiskaupan uhreista 
49 % on aikuisia naisia mutta jopa 33 % lapsia.

Ihmiskauppa-aihetta käsittelevissä lausunnois-
saan ETSK on kehottanut parantamaan suojelua ja 
tukea uhreille, jotka useissa tapauksissa tulevat ensi 
kädessä ruohonjuuritasolla toimivien kansalaisyh-
teiskunnan organisaatioiden tietoon. Komitea kat-
soo, että tällä avulla on ratkaiseva merkitys, jotta 
uhrit voivat palata lailliseen yhteiskuntaelämään, 
jonka ulkopuolelle he ovat joutuneet. Työmarkki-
noille pääsyä pitää tukea julkisin varoin. 

Esityksen päätyttyä käytiin paneelikeskustelu, johon 
osallistui UNODC:n, ILO:n ja UNICEFin edustajia sekä 
Madi Sharma, joka kehotti voimaperäisempään 

poliittiseen toimintaan ja unionin toimintalinjojen 
uudelleenarviointiin. Keskustelun aiheina olivat 
ihmiskaupan syyt ja mahdolliset torjuntatoimet. 
Sen lisäksi puhujat korostivat kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja jokaisen yksityisen kansalaisen 
tehtävän tärkeyttä ja kehottivat yhdistämään voimat 
tässä asiassa. (jk)� l
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Innovointia ja tutkimusta kaikkien hyväksi: mitä uutta tässä on?
ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo 
Lobo Xavier

Tietäen, että Horisontti 2020 -puiteohjelman bud-
jetti on 80 miljardia euroa tutkimus- ja innovointi-
hankkeiden rahoittamiseksi seitsenvuotiskaudella, 
voidaan helposti tulla siihen johtopäätökseen, että 
mahdollinen vaikutus ihmisten elämään voisi olla 
erittäin myönteinen, kun ajatellaan työpaikkojen ja 
lisäarvon luomista Euroopan talouteen.

Mitä siis tavallisten kansalaisten pitäisi ajatella tästä?

Tiedeyhteisö on tuonut esiin vahvan luottamuksensa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman aloitteiden tarjoa-
miin mahdollisuuksiin mutta samalla painottanut 
EU:lle, että ohjelmassa on kiinnitettävä huomiota 
koko tutkimus- ja innovointiketjuun perustutki-
muksesta aina tuote- ja palvelusuuntautuneeseen 
tutkimukseen. Horisontti 2020 -puiteohjelman väliar-
vioinnista antamassaan lausunnossa (esittelijä: Ulrich 
Samm – työnantajat -ryhmä, DE) ETSK toteaa, että 
”[v]ain koko ketjun tasapainoisella tuella voidaan 
varmistaa, että taitotiedon tuottaminen johtaa ’tai-
totiedon’ soveltamiseen ja lopulta yhteiskunnallisiin 

ja taloudellisiin hyötyihin”, toisin sanoen että syntyy 
myönteinen vaikutus ihmisten elämään.

Totuus on, että kadunmiehellä on nykyisin hyvin 
puutteellinen tietämys tutkimuksessa ja innovoin-
nissa saatujen tulosten mahdollisista vaikutuksista 
päivittäiseen elämään.

Mikäli tähän lisätään se, että jäsenvaltioiden väliset 
erot tieteen ja innovoinnin alan infrastruktuurien 
osalta ovat (edelleen) huomattavat, on helppo 
ymmärtää, että pelkästään lisäämällä ohjelman 
määrärahoja toimiin, joilla edistetään tutkimusta ja 
innovointia yhteiskunnassa, ei muuteta tavallisten 
kansalaisten näkemyksiä tässä asiassa.

Tämän vuoksi kannatamme sitä, että tutkimuksen 
ja innovoinnin perusrahoitusta kohennetaan muita 
heikommin valmiuksin varustautuneilla EU:n alueilla, 
ennen kuin painotusta siirretään niin sanottuun vas-
tuulliseen tutkimukseen ja innovointiin.

EU:lla on vielä toiset kolme vuotta aikaa parantaa 
tämän ohjelman täytäntöönpanoa yksinkertais-
tamalla sääntöjä, käyttämällä selkeämpää kieltä 
osallistumiskutsuissa, muuttamalla hakijakuntaa 

demokraattisemmaksi, luomalla rahoitusmahdolli-
suuksia pienille ja keskisuurille mutta merkittävän 
vaikutuksen aikaansaaville hankkeille ja ottamalla 
sosiaalinen media mukaan keskeisenä osatekijänä 
esimerkiksi menestystarinoiden levittämiseen silloin, 
kun sillä on tietoisuuden lisäämisen kannalta olen-
nainen merkitys. Nämä viestit on painettava mieleen.

Olisi myös tarkasteltava ajatusta järjestää toimitta-
jille suunnattuja kursseja innovoinnista tai perustaa 
innovointialan journalismipalkinto, jotta tavalliset 
ihmiset – sillä he ovat loppujen lopuksi tutkimuk-
sen ja innovoinnin peruskäyttäjiä – ymmärtäisivät 
aiempaa paremmin, mitä Horisontti 2020 -puiteoh-
jelmalla voidaan tehdä heidän elämänsä hyväksi.

Tällä kaikella on tarkoitus osoittaa, ettei innovoin-
nissa ja tieteellisessä tutkimuksessa ole kysymys 
rakettitieteestä vaan jostakin, joka voi parantaa 
konkreettisesti elämänlaatuamme ja saada meidät 
entistäkin ylpeämmiksi siitä, että kuulumme Euroop-
paan, joka on meidän kaikkien ja meitä kaikkia var-
ten. Yksinkertaista, eikö totta?� l

Muistin kudelmia
Muotokuvanäyttely

ETSK:n tiloissa järjestetään Maltan EU-puheen-
johtajuuden kunniaksi kansainvälisesti tunnetun 
maltalaisen valokuvaajan Joseph P. Smithin näyt-
tely, joka koostuu aikalaismuotokuvista. Kuvissa 
esiintyy pitkän historian omaavan Birgun kau-
pungin vanhimpia asukkaita, ja videolla nähdään 
heidän haastattelujaan sekä elämää kuvien ulko-
puolelta. Näyttelyn viralliset avajaiset pidetään 
ETSK:n helmikuun täysistunnon yhteydessä 22. 
helmikuuta 2017. Näyttely on avoinna JDE-raken-
nuksen 6. kerroksen Foyer-tilassa 24. maaliskuuta 
2017 asti. (jp)� l

Tuotteiden suunnitellun vanhenemisen 
torjuminen: vastailmestyneen kirjan 
mukaan ETSK:lla on ollut uraauurtava rooli

Vastikään julkaistussa kirjassa Understanding Planned Obsolescence 
(”Tuotteiden suunnitellun vanhenemisen ymmärtäminen”) brasilialainen 
ympäristö- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori Kamila Pope tutkii tuotteiden 
suunnitellun vanhenemisen syitä, kustannuksia ja vaikutuksia. Kirjassa 
tarkastellaan myös ETSK:n toimia tällä alalla, alkaen Thierry Libaertin laa-
timasta uraauurtavasta lausunnosta vuodelta 2013 ja sitä seuranneesta 
Henri Malossen toimikaudella toteutetusta hankkeesta aina vuonna 2016 
laadittuun tutkimukseen aiheesta The influence of life span labelling on 
consumers (”Elinkaaritietojen vaikutus kuluttajiin”), ja päädytään seu-
raavaan johtopäätökseen: ”Ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean aloitteet – lausunnon antaminen ja sitä 
seuranneen, tuotteiden suunnitellun vanhenemisen torjuntaan tähtää-
vän ohjelman perustaminen – kuuluvat tärkeimpiin julkisten tahojen 
tällä alalla tähän mennessä toteuttamiin toimenpiteisiin.”

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Con-
sumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 sivua. (dm)� l
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Puheenjohtaja Dassis onnitteli Euroopan parlamentin 
vastavalittua puhemiestä

ETSK:n puheenjohtaja Georges Das-
sis lähetti 19. tammikuuta Antonio 
Tajanille onnittelukirjeen tämän tultua 
valituksi Euroopan parlamentin uudeksi 
puhemieheksi. Dassis ilmaisi toiveensa 
ETSK:n ja Euroopan parlamentin erin-
omaisen yhteistyön jatkumisesta myös 
tulevaisuudessa ja vakuutti Tajanille, 
että ETSK tarjoaa Euroopan parlamentille 
täyden tukensa tulevassa haastavassa 
tehtävässä: ”Teidät valittiin puhemie-
heksi aikana, jolloin Euroopan unioni 
on kriisissä. Kaikkien EU-toimijoiden 
yhtenä päätavoitteena on palauttaa 
kansalaisten luottamus ja kiinnostus 
Eurooppa-hankkeeseen ja unionin 

työskentelyyn. Euroopan parlamentilla 
on oltava tässä tärkeä rooli EU:n demo-
kraattisesti valittuna toimielimenä. 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
on järjestäytynyttä kansalaisyhteiskun-
taa unionitasolla edustavana elimenä 
halukas osallistumaan näihin ponnis-
teluihin vahvana kumppanina.”

Georges Dassis ehdotti, että tutkittaisiin 
mahdollisuuksia parantaa komitean lau-
suntojen huomioon ottamista Euroopan 
parlamentin työssä. Tähän liittyen olisi 
huolehdittava asiamukaisesta koordi-
noinnista parlamentin jäsenten ja ETSK:n 
jäsenten välillä sekä määriteltävä muita 
yhteisiä painopisteitä. Puheenjohtaja 
kutsui Tajanin pitämään puheenvuoron 
jossakin ETSK:n tulevista täysistunnoista 
todeten hänelle lopuksi, että ”läsnä-
olonne tulee varmasti lujittamaan 
unionin lainsäädäntöelimen ja kan-
salaisyhteiskunnan edustajien välisiä 
siteitä”. (dm)� l

ETSK:n jäsen Tom Jones Berliinin kansainvälisen vihreän 
viikon paneelikeskustelussa

ETSK:n jäsenet Tom Jones (muut 
eturyhmät – UK), Jarmila Dubravská 
(työnantajat-ryhmä  – SK) ja Piroska 
Kállay (työntekijät-ryhmä – HU) osal-
listuivat kansainvälisen vihreän viikon 
maatalousmessuille Berliinissä. Kyseessä 
on ainutlaatuinen ruoka- ja maatalousa-
lan tapahtuma, jossa vierailee vuosittain 
puoli miljoonaa kävijää.

Jones osallistui aiheesta ”Toinen Cor-
kin julistus  – tuumasta toimeen” 
järjestettyyn paneelikeskusteluun, johon 
osallistuivat myös komission jäsen Phil 
Hogan ja Saksan maatalousministeri 
Christian Schmidt. Jones sanoi, että maa-
seudun kehittämisessä on kiinnitettävä 
huomiota etenkin yritteliäiden nuorten 
maataloustuottajien ja maaseudun nuor-
ten tukemiseen. Yhtenä tukikeinona on 
nopeiden laajakaistayhteyksien tarjoami-
nen kaikkialla maaseutualueilla, koska se 
hyödyttäisi sekä nuorisoa että yrityksiä. 
Maatilamatkailun ja yleensä maaseu-
dun matkailun kehittäminen tarjoaa 

mahdollisuuksia paikallistalouden kas-
vulle ja uusille työpaikoille. Terveyteen 
liittyvällä virkistystoiminnalla on valtavat 
mahdollisuudet, koska se houkuttaa kau-
punkilaisia maaseudulle. Lisäksi kulutta-
jilla on ratkaiseva rooli maaseutualueiden 
elvyttämisessä, ja heidät olisi saatava tie-
dostamaan jäljitettävien ja kestäväpoh-
jaisesti tuotettujen elintarvikkeiden arvo.

Maaseudun kehittämisohjelma ja yhtei-
nen maatalouspolitiikka eivät yksin 
kykene pysäyttämään maaseudun 
rappeutumista. Myös muita EU:n inves-
tointirahastoja on asetettava maaseu-
tualueiden saataville ja hyödynnettävä 
niillä. Ennen kaikkea muutos riippuu pai-
kallisväestön ja yritysten (yhteisötalouden 
yritykset mukaan lukien) yrittäjähengestä, 
jotta täytettäisiin tarpeet kylissä, mistä 
julkiset palvelut ovat kadonneet. Kestä-
vän kehityksen periaatteita toteuttavat 
maaseutualueet hyödyttävät kaikkia 
kansalaisia. (sma)� l

LYHYESTI

Uudenvuoden vastaanotto kuninkaanlinnassa

Belgian kuningas ja kuningatar jär-
jestävät perinteisesti vuoden alussa 
kuninkaanlinnassa uudenvuoden vas-
taanoton Brysselissä toimivien unionin 
toimielinten ja pysyvien EU-edustus-
tojen johtajille. Vastaanotto pidettiin 
tänä vuonna 25. tammikuuta. ETSK:ta 
edustivat puheenjohtaja Georges Das-
sis, varapuheenjohtajat Gonçalo Lobo 
Xavier ja Michael Smyth sekä pääsihteeri 
Luis Planas ja protokollapäällikkö Domi-
nique-François Bareth. (dm)� l

Eurooppa muuttuu – mitkä ovat 
ammattiyhdistysliikkeen haasteet?
ETSK:n työntekijät-ryhmä

Komitean työntekijät-ryhmä piti 15. 
helmikuuta 2017 ylimääräisen kokouk-
sen keskustellakseen strategiastaan ja 
prioriteeteistaan tilanteessa, jossa uusien 
asemien haku on eittämättä käynnissä, 
nyt kun Yhdysvaltoihin on valittu uusi 
presidentti, kun brexit häämöttää, kun 
Euroopan parlamentin epävirallisen ”suu-
ren koalition” aika on lopussa, kun Italian 
hallitus on kriisissä ja kun Alankomaissa, 
Ranskassa ja Saksassa valmistaudutaan 
valtakunnallisiin vaaleihin. Osallistujat 
pohtivat eurooppalaisen ammattiyhdis-
tysliikkeen haasteita ja mahdollisuuksia 
tämän uudenlaisen poliittisen ja ins-
titutionaalisen kehityksen valossa. Se 
vaatii niitä puolustamaan entistäkin voi-
makkaammin Euroopan demokraattisia 
arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta, joita 

vastaan populistiset liikkeet hyökkäävät 
alati aggressiivisemmin aseenaan har-
haanjohtava propaganda.

Kaikki osallistujat tähdensivät, että mai-
nittuja ilmiöitä vastaan pystytään par-
haiten puolustautumaan kehittämällä 
EU:lle sellainen uusi, kasvua ja työpaik-
koja tuottava talous- ja sosiaalimalli, joka 
edistää unionin kansalaisten hyvinvointia 
kouriintuntuvasti. He totesivat, että EU:n 
tulevaisuus riippuu suuresti toimivasta 
sosiaalisten oikeuksien pilarista, ja arvi-
oivat eri mahdollisuuksia kytkeä mittavat 
julkiset ja yksityiset investoinnit lujasti 
toisiinsa uusien työpaikkojen luomiseksi. 
ETSK:n äskettäin antama lausunto sosiaa-
listen oikeuksien pilarista tarjoaa tähän 
hyvän lähtökohdan, koska siinä tehdään 
nimenomaisia ehdotuksia siitä, miten 
mainittu hanke kiteytetään hengeltään 
myönteisiksi, tarkoituksenmukaisiksi toi-
menpiteiksi, joilla kohennetaan ihmisten 
työ- ja elinolosuhteita ja palautetaan hei-
dän uskonsa unioniin. (mg)� l

Oikeudenmukaiseen jakamistalouteen: 
yhteistyöalustojen rooli ja asema
ETSK:n ryhmä ”muut 
eturyhmät”

ETSK:n ryhmän ”muut eturyhmät” 
puheenjohtaja Luca Jahier (IT) toimi 5. 
joulukuuta 2016 puheenjohtajana kon-
ferenssissa, jossa yhteisö- ja yhteisvastuu-
talouden aktiivit toivat julki esimerkkejä 
oikeudenmukaisten ja jakamisperiaatetta 
toteuttavien alustojen perustamisesta 
ja kiinnittivät huomiota siihen suureen 
joukkoon malleja, mahdollisuuksia ja 
haasteita, joita ne tarjoavat lainsäätäjille 
ja yhteiskunnalle.

Digitaaliset alustat ovat jakamistalou-
den ominta aluetta. Kaikkialla EU:ssa ja 
ympäri maailmaa yksityiset kansalaiset, 
yhteisötalouden yrittäjät ja yhteisöt 
hyödyntävät näitä tehokkaita välineitä 
yhteisesti jaettujen hyödykkeiden 
ja palvelujen luomiseen, tallentami-
seen tai käyttöönottoon. Osapuolten 

noudattamat oikeudenmukaisuuden ja 
uudelleenjaon tavoitteet tekevät heidän 
digitaalisten alustojen malleistaan perin 
juurin erilaisia kuin ne, jotka sieppaavat 
haltuunsa käyttäjien ja tuottajien luoman 
arvon ja asettuvat yhteiskunnan lakien ja 
oikeuden yläpuolelle. Nämä alustat tulee 
tunnustaa ja niitä pitää säännellä rehdisti.

Ryhmän ”muut eturyhmät” tuella kuusi 
organisaatiota, jotka ovat mukana 
yhteisö- ja yhteisvastuutaloudessa ja 
Commons-liikkeessä – resursseja yhtei-
sesti hallinnoivista käyttäjäyhteisöistä 
koostuva yhteiskunnallinen liike –, kokosi 
lähes 200 ihmistä Brysseliin
�l tutustumaan kannustaviin esimerk-

keihin yhteistyöalustoista kulttuurin, 
elintarvikkeiden, maankäytön, yritys-
tenvälisen palveluvaihdannan, pai-
kallisvaluuttojen yms. aloilta

�l keskustelemaan sellaisista oikeudel-
lisista kysymyksistä kuin työoikeus, 
omistaminen, sopimus- ja vero-oikeus

�l kertomaan, mitä he odottavat 
Euroopan unionilta, jäsenvaltioilta 
ja kunnilta

�l edistämään kumppanuuksia.

Ryhmä ”muut eturyhmät”, jonka monien 
jäsenten tausta on yhteisötaloudessa, 
korosti tässäkin yhteydessä aktiivista 
tehtäväänsä osallistavan demokratian 
mahdollistajana ja rakentajana. Se tekee 
tätä työtä solmimalla ja ylläpitämällä 
yhteyksiä eri puolilta maailmaa peräisin 
oleviin kansalaisyhteiskunnan organisaa-
tioiden edustajiin. (cl)� l

Puolalaista elokuvaohjaajaa Andrzej Wajdaa esittävien 
valokuvien näyttely

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:ssa oli tammikuussa näytteillä 
reilut 30 valokuvaa puolalaisesta elo-
kuvaohjaajasta Andrzej Wajdasta, joka 
menehtyi hiljattain. Maailmankuulun 
taidevalokuvaajan Czesław Czaplińskin 

ottamiin kuviin oli ikuistettu koskettavia 
hetkiä Wajdan uralta ja yksityiselämästä.

”Ei ole liioiteltua sanoa, että Andrzej 
Wajda oli maailmanlaajuisesti tunnus-
tettu eurooppalaisen elokuvan mestari 
ja symboli”, ETSK:n työnantajat-ryhmän 
puheenjohtaja Jacek P. Krawczyk sanoi 

näyttelyn päätöstilaisuudessa 25. tam-
mikuuta. He kannusti yleisöä käymään 
katsomassa Wajdan viimeiseksi jääneen 
elokuvan Powidoki (”Afterimage”). 
Se tulee Brysselin elokuvateattereihin 
maaliskuussa.

Puolalainen romaani- ja näytelmäkirjailija 
ja käsikirjoittaja Maciej Karpiński kertoi 
yleisölle hyvin henkilökohtaisia muisto-
jaan työskentelemisestä Andrzej Wajdan 
kanssa. Hän korosti, että Wajda oli paitsi 
suuri puolalainen taiteilija myös suuri 
eurooppalainen ja hyvin kiinnostunut ja 
tietoinen Eurooppa-asioista.

Näyttely pidettiin ETSK:n työnanta-
jat-ryhmän aloitteesta. (lj)� l
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