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EUROOPPALAISTA 

DEMOKRATIAA?

HEIKKI PATOMÄKI



TILAISUUDEN KULKU

• Keskustelua ohjaa Heikki Patomäki

• YLEINEN KESKUSTELU KLO 16:15-17:15

• LYHYET POHJUSTUKSET: Heikki Patomäki, Katariina Pietiläinen, 
Thomas Wallgren

• MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? KLO 17:15-17:55

• LYHYT POHJUSTUS: Katariina Pietiläinen





HIEMAN EU-DEMOKRATIAN HISTORIAA
• Kesäkuussa 1941, Altiero Spinelli ja hänen kanssavankinsa Ernesto Rossi saivat valmiiksi 

Ventotenen Manifeston, joka sai pian nimen ”Vapaan ja yhdistyneen Euroopan puolesta: luonnos 
manifestiksi” ("For a Free and United Europe. A Draft Manifesto").

• Euroopan parlamentti perustettiin 1979

• Spinelli oli keskeisiä hahmoja, kuten myös myöhemmin 1980-luvulla

• puhe EU:n ”demokratiavajeesta” käynnistyi viimeistään 1990-luvulla

• HP: ”Metamorphosis of Europe?”, Diplomacy. A UC Berkeley - European Community Newsletter, 
Fall 1994, pp.5-11. [Suomen kansanäänestysvuonna]

• HP: ”Globalisaatio ja demokratia: voisiko Euroopan unionista olla malliksi muulle maailmalle?”, 
Kosmopolis, (26):2, 1996, pp.33-49.

• Jürgen Habermas: The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (C. Cronin & P. de Grieff
(eds.), Cambridge, Polity Press 1998).

• Jürgen Habermas: “Why Europe Needs A Constitution”, New Left Review 11, September-October 
2001 (http://newleftreview.org/II/11/jurgen-habermas-why-europe-needs-a-constitution).



MITEN EUROOPAN INTEGRAATIOSTA TULI 
UUSLIBERAALI PROJEKTI?

• Liberaalin maailmantalouden ja territoriaalisen valtion epäsuhta = poikkikansallisen pääoman 
rakenteellinen valta

• Bretton Woods –järjestelmän purkautuminen Wernerin suunnitelma  eurooppalainen 
”valuuttakäärme” 1972  The European Exchange Rate Mechanism (ERM, 1979) Maastrichtin
sopimus (1992)  EMU:n seuraavat vaiheet yhteisvaluutta euro (2002 eteenpäin)

• Uusklassisen makrotalousteorian nousu osana uusliberaalia globalisaatiota – EMU:n pohja

• taustalla mm. monikansallisten suuryhtiöiden painostus ja sosialistisen projektin vaikeudet (esim. 
Mitterrand vs. Thatcher)

• Saksan hallitseva talousasema ja Bundesbankin tapa tulkita historiaa ja tavoitteita

• federalistinen projekti ei ollut (vielä) poliittisesti mahdollinen

• Eurokriisin kuluessa ongelma on edelleen syventynyt: vakausmekanismi, ”six-pack”, ”two-pack”, 
budjettikurisopimus, euro plus jne.

• Syrizan kohtalo on tuonut esiin uuden autoritäärisen puolen nyky-EU:sta.



MITÄ UNIONILLE ON KÄYMÄSSÄ? 

• Euro-aikana luottamus EU-instituutioihin on laskenut dramaattisesti 
legitimaatiokriisi?

• Vasemmiston aporia: Syrizan antautumisen jälkeen eurooppalainen 
vasemmisto on melkein jakomielitautisessa tilassa: yhtäältä uskotaan yhä 
yleisemmin, että EU ei ole reformoitavissa; toisaalta ei uskalleta myöskään 
irtautua EU-projektista, koska pelätään Euroopan uusjakoa nationalistisiin tai 
jopa vihamielisiin valtioihin.

• Kansallismielinen oikeisto on noussut valtaan tai kilpailemaan vallasta.

• Varoufakis: ”Jos Euroopan itsevaltaiset mahdit onnistuvat tukahduttamaan 
demokratisoitumisen, tulee EU kaatumaan omaan ylimielisyyteensä, se tulee 
pirstaloitumaan ja sen kaatuminen tulee aiheuttamaan sanoinkuvaamattomat 
vaikeudet kaikkialle…”.



MIKÄ ON EUROOPAN JA MAAILMAN TULEVAISUUS?

• Globaalia rahoitusmarkkinakriisiä on osin lykätty pumppaamalla rahaa 
osakekauppaan ja pankeille; maailmantalouden tärkeimmät alueet ovat 
jälleen vajoamassa (suhteelliseen) taantumaan.

• Kansallismieliset ja autoritääriset johtajat, puolueet ja voimat hallitsevat 
useimpia keskeisiä valtioita tai ovat nousemassa valtaan.

• Maailman asevarustelumenot ovat nousseet muualla kuin EU:ssa ja 
Yhdysvalloissa, joissa on leikattu julkisia menoja (USA:n asevarustelu silti 45% 
korkeammalla tasolla kuin 2001 ja yli puolet kaikesta varustelusta).

• Useimmat maailmantalouden ongelmat ja ristiriitaisuudet edellyttävät 
globaaleja, ei pelkästään eurooppalaisia ratkaisuja. Mutta jos EU:n annetaan 
kaatua, kuka tai mikä luo sitten parempia maailmantalouden hallinnan 
järjestelmiä?



Poliittisen talouden instituutiot Legitimaation perusta 

Eurooppalaiset verot ja fiskaalinen politiikka 
– EU-budjetin koko suurempi kuin 
yhdenkään jäsenvaltion (7- tai 8-kertainen 
vuoden 2011 EU-budjettiin verrattuna) 

Demokraattinen edustuksellisuus – 
parlamentaarisen demokratian periaatteet 
EU-tasolla: hallitus vastuussa parlamentille, 
parlamentti päättää budjetin ja lait 
(parlamentti voi olla myös kaksikamarinen) 

Talouspolitiikan pääpaino fiskaalisissa 
keinoissa, joilla tavoitellaan täystyöllisyyttä, 
kasvua ja ekologista kestävyyttä 

Täystyöllisyys ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus 

Rahapolitiikan tehtävänä on tukea fiskaalista 
politiikkaa (edistää investointeja ja kasvua); 
kun on liikakapasiteettia, kysyntää voidaan 
lisätä keskuspankkirahoituksella 

Demokraattinen kontrolli ulotetaan myös 
Euroopan keskuspankkiin (esimerkiksi: EKP 
suorilla demokraattisilla vaaleilla valitun 
neuvoston alaisuuteen) 

Aluepolitiikan tehtävänä on kääntää 
epätasaisen kehityksen itseään vahvistavia 
prosesseja ja taata mahdollisimman 
tasainen alueellinen kehitys unionin sisällä 

Subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate: 
jäsenvaltioilla sekä myös kunnilla 
autonomiaa eli kyky verottaa ja oikeus luoda 
normeja, sääntöjä ja periaatteita 

Yhtenäinen tulo- ja palkkapolitiikka sekä 
teollisuuspolitiikka, johon kuuluu 
investointien osittainen sosialisointi 

Sosiaaliset oikeudet ja perus(toimeen)tulo 
riittävän korkealla tasolla kaikille unionin 
kansalaisille 

 



KIITOS – TILAISUUS JATKUU:

• Katariina Pietiläinen

• Thomas Wallgren


