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Eija Kupiainen

LAHTI | Britit, jotka haikailevat 
Euroopan unionista lähdön 
perään, ovat pettyneitä maan 
omaan sisäpolitiikkaan, eivät-
kä niinkään EU:hun. Näin kat-
soo moni suomalainen meppi.

”Poliitikot 

ovat jo vuosien ajan 

syyttäneet omista 

epäonnistumisistaan 

EU:ta.

Jos ei satu tykkäämään kehi-
tyksestä kohti liittovaltiota, 
EU:ta sietää vähän arvostel-
lakin. Tosin juuri briteillä ei 
pitäisi tässä olla valittamisen 
aihetta, sillä maa on kehitellyt 
itselleen erivapauksia.

– Britannia ei kuulu Schen-
gen-alueeseen eikä käytä 
euroa. Maata ei ole koskaan 
velvoitettu yhdessä muiden 
kanssa ottamaan askelia integ-

raation suuntaan, muistuttaa 
Hannu Takkula.

EU:sta eroamista eli brexitiä 
kannattavat britit ovat popu-
listisen propagandan uhreja, 
kuuluu suomalaismeppien 
joukosta vahvasti. Viestintä-
välineet mahdollistavat vää-

rien tietojen ja suoranaisten 
typeryyksien levittämisen. 
Kuten kaikkialla tätä nykyä, 
myös Britanniassa on heikosti 
toimeentulevia kansalaisia, 
joihin uppoaa hyvin, että vä-
häosaisuus on EU:n syytä.

– Britanniassa poliitikot ovat 
jo vuosien ajan syyttäneet 

omista epäonnistumisistaan 
EU:ta, ja kansa on saatu us-
komaan tähän, sanoo Liisa 
Jaakonsaari.

Britannia on entinen maa-
ilmanvalta. Kun imperiumi 
on enää muisto, yrittää maa 
EU:n integraatiota vastaan 

niskuroidessaan pitää kiinni 
mahtinsa viimeisistä rippeistä.

– Kuten esimerkiksi väittä-
mällä EU:n kaventavan Iso-
Britannian valtaa maailman-
politiikassa, Takkula jatkaa.

Kun pääministeri David Ca-
meron aikaa sitten rehvak-
kaasti lupasi järjestää jäsenyy-

destä kansanäänestyksen, hän 
tuskin tarkoitti tätä todella.

– Lupaus meni pitemmälle ja 
syvemmälle kuin oli tarkoitus, 
Sirpa Pietikäinen arvelee.

Suomella on 13 meppiä eli 
Euroopan parlamentin jäsentä. 
Heistä 11 on sitä mieltä, että 
brittien pitäisi pysyä unionissa. 
Valtaosa perustelee tätä pait-
si EU:n myös brittien omalla 
edulla. Jos brexit kuitenkin 
toteutuu, moni suomalainen 
jää kaipaamaan brittejä.

– EU-politiikassa Britan- 
nialla on paljon yhteistä Skan-
dinavian maiden kanssa, Kan-
natamme markkinataloutta, 
vapaakauppaa, tiiviitä sisä-
markkinoita, kilpailua ja vas-
tustamme turhaa sääntelyä, 
Henna Virkkunen kuvaa. 
Menettäisimme siten ajatte-
lutavaltaan samanhenkisen 
liittolaisen.

Vain Paavo Väyrynen ja Jussi 
Halla-aho poikkeavat muista 
mepeistä. Heistä brittien lähtö 
olisi hyvä asia.

– Brittinä äänestäisin ei, Hal-
la-aho sanoo.

Väyrynen puolestaan haluaa 
Englannin eroa, mikä avaisi 
Suomellekin mahdollisuuden.

Englannissa on 23.6. kansan-
äänestys, jolloin britit äänes-
tävät unionissa pysymisestä 
tai eroamisesta.

Brexitin toteutuessa 
britit kärsisivät itse 
eniten. Suomi jäisi 
kaipaamaan saman-
henkistä liittolaista.

Neljä kysymystä brexitistä suomalaisille mepeille
1. Jos brexit toteutuu, miten EU 
muuttuisi?
2. Mitä brexit merkitsisi Suomen 
kannalta?
3. Pitäisikö brittien pysyä vai lähteä 
EU:sta?
4. Mihin ne britit, jotka äänestävät 
lähdön puolesta, ovat EU:ssa pet-
tyneet?

Näin mepit vastasivat:

Jussi Halla-aho (ps.)
1. Brexit lisäisi keskipakoisvoimia 
muissakin jäsenmaissa.
2. Keskustelu jäsenyyden mielek-
kyydestä vilkastuisi meilläkin.
3. Äänestäisin eron puolesta.
4. Briteillä on kokemus, että integ-
raatio luo uusia ongelmia ja on 
kyvytön ratkaisemaan olemassa 
olevia.

Heidi Hautala (vihr.)
1. Heikentäisi paitsi EU:ta, myös 
Britanniaa. Britannian vaikutusvalta 
EU:n ulkopuolella vähenisi.
2. Saksan ja Ranskan vaikutusvalta 
EU:ssa kasvaisi.
3. Pysyä, koska menettäisi vaikutus-
mahdollisuutensa.
4. Brexit-aloite on Britannian sisä-
politiikan väline. Pettymystä siihen, 
ettei ole kyetty toimiin talouskriisin, 
muuttoliikkeen ja äärioikeiston 

nousun kanssa.

Liisa Jaakonsaari (sd.)
1. Brexit toisi lisää epävarmuutta, 
kun EU:ssa on nyt muitakin pitkitty-
neitä kriisejä.
2. Suora vaikutus olisi pieni. Suomi 
joutuisi kärsimään kasvavasta epä-
varmuudesta.
3. Ehdottomasti pysyä.
4. Brittejä hermostuttaa muuttolii-
ke, vaikka ovat itse hyötyneet maa-
hanmuutosta moninkertaisesti. Nyt 
pelotellaan turkkilaisten tulolla.

Anneli Jäätteenmäki (kesk.)
1. Ero olisi unionin kannalta nolo 
epäonnistuminen. Voi tulla domi-
no-ilmiö, mikä valtio lähtisi seuraa-
vaksi?
2. Britannian lähtö kasvattaisi Suo-
men maksuosuutta EU:ssa.
3. Pysyä. Erosta ei hyötyisi kukaan.
4. Brexitistä äänestetään sisäpoliit-
tisista syistä. Konservatiivipuolue 
tavoittelee vahvistumista.

Miapetra Kumpula-Natri (sd.)
1. Iso-Britanniasta tulisi epävakaa 
sijoituskohde, kun se ei noudattaisi 
yhteisiä pelisääntöjä.
2. Työnteko ja opiskelu Britanniassa 
vaikeutuisivat. Lukukausimaksut 
saattavat palata.
3. Pysyä, mutta britit päättäköön!

4. Britanniassa elää vahvana väärä 
luulo, että muista EU-maista muu-
tetaan sinne elämään erilaisten 
tukien avulla.

Merja Kyllönen (vas.)
1. Poliittinen epävakaus lisääntyisi, 
mutta suurimmat riskit briteillä it-
sellään.
2. Vientivetoisen Suomen näkymät 
heikkenisivät epävakauden vuoksi.
3. Toivon, että pysyvät mukana.
4. EU:sta on tullut sisäpolitiikan vä-
line, unionin jäsenyydellä selitetään 
kaikki ongelmat.

Sirpa Pietikäinen (kok.)
1. EU on tähänkin asti edennyt eri-
tahtisten kehien kautta, brexit ei 
vaikuttaisi kehitykseen.
2. Ei merkittävää vaikutusta. Epä-
suoria vaikutuksia talouden ja poli-
tiikan epävakaudesta.
3. Pysyä. Osapuolilla on paljon an-
nettavaa toisilleen.
4. Britit ovat pettyneet omaan hal-
litusvaltaansa. Ilmiö on tyypillinen 
vaikeina taloudellisina aikoina.

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.)
1. Brexit merkitsisi vauraan jäsenen 
lähtöä. Uusia tulleja ja sopimuksia 
pitäisi alkaa tehdä.
2. Suomen metsä- ja koneteollisuu-
den vienti kärsisivät, vaikeuksia ter-

veysteknologian vientiin.
3. Pitäisi pysyä.
4. Brittejä ärsyttää, kun esimerkiksi 
puolalaiset, jotka työskentelevät 
Britanniassa, saavat yhtä suuret so-
siaaliedut kuin brititkin.

Petri Sarvamaa (kok.)
1. EU olisi entistä haavoittuvampi, 
sekä integraatiossa että turvallisuu-
dessa.
2. Suomen kanssa samanmielinen, 
tärkeä ja painava liittolainen kato-
aisi rivistä.
3. Ehdottomasti pitäisi pysyä.
4. Osa briteistä on ollut harhaan-
johtavan mediarummutuksen koh-
teena.

Hannu Takkula (kesk.)
1. Brexit lisäisi epävarmuutta ja 
EU:n vakaus kärsisi.
2. Merkitsisi Englannista Suomeen 
tulevien tuotteiden hintojen kallis-
tumista.
3. Pitäisi pysyä.
4. Britit vastustavat integraation 
edistämistä. Eron kannattajat ve-
toavat maan historiaan maailman-
valtana.

Nils Torvalds (r.)
1. EU:n budjetti kiristyisi, unionin 
toimintavalmiuteen tulisi lisää on-
gelmia.

2. Ei hirveän suurta merkitystä Suo-
melle. Lisäisi eurovastaisuutta.
3. Heidän pitää pysyä.
4. Briteillä on vanha suurvalta-
asenne. Moni uskoo virheellisiin 
tietoihin.

Henna Virkkunen (kok.)
1. Henkinen merkitys olisi suuri, 
sillä briteillä on vahva linkki Yhdys-
valtoihin.
2. Britannia on meille kuudenneksi 
tärkein vientimaa. Kielteisiä vaiku-
tuksia vientiteollisuuteen.
3. Pysyä talouden ja henkisen pe-
rusteluiden vuoksi.
4. Britit haluavat päättää asioistaan 
itsenäisesti. Oikeasti maa on riippu-
vaisempi EU:sta kuin sen päättäjät 
tunnustavat.

Paavo Väyrynen (kesk./kapu)
1. Brexit johtaisi syvälle käyviin 
muutoksiin EU:ssa ja koko Euroo-
passa.
2. Seurauksena kenties Tanskan ja 
Ruotsin eroaminen unionista, avaisi 
saman tien Suomellekin.
3. Toivon, että eroaa.
4. Ylikansalliseksi kehittyvä unionia 
britit eivät hyväksy. Suomikin on 
pahassa vaarassa, kun kuulumme 
euroalueeseen.

Brittejä viedään kuin pässiä narussa

Pääministeri David Cameron poseerasi kannattajiensa keskellä kampanjoidessaan toukokuussa Britannian pysymiseksi EU:ssa.

LEHTIKUVA / EDDIE KEOGH

Vatsataudin riivaamalla Silja 
Symphonylla tehtiin sunnun-
taina suursiivousta.Tallink 
Siljan viestintäjohtajan Ma-
rika Nöjdin mukaan laivaa 
oli siivoamassa 400 ihmistä. 
Laiva oli tarkoitus saada sii-

votuksi eilen iltaseitsemään 
mennessä, jolloin uudet mat-
kustajat astuisivat laivaan. 
Nöjd sanoo, että toissa yön 
aikana on ilmennyt 10 uut-
ta tautitapausta. Tallink Silja 
tiedotti, että sen tietoon on 
tullut noin 200 sairaustapa-
usta.Vatsataudin aiheuttaja-
na pidetään norovirusta, jota 
on tutkimuksissa löytynyt lai-
van pinnoilta ja sairastuneilta 
matkustajilta. – STT

Siljan laivalla 

suursiivous 400 

ihmisen voimin
Pahoin palaneen kuorma-

auton ohjaamosta löytyi 
17-vuotiaan nuorukaisen 
ruumis Joensuussa, poliisi 
kertoo. Kuorma-auto paloi 
sunnuntaina aamuyöllä kello 
kolmen jälkeen rakennustyö-

maalla Joensuun Vehkalah-
dessa. Poliisin mukaan palo 
aiheutti nuoren kuoleman. 
Palanut ajoneuvo kuuluu jo-
ensuulaiselle yritykselle, eikä 
hytistä löytyneellä nuorella 
ole ollut syytä olla autossa. 
Poliisi selvittää, miten hän 
on päätynyt ohjaamoon. Ri-
koksen mahdollisuutta ei ole 
suljettu pois. Poliisi tutkii syt-
tymissyytä ja pyytää havain-
toja tapaukseen liittyen. – STT

Ruumis löytyi 

palaneesta 

kuormurista


