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Euroopassa ja EU:ssa on paljon hyvää. EU:n neljä vapautta: ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja 
pääomien vapaa liikkuvuus ovat hyviä asioita. Hyvää on myös pysyvä rauha Euroopassa. Eurooppa 
on mm. länsimaisen kulttuurin, sivistyksen, markkinatalouden ja itsenäisten kansallisvaltioiden 
ansiosta kehittynyt maanosa. Lisäksi meillä on mahdollisuus käyttää Suomessa äänivaltaamme, kun
valitsemme 13 Euroopan parlamentin jäsentämme. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa 
on tärkeää, sillä siinä pääsemme vaikuttamaan EU:n tulevaisuuden suuntaan. 

Jos integraation tämän hetkisenä huipentumana pidetään EU:n perustuslakia (Lissabonin sopimus) 
ja yhteisvaluutta euroa, niin sellainen integraatio on saavutettu. Meillä on yhteinen perustuslaki ja 
osalla jäsenvaltioista yhteinen valuutta. Mutta kun perustuslakia rikotaan ja se vieläpä sallitaan, ei 
voida puhua enää oikeusvaltiosta EU:n tasolla. EU:ssa on rikottu perustuslakia ja sovittuja sääntöjä 
mm. sallimalla yhteisvastuulliset takaukset toisen valtion veloista ja rikkomalla kasvu- ja 
vakaussopimuksen asettamia rajoja julkisen velan enimmäismäärästä suhteessa BKT:een. Kun 
lakeja rikotaan, on kyseessä laittomuus. Tällainen kehitys EU:ssa ei lupaa hyvää ja syvempi 
integraatio tuntuu mahdottomalta, koska yksinkertaisia integraation vaatimia sääntöjä ei pystytä 
noudattamaan. Syvempi integraatio ei ole järkevää, koska se vain lisää sääntörikkomuksia. Säännöt 
on luotu varjelemaan yhteisöä ja sääntöjen rikkojat tuhoavat yhteisöä sisältäpäin ja EU:ssa tämä 
laittomuuden tuhonsiemen on kylvetty. EU on syvemmän integraation myötä vajonnut ongelmiin, 
jotka näkyvät ihmisten hyvinvoinnissa. Yhteisvaluuttakaan ei toimi, se on lisännyt jäsenvaltioiden 
alijäämiä niin Kreikassa kuin Suomessa. Vientimme ei vedä, vaikka olemme olleet sieltä 
rikkaammasta päästä EU-jäsenvaltioiden listalla. Perin kummalliselta tuntuu ajatus syvemmästä 
suhteesta EU:n ja euron kanssa. 

Vaihtoehtona integraatiolle, pitää EU:ta kehittää vapaakauppa-alueena, jollaiseksi se on alunperin 
luotu. Liittovaltioksi muuttuvassa EU:ssa, jossa lakeja ja sääntöjä rikotaan, ei Suomen kaltainen 1,7 
%:n äänivallalla oleva valtio pysty puolustautumaan riistoa vastaan. Suomen kannalta on 
ehdottoman tärkeää, että itsenäisyytemme kasvaa ja vapaakauppasuhteemme Eurooppaan ja 
muualle kehittyvät. 

Se EU, johon Suomi liittyi, ei ole enää olemassa. Nykyinen byrokraattinen EU tarvitsee uudistusta. 
Neljän vapauden ja rauhan edistämiseen ei Eurooppa tarvitse liittovaltiota. Liittovaltio on liian 
kallis, epäoikeudenmukainen (laittomuus) ja soveltumaton alkuperäiseen tarkoitukseensa. Salattu 
suunnitelma Euroopan liittovaltiokehityksestä on lausuttu julki jo vuonna 1948 ja tätä suunnitelmaa 
ei pidä noudattaa. Itsenäisyys on Suomelle arvo sinänsä ja sitä kannattaa varjella. Meillä osataan 
käydä kauppaa sekä itään että länteen. Mikään ilmansuunta ei ole poissuljettu, kunhan emme anna 
kalliikksi käyneen EU:n haitata kauppasuhteitamme. 

Salailu ei kuulu kansanvaltaan. EU on kehittymässä liittovaltioksi. Syvempää integraatiota haluavat 
rakentavat liittovaltiota ratkaistakseen EU:n ja euron ongelmat. Liittovaltio ei voi toimia tehokkaasti
monien eri kansallisuuksien ja erilaisten valtioiden Euroopassa. Se luo tehottomuutta ja siitä meillä 
on kokemusta itäisen naapurimme historiasta. EUvostoliitto ei ole ratkaisu, vaan siitä tulee 
ongelmia. Äänestämällä näissä vaaleissa otat kantaa Euroopan tulevaan kehitykseen. 
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