
Tarvitsemme kestävää ja oikeudenmukaista maatalouspolitiikkaa, 
joka suojelee ympäristöä ja pelastaa pienet maaseutuyhteisöt. 

Maatalouspolitiikassa on lopetettava 
pienviljelijöiden toimeentulon heikentäminen ja 
maatalousteollisuuden etujen asettaminen kaiken 
muun edelle. 
Ympäristön suojelemiseksi sekä pienen 
ja keskisuuren kalastuksen toimeentulon 
turvaamiseksi liikakalastus on lopetettava 
välittömästi. Meidän on suojeltava 

rannikkoalueita ja saaria, joilla on 
aktiivisesti toimiva kalastusala. 
Vaadimme kalastuspolitiikkaa, jolla 
on selkeät sosiaaliset ja taloudelliset 
tavoitteet, ja toimenpiteitä, joiden 
avulla kalastusala voi vähentää 
riippuvuuttaan fossiilisista 
polttoaineista.

EU:lla on oltava aktiivinen rooli toiminnassa äärimmäisen köyhyyden ja 
nälän poistamiseksi kehitysmaissa. EU:n kauppapolitiikassa voitaisiin 
painottaa kehitysmaiden auttamista, mutta tilanne on päinvastainen: 
pakotamme ne yhä epäoikeudenmukaisempaan kauppaan! 
Vaadimme kauppapolitiikkaa, joka perustuu kehitystavoitteisiin.

Eliittejä ei kiinnosta, EU:n johtajat eivät kuuntele, pankit piilottavat 
rahamme verotussyistä, monikansalliset yritykset käyttävät jokaisen 
porsaanreiän välttääkseen verojensa maksamisen. Jo riittää! Joka 
viikko menetetään miljardeittain verovaroja, joilla voitaisiin rahoittaa 
julkisia palveluja. Vaadimme oikeudenmukaista verotusta heti! 

Kahden kumppanin välinen vapaakauppa ei aina vaurastuta 
molempia. Kaupan vapauttamisella on ollut oma osuutensa 
maailmanlaajuisessa sosiaalisessa ja ekologisessa hävityksessä. 
Pyrimme varmistamaan, että vaatimuksista pidetään kiinni, ja 
vastustamme kansainvälisiä kauppasopimuksia, joita neuvotellaan 
pelkästään suuryritysten etujen mukaisesti.

Palestiinalaiset haluavat vapautta, 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Israel on 
vuosikymmenten ajan evännyt palestiinalaisilta 
heidän ihmisoikeutensa ja itsemääräämisoikeutensa. 
Israelin vakiinnuttaessa sotilaallista miehitystään 
siirtokuntien, tarkastuspisteiden, apartheid-muurin 
ja Gazan epäinhimillisen saarron avulla EU:n toiminta on ollut liian 
varovaista ja samalla se on jatkanut entiseen tapaan yhteistoimintaa 
Israelin kanssa. Seisomme solidaarisesti palestiinalaisten rinnalla 
ja vaadimme miehityksen lopettamista, täyttä tasa-arvoa Israelin 
palestiinalaisille kansalaisille ja palestiinalaisten pakolaisten oikeutta 
palata kotiinsa. EU:n on keskeytettävä Israelin kanssa tehdyn 
assosiaatiosopimuksen soveltaminen ja kiellettävä kaupankäynti 
siirtokuntien kanssa, kunnes Israel alkaa noudattaa kansainvälisen 
oikeuden mukaisia velvoitteitaan.
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Oikeudenmukainen verotus Palestiina

SOLIDARITY

Käy verkkosivustollamme tai liity meihin jonkin jäljempänä olevan sosiaalisen 
foorumin kautta.

Euroopan yhtyneen vasemmiston ja Pohjoismaiden vihreän 
vasemmiston ryhmän muodostavat Euroopan parlamentin jäsenet 
esittävät vision unionista, joka perustuu solidaarisuuteen, työntekijöiden 
oikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, kansalaisvapauksiin, 
demokratiaan ja ympäristövastuuseen. Olemme parlamentin ainoa 
poliittinen ryhmä, jossa sukupuolet ovat tasa-arvoisesti edustettuina.
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Ryhmässämme eri puolilta Eurooppaa tulevat parlamentin 
jäsenet työskentelevät yhdessä eriarvoisuutta ja säästöpolitiikkaa 
vastaan, demokratian ja perusoikeuksien puolesta, työntekijöiden, 
maahanmuuttajien ja syrjäytettyjen suojelemiseksi, 
rahoitusmarkkinoiden saamiseksi kuriin, ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja sukupuolten tasa-arvon, rauhan ja 
maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Tämä 
on meidän ohjelmamme. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, 
miten voimme paremmin edustaa teidän etujanne ja oikeuksianne 
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Siirry guengl.eu 
sivustolle saadaksesi lisätietoja ja ottaaksesi yhteyttä meihin. 

Säästöpolitiikka on epäonnistunut 
ideologia, ja kokemukset osoittavat, miten 
säästöohjelmat tosiasiallisesti synnyttävät 
ja pitkittävät kriisejä. EU:n johtajien 
säästöinto suosii rikkaita ja vallanpitäjiä 
pitämällä yllä talousjärjestelmää, joka 
asettaa rahoitusmarkkinoiden tarpeet sosiaalisten näkökohtien 
edelle. Meidän on kiireellisesti käännettävä tämän politiikan 
suunta ja toteutettava yhteisvastuu sekä luotava työpaikkoja 
talousjärjestelmässä, joka palvelee ihmisiä eikä voitontavoittelua. 

Sääntelyn purkaminen ja suurten yritysten veronalennukset ovat 
tuhoisia työntekijöille. Kilpailun ja joustojen nimissä 
palkkoja alennetaan ja työntekijöiden oikeuksia 
leikataan. Tällaiset työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvat 
hyökkäykset on lopetettava!

Eurooppa ei voi olla välittämättä niiden ihmisten ahdingosta, jotka 
etsivät parempaa elämänlaatua EU:ssa, eikä sivuuttaa syitä, joiden 
takia he joutuvat pakenemaan. Taistelemme vapaan 
liikkuvuuden puolesta ja vastustamme ”Euroopan 
linnaketta”. Euroopan on korjattava rikkoutunut 
maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmänsä ja 
varmistettava turvallinen ja laillinen maahanpääsy 
muuttajille ja turvapaikanhakijoille, muun muassa 
myöntämällä humanitaarisia viisumeita ja 
sijoittamalla turvapaikanhakijoita uudelleen.

On tehtävä työtä oikeudenmukaisemman kehitysmaapolitiikan 
puolesta, taisteltava valtiottomien henkilöiden oikeuksien puolesta ja 
painostettava EU:ta ihmisoikeuskysymyksissä. Pyrimme hellittämättä 
sellaiseen unioniin, joka rakentaa myönteisiä suhteita muuhun 
maailmaan. 

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan on perustuttava rauhanomaisen 
maailman rakentamiseen. Pyrimme laajaan demilitarisointiin ja 
kannatamme kansainvälistä ydinaseriisuntaa sekä tiukempaa 
sääntelyä maailmanlaajuisten sopimusten kautta. Jäsenemme 
Euroopan parlamentissa ovat etujoukoissa kampanjoissa 
rauhan puolesta, vastustamassa sotatoimia ja kannustamassa 
konfliktien ratkaisemista neuvotteluteitse. Vastustamme 
edelleen EU:n sotateollista kompleksia ja EU:n keskeistä roolia 
puolustusmateriaalialalla Euroopassa ja sen ulkopuolella. 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitetään unionissa suojatut 
oikeudet kuudessa luvussa: ihmisarvo, vapaudet, tasa-arvo, 
yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet ja lainkäyttö. Perusoikeuskirja 
velvoittaa unionia oikeudellisesti. EU:n on näin ollen täytettävä 
sitoumuksensa ja vastuunsa ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä 
sekä kotimaassa että kaikkialla maailmassa. Puolustamme 
johdonmukaisesti käyttäjien yksityisyyttä sähköisessä viestinnässä 
ja torjumme suurten teknologiayritysten harjoittaman lobbauksen. Ne 
pyrkivät vakoilemaan kansalaisia saadakseen siitä voittoa.

Todellisen sukupuolten 
tasa-arvon saavuttaminen 
Euroopassa vaatii sukupuolten 
palkkaeron poistamista, taistelua 
hlbti-henkilöiden oikeuksien 
puolesta, tasavertaista 
osallistumista päätöksentekoon 
ja sen varmistamista, että 
kaikki päätöksenteko perustuu 
sukupuolten tasa-arvoon. 

Vastustamme naisten sukuelinten silpomista, perheväkivaltaa, 
ihmiskauppaa ja seksuaalista väkivaltaa. Ajamme tyttöjen 
oikeutta koulutukseen, maailmanlaajuista tunnustusta naisten 
lisääntymisoikeuksille ja oikeutta hakea turvapaikkaa sukupuoleen 

perustuvan vainon perusteella.
 Mielestämme EU:n ja jäsenvaltioiden on aika ottaa 
vastuuta naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmasta 
johdonmukaisella ja kokonaisvaltaisella EU:n 
laajuisella strategialla.

Säästötoimet tappavat Ei Euroopan linnakkeelle! Ei sijaa sukupuolten epätasa-
arvolle Euroopassa

Maailmanlaajuinen solidaarisuus
Ihmisoikeuksien puolustaminen

Rauhan edistäminen maailmassaGabi Zimmer
GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Aika tehokkaisiin toimenpiteisiin kaikilla EU:n politiikan 

aloilla ilmastonmuutoksen torjumiseksi on 
käymässä vähiin. Maailmanlaajuisesti ajamme 
kunnianhimoisia tavoitteita ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja toimenpiteitä, joilla autetaan 
kehitysmaita selviytymään maapallon lämpötilan 
noususta. Meidän on suojeltava Euroopan 
biologista monimuotoisuutta ja edistettävä 
uusiutuvan energian käyttöä. Tulevaisuutemme 
perustuu uusiutuvaan energiaan, ei saastuttaviin 
fossiilisiin polttoaineisiin.

Taistelu eläinten oikeuksien puolesta merkitsee niiden puolustamista, 
jotka eivät osaa puhua. Vastustamme turkisten käyttöä, julmia 
metsästystapoja, lihateollisuuden hirvittäviä olosuhteita ja 
tarpeettomia eläinkokeita. Mielestämme kaikilla eläimillä on oikeus 
kunnioitukseen ja hyvinvointiin.

VIHREÄMPI JA KESTÄVÄMPI EUROOPPA

MYÖTÄTUNTOA JA 
ARVOKKUUTTA ELÄIMILLE


