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Antti Rinne: Tavallisten ihmisten äänen vahvistaminen aikamme suuri tehtävä
Ammattiliitto Pron puheenjohtajan, SDP:n puheenjohtajaehdokas Antti Rinteen mukaan maailmaa
oikeudenmukaiseen suuntaan kehittävät voimat ovat tässä ajassa liian heikkoja. Ne eivät ole kyenneet
muodostamaan riittävää vastavoimaa valtioita ja eri alueita keskenään kilpailuttaville kansainvälisille
pörssiyrityksille ja tuloeliitille.
– Tämä epätasapaino uhkaa kokonaisten valtioiden mahdollisuuksia ylläpitää omia hyvinvointijärjestelmiään,
Antti Rinne sanoo.
– Tavallisten ihmisten äänen vahvistaminen on aikamme sosialidemokratian suuri tehtävä. Eri tahojen etujen
väliset ristiriidat eivät ole kadonneet mihinkään.
Rinne korostaa, että kehittyäkseen tasapainoisesti myös Suomi tarvitsee vahvan sosialidemokraattisen liikkeen,
joka pystyy aidosti vaikuttamaan yhteiskunnan muutoksen suuntaan.
– Tämä edellyttää kansalaisten laajaa luottamusta, ja sen myötä syntyvää mahdollisuutta kamppailla aidosti
suurimman puolueen asemasta ensi eduskuntavaaleissa, Rinne kuvailee.
– Kannatuksen vahvistamiseksi meidän on annettava kaikille demariarvot jakaville selkeä viesti: Olemme
rakentaneet pohjoismaisen hyvinvointivaltion, pidämme sen periaatteista kiinni taloudellisesti vaikeinakin hetkinä
ja olemme valmiita yhdessä uudistamaan sitä arvoistamme ja niiden mukaisista perusperiaatteista kiinni pitäen.
Voimistuvat oikeistotuulet tyynnytettävä
Antti Rinne korostaa, ettei demareiden tehtävänä ole asettua hallitusyhteistyön kautta kokoomuspolitiikan
takuumiehiksi ja -naisiksi, vaan etsiä ja osoittaa reitti parempaan ja arvojensa mukaiseen politiikkaan.
Puheenjohtajavaihdoksensa myötä mahdollisesti oikeammalle siirtyvä kokoomus on jättämässä SDP:n poliittisesti
vaikeaan asemaan.
– Kun kokoomus on hallitusvastuun kautta vetänyt demaripuolueen sen kannalta epämieluisalle maaperälle ja
siirtyy itse vaatimuksiaan koventaen entistä oikeammalle, poliittisen keskustan sijainti suomalaisella
puoluekartalla muuttuu, Rinne sanoo.
Rinteen mukaan oikeistotuulten voimistumisesta on viimeaikoina ollut nähtävissä selviä merkkejä, kun
kokoomuslaiset ovat nostaneet esille mm. tarvetta perintöverotuksen uudistamiseksi ja verokilpailun jatkamista
laskemalla yhteisöveroa entisestään. Rinne vaatii SDP:n asettumista selkeäksi vastavoimaksi tällä
kehityssuunnalle.
Kasvu ja työllisyys hallituksen asialistan kärkeen
Pääministerin vaihdoksen myötä edessä olevat ”minihallitusneuvottelut” on Antti Rinteen mukaan nähtävä
hallituksen yhteisenä mahdollisuutena. Niistä tulee hakea erityisesti uutta vauhtia kasvun ja työllisyyden
saamiseksi todelliselle nousu-uralle.
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– Se on kohtalonkysymys koko Suomelle ja sen hyvinvoinnille. Ensimmäiset asiat on asetettava ensimmäisiksi,
Rinne painottaa.
– Kun katsoo hallitusohjelman tavoitteistoa ja niiden toteutumista, niin on selvää että loppukaudella näiden
teemojen on korostuttava. Niissä takamatka yhdessä asetettuihin tavoitteisiin nähden on valtava.
Rinne korostaa, että hallituksen toimintakyvystä kantavat vastuuta kaikki sen osapuolet. Yhteistyö- ja
sopeutumiskykyä on löydyttävä tasapuolisesti. Hän sanoo uskovansa, että kasvun ja työllisyyden nostaminen
tavoitelistan kärkeen, on Suomen lisäksi kaikkien puolueiden yhteinen etu.
Antti Rinne pitää vappupäivänä 1.5. puheen vapputapahtumissa Hyvinkään torilla klo 10.30 ja Kouvolan
Kuusankoskella klo 12.30.
Lisätiedot: Antti Rinne, puheenjohtaja, puh. 040 500 7626
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