
Patruunat James Finlayson ja Wilhelm von
Nottbeck ovat tunnetuimpia maahanmuuttajia
Tampereella . Reilu vuosisata sitten he loivat
teollisuutta “Tampereen-moottori” Tammerkosken
ympärille ja olivat kaupunkilaisten hyvinvointia
konkreettisesti edistävä taho. Maan suurimmalla
tehtaalla oli oma koulu, kirjasto, kirkko, sairaala ja
asunnotkin.

“Tampere on maahanmuuttajien
avulla luotu kaupunki, mutta nyt

maahanmuuttoa on avattu älyttömin
perustein. Suomessa tiedetään

muiden maiden ongelmista, mutta
täällä ongelmat haudatataan.”

Heikki Luoto

“Nykyisen maahanmuuttopolitiikan
seuraukset periytyvät tuleville

sukupolville.”
Heikki Luoto

Rautat ieasema häämöttää takana Hämeenkadun vasta kkaisessa p äässä. Sen
kautta kaupunkiin on muutettu vuosisatoja myös ulkomailta. Mutta mitä maahanmutto
alueelle on tänään? Heikki Luoto pohtii Aleksanterinkirkon puistossa Tampereella.

Nyt maahanmuutto Suomeen ja Tampereelle on suurempaa
kuin koskaan ja kiihtyy koko ajan. Vanhan ajan työperäisen
maahanmuuton on ohittanut muihin syihin perustuva
maahanmuutto. Pääsyyt ovat humanitääriset (750 kiintiö-
pakolaista ja 1800 turvapaikkaa vuonna 2013) ja perhesiteet
(pääosin pakolaisina Suomeen tulleiden kautta). Heikki Luoto
on ollut kriittinen nykyiselle linjalle, joka hänen mukaansa
jopa hävittää suomalaisuutta.

Olemmeko suomalaisia vai monikulttuurisia?
Miten asiaan pitäisi suhtautua? Kun Suomi oli siirtynyt
Ruotsin kuningaskunnan vallan alta Suomen suurruhtinas-
kunnaksi , kirjailija-lehtimies A.I.Arwidsson lausui:
“Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla,
olkaamme siis suomalaisia". Hän korosti kansan merkitystä
sekä oman ja vieraan eroa, vaikka Suomi oli tuolloin
autonominen osa Venäjää. Pitäisikö Arwidssonin lause tämän
päivän politiikkaa seuraten päättyä “olkaamme siis monikult-
tuurisia”?

- Vielä Kekkosen aikaan Suomi oli normaali kansallisvaltio.
Nyt täällä harrastetellaan kansainvälisyyttä, joka on ohittanut
kansallisen edun. Kirjailija Jean Raspail kirjoitti Le Figaro -
lehdessä, että Ranskan valtio on pettänyt Ranskan kansan
hylkäämällä ranskalaisuuden. Itse voisin sanoa, että Suomen
valtio on pettänyt Suomen kansan. Suomen valtio on ollut

suomalaisten edunvalvontakoneisto, mutta ei ole enää. Tuntuu
siltä, että jokainen kriittisesti maahanmuuttoa tarkasteleva
leimataan rasistiksi ja asiateksti vihapuheeksi, Luoto sanoo.
Raspail video:  https://www.youtube.com/watch?v=DW7s9Qi72dk

-  Raspail kuvasi myös, että ranskalaiset syyllistetään lapsuu-
desta saakka rasisteiksi ja ehdollistetaan "rasismin vastaiseen
taisteluun", jolla kansa kyynisesti uhrataan humanistisen utopian
alttarille. Todellisuudessa esimerkiksi arabit ovat olleet pahempia
orjuuttajia kuin eurooppalaiset. Koko rasismi-termi on mutatoitu
ja irroitettu asiayhteydestään. Nyt ainoastaan eurooppalais-
peräinen on rasisti, kuten monessa populaarikultuurin lauluissa-
kin esitetään, Luoto pohtii.

Toimittajana muistan Juice Leskisen kauniin Maksamme
velkaa -hyväntekeväisyyskonserttilaulun Apua! -jättikuorolle.
Laulussa “suomalaisen pitää maksaa velkaa kun tuottivat tervaa
jota orjalaivojen kyljissäkin käytettiin”. Jälkikäteen muuten Juice
sanoutui irti ja ehkä katuikin tuon laulunsa sanojen yksioikoisuutta.
video:  https://www.youtube.com/watch?v=ojv56pp1kMk

Pelle Miljoonan laulussaa puolestaan sanotaan: "Häpeän olla
valkoinen, häpeän olla rikollinen". En toki tiedä kuinka kirjai-
mellisesti Pelle itse tuota sanoitustaan tarkoitti. Kysynpä kun
häntä seuraavan kerran taas lehtijuttuun haastattelen.
video:  https://www.youtube.com/watch?v=cXnEuDGldzg

Venäjän keisari Aleksanteri I antoi Ruotsin vallan
alta vapautuneelle Tampereelle  vapaakauppa-
oikeudet vuonna 1819. Uinuvasta kosken partaan

kaupungista syntyi merkittävä keskus - “Suomen
Manchester” - paljolti eri maista tulleiden maahan-
muuttajien luoman teollisuuden ansiosta.
     Tuotteet Tampereelta kulkivat pääosin Venäjälle varsin-
kin Pietarin kautta. Tampereella näkymättömän keisari
Nikolain I :n jälkeen Aleksanteri II  vaikutti  suopeudellaan
Tampereen kansainvälistymiseen ja teollistumiseen, joka toi
kaupunkiin töihin lisää huippuammattilaisia eri maista.

Keskustorilla asteli
vanhaan aikaan eri
maista saapuneita,

kaupunkia eteenpäin
vieviä kulkijoita.

Nyt siellä näkyvät
maahanmuuttajat ovat

pääosin pakolaisia.
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T apaan Heikki Luodon Tampereen
   Aleksanterinkirkon puistossa, Hämeen-
  kadun päässä. Vieressämme on keisari

Aleksanteri II:n mukaan nimetty 1881 raken-
nettu kirkko, ajalta jolloin Tampereella asui jo
suuri joukko maahanmuuttajia. Useimmat
heistä olivat alansa huippuammattilaisia,
jotka oli hyvällä palkalla houkuteltu eri puo-
lilta Eurooppaa tuomaan tänne uusinta
teknistä ja taloudellista osaamista.
    Käymme Tammerkosken rannassa, lähellä
Finlaysonin kutomosalia, jossa vuonna 1882
syttyi pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo.
Lamput ja generaattorin oli Edisonin teh-
taalta tuonut toisen polven maahanmuuttaja
Carl Samuel Nottbeck. Suku asettui Tallinnan
ja Pietarin kautta Tampereelle.
     Näistä maisemista on helppo aloittaa
haastattelu kaupungin maahanmuutosta.

Keisarit Aleksanteri I ja Aleksanteri II vaikuttivat
Tampereen kaupungin menestykseen  voimakkaasti.
Molemmat heistä vierailivat vuorollaan Tammerkosken
partaalla sen voimaa ihastelemassa.

Kun kaupunki teollistui , paljasjalkaisten kaupunkilaisten ja maa-
hanmuuttaja-ammattilaisten välillä vallitsi todellinen win-win -tilanne.
Tulijat eivät tarvinneet kotouttamistukea vaan toivat osaamista kau-
punkiin. Nyt asia on toisin, Luoto tuumii Tammerkosken partaalla. .
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vaikka Suomen työttömyys rajusti

kasvaa? Tamperelainen kaupun-
ginvaltuutettu purkaa ajatuksiaan.
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Pian 90-vuotias Raspail oli nuorenpana maailmanmatkaaja.
Hän kirjoitti kuinka Etelä-Amerikan kärjessä Tierra del
Fuegossa tuhansia vuosia elänyt kymmentuhatpäinen heimo
hävisi sukupolven aikana länsimaisen "kehityksen" ansiosta.

Väestökasvu maahanmuuttajista
Suuri maahanmuutto luonnollisesti muuttaa sosiodemo-
grafista tasapainoa. Briteissä kristittyjen osuus on vuosikym-
menen aikana pudonnut kymmenisen prosenttia lähestyen
maagista 50% rajaa. Voiko "Suomen pikkuheimo" hävitä
Raspailin näkemän tavoin? Olemme sadasosa EU:n
asukasluvusta.

-  Aamulehti julkaisi (23.8.2014) aukeaman kokoisen graafisen
tilaston otsikolla "Suomen väestökasvu on maahanmuuton
varassa". Tilastot konkreettisesti osoittavat, että 90%
Suomen väestökasvusta tulee maahanmuuttajista. Asian
merkitystä ei jutussa mitenkään analysoitu, mutta tämän
jatkuessa alkuperäiset suomalaiset ovat vähemmistö! YLE
uutisoi samaa asiaa jo 2012. Ruotsin tasolla emme toki ole.
Ruotsin asukasmäärää maahanmuutto lisää prosentin
vuodessa. Siellä maan asukkaista 15% on syntynyt muualla,
meillä vajaa 4%, Luoto muistuttaa.

- Suomen pakolaiskiintiötä väitetään pieneksi, mutta YK:n
pakolaisjärjestön sivujen mukaan se on absoluuttisestikin
viidenneksi suurin ilman suhdetta väkilukuun. Ja alle
kymmenellä prosentilla YK:n jäsenvaltioista on pakolais-
kiintiö.  Tampereen pakolaiskiintiö nostettiin Syyrian
pakolaisten vuoksi väliaikaisesti 70:stä 120:een vuodelle 2014.
On muistettava, että 70 kiintiön päälle tuli muita
humanitäärisiä maahanmuuttajia, jolloin kokonaismäärä
kasvoi noin 300:an.

-  Jos muiden humanitaaristen maahanmuuttajien määrä
kasvaa samassa suhteessa kuin kotouttamissuunnitelman
pidemmän ajan tavoite on (yli 220 pakolaista vuodessa), niin
humanitäärinen maahanmuutto Tampereelle tulisi olemaan
lähes 1000 ihmistä vuodessa! Ihmisiä on helppo harhauttaa
puhumalla "vain muutama sata lisää". Jo kaupungin katukuva
saa ihmettelemään, koska kaikki nämä maahanmuuttajat ovat
tänne tulleet, Luoto pohtii.

Toimittajasopuleiden  vaikeneminen
Suomalaisuuden tulevaisuutta analysoivia artikkeleita ei
medioissa todellakaan juuri näe. Rasistisella leimalla varus-
tettuja Halla-aho -lööppejä kylläkin.

- Syy on yksinkertainen. Anteeksi vain sinäkin toimittaja.
Useimmat toimittajat ovat Kari Suomalaisen piirrosten
mukaisia sopuleita, jotka laumana ryntäävät kielekkeen yli
vaikka hukkumaan. Asioita ei kriittisesti medioissa analysoida.
Tutkimuksistakin toimittaja usein poimii vain kohdat jotka
“miellyttävät”. Keskimäärin ihmiset eivät oikeasti tiedä
tapahtuvasta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Kari
Suomalainen arvosti kotimaataan ja nosti terävästi kaikki
mahdolliset maan asiat oivaltavilla ja tutkivilla karikatyyreillään
kansan tietoisuuteen, Luoto muistelee.

Sopulihahmonhan Suomalainen poimi presidentti Mauno
Koiviston tokaisusta: "Näyttää siltä, että (toimittajilla) on
mielipidejohtajia, joita muut seuraavat kuin sopulilauma".
Meidän toimittajien velvollisuus on tietysti pyrkiä totuuden-
mukaiseen ja objektiiviseen tiedonvälitykseen, mutta tunnus-
tan sen, että kyllä se parjattu "poliittisen konsensuksen
rämettämä toimituksen sisäinen sensuuri" on olemassa.

- Kari Suomalainen piirsi Helsingin Sanomille yli 50 vuotta ja
oli luvannut lähteä jos yksikin hänen piirroksistaan sensu-
roitaisiin. Kari oli esittänyt kyllä kritiikkiä myös kehitysavusta
ja pakolaisten salakuljetuksesta mutta 1991 hänen somalien
maahanmuuttopolitiikkaa karrikoiva piirroksensa jätettiin
julkaisematta. Siinä poliisi Väkä sanoi kaverilleen Koukulle:
"Minä vain kysyin onko heillä viisumia". Takana oli joukko
katketakseen nauravia mustia miehiä. Piirroksilla Kari viittasi
todellisiin uutisointeihin, mutta somalipakolaispolitiikasta oli
tullut kansallinen tabu. Niin Kari jätti paikkansa Hesarissa,
Luoto toteaa.

Äänestäjäreservaatteja?
Olen haastatteluissa toimittajana toki kuunnellut lukuisten
ihmisten mielipiteitä pakolaispolitiikasta. Monella tuntuu
olevan kaksi erillistä omaatuntoa, toinen kohotetaan julkisesti
kuin lippu, toinen paljastetaan takakammarin hämärässä.
Takakamarissa jotkut vaikuttajatkin näkevät pakolaisuuden
karisuomalaisittain varsin kriittisesti. Sinä olet julkisesti
arvioinut, että maahanmuutolle on poliittisia syitä.

- Sosialidemokraatti-lehden toimittajalegenda Aimo Kairamo ,
taisi aikoinaan väittää Keskustapuolueen ylläpitävän maaseu-
dulla äänestäjäreservaattejaan veronmaksajien kustannuksella.
Nykyisin SDP yhdessä Vasemmistoliiton ja vihreiden kera
houkuttelevat maahanmuuttajia yhteiskunnan tuilla Suomeen
äänestäjikseen, Luoto heittää.

-  Mellakoistaan tunnetussa Ruotsin maahanmuuttajalähiössä
Husbyssä SDP ja muut punavihreät puolueet keräsivät
yhteensä 83 % äänistä 2010 kunnallisvaaleissa. Suomessa
SDP tarvitsee lisää maahanmuuttajia vahvistamaan vähe-
nevaa äänestäjäkuntaansa. Pakolaistoiminnan ympärillä on
lisäksi puolueiden "kotouttamis- ja suvaitsevaisuusteol-
lisuutta" sekä hallintoapparaatteja, jonka vuoksi ne haluavat
lisää pakolaisia.

- Iso-Britanniassa SDP:n englantilainen sisarpuolue Labour  –
jota muuten 80% maahanmuuttajista siellä äänestää –  lisäsi
2000-luvulla maahanmuuttoa voimakkaasti saadakseen uusia
äänestäjiä. Se ei riittänyt, vaan Labour menetti valtavasti
valkoisen työväenluokan entisiä kannattajiaan ensin konser-
vatiiveille ja sittemmin Britannian itsenäisyyspuolueelle
UKIPille. Tampereen kokoisessa Rotherhamissa Labourin
kannatus putosi rajusti. Vuonna 1998 vain yksi 66:sta
kaupunginvaltuutetusta ei kuulunut Labouriin, nyt se
joutunee vähemmistöön, Luoto kertoo.

Maahanmuuton perusteita
Kasvavan maahanmuuton perusteet ovat erilaisia eri tahoilla.
Olet esittänyt niihin näkemyksiä.
- Vuonna 2009 Labourin merkittävä neuvonantaja Andrew
Neather paljasti vaihtaneensa vuoden 2000 maahanmuut-
toministerin puheesta maahanmuuton perusteeksi ”monikult-
tuurin” tilalle ”työvoimapulan”. Kantaväestöä edustavia
työväenluokan ydinkannattajia ei haluttu säikyttää. Suomea
vaivaava työttömyys pakotti myös demaritaustaisen Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtaja Juhana
Vartiaisen vaihtamaan vapaan maahanmuuton perustettaan:
”työvoimapulan” tilalle tuli ”työn tarjonnan lisääntymisen
siivittämä talouskasvu”.

- Vuoden 2015 talousarvioesityksessä epäsuorasti tunnus-
tettiin maahanmuuton olevan taakka kunnille, sillä maahan-
muuttajataustaisten määrään perustuva kuntien valtionosuus
11,6-kertaistettiin 523 miljoonaan euroon. Punavihreät
puolueet perustelevat maahanmuuttoa taloudellisena ja
kulttuurisena piristysruiskeena. Englannissa maahanmuutolle
on edes jonkinlaisia taloudellisia perusteita verrattuna
Suomeen, jossa työn tekeminen ei ole taloudellisesti niin
kannattavaa. Englantilaiset ovatkin suivaantuneet lähinnä
maahanmuuton sosiaalisiin vaikutuksiin. Juhana Vartiainen
on varsin “vaatteeton keisari” puhuessaan maahanmuutosta
Suomelle koituvista taloudellisista hyödyistä, Luoto sivaltaa.

- Tampere on ollut demarikaupunki jossa on meneillään
käymistila. Täällä paljon demareita on siirtynyt kannattamaan
Perussuomalaisia, joka on lähempänä vanhan liiton tanne-
rilaista demariaatetta. Nykyiset hallituspuolueet ovat lähem-
pänä palmelais-sorsalaista sosialidemokratiaa maahanmuut-
toine ja muine ilmiöineen, Luoto heittää.

- Suomi on satoja vuosia ollut kansainvälinen, mutta pitäisikö
meistä tehdä koko maailman sosiaalitoimisto? Ratkaisevatko
Pohjoismaat pakolaisongelman kalliilla sosiaaliturvallaan ja
elinkustannuksillaan? Ruotsissa naivisti uskottiin, että
hyvinvointiyhteiskunta imaisee maahanmuuttajat sisäänsä,
työelämäänkin. Nyt tilanne siellä on kärjistynyt maahanmuut-
tajamellakoiden kautta kaaoksen asteelle.

Mycket fritid, utan framtid
Husbyn mellakoiden jälkeisessä Ruotsin TV:n paneelissa
poliisijohtaja totesi vakavailmeisenä, että Husbyn maahan-
muuttajajien toisen polven jälkeläisillä, nuorilla pojilla on
paljon vapaa-aikaa, mutta ei tulevaisuutta. Hän sanoi että se
saa aikaan väkivaltaisuuksia. Koskettava ja raju arvio.
http://www.youtube.com/watch?v=qym8BW2iKR4

- Ruotsi on ollut perinteinen sosiaalidemokraattinen maa josta
Suomi on kopioinut peruskoulut ja monta muuta asiaa. Myös
palmelaistyyppinen avoin maahanmuutto on kopioitu sieltä.
Husbyn mellakkalähiöt opettivat sen, että malli ei toimi.

Aamulehti kirjoitti  23.8.2014: “Jo 90% Suo-
men väestönkasvusta tulee maahanmuuttajista”.
Koska suomesta tulee vähemmistökieli?

Jussi Halla-ahon  pakolais-
kriittiset kommentit  leimataan
mediossa lähes poikkeuksetta
rasistisiksi?

Presidentti Mauno Koivisto  tokaisi: “toimittajat ovat sopuli-
lauma”. Siitä Kari Suomalainen  poimi toimittajasopuli piirros-
hahmon. Suomalainen jätti 50-vuotisen pestinsä Helsingin
Sanomissa kun hänen somalipakolaisia karrikoinut “minä vain
kysyin viisumia” -piirroksensa jätettiin julkaisematta. Mm.
Neuvostoliiton johtajien kritisointiin ei oltu puututtu.

 Kaksi eri viestiä:

Kirjailija Jean Raspail sanoi, että
Ranskan valtio on pettänyt Ranskan
kansan hylkäämällä ranskalaisuuden
pakolaisten hyväksi.

Pelle Miljoonan  laulu kuuluu:
 "Häpeän olla valkoinen, häpeän

olla rikollinen". Ehdollistuuko
laulussa  synnin taakka

pakolaisten houkuttelemiseksi?

Sopulitoimittajatko
eivät siis avoimesti
kirjoita Suomen
pakolaispolittikasta?

Tukholman Husby on
tunnettu riimukivestä

1000-luvulta ja lähiöistä
joissa ulkomaalais-
taustaisia on 85%.

Rinkeby ja Tensta ovat
vastaavia lähiöitä.

“Mycket fritid, ingen framtid” , totesi poliisi-
johtaja  Husby:n mellakoiden tuhoamiseen
osallistuneista maahanmuuttajanuorista, jotka
olivat pääosin toisen polven maahanmuuttajia.
Tuolloin poltettiin lähes parisataa autoa. “Vain”
kymmenien autojen polttamisia on tapahtunut
useissa Ruotsin maahanmuuttajalähiöissä
lukuisia kaikkina viime vuosina.

https://www.google.fi/search?q=kari+suomalainen&biw=1366&bih=608&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1DVJVNbiOIW5ygP0s4G4Bg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ Kari Suomalaisen piirtämää
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Kenraali Karl von Clausewitz :
"Sota on politiikan tekemistä
toisin keinoin".

Heikki Luoto :
“Vaivaamalla

itseämme riit-
tävästi politiikalla,

vältymme ehkä
tilanteelta jossa
niitä toisia kei-

noja käytetään.”

- Ohjelmoitaessa voi syntyä zeniläinen tunne kun täysin
uppoaa koodin tekemiseen. Olen pakottautunut introvertista
nörtistä enemmän ulospäinsuuntautuneeksi Tampereen
kaupunginvaltuutetuksi. Pyrkimyksenäni on paras mahdol-
linen käytännöllinen maailma. Hoidetaan asiat niin hyvin, että
sitten voidaan "elää kuin Ellun kanat" stressaamatta joka
asiasta. Ihmiset ovat olleet hyvinvoinnin kyllästämiä. Ei
kaiken tarvitse olla viimeisen huudon päälle, kunhan
perusasiat ovat kunnossa. Odotan sitä, kun ihmiset ja
kaupunki voivat keskittyä elämiseen, jolloin aika ei kulu
jatkuvaan pikkuasioiden säätämiseen.

Kriittisyyttä ja perussuomalaisuutta
Miten maahanmuuttokriittisyytesi ja politiikka ovat
kohdanneet? Miksi menit juuri Perussuomalaisiin?

-  Kun lähdin politiikkaan, en vielä tiennyt, että vanhat
puolueet olivat sopineet etteivät ne ota maahanmuuttoa
kriittiseen tarkasteluun, vaan yhdessä median kanssa
suhtaudutautuvat siihen yksinomaan positiivisesti. Maahan-
muutosta oli tehty tabu, jota ei saanut altistaa demokratian
vaatimalle kansalaiskeskustelulle.

- Perussuomalaisuus on minulle kansalliskonservatiivisuutta,
joka pitää kiinni kansallisista eduista ja kunnioittaa edellisten
sukupolvien traditiota. Se edustaa tavallista hiljaiseloa elävää
suomalaista. Perussuomalaisuus on kuin kilttien ihmisten
kapinaa. He eivät edusta virkakoneistoa. Koen, että veroraho-
ja käytetään suorastaan meidän vahingoksi.

-  Perinteiset puolueet ovat alkaneet muistuttaa toisiaan.
Virkapaikkoja haalittuaan ne alkavat olemaan virkakoneiston
jatke; jonkinlainen puoluerajoista riippumaton virka-aatelisto,
joka kasvattaa koneistoaan ja jolle “rahvas” vain mukisematta
maksaa verot vaieten. Kansalaisia aidosti edustavien
luottamushenkilöiden määrä on pudonnut. Tilalle on tullut
feodaaliyhteiskuntapiirteitä omaava järjestelmä.

- Kenraali Karl von Clausewitz totesi: "Sota on politiikan
tekemistä toisin keinoin". Itse sanoisin, että “vaivaamalla
itseämme riitävästi politiikalla, vältymme ehkä tilanteelta jossa
niitä toisia keinoja käytetään”. Vaivaan siis itseäni pyrkimällä
eduskuntaan vaikuttamaan asioihin, Luoto esittää.

Erotus tarkastuslautakunnasta
Vuonna 2010 Luoto nimetiin epäillyksi tarkastuslautakunnan
tietovuodosta. Hänet haluttiin erottaa lautakunnasta.

- Minua vastaan aloitettiin tiedotussota. Tarkastuslautakunta
katsoi kaupunginhallitukselle antamassaan lausunnossa, että
en nauti sen luottamusta. Kaupungin taholta tietooni ei edes
saatettu, mitä tarkastuslautakunnan kokouksesta vuotaneet
tiedot ovat. Paniikinomainen reagointi minuun viittaa siihen
että todella monella huonon omantunnon omaavalla on ollut
käsi kaupungin piparipurkissa. Myöhemmin kuulin, että olin
astunut isoille varpaille – ja astuisin kyllä toisenkin kerran jos
tarpeen.

- Tapaus osoitti, että kansalaiset alkavat olla ylhäältä johdet-
tuja hallintoalamaisia. Alkaa oikeasti muistuttamaan feodaali-
yhteiskuntaa. Kyllä kansanvaltaa tulee lisätä, Luoto sanoo.

Päästökauppa, EU ja Suomen yritykset
Olet kritisoinut hiilidioksidin päästökauppaa. Toki se on
osoittautunut yhdeksi merkillisimmästä "ilmastonmuutoksen
hillitsemisen" innovaatioista. Yritykset myyvät/ostavat
valtioiden saamia päästöoikeuksia. Niistä tuli käsittämätön yli
kymmenen miljardin euron huijauskohde ja päästöt nousivat
entisestään. Sitä on kuvattu valtavana näkymättömän aineen
pyramidihuijauksena.

- Ilmastosopimukset olivat alun perinkin epäedullisia Suomelle,
jossa oli jo käytössä hyvin puhdasta tekniikkaa. Sitä ei
sopimuksissa huomioitu. Kustannusnousu vie teollisuutta
täältä pois. EU näyttää kykenevän lyömään kirveensä jokai-
seen mahdolliseen kiveen. EU on kokonaisuudessaan epäon-
nistunut projekti, globalisaation työkalu. Toivoin siitä kansal-
lisvaltioiden koordinointijärjestelmää, mutta valtaan tulivatkin
pääoman edustajat ja eurovasemmisto, jotka haluavat rahan ja
ihmisten liikettä rajoittavista kansallisvaltiosta eroon kuin
rosvot lukollisista kodeista, Luoto heittää.

- Rahan uppoamista Kreikkaan ei pidä ihmetellä. Siellä on
paisunut korruptoitunut koneisto. Andreas Papandreou oli
1968-69 maanpaossa ruotsissa ja otti siellä sosiaalidemo-
kraateilta vaikutteita jotka vei mennessään Kreikkaan. Kansa
opetettiin epärealistisen hyvälle ja siihen korruptio päälle. En
halua maksaa Kreikan tukipaketteja, jotka kaiken lisäksi eivät

Maahanmuuttajien työttömysprosentti Ruotsissa on 21%,
Suomessa 17%. Suomessa asuvien somalien työttömyys-
prosentti on yli 80% ja työssäkäyvistäkin suuri osa toimii
tulkkina tai monikulttuurikoordinaattorina uusille pakolaisille.
Integroituminen suomalaisuuteen ei siis ole onnistunut 20
vuoden aikana. Enkä usko "lisää rahaa kotouttamiseen"-
optimismiin. Se on houkutin uusille muuttajille joka pahentaa
kierrettä. Ja mitä "kotouttaminen" on kun painotetaan että "ole
oman linjasi mukaisesti monikulttuurinen". Oman kulttuurin saa
siis jokainen tuoda mukanaan. Ja Suomen valtio velvoitetaan
ylläpitämään näitä uusia kulttuureja, Luoto suomii.

- Husbyn poliisijohtajan tulkinta syrjäytyneiden maahanmuut-
tajanuorien jengiytymisestä ja länsimaiseen yhteiskuntaan
vihamielisesti suhtautumissta on valitettava tosiasia. Maahan-
muuttajien tekemiä rikoksia jää lisäksi paljon pimentoon. Kari
Suomalaisen tabun kohtaa myös Suomen poliisi. Poliisin
tiedotusohjeessa sanotaan sanasta sanaan: "Syylliseksi epäillyn
etnisen alkuperän kertomista on vältettävä". Se kuvastaa tämän
päivän tilannetta, Luoto toteaa.
https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/files/ohjejulkinen/$file/ohjejulkinen.pdf

Kansa, valtio, kotiseutu
Tein vuonna 2005 Juice Leskisen viimeisen TV-haastattelun
Neloselle. Hän esitti, että kansa on aina vanhempi kuin valtio,
valtioita tulee ja menee. Onko EU mielestäsi nyt hylkäämässä
kansat ja luomassa tilalle jopa liittovaltiota.

- Eurooppa on poikkeuksellinen liitto  valtioita, jonne tuotetaan
vielä lisää ihmisiä rajojen ulkopuolelta. EU-maiden tulee tehdä
omat juttunsa omalta pohjalta. Itse haluaisin jättää Suomen
seuraaville sukupolville Suomena - kansallisvaltiona. Ukraina on
esimerkki siitä kuinka helppo on hajoittaa valtio jossa ei ole
yhtenäistä kansaa vaan laaja etninen kirjo eri tavalla ajattelevia
ihmisiä. Suomen sisällissota syntyi kun sekasortoisessa tilan-
teessa kansallisuusaate ei kyennyt pitämään kansaa kasassa,
jolloin sen jakaminen agitaatiolla vastakkaisiin suuntiin – ja
sisällissota – oli mahdollista.

Olen useissa haastatteluissa tarkastellut kotiseudun merkitystä.
Puhutaan, että se luo ihmisille turvallisuudentunteen. Miten näet
maahanmuuton siihen vaikuttavan?

- Jos maahanmuuttajat massoina tulevat suomalaisten kotiseu-
dulle, se ei ole kanta-asukkaille enää sama paikka. Ja suomalaiset
kanta-asukkaat eivät ole äärimielisiä. Sosiaalitoimen siirtelemät
maahanmuuttajat eivät luo kotiseutua ehkä koskaan.

Nokian koodaajasta kaupunginvaltuustoon
Heikki Luoto oli vuosia työssä Nokian ohjelmoijana C++ ja Java
kielillä. Kaupunginvaltuutetun elämä on arvatenkin hyvin erilaista.

Kansan vai valtion puolesta?
Juice Leskinen  TV-haastattelussaan: “Mä
en ikinä ole  ajatellut Suomea valtiollisena
kokonaisuutena vaan kulttuurina ja kielenä.
Sellaisena kansa on ollut tuhat vuotta
kauemmin kuin Suomen valtio.”

Kotiseudun turvallisuudentunne ja
ajatus “meikäläisistä” ympärillä.
Katoaako se perusväestöltä jos
kansallinen identiteetti kadotetaan.

Likaista hiilipäästökauppaa
dokumentti YLE:ssä esitti kuinka
globaali päästökauppa loi miljardien
huijauskohteen. Tanskasta tuli
huijauskeskus ja päästöt ovat nyt
suuremmat kuin koskaan

Andreas Papandrou  oli maanpakolaisena
Ruotsissa . Veikö hän sieltä liian toiveekkaan
hyvinvointimallin Kreikkaan? Malli ei
Kreikassa toiminut.

edes mene Kreikan kansalle vaan holtittomasti luotottaneille
liikepankeille sekä Wall Streetin ja Lontoon keinottelijapiireille.

- Suomi on ollut parikymmentä vuotta Euroopan unionin jäsen
ja kuulunut Euroalueeseen 13 vuotta. Jäsenyyksien luvattiin
tuovan halpaa ruokaa, työtä, ulkomaisia investointeja, hyvin-
vointia, vahvaa aluepolitiikkaa, vaikutusvaltaa ja jopa soti-
laallista turvaa. Nuo asiat eivät todellakaan toteutuneet. EU:ssa
Euroskeptismi ja isänmaallisuus koetaan suorastaan vihollisena.

- EU:ta on rakennettu suuryritysten ehdoilla joista meppien
lobbareita Brysseliin riittää. Loputon itseleivottujen serti-
fikaattien ja säädösten tulva antaa isoille yrityksille mitta-
kaavaedun. Sitä byrokratiaa eivät pienet yritykset pysty
hoitamaan. Myös työn teettäminen ja tekeminen on tehty
byrokraattiseksi ja yrittäjyyttä ei arvosteta. Kokoomus on
mennyt mukaan suuryritysten ehdoilla vaikka väittääkin
olevansa yrittäjien puolue. Samalla tuntuu siltä, että on luotu
julkiselle sektorille verorahotteinen keskiluokka, joka on
etääntynyt suorittavasta portaasta, Luoto lataa.

Kuka on syyllinen vanhan hyvän maahanmuton
tuhoon?
Haastattelun lopussa Luoto katsoo kohti autereista Tammer-
kosken putouksen voimalaitosta ja Plevnan kutomosalia, jossa
yli vuosisata sitten maahanmuuttaja Nottbeck sytytti sähkö-
valon ensimmäisenä pohjoismaissa. Syntyy hiljainen hetki
Tamperetta rakentaneiden maahanmuuttajahaamujen perään.
Vanhat hyvät ajat ovat ohi.

Ennen kuin sammutan sanelimen ja lähdemme kävelemään eri
suuntiin, kysyn viimeisen kysymyksen: Viimeaikaisten Ruotsin ja
Ranskan tuhojen takana ovat toisen tai kolmannen polven
lapsesta saakka maassa asuneet maahanmuuttajat. Miksi näin?
Ketkä ovat mielestäsi syyllisiä tai vastuullisia?

- Syllisiä olemme me kaikki, jotka emme reagoi nykytilanteeseen.
Pian on liian myöhäistä. Jos keskittäisimme toimintamme maassa
jo oleviin pakolaisiin, yhteiselo voisi onnistuakin. Mutta kun
eräät poliittiset piirit haluavat vain lisää ja lisää pakolaisia,
omaksi sisäiseksi bisneksekseen, Luoto huokaa.

Tuleeko isänmaallisuudesta
rikos EU:ssa ?
“Euroskeptismi johtaa sotaan ja
nouseva kansallismielisyys on
Euroopan Unionin suurin
vihollinen”, sanoi EU Counsil:in
presidentti Herman van Rompuy
puheessaan Pergamon museossa
Berliinissä 9.11.2010.

http://www.redd-monitor.org/2013/10/17/carbon-trading-is-a-con-mans-dream
www.carboncrooks.tv
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Haastattelun jälkeen jäin miettimään
sopulilaumaa. Löysin häkellyttävän videon
aiheesta. Tunnistammeko me itsemme?

KATSO TÄMÄ USKOMATON
SOPULILAUMAVIDEO !
http://www.youtube.com/watch?v=AOOs8MaR1YM

Suomalaisuuttaan  painottava ryhmä Valkeakoskella
Heikki Luodon seurassa - hyvää vai huonoa kansalaisuutta?
Luoto  on Perussuomalaisten Tampereen kaupunginvaltu-
utettu ja eduskuntavaaliehdokas.

LINKKEJÄ:
Toki toimittaja paljon vaikuttaa: Sama tutkimus (University College London) uutisoituna vastakkaisin näkökulmin eri medioissa
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1415157370637         Britannia hyötyy miljardeja EU-maahanmuutosta
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2821151/Non-EU-migrants-State-costing-British-finances-120billion-1995.html

Kari Suomalainen. Mukana myös sensuroitu piirros, jonka vuoksi hän lopetti piirtämisen Helsingin Sanomiin
https://www.google.fi/search?q=kari+suomalainen&biw=1366&bih=608&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1DVJVNbiOIW5ygP0s4G4Bg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ

Jean Raspail haastattelu
https://www.youtube.com/watch?v=DW7s9Qi72dk

Virallisia tutkimuksia ja linkkejä maahanmuuttoon
Kela (2014): Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja -nuoret Suomessa
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45401/Tyopapereita56.pdf?sequence=1

Maahanmuuttovirasto: Turvapaikka- ja pakolaistilastot
http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot

Siirtolaisinstituutti: tilastot
http://www.migrationinstitute.fi/fi/tietopalvelut/tilastot/#quickset-fi_tietopalvelut_tilastot=2

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen julkaisu rikoksista (2014)/ Maahanmuuttajat
http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/XZ5bk8f2H/265_Lehti_ym_2014.pdf

Sisäasiainmiministeriön määräyskokoelma / Poliisin viestintäohje
https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/files/ohjejulkinen/$file/ohjejulkinen.pdf

Sisäasiainministeriö: Maahanmuutto ja maahanmuuttopolitiikka
http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/

YLE: Väestönkasvu on pääosin maahanmuuton varassa
http://yle.fi/tekstitv/arkisto/kuluttaja/vaestonkasvu_on_paaosin_maahanmuuton_varassa_4681.html

SVT Debatt (2013): Varför brinner Husby? Tunteisiinvetoava keskustelutilaisuus siitä mihin umpikujaan Husby on ajautunut
maahanmuutossaan. Kuvastaa tilanteen toivottomuutta.
http://www.youtube.com/watch?v=qym8BW2iKR4

TV4 (2013): Uutiset: Kuvastavat myös poliisin turhautumista. (Mukana Syyrian kriisiä. Uusi pakolaisongelma?)
https://www.youtube.com/watch?v=I15BEa_6y9s

WorldConflictReport (2013): Videokokoelma Husby:n tapahtumista eri kannoilta
http://www.youtube.com/watch?v=x0tqS7GDe-s&list=PLxZX_2wX7EQ3WmyZt9TfrA5rWbIFfts-S

Artikkeli ja video päästöoikeuksilla huijaamisesta
http://www.redd-monitor.org/2013/10/17/carbon-trading-is-a-con-mans-dream/
www.carboncrooks.tv

Oheinen kuvakaappaus Ruotsin vaalisivulta kuvas-
taa, kuinka voimakasta monikulttuurisuus “kansan-
kodissa” on. Äänestysohjeet on käännetty 33 kielelle.

Luodolla on ajatus “virka-aatelista” ja todellisten
kansalaisia edustavien luottamushenkilöiden
korvaamisesta luottamuspaikat täyttävillä sisäpiirin
poliitikoilla. On toki totta, että nykyiset hallitsevat
valtakoalitiot muodostuvat poliittisia äärilaitojakin
edustavista henkilöistä eri puolueista, jotka
sitoutuvat “painamaan sovittua nappia” äänes-
tyksissä. Ovatko he Luodon “hallitsevaa aatelia”
jolle ideologiat eivät viime kädessä enää mitään
merkitse. Ja estäääkö tuo poliittinen kartelli
“aitoihmisten” pääsyn vaikuttumaan asioihin?

Journalistina on pakko myöntää se, että isänmaal-
lisuus ei kuulu käyttösanoihin EU:ssa. Nykypoli-
tiikalla se ajaa kansallisvaltioita vääjäämättömästi
alas. Kansallinen identiteetti- ja  itsenäisyysajattelu
on EU:ssa varmastikin uhattuna.

Luoto ei syyllistä itse pakolaisia, vaan heitä lisää haluavia vastaan-
ottotahoja. Haastatteluissa myös monet maassa jo olevat pakolaiset
ovat halunneet vähentää pakolaismääriä ongelmien rajoittamiseksi.

Timo-Olavi Jalkanen
toimittaja(sopuli?)

KOMMENTTI
Jotkut Heikki Luodon haastattelussaan esittämistä asioista
ovat ristiriitoja herättäviä, mutta esittämänsä taustalle hän
toki osoittaa toiminnallisia ja tilastollisia faktoja.

 Ajatus punavihreiden halusta houkutella pakolaisia
“äänestäjäreservaateiksi” kuulostaa hurjalta. Ei silti voida
kieltää, etteikö Suomessakin pakolaiskeskittymät kuten
Varissuo ja Lieksa ole SDP:n tukialuetta. Ja pakolaisten
ympärillä tapahtuva toiminta on punavihreiden “alaa”.

Tampereella SDP:n ja vihreiden ajamana kaupunginval-
tuusto päätti vuoden 2014 lopulla lisäpakolaisten otta-
misesta Syyriasta. Valtuuston kokouksessa SDP:n tärkeä
perustelu asialle oli “ilmaisen rahan” saanti valtiolta.
Samassa kokouksessa koalitio puolusti kaupungin
työpaikkoihin hakijan pätevyyden ohittavaa  pakolais-
kiintiötä.

Ruotsin vaalisivut www.val.se kuvastavat hyvin maahan-
muuttokaupunginosien äänestyskäyttäytymistä. Alla on
graafit koko maan ja erään Husbyn alueen äänistä  2014 .
Punavihreiden äänitulos
Husbyssä lähentelee 90
prosenttia.

Public Domain

16 Meidän Maa 1/2015


