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Hallituksen tarkoituksena on heikentää Posti Oy:tä yksityistämistä varten
Monissa päätöksissä, jotka koskevat kansalaisten peruspalveluita, hallitus käyttää samoja argumentteja:
"yleispalveluiden modernisointi" ja "taloudellisesti kannattava". Aina myös sopivan tilanteen tullen hallitus
vetoaa johonkin EU-direktiiviin, joka "pakottaa tekemään" tiettyjä toimenpiteitä. Aika usein totuus on se,
että kaksi ensimmäistä argumenttia tarkoittavat yksinkertaisesti julkisten palveluiden yksityistämistä ja
"direktiiviargumentti" on se, jolla hallitus yrittää sanoa, ettei se ole sen oma vika, vaan että päätöksiä on
pakko tehdä, "koska meitä käsketään". Tämä kolmas perustelu muistuttaa henkilöä, jolla on heikko
itsetunto ja joka on patologinen valehtelija, joka aina syyllistää muita, eikä osaa kantaa omaa vastuutaan.
Sairasta touhua.
Nyt hallituksella on taas tarkoitus heikentää Suomen valtion omistamaa Posti Oy:tä niin, että pikku hiljaa
Postin toiminta luovutetaan yksityiselle yritykselle. Eli taas Suomen valtion omaisuutta, joka sisältää
vuosien investointeja ja tietotaitoa, annetaan ilmaiseksi yksityiselle taholle. Käytännössä meiltä
suomalaisilta ryöstetään se, mitä me omilla verorahoillamme olemme rakentaneet ja kehittäneet. Yhtiö,
joka tuottaa tällä hetkellä meille kaikille vain voittoa.
Kolme viikkoa sitten Liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti maaseudulle viisipäiväistä postinjakelua, joka
ensi katsauksella näyttää hyvältä, varsinkin kun aiemmin puhuttiin vain kolmipäiväisestä postinjakelusta.
Kuitenkin ehdotuksesta käy ilmi, että Viestintävirasto ei pysty valvomaan eikä takaamaan, että jakelu
toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Edelleen kaupungeissa Posti voi harventaa päiväpostin jakelun kolmipäiväiseksi. Kuten yleensä, hallituksen
päätöksille on tärkeää, onko asia taloudellisesti kannattava, ja hallitus tahallisesti unohtaa
suomalaistenlailla säädetyt oikeudet. Tässä on hyvä muistuttaa, että EU:n postidirektiivin vaatimus keräilyja jakelutiheyden osalta on hyvin selkeä, kun se sanoo, että yleispalvelu tulee taata vähintään viitenä
päivänä viikossa. SKP:n Jyväskylän piirijärjestö myös kannattaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n
ehdotusta sanomalehtien liittämisestä yleispalveluun.
On myös hyvin vastuutonta, että uusi lakiesitys edellyttää osoiterekisterin luovuttamista Postin kilpailijoille,
mikä tarkoittaa sitä, että Posti antaisi yksityisille postiyrityksille tärkeitä tietoja, joiden avulla se voivat
kilpailla Postin kanssa. Sen lisäksi, että viimeksi postilakia muutettiin niin, että kuka vain voi perustaa
postiyrityksen ilman minkäänlaisia lupia vain ilmoittamalla aikomuksestaan Viestintävirastolle, mikä
tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi halutessaan saada suomalaiset tärkeitä yksityisiä tietoja. Taas kerran
Suomen hallitus kohtelee meitä suomalaisia ihan kauppatavarana.
Hallituksen tarkoituksena on heikentää Postia niin, että lähitulevaisuudessa koko postinjakelu on yksityisten
käsissä. Tiedämme myös, että sitä seuraava askel on se, että ne aluksi pienet postifirmat häviävät, ja joku
ulkomainen yritys tulee hoitamaan meidän suomalaisten postia. Ja verorahat jäävät johonkin hyvin
säilytettyyn postilokeroon ulkomailla sijaitsevassa veroparatiisissa.
Tällä kannanotolla SKP:n Jyväskylän piirijärjestö antaa PAU ry:lle tukensa taistelussa Postin säilyttämiseksi
Suomen valtion käsissä, ja myös ilmoittaa olevansa valmis yhdessä taistelemaan kaikilla keinoilla tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.

