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Jos arvostat 
EU:n läpinäkyvyyttä,
klikkaa
tykkää-painiketta.

L
issabonin sopimus on
täällä! Kädet ilmaan
Pallakselta Palermoon!

Noin kuului kollegan
tilapäivitys tiistaina joulu-
kuun ensimmäisenä päivänä.
Ja tilapäivityksestä kun on

kyse, hihkaisu oli tietenkin
Facebookissa, tuossa sosiaali-
seksi mediaksi kutsutussa
kaveri-stasissa.

EU:n Lissabonin sopimus
tuli voimaan tiistaina. Tuol-
loin en vielä aivan riittävästi
osannut arvostaa sitä.

Mutta kaikki muuttui keski-
viikkona.

KESKIVIIKKO oli Suomessa ja
Ruotsissa tietämisen vapau-
den päivä, sillä 2. joulukuuta
1766 tuli voimaan maailman
ensimmäinen julkisuuslaki.
Lain takana oli Anders Chyde-
nius, valtiomies Sotkamosta.
Hän oli yksi Ruotsi-Suomen
merkittävimpiä poliitikkoja.

Keskiviikkona Anders Chy-
denius -säätiö, Helsingin
Sanomain säätiö ja Dagens
Nyheter -sanomalehti järjesti-
vät Tukholmassa Chydeniuk-
sen henkisen perinnön kunni-
aksi seminaarin. 

Siellä kuultiin kiinnostavia

median itsesäätelystä ja Suo-
men sananvapautta uhkaavas-
ta suunnitelmasta kaventaa
tiedotusvälineiden lähdesuo-
jaa. 

Ja ihan totta, seminaarin
kahvitauolla Ruotsin kansallis-
museossa kansanedustaja
Jacob Söderman puhui erit-
täin kiinnostavia Lissabonin
sopimuksesta.

JACOB SÖDERMAN oli Euroo-
pan parlamentin ensimmäi-
nen oikeusasiamies niihin
aikoihin, kun EU:ssa keksittiin
alkaa puhua läpinäkyvyydestä
mutta ei vielä tiedetty, mitä se
tarkoittaa.

Söderman tietää. Myös sen,
että vaikka avoimuus EU:ssa
on kasvanut, se voi helposti
myös vähetä. ”Tunnelma on
nyt ankeampi”, hän sanoo.
”Pari maata on erittäin synk-
kiä näissä asioissa. Puolalaiset
ja tšekit olivat vetäytyä koko
peruskirjasta.”

Hyvä, että eivät vetäyty-
neet. Erityisen iloinen Söder-
man on Lissabonin sopimuk-
sessa siitä, että EU voi liittyä
Euroopan neuvoston ihmis-
oikeussopimukseen.

”Tosin tanskalaisten vaati-
muksesta kunkin jäsenmaan
on ratifioitava se erikseen.”

Ja kun ihmisoikeussopimus
tulee voimaan, sitä voidaan
ryhtyä valvomaan. Silloin
EU:n virkamiehetkin voivat
saada sananvapauden. 

”JOS virkamies haluaa kirjoit-
taa artikkelin EU:n toimin-
nasta omalla alallaan, on
siihen saatava tällä hetkellä
esimiehen suostumus. Ja jos
artikkeli ei ole mieleinen,
esimies estää sen. Tämä on
tietenkin kansalaisille väärin,
sillä heillä on oikeus tutustua
virkamiehen näkemykseen
asiasta”, Söderman sanoo.

Jos ja kun EU on mukana
ihmisoikeussopimuksessa, voi

esimerkiksi virkamiesten
ammattijärjestö vaatia virka-
miesten ennakkosensuurin
poistamista.

Ja tietenkin Lissabonin
sopimus tuo EU-kansalaisille
sellaisia ylellisyyksiä kuin
perusoikeuden hyvään hallin-
toon ja oikeuden saada omaa
asiaa koskevat asiakirjat näh-
täväksi.

HEI Palermo, moikka Pallas!
Käsi alkaa nousta. Voisin
klikata tykkää-painiketta
Lissabonin sopimuksen Face-
book-sivulla.

Jos sellainen olisi. Löytyy
vain tanskankielinen ryhmä
Lissabon Traktaten. Ja sekin
vastustaa sopimusta. Jäseniä
on 27.

Täytyy tyytyä tykkäämään
kollegan tilapäivitystä. En ole
ainoa.

Kiitos Lissabonin veteraanit
2009–2009, on joku kirjoitta-
nut.


