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Vasemmistoliiton puheenj~htajaSuvi- Arnie
Siimes kiittilii EU;n tuoretta perustuslakiil
stirn, ettiisiilien,otetaan mukaan kansalais-
ten perusoikeudet.

- Nainniimii asiat rupeavat vahitellen
nousemaan saman' poydiin reunalle, Jolla
markkinaorientoituneisuus ja kilpailupoli~

, tiikka ovat olleet, Siimes SanDO,
" Suomen eduskunnanasettlmiista tavoit-

teista Siimes toteaa viikonvaihteessa EU:n

perllstuslak:ikokou~essa jiiadyn,'Hiig pe-
riiiinlruuluttaakin ylipiiiitiiiin 'varhalsempaa
heriliimista kan~allisia oikeuksia puplustetta- '

essa.' ,:'C";'

- EU-asioissa on olennaista, ettii edun-
valvonnasta huolehditaan ajoissa. Niin on
myos perustuslain jiilkeisessaeliimiissa:Po-
liittista debattia pitiiii kayda ajoissa. Ei vasta
loppusuoralla.
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PlayFair -kampanjavaatiireiluutta
olympiavaatteisiin

Udmurtiassapelon ihruJpiiri. SIVU 13

. SIVU 6

Portugalilaisfanit juhlivat jalkapallon EM-kisojen jatkopaik-
kaansa kuin mestaruutta. LKlAFP

portugaIissanousikisahuuma
Espanjankaadosta . SIVU 16

TUL onnistui tavoitteessaan saada 10 000 osanottajaa 85-vuotisjuhlatapahtumaansa Oulussa.
lIoinen viikonloppu huipentui paiijuhlaan ja. sic; edeltaneeseen paraatiin. HaMUHunne Jom Donner.

Sodankyllissapalkittu
. JorQponner:,

Suomion
keskiluokkainen
jatasapaksumaa. SIVU 10LK
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Tiistai

22. kesa-
kuuta
2004

26. viikko

Nimipaivat
. Tanaan:

Paula, llina, Pauliina.
Huomenna:

Aatto, Aam, Aadolf.

.Saa-
Tristaina matalapaine sa-
teineen saapuu Suomeen
etelasta. Saa. on. tuiilista,
enimmakseen pilvistii ja
ajoittain sateista koko
maassa, myos voi ukkos-
taa. . Paiviilampfitifa on
alempi kuin maanantaina.

Suomenlahti, Pohjois-
Itameri,. Ahvenanmeri ja.
Saaristomeri: Voinristuvaa
liinnen puolelle kaantyvaa
tuulta, kovan tuulen toden-
nakoisyys60 %.

Pohjanlahti: Voinristu-
vaa pohjoisen ja liinnen
viilille kiiantyvaa tunlta,
kovan tunlen. todennakoi-
SITS60.%.

Juhannus-
viikol/a

Kansan Uutiset
ilmestyy ti 22.6.

ja ke 23.6.
Viikkolehti

to 24.6.
I

! . Torstaina 24.6.

I

' . toimitus ja konttori
suljetaan klo 14.

I

I,,
I

Hyviiii
Juhannusctal

www.kansanuutiset.fi

Olympiavaatteissa
nakyymyos
lapsityovoimaa
PlayFairpenaareilumpaatuotantoa
Elokuussa kayilivissiiAteenan

olympiaIaisissa kilpaillaan

paljon myiis sellaiset

urheilutamiueet paallii, joiden

valmistuksessa on poljettu

tyOliiisten oloja esimerkiksi

lapsityiivoimaa lciyttiimaIHi.

MURA RAUHAMAKI

Nain sanaakansainviilinen Play
Fair at the Olympics -kampanja,
joka koostuukansainviilisistii am-
mattiliitoista ja kansalaisjiiIjes-
t6istii. Kampanjassa vaaditaan
reilummin tuotettuja kisapul<inei-
ta Ateenan ja muidenkin olympi-
.alaisten kilpailukentille.

Urheilijat edustavat itsensa ja
maansa lisaksi olympialaisissa

. myos sponsoreitaan kuten lenk-
kareiden ja verryttelypukujen val-
nristajia. . Kansainviilisen . Play
Fair at The Olympics ~kampanjan
mukaan naiden pukineiden tuo-
tannossa on mukana useita moni-
kansa1lisia jatteja, jotka usein
polkevat tyontekijoidensa oikeuk-
sia esimerkiksi kiiyttiimiillalapsi-
tyovoimaa, teetattamiilla ylitoita
ja maksamalla nrinikokoista palk-
kaa.

Maa1iskuussa kiiynnistynyt ja
Ateenasta 2004 Pekingiin 2008
toinrintansa tiihtiiava Play Fair ei
ole boikotti vaan pikemnriukin
hauke monikansa1listen firmojen
tyontekijoiden paremmalle kohte-
lulle. Kampanja on yksi osa mOo
nikansa1lisia tekstiiliyhtioitii kos-
kevassa haukkeessa, iota urheilu-
vaatteita koskeva kampanja tu-
kee. Play flair -projektissa tiihtai-

Imena on.koko urheiluvaateteblli-
sundell kattava globaa1i sopilnus,
jouka kautta vahvistettaisiin kan-
sainviilisen tyojiiIjeston ILO:n
maarittamat, tyopaikkojen peru-
soikeuksiin pohjautuvat tyoolojen
nrinimistandardit. Tuloksia hae-
taan ja on saavutettukin yhtiOiden
edustajien kanssa kaytyjen neu-
votteluiden sekii useissa maissa
ympiiri maailmaa tapahtuneiden
mediaspektaakkeleiden kautta.
Esimerkiksi nayttelija Minnie
Driver tempaisi kampanjan hy-
vaksi vaihtoehtoisen muotinay-
toksen.

Keinona
neuvottelut

Urheilujattien kanssa kiiytiivis-
sa neuvotteluissa haetaan muun
muassa kampanjan edustajille oi-
keutta piiiistii seuraamaan moui-
syisen tuotantoverkoston a1im-
man asteen eli vaatteita ompele-
vien tyoWsten tyooloja ja saada
keskustella heidan kanssaan.

Kansainvalisen ammattiliiton ITGLWF:n aktiivit Doug .Miller
(oik.) ja Steve Grinter kaviiisivat Suomessa vaJottamassa Play
Fair -kampanjaa SASKilie ja Kemianliitolle. HUn<!\a"hanmalO

- Aiemnrin on ollut vaikeaa
saada ylikansa1liset yritykset pu-
humaan naistii asioista ammatti-
yhdistysten kanssa. Ennemnrin
ne oval keskustelleet kansalais-
jiiIjest6jen edustajien kuin am-
mattiyhdistysten kanssa. Eivatkii
he ole kertoneet'meille aiemnrin,
nrissa tuotteiden va1nristus tapah-
tun, Suomessa kampanjan parissa
viime viikolla kiivaissyt Doug
Miller ITGLWF:sta eli internati-
onal Textile, Garment and Leat-
her Workers Federationista tulkit-
see. Suomessa Kenrian1iitto on
taman kansainviilisen arnmattilii-
ton jasen.

Play Fair:n kautta on saatu esi-
merkiksi yksi kampanjan koh-
teista, Mizuno, lupautumaan ta-
paamaan kampanjan edustajia
neljiisti v1.lodessa. Play Fairissa
penataan.myos Kansainviilista
.- -'ikonriteaa satsaamaan

iii:;prosenttirahavirrastaan
.upUkineteollisuudentyoo-

lojl>:tlpariU1tarniseen,mutta neu-
vottelutkonritean kanssa eivat
ole ainakaan viela edistyneet.
Olympiakonritean toivotaan va-
hintaan osoittavan ymmiirrystii ja
nrieluiten aktiivista tukeakin
kampanjoimtille. Tosin puheli-

nritse Brysselistii tavoitetun Dun-
can Pruettin - joka on kampan-
jassa Vakl:n eli Vapaiden arnmat-
tiyhdistysten kansainviilisen Iii-
ton edustaja - mukaan Kansain-
viilinen olympiakonritea on vii-
meeksi ilmoittanut, ettei se halua
keskustella asiasta kampanjan
kanssa.

Historiallinen

projekti
Kampanjoinnin kohteiksi

"musta11e listalle" oval Mizunon
lisaksi piiiisseet tutut brandit
Asics, Fila, Kappa, Lotto, New
Balance, Puma ja Umbra. Listal-
la oval myos kuluttajalle tunte-
mattomammat viilikadet tai isom-
pieIi'fumojen alapuolella olevat
varsinaiset tuottajat Li & Fung ja
POll Chen. Esimerkiksi Kappalla
ei ole onria tehtaita, vaan Li &
Fung tuottaa sille vaatteita Kap-
pa-logolla. Myos niin sanotulla
"kiisiaan jo hieman pesseiden"
yhtioiden lista11aon kolme tuttua
merkkia: Adidas, Nike ja Ree-
bok. Doug Millerin mukaan kam-
panjassa ei ensisijaisesti keskity-
tii tiihan kolmikkoon, silla nama
jatit ovatjo monivuotisten, medi-

an siivittiinrien painostuskam-
panjoiden jiilkeen parantaneet
jonkin verrall tyOlaistensa GIoia.

Play Fair on Millerin mukaan
. historiallinen projekti, silla sii-
hen on labtenyt mukaan niin
kansainvalisia arnmattiliittoja
kuin kansalaisjiiIjest6jakin.

Ammattiliitoista kyydissa on
kahdentoista kansainviilisen am-
mattiliiton muodostelma Global
Unions. Vakl:n jiisenjiiIjest6ina
mukana oval suomalaisista am-
mattiliitoista maarnme kaikki
kolme suurinta arnmattiliittojen
keskusjiiIjestoii, SAK, STTK ja
Akava.

KansalaisjiiIjest6jen puolelta
projektia vaantiivat kansainviili-
nen avustus- ja kampanjaorgani-
saatio Oxfam seka kansainviili-
sesti tyontekijoiden olojen paran-
tanrista vaativa Clean Clothes.
Laajemmassa monikansa1lisia
tekstiiliyhtioita koskevassa hank-
keessa on yhteistyokumppanina
ja toisena paarahoittajana myos
Suomen Ammattiliittojen Soli-

,.,.
j
j
i

I

1
i
I

ESAMAKINEN

SoihdunkantajaCoca-Colanarmosta

Olympiatuli kiertiiii maailmaa
perinteiseep tapaan ennen
Ateenan olympialaisia. "Vie
soihtua, yhdista maai!ma" on
tamankertaisen kiertueen tee-
mana. Helsinkiin tuli saapuu
heinakuun alussa.

Suomen soihdunkantajat on
valinnut Coca-Cola Finland.

Mukana valinnoissa on ollut
myos elektroniikkajatti Sam-
sung. Helsingin kaupunki ja
Olympiakonritea.

Olympiakonritean piiiisih-
teeri Jouko Purontakanen
selventili asian ytimen olym-
piakonritean nettisivulla.

- On kunnia saada vastaa-
nottaa soihtu, joka edustaa
olympia- aatteen universaalia
voimaa.
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Play Fair -kampanjan edustajat ovat tehneet nayttavia mediastunt-
tela err puolilla maailmaa vaatien huomiota urheiluvaatteita val-
mistavien tyolaisten oloihin. Kuvan mielenilmaus tapahtui Sydne-
yssa, AustraJiassa Oxfam-jarjeston edustajien toimesta.

daarisuuskeskus SASK. Toinen
paarahoittajista ja yhteistyo-
kumppaneista on Hollannin kes-
kusammattijiirjestO FNV. SAS-
Kin lisaksi Suomesta on yhteis-
tyokumppanina hankkeessa ollut
Tekstiili- ja vaatetustyovaen liitto
Teva, joka fuusioitui kesiikuusta
labtien Kemianliittoon.

Harjoittelua
palkatta

Vaikka eteenpamon monty, on
SASKin ja Kemianliiton IDona
kampanjan parissa vierailulla
kayneilia ITGLWF:n brittiher-
roilia Doug Millerilla ja Steve
Grinterillii karua sanottavaa
tekstiilityOliiistenoloista. Arviol-
ta 80 prosenttia maailman tekstii-
leistatuotetaankehitysmaissa. '

~ Suuressaosassaolympialai-

sissa kaytettavien urheilupukinei-
den va1mistuksesta on lapsityo-
voimaa mukana. Mii.ii.riislii.on
vaikea esittaa tarkkoja arvioita,
silia yhtioilia on isot, labyrintti-
mIDgettuotantoketjut. Esimerkik-
si Intian tuotantoyksikoissa tapaa
kahdeksanvuotiaitakin lapsia
leikkaamassa kangasta. Joiliekin
heista ei makseta pa1kkaa oIlen-
kaan, silia he oval "onnekkaassa"
asemassa harjoittelijoina. Bang--
ladeshissa puolestaan arviolta 20
prosenttia tyOliiisista oli alaikiii-
sia, kunnes 90-luvun voimakkaat
boikottiuhat vaikuttivat myontei-,
sesti asiaan, Miller valottaa.

Grinter puolestaan kertoo Fl-
FAn puuttuneenheti tyOliiisten
oloihin, kun mediaan vuoti kuva
pienislii. pakistanilaisista lapsista
ompelemassa kiisin jalkapalloja,
joissa nakyi FIFAn logo.

-'-~ '- ~,

Nike kulkee Sl10men
joukkueen jaloissa
SHameD Olympiakomiteasta pu- Se on helppoa jonkun ulkopuoli-
helimitse tavoitetetut paasihteeri 'sell tulla sanomaan. Toisivat
Jouko Purontakanen ja yhteys, meilie fyrkkaa ne ammattiliitot,
paillikko Pirjo Puskala eivat 01- joilia on silii.niin, etta ranteita pa-
loot viola kuuIleet Play Fair - kottaa. Kylla me sitton varmasti
kampanjasta. ostetaan sellaista tuotetta, joka

Puskalan mukaan SHameD heiliekin kelpaa.
joukkueen edustusasut Ateenaail Toimittajan selittaess;;, etta ky-
oli jo Iyotylukkoonennen kysei, seessa ei ilmeisesti olekaan boi-
sell kaIDPanjana1kua., Joukku- kottikampanja, Purontakanen
eeimne suurin sponsori on Clique keskeyttii.ii.;
jasen kautta myos Craft. Lisaksi - No mutta turha tulla neuvo-
suomalaisia urheilijoita nabdaan maan, kun kyllii.tassa osataan itte
kisoissa Voglian, Turo Taylorinja toimia. Than kiisittamaton labes-
Mantereen,- kenkatehtaan puki- tymiskulma. TUlisivat meidan
neissa: Play Fairin~'mustan lis- kanssa keskustelemaan.
tan" va1mistajista, login jo paran- Toimittajan selittaessa, ettei
nuksia tehneenii. 'toissijaisena Suomen Olympiakomiteaa syyte.
kohteena, on mukana'Nike;' Iii.kampanjassa nyt_yhtaan mis-
, HaastattelunyhteydessaPuron- taiin, mies vastaa;
takanen kuu!ee toimittajankautta - Milii. vaihtoehtoja? Tulkaa
kampanjan teemoista ja siitii, etta, esittamaan meilie vaihtoehtoja.
projektissa yritetaiin vaikuttaa urC Katotaanko tassa samalla tavalla
heiluvaatteita va1mistavien furno-' kaikkia: muitakin suomalaisia,
jell kanssa kaydyilla neuvotteluil- jotka ostaa tuotteita? Tai meidan
la tyoliiisten olosuhteisiin suora- kauppoja, jotka tuotteita myyvat?
naisen boikotoinnin sijaan. Seli- Siellaban se tapahruu. Milii.tassa
tettaossa PurontakaseIle, etta nyt yksi olympiajoukkue, joka on

c SHameD joukkueenkin jaloissa siis yksi ostaja ja jouruu hankki" '

kulkevat Niket ,oval kampanjan maan.itselle varusteet,niin siihen
"mustalla listalla", mutta eivaC kohdentarninen ,tUnruu,aika hu!-
ensisijaisena kohteena, mies tote-. ' 'Iulta. ' c' ,

" aa:iiriyneena: .<,C' Purontakanen sando kylla ynf-
.-'-Totta kai SHameD joukkue" martavansa k:ai1J.panjan tabtii.imet,

,,',"kayttaa niita (Niken . kenba).' mutta ei ymmarra, miten ne liitty-
Miksei me kaytettii.isi niita? vat olympiajoukkueisiin.

- - Onhan se ihan hullua, etta - Me ollaan lii.ssa osapuoli,
meilii. aletaari tassa rain°stamaan. jolla ei .ole,mitaiin tekenrislii. (asi-

an kanssa). Musta on ihan hyva
se asia, mislii. puhutaan, mutta
meidan, olympiakomitean, liitta-
mineD taban asiaan, se runruu ai-
ka hassulta. Kyl he voi niiitten
yritysten kanssa, jotka rulee joka
tapauksessa toimimaan ja ole-
maan esilia kisoissa, kylhan he
niihin voivat vaikuttaa paljonkin.

Yhteyspaillikko Pirjo Puskala
korostaa, etta kisavaatesopimuk-
set on tehty jo viime vuoden puo-
lella. Toisaaltahan kertoo tiedos-
taneensa, ettii Niken parissa on
kampanjaa kayty.

- Varmaan se on sitton meilia-
kin,etta me ollaan-pieni ja koyhii
maa tavallaan. On ajateltava
myos ylipaansa sitii; etta kuka
ylipaansa labtee subventoimaan
tiita (vaatteita), ettii meilie anne-
taan alennuksia. Niiiikin asiat ru-
lee varmasti huomioitavaksi sit-
ten.

Purontakanen kerIon, ena kam-
panjan edustajat voivat labestya
SHameD olympiakomiteaa ja ko-
mitea katsoo sitton, mitii se voi
tehda asian eteen.

- Mutta ei me aleta kylla syyt-
telemaan ketiian. Ne on isoja yri-
tyksia, joista olemme monella ta-
valla riippuvaisia. Vaban ajan
paasta me ollaan ilman kenkia,
jOg me aletaan tassa elamoimaan,
Purontakanen tarkenlaa viela.
(KU)

Nayttaakseen Play Fair -kampanjan saapumisen Kreikkaan, kampanja-aktiivit seisoivat kylttien
kanssa Ateenan Akropolis-kukkulalla. Kuvassa ammattiliittojen edustajina Ari Seger (SAK, Suo-
mi), Ulla Lindqvist (LO, Ruotsi) ja Plamen Dimitrow (CITUB, Bulgaria) seu Oxfam-jiirjestosta
Carolyn Blyth. . ,

PlayFairvastasaapumassaSuomeen
Varsinaisesti kampanjointia Play
Fairia ei olla vielii aloitettn Suo-
messa.

Play Fair:n suunnittelu ja mah-
dollinen kampanjointi on SHameD
ammattiliittojen solidaarisuuskes-
kuksen SASKin tiedottajan Juk-
ka Piiii.kkosen mukaan SASKin
jiisenjiirjesWjentehlii.va:

- JiirjesWt lienevat samoja,
jotka oval aiemmiukin osallisru-
noel Clean Clothes -kampanjan
toimintaan Suomessa.

Paakkonen maimtsee kampan-
jaR suunnittelun rulevan muun
muassa SASKin seuraavien soli-
daarisuuspiiivien ohjelmaan. Suo-
men olympiakomitean Paakko-
non toivoo ainakin olevan tietoi-
non kampanjasta ja sell teemoista
ja runnustavan niiden tarkeyden
seka urheiluvaateruotannon kyt-
kokset tyontekijoiden perusoi-
keuksiin.

- Kenties se voisi ottaa nama
kysymykset huomioon sponsorei-

~-~~-~ ~-----, -, '

ta ja vilinetoimittajia-~ill;tessaan.
Minimiodotus voisi,. tiety~.ti olla
so, etteivat kansalliset olympiako-
miteat ainakaan kiiy ampumaan
alas kampanjateemoja silia van-
halla hokemalla, ettei urheilua ja
politiikkaa saa sotkea keskenaan.
Eika myoskaiin sanomalla, ettei
olympia1iikkeella ole mitaan te-
kemista son kanssa, millaisissa
oloissa urheilijoiden vaatteet ja
vilineet maailmalla va1mistetaan.
(KU)

.'-' ~ "'--,"


