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Arvoisa Eurooppanuorten jäsenet,  

Kirjoitan teille, koska olen kiinnostunut toimimaan tämän järjestön hallituksessa. Olen 
gradua vailla oleva valtiotieteiden maisteri. Kiinnostuksen kohteeni on EU-politiikka ja 
Lähi itä. EU opinnoissa olen keskittynyt ulkopolitiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Olen 
eittämättä  kiinnostunut EU:sta ja minulla on hyvät lähtökohdat ymmärtää EU:n   
päätöksentekojärjestelmää ja historiaa. Olen innokas valokuvaaja ja kirjoittaja. Olen 
etenkin aktiivinen Twitterissä, jossa minulla on noin 1600 seuraajaa. Minulla on ollut 
suuri  kunnia saada kirjoittaa Lumi -teosta kirjailija, Seita Vuorelan kanssa. Lumi oli 
Finlandia  palkintoehdokkaana vuonna 2016.   

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien. EU-jäsenyyden 
hyödyllisyydestä on ollut paljon keskustelua ja ajoittain herää kysymys, olisiko 
Suomen ollut parempi pysyä unionin ulkopuolella. Minä kuitenkin haluaisin  rakentaa 
EU:sta liittovaltion, jonka tukipilareina olisi yhteinen puolustus ja  opetusjärjestelmä, 
sillä näillä kahdella sektorilla luodaan positiivista  nationalismia.   

EU:n pitäisi toimia ilmastonmuutoksen edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä  muille 
suurvalloille. Tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat  fossiilisista 
polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö,  energian 
säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon  pysäyttäminen, 
luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto  ja -kulutus. 
Ruuan ilmastovaikutuksia voidaan pienentää ohjaamalla tuotantoa ja  kulutusta 
kasvispainotteiseksi ja vähentämällä ruokahävikkiä. Liha- ja maitotuotteiden  tuotanto 
aiheuttaa suuret ilmastopäästöt, joten kasvisten ja kestävästi pyydetyn kalan  osuutta 
suomalaisten lautasilla pitää lisätä. Tätä valistamista voidaan toteuttaa  koulutuksen 
liittyvän ruokailun yhteydessä. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelu pitäisi olla kaiken päätöksenteon ja budjetoinnin perusta, 
niin  Suomessa kuin EU:ssakin.   

Lisäksi tulen ajamaan hallituksessa eheämpää Lähi-idän politiikkaa EU:lle, mikä 
eittämättä heijastuu Eurooppaan suuren pakolaisaallon muodossa. Lähi-idässä 
ongelmat  ovat monisyisiä, mutta geopolitiikka muuttui vuoden 1979 islamilaisella 
vallankumouksella Iranissa. Alueeseen on tämän tapahtuman jälkeen 
institutionalisoitunut poliittinen islam mikä on ongelmallista muun muassa terrorismin 
muotona. EU:n tulee puolustaa ihmisoikeuksia, vapaita ja reiluja vaaleja sekä 
sananvapautta kaikkialla, mutta eritoten Iranissa, jossa teloitetaan maailmassa eniten 
ihmisiä ja jonka proxi-sodat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä Syyriassa, Jemenissä ja 
Irakissa. Myös tulen tekemään työtä sen eteen, ettei Iranin papisto saavuttaisi 
tavoitettaan,  eli hankkisi ydinasetta.   

Kunnioittavasti,   

Bijan Rezai Jahromi  


