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VAPAA Venäjä?
KEVÄÄN

ensimmäisen numeromme teema on Venäjä.
Emme yritä hotkaista ja sulatella valtavaa ja
monikulttuurista Venäjää suupalana saati edes ratkaista
mitään ongelmaa tyyliin Venäjä, Venäjä, Venäjä. Vaikka kulttuurinen yhteenkuuluvuutemme on rakennettu monin tunnesäikein puhumattakaan historiasta, nykyisyyden haasteet
olisi kohdattava – niin heillä kuin meillä. Siinä auttaisi kieli.
Erilaisia Venäjän ja Suomen tulevaisuusstrategioita kuitenkin tuotetaan paljon. Suomen eduskunta hahmotteli muutama
vuosi sitten kolme skenaariota vuoden 2017 Venäjästä. Vuosiluvun valinta viittaa tietenkin Suomen ja Venäjän maantieteelliseen ja – joskus – kohtalonomaiseen yhteyteen. Lokakuun vallankumouksesta ja
Suomen itsenäistymisestä
tulee kuluneeksi tuolloin 100
vuotta.
Andrei Tarkovskin elokuvan munkki Rublev kohtaa
1400-luvun Venäjän rujon
todellisuuden luostarin muurin
ulkopuolella, mutta kykenee
kaiken kokemansa ja näkemänsä jälkeen luomaan värikylläisiä, harmonisia ja hyvyyteen
uskovia Kolminaisuuden ikoneja, jotka puhuttelevat yhä.
Pietari avasi Venäjän ikkunan
Eurooppaan suuressa Pohjan sodassa. Katariina Suuri oli kiinnostunut valistuksen filosofiasta, ja moderni alkoi tunkeutua myös Venäjälle. Nils Torvalds,
tämän numeron yksi kirjoittajistamme, kuvaa Muodonmuutoksia – Venäjän pitkä vuosisata 1900 – 2008 -kirjassaan valikoivan jälkeenjääneisyyden politiikan ja moderniin pyrkivän
suurvallan nousun alkuvaiheita ja kuinka ”raakalaismaiset sodat paljastavat kehnon ja kestämättömän.”
Lenin arveli vallankumouksen olevan helpompi aloittaa
Venäjällä kuin lännessä, mutta etenemisen puolestaan olevan
lännessä helpompaa kuin Venäjällä. Miten oikeassa hän olikaan. Mutta onko mikään Venäjällä helppoa? Takaisin tulevaisuusstrategioihin.
Ensimmäisessä strategiassa nähdään Venäjän mahdollisuudet nousta energiaosaamisella globaaliksi vaikuttajaksi, toisessa puolestaan monipuolistuvaksi mosaiikki-Venäjäksi, jolloin

demokratiakehitys ja siteet Eurooppaan vahvistuvat. Kolmannessa sen kehityskulku nähdään vahvojen vallan Venäjäksi,
josta esimerkiksi putinismin arvostelijat varoittavat. Nämä erilaiset kehityskulut heijastavat hyvin erilaisten arvioiden ja näkemysten kirjoa, joita meillä Venäjästä on, ja jotka välittynevät
myös lehtemme Venäjää käsittelevistä artikkeleista.

TOSIASIA

lienee kuitenkin se, että paljon myönteistä tapahtuu niin valtiossa kuin kansalaisyhteiskunnassakin - vaikka kriittiset huomautukset
oikeusvaltiokehityksen hauraudesta ovat täyttä totta. Valtiotieteen tohtori Pekka Sutela sanoo, että Venäjällä käytävä
talouspoliittinen keskustelu on avoimempaa ja
ammattimaisempaa kuin koskaan aikaisemmin.
Hän peräänkuuluttaa suhteuttamista.
Mutta myös pimeitä nurkkia on valaistava.
Novaja Gazetaa julkaistaan nykyään myös suomeksi taskukirjana. Siinä on esitelty esimerkiksi
tutkivan journalismin keinoin Putinin ystävien
liiketoimia, joilla on yhteytensä myös Suomeen.
On hyvä muistaa myös, että Venäjän talous on
tyypillisesti raaka-aineriippuvaisen maan taloutta. Energiasektori kuitenkin työllistää vain vähän
– vajaan kaksi prosenttia työvoimasta. EU-maissa
on pienyrityksiä 45 tuhatta asukasta kohden,
Japanissa 50 ja Yhdysvalloissa 75. Venäjällä
kuitenkin vain seitsemän. Aikamoinen urakka
kiinniottotaloudelle.
Vapaa Venäjä -laulussa keisarit eivät enää hoivanneet eivätkä veriset julmuritkaan. Kuitenkin neuvostoaika
kahlitsi vapauden. Kun läntinen perinne huutaa minä, minun, minulle – itäinen ei lausu minää lainkaan. Ehkäpä siksi,
että yksilöä samalla tavalla kuin meillä, ei vielä ole, sillä se sulautuu jumalaan, luontoon ja aikaan.
Andrei Tarkovskin vapauspohdinnoissa yhdistyvät venäläiseen tapaan idän ja lännen perinne:
- Voidakseen olla vapaa, ihmisen pitää vain olla sitä kysymättä siihen keneltäkään lupaa. Pitää olla näkemys omasta
kohtalosta ja seurata sitä alistumatta ja olosuhteille periksi
antamatta…Vapaus on sitä, että opimme olemaan vaatimatta
mitään elämältä ja ympärillä olevilta ihmisiltä, ja sen sijaan
vaadimme itseltämme ja annamme omastamme: vapaus on
uhri rakkauden nimessä.

Venäjällä käytävä
talouspoliittinen keskustelu
on avoimempaa ja
ammattimaisempaa kuin
koskaan aikaisemmin.
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Aktivismia ja
turvallisuuspolitiikkaa
Tämän lehden pääteema on Venäjä, mutta ison naapurin lisäksi luomme
katsauksen muihin Ytimelle olennaisiin ja tuttuihin aihealueisiin.
Lehti avautuu sarjalla turvallisuuspoliittisia artikkeleita. Juttua
Suomen somalialaisten arjen turvattomuudesta täydentää professori
Juha Suorannan puolustus maahanmuuttajien kouluttamisen puolesta.
Eeva Tamminen tuo esille kännykkäteollisuuden suhteen matkapuhelinten turvallisuutta kartoittaviin tutkimusohjelmiin.
Perinteisempiin rauhanliikkeen aiheisiin tehdään katsaus muun muassa
Laura Lodeniuksen kirjoittamassa arviossa SDP:n työryhmän turvallisuuspoliittisesta esityksestä. Suomen ulkopolitiikan kuumaa perunaa, Afganistania, tarkastellaan maan sotatilanteen kehittymisen kautta.
Numerossa pureudutaan myös laajasti suoran toiminnan aktivismiin sen
monissa eri muodoissa. Saara Luoman, Aseistakieltäytyjäliiton ja Oikeutta
eläimille -järjestön jutut antavat hyvän kuvan siitä, mitä asialleen omistautuneet ihmiset voivat saada aikaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Palaamme myös joulukuussa järjestettyyn Kööpenhaminan kokoukseen
kahden jutun verran. Mikael Böökin artikkelissa perehdytään YK:n ilmastokokouksen varjossa järjestettyyn kansalaistapaamiseen, jonka tulokset
olivat virallisia neuvotteluja lupaavammat. Mikko Sauli sen sijaan tekee
katsauksen virallisten neuvottelujen sisältöön ja vaikutukseen maailmantaloudessa. Myös EU:n talousongelmia ja verotusta käsitellään usean
sivun verran.
Venäjä-kokonaisuutemme sisältää niin Arja Alhon haastattelun Pekka
Sutelan kanssa kuin Nils Torvaldsin laajan analyysin Venäjän historiasta.
Muut artikkelit käsittelevät suomalaista ja venäläistä kansalaisaktivismia,
venäjän opiskelua, abortteja Venäjällä ja venäläistä taidetta.
Lehden lopussa katsotaan tarkemmin Atlantin toiselle puolelle.
Kalevi Suomela tarkastelee esseessään uudenlaisen maailmanjärjestyksen nousua, ja John Pilgerin jutussa kritisoidaan Hollywood-elokuvien
propagandaa. Lehteemme myös sisältyy tammikuussa kuolleen yhdysvaltalaisen rauhanliikkeen jättiläisen, Howard Zinnin, kirjoitus kansalaisliikkeiden mahdollisuuksista.
Tuttuun tapaan mukana on myös kirja-arvosteluja, kolumneja ja
paljon muuta.
Antoisia lukuhetkiä!
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(Rauhaa kohti -lehden 83. vuosikerta)
PAINOPAIKKA Miktor Oy
ISSN 0356-357X

YDIN on Kultti ry:n jäsenlehti. Lehti pidättää itsellään oikeuden käsitellä sille toimitettua
materiaalia. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisussa sattuneesta virheestä
rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset 14 päivän kuluessa.
IRTONUMEROITA: Akateeminen kirjakauppa (Helsinki keskusta, Iso Omena, Itäkeskus,
Tapiola, Oulu, Turku, Tampere), Rosebud (Helsinki) ja Stockmann (Helsinki).
Ydin-lehti on vuonna 2009 saanut ulkoasianministeriöltä kehityspoliittista tiedotustukea
näitä aihepiirejä koskevien artikkeleiden julkaisemiseen.

Olympiahengessä
köyhiä vastaan
YDIN

Rauhaa ja rakkautta
Naton kanssa?

Vancouverin olympialaisten aikaan uutisotsikoissa näkyi
Suomen joukkueen surkea menestys. Uutistoimituksissa
meni kokonaan ohi olympialaisten kaupunkiin tuomat
jännitteet, jotka olivat kovin olympiahengen vastaisia.
Olympialaisten aattona kaupungissa järjestettiin historiallisen suuria mielenosoituksia, jotka protestoivat veronmaksajien rahojen tuhlaamista samaan aikaan, kun alueen
köyhien ja alkuperäiskansojen asema on heikoilla.
DemocracyNow!-ohjelman ja paikallisten mediaosuuskuntien mukaan sadat perheet menettivät asuntonsa olympiakylän alta. Pelkästään turvajärjestelyihin kahden viikon
aikana upposi lähes miljardi euroa. Kritiikkiä on herättänyt
myös järjestäjien sensuuri – olympiarahaa vastaanottaneet
taiteilijat eivät saaneet sanoa mitään kriittistä kisojen aikana.
Sama ilmiö on toistunut monissa muissa olympiakaupungeissa. Lontoossa kahden vuoden päästä järjestettävät kesäolympialaiset ovat muuttaneet perinteisesti työväenluokan
ja siirtolaisten asuttaman Itä-Lontoon ilmettä ja väestönrakennetta, kun suursijoittajat ovat ostaneet kokonaisia kortteleita kerrallaan. Al Jazeera -kanava raportoi Rion aloittaneen
mittavien turvajärjestelyjen suunnittelun, joissa kaupungin
slummien, faveloiden, ympärille rakennetaan tarkoin vartioidut muurit “ekologisiin syihin” vedoten.
Katso juttuun liittyviä videoita Ytimen nettisivuilla:
ydinlehti.fi/blog.

Ydin taisi missata jonkun tärkeän palaverin, sillä yhtäkkiä
Suomen ulkopoliittisen johto päästelee virallisia rakkaudentunnustuksia Natolle. 4. maaliskuuta Suomen ulkoministeri
Alexander Stubbin Nato-seminaarin avajaispuheen mukaan
Suomi on ollut ”kahden vuosikymmenen ajan avoliitossa”
sotilasliiton kanssa. Seminaarin aattona Sadankomitea muistutti, että Nato on sotilasliitto eikä rauhanrakentaja. Tänä
vuonna yhdeksän vuotta täyttävä Afganistanin ISAF-operaatio on epäonnistunut surkeasti kriisinhallinnassa Afganistanissa. Vuonna 2009 maassa kuoli yli 2000 siviiliä, joista kolmannes menetti henkensä suoraan Naton ja sen liittolaisten
operaatioiden uhrina.
Suomen kansan yleinen mielipide on selkeästi Nato-jäsenyyttä vastaan, ja Helsingissä seminaarin aikaan järjestetyt
mielenosoitukset olivat osoitus tästä.
Tämän vuoksi Ydin toivoisikin nuorekkaalta ulkoministeriltä nuorekkaamman ja tarkemman vertauksen käyttöä – Nato
on Suomen ulkopoliittiselle johdolle enemmän ’a friend with
benefits’ kuin minkäänlainen rakastettu avopuoliso.
Lue lisää Natosta ja Afganistanista sivulla 17.

Tammisaari saa uuden
mahdollisuuden
Ytimen viime numerossa uutisoitu Tammisaaren synnytysosaston pelastamiseksi perustettu kampanja jatkuu. Tammisaaren naapurikunnat Hanko, Raasepori ja Inkoo ovat selvittämässä, onko ynnytystoiminnan jatkaminen mahdollista.
Kampanjan mukaan tahtoa ja yhteistä näkemystä on, mutta
pelkona on HUS:n yhteistyöhaluttomuus. HUS omistaa kiinteistöt ja hallinnoi koko sairaalaa, ja HUS:n pitäisi edelleen
ylläpitää muuta toimintaa, kuten päivystystä, anestesiaa
ja lastenosastoa. Tosiasiassa toiminnan jatkamiseksi myös
naapurikunnat tarvitsisivat ylläpitoon valtionosuuksia, joita
ilman toiminnan jatkaminen on epätodennäköistä.
Tammisaaren synnytysosaston lisäksi HUS suunnittelee
myös Tammisaaressa sijaitsevan Tammiharjun sairaalan
lakkauttamista, jolloin suurin osa potilaista siirrettäisiin
Hyvinkäälle.
Lue lisää Tammisaaren sairaalan ainutlaatuisesta synnytysosastosta Ytimen numerosta 4/2009.
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Aseteollisuuden
avulla turvallisuutta
Eurooppaan
Euroopan komissio on antanut aseteknologiateollisuuden jättiyrityksille suuria sopimuksia unioninlaajuisten turvallisuusohjelmien kehittämiseksi.
Muun muassa britannialaisen BAE Systemsin
johtama yritysten tutkimusrypäs on solminut yli
kahden miljoonan euron rahoituksen strategisen
rikollisuus- ja siirtolaisuustietopankin kehittämiseksi. Hanke vahvistaa “tiedonetsintää kansallisista,
kansainvälisistä, yksityisistä ja muista lähteistä”.
Käytännössä kyseessä on EU:n poliisivoimien
tiedustelupalvelun luominen yrityisvoimin, Transnational Institute -aivoriihi kirjoittaa.
Sen sijaan Euroopan puolustusvirasto EDA on
solminut sopimuksen eurooppalaisen EADS-yrityksen kanssa pilottihankkeesta, jossa sovelletaan miehittämättömien lentokoneiden käyttöä unionin kaupunkien yllä. Viranomaisten mukaan lentokoneiden
päätarkoituksena on turvallisuuden ja pelastustehtävien edistäminen, mutta kansalaisaktivistien mukaan
laitteet hämärtävät rajaa siviili- ja sotilaallisten tilanteiden välillä muun muassa mielenosoituksissa.
Lue lisää aiheesta Ytimen numerosta 4/2009 sekä
osoitteesta neoconopticon.wordpress.com.

Ei Israelin siirtokuntien
tuotteita EU:hun
EU-tuomioistuin on antanut langettavan päätöksen Israelin Länsirannalta tulevista
maataloustuotteista, EUObserver-uutistoimisto raportoi. Tuomioistuimen mukaan
Israel ei saa enää myydä tuotteita unionin alueelle ominaan, vaan siirtokuntien tulee
anoa vientilupa palestiinalaishallinnolta.
Vaikka tällä hetkellä vain alle prosentti Israelin viennistä tulee siirtokunnista, päätöksen poliittinen merkitys on mittava. EU:n ulkoministerit kieltäytyivät vuodenvaihteessa panemasta toimeen unionin Ramallahissa sijaitsevien suurlähetystöjen samankaltaista suositusta.
Tuomioistuimen nyt täytäntöön tuleva päätös tarkoittaa, että EU ottaa kansainvälisen
oikeuden mukaan laittomien siirtokuntien aseman tosissaan rauhanneuvotteiluissa.
Lue lisää Länsirannasta sivulta 22.

Puolustusministeriön tutkimusbudjetti nousee 60 prosenttia
Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan Suomen puolustusministeriön tutkimusja kehitysbudjetti nousee prosentuaalisesti eniten valtion hallinnonaloista. Ministeriö
saa tutkimusmäärärahoihin yli 21 miljoonan euron korotuksen eli 60 prosenttia enemmän rahaa viime vuoteen verrattuna. Tasokorotus on noin kaksi miljoonaa euroa korkeampi kuin kaikkien yliopistojen saama lisäraha yhteensä.
Puolustusministeriön tutkimusbudjetti on kasvanut selkeästi Matti Vanhasen kahden
hallituksen aikana. Vielä vuosituhannen alussa puolustusministeriölle osoitettiin vain
16 miljoonaa euroa vuodessa, kun budjetti on nykyisin yli 56 miljoonaa euroa.

Isänmaanrakkaudesta
pakollista Slovakiassa

Sotilastukikohdat kohtaavat
vastarintaa maailmalla

Slovakian parlamentti hyväksyi maaliskuun alussa lain,
jonka tarkoituksena on vahvistaa patriotismia. Uuden lainsäädännön mukaan kaikissa kouluissa ja yliopistoissa pitää
laulaa viikon alussa kansallislaulu. Luokkahuoneisiin tuodaan myös maan lippu, kansallislaulun sanat ja pakollisia
“isänmaallisia oppitunteja”.
Laki myös velvoittaa julkisen sektorin työntekijät ja paikallishallitukset osallistumaan lauluun jokaisen kokouksen
aluksi, ja uusien virkamiesten pitää vannoa uskollisuudenvala valtiolle.
- Kaikkien ihmisten, eikä ainoastaan lasten, pitäisi olla
patrioottisempia ja valtion pitäisi luoda mahdollisuuksia
isänmaallisuudelle. Uskon, että olemme onnistuneet tässä
uuden lain kautta, kansanedustaja Rafael Rafaj kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Vastarinta Yhdysvaltojen armeijan sotilastukikohtia kohtaan japanilaisella Okinawan
saarella on kasvanut. Yhdysvalloilla on Japanissa noin 47 000 sotilasta, joista puolet
on sijoitettu saarelle.
Kymmenet tuhannet japanilaiset ovat tämän vuoden aikana osallistuneet mielenosoituksiin, joissa vastustetaan armeijan suunnitelmia perustaa saarelle uusi tukikohta. Tammikuun loppupuolella okinawalaisen Nagon kaupungin asukkaat äänestivät kaupungille pormestarin, joka vastustaa tukikohdan perustamista kaupunkiin.
Japanin uusi hallitus on myös ensimmäistä kertaa pyytänyt Yhdysvaltoja osallistumaan tukikohtien ylläpitoon, joka maksaa japanilaisille veronmaksajille noin kolme
miljardia euroa vuodessa.
Samaan aikaan Venäjä on solminut sopimuksen tukikohdan perustamisesta
Georgiasta irroittautumaan pyrkivän Abhasian alueelle. Tukikohtaan on suunniteltu
sijoitettavaksi 3 000 sotilasta. Nato on protestoinut tukikohdan perustamista alueelle,
joka on lähes Nato-liittolaisen Turkin rajanaapuri.
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Rypäleasesopimus
voimaan tänä vuonna

8

Patriot Act
sai jatkoajan

Oslon rypäleasekieltosopimus avattiin allekirjoitettavaksi
joulukuussa 2008, ja sen on nopealla aikataululla allekirjoittanut yli puolet maailman maista. Sopimuksen voimaantuloon vaadittavat kolmekymmentä maata on ratifioinut, eli
sisällyttänyt sen kansalliseen lainsäädäntöönsä helmikuussa, viimeisimpinä Moldova ja Burkina Faso. Näin rypäleasesopimus astuu voimaan elokuussa 2010.
Rypäleasesopimus kieltää siviileille vaarallisten rypäleaseiden käytön, valmistuksen, varastoinnin ja myynnin. Lisäksi sopimus asettaa velvoitteita osallistua uhrien auttamiseen ja rypäleaseiden raivaamiseen niiltä alueilta, jotka kärsivät rypäleaseongelmasta. Sopimuksen on ratifioinut muiden muassa
Espanja, joka aikaisemmin tuotti rypäleaseita, mutta nyt on jo
tuhonnut omat rypäleasevarastonsa. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki muut Pohjoismaat ja suurin osa EU-maista.
Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta, eikä tehnyt suunnitelmaa allekirjoitusaikataulusta.

Yhdysvaltojen kansalaisoikeusaktivistien tuomitsema Patriot
Act on saanut Yhdysvalloissa vuoden jatkoajan. Republikaanien pettymykseksi lainsäädäntöä jatkettiin vain vuodella,
mutta ihmisoikeusjärjestöt saivat pettyä lainsäädännön läpimenoon ilman muutoksia.
Patriot Act säädettiin suuren poliittisen yhteisymmärryksen vallassa vain muutamia viikkoja syyskuun 11. päivän terroristi-iskujen jälkeen vuonna 2001. Se antaa viranomaisille
laajat valtuudet loukata monia yksityisyyden suojaan kuuluvia kansalaisten perusoikeuksia. Yhdysvaltojen kansalaisoikeuksien liitto ACLU on arvostellut pakettia voimakkaasti
ja edellyttänyt, että esimerkiksi kansalaisten yksityisiin tietoihin tunkeutuminen pitäisi vähintään rajoittaa vahvaan epäilyyn terroristiyhteyksistä.
Presidentti Barack Obama suhtautui senaattorina kriittisesti Patriot Actin antamiin laajoihin valtuuksiin. Myös kongressin oikeusasioitten valiokunnassa on käyty puolueiden
välisiä neuvotteluja lakikokonaisuuden korjaamiseksi. Republikaanien vastustus ja senaatilta vaadittava 60 äänen vähimmäistuki saivat kuitenkin demokraatit luopumaan lakikokonaisuuden korjaamisesta.
Viime jouluna tapahtunut lentokoneen räjäytysyritys tiukensi uudelleen poliittista ilmapiiriä Yhdysvalloissa. Odotusten mukaisesti presidentti Obama vahvisti kongressin hyväksymän lain jatkon 1. maaliskuuta alkaen.

Pelasta kasvosi...

...ja kotisi

Facebookissa on noin 350 miljoonaa ihmistä eri puolilla
maailmaa. Palvelun käyttäjillä kuitenkaan ei ole oikeastaan
tietoa siitä, miten heidän antamiaan tietoja käytetään tai
välitetään eteenpäin. Profiileista saa kuitenkin tietoja esimerkiksi kohdennettuun markkinointiin. On aika selvää,
että tietoja käytetään hyväksi myös vakoilussa.
Sotilasaikakauslehden viimeisimässä numerossa (2/2010)
Juhani Matila neuvoo käyttäjiä suojaamaan yksityisyyttään
ja varoittaa ylipäätään tietoturvariskeistä nettikeskusteluissa.
Hän suosittaa, että sähköpostiosoitteeksi tulisi antaa aina
joku muu kuin työosoite, käyttäjätietoja kannattaa suojella
ja rajoittaa tarkasti. Matila muistuttaa myös, että perheen
kesken on syytä sopia pelisäännöt keskinäisten tietojen
levittämisen suhteen.
Internet-käyttäjien kynnys jakaa yksityistietoja onkin laskenut reippaasti viimeisen 15 vuoden aikana. Internetin alkuvuosina varoiteltiin jopa oman nimen käyttämisestä netissä
surffaillessa – nykyisin Facebookin, Twitterin ja muiden sovellusten käyttäjät kertovat jopa olinpaikkansa reaaliajassa.

Pari alankomaalaista ohjelmoijaa perusti tammikuussa
sivus-on osoittamaan, kuinka vastuuttomasti nettiä käytetään. PleaseRobMe.com-sivustolle päivittyy muutaman sekunnin välein internet-käyttäjien eri sivustoille jättämiä päivityksiä – murtomiesten iloksi näin saa kaikkein tuoreinta
tietoa tyhjillään olevista taloista.
Sivuston perustajat sanovat, että tietojen käyttäminen oikeiden murtojen tekemiseen on periaatteessa mahdotonta,
mutta tästä huolimatta ihmisten tulisi varoa, mitä internetissä sanovat.
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Lisätietoja osoitteessa PleaseRobMe.com.
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EU:n perusoikeuksien viraston
mukaan Suomessa asuvat
somalialaiset kohtaavat
eniten väkivaltaa kaikista
Euroopan vähemmistöistä.
Maahanmuuttajavähemmistön
arjessa kokeman syrjinnän
pahimmat haavat ovat
kuitenkin henkisiä,
kirjoittaa Janne Hukka.
Maaliskuu 2010
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lä sano somali, se on loukkaavaa,
neuvoo sosiaalisihteeri Abdulrahman Rage minua puhelimessa.
- Niin ei pitäisi sanoa. Oikea
sana on somalialainen. Somali on
nykyisin haukkumasana eikä edes
kuvaa Suomessa asuvaa ihmisryhmää millään
tavalla.
Ragen reaktio on kuvaava ensiopetus Suomen
somalialaisten todellisuudesta. Huolimatta kahden vuosikymmenen mittaisesta kokemuksesta
Suomessa, maan näkyvin maahanmuuttajaryhmä on usein nimeään myöten väärin ymmärretty. Ragen mukaan somalien kansaan kuuluvia
ihmisiä asuu Somalian lisäksi muun muassa
Etiopiassa ja Sudanissa. Puhuttaessa maahanmuutosta ja etenkin rasismista Suomessa oikea
sana on somalialainen, henkilö, jonka sukujuuret ovat Somaliassa.
Puhekielen yleisin ilmaus maan yli 10 000
somalin kieltä puhuvasta asukkaasta on näin
jo määritelmältään väärä, mutta sanan ylenpalttinen käyttö mediassa on tehnyt siitä erityisen
negatiivisesti latautuneen. Silti sana menee ohi
huomaamatta. Kun helmikuussa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Wille Rydman erotteli
Suomen ’somalit’ ihmisryhmäksi, jonka maahanmuuttoa tulisi harkita tarkkaan, median
huomio keskittyi lähinnä puhujan asemaan
poliittisessa liikkeessä.
Puhekielen väärinkäsitykset ovat kuitenkin
somalialaisten murheista pienimpiä. Mediajulkisuudessa taka-alalle jää kokonaan somalialaisten arki, joka on tilastojen ja heidän itsensä
kertomana usein lohduttoman vaikea.

Suomi Euroopan
rasistisin kolkka?
Maahanmuuttokriitikoiden johtamassa julkisessa keskustelussa painottuvat työttömyysluvut
ja ulkomaalaisten tekemä rikollisuus. Monikulttuurisuus kuvataan uhkana, jonka yksi ilmenemismuoto on maahanmuuttajien saama erityiskohtelu suomalaiselta yhteiskunnalta.
Kuitenkin valitettava tosiasia on, että edes
perusoikeuksien toteutuminen ei ole itsestäänselvyys maahanmuuttajien osalta. Raadollinen
esimerkki tästä on Euroopan unionin perusoikeuksien viraston joulukuussa julkaisema tutkimus unionin vähemmistöryhmien asemasta.
Tutkimuksen tulokset ovat Suomen osalta
järkyttävää luettavaa. Viraston raportin mukaan
Suomi on yksi unionin vaikeimmista paikoista
elää, mutta erityisesti yhdellä saralla se erosi
selkeästi muista: tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun somalialaiset kohtaavat eniten
väkivallan uhkaa Euroopan vähemmistöistä.
Jokaista sataa haastateltua somalialaista kohden tutkimus laski vuoden aikana 74 tapausta,
jossa he olivat joutuneet väkivaltarikoksen
uhreiksi tai heitä oli uhattu väkivallalla. Tilaston kakkosessa, Italiassa, syrjityin vähemmistö
kohtasi väkivaltaa tai sen uhkaa 44 tapausta
10

Numero 1

Maaliskuu 2010

Arjen suora rasismi ottaa eri muotoja aina
huutelusta odottamattomaan väkivaltaan
julkisilla paikoilla.

staa kohden vuodessa, kun taas Itä-Euroopan
romaneiden ja Tanskan somalilaisten kohdalla
luku oli noin 40 sataa kohden.
Viraston tulokset muiden samansuuntaisten
tutkimusten lisäksi osoittavat suvaitsevaisuuden
ulkomaalaistaustaisia kohtaan olevan vielä kaukana. Haastattelemieni somalialaisten mukaan
tilastot heijastavat todellisuutta, mutta viimeisimmän tutkimuksen tulokset tulivat myös
heille yllätyksenä.
- Olimme arvelleet jo etukäteen tilanteen
olevan paha, mutta kokonaiskuva oli paljon
pahempi kuin odotimme, sanoo Saed Guled
Somaliliitosta.
Somalialaisten arkea voi Guledin mukaan
kuvata vaikeana. Mutta mitä se tarkoittaa
käytännössä?

Väkivallan kanssa pitää elää
Haastattelemieni somalialaisten mukaan suora
rasismi on yksinkertaisesti varjo arjen yllä.
Rasismi ottaa monenlaisia eri muotoja aina
huutelusta ja haukkumisesta odottamattomaan
väkivaltaan julkisilla paikoilla. Teot ovat samalla
symbolisia: ne suunnataan kokonaista ihmisryhmää kohti sen edustajan kautta.
- Tätä tapahtuu melkein joka päivä, monet
haastatelluista sanovat.
Käytännössä elämä pitää suunnitella uhan
ympärille. Helpointa on yrittää välttää sitä kokonaan. Kiireiset paikat kuten Helsingin keskusta
tai Itäkeskus ovat rauhallisimpia. Lähiöt, joissa
maahanmuuttajien osuus väestöstä on suurempi, ovat myös turvallisempia. Muut esikaupunkialueet ovat arvaamattomia, mutta vuorokaudenaika voi muuttaa jopa turvalliset alueet
vaarallisiksi.
- En ole koskaan itse joutunut väkivallan
uhriksi. Mutta en koskaan edes lähde illalla

ulos, ellei ole pakko. Etenkin viikonloppuisin
kahdeksan jälkeen kaduilla on liikaa humalaisia, ja niistä tulee liian vaarallisia, konsulttina
työskentelevä Nur Mohamud kertoo.
Alkoholilla on osuutensa väkivaltaan, mutta
se ei yksin selitä sitä:
- Itse koen, että vanhat naiset voivat olla
pahimpia. Humalaisista miehistä tuntuu muutenkin, että heitä vihaavat kaikki, media-alalla
työskentelevä Shukri Omar kuvaa.
- Kerran kävelin kadulla keskellä päivää, ja
yksi ohikulkija vain löi minua kylkeen. Olen
kahden vuoden aikana näyttänyt sitä lääkärille
kahdesti ja siihen sattuu vieläkin, Omar lisää.
Erityisesti perinteiseen huntuun pukeutuvien
naisten asema on vaikeampi, mutta myös miehet sanovat asenteiden muuttuvan, jos keskustelukumppani saa tietää henkilön alkuperästä.
Rasismi myös elää voimakkaasti ajassa. 2000luvun nousukauden aikana se painui hieman
taka-alalle, mutta laman kautta ”ihmisistä on
tullut vihaisempia”. Koululaisten keskuudessa
uutiset muokkaavat rasismia: somalialaistaustaisia lapsia haukutaan nykyisin merirosvoiksi.
Mutta väkivallan kanssa pitää elää. Monet
sanovat, että ”väkivallan ja huutelun ei pidä
ottaa elämässä määräävää paikkaa”.
- Kaikki päivät ovat loppujen lopuksi erilaisia, Helsingin kaupungilla työskentelevä Mukhtar Abib sanoo.
- Jonakin päivänä kohtaa hyviä ihmisiä,
toisina huonoja. Sen ei pidä antaa vaikuttaa.
- Jos joku sanoo pahasti, niin minä sanon
takaisin. Joskus kävelen vain ohi, ei sillä ole
lopulta niin paljon väliä, Omar lisää.
Syrjintäkokemukset ovat myös selkeästi
yksilöllisiä:
- Jos minulla on huono kokemus jonkun kanssa, se ei mitenkään tarkoita, että kaikki suomalaiset ovat rasisteja, eräs haastateltavista sanoo.

Syrjintä uhkaa tulevaisuutta
Selviytymisessä somalialaiset ovatkin monilla
tasoilla onnistuneet. Sitoutuminen suomalaiseen
yhteiskuntaan on vahvaa. Monilla on perheitä
suomalaisten kanssa, tuttavaverkostoja, työpaikkoja, yrityksiä ja suhteita. Myös somalialaisten
kulttuuri on muuttunut – voidaan puhua oikeutetusti suomensomalialaisesta kulttuurista, eräs
haastatteleva arvioi.
- Mutta ei yhtenäisestä somaliyhteisöstä.
Somalialaiset eivät ole tarpeeksi usein samaa
mieltä asioista.
Montaa somalialaista yhdistää silti elämänkokemus, johon kuuluu samanlaisia matkatarinoita Afrikasta Suomeen. Myös ensimmäiset
mielikuvat Suomesta ovat samanlaisia: outoa
kieltä, pitkän matkan uupumusta ja tyhjiä
katuja ilman ihmisiä. Useilla heistä on useampi
ammattitutkinto taskussa – tietoisuus Suomen
tarjoamista mahdollisuuksista on vahva.
- Siksi en koskaan ehtinyt edes ajatella rasis-

mia nuorempana, vaikka perääni huudeltiin
”saatana, saatana, neekeri”, yksi sanoo.
Tämän vuoksi Suomessa kasvaneen sukupolven asema on monin puolin vaikeampi. Suomi
äidinkielenä ja vankka yhteiskuntatietous muokkaa syrjintään suhtautumista. Monet nuoret
sanovat, että he haluavat lähteä Suomesta.
- Suomeen ensimmäistä kertaa saapuvat
somalialaiset vain yllättyvät, kun he alkavat
kohdata yhteiskunnan epäkohtia, Omar sanoo.
- Sen sijaan jopa koulussa pärjäävillä nuorilla
on vaara muuttua katkeriksi, minulle kerrotaan.
Syrjinnän kovin ydin ei loppujen lopuksi ole
väkivallassa, joka on kaiken kaikkiaan satunnaista. Sen sijaan arkipäivän erilaista kohtelua
on vaikea paeta. Somalialaiset sanovat, että
esimerkiksi tuijottaminen, englannin kielellä
palvelu kaupoissa tai välttely julkisissa kulkuvälineissä luo ilmapiirin, jossa tuntee itsensä
ulkopuoliseksi.
- Ihminen kokee heti, että hän herättää huomiota, että häntä katsellaan tai tarkkaillaan. Se

Tuijottaminen tai välttely julkisissa kulkuvälineissä
luo ilmapiirin, jossa on mahdotonta tuntea itseään
osaksi yhteisöä. Ihmiselle tulee olo, että hänessä
on jotakin vialla.

on pelottavaa, Omar kuvaa.
- Tämä on helposti se kaikkein vaikein asia.
Etenkin niiden osalta, joilla ei ole verkostoja,
ystäviä tai työtä, tämä voi ajaa helposti mielenterveysongelmiin, Abib sanoo.
- Jatkuva erilaisena oleminen syö ihmistä,
eräs haastateltu kertoo minulle.

Rasisteilta voi oppia
Somalialaiset ovat silti optimisteja tulevaisuuden
osalta. Muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman keskustelua, jonka aloittaminen maahanmuuttajille
on vaikeaa. Monien kohtaama reaktio, kun huomauttaa suomalaisen yhteiskunnan epäkohdista,
on tyly:
- Jos et pidä tästä paikasta, lähde pois.
- Mitä sellaiseen voi vastata? Abib kysyy.
Rakentavan maahanmuuttokeskustelun monikulttuurisen Suomen tulevaisuudesta onkin
tervetullutta. Jopa pahimpien vastustajien kuuleminen voi olla avartavaa:
- Kerran televisiossa oli yksi kauhea rasisti,
Omar kertoo.
- Mutta hän sanoi kauniisti: miksi te nuoret
miehet tulette tänne? Missä ovat kaikki vanhukset, lapset ja naiset, jotka tarvitsevat apua? Se
kosketti monia: tämä rasisti osaa todella välittää
ihmisistä. Se teki hänestä ihmisen, jolta voi
oppia jotakin.

Janne Hukka on Ytimen toimitussihteeri.
Kuvat: Topi Laiti
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Juha Suoranta

Sivistystä kaikille!
Suomalaista koulutusta ollaan viemässä vauhdilla ulkomaille. Samalla turvapaikanhakijoiden
koulutusmahdollisuuksia rajoitetaan. Eikö tässä ole ristiriita? kysyy Juha Suoranta.

K

un puhutaan hyvinvointi- ja sivistys-Suomesta, ei
ehkä muisteta, että sosiaalinen kontrahti synnytti
suljetun yhteisön, jolle ei käy hyvin, ellei sivistyksen
ja koulutuksen voimaan luoteta myös silloin, kun
pohditaan Suomeen muuttavien hyvää elämää.
Koulutuksen piiriin kannattaa ottaa kaikki maahanmuuttajat, saapuivatpa he mistä syystä tahansa. Tulokkaiden ikä
ei ole este, kun sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatteita. Etenkään nuoria turvapaikanhakijoita ei ole järkevää
säilöä vastaanottokeskuksiin tilanteessa, jossa Suomeen etsitään työvoimaa ulkomailta. Odottaminen vastaanottokeskuksessa epätietoisena tulevaisuudesta on
turhauttavaa ja haitallista.
Lisäksi ”varastoinnissa” tuhlataan rahaa,
sillä asiat voitaisiin hoitaa nykyistä paremmin. Mitä koulutuksella saadaan aikaan?

Koulutus kotouttaa
Kansainväliset tutkimukset kertovat hyvin järjestetyn koulutuksen kuuluvan onnistuneen
kotouttamisen tärkeimpiin edellytyksiin. Oppilaitoksissa on huipputaitoinen opettajakunta,
joka osaa työnsä ja ottaa sen vakavasti. Lisäksi
oppilaitosten kulttuuri vetää uudet tulokkaat tehokkaasti suomalaiseen yhteiskuntaan opettaen
tavallista elämänmallia. Koulut ja oppilaitokset
ovat pienoisyhteiskunta, jossa lapset, nuoret ja
aikuiset voivat kohdata toisensa turvallisesti ja
uutta yhteisöllisyyttä luovassa hengessä.

Suomalaisissa oppilaitoksissa opiskelevaa noin 31 000
maahanmuuttajataustaista oppilasta opettaa runsaat 600 opettajaa. Perusopetuksessa heistä on 350, lukioissa 35, ammatillisessa koulutuksessa 150 ja vapaassa sivistystössä 90. Maahanmuuttajien koulutustarpeet tarjoavat työtä myös monille muille
kuin opettajille. Suomeen tarvitaan maahanmuuttajataustaisia
opettajia samoin kuin muita julkisen sektorin asiantuntijoita.
Suomalaisessa koulutuspolitiikassa puhutaan tällä hetkellä paljon koulutuksen myynnistä kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ennen muuta kehittyviin maihin. Monilla maahanmuuttajilla on kulttuuri- ja kielitaitonsa puolesta erin-
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Koulutus voimistaa.
Kaikki Suomeen tulevat eivät tietenkään jää pysyvästi tänne, mutta myös
heille laadukkaasta koulutuksesta on monenlaista hyötyä. Hyvän koulutuksen aktivoivista ja sivistyspääomaa lisäävistä vaikutuksista on vankkaa
näyttöä, vaikkemme sitä aina huomaa. Koulutuksessa kartutetaan paitsi
yleistietoja ja -taitoja, myös työmarkkinakelpoisuutta. Euroopan unioni on
yhteistä työmarkkina-aluetta ja Suomeen tulijoiden koti- tai lähtömaissa
on huutava pula koulutetuista ihmisistä. Turvananojien
koulutus on näin myös osa kehitysyhteistyötä, sillä se
parantaa nuorten ihmisten elämän edellytyksiä ja vähentää koulutuksellista ja muuta eriarvoisuutta.

Etenkään nuoria
turvapaikanhakijoita
ei ole järkevää säilöä
vastaanottokeskuksiin
tilanteessa, jossa
Suomeen etsitään
työvoimaa ulkomailta.

Koulutus työllistää

12

omaiset edellytykset kansainvälisiin koulutustehtäviin Suomessa saadulla
tarkoituksenmukaisella perus- ja ammattikoulutuksella.

Koulutus oikeuttaa

Suomi on tullut tunnetuksi korkean koulutuksen
yhteiskuntana, jopa sivistys-Suomena. Sen perusteella
kaikki ehkä vain väliaikaisestikin täällä asuvat pitäisi
vetää koulutuksen piiriin. Sivistyksellä on itseisarvo,
mutta myös välinearvo, kun luodaan sivistysmielisyyttä,
joka on paljon kansallismielisyyttä tärkeämpi ajattelutapa kansainvälisessä maailmassa. Sivistysmielisyys on
oikeus, mutta myös eräänlainen velvollisuus.
Uusia koulutusrakenteita ja käytännön järjestelyjä
ei maahanmuuttavien koulutukseen juurikaan tarvita,
mutta uutta globaalia sivistysajattelua sitäkin enemmän. Meillä on jo olemassa laaja koulutuskenttä – peruskoulu ja sen kymppiluokka, toisen asteen ammatilliseen koulutukseen valmistavat luokat ja ammatillinen
koulutus, aikuiskoulutuskeskusten koulutustarjonta ja vapaan sivistystyön
oppilaitokset – jonka puitteissa turvananojien ja maahanmuuttavien perus- ja ammatillinen koulutus voidaan järjestää.
Suomalainen osaaminen ja menestys perustuvat hyvään koulutukseen,
jolla on arvo sinänsä. Koulutustarjontaa ja -osaamista meillä on, onko
sivistysmieltä?

Juha Suoranta on Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori, jolta
on äskettäin julkaistu pamfletti Piilottajan päiväkirja (Into Kustannus).

Räväkkä kansainvälinen
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& politiikasta,
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oikeudenmukaisuudesta.
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matkapuhelinteollisuus
kännykkätutkimuksia?
Suomen teknologiatutkimuksen päärahoittajan
Tekesin kännykkätutkimusohjelman ohjausryhmässä on
matkapuhelinten valmistajia. Ulkomailla teollisuuden ja
tiedeyhteisön yhteistyö on otettu suuremmalla huolella
vastaan, kertoo Erja Tamminen.

K

ännykkätutkimukset ovat olleet
esillä mediassa. Yli 100 000 suomalaista on osallistumassa alkavaan
COSMOS-suurtutkimukseen, jossa
selvitetään matkapuhelinsäteilyn
mahdollista yhteyttä aivokasvaimiin,
neurologisiin sairauksiin sekä kartoitetaan erilaisten subjektiivisten oireiden laajuutta. Hanke
on kansainvälinen, ja alan teollisuus on kuvassa
mukana. Juuri teollisuuden roolista johtuen kiinnostus COSMOS-hankkeeseen osallistumiseen on
ollut vähäistä monissa muissa maissa. Esimerkiksi Saksa vetäytyi projektista kokonaan.
Suomessa Nokia ja operaattorit istuvat tulevan tutkimuksen ohjausryhmässä teknologian
ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin
koordinoimassa hankkeessa.
- Yritysten osallistuminen on tärkeää tutkimuksen relevanssin ja tutkimustulosten nopean
käytäntöön soveltamisen vuoksi, kommentoi
Kari Markus Tekesistä. Mutta tuleeko rahoituksen ja ohjausryhmän koostumuksesta ristiriita
tieteelle?
Sveitsiläistutkijat Martin Röösli ja Mattias
Egger Baselin yliopistosta tekivät analyysin rahoituksen merkityksestä tutkimustuloksiin. He
saivat selville, että teollisuuden vaikutuksesta
julkaistaan suuri määrä tutkimustuloksia, mutta vähiten sellaisia, joihin sisältyy tilastollisesti
merkittävä riski verrattuna säätiöiden tai julkisten laitosten rahoittamiin tutkimuksiin.
Vastaavaa on havaittu lääketeollisuuden
hankkeissa. Lääketeollisuus tuottaa jo määrällisesti niin paljon tutkimuksia, että on alettu
puhua julkaisuharhasta. Arvostettu tiedelehti
14
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The Lancet vaatiikiin lääkefirmoilta rekisteröitymistä lehteen jo tutkimusprojektin alkaessa,
mikäli mielii saada tulokset aikanaan julkaistua. Matkapuhelintutkimusten osalta vastaava
rekisteröityminen olisi suotavaa – osoittivatpa
tulokset suuntaan tai toiseen.
Teollisuus on aiemminkin esittänyt tarvetta
olla rahoittamassa hankkeita nopean tiedon
saannin näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna
2004 matkapuhelinteollisuuden kattojärjestö,
MMF, johon Nokiakin kuuluu, rahoitti ruotsalaisen Uppsalan yliopistoprofessori Bengt Arnetzin
tutkimusta.
- Tulokset saattavat jatkossa auttaa meitä
kehittämään haitallisia vaikutuksia ehkäiseviä
tuotteita, kommentoivat MMF:n edustajat tutkimuksen käynnistyessä.
Arnetz altisti 71 koehenkilöä matkapuhelinsäteilylle kolmen tunnin ajan ja totesi, että kännykkäsäteily sysäsi liikkeelle stressireaktion aivoissa. Reaktio vaikutti unen laatuun ja aiheutti
koehenkilöillä muita neurologisia oireita kuten
päänsärkyä. Tulosten selvittyä MMF vetosi raportteihin, joissa riskiä ei nähdä.

Rahoitus irti teollisuudesta
EU:n sisällä Ranskassa on jo päätetty sulkea
matkapuhelinteollisuuden edustajat pois tutkimushankkeista. Näin pyritään välttämään
mahdollinen intressiristiriita. Teollisuuden
rahoitus kännykkätutkimuksissa on ollut esillä
myös Euroopan ympäristövirastossa, EEA:ssa.
Viraston johtaja, professori Jacquie McGlade
on esittänyt teollisuuden rahoitusosuutta kana-

voitavaksi mahdollisen veron muodossa, jota
riippumattomat tahot ohjaisivat projekteihin.
Hälytyskelloja soittavien tutkijoiden asema
tulisi EEA:n johtajan McGladen mukaan erityisesti varmistaa. Heidän on nykyisin muita
vaikeampi saada rahoitusta projekteissa, joissa
teollisuus on läsnä.
- Aiemmista ympäristökatastrofeista esimerkiksi lyijyn ja elohopean osalta on nähty,

EU:n sisällä Ranskassa
on jo päätetty sulkea
matkapuhelinteollisuuden
edustajat pois
tutkimushankkeista.
Näin pyritään
välttämään mahdollinen
intressiristiriita.

Kännykkäsäteilyn
raja-arvot esillä
europarlamentissa

V

irallinen EU:n riskinarviointielin (SHENIHR) ei näe tarvetta ionisoimattoman
säteilyn turvanormien tiukentamiseksi.
Nykyisin voimassa olevat ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation)
raja-arvot sallivat 10 000 000 µW/m2 kenttävoimakkuuden. Ne eivät huomioi biologisia tai
kumuloituvia vaikutuksia, vaan ainoastaan ionisoimattoman säteilyn kudokseen absorboituvan
lämpöenergian. Yhdeksässä EU-maassa on
tiukennettu normistoa. Sama koskee EU:n ulkopuolisista maista Kiinaa, Venäjää ja Sveitsiä.
Europarlamentissa on kuitenkin keskusteltu
vilkkaasti sähkömagneettisten kenttien terveysja ympäristövaikutuksista uusien tutkimusten
valossa. Brittimepit Elizabeth Lynne, Kathy

tarpeellisuudesta voi kuitenkin olla elintärkeä
koko yhteisölle.

Tietoa on pitkäaikaisvaikutuksista

etteivät `varoituskellojen soittajat´ saaneet
tutkimuksilleen jatkorahoitusta, heitä syrjittiin
tiedeyhteisössä ja heidän tieteellistä riippumattomuuttaan kohti hyökättiin. Ei olisi yllättävää,
että näin tapahtuisi myös sähkömagneettisten
kenttien riskejä esiin tuoville tutkijoille, kommentoi McGlade.
Varoituskelloja soittavien tutkijoiden tuoma ennakoiva viesti varovaisuusperiaatteen

Alkavassa COSMOS-hankkeessa aiotaan tutkia
myös aivokasvainriskiä. Pitkäaikaisvaikutuksista
(yli 10 vuotta) alkaa olla jo näyttöä. Lokakuussa
julkaistiin Journal of Clinical Oncology -tiedelehdessä 23 tutkimusta käsittävä, laaja metaanalyysi. Korealais-amerikkalainen raportti sisältää muun muassa sekä teollisuuden ja EU:n
yhdessä rahoittaman Interphone-tutkimuksen
että säätiöpohjaisia Hardellin ruotsalaistutkimuksia. Seung-Kwon -tiedemiesten johtopäätös
on, että säätiörahoitteisissa kasvainriski näkyy
tilastollisesti merkittävänä. Sen sijaan teollisuuden Interphone ei anna yksiselitteistä vastausta
yli kymmenen vuoden käytön riskeistä, vaikka
ne joissain osaraporteissa näkyvät.
- Matkapuhelinteollisuuden edustajat ovat
mahdollisesti voineet vaikuttaa Interphonetutkimuksen suunnitteluun ja loppupäätelmiin,
kommentoi Seung-Kwon -tutkimusryhmän
jäsen, Berkeleyn yliopiston professori Joel M.
Moskowitz Los Angeles Times -lehdelle.
Interphone-hanketta on arvosteltu sen metodologisten, riskiä aliarvioivien tekijöiden vuoksi. Muun muassa säännöllinen kännykänkäyttäjä on määritelty alakanttiin: vähimmillään
puhelu kerran viikossa kuuden kuukauden ajan
riitti. Suuri osa koehenkilöistä oli käyttänyt
kännykkää alta viisi vuotta, joten altistusaika
oli lyhyt pitkäaikaisvaikutuksia ajatellen. Myöskään kaikkia syöpätyyppejä ei huomioitu.

Sinnott ja Carl Schlyter tekivät kirjallisen kannanoton huhtikuussa 2009 kansalaisten altistumisesta sähkömagneettisille kentille. Meppien
erityishuolenaiheena olivat langattomat DECTpuhelimet, langaton laajakaista (WiFi) ja matkapuhelinverkko laitejärjestelmineen.
Mepit esittivät, että näyttöä biologisista vaikutuksista on yhä lisääntyvässä määrin. He viittasivat the Bioinitiative Working Group -nimisen
tutkijaorganisaation laatimaan BioInitiative-raporttiin. Kyseisessä raportissa suositellaan rajaarvojen laskua tasolle 1 000 µW/m2 ulkona ja
100 µW/m2 sisätiloissa.
Myös belgialainen meppi Frederique Ries
esitti 2. 4. 2009 parlamentissa säteilytasojen
madaltamista ja harkintaa kännykkäantennien
sijoittelussa – ei koulujen, päiväkotien tai hoitolaitosten lähelle. Jäsenvaltioissa tulisi Riesin
mukaan olla avoin rekisteri mastoista ja niiden
säteilytehoista. Samalla Ries huomautti, että
80 % eurooppalaisista ei ole riittävän selvillä
langattoman teknologian mukanaan tuomista
mahdollisista terveyshaitoista.

Aivolymfoomaa tutkittava
Esimerkiksi Interphone-hankkeessa tarkastelun
ulkopuolelle jäi yleistynyt syöpätyyppi: aivolymfooma. Mediuutisten mukaan monet lääkärit ovat kantaneet huolta sen yleistymisestä
maailmanlaajuisesti.
- Meillä on paljon enemmän tapauksia kuin
1990-luvulla. Syöpärekisteri ei rekisteröi aivolymfoomaa erikseen, mutta muillakin sairaanhoitopiireillä on samanlainen tuntuma kehitykseen,
kommentoi syöpälääkäri Outi Kuittinen sanomalehti Kalevassa viime vuoden marraskuussa.
Kuittisen käsityksen mukaan lymfooma ei
liity kännykän käyttöön. Mielenkiintoista on,
että rottakokeissa aivolymfooman on nähty
lisääntyvän altistettaessa koe-eläimiä matkapuhelinsäteilylle.
Australialaistutkija Michael Repacholi altisti
18 kuukauden ajan 100 siirtogeenistä hiirtä
kännykkäsäteilyä vastaaville tehoille 30 minuutin jaksoissa kaksi kertaa päivässä. Repacholin
hiirillä todettiin 2,4-kertainen lymfoomariski
kontrolliryhmään nähden.
Australialaislehdet uutisoivat tuloksista näyttävästi: ”Ei kännyköitä hiirille.”

Erja Tamminen on Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen
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Demareiden

YHTEISTYÖVARAINEN
turvallisuus

Suomen SDP:n laatima turvallisuuspoliittinen raportti
puhuu modernilla tavalla maailman muutoksesta.
Sen sijaan monet rauhanliikkeelle tärkeät kysymykset
sivuutettiin kokonaan, toteaa Laura Lodenius.

Y

htä varmasti kuin muuttolintujen
paluu on merkki keväästä, on merkki
lähestyvistä puoluekokouksista ja vaaleista, kun puolueet alkavat työstää erityyppisiä ohjelma-asiakirjoja. Sosiaalidemokraatit julkistivat ulko- ja turvallisuuspoliittisen jaostonsa tuotoksen helmikuussa. Eero
Heinäluoman vetämän jaoston raportin otsikko
on Yhteistyövarainen turvallisuus. Tiedossa on,
että muutkin puolueet rustaavat omia vastaavia
linjauksiaan.
Demareiden raportti lähtee liikkeelle globalisaation ajan kuvauksesta. Siinä kommentoidaan
Venäjän uutta sotilasdoktriinia, Naton kehitystä
ja haasteita, kuten myös tiivistyvää pohjoismaista
yhteistyötä puolustuksen saralla ja maailmanjärjestö YK:n haasteita.
Kokonaisuudessaan teksti on turvallisuuspolitiikkaa seuraaville niin sanotusti ”peruskauraa”.
Näkökulmaa voi kuitenkin sanoa moderniksi,
mikä ei ole viimevuosina ollut mitenkään pääsääntö suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa
keskustelussa.

Nousevien valtiot kartalle
Rauhanliikettä lämmittänee erityisesti YK:n
merkityksen tunnustaminen ja sitoutuminen
sen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tässä
sosiaalidemokraatit poikkevat nykyhallituksen,
ja ennenkaikkea ulko- ja puolustusministeriön
valtaapitävästä Kokoomuksen nuoremmasta
kaartista, jonka puheenvuoroissa YK saa vain
sivuroolin. Sosiaalidemokraatit menevät yleisiä
korulauseita pidemmälle ja esittävät ihan konkrettisia tavoitteita YK:n kehityksen suhteen.
Muun muassa turvallisuusneuvoston reformin
suhteen kyseenalaistetaan pysyvien jäsenten
veto-oikeus ja nimetään ne uudet kasvavan vaikustusvallan maat, kuten Japani, Etelä-Afrikka
ja BIC-valtiot, joiden oikeutus paikkaan turvallisuusneuvostossa tunnustetaan.
Kansainvälinen sotilasmenojen kasvu globaalisti todetaan, ja asetetaan yleisesti tavoitteeksi,
että suunta tulisi saada kääntymään. Sen sijaan ei
mennä niin pitkälle, että sanottaisiin raportin laatijoiden kannattavan Suomen omien varustelu-
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menojen, tai edes asehankintamenojen, pienentämistä tai jäädyttämistä nykytasolle.
Globaaleiksi uusiksi haasteiksi todetaan maapallon väkiluvun kolminkertaistuminen viimeisen
kuudenkymmenen vuoden aikana, ilmastohaaste
ja luonnonvarakysymykset. Myös arktisten alueiden muuttuva rooli tulevaisudessa mainitaan.
Perinteisemmistä turvallisuushaasteista ydinaseriisunta saa maininnan, mutta konkreettisesti ei
vaadita esimerkiksi Euroopan alueella olevien
ydinaseiden riisumista. Siviilien suojelun kannalta tärkeitä rypäleaseiden tai henkilömiinojen kieltoprosesseja ei mainita laisinkaan.

Toimittajat tarttuivat syöttiin
Mediassa uutisoiduimmat ”skuupit” raportista
koskevat raportissa mainittua viittausta asevelvollisuusjärjestelmästä Suomen puolustuksen
kivijalkana. Muun muassa tasa-arvon ja tulevaisuuden näkökulmat huomioon ottaen voisi
raportin laatijoiden mukaan selvittää mahdollisuutta siirtyä molemmille sukupuolille pakolliseen palveluvelvollisuuteen. Tähän sisältyisi
varusmiespalvelusvaihtoehdon lisäksi kansalaispalvelus, johon kuuluisi ainakin ”siviilikriisinhallintaa, ensiapua ja ja hoivatyötä”.
Tämä kohta herätti varsin monen kommentoijan huomion. Esityksen taustamotiivina voisi arvella olleen enemminkin tarve varmistaa suunnilleen nykymuotoisen asevelvollisuusjärjestelmän
säilyminen kuin aito usko, että esimerkiksi siviilikriisinhallinnan tai hoivatyön alalle aidosti kaivattaisiin valtiolle ilmaiseen työhön pakotettuja
– ei koulutettuja – henkilöitä?
Toinen uutisoitu linjaus liittyy huomioon,
ettei itsenäisen maan tarvitse koko ajan hokea
”optiostaan” liittyä tai olla littymättä sotilasliittoon. Vaikka jaoston puheenjohtaja Heinäluoma
johdantosanoissaan kiittääkin Nato-yhteistyötä,
on ehkä koko raportin selkein viesti, ettei sosiaalidemokraattien – tai ainakaan raportin kirjoittajien mielestä – ”ulkopuolisesta maailmasta ole
näköpiirissä vuosikymmenen alkupuoliskolle
uusia tulokulmia Nato-jäsenyyden arviointiin”.
Tätä näkökulmaa vahvistamaan oli julkaisuseminaariin pyydetty itse kenraali Gustav Hägglund.

Pienemmälle huomiolle julkisuudessa jäi
raportissa esitetty selkeä sitoutuminen Euroopan
unionin tiivistyvään yhteiseen puolustukseen,
myös niin kutsuttuun ”rakenne-yhteistyöhön” ja
esimerkiksi toteamus, että ”oman itsenäisen päätöksentekokykynsä ja poliittisen uskottavuutensa
tueksi EU tarvitsee omat sotilasrakenteet”.

Sotilaat siviilien petikavereina?
Tämän hallituksen aikana turvallisuuspolitiikassa
ehkä leimaavin uusi vire on ollut vahva pyrkimys
saada siviili- ja sotilastoiminta virtaviivaistettua
yhteisen strategisen tavoitteen ja koordinaation
palvelukseen – mikä se sitten kulloinkin on.
Myös tämän raportin laatijoita näyttää kokonaisvaltaisuus miellyttävän. Sen mukaan YK:n rauhanturvaamisessakin pitää ottaa ”kokonaisvaltaisempi siviili-sotilastoiminnan periaate” Päinvastoin kuin rauhanliikkeessä, ei raportissa sotilaiden tunkemisesta siviiliyhteiskunnan ”tontille”
niin monella eri saralla näytetä olevan kovin
huolissaan.
Turvallisuuspolitiikan käsitettä halutaan päinvastoin tulevaisuudessa määritellä uudelleen.
- Eri politiikkalohkojen kuten kehityspolitiikan,
ihmisoikeuspolitiikan tai kauppapolitiikan ja globalisaation hallinnan merkitys turvallisuuspolitiikassa kasvaa. Niiden integroiminen ulko- ja turvallisuuspolitikan osaksi edellyttää laaja-alaista
analyysia, todetaan raportissa hieman kryptisesti.
Tämähän ei sinänsä vielä sano, ottavatko
sotilaat vai siviilit johdon prosessissa, ja miten
pitkälle tässä kaikkenkattavassa integraatiossa.
ollaan lopulta valmiita menemään. Sen suhteen
istuu erityyppisiä korkean tason komiteoitakin,
joilta odotetaan esityksiä sopivasti ennen seuraavia hallitusneuvotteluita.

Laura Lodenius on Rauhanliiton
toiminnanjohtaja.

Afganistanissa on käynnissä 30
vuotta kestänyt sisällissota, jossa
Suomenkin joukot ovat mukana.

Niin Naton eurooppalaisten liittolaisten
kuin Yhdysvaltojen mieli on muuttumassa
Afganistanin sodan suhteen. Tästä huolimatta
Suomessa porskutetaan vanhaan tahtiin,
toteaa Janne Hukka.
Kabul

Afganistanin

PR-SOTA

S

Suomen eduskunta päätti helmikuussa
esittää Naton kriisinhallintaoperaatioon
osaa ottavien suomalaisten sotilaiden
määrän lisäämistä puolella. Joukkojen
määrää kasvatetaan lähes kahteensataan aina vuoden 2011 loppuun asti.
Suomi panostaa lisää samaan aikaan, kun
useat Nato-maat ja Yhdysvallat eskaloivat konfliktia. Afganistanissa tulee olemaan tänä vuonna yhtä paljon ulkomaalaisia sotilaita kuin Neuvostoliiton miehityksen huippuvuosina. Tämän
lisäksi maassa on myös yli 100 000 yritysten
palkkalistoilla olevaa palkkasoturia.
Afganistanin presidentti Karzain tai maan
parlamentin mielipide on eskalaatiossa sivuutettu
kokonaan. Mikään virallinen taho maassa ei ole
pyytänyt lisäjoukkoja.

PR:n voimin voittoon?
Monien asiantuntijoiden mukaan mittavan länsiliittolaisten eskalaatio on pääasiassa PR:ää, jonka pääkohde on länsimaiden yleisö. Tästä hyvänä esimerkkinä on Etelä-Afganistanissa sijaitsevan Marjahin alueelle tammikuussa suunnattu
hyökkäys, joka oli kahdeksan vuotta kestäneen
länsimiehityksen suurin operaatio tähän mennessä. Yhdysvallat sitoi pienen alueen turvaamiseen 15 000 sotilasta.
- Sotilaalliset tavoitteet olivat jo alunperin
toissijaisia Marjahissa, historioitsija Gareth
Porter arvioi The Real News Network -kanavan

haastattelussa.
Porterin mukaan tämän osoitti muun muassa
viikkoja kestänyt tiedotuskampanja. Kapinallisilla, joista monet ovat paikallisia asukkaita,
oli aikaa paeta tai vetäytyä koteihinsa. Mediasotaa oli myös strategisten tavoitteiden liioittelu:
Marjahin kaupunkia kutsuttiin yleisesti 80 000
ihmisen kaupungiksi, vaikka riippumattomien
tarkkailijoiden mukaan kyseessä on vain joukko
maaseutukyliä.
Alueen väestö vastaanotti länsimaalaiset ja uuden keskushallinnon uutisten mukaan epäilevästi.
- Kuoropojista ei ole Afganistanin hallitsijoiksi,
eräs Naton virkailija kommentoi uutisia Marjahin johtoon nostetun, presidentti Karzain liittolaisen Abdul Zahirin suorittamasta tuomiosta
tapon yrityksestä saksalaisessa vankilassa.
Porter arvioi, että presidentti Obaman suunnitelmissa siintävät rauhanneuvottelut kapinallisten kanssa, neuvottelujen reunaehtona on
sotilaallisen ylivoiman osoittaminen niin kapinallisille kuin länsimaiden sotaa vastustavalle
väestölle. Mielikuvan saavuttamisen tuloksena
olevat siviiliuhrit ovat kuitenkin painolasti länsimaille ja sen tukemalle keskushallinnolle. Pelkästään Marjahin valloituksen aikaan kymmeniä
siviilejä kuoli ilmaiskuissa, vaikka Nato ja Yhdysvallat ovat sanoneet välttävänsä niitä viimeiseen
asti. Yhdysvaltojen puolustusministeri Robert
Gates onkin varoittanut “monien pimeiden päivien olevan vielä edessä”.

Suomi on osapuolena
sisällissodassa
Muutoksen tuulet ovat kuitenkin saavuttamassa
myös Afganistan-politiikan. Yhdysvaltojen armeijan raportoitiin maaliskuun alussa tunnustaneen
konfliktin olevan heimokapinallisia vastaan.
Terrorisminvastainen sota koskee vain sataa
Al Quedan sotilasta.
Rauhanliikkeiden näkökulmasta muutoksen
tuulet ovat toiveikkaat. Suurvallan suunnanmuutos mahdollistaa laajemman tunnustuksen sille
tosiseikalle, että Afganistanissa on käynnissä yli
30 vuotta kestänyt sisällissota, jossa Suomenkin
joukot ovat mukana.
Julkisesti suomalaisten joukkojen lisäämistä
perustellaan siviilien suojelemisella, kansainvälisen terrorismin kitkemisellä ja huumekaupan ehkäisemisellä.
Huhtikuun alussa Alankomaiden hallitus kaatui kynnyskysymyksenään periaatteellinen vetäytyminen Afganistanista. Kysymykseksi jää, milloin Suomen ulkopolitiikan suuntaviivat alkavat
seurata tosiasioita?

Janne Hukka on Ytimen toimitussihteeri.

Belgian ISAF -joukot opin tiellä
Belgiaa on hämmentänyt Kunduziin lähetettäville
joukoille sotilaskorkeakoulussa helmikuussa pidetty tilaisuus, jossa koulun vakioasiantuntija
Jacques Rifflet luennoi 300 sotilaalle islamista.
Luennon yksi kantava teema oli, että tyttölapsia
pidetään heikon siemennesteen ja puuttuvan
miehisyyden tuloksena: Salman Rushdien Saatanallisista säkeistä lainattiin tarina, jossa profeetta Muhammed valittaa Allahille, että hänelle
on suotu vain tyttäriä.

Afganistanin kriisin Rifflet selitti pitkälti yritykseksi tavoitella Turkmenistanin maakaasuvaroja.
Ensin niitä hamuili metronomi-Jeltsin: “votkaa,
korruptiota, votkaa, korruptiota”.
Osaselitys yhdysvaltalaisten epäonnistumiseen maakaasun tavoittelussa on Rifflet’n
mukaan se, että “ydinasettakin vaarallisemmat
amerikkalaiset feministit” eivät hyväksyneet
talibaneja yhteistyökumppaneiksi. Belgialaisten
osuudesta Afganistanissa asiantuntijalla on kui-

tenkin korkea käsitys. Hänen mukaansa heidät
otetaan suopeasti vastaan, koska belgialaisilla
ei ole “imperialistisia aikeita” vaan “aito humanitaarinen missio”.

parlemento.wordpress.com
Maaliskuu 2010

Numero 1

17

Sodan keskellä

U

lkomaalaista ei hämmennä Irakissa
pelkästään oikeiden aseiden määrä.
Myös leikkipyssyjä on kaikkialla.
Ne ovat lasten suosituimpia leluja,
monen sekatavarakaupan leluhyllystä ei muuta löydy, kertoo
Kristiina Koivunen.
Irakissa on ollut joku sota menossa yli
kolmekymmentä vuotta, siitä lähtien kun
Saddam Hussein aloitti sodan Irania vastaan.
Maassa kasvaa jo toinen sukupolvi, jolla ei ole
kokemusta elämästä rauhanoloissa. PohjoisIrakin kurdit ovat sotineet vuosikymmeniä jo
ennen sitä. Sananlaskun mukaan ”piyawani
Kurdi bo awa ledaik abim qa bimrin”, eli kurdimiehet syntyvät tapettaviksi.
- Kun veljeni oli pieni, hän oli äidin kanssa
basaarissa, kertoo halabjalainen opettaja Xelan
Salah Fatah.
- Sam näki leikkipyssyn ja halusi sen. Äiti
yritti saada hänet tyytymään leluankkaan. Mutta
Sam vaati pyssyä suureen ääneen, jatkaa Xelan.
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LEIKITÄÄN
SOTAA

- Ohikulkeva vanha nainen sanoi äidilleni,
että poikasi on kurdi. Ei hän halua muita leluja
kuin aseita. Älä yritä muuttaa hänen luonnettaan, muistelee Xelan.
Pikkupoikien sotaleikkejä pidetään normaalina asiana. Kysymykseni siitä hämmästyttää
kurdeja. He olettavat, että haluan tietää, kuinka
paljon lapsia loukkaantuu, kun he lelujen puutteessa leikkivät maastosta löytämillään räjähtämättömillä ammuksilla.
Useimmissa kurdikodeissa on pistooli. Saddamin kaudesta hengissä selvinneet ihmiset pelkäävät edelleen arabeja, mutta ovat karaistuneet
puolustamaan itseään. He haluavat siirtää tämän
asenteen myös lapsilleen.

Kristiina Koivunen opettaa sosiologiaa
Sulaymanian yliopistossa Kalarissa, Irakin
Kurdistanissa.
Kuvat: Fariq Halabjay

Poikasi on kurdi.
Ei hän halua muita
leluja kuin aseita.
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Haitin maanjäristys toi maalle poikkeuksellisen paljon
kansainvälistä huomiota. Samalla maahan tulivat
yhdysvaltalaiset sotilaat – neljättä kertaa vuosisadan
aikana, kirjoittaa Janne Hukka.

Port-Au-Prince

HAITI

K

aksi kuukautta sitten Haitia kohdanneen maanjäristyksen seurauksena
kuoli tämänhetkisten arvioiden
mukaan yli 230 000 ihmistä. Arviot
kuolonuhreista ovat kuitenkin summittaisia, sillä Haitissa ei ole koskaan suoritettu
kunnollista väestönlaskentaa.
Järistys herätti myös kansainvälisen yleisön
myötätunnon. Maanjäristystä seuranneiden kuukausien aikana maahan on virrannut katastrofija jälleenrakennusapua yhteensä 2,2 miljardia euroa. Pelkästään yhdysvaltalaiset yksityishenki-löt ovat lahjoittaneet yli miljardi dollaria.
Jopa Afganistanin hallitus on lähettänyt maahan
200 000 dollaria katastrofiapuna.
Avun määrä ei kuitenkaan ole ollut mutkatonta. Pääkaupungin Port-au-Princen ja sitä
ympäröivillä seuduilla työskentelee yli 900 kansainvälistä avustusjärjestöä ja kansalaisjärjestöä,
joista useimmilla ei ole koordinaatiota toistensa
kanssa. Myös kontaktit Haitin paikallishallintoon ovat vähäiset.
”Kansalaisjärjestöt eivät kerro meille, mistä
raha tulee, tai mihin he käyttävät sitä”, pääministeri Jean-Max Bellerive kertoi uutistoimisto
AP:lle. Järjestöjen työsarka onkin jakautunut
epätasaisesti joidenkin alueiden ollessa yhä
ilman kansainvälisten työntekijöiden apua.

Mitä tapahtui levottomuuksille?
Samaan aikaan maanjäristyksen varjolla maassa
on tapahtunut poliittisia muutoksia. Yhdysvaltojen armeija otti maan haltuunsa 22. tammikuuta – neljättä kertaa vuosisadan aikana. Yksikään
Haitin viranomainen ei allekirjoittanut tai anta-
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Karibian ison
pelin nappulana

nut suostumusta 13 000 sotilaan lähettämiselle
maahan.
Armeija otti välittömästi lentokentän haltuunsa. Monet avustusjärjestöt, kuten Lääkärit ilman
rajoja, kritisoivat sotilaiden ohjaavan avustuslentoja naapurimaihin.
Sotilaiden läsnäoloa oikeutettiin turvallisuuden takaamisella. Monissa medioissa raportoitiin uutisia ryöstelystä ja väkivallasta maassa.
Tästä huolimatta lukuisat riippumattomat
tarkkailijat ja toimittajat kiistivät levottomuudet
kaduilla.
Tammikuun 17. päivänä Al Jazeeran toimittaja Sebastian Walker raportoi, että ”useimmat
haitilaiset ovat nähneet vain vähän humanitääristä apua. Sitä enemmän he ovat nähneet aseita, ja
paljon niitä. Panssaroidut miehistönkuljetusvaunut ajavat kaduilla. YK:n sotilaat eivät auta ihmisiä. He ovat täällä omien sanojensa mukaan ylläpitämässä lakia...”
Toimittaja Kim Ives kertoi DemocracyNow!
-ohjelmalle: ”Turvallisuus ei ole ongelma. Kaikkialla Haitissa olemme nähneet väestön järjestäytyvän omien komiteoidensa kautta. He siivoavat romua, keräävät ruumiita, rakentavat
pakolaisleirejä, ovat vastuussa leirien turvallisuudesta. Tämä on omavarainen kansa, ja se
on ollut omavarainen kaikki nämä vuodet.”
Rauhanliikkeen parissa onkin nähty huolenaiheena, että Yhdysvallat on käyttänyt Haitin
maanjäristystä omien tarkoitusperiensä ajamiseen Karibialla ja laajemmin Etelä-Amerikassa.
Presidentti Obaman tuki Hondurasin vallankaappaukselle ja seitsemän uuden tukikohdan
rakentaminen Kolumbiaan (ilmavoimien alkuperäisten dokumenttien mukaan koko Etelä-

Amerikan mantereen kattavien operaatioiden
mahdollistamiseksi) ovat Haitiin suunnatun
sotilaallisen avun lisäksi osa laajempaa presidentti Bushin kaudelta jatkuvaa Yhdysvaltojen
ulkopolitiikkaa.

Virtuaaliverkostot
rakentavat siltoja
Apu ja yhteisöllinen tuki sai myös täysin uusia
muotoja internetin välityksellä. Pian järistyksen
jälkeen Facebookiin ja Twitteriin syntyi lukuisia
yhteisöjä, joiden välityksellä ulkomailla asuneet
haitilaiset etsivät läheisiään maan puhelininfrastruktuurin tuhouduttua. Myös ensimmäiset
uutisraportit ja videokuvat maasta olivat paikallisten kännyköillä ottamia.
Myös nettiaktivistit ja ohjelmoijat ryhtyivät
toimeen. Muun muassa vuonna 2008 perustettu
Ushahidi-palvelu on kyennyt jakamaan avustusjärjestöille reaaliaikaista tietoa Haitin tilanteesta.
Kaikille avoin yhteisö on valjastanut paikallisten
asukkaiden informaation sähköisten karttapalveluiden kautta ja näin onnistunut tuottamaan
yksityiskohtaisia karttoja, esimerkiksi pääkaupungin avustuspisteistä, apua tarvitsevista
alueista ja sähkökatkoksista.

Janne Hukka on Ytimen toimitussihteeri.
Kuva: US Army
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Palestiinalaisalueille
matkaa kansainvälisiä
vapaaehtoisia vuosittain
auttamaan maatöissä.
Mediahuomion lisäksi
aktivistit tuovat paikallisille
turvaa Israelin armeijan
väkivallalta, kertoo alueella
vieraillut Saara Luoma.

telänloman voi viettää toisinkin. Tämän vuoden helmikuussa nelisenkymmentä kansainvälistä vapaaehtoista lensi
Lähi-itään nauttimaan auringonpaisteesta, hyvästä ruoasta
ja seurasta. Matka ei kuitenkaan ollut aivan perinteinen,
ainakaan jos ajatellaan, mitä
tulee mieleen sanoista etelä ja
loma. Nämä matkailijat olivat
menossa Länsirannalle palestiinalaisalueille,
Betlehemiin, osallistuakseen Joint Advocacy
Initiative -toimiston ja Alternative Tourism
Group:n oliivipuuohjelmaan.
Molemmat järjestöt ovat pienehköjä palestiinalaisia järjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisten
perusoikeuksien toteutumista. Oliivipuuohjelma
kerää Länsirannalle kansainvälisiä vapaaehtoisia
kahdesti vuodessa – keväisin istuttamaan puita
ja syksyisin poimimaan oliiveja.
Kaikki oliiveihin liittyvä on Palestiinalaisalueilla hyvin symbolista, mutta oliivipuuohjelman
toiminnasta on myös aitoa hyötyä maanviljelijöille ja muille alueen paikallisille. Kansainvälisten vapaaehtoisten läsnäolo vähentää, mutta ei
kuitenkaan poista kokonaan, Israelin armeijan
ja siirtokuntalaisten hyökkäyksiä maanviljelijöitä kohtaan. Kansainväliset vapaaehtoiset myös
lisäävät mediahuomiota sekä paikallisesti että
kansainvälisesti – esimerkiksi tämän vuoden
oliivi-puiden istuttamista olivat seuraamassa
ainakin Al-Arabiye, Al-Jazeera, Ranskan TV5
ja pari palestiinalaista mediakanavaa.
JAI:n ja ATG:n oliivipuuohjelmaan tulee
osallistujia eri puolilta maailmaa, useimmiten
kuitenkin Länsi-Euroopan maista ja Yhdysvalloista. Osallistujien ikähaarukka on lukiolaisista
eläkeläisiin, ja taustoiltaan porukka on hyvin
monipuolista – pappeja, opettajia, opiskelijoita,
ohjelmatuottajia, järjestöaktiiveja ja valokuvaajia. Yhteistä kaikille on se, että he haluavat itse
muodostaa käsityksen Israelin ja palestiinalaisalueiden tapahtumista.
Monet ensi kertaa Länsirannalle saapuvat
tulevat hieman epäilevinä kaikkea kohtaan,
mutta Palestiinalle ja palestiinalaisille on vaikea
22
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Oliivinlehviä
LÄNSIRANNALLE

olla menettämättä sydäntään. Pienistä kupeista
juotavaa teetä ja kahvia tarjotaan kaikkialla,
ihmisten hymy tarttuu helposti ja palestiinalaisiin
on helppo tutustua. Monella on varmasti myös
tausta-ajatuksena vankka käsitys oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta ja heikomman
puolustamisesta, mikä vetää ihmisiä myös
konfliktialueissa puoleensa.

Israelin armeija pelottelee
Länsirannalla on tarkoituksella pyritty panostamaan turismiin – löytyyhän alueelta jo historiallisesti ja kulttuurisesti harvinaisen paljon nähtävää – ja esimerkiksi ATG on yksi näistä turismin
edistämiseen erikoistuneista järjestöistä. Alueelle on kuitenkin parin vuoden sisällä kasvanut
toisenlainen turismin muoto: miehitysturismi.
Tämä tuo ihmisiä Länsirannalle ja erityisesti
siellä pidettäviin mielenosoituksiin kokemaan,
miltä tuntuu niellä kyynelkaasua ja juosta pakoon Israelin sotilaiden ampumia kyynelkaasupatruunoita ja kumiluoteja – ehkä jopa nähdä
kun joku loukkaantuu vakavasti tai menettää
henkensä. Vaikka ensikäden tieto Lähi-idän
tilanteesta onkin tärkeää, miehitysturismin tuke-

minen ei ole siihen paras mahdollinen tapa. Olisi
todella surullista nähdä monissa kylissä tehtävän
väkivallattoman toiminnan kaatuvan siihen, että
muualta saapuvat turistit eivät ymmärrä kunnioittaa kyläyhteisön antamia ohjeita ja tarkkaan
suunniteltua väkivallattomuuden strategiaa.
Oliivipuuohjelma pyrkii nimenomaan toimimaan yhteistyössä paikallisten ja heidän toimintatapansa mukaan. Ensimmäisenä päivänä
istutettiin Jab’a-kylän mailla, joka sijaitsee Betlehemin lähistöllä Hebroniin päin mentäessä.
Israelin armeija ja helikopteri saapuivat paikalle
noin vartin kuluttua siitä, kun olimme aloittaneet puiden istutuksen.
Pelotustaktiikka ei kuitenkaan toiminut, vaan
istutimme nelisensataa oliivipuuta yhdessä
maanviljelijäperheen kanssa. Viime vuodesta
oli opittu. Tuolloin Israelin armeija saapui paikalle tekaistun määräyksen kanssa ja keskeytti
työn. Pari päivää myöhemmin armeija vei pois
kaikki istutetut oliivipuiden taimet.Tänä vuonna maanviljelijällä on mukanaan kaikki mahdollinen dokumentaatio maanomistajuudestaan,
ja istutetut puut saavat jäädä paikalleen.
Toisena päivänä siirryimme Beit Ummar
-kylään, joka on ehkäpä Länsirannan kauneinta

Saapuessamme Israelin armeijan sotilaat ovat jo
odottamassa aidan toisella puolella. Yksi sotilaista
ampuu äänipommin, mikä ei kuitenkaan saa aikaan
haluttua vaikutusta. Kukaan ei lähde juoksemaan
karkuun.

Jerusalem

I

srael kiistää kansainvälisen lain vastaisesti palestiinalaisalueiden miehityksen
ja kutsuu niitä kiistanalaiseksi alueeksi.
Tämä perustellaan yleisimmän sillä, ettei
kyseistä aluetta katsottu suvereeniksi
ennen vuotta 1967.

A

lueet Länsirannalla on jaettu Oslon rauhansopimuksen jälkeen kolmeen osaan.
Palestiinalaiset ja israelilaiset siirtokunnat
erotetaan toisistaan tarkasti. Ainoastaan
israelilaisille siirtokuntalaisille kuuluvaa
maata on Länsirannasta liki 60 prosenttia
Pelkästään palestiinalaishallinnon alaisuuteen kuuluvaa A-aluetta on alle 20 prosenttia Länsirannasta.

A

lueiden koot eivät ole suhteessa asukasmääriin. Länsirannalla asuu palestiinalaisia noin 2,5 miljoonaa ja siirtokuntalaisia
noin 0,5 miljoonaa.

SAARA LUOMA

Maanviljely on keskeinen osa Länsirannan taloutta. Oliivilehtojen sadosta saa tosin
nauttia vasta vuosien odotuksen jälkeen.

seutua. Saavuttuamme viljelysmaiden luo olivat
Israelin armeijan sotilaat jo odottamassa aidan
toisella puolella. Yksi sotilaista ampui äänipommin, mikä ei kuitenkaan saanut aikaan haluttua
vaikutusta, sillä kukaan ei lähtenyt juoksemaan
karkuun.
Istutustyö sai jatkua koko aamupäivän. Lounaan nautimme maanviljelijänperheen talon
katolla auringon paistaessa kirkkaalta taivaalta.
Hyvistä hetkistä kannattaa nauttia, sillä mikään
Länsirannalla ei ole varmaa. Israelin armeija
voi määrätä minkä tahansa alueen koska
tahansa suljetuksi sotilasalueeksi. Mikäli tämä
määräys on yllä kolmen vuoden ajan, siirtyy se
siviililainsäädännön mukaan valtion omistukseen. Palestiinalaisen maanomistajan on tämän
jälkeen käytännössä mahdotonta saada maansa
takaisin käyttöönsä. Israelin oikeusjärjestelmä
toteaa yleensä, että asia kuuluu armeijalle.
Sotilailla puolestaan on rajoittamaton oikeus
määrätä alueita suljetuiksi sotilasalueiksi. Näin
palestiinalaisista maanomistajista tulee entisiä
maanomistajia.

Viranomaiset häiritsevät
avun tuomista
Israelin viranomaisten toiminta herättää
muutenkin keskustelua. Tel Avivin Ben Gurion
-lentokentän turvatarkastukset ovat kuuma
puheenaihe niin internetin keskustelupalstoilla
kuin Länsirannalle saapuvien matkustajienkin
keskuudessa.Israelin viranomaiset eivät katso
hyvällä palestiinalaisalueille matkustamista
eivätkä varsinkaan pidempiä oleskeluita näillä
alueilla. Aluetta paremmin tuntevien mukaan
viranomaisten ote palestiinalaisalueille matkustamiseen on tiukentunut. Monien avustusjärjestöjen on nykyisin vaikea saada työviisumeita
työntekijöilleen palestiinalaisalueille.
Israelin uusimman linjauksen mukaan kansainväliset järjestöt, kuten Oxfam, Pelastakaa
lapset ja Lääkärit ilman rajoja, voivat saada
työntekijöilleen ainoastaan turistiviisumeita,
mikä käytännössä estää järjestöjen laillisen
työnteon Israelissa ja Palestiinalaisalueilla.

G

eneven neljäs konventio kieltää miehittäjävaltiota siirtämästä siviiliväestöään
miehitetyille alueille. Siirtokuntien lisäksi palestiinalaisten elintilaa vähentää Länsirannan
ympärille ja sisälle rakentuva muuri, joka
Haagin kansainvälisen tuomioistuimen suosituksen mukaan tulisi purkaa. Muurin reitin
pituus on 723 kilometriä, mikä on kaksinkertainen verrattuna Vihreän Linjan eli Israelin ja
Palestiinalaishallinnon de facto -rajan pituuteen. Muuri kulkeekin suurimmaksi osaksi
Länsirannan puolella ja halkoo sekä ympäröi
monia palestiinalaiskyliä.

Tammikuun alussa Israel karkoitti maasta yhdysvaltalaisen Jared Malsinin, joka toimi palestiinalaisen Ma’an-uutistoimiston englanninkielisen
osaston päätoimittajana. Kansainvälinen lehdistö
nosti asiasta suuren kohun, mutta tämä ei auttanut. Malsin karkoitettiin viikon mittaisen pidätyksen ja vajavaisen oikeusprosessin jälkeen.

Saara Luoma opiskelee maailmanpolitiikan
tutkimusta Helsingin yliopistossa ja on
erikoistunut rauhan- ja konfliktintutkimukseen. Hän suoritti puolen vuoden mittaisen
työharjoittelun Länsirannalla keväällä 2009.
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STOP
YDINASEILLE!
Suomalaisvoimin

brittien pommeja vastaan

Kolmenkymmenen suomalaisen iskuryhmä
osallistui kansainväliseen ydinaseiden vastaiseen
kansalaistottelemattomuustapahtumaan
Englannissa. Matka oli hyvä avaus Euroopan
laajuisen toiminnan jatkamiselle, kertoo paikalla
ollut Kaj Raninen.

N

oin 30 suomalaisen rauhanaktivistin
joukko kipusi kylmänä helmikuisena
tiistai-iltapäivänä lumiselta Rauhanaseman pihalta bussiin päämääränään
15. helmikuuta Englannissa järjestettävä Aldermastonin ydinaselaitoksen suurblokkaus. Etelä-Englannissa noin sata kilometriä
Lontoosta länteen sijaitsevassa Aldermastonin
ydinaselaitoksessa (AWE Aldermaston) suunnitellaan, tuotetaan ja huolletaan Britannian
ydinaselaivaston ydinkärkiä.
Kansalaistottelemattomuuteen perustuva ydinaseiden vastainen kampanjointi on osoittanut
merkityksensä useaan otteeseen viime vuosina.
24
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Belgiassa 1990-luvulla käynnistynyt Bombspotting-kampanja toi ydinaseiden olemassaolon Kleine Brogelin tukikohdassa yleiseen tietoisuuteen,
ja tällä hetkellä Belgian hallitus haluaa yhdessä
Saksan, Hollannin, Norjan ja Luxemburgin
kanssa Yhdysvaltojen ydinaseiden poistamista
Euroopasta.
Vuosina 2006 – 2007 järjestetty Britannian ydinaselaivaston kotisatamassa järjestetty Faslane 365
-kampanja nosti puolestaan ydinasekysymykset
voimakkaasti esiin Skotlannissa, ja maan suurin
puolue SNP (Skotlannin kansallispuolue) on vaatinyt ydinaseiden poistamista maasta. Suoma-laiset rauhanaktivistit ovat osallistuneet aktiivisesti

Suomalaisaktivistit muodostivat suurimman
ulkomaalaisryhmän blokkauksessa. Vastuulle
lankesi pääportin sulkeminen suomalaismusiikin
säestyksellä.
Aldermastonin protestit ovat yksi vanhimmista
ydinaseiden vastaisista mielenosoitusliikkeistä.
Laitosta vastaan on kamppailtu jo 1950-luvulta
saakka.

molempiin kampanjoihin ja syksyllä 2006 Faslanessa järjestettiin pelkästään suomalaisin
ja ruotsalaisin voimin toteutettu blokkaus. Sen
sijaan Aldermastoniin lähdettiin nyt Suomesta
suuremmalla joukolla ensimmäistä kertaa.

Ydinaseet ovat laittomia
Aldermastonin tapahtuman tarkoitus oli painostaa Britannian hallitusta toimimaan velvoitteensa mukaisesti ydinaseriisunnan edistämiseksi
ennen toukokuussa pidettäviä maan parlamenttivaaleja ja New Yorkissa järjestettävää ydinsulkusopimuksen tarkastamiskonferenssia. Haagin

kansainvälinen tuomioistuin totesi jo vuonna
1996, että ydinaseilla uhkaaminen ja niiden
käyttö on vastoin kansainvälistä lakia. Myös
vuonna 1968 voimaan astunut ydinsulkusopimus asettaa ydinasevalloille velvollisuuden
ydinaseriisuntaan. Tästä huolimatta Britannia
päätti vuonna 2007 uudistaa ydinaseistuksensa.
Päätöstä Aldermastonissa rakennettavien ydinkärkien uudistamisesta ei kuitenkaan ole vielä
tehty. Silti tutkimustyö laitoksessa jatkuu.
Blokkaukseen osallistui brittien lisäksi vajaat
sata War Resisters’ Internationalin erimaalaisten
jäsenjärjestöjen kautta paikalle tullutta ulkomaalaista. Suomalaiset muodostivat kuitenkin suurimman ulkomaalaisryhmän. Tapahtuma onnistui
jokseenkin suunnitelmien mukaan, ja suurin osa
laitoksen seitsemästä portista pysyi suljettuna
aamuseitsemästä kolmeen asti iltapäivällä.
Suomalaisten vastuulle lankesi pääportti, jonka
blokkaaminen hoidettiinkin tyylikkäästi yhdessä
pienempien ruotsalais- ja sveitsiläisryhmien kanssa. Porttien sulkemisessa oli mukana noin 20
suomalaista muiden ryhmämme jäsenten osallistuessa mielenosoitukseen tai keskittyessä tukitehtäviin. Erityismaininnan ansaitsee ansiokkaasti
pääportin kupeessa soitellut suomalainen musiikkiryhmä.
Itselleni pienen pettymyksen muodosti tapahtuman osallistujamäärä. Poliisin arvion mukaan
osallistujia oli nelisen sataa. Todellinen määrä oli
jonkun verran suurempi, ja suuresta kansalaistottelemattomuustapahtumasta oli ilman muuta
kysymys Kuitenkaan osallistujia ei ollut tarpeeksi,
jotta kaikki portit olisi saatu tehokkaasti suljettua
samaan aikaan.

Tervetuloa kotiin,
sanoi Suomen poliisi
Britannian poliisi on perinteisesti suhtautunut
rauhanaktivistien kansalaistottelemattomuuteen
konflikteja vältellen. Paikallisten mukaan tämä on
erityisesti korostunut viimekeväisen G20-kokouksen tapahtumien jälkeen, jolloin sivullinen ohi-

kulkija kuoli poliisin työnnettyä hänet katuun.
Virkavallan suhtautuminen Aldermastonissa
muodosti silti jonkinlaisen yllätyksen. Useimmilla porteilla ei pidätetty yhtään blokkaajaa,
vaan poliisin taktiikka perustui siihen, että se
yritti pitää koko ajan ainakin yhden kulkuväylän
avoimena. Myöskään suomalaisista yksikään ei
joutunut pidätetyksi. Suurin osa tapahtumassa
pidätetyistä 26 ihmisestä oli joko tunkeutunut
laitoksen alueella tai blokannut porttien sijasta
niille vieviä teitä. Parempi toki näin päin, pidätetyksi tuleminen ei ole tietenkään mikään itseisarvo, ja tarkoitus on vastustaa ydinaseita ja militarismia, ei kisailla poliisin kanssa.
Virkavallan kanssa ei reissulla muutenkaan
jouduttu kovin paljoa tekemisiin, sillä ensimmäistä kertaa Britanniaan suuntautuneilla matkoilla meille ei järjestetty saarelle saapuessamme mitään erityistarkastusta. Sen sijaan Suomen tullilaitos jaksoi osoittaa kunnioitustaan
paluumatkalla mitä ilmeisimmin juuri meitä
varten järjestetyn huumekoirakunniavartion ja
osan porukastamme osaksi koituneen tavaroiden ratsaamisen muodossa. Hukkaan meni
kuitenkin se huvi.
Kaiken kaikkiaan matka oli jälleen hieno kokemus. Läsnäolostamme oli tapahtumalle paljon
hyötyä, ja reissun järjestelyt toimivat ihan hyvin:
isoja ongelmia ei matkan aikana ilmennyt ja pienemmät pystyttiin ratkaisemaan. Aseistakieltäytyjäliiton kansainvälistä toimintaa on tämän jälkeen hyvä jatkaa ja seuraavaa isoa mobilisaatiota
onkin jo suunniteltu marraskuussa järjestettävään NATO:n huippukokoukseen Portugalissa.

Kaj Raninen on Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihteeri.
Kuvat: AKL

Britannian ydinaseet
Britannia oli kolmas valtio maailmassa, joka
kehitti oman ydinaseen. Maa testasi ydinasetta
ensimmäistä kertaa vuonna 1958, ja sillä arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 185 ydinkärkeä.
Ydinpelotteen arvioidaan maksavan britannialaisille veronmaksajille yli 300 miljoonaa euroa
vuodessa.
The Atomic Weapons Establishment (AWE)
on laitos, jossa tuotetaan, huolletaan ja suunnitellaan Britannian Trident-ydinsukellusvenelaivaston ydinkärkiä. Se sijaisee Aldermastonissa
Readingin kaupungin lähellä, noin sata kilometriä
Lontoosta länteen. Laitos on ollut toiminnassa
vuodesta 1952 alkaen.
Ydinsukellusvenelaivaston kotisatama Faslane
sijaitsee puolestaan Skotlannissa maan suurimman kaupungin Glasgow´n lähellä. Vuonna 2007
Britannian parlamentti päätti uudistaa maan ydinaseistuksen. Päätöksen toteutuessa Britannia
sitoutuu jatkamaan ydinasevarustelua 2050luvulle saakka.
Päätöstä ydinkärkien uudistamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Tästä huolimatta AWE:ssa
on aktivistien mukaan suunniteltu uuden ydinohjelman ydinkärkiä jo vuodesta 2002 alkaen.
Protesteilla Aldermastonissa on pitkät
perinteet. Ensimmäinen laajempi tapahtuma
oli vuonna 1958 the Campaign for Nuclear
Disarmament -järjestön usean tuhannen ihmisen marssi Lontoosta Aldermastoniin. Laitoksen luona on järjestetty sen jälkeen erilaisia
protesteja säännöllisesti.
Haagin kansainvälisen tuomioistuimen vuonna
1996 antaman päätöksen mukaisesti ydinaseiden omistaminen ja niillä uhkaaminen on pääsääntöisesti vastoin kansainvälistä lakia. Vuonna 1968 voimaan astunut ydinsulkusopimus
velvoittaa ydinaseita omistavat valtiot ydinaseriisuntaan.
YK:n turvallisuusneuvoston kaikki pysyvät
jäsenet ovat ydinasevaltioita.
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Kampanja on tuonut eläinoikeusliikkeen lähemmäs monia
suomalaisia. Pian kettutarhavideoiden julkaisun jälkeen sadat ihmiset
kokoontuivat osoittamaan mieltään keskellä maaliskuista talvipäivää.

Oikeutta eläimille -järjestön
viime vuosien kampanjat ovat
tuoneet eläinoikeuskysymykset
suomalaisen poliittisen keskustelun
keskiöön. Tulokset ovat tehokkaan
ryhmätyön ja vastuuntuntoisten
henkilöiden ansiota, kertovat
järjestön aktiivit.

V

alkoinen laiha naali tuijottaa suoraan
kameraan – yhdellä silmällään. Sen
toinen silmä on ummessa, pää vinossa,
sylki valuu suupielestä. Naali kuvattiin
syksyn 2009 aikana kolmasti. Joka kerta sen tila näytti pahentuneen. Tällaisia kuvia
eläimistä on tullut julkisuuteen viime aikoina
vähän väliä.
Tätä kirjoitettaessa turkistarhaus on ollut
uutisissa joka päivä jo lähes kaksi viikkoa. Myös
pääministeri Matti Vanhanen on työntänyt lusikkansa soppaan ja syyttää nyt eläinaktivisteja sekä
Yleisradiota asian paisuttelusta jollei jopa vääristelystä. Miten tässä näin kävi? Miksi eläimistä tuli
yhteiskunnallinen kuuma peruna, joka saa mattimeikäläiset liikkeelle ja mattivanhasten blogikynät sauhuamaan?

”Ei voi olla Suomesta”
Periaatteessa ketkä tahansa olisivat voineet tuoda eläinten kärsimyksen julkisuuteen. Ja oikeastaan niin kävikin. Eläimistä huolestuneet, rohkeat ja toimintavalmiit ihmiset kävivät kuvaamassa eläintiloja ja toivat kuvat sitten Oikeutta
26
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ELÄINKOHUJEN
ANATOMIA

– eläintuotannon
matka julkisuuteen
Eläimille -yhdistyksen haltuun. Useamman kymmenen ihmisen joukko päätti nostaa eläinten
olosuhteet tapetille – ja niin, että asiasta keskusteltaisiin vakavasti.
Tyrmistys oli valtava, kun kuvat häkkikanaloista, broilerihalleista ja sikaloista tulvivat julkisuuteen A-Studiossa vuonna 2007. Niin eläintilalliset kuin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilakin epäilivät aluksi, etteivät
julkaistut kuvat voi olla Suomesta. Ääni kellossa muuttui, ja nyt ministerikin yritti vakuuttaa,
että Suomessa eläimiä hoidetaan oikeasti hyvin
ja tämä myös suomalaisten on saatava tietää.
Kuvat puhuivat toista kieltä ja kertoivat eläinten julmasta arjesta.
Tehotuotannon ja turkistarhojen olosuhteet
ovat selkeästi olleet yllätys suurelle osalle suomalaisia. Ihmiset ovat kuvailleet huutaneensa
ääneen nähdessään kuvat turkistarhoilta. Toiset
sanovat, etteivät edes pysty katsomaan kuvia
eläintiloilta, niin järkyttäviä ne ovat. Eläintuottajille suuri osa kuvista tuntuu kuitenkin olevan
perusarkea, normaaliutta – vaikka kaikki toki
julkisesti tuomitsevat sellaisen eläinten pidon,
jossa eläimillä näkyy haavoja tai katkenneita

luita. Mutta perusongelmaa – ahtautta, virikkeettömyyttä ja mahdottomuutta toteuttaa
eläinten tyypillisiä tarpeita – eivät kaikki tunnu
havaitsevan, sillä näin eläimiä on pidetty ainakin viimeiset viisikymmentä vuotta.

Mikä on ongelma?
Miksi eläinten ahtaasti pitäminen tai virikkeettömyys sitten on ongelma? Ymmärrettävää on, että
eläimillä on halu ja tarve liikkua. Ilman mitään
tekemistä ne turhautuvat, muuttuvat apaattisiksi
tai esimerkiksi alkavat kiertää merkityksettömästi
kehää häkissään. Mutta kysymys liittyy myös
laajempaan ja perustavampaan ajatukseen: miksi
eläimet tulisi ottaa huomioon?
Ihminen erottaa itsensä mielellään kaikista
muista eläimistä: ikään kuin hyttynen olisi
samankaltaisempi simpanssin kanssa kuin ihminen ja simpanssi ovat keskenään. Tällaista jaottelua on ylläpidetty kulttuurissamme niin kristinuskon kuin aristoteelisen maailmanjärjestyksenkin voimalla – ihmisen paikka on muiden eläinten yläpuolella. Viime aikoina kysymys eläinten
asemasta liittyy ehkä myös kaiken tuotteistami-

Viime syksynä pohdimme mihin projektimme
oikein johtaa. Olimme kuvanneet useita sikaloita Etelä- ja Länsi-Suomessa. Niin nauhoillemme
kuin muistiimme oli tallentunut tuotantoeläinten
surullinen arkipäivä Suomessa. Kamalista kuvista
huolimatta mietimme kuitenkin, näkeekö ja kuuleeko viestiämme kukaan. Kiinnostaako ketään?
Suomalaisilla on tapana uskoa, kun vaikutusvaltainen taho vakuuttaa kaiken olevan hyvin.
Maa- ja metsätalousministeriö ja tuottajat markkinointikoneistoineen käyttävät hurjat määrät
resursseja saadakseen ihmiset uskomaan, että
eläinteollisuudessa ei ole mitään hämärää. Autenttisen ja rehellisen kuvamateriaalin tarve tuotannon todellisuudesta oli huutava. Avoimessa

yhteiskunnassa valtavana laillisena ja verovaroin
tuettuna tuotannonalana eläinteollisuuden
luulisi kestävän ulkopuolista tarkastelua. Oli
kuvaaminen laitonta tai ei, ihmisten tuli saada
tietää, miten eläimiä kohdellaan. Me emme tarvinneet samanlaista koneistoa, toimintastrategioita tai konsultteja, meille riitti sikaloissa
odottava totuus – ja videokamerat.
Oli hätkähdyttävää nähdä, kun kuvaamamme
videot jo pian pyörivätkin kaikissa medioissa.
Kuvat palauttivat tuotantoeläimet suomalaisten
silmiin, yhdistivät joulukinkun apaattiseen, huonokuntoiseen ja elämänhaluttomaan sikaan. Eläinten kohtalo ajautui poliittisen keskustelun keskiöön. Se, miten heikompia – eläimet mukaan

lukien – yhteiskunnassamme kohdellaan on poliittinen kysymys, ei kenenkään yksityisasia.
Kuvamme osoittivat pienelläkin ryhmällä olevan käytettävissään valtava potentiaali vaikuttaa ja toimia oikeudenmukaisemman maailman
puolesta. Asioita voi ja pitääkin lähteä muuttamaan alhaalta ylöspäin. On täysin turha odottaa muutosta ilman toimintaa. Kuvaajana noudatin samankaltaista moraalisista velvollisuutta,
jota olettaisi ja soisi jokaisen noudattavan: epäoikeudenmukaisuuteen on puututtava.
Loppujen lopuksi tämä ei kysy keneltäkään
mitään erikoista, toimeen on vain tartuttava.

huomautelleet, että eläinaktivistit kasvoivat
aikuisiksi eläintilojen kuvauksien myötä. On
totta, että aktivistit ovat oppineet paljon sen 15
vuoden aikana, kun suoran toiminnan eläinoikeusliike on ollut Suomessa julkisuudessa.
Toiminnasta on tullut paljon pitkäjänteisempää ja
yhteen asiaan kerrallaan keskittyvää. Mutta eläintenvapautuksen merkitystä nyt turkistarhoilla
kituville eläimille tuskin väheksyy kukaan, vaikka
kuinka aikuisia tässä oltaisiinkin.

vaikka joukosta löytyykin karismaattisia voimahahmoja. Esimerkiksi turkistarhauskielto-kampanjaa valmisteltiin pienryhmissä, joilla oli
päätösvalta omista vastuualueistaan. Suurista
linjauksista keskusteltiin toki yhteisesti. Valta
toiminnan sisällöstä ja suunnasta oli loppujen
lopuksi niillä, jotka tekivät ja toimivat.
Sikatehtaat-kampanjan aikana joulukuussa
2009 yllätti se, ettei mediaa oikeastaan kiinnostanut, ketkä sikaloita olivat kuvanneet, kun puolestaan vuoden 2007 tehotuotanto-tutkimuksen
aikaan tätä tietoa tivattiin jatkuvasti. Olimme
kuvitelleet, että kuvaajien julkisuuteen tuleminen herättäisi myrskyn – pieleen meni.
Ilmeisesti eläinten huonojen olojen kuvaaminen on yhteiskunnallisesti niin hyväksyttyä,
ettei tällaisilla tiedoilla ole media-arvoa. Joissain
yhteyksissä kuvaamista on jopa kutsuttu tutkivaksi journalismiksi.

Saila Kivelä

Suuri kiitos heränneestä
keskustelusta kuuluu niille
henkilöille, jotka päättivät
lähteä kuvaamaan eläinten
olosuhteita – eivätkä odottaneet
puoluepolitiikan muutosta.

seen: luonto ja eläimet ovat hyödykkeitä, joille ei
juuri muita arvoja suoda. Eläimen voi siis omistaa, sulkea karsinaan tai häkkiin, kasvattaa lihaisaksi tai kiiltäväturkkiseksi – ja tappaa, jotta eläimestä saisi rahaa?
Mitään loogista perustelua muiden eläinten
alemmuudelle ei ole. Lajien tasaveroisuus horjuttaa kuitenkin yhteiskuntajärjestystämme niin
voimakkaasti, että asiaa on vaikeaa kohdata.
Moraalisina toimijoina meidän tulisi kuitenkin
pystyä perustelemaan toimemme kaikkia eläimiä – ei vain ihmistä – kohtaan.

Julkisuuden oppitunnit
Eläinoikeusliikkeen sisällä oltiin jo pidemmän
aikaa pohdittu, miten tuoda näkyväksi yksi
eläinteollisuuden suurimmista ja arkipäiväisimmistä alueista: tuotantoeläimet. Koska monet
tuntuivat ajattelevan, että maito tulee purkista
ja liha kaupan hyllyltä, haluttiin näyttää, mistä
ja millaisista olosuhteista eläinperäiset tuotteet
todella tulevat. Juuri siksi eläintilat päätettiin
alunperin kuvata.
Sekä toimittajat että politiikan tutkijat ovat

Kuvaaminen sallittu
Suuri kiitos heränneestä keskustelusta kuuluu
niille henkilöille, jotka päättivät lähteä kuvaamaan eläinten olosuhteita. He eivät ilmeisesti
halunneet jäädä odottelemaan, että puoluepolitiikassa jonain päivänä tapahtuisi jotain sellaista, joka toisi eläinten aseman vakavasti esiin.
Paljon muutakin on tarvittu: nettisivut, toiminta kaduilla, lehdistötiedotteet, julisteet, lentolehtiset – kaikki on toteutettu vapaaehtoisperiaattein,
toimijoiden omasta halusta tuoda eläinten välineellinen asema julkisen keskustelun alaiseksi.
Johtajia ei näissä karkeloissa arvosteta,

Aura Kalli on Oikeutta eläimille järjestön aktiivi.
Kuvat: Ydin-lehti
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Kööpenhaminan kokouksen varjossa
järjestettiin ilmastonmuutoksesta laaja
kansalaisjärjestötapaaminen, jonka
tulokset olivat paljon mittavammat
kuin virallisten neuvottelujen.
Kokouksen pohjalta olisi
hyvä tuoda ydinaseriisunta
ilmastonmuutoskamppailun
keskipisteeseen, sanoo
Mikael Böök.

Kööpenhaminan varjokokous otti kantaa
Euroopan ydinaseriisuntaan, joka jäi kesken
1980-luvun lopussa. Olennainen osa prosessia
on Nato-järjestelmän purkaminen.

Ilmastonmuutoksen
torjumiseksi
tarvitaan

JÄRJESTELMÄNMUUTOS

D

okumentti nimeltä System Change –
Not Climate Change julkaistiin sopivasti
aamukahviaikaan 7. joulukuuta 2009.
Oli Kööpenhaminassa järjestetyn YK:n
ilmastokokouksen avauspäivä. Järjestelmänmuutosta? Kyllä, kiitos! Mutta miten?
Julkaistu teksti oli Klimaforum09:n nimellä
kulkeneen kansalaisten ilmastofoorumin julkilausuman luonnospaperi. Varjokokous järjestettiin Kööpenhaminassa samaan aikaan YK:n
kokouksen kanssa. Sen avajaispuheen piti Naomi
Klein. Lauantaina 12. joulukuuta tapaaminen
huipentui jättimäiseen mielenosoitukseen globaalin ilmastonmuutoksen ja “kapitalismin jälkeisen kirkkaan tulevaisuuden” puolesta, mielenosoituksella oli takanaan vaikuttava määrä erilaisten järjestöjen ja liikkeiden tukea.
En itse ollut täysin tyytyväinen Klimaforum09julkilausuman luonnokseen. Siitä puuttui kokonaan keskeinen hallitusten ilmastonmuutospolitiikkaa kritisoiva näkökulma. Se oli ennemminkin ilmastonmuutosliikkeen toivelista, vaikka
siinä olisi mielestäni pitänyt lukea: yksipuolinen
ydinaseriisunta. Tämä olisi kiinnittänyt huomiota maailman suurimpaan ympäristön ja ilmaston tuhoajaan: sotilaallisten järjestelmien, teollisuuden ja akatemian muodostaman yhteistyön
kompleksiin.
Sanan “sotilaallis-teollinen kompleksi” toi esille
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kansansuosiota nauttinut sotasankari ja toisen
maailmansodan jälkeinen Yhdysvaltojen presidentti Dwight D. Eisenhower, joka varoitti Yhdysvaltojen väestöä kompleksin vaikutusvallasta
jäähyväispuheessaan tammikuussa 1967. Muutamia vuosia Eisenhowerin puheen jälkeen demokraattien senaattori J. William Fulbright torui
vuorostaan yliopistoja, jotka olivat hänen mielestään liian halukkaita palvelemaan valtiota ja
näin ”lyömään laimin korkeammat tarkoitusperänsä” Tämän jälkeen on ollut yleistä puhua
sotilaallis-teollis-akateemisesta kompleksista.
Klimaforum09-tapaamisen ensimmäisessä julkilausumaluonnoksessa kompleksi loisti poissaolollaan. Sana ”sotilaallinen” ilmeni ainoastaan
kerran. Se, että luonnos sivuutti sotateollisuuden
ja sodan, oli huono asia. Toisaalta sen hyviin
puoliin kuului lukuisten sosiaalisten ongelmien
huomiointi. Näihin kuuluivat muun muassa fossiilisten polttoaineiden valmistuksesta seuraava
väkivalta, aidon maareformin painottaminen,
demokraattisesti hallittujen yritysten ja paikallistuotannon sektoreiden tärkeys, kaikille ilmaisen
koulutuksen mahdollisuus ja oikeudenmukaisuus taloudellisissa ja poliittisissa suhteissa.
Julkilausuman perusteema on, että paikallisyhteisöistä täytyy tehdä jälleen sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen elämän perusyksikkö
globaaleiden markkinoiden sijaan.

Kansalaiset onnistuivat,
valtiot eivät
Kuka tahansa mediaa seurannut tiesi pahoinvointiin saakka, että YK:n ilmastokokous Kööpenhaminassa oli valtava fiasko. Toisaalta ne,
jotka olivat median armoilla, eivät edes kuulleet
kansalaisille tarkoitetusta varjotapaamisesta,
puhumattakaan sen menestyksestä. Esimerkiksi Hufvudstadsbladet mainitsi kokouksen kerran
8. joulukuuta.
Kokouksesta puuttui Kiinan osallistuja, mikä
on itsessään suuri puute. Myös venäläisten
osanottajien määrä oli vähäinen.
Mutta kokous sai maailmanlaajuisesti internetin välityksellä aktiivisten kansalaisten huomion. Verrattuna COP15-kokoukseen se sai
aikaiseksi valmiin julkilausuman: Kansojen
julistuksen. Lausuma sisältää ohjeita siihen,
kuinka ilmaston ongelmat voidaan ja tulee ratkaista. Julkilausuman allekirjoitti yli 360 järjestöä yli sadasta maasta ja tuhannet yksityishenkilöt, minä mukaanlukien. Olin tyytyväinen, että
minun ja useiden muiden esittämät kritiikit oli
sisälletty lopulliseen versioon, jossa mainittiin
sotien ja militarismin päättäminen, huomioitiin
energialähteiden hallinnoinnin yhteys sotilaallisiin konflikteihin esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa, ja maanviljelijöiden sekä alkuperäis-

Varjokokouksen perusteema
on, että paikallisyhteisöistä
täytyy tehdä jälleen elämän
perusyksikkö globaaleiden
markkinoiden sijaan.

kansojen kokemat karkoitukset biopolttoaineviljelmien tieltä.
Media on yleisesti ollut hiljaa Klimaforumista, sen julkilausumasta ja sisällöstä.

Ydinaseet suurin
uhka ympäristölle
Eurooppalainen ihmismuisti on lyhyt. Ne vaarat, jotka pelottivat mannerta suurimman osan
1900-luvun loppupuolta tuntuvat tänään kadonneen. Iso-Britannian ja Ranskan päätös tämän
vuosituhannen alussa kehittää ja modernisoida
joukkotuhoaseitaan huomioitiin mediassa korkeintaan pienin otsikoin.
Ydinaseiden uhka, joka on paljon konkreettisempi vaara ympäristölle ja ilmastolle kuin
ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos, jatkuu
tänään. Sotilaallis-teollis-akateeminen kompleksi on täysin sitoutunut täysin uudenlaisten asejärjestelmien kehittämiseen. Uusimpiin keksintöihin yhdistellään robotiikkaa, nanoteknologiaa
ja bioteknologiaa. Myös ilmastoaseet, jotka perustuvat ilmaston muokkaamiseen, vaikuttavat
olevan nurkan takana.
Uskomus siitä, että ydinaseita voidaan vähentää vain kansainvälisten sopimusten kautta, perustuu vanhoihin ja totuttuihin ajatusmalleihin.
Olemme juuttuneet perinteiseen kielipeliin. Kuvit-

telemme, että turvallisuus vähenee, jos ydinaseita
vähennetään yksipuolisesti. Samaan aikaan
uskomme, että turvallisuus kasvaa, jos Israel,
Pakistan tai Venäjä vähentävät ydinaseitaan –
vaikka samaan aikaan omat ydinaseet luovat turvallisuutta. Mutta loppujen lopuksi, kuinka voimme koskaan olla täysin varmoja siitä, että Israel,
Pakistan tai Venäjä (Iranista puhumattakaan!)
eivät säilytä osaa resursseistaan siltä varalta, että
ne voi ottaa käyttöön joskus tulevaisuudessa?
Nämä ja muut ajattelun umpikujat johtavat
poikkeuksetta älylliseen ja moraaliseen konkurssiin. Meidän täytyy aloittaa tunnustamalla tosiasiat: emme voi olla koskaan täysin varmoja siitä, että jonkin valtio tai terroristiryhmä suunnittelee hyökkäystä meitä vastaan joukkotuhoaseilla. Mitä voimme sen sijaan tehdä, on lopettaa
niiden tuotanto, ylläpito ja modernisaatio. Voimme myös olettaa, että emme vähennä, vaan
lisäämme omaa turvallisuutta, jos aloitamme
ydinaseriisunnan yksipuolisesti ja omasta aloitteesta omien aseiden osalta.

Unelmana
ydinasevapaa Eurooppa
On mahdotonta toimia tehokkaasti ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ilman että imperialistinen,
sotilaallinen, teollinen ja akateeminen kompleksi

puretaan. Globaali ajattelu on mahdollista, mutta
globaali toiminta on helpommin sanottu kuin tehty. On toimittava paikallisesti. Täällä Euroopassa
se tarkoittaa sen jatkamista, mihin END jätti asiat
1980-luvulla, ja missä tämän liikkeen olisi pitänyt
jatkua – kunnes koko Atlantin ja Ural-vuorten
välinen alue on vapaa joukkotuhoaseista.
Pääpiirteissään kyse on vapaan ja yhdistyneen
Euroopan rakentamisesta – todellisen poliittisen
ja sotilaallisen liiton luomisesta nykyisen tilalle.
Eurooppalaisen liittovaltion tulee luoda yhteinen,
joskin ydinasevapaa puolustus, joka on järjestetty alueellisen puolustuksen ympärille. Meidän
tulee myös varmistaa sotilasliitto Naton purkaminen, niin kuin se olisi jo pitänyt tehdä vuonna
1989. Vasta sitten kun tämä on tapahtunut,
eurooppalaiset voivat viimeinkin olla rauhassa.
Tämä riippuu vain meistä, kansalaisista, jotka
voivat antaa päätöksentekijöille sysäyksen aloittaa ydinaseriisunta.

Mikael Böök on vapaa tutkija ja kirjastoaktivisti. Tämän jutun alkuperäinen ja laajempi
versio on luettavissa ruotsiksi osoitteessa
lukea osoitteessa www.kaapeli.fi/book/
mikasbloggar1.pdf
Kuva: Henri Purje
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Ilmastonmuutosneuvotteluiden
epäonnistumista on seurannut
syytöksien vyöry. Paradoksaalisesti
Kööpenhaminan suurin anti saattaa
koskea globaalin talouden pelisääntöjä,
pohtii Mikko Sauli.

KÖÖPENHAMINASTAA

I

ei juuri mitään uutta

lmastonmuutos on tehnyt rakettimaisen
nousun poliittisille asialistoille. Globaalissa
pohjoisessa siitä on tullut sukupolvikysymys, jonka kautta määritellään nykyisten
ikäluokkien kyky pitää huolta tulevista.
Euroopan johtajilla oli tästä syystä valtava poliittinen tarve hakea Kööpenhaminan ilmastokokouksesta näyttäviä voittoja.
Tosiasiassa Kööpenhaminan tuloksettomuus oli
selvillä jo kesäkuussa 2009. Kööpenhaminan prosessi kuvasti lähinnä tiedossa olleita YK-järjestelmän rajoitteita ja uutta vallanjakoa, joka hämärtää perinteisen jaottelun kehitysmaihin ja kehittyneisiin maihin.

Syyttävä sormi
harhailee karttapallolla
Kööpenhaminan jälkipyykkiä on julkisuudessa
leimannut syyllisten etsintä. Kehitysmaiden
kommentaattorit syyttävät ykskantaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, kun taas Euroopassa Kiina,
Sudan ja Venezuela ovat saaneet syyt niskoilleen
kokouksen epäonnistumisesta. Totuus on kuitenkin tarua tylsempää. Kööpenhamina ei kaatunut
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yksittäisten maiden toimintaan. Kokouksen kaatoi yleinen neuvotteluhaluttomuus.
Kehitysmaaryhmittymä olisi halunnut vahvistaa Kioton sopimuksen jatkoneuvottelujen pohjaksi. Eurooppa olisi halunnut pidemmälle meneviä päästövähennyksiä. Kiinalle sitovat päästövähennystavoitteet eivät kelvanneet kuten eivät
myöskään Yhdysvalloille. Kun nämä lähtöasetelmat pistetään saman neuvottelupöydän ympärille
ilman suurempaa halua liikkua suuntaan tai toiseen, on selvää, että edistystä on vaikeaa tai mahdotonta saavuttaa. Tämä oli selvää jo valmistelukokouksissa kesäkuussa 2009.
Sudan nousi länsimaissa yleiseksi syntipukiksi,
koska se toimi kehittyvien maiden G77-ryhmän
edustajana. Sisäisesti hajanaisen ryhmän köyhimpiä maita kiinnostivat ennen kaikkea sopeutumistoimenpiteet, sillä sopeutumisessa liikkuu niiden
kannalta selvää rahaa. Samanaikaisesti ilmastonmuutos on köyhimmissä maissa poliittiselta kampanja-arvoltaan kärpässarjassa. Sillä ei voiteta
vaaleja tai saada edes auttavasti ääniä.
Sudanin delegaatiossa oli yksi merkille pantava kummallisuus. Kiinan ja G77-ryhmän neuvottelukoordinaattori, filippiiniläinen veteraani-

neuvottelija Bernaditas de Castro Muller osallistui Kööpenhaminaan Sudanin delegaatiossa.
Hänen roolinsa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa oli keskeinen jo ennen vuoden 1997
Kioton kokousta, ja hän johti puhetta Kööpenhaminan valmisteluprosessissa.
Eurooppalaiset neuvottelijat pitivät Mulleria
keskeisenä neuvotteluilmapiirin pilaajana, eivätkä
yhdysvaltalaisetkaan riemuinneet hänen asemastaan. Muller osasi pikkutarkasti joka ainoan sopimuskohdan ulkoa ja muistutteli niiden avulla rikkaita maita jo olemassa olevista sitoumuksista.
Muller sai väistyä ennen Kööpenhaminan kokousta pian Hillary Clintonin Manilan vierailun jälkeen, mutta hänen aiemman asemansa perusteella oli hyvin loogista valita G77:n edustajaksi
maa, jonka delegaatiossa hän oli jäsenenä, tässä
tapauksessa Sudan.

Muoto on valtaa
Neuvottelumuodollisuuksissa mentiin pakittaen
puuhun. Kun kokouksen tuloksettomuus oli
ilmeistä, alkoi halukkaiden koalition julkilausuman sorvaaminen, joka kehitysmaiden näkö-

A

Halukkaiden koalition julkilausuman sorvaaminen
muistutti Maailman kauppajärjestön suljettuja
neuvotteluja. Vain muutamat taloudellisesti merkittävät
maat kutsuttiin mukaan neuvottelemaan julkilausumaa.

Euroopan johtajien paineet saada aikaan
tuloksia lysähtivät pannukakuksi. Osasyynä oli
YK-järjestelmän monimutkaisuus – liian monta
kokkia pisti lusikkansa soppaan.

kulmasta muistutti Maailman kauppajärjestön
WTO:n suljettuja neuvotteluja. Muutamat suuret ja taloudellisesti merkittävät maat kutsuttiin
mukaan neuvottelemaan julkilausumaa, jonka
ensisijainen tehtävä oli pelastaa eurooppalaisten
johtajien kasvot.
Focus on the Global South -järjestön vaikuttajakonkari Walden Bello nostaa britannialaisen
sanomalehti The Guardianin uutisoinnin esimerkiksi siitä, kuinka pohjoisessa on luettu Kööpenhaminaa väärin. Lehden toimittaja Mark Lynas
kirjoitti artikkelissaan, että hän tietää Kiinan
tuhonneen neuvottelut, koska oli itse paikalla.
Lynas kuvaa pohjoisen johtajat Barack Obamaa
myöten turhautuneina neuvottelupöydässä vastahakoisen Kiinan delegaation alemman kastin diplomaatin kanssa.
Bellon huomauttaa, että kyseessä ei ollut
virallinen neuvottelu vaan nykyisen loppuasiakirjan sorvaamiseen liittynyt epävirallinen neuvottelutapahtuma, jonka Obama oli kutsunut
koolle. Kiina olisi pettänyt kehitysmaaryhmittymän lähettämällä korkea-arvoisen edustajan
neuvotteluihin, joissa vain harvalla maalla ylimalkaan oli edustus. Vaikka Kiinalla onkin paljon sanavaltaa maailmassa, se identifioituu
edelleen kehitysmaaryhmittymän.
Muutkin kehitysmaakommentaattorit ovat
kritisoineet rankasti julkilausuman neuvotteluprosessia, johon vain harva maa lopulta pääsi
mukaan. Kehitysmaiden hallituksien välistä
South Centre -järjestöä luotsaavan Martin Khorin
mukaan Anders Fogh Rasmussen sai vastaansa
vastalauseiden ryöpyn, kun hän esitteli loppuasiakirjaluonnoksen konferenssille. Kehitysmaille
ei sopinut sen paremmin riittämätön sisältö kuin
monenkeskisiä pelisääntöjä polkeva prosessikaan.

Raha pyörittää ilmastoa
Paradoksaalisesti Kööpenhaminan suurin anti
saattaa koskea globaalin talouden pelisääntöjä.
Länsimaissa poliittinen paine ilmastotoimintaan
yhdistettynä haluttomuuteen käyttää siihen rahaa on johtanut kaksijakoiseen lähestymistapaan,
joka heijastuu myös Kööpenhaminan sopimuksen

muotoiluissa. Markkinamekanismiin nojaava
päästökauppa ja veroluontoiset rahankeruutoimet elävät prosessin sisällä rinnakkain.
Hillary Clinton nosti uudet rahoituslähteet
esiin Kööpenhaminan puheessaan, ja hänen käyttämänsä sanakäänteet päätyivät liki sellaisenaan
julkilausumaan. Uusilla rahoituslähteillä viitataan
esimerkiksi päästöveroon ja valuutanvaihtoveron
eli Tobinin veron tapaisiin ratkaisuihin. Kyseessä
on ensimmäinen kerta, kun korkea-arvoinen
Yhdysvaltojen hallinnon edustaja puhuu uusista
rahoituslähteistä näin positiiviseen sävyyn.
Veromallisten ratkaisujen ajajat korostavat,
että hinnat ovat huomattavasti ennakoitavampia
kuin markkinaperustaisissa ratkaisuissa. Veroilla
vältyttäisiin heidän mukaansa myös luomasta
uutta rahoitusmarkkinakuplaa, kuten päästökauppaan liittyvän johdannaiskaupan kautta
on riskinä tapahtua.
Jos markkinoiden sääntelystä kiinnostuneet
ovat olleet liikkeellä lyödäkseen tavoitteisiinsa
ilmastoleiman, ovat myös markkinavoimat haistaneet bisnesraon.
- Minun tavoitteenani ovat globaalit hiilimarkkinat, jotka perustuvat EU:n päästökauppamalliin ja toimivat Lontoossa. Markkinoiden nykyarvo on vain yhdeksän miljardia dollaria, mutta
päästökauppa voi kasvaa 50 ja 100 miljardin välimaastoon, Iso-Britannian pääministeri Gordon
Brown sanoi vuonna 2007.
Maailmanpankin arvion mukaan päästökaupan arvo oli jo vuonna 2008 126 miljardia
dollaria. Päästökaupan johdannaismarkkinoiden
arvo on puolestaan arvioitu jopa 3 100 miljardiin
dollariin.
Kyse on merkittävistä rahoista ja päästökauppa heijastuu ilmastoneuvottelujen asetelmiin.
Ennen Kööpenhaminaa monet povasivat päästökaupasta uutta kuplaa maailmantalouteen.
Useilla mailla on suunnitelmia päästökauppapörssien avaamiseksi, ja ne ovat luonnollisesti
kiinnostuneita sitomaan muita toimimaan markkinoilla. Näihin maihin lukeutuvat EU:n lisäksi esimerkiksi Australia, Uusi-Seelanti, Kanada,
Japani, Korea, Meksiko, Turkki ja Brasilia, joka
avasi päästökauppapörssinsä jo 2008, ja jolla

hiilinielujen ansiosta on merkittäviä intressejä
päästökaupassa.
Kööpenhaminan kariutuminen pisti päästökauppasuunnitelmille takapakkia, mutta merkittävää bisnesmahdollisuutta tuskin ollaan valmiita
hautamaan. Kööpenhaminan sopimus korostaa
myös markkinamekanismin merkitystä ja tarjoaa
pohjan jatkoneuvotteluille, joita käydään tälläkin
hetkellä kulisseissa.

Cancuniin vai pienempiin
kerhoihin?
YK:n alaisten ilmastoneuvottelujen seuraava
etappi on marras-joulukuulle 2010 kaavailtu
Meksikon Cancunissa järjestettävä huippukokous.
Tuolloin katsotaan, onko YK-prosessin puitteissa
mahdollista edetä. Monet odottavat maltillisia
edistysaskeleita esimerkiksi pohjoisen ilmastorahoituksen koordinoimisessa jo ennen Cancunia. Kööpenhaminan sopimuksen teemat ovat
mukana neuvotteluissa, mutta varsinaiseen
etenemiseen tarvitaan päätös Meksikosta.
Kööpenhamina aiheutti kuitenkin useissa osapuolissa turhautumista, joka luo painetta neuvottelujen siirtämiseksi tehokkaampaan ympäristöön esimerkiksi G20:n alle. Monenkeskisyys
saattaa taas kerran jäädä tehokkuuden alle.
YK-järjestelmän heikkous tuli Kööpenhaminassa jälleen kerran esiin. Sopimuksiin on yksinkertaisesti liian hankala päästä, kun osallistujia
on liian monta. Kehitysmaat-kehittyneet maat
-jaottelun vanhentuneisuus tuli selvästi ilmi,
kun suuret kehitysmaat Kiinan, Brasilian ja
Intian johdolla vetivät linjoja neuvotteluissa.
Jos ilmasto on muutoksessa, niin ovat maailman voimasuhteetkin. Aika näyttää, mikä tie
ilmastoneuvotteluissa valitaan. Tutkijoiden
mukaan ratkaisulla olisi kiire, ellei peräti ole
jo liian myöhäistä.

Mikko Sauli on kansalaisaktivisti.
Kuvat: Henri Purje
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Euroopan unionin eteläreunalta kuuluvat uutiset
heiluttavat koko unionin uskottavuutta ja taloutta.
Talouskriisin opetuksia ei ole silti vieläkään
sisäistetty.
Ateena

Kreikan kohtalo

VAIKUTTAA MYÖS MEIHIN

K

reikan vakavat talousongelmat ovat
nousseet keskeiseksi kysymykseksi
maailmantalouden näkymien suhteen. Elpymisen ei arvella olevan
Kreikasta kiinni. Mutta se heiluttaa
paitsi euroaluetta myös muuta EU:n
uskottavuutta. Yhteinen raha nimittäin edellyttää
yhteistä talouspolitiikkaa. Sellaisen aikaansaaminen on kuitenkin tällä hetkellä epätodennäköistä.
EU:n piirissä on tähän asti voitu sopia joitakin asioita yhteisesti finanssikriisin haitallisten
vaikutusten vähentämiseksi. Käytännön toimet
ovat silti olleet eritahtisia ja kovin paljon jäsenmaitten omien ratkaisujen varassa. Yhteistä
näkemystä tarvittaisiin elvytystoimien purun
aloittamisen ja velan lyhentämisen osalta ennen
kuin markkinat hermostuksissaan päättävät
sen EU:n puolesta. Mutta yhtälailla tarvittaisiin
myös vakaus- ja kasvusopimuksen sosiaalisen
ulottuvuuden määrittämistä. Työttömyydellä
vakauttaminen vaikuttaa nimittäin haitallisesti
tulevaan kasvun mahdollisuuteen.
Eurooppa-neuvosto tyytyi helmikuun alussa
tukemaan Kreikan toimia nykyisen vakaus- ja
kasvusopimuksen kriteerien saavuttamiseksi.
Neuvoston tiedotustilaisuudessa, kuten myös
pääministeri Matti Vanhasen lausunnossa,
alleviivattiin erityisesti, ettei Kreikka ollut
pyytänyt EU:lta taloudellista apua.
Kreikan talouden tukeminen EU:n puolelta
olisikin hyvin vaikeaa. Kysymys asettuu siten,
että jos nyt aloitetaan, niin mihin tukeminen
lopetetaan. Myös Unkarin, Baltian maitten,
Espanjan, Portugalin ja miksei myös Irlannin
tilanne on hankala.

Wall Streetin resepti
kreikkalaiseen soppaan
Valtiovarainministereiden Ecofin-neuvoston
kokous sai tehtäväksi sopia käytännön linjaukset
32

Numero 1

Maaliskuu 2010

Vuosituhannen alussa liikepankki
Goldman Sachs neuvoi Kreikan
hallitusta piilottamaan velkojaan tuleviin
lentokenttämaksu- ja arpajaistuottoihin.

helmikuun puolivälissä. Näiden tuloksena Kreikka on käytännössä EU:n holhouksessa ja joutuu
ajamaan julkista sektoriaan voimakkaasti alas.
Sen on esitettävä säännöllisin väliajoin suunnitelmansa vuotuisen alijäämän painamisesta noin
kahdeksaan prosenttiin kuluvan vuoden aikana
ja kolmeen prosenttiin vuoteen 2012 mennessä.
Kreikan valtionvelka oli vuoden 2009 lopussa 113
prosenttia BKT:stä eli yli 60 prosenttia sallitusta.
Kreikan taloushistoria on sen itsenäistymisestä asti ollut erilaisten talouskriisien historiaa.
Kreikka saattoi kuitenkin liittyä yhteisvaluuttaan. Syynä oli urheilusta tuttu vilppi, doping.
Vuosituhannen alussa liikepankki Goldman
Sachs neuvoi Kreikan hallitusta piilottamaan
velkojaan tuleviin lentokenttämaksu- ja arpajaistuottoihin.
Pankin tiimi saapui Kreikkaan myös viime
marraskuussa uuden suunnitelman kanssa. Ateenassa kuitenkin päädyttiin toiseen ratkaisuun ja
myönnettiin velkaongelma. Wall Streetin investointipankkien toimeliaisuus on hämmästyttävää.
Kreikan tilanne vaikuttaa myös meihin, sillä
tiukat EU:n taholta tulevat säästötoimet painavat Kreikkaa entistä syvemmin lamaan. Mutta

toisaalta markkinaehtoiset paineet tekevät
myös samaa. Myös useiden euromaiden kyky
elvyttää alkaa olla loppumassa. Uuden kasvun
mahdollisuuksien hakeminen voikin jäädä leikkausten ja veronkorotusten jalkoihin.
Julkisen talouden kestävyysvajetta on Suomessakin ryhdytty paikkaamaan juuttumalla eläköitymisen myöhentämisehdotuksiin sen sijaan,
että kestävän kasvun uusia mahdollisuuksia
haettaisiin määrätietoisesti.
Yhteisen rahan edellyttämä talouspolitiikka
uhkaa toistaa yksinomaisesti rahan vakautta painottavia poliittisia ratkaisuja – etenkin nyt, kun
uuden kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin
luomisessa ei olla edetty. Finanssikriisin opetukset uhkaavat jäädä Wall Streetin jalkoihin.

Ytimen toimituskunta

Euroalueen ulkopuolella huonoiten menee Latvialla,
joka on keskellä maailmanhistorian suurinta taloudellista
romahdusta. Oikeistolaiset opit toivat maahan nopeaa
talouskasvua, mutta nyt lääkkeet ovat tappamassa potilaan.

LATVIAN OIKEISTO

rikkoo ennätyksiä
Riika

O

ikeistolainen politiikka loi Latviaan
2000-luvun alussa Baltian talousihmeen. Maa koki 9 – 12 prosentin
vuosittaista talouskasvua ennen
vuonna 2007 alkanutta maailmanlaajuista talouskriisiä. Sen jälkeen
maan bruttokansantuote on supistunut muutaman vuoden sisällä 25 prosenttia. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi, että tämän
vuoden loppuun mennessä maan taloudesta
kolmannes on häipynyt taivaan tuuliin.
Romahdus on historiallisesti mittava. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 1930-luvun suuren laman
aikaan maan talous supistui alle 30 prosenttia
ja tuolloinkin kaksi kertaa pidemmän aikajakson aikana.
Yhdysvaltalaisen taloustutkimuskeskus
CEPR:n mukaan Latvian hallituksen toimet
ovat lietsoneet romahdusta oikeistolaisella
talous- ja rahoituspolitiikallaan. Vaikka kansan-

talouden ongelmat alkoivatkin talouskriisistä,
Latvian hallituksen päätös pitää kiinni euroon
sidotusta kansallisesta valuuttakurssista on
pahentanut kriisin vaikutuksia kotimaassa.
Valuutanvaihtokurssin pysyessä lähes vakiona
kansantaloudellinen korjaus tapahtuu palkkojen ja hintojen kautta. Maassa on tapahtumassa
”sisäinen devalvaatio”.
Kiinteän valuutanvaihtokurssin seurauksena
Latvian vientituotteet ovat tällä hetkellä keinotekoisen kalliita ja tuonti halpaa. Toisaalta
hallituksen rahoituspolitiikka estää muiden,
vaihtoehtoisten elvytyskeinojen käyttöönoton.
Muun muassa korkojen lasku on tässä tilanteessa mahdotonta.
Latvian hallituksen taloudellinen neuvonantaja onkin sanonut maan politiikan olevan
avoimesti prosyklinen, kansantalouden epävakaisuutta edistävä, siinä missä länsimaiden
muut hallitukset ovat toimillaan pyrkineet juuri
luomaan vakautta.
Toisin sanottuna politiikka jatkuu, kunnes
palkat ja hinnat ovat pohjalla.

Mallia Etelä-Amerikasta?
Latvian tilanne muistuttaakin Argentiinan
kymmenen vuotta sitten kokemaa kansantaloudellista katastrofia, jolloin 42 prosenttia maan
väestöstä joutui köyhyysrajan alapuolelle. Argentiinan valuutan arvo oli kiinnitetty dollariin, ja
sen seurauksena valtiontalous velkaantui rajusti.
Tilanne muuttui vasta hallituksen julistettua
maan maksukyvyttömäksi, minkä jälkeen talouskasvu alkoi muutaman kuukauden epävakauden
jälkeen. IMF:n tämän hetken arvioiden mukaan
Latvia ei nykysuunnalla saavuta edes vuoden
2006 bruttokansantuotetta vuonna 2014.
Kokonaisuudessaan Latvian tilanne heijastuu
Kreikan tavoin myös laajemmalle Eurooppaan ja
Pohjoismaihin. Etenkin Ruotsin pankkisektori

on lainannut runsaasti velkarahaa Baltiaan.
Myös Kreikan pankkisektorilla on runsaasti
velkoja Itä-Euroopassa.
Kriisin seurauksena työttömyys on kasvanut
nopeiten EU:n alueella ja on kolminkertaistunut vuosina 2008 – 2009. Tällä hetkellä yli 20
prosenttia työikäisistä on työttömänä. Julkisen
sektorin työntekijöiden palkkoja on leikattu
rajusti osana valtion talouden vakauttamista
samalla, kun koulutettu väestö pakenee maasta.
Jo vuosi sitten 10 000 ihmistä osoitti mieltään
Riikan kaduilla hallituksen politiikkaa vastaan,
ja viimeisimpien tutkimusten mukaan vain 20
prosenttia väestöstä luottaa demokratiaan.

Twitterin Robin Hood
Latvian päätöksentekijöiden kiusaksi iso osa salaisena pidettyjä dokumentteja on vuotanut julkisuuteen. Twitter-miniblogissa itseään Neoksi
kutsuva nettiaktivisti on murtautunut lukuisiin
Latvian valtion tietopankkeihin ja paljastanut
tiedostoja Twitter-tilinsä välityksellä.
Tietoon on näin päässyt muun muassa, että
elvytyspaketteja vastaanottaneiden pankkien
johtajat ovat maksaneet samalla itselleen palkankorotuksia. Sama käytäntö on vallinnut myös
julkisen sektorin ylempien toimihenkilöiden
keskuudessa, joista jotkut tienaavat nyt 3 000
euroa kuukaudessa. Opettajien palkasta hävisi
hallituksen leikkausohjelman tuloksena
kolmannes: 450 euroon kuukaudessa.

Ytimen toimituskunta.
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Velkainen

EU

syö vasemmistoa
EU:n tulevaisuus näyttää synkältä. Finanssikriisin lisäksi
nopeasti vanheneva Eurooppa rämpii veloissa. Onko
vasemmistolla vielä sanottavaa uuden vuosikymmenen
alussa? kysyy Joonas Lepistö.

V

ielä vuosituhannen vaihteessa Euroopan unioni puhkui itseluottamusta. Komissio hyväksyi Lissabonin
strategian, jonka tavoitteena oli tehdä unionista planeettamme kilpailukykyisin alue. Keinoiksi tähän määriteltiin työllisyysasteen nostaminen 70 prosenttiin ja tutkimusrahojen korottaminen alueella
keskimäärin kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Sopimus tähtäsi unionin pysyvään ja
kestävään talouskasvuun. Vuoteen 2010 mennessä sopimuksella on saavutettu vain vähän.
Komissio ei kuitenkaan luovuta. EU 2020nimellä kulkevan uuden strategian toteuttamiseksi on annettu aikaa samat kymmenen vuotta.
Itse asiakirja jatkaa siitä, mihin edeltäjä kompastui ja siis ”pyrkii saattamaan Euroopan ulos
talouskriisistä kohti kestävää sosiaalista markkinataloutta sekä älykkäämpää ja vihreämpää taloutta, jossa hyvinvointia luotaisiin innovaatioiden avulla”. Strategialuonnoksen julkisessa kuulemisessa asiapaperia on syytetty konkretian
puuttumisesta. Sosiaalialojen sidosryhmät ovat
kommentoineet, ettei ehdotuksessa juurikaan
näy sosiaalinen ulottuvuus.
Uudistettava strategiakin luottaa tutkimuksen
voimaan. Helsingin yliopistossa luennoineen presidentti Martti Ahtisaaren mukaan EU ei yksinkertaisesti pärjää, jollei se keskity yhä enemmän
tutkimuksen kehittämiseen.
- Finanssikriisejä tulee jatkossakin. Niitä on ollut ja tulee tulevaisuudessakin. Noudatettaisiin
nyt ensiksi edes yhdessä sovittuja perussääntöjä.
Viime laman ongelmista on opittu ainakin se,
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että opetukseen ja tutkimukseen on panostettava. Muuten me olemme helisemässä.

Velkaa velan päälle
Helisemässä taidamme olla joka tapauksessa.
Samaan aikaan kun Wall Streetin pankit valmistautuvat maksamaan ennätyksellisiä bonuksia
työntekijöilleen, lätäkön tällä puolella Kreikka,
EU:n tämän hetken kuuluisin jäsenmaa, yrittää
selitellä budjettinsa vajeita. Maan päätöksentekijät ovat vääristelleet usean vuoden ajan hankalaa taloustilannettaan. Komissaari Olli Rehn
on luvannut tutkia, onko keplottelu lähtöisin
johdannaisista vai jostain muusta.
Kreikan tilanne vaikuttaa koko EU:n tilanteeseen, muun muassa yhteisvaluuttaa heikentäen.
Suomen hallitus ja komissaari Rehn ovat olleet
etujoukoissa komentamassa Kreikkaa ruotuun.
Suomen, vahvana taloutena, on helppo tehdä
näin. Tosin ei Suomi täysin viaton itsekään ole.
Maa ei olisi päässyt aikoinaan euroon ilman
”velkakikkailua”. Suomi sai puhuttua koko
eläkejärjestelmän, yksityisten alojen työeläkerahastot mukaan lukien, rahastoineen julkisen
talouden piiriin vuonna 1997. Tämä tipahdutti
valtionvelan alle vaaditun 60 prosentin tasolle
bruttokansantuotteesta. Tästä EMU-neuvotteluiden yhteydessä tapahtuneesta työvoitosta on
kiittäminen silloista valtionvarainministeriön
virkamiesjohtoa.
Kreikka ei ole ainoa pahasti velkaantunut
jäsenmaa. Esimerkiksi Espanjassa velka on yli
300 prosenttia enemmän kuin vuosittainen BKT.

Euroalueen ylijäämäalueet ovat käytännössä
syöneet alijäämäisten kustannuksella. Talous
kasvoi pohjoisessa sitä mukaa, kun EteläEurooppa otti lisää velkaa ja kasvatti alijäämäänsä. GaveKal Researc –analyysiyhtiö on
laskenut, että suurimpien euroylijäämävaltioiden, Saksan ja Hollannin, eurovaltioiden kesken tehty ulkomaankaupan ylijäämä on lähes
yhtä paljon plussalla kuin eteläisten euromaiden miinuksella. EU:n komission rahapoliittisen osaston ex-johtaja Bernard Connolly on
kuvaillut tällaista pitkään jatkunutta kulutusjuhlaa EMU:n omaksi pyramidihuijaukseksi.

Voimaton vasemmisto
Vuoden 1973 öljykriisin jälkeen keynesiläisyys
menetti kiinnostavuuttaan. Tämä antoi mahdollisuuksia vaihtoehtoisten ”ismien” nousulle.
Uusliberalismi pystyi vastaamaan haasteeseen.
Se oli jotain tuoretta, kokeilemisen arvoista.
Ruotsin ja Suomen EU-jäsenyysvalmistelut saivat vaikutteita uudesta talousopista. Palkansaajien tutkimuskeskuksen johtajan Jaakko
Kianderin mielestä 1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen tehtiin ilman täyttä
ymmärrystä siitä, mitä oltiin tekemässä. Kansainvälisen politiikan tutkijan Heikki Patomäen mukaan liian nopeasti tehty vapauttaminen nosti asuntojen ja pörssikurssien hinnat
moninkertaisiksi muutaman vuoden sisällä.
Suomessa vieraileva kansainvälisen politiikan
tutkija Andreas Bieler muistuttaa, että jäsenyyteen liittyvät säännöt ovat samat kaikille.

Oikeistopuhuri on myllännyt
Euroopan maita ja mantuja uuteen
uskoon. Vasemmistolainen,
kapitalismin haittailmiöitä
vastustava liike, on vasta
finanssikriisin kautta onnistunut
nostamaan päätään.

Martti Ahtisaari

Andreas Bieler

- Jos liittyy klubiin, hyväksyy sen sellaisenaan. Sama ilmiö tapahtui vuoden 2007 itään
päin kohdistuneessa laajentumisessa. Ennen kuin
jäsenyys onnistui, tulevien jäsenvaltioiden piti
tehdä neoliberaalisia rakennemuutoksia. Tämä
tarkoitti muun muassa valtiontukien leikkaamista
teollisuudelta ja valtionyhtiöiden yksityistämistä.
Oikeistopuhuri on myllännyt Euroopan maita
ja mantuja uuteen uskoon uudella vuosituhannella. Bielerin mukaan vasemmistolainen, kapitalismin haittailmiöitä vastustava liike, on vasta viime aikoina onnistunut nostamaan päätään.
Viimeistään finanssikriisin katastrofaaliset seuraukset näyttävät mahdollistavan aggressiivisemman vasemmistolaisen politiikanteon. Vuosi
2009 antoi valoisampaa näytettä tulevasta. Suuria protesteja nähtiin ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Eri järjestöt ympäristöliikkeistä metallimiehiin kokosivat voimansa, läpikapitalisoitumisen vastustamiseksi.
- Neoliberaalien voimien kutistuminen tulee
olemaan tosiasia. Vaihtoehtoiset liikkeet vahvenevat, ja mielenosoitukset lisääntyvät entisestään, Bieler ennustaa.
Presidentti Ahtisaaren mielestä vasemmiston
kehnoon nykytilaan on yksinkertainen syy.
- Vasemmisto ei ole tehnyt mitään ratkaistakseen taloustilannetta. Ainoa, mitä minä olen
kuullut, on vain lisärahan pyytäminen. Se ei ole
tästä maailmasta.
Bieler näkee kansainvälisellä ammattiyhdistysliikkeellä mahdollisuudet nousta merkittäväksi vastavoimaksi nykymenolle:
- Ay-liikkeellä on valta vaikuttaa tuotantopro-

sesseihin esimerkiksi lakkojen kautta. Mikään ei
tuhoa kapitalismia enemmän kuin lakot. Hyvä
yhteistyön väline on vastustaa kehitysmaihin
vyöryvien kansainvälisten yritysten harjoittamaa riistoa, joka horjuttaa kolmansien maiden
omaa teollisuutta.

Toivosta uhkaan
Molemmilla vasemmistolaisilla, Bielerillä ja
Ahtisaarella, on haaveita EU:n suhteen. Bielerin
unelmien unioni olisi sellainen, joka edistäisi
globaalisti muiden valtioiden kehittymistä. Ahtisaari toivoo monikulttuurisuuden lisääntymistä
Suomea myöten ja kannustaa uskontojen suurempaan keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sitä
kautta tiedon ja ymmärtämisen kasvamiseen.
Unionin laajentumisen jatkaminen, jota komissio piti yhtenä syynä Lissabonin strategian
epäonnistumiseen, tukee molempien unelmaa.
Ahtisaari on huolissaan äärisuuntauksien noususta unionin sisällä ja näkee ne uhkana muun
muassa Turkin jäsenyysneuvotteluille. Presidentin mielestä EU tarvitsee Turkkia.
- Turkkia ei pidä pelätä eikä uskontoa tule sekoittaa Turkin jäsenyysneuvotteluihin. On ihmisistä itsestään kiinni, ovatko uskonnot rauhanvai konfliktinrakentajia.
Läntinen turvallisuuspoliittinen keskustelu
näyttää kallistuvan vuoden takaisesta obamamanian kaltaisesta toiveikkuudesta takaisin uhkien korostamiseen. Turkin rajanaapurin, Iranin,
ydinaseohjelma nähdään varsinkin Yhdysvaltojen retoriikassa yhtenä pahimmista peikoista,

mikä transatlanttisessa turvallisuuspolitiikasta
löytyy. EU:lla ei ole kantaa ydinaseisiin, mutta
Yhdysvaltojen painostus Irania kohtaan estää
unionia toteuttamasta omia intressejään.
- Ilman USA:n ja Iranin välisiä jännitteitä EU
haluaisi kaasua Iranista. Kiina vain haluaa energiaa eikä piittaa Iranin sisäisistä järjestelyistä,
sanoo kansainvälisen politiikan tutkija Pami
Aalto.
EU sinnittelee siis suurvaltojen välissä ja
harkitsee oman armeijan rakentamista uskottavuutensa kasvattamiseksi. Bieler keskittyisi sotilaallisen supervallan suunnittelun sijasta sosiaalisen uskottavuuden kohentamiseen ja kannustaakin ihmisiä aktivoitumaan.
- Ihmisten järjestäytyminen on jo tuottanut
tuloksia. Esimerkiksi palveludirektiivi ei mennyt
läpi niin pahana kuin se oli suunniteltu, ja satamadirektiivi saatiin estettyä. Jatkuvasti on käynnissä hienoja, kantaaottavia kampanjoita. Kaiken ideana on muutos – ihmisten itsekkäiden
toimintatapojen muuttaminen individualismista
kohti yhteisöllisyyttä, Bieler julistaa.

Joonas Lepistö on toimittaja.
Kuvat: Joonas Lepistö
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veropohjaa

Viime kesänä perustettu Vapaus valita toisin
-verkosto virittelee kansalaiskeskustelua
verotuksesta Suomessa. Vaikka veropolitiikka
onkin keskeinen osa poliittista päätöksentekoa,
kotimaassa linjauksia vetävät yleensä vain
virkamiehet.

V

apaus valita toisin -verkosto järjesti
helmikuun 15. päivänä veroseminaarin, jota emännöi Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
Aihe on ajankohtainen: parhaillaan
lähinnä virkamiehistä koottu alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtama työryhmä
miettii vero-politiikan linjauksia. Myös eri poliittiset puolueet valmistelevat verokannanottojaan.
Alanko-Kahiluoto piti siksi tärkeänä myös kansalaiskeskustelun virittämistä.
Valtion velkaantuminen finanssikriisin myötä
väestön ikääntymisen ohella on aiheuttamassa
nopeasti kestävyysvajetta taloudessa. Valtiontalouden tulopohja tarvitsee siis vahvistusta. Tämä
jos mikä on kovan luokan poliittinen kysymys.
Verotusta ei vankan veropohjan seminaarissa
haluttu irrottaa erilliseksi muusta politiikasta.
Julkisen keskustelun kannalta mielenkiintoisen
puheenvuoron on käyttänyt toisaalla Ruotsin
kansallisen taloustutkimuskeskus Konjunkturinstitutet:in tutkimusosaston vetäjä Juhana
Vartiainen. Hän on kummastellut suomalaisen
ja ruotsalaisen keskustelu- ja päätöksentekokulttuurin eroja. Ruotsissa virkamiehet tai asiantuntijat eivät esitä linjauksia julkiseen keskusteluun,
vaan se kuuluu poliittisille päättäjille. Suomessa
sitä vastoin johtavat virkamiehet käyttävät lähes
kaikki merkittävät niin talous- kuin veropolitiikan
puheenvuorot johtavien poliitikkojen vaietessa ja
seuratessa sivusta.

Verot ympäristön
ja tasa-arvon asialla
VVT-verkoston tilaisuudessa tutkija Sarianne
Tikkanen esitti ympäristöverotuksen mahdollisuuksia ja siitä saatuja kansainvälisiä kokemuksia. Ympäristöveroilla voi ja pitää olla kestävää
kehitystä tukeva merkitys. Tämän käsityksen
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Suomessa johtavat
virkamiehet käyttävät lähes
kaikki merkittävät niin
talous- kuin veropolitiikan
puheenvuorot johtavien
poliitikkojen vaietessa
ja seuratessa sivusta.

allekirjoitti myös kommenttipuheenvuoron
käyttänyt SAK:n Joonas Rahkola.
Tampereen yliopiston julkistaloutta tutkivan
tohtori Matti Tuomalan mielestä olisi ensiksi
päätettävä, mikä on verotuksen tarkoitus. Kun
esimerkiksi viimeaikaiset valtiovarainministerit
katsovat verotuksella olevan vain fiskaalisen
merkityksen – eli veroja kootaan valtion menojen kattamiseksi – Tuomalan mielestä verotuksella pitää olla myös tulonjakovaikutuksia. Tuomala osoitti omassa puheenvuorossaan miten
veroratkaisuilla on kasvatettu tuloeroja. Hän
puolusti eri tulomuotojen samanlaista kohtelua
verotuksessa kuten myös tuloverotuksen progressiivisuutta. Vihreiden puoluesihteeri Panu
Laturi puolestaan tuki verotuksen ohjaavaa

merkitystä niin ympäristöverotuksessa
kuin muutoinkin.
Ytimen päätoimittaja, tohtori Arja Alho
painotti verotuksen, tulonsiirtojen ja palvelumaksujen tarkastelun yhtäaikaisuutta. Tätä myös
Kokoomuksen Harri Jaskari piti tärkeänä lähtökohtana. Alho muistutti myös, että arvonlisäverolla on voimakas yhteys inflaatioon, ja että
se ylläpitää tuloeroja. Hänen mukaansa kiinnostus verotuksen kannustavuuteen hiipui 1990luvun lopulta nopeasti. Syykin oli ilmeinen.
Loukut olivat erityisesti pienituloisten – asumistukeen oikeutettujen tulonsaajaryhmien
– ongelma. Oikeiston kiinnostuksen vähenemisen ymmärtää mutta vasemmiston ei. Siksi
tarvitaan perustulouudistus tai negatiivinen
tuloverotus, joka turvaa vankan veropohjan ja
kannustavan verotuksen.
VVT-verkosto on kampanjoinut myös perustoimeentuloturvan 120 euron korotuksen puolesta ensimmäisenä askeleena perustoimeentuloturvan uudistamisessa. Pohjoismainen
malli, jossa on lisäksi myös ansiosidonnainen
turva sairastumista, työttömyyttä ja eläkkeelle
jäämistä varten yhdistettynä aktiiviseen työllisyys-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan, on ollut
ja on edelleen tehokas tapa torjua köyhyyttä.
Tämän vaatimuksen toisti SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja loppuyhteenvedossaan kuten myös verotuksen läpinäkyvyyden vaatimuksen. Erilaiset verovähennykset ovat hämärtäneet
verotuksen oikeudenmukaisuuden toteutumisen.
Myös valuutanvaihtoveron toteuttaminen edistäisi kansainvälistä oikeudenmukaista tulonjakoa.

Ytimen toimituskunta.
Kuva: Ydin

Jussi Saramo

Jussi Saramo on Attacin
puheenjohtaja

Maailmantalous odottaa

KORJAAJAANSA
MILJOONAT

ihmiset ovat kärsineet tälläkin vuosituhannella poliittisista, taloudellisista,
ekologisista ja sotilaallisista kriiseistä. Vaikka kriisit ovat erilaisia, on niillä yleensä suora kytkös epätasapainossa olevaan
maailmantalouteen sekä kilpailuun luonnonvaroista.
Markkinaspekulaatio on aiheuttanut vakavia ruokakriisejä.
Maailmassa olisi ruokaa enemmän kuin tarpeeksi kaikille,
jos sitä vain haluttaisiin jakaa tasaisemmin. Näennäisen
vapailla maailmanmarkkinoilla ruokakaan ei kuitenkaan
jakaudu tasaisesti.
Suuret pelurit, kuten EU ja Yhdysvallat,
tukevat omaa tuotantoaan ja ylijäämien
dumppaamista kehitysmaihin, jolloin näiden oma tuotanto ei pääse kehittymään.
Kehitysmaat on alistettu raaka-ainevarastoiksi tai verovapaiksi hikipajoiksi. Myös
nopeasti kehittyvät maat, kuten Brasilia
ja Kiina, operoivat yhä aggressiivisemmin
maailmanmarkkinoilla.
Suurten valtiollisten pelureiden lisäksi
tuotantoa hallitsevat erilaiset ylikansalliset
yritysjätit kuten Monsanto tai Chiquita, joille
ainoa merkitsevä arvo on tehdä mahdollisimman suurta taloudellista voittoa. Näillä yrityksillä on usein moninkertaisesti enemmän
taloudellisia ja työntekijäresursseja kuin
valtioilla, joissa ne toimivat.
Kaiken lisäksi yritykset ovat tilanteessa,
jossa ne pystyvät kilpailuttamaan valtioita
siitä, kuka myy ympäristönsä ja työntekijänsä
halvimmalla saadakseen investointeja. Maailmanlaajuinen
talouspeli on yhä enemmän kilpailua kohti pohjaa pääoman
ehdoilla.

nousta lamasta vientiä lisäämällä, yrittävät sitä samaan
aikaan kaikki muutkin.
Euroopan unionia kutsutaan rauhan projektiksi. Etenkin
kaupan rajoja poistamalla oli tarkoitus luoda Euroopan maiden välille riippuvuussuhde, jottei valtioiden kannattaisi enää
alkaa sotia. Sotaa ei ole jäsenmaiden kesken ollut, joten projektia voi ehkä pitää onnistuneena. Jossain vaiheessa se oli
jopa sosiaalinen ja keskinäisen solidaarisuudenkin projekti.
Toisaalta EU ajoi suhteessa muuhun maailmaan, etenkin
kehitysmaihin, hyvin itsekästä politiikkaa.
Euroopan sisäinenkin solidaarisuus on
nyt hylätty. Lähes kaikki maat, Suomi pois
lukien, ovat suojanneet omia työpaikkojaan
erilaisilla tukijärjestelmillä. Samaan aikaan
on kuitenkin vaadittu kehitysmailta talouden vapauttamisen jatkamista. Jos oikeasti
haluttaisiin kehitysmaiden nostavan hyvinvointiaan, annettaisiin niille mahdollisuus,
ja jopa tuettaisiin niiden pyrkimyksiä oman
taloutensa suojaamiseksi.
Kun kaikki maat, jotka siihen pystyvät,
tukevat samanaikaisesti vientiteollisuuttaan, tulee markkinoille ylitarjontaa. Kiinan
kaltainen totalitaristinen maa, jotka vielä
pystyy pitämään valuuttaansa keinotekoisesti alhaalla, menestyy pelissä paremmin
kuin vaikkapa Suomi. Silti Kiinankin asema
on uhattu. Tilanne jossa Kiina antaa lainaa
Yhdysvalloille tai Britannialle, jotta nämä
pystyvät ostamaan halpoja kiinalaistuotteita,
ei voi kestää ikuisesti. Lainalle perustuva kasvu tulee
väkisinkin tiensä päähän jossain vaiheessa.

Näyttää siltä, että
syntymässä on uusi
velkaan perustuva
talouskupla, jonka
puhjetessa valtioilla
ei enää olekaan
pelimerkkejä kuten nyt.

FINANSSIKRIISI

levisi nopeasti kaikkialle, jopa
Suomeen, jolla ei pitänyt olla
mitään hätää valtionvarainministeri Jyrki Kataisen mukaan.
Kriisi toi päivänvaloon sen, ettei kukaan maailmassa säätele
tai edes valvo rahan liikettä ja omistuksia. Veroparatiisitalouden kiemuroihin oli vähintään epäsuorasti vedetty mukaan
koko maailman talousjärjestelmä. Arvostetutkin pankit olivat
sijoittaneet rahojaan (joita heillä ei oikeasti edes ollut) hämäriin arvopapereihin, joiden todellinen arvo ei ollut kenenkään
mitattavissa.
Suomen kansantuote romahti vuonna 2009 enemmän kuin
koskaan kansalaissodan jälkeen. Kun Suomi yrittää jälleen

VIIME

vuosien talouskasvu perustui pitkälti kestämättömään velkaantumiseen. Tilanne korjattiin
elvyttämällä ja siirtämällä yksityistä velkaa julkiselle puolelle.
G20-maiden lupaukset talouden sääntelyn lisäämisestä näyttävät jäävän toteuttamatta. Näyttää siltä, että syntymässä on
uusi velkaan perustuva talouskupla, jonka puhjetessa valtioilla ei enää olekaan pelimerkkejä kuten nyt.
Maailmantalous ja sen mukana poliittinen vaikutusvalta
menee ennemmin tai myöhemmin uusjakoon. Mikäli maailman johtajat eivät sitä ennen ota tilannetta demokraattiseen
hallintaan, ovat seuraukset arvaamattomat. 1930-luvun laman
jälkiseurauksista on toivottavasti otettu opiksi, ja epätasapaino
korjataan rauhanomaisesti.
Maaliskuu 2010
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IHAN
TAVALLINEN

Suomi isottelee asiantuntemustaan Venäjän
osalta, pohtii Suomen Pankin johtava
neuvonantaja Pekka Sutela. Tästä huolimatta
naapurivaltion taloudellinen kehitys ja
tulevaisuus ovat Suomelle tärkeitä asioita,
hän sanoo Arja Alhon haastattelussa.

AA: Suomen Pankin ulkopuolella oleva Snellmanin patsas innoittaa minua kysymään venäläisyydestämme. Arwidsson aikanaan muotoili
sen näin: ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi
emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia!”
PS: Snellman ei muuten hyväksynyt Arwidssonia ollenkaan! Ilja Repin kuoli Suomessa, vaikka ei koskaan saanut Suomen kansalaisuutta.
Eino Kalima ohjasi aikanaan Anton Tsehovia
perinteiseen tapaan Kansallisteatterissa. Suomalaiset historioitsijat kiistelevät yhä, oliko autonomian aika meille hyväksi vai pahaksi, kun taas
venäläiset voisivat kiistellä, oliko tataarien ies hyväksi vai pahaksi. Mutta instituutiot, jotka meille
tulivat autonomian aikana kuten myös arkkitehtuuri, nehän olivat saksalaisia!
Valtiot ovat poliittisia yksiköitä. Eivät tavalliset
ihmiset eikä edes intelligentsija, ajatelleet olemmeko suomalaisia vai venäläisiä. J.  L. Runeberg
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oli hyvin tyytyväinen venäläinen, jos Matti Klingeen on uskominen. Se mikä on ruotsalaista,
mikä venäläistä ja mikä suomalaista, on minusta
ihan toissijainen kysymys. Ei sellaista erottelua
tehty edes kaksisataa vuotta sitten.
AA: Monissa eri Suomen tulevaisuusstrategi-

oissa on asetettu tavoitteeksi, että Suomen tulisi
olla johtava Venäjä-asiantuntija.
PS: Ei meistä voi koskaan tulla johtavaa Venäjä-tuntijaa! Perusvire on tietenkin se, että Venäjä
itse on johtava Venäjä-asiantuntija. Kun olimme
EU:n piirissä kertoneet, että meillä on osaamista,
tähän huutoon piti myös vastata. 1990-luvun
puolivälissä ryhdyttiin systemaattisesti rakentamaan suomalaista Venäjä-tutkimusta.
AA: Miksi muuten Suomen Pankissa on Venäjätutkimusta?

PS: Ensinnäkin, Venäjä sattuu olemaan Suomen kansantalouden kannalta merkittävä. On tiedettävä esimerkiksi viennistä. Sitten on historiallinen tausta. Idänkaupan clearing-tilit pidettiin
Suomen Pankissa. Kolmas tekijä – toki epävirallinen – on se, että Euroopan keskuspankkijärjestelmässä on työnjako, että me seuraamme Venäjää
ja Kiinaa, espanjalaiset puolestaan Latinalaista
Amerikkaa. Neljäs hyvä perustelu on, että Suomen valtion hallinnossa pitää olla paikka, jossa
katsotaan systemaattisesti Venäjää muustakin
kuin diplomatian näkökulmasta. Viides seikka on
kansansivistystehtävä. Meidän julkaisuillamme
on hyvä levikki. Englanninkielisenä niitä luetaan
niin Valkoisessa talossa kuin Kremlissä.
AA: Voiko olla Venäjä-osaamista ellei osaa
venäjää?
PS: Meillä tietenkin kaikki Venäjä-tutkijat
osaavat venäjää. Kyllä Venäjä-tutkimusta pystyy
tekemään osaamatta kieltä. Jos esimerkiksi tutkii osakemarkkinoiden hinnanmääräytymistä,
venäläisten omaa tutkimustietoa englanniksi
on saatavilla nykyään paljon. Mutta jos haluaa
ymmärtää yhteiskuntaa, venäläistä arkipäivää
tai seurata talouspoliittista keskustelua, joka –
ollaan mitä mieltä tahansa Venäjän poliittisista rakenteista – on avoimempaa kuin koskaan
sen tuhatvuotisessa historiassa, on toki osattava venäjää.

Kun olen ammatikseni arvostellut Venäjää viimeiset
40 vuotta, minulla on pikkuisen vaikeuksia Heidi
Hautalan argumentin kanssa, että Suomessa ei saa
arvostella. Ehkä elämme eri maailmoissa.

Venäjä on pelkästään Suomen kansantalouden
kannalta merkittävä. Suomen Pankin
tarkoituksena on myös tarjota diplomatiasta
riippumaton näkökulma itään.

AA: Strategioita on tehty vino pino. Lähialueyhteistyöhön käytetään tänä vuonna 18,6
miljoonaa, josta esimerkiksi 1,5 miljoonaa kansalaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön. Mitä
ajatuksia tämä herättää?
PS: Monet arvostelevat, että rahaa käytetään,
mutta ei saada juuri mitään aikaiseksi. On varmaa, että kun meillä on tuhansia ihmisiä, jotka
tuntevat konkreettisesti ihan oikeita venäläisiä
ihmisiä ja yrityksiä, on se poliittista pääomaa,
josta kannattaa maksaa. Kuten sekin, että kaikilla ministeriöillä on konkreettinen yhteistyökumppani. Ei millään muulla EU-maalla ole
vastaavaa etua, etenkin kun näemme, että se
on enemmän mahdollisuus kuin uhka.
AA: Olet kirjoittanut vuosi sitten artikkelin,
jossa lisäsit presidentti Dimitri Medvedevin linjapuheenvuoroon paremman Venäjän tulevaisuustekijöistä instituutioiden, innovaatioiden, infrastruktuurin ja investointien ohella imitaation.
Puhutaanpa nyt imitaatiosta.
PS: Erottelu innovaatio- ja imitaatiopohjaisuuteen on minusta nykyaikaisen taloudellisen kasvun teoriapohjaa. Tausta on se, että jos ollaan jo
hyviä, on vaikea parantaa. Jos taas ollaan huonoja, pystytään ainakin periaatteessa parantamaan ja kasvamaan nopeasti. Talouden tehtävät
ja haasteet ovat tällaisissa kiinniottomaissa erilaisia kuin meillä OECD-mailla. Pitäisikö taloudel-

listen instituutioiden olla erilaisia kiinniottomaissa? Tässä liikutaan nyt vaarallisilla vesillä, sillä
tiedämme myös, että useimmat huonosti toimivat taloudet eivät pysty parantamaan kehitystään
autoritaaristen instituutioiden vuoksi.
Etelä-Korea on jännittävä esimerkki. Se on
tyypillinen kiinniottotalous. 1980-luvulla siellä
oli vielä raaka sotilasvalta. Demokratisoituminen on ollut kuitenkin aika onnistunutta. Samalla imitaatiosta innovaatioon siirtyminen onnistui poikkeuksellisen hyvin. Brasilia saattaa
olla samanlainen esimerkki.
AA: Allekirjoitatko Heidi Hautalan Venäjäteesin, ettei Suomessa voi arvostella Venäjää?
PS: Kun olen ammatikseni arvostellut Venäjää
viimeiset 40 vuotta, minulla on pikkuisen vaikeuksia tällaisen argumentin kanssa. Ehkä elämme
eri maailmoissa. Yritän ymmärtää Venäjää, sen
talouden kehitystä ja asemaa suhteessa maailmantalouteen. Venäläinen talouspoliittinen keskustelu on ammattitaitoisempaa ja vapaampaa
kuin koskaan aikaisemmin. Minun on tavattoman vaikeata pitää ihmisiä, jotka käyvät keskustelua, ja jotka vaikuttavat hallinnossa tai muualla, pahoina, opportunisteina tai epärehellisinä.
Tai että Venäjän poliittinen järjestelmä nähdään
niin absoluuttisen pahana, että kuka tahansa oppositiossa oleva olisi meille mahdollinen yhteistyökumppani. Minä en näe tässä mitään järkeä.

AA: Kyllä kai korruptiota ja ahneutta on.
Mitä ajattelet yksityistämisestä? Oliko virhe
jakaa yksityistämisseteleitä kun valtion omaisuutta ryhdyttiin myymään?
PS: Lopputulos oli hyvin poikkeuksellinen.
Muutaman kymmenen ihmisen poikkeuksellisen suuri omistusosuus taloudessa – kutsutaan
heitä oligarkeiksi – on totta. Kaksi seikkaa on
muistettava. Ensimmäinen oli aito pelko vaarasta palata vanhaan. Siksi piti tehdä peruuttamattomia uudistuksia. Luulen, että vaaraa liioiteltiin mutta näin ajateltiin. Ja toinen seikka, haluttiin tehdä poliittisesti mahdollisia päätöksiä.
Yksityistämisseteli ei ollut ratkaisu, jota Anatoli
Tshubais ja kumppanit alun perin ajoivat. Esillä
oli ihan normaali myynti. Silloinen Korkein
Neuvosto halusi sitä vastoin jakaa omaisuuden
työntekijöille. Seteli oli kompromissiratkaisu.
Tshubais, joka on tosi fiksu mutta myös pragmaatikko, totesi sen olevan mahdollista viedä
läpi. Uudistajat myös – tosin virheellisesti – uskoivat (britannialaisen taloustieteilijä) Coasen
teoreemaan, että on samantekevää miten alkuperäinen omaisuuden jako tapahtuu, jos vain
on jonkinlaiset omaisuuden hoitamisen jälkimarkkinat: omaisuus löytää tuolloin tiensä niille, jotka sitä parhaiten osaavat käyttää. Vaikka
hyvin keskitetty omistusrakenne on säilynyt,
muutoksia on tapahtunut vuodesta 1998 tähän
päivään verrattuna.
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AA: Venäjällä on sekä valtava vararahasto että
kansallinen hyvinvointirahasto, jonka tehtävänä
on turvata eläkkeitä.
PS: Vararahasto on tarkoitettu budjettitulojen
vaihtelujen tasaamiseksi, kun vientitulot heittelehtivät öljynhinnan mukaan. Se poikkeaa Norjan öljyrahastoista, joitten tarkoitus on turvata
elintasoa sittenkin kun öljy ja kaasu loppuvat.
Rahasto on siis lyhytaikainen. Itse asiassa energiatuloista riippuvaiset maat ovat pärjänneet
aika hyvin talouskriisissä koska niillä on puskureita. Vuonna 1998 Aasian kriisin aikoihin ei
vielä ollut, nyt on. Mutta onhan Venäjän bruttokansantuote laskenut viime vuonna enemmän
kuin missään muussa G20-maassa.
AA: Venäjän talouden kasvu on kulutustavaravetoista investointivetoisuuden sijaan.
PS: Tuonti supistui voimakkaasti koska rupla
heikkeni. Kotitaloudet, joilla oli alun perinkin
vähän velkaa, maksoivat niitä pois. Koko vuosikymmen on käyty riitaa, että rahoitetaanko amerikkalaisten kaksoisvajeita, tai että rahaa jemmataan, kun pitäisi teitäkin rakentaa ja pitää huolta
kansanterveydestä. Pääministeri Vladimir Putin
ja valtiovarainministeri Aleksei Kudrin ovat äärimmäisen kylmäsilmäisiä fiskaalikonservatiiveja.
He katsovat, että politiikka on tullut nyt oikeaksi
todistettua ja haluavat varmasti palata tulevaisuudessa vararahastojen kasvattamiseen kun niitä on
ensin käytetty - ja taas jäävät tiet rakentamatta.
AA: Minkälaisen neuvon sinusta John
Maynard Keynes antaisi fiskaalikonservatiivi
Putinille?
PS: Yritän miettiä. Suuri lama ei kelpaa vertailukohteeksi, koska se oli valtavasti suurempi kriisi kuin nykyinen. Keynes varmaan katsoisi, että
luonnonvaroista riippuvaisen talouden pitääkin
kerätä vararahastoja, mutta olisi myös sitä mieltä,
että Venäjällä on varaa ottaa ulkomaista velkaa
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rahoittaakseen investointeja ja suhtautua myönteisemmin ulkomaisiin investointeihin.
AA: Minäkin luulen, että asia on juuri noin.
Mutta miksi Venäjä on niin protektionistinen eli
suojautuu ulkopuolisilta? Ja onko Venäjä sittenkään aidosti kiinnostunut Maailman Kauppajärjestön (WTO) jäsenyydestä, joka on ollut
vireillä jo aika kauan?
PS: Venäjä on protektionistinen. Ja mitä
WTO:n jäsenyyteen tulee, tilanne on vähän jakomielitautinen. Kyllähän Venäjä sanoo olevansa
periaatteessa ulkomaisista investoinneista kiinnostunut mutta ei käytäntö ole ollut kirkkaana.
Sitten on kysymys, millaisia investointeja ulkomaalaiset Venäjälle haluavat tehdä. Kun sanotaan, että suomalaiset investoivat vähän niin samalla voidaan kysyä, että mitä sellaisia järjellisiä
investointeja olemme jättäneet tekemättä, joita
olisi voitu tehdä.
AA: Sitten ovat Suomen ja Venäjän suhteita
hiertävät puutullit.
PS: Puutullit ovat itseään vastaan toimiva
järjetön toimenpide. Jos tarkoituksena on houkutella Venäjälle ulkomaisia investointeja, keppimenetelmät eivät houkuta. Oikeat ongelmat ovat
muualla kuin raakapuun viemisessä maasta. Oikeita ongelmia ovat, ettemme tiedä mitä venäläinen metsänomistus tarkoittaa, millä hinnalla paperitehtaiden tarvitsema sähkö tuotetaan, emme
tiedä metsäautoteiden tai rekkojen omistajista
ja niin edelleen. Kun rajan tällä puolella on eräs
maailman parhaista metsäteollisuuksista ja rajan
tuolla puolen noin 40 prosenttia maailman pitkäkuituisista metsävaroista, tuntuu käsittämättömältä, etteivät ne löydä toisiaan.
AA: Siltä se nyt näyttää. Suomessa on kansainvälistymisessä menty merta edemmäs kalaan. Eikö tässä nyt ole ristiriita? Meidän pitäisi

osata Venäjä parhaiten, mutta silti olemme peloissamme?
PS: Ehkäpä juuri siksi! Totta puhuen, ei ollut
kansainvälistymisen kokemusta. Jos on yhtiö,
jolla on toimintaa vaikkapa 50 eri maassa,
Venäjä ei ole sen kummempi kohde.
AA: Miksi Venäjästä on aina tehtävä niin vaikea? Miksei siihen voi suhtautua tavallisesti?
Ja onko talous ylipäätään oikea fokus Venäjään
suhtautumisessa?
PS: Tavallisten ihmisten kannalta Venäjä on
vaikea kun sitä ei tunneta eikä siellä käydä. Venäläisiä klassikkosarjoja Teemalta katsovat vain
harvat muitten kanavien saippuasarjojen katsojiin
verrattuna. Talous on oikea fokus, koska se johtaa
oikeanlaiseen pohdintaan, mikä on tilastollisesti
normaalia, millaisia ovat keskimäärin raaka-aineriippuvaiset maat, tai millä tavalla Gazprom on
erilaisempi kuin Statoil.
Asiantuntemuksessa on sellainen aito ongelma,
että tunnetaan vain Venäjää Suomen ohella. Sellaiset piirteet, jotka ovat ihan normaaleja maailmassa, ovat silloin jotenkin Venäjällä ainutlaatuisia. Puuttuu tyystin lievä haju siitä millaisia ovat
Kiina, Intia tai Brasilia. Venäjää ei osata suhteuttaa. Suhteuttavaa ja vertailevaa otetta tarvitaan
hurjasti enemmän.

Valtiotieteen tohtori Pekka Sutela toimii johtavana neuvonantajana Suomen Pankissa. Hänen vastuualueenaan on
Venäjän ja Kiinan tutkimus. Kansantaloustieteestä väitelleen
Sutelan tutkimus on kohdistunut venäläisen ja neuvostoliittolaisen taloustieteen historiaan, suunnitelmatalouksien
toimintaan sekä niiden siirtymiseen keskusjohtoisuudesta
markkinatalouteen. Hän on julkaissut alalta useita teoksia
sekä merkittävän määrän artikkeleita.

Kuvat: Topi Laiti

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen on
Euroopan parlamentin
jäsen.

MAAILMANKUVA
kartalla
KARTTOJA

katselemalla voi oppia maantiedettä
enemmän maailmasta, kirjoittaa Sirpa

Pietikäinen.
Olen aina pitänyt kartoista ja hahmotan mielelläni politiikkaa karttojen kautta. Tätä kirjoittaessani katson työhuoneeni
seinän täyttäviä Euroopan- ja maailmankarttoja.
Monessa tapauksessa kartta selittää politiikkaa. Osuvan
sitaatin voi hakea vaikka Napoleonilta, jonka kerrotaan
todenneen, että jos haluat ymmärtää jonkin maan politiikkaa, niin katso karttaa. Nykyisessä maailmanpolitiikassa tämä
viisaus toimii vaikkapa etsittäessä
kriisialueita. Konfliktit lietsovat
uusia konflikteja lähialueillaan,
jolloin kriisialueet muodostavat
alueellisia klustereita. Jos naapureiden lisäksi kartta kertoo joko
luonnonvarojen rikkaudesta tai
elämälle välttämättömien resurssien niukkuudesta, niin suuret perusselitykset ovat yleensä jo siinä.
Sellaisella Euroopan kartalla, jossa epämiellyttävä todellisuus ei ole
pudotettu karttalehden ulkopuolelle, kannattaa katsoa lähialueille, kartan rajoille, jossa kriisivyöhykkeiden
täplittämä linja kulkee Lähi-idän ja
Afganistanin kautta Kaukasukselle.
Äärelle mahtuvat Kypros ja Balkan,
joiden kriiseistä ei ole kauaakaan.
Kun samoja alueita katsoo maailmankartalta, niin kriisit eivät
todellakaan ole kaukana meistä.

Tekee hyvää välillä
vaihtaa karttaa ja
muuttaa perspektiiviä:
kiinalaisen
maailmankartan
keskiöön nousee
Tyyni valtameri ja itä.
Eurooppa kutistuu
mitättömäksi läiskäksi
kartan länsinurkkaan

TOINEN,

ja vähemmän itsestään selvä tapa katsoa
karttoja, on pohtia, miten ne ohjaavat katsetta. Mikä jää kartan laidalle marginaaliin, ja mikä putoaa laitojen yli, suureen tuntemattomuuteen? Esimerkiksi seinälläni
olevalle Euroopan kartalle sopii Venäjästä vain kapea läntisin
siivu, joka ei ulotu edes Moskovaan saakka. Turkista näkyy
sentään puolikas.
Karttakuva vastaa aika hyvin eurooppalaisessa keskustelussa nousevaa yksipuolista kuvaa molemmista maista.
EU:ssa viime vuosina on Venäjältä nähty lähinnä energiavarat, vaikka maa on muutakin kuin kaasuputkien alkupiste.
Siksi tekeekin hyvää välillä vaihtaa karttaa ja muuttaa
perspektiiviä. Maailmankartalla olemme tottuneet katsomaan
Eurooppaa keskellä – länsi ja itä – Amerikan mantereet ja
Aasia ovat laitoja, reuna-alueita. Kiinalaisen maailmankartan
katsominen muuttaa kuvan: keskiöön nousee Tyyni valtameri

ja sen äärellä Kiina. Amerikasta tulee itä ja Eurooppa kutistuu
mitättömäksi läiskäksi kartan länsinurkkaan.
Kiinalainen maailmankartta piirtää monella tavoin paljon
todemman maailman kuin se, johon olemme tottuneet. Maailman väkirikkain maanosa onkin keskellä ja vähäväkiset
”länsimaat” laidoilla.
Yhtä terveellistä meille suomalaisille olisi välillä katsoa
omaa maatamme pohjoisesta. Pohjoisnavan ympärille kiertyvä pohjoiskalotin kartta osoittaa havainnollisesti, kuinka
Suomi onkin arktinen valtio, jonka lähialueisiin kuuluu muun muassa valtaisa Kuolan
niemimaa, joka vielä Etelä-Suomen perspektiivistä
näyttää etäiseltä. Samassa katsannossa Yhdysvallat
ja Venäjä kiertyvät toistensa naapureiksi.
Eri karttojen katsominen rinnakkain asettaa myös
mittasuhteet kohdalleen. Yksinäinen Euroopan kartta luo illuusion suuresta maanosasta, mutta kun
katse siirtyy maailmankartalle, niin alapuolellamme
oleva Afrikka leviää jo kooltaan lähes kolminkertaisena. Niin tekee myös Venäjä. Jos maanosien kokoa
havainnollistettaisiin väkimäärällä painotettuna, olisi Eurooppamme vielä mitättömämpi.

KARTTA

on aina myös poliittinen valinta.
YK:n ympäristöohjelma UNEPille
sekä ranskalaiselle Le Monde Diplomatique –lehdelle
karttoja piirtävä Philippe Rekacewicz totesi pari
vuotta sitten Suomen vierailunsa edellä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan Globaaliuutisten
haastattelussa, kuinka jopa kartta on vaatinut tekijältään lukuisia valintoja, jotka riippuvat esimerkiksi siitä, mitä kartantekijä tietää, ja millainen hänen
maailmankuvansa on.
Piirtäjä voi halutessaan vääristellä todellisuutta
monella tapaa – jättää jotain pois ja vääristellä asutuksen sijaintia. Yksi yleisimmistä tällaisista kohteista ovat Israelin ja
Palestiinan alueen kartat. Myös karttojen nimistössä on poliittisia valintoja: Japani ja Etelä-Korea ovat vuosia taistelleet
kutsutaanko niiden välistä merta Itämereksi vai Japanin mereksi, muistutti Rekacewicz.
Suomalaisetkin ovat osanneet propagandistisen kartanpiirtämisen taidon. Suomessa tehtiin itsenäistymisen jälkeen
mielellään karttoja, joissa osoitettiin suomensukuisten kansojen asuinpaikkoja. Kartat rakensivat pienelle maalle kansallismielistä identiteettiä, jossa suomensukuinen väestö asutti
pohjoista Eurooppaa Norjan Ruijasta ja Ruotsin Länsipohjasta aina Venäjän Karjalan kautta pitkälle itään. Äärimmillään
näillä kartoilla yritettiin perustella Suur-Suomea. Kun sanotaan, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin
pahimmillaan kartta valehtelee saman verran.
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VIEDÄÄN
GLOBALISAATION
KYYDISSÄ
Venäjän kansa on elänyt pitkän historian modernisaation ja
pakkososialismin varjossa. Tarinan uusi luku on nykyisessä
uusliberalistisessa maailmanjärjestyksessä, joka tarjoaa
itänaapurin eliitille – ja epädemokratialle – hedelmällisen
maaperän, pohtii Nils Torvalds.
un Mihail Bulgakovin kirjassa Saatana saapuu Moskovaan Lucifer tapaa Patriarkan lammen rannalla
Massolitin puheenjohtajan
Mihail Aleksandrovitš Berliozin ja komsomolilaisen
runoilijan Ivan Nikolajevitš
Bezdomin, ei hän ollut ensimmäistä kertaa vierailulla Moskovassa. Jos
unkarilaissyntyiseen taloushistorioitsijaan Karl
Polanyiin on uskomista, saatana oli koko 1800luvun ajan pyörittänyt myllyään Venäjän sekoittamiseksi. Ja yhtä varmasti kuin auringonkukkaöljyn liukastamilla kiskoilla liikkuva raitiovaunu
katkaisi Berliozin kaulan, muut saatanallisen
myllyn seuraukset olivat Venäjällä katkoneet
kauloja aina Aleksanteri I:n murhasta lähtien.
Ehkä runoilija Aleksandr Blok olikin väärässä
Kaksitoista-runoelman viimeisessä lauseessa?
Ensimmäisenä ei kulkenutkaan Jeesus Kristus
vaan Voland.Venäjän modernisaation pitkä ja
mutkikas historia kulkee muutamien portaalihahmojen kautta. Volandin jäljessä vallankumouksen kulkueessa marssivatn Otto von
Bismarck, Per Albin Hansson ja Deng Xiaoping. Viimeisenä kiiruhtaa, matruusi Vankan
hahmossa, Vladimir Putin.

Maailma modernisaation varjossa
Modernisaation voidaan sanoa alkaneen kansainvälisen kaupan laajentumisella, tuotannon teollistumisella, hallinnon tehostumisella ja poliittisen
järjestelmän vastahakoisella ja pakon sanelemalla
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avautumisella valistusajan yleisille ihmisoikeusperiaatteille. Tämä kehitys lähti – karkeasti ottaen – liikkeelle 1600-luvun toisella puoliskolla
ja osoitti melkein välittömästi ylivoimansa.
Englannin ja Hollannin vanavedessä muutkin
valtiot yrittivät tavalla tai toisella päästä ratsastamaan tällä uudella aallolla.
Saksalta se onnistui parhaiten. Euroopan
hullun vuoden 1848 jälkeisinä vuosikymmeninä
Saksan kasvuydin, eli rautateiden, terästeollisuuden ja konerakennusteollisuuden muodostama
kokonaisuus, kehittyi erittäin voimakkaasti.
Samaan aikaan piensaksalainen yhdistyminen
Preussin johdolla synnytti Bismarckin führerismillä Saksan valtakunnan. Yhdistyminen jätti kuitenkin rakenteellisia jännitteitä, jotka purkautuivat
vasta 1930-luvulla Itävallan liittämisen myötä.
Liberaalit puhuivat 1800-luvun loppuvaiheessa
sosiaalisesta kysymyksestä ja joskus myös työläiskysymyksestä. Niillä alueilla missä tuotantosuhteet kävivät tämän myrskyisän kehityksen
läpi, kasvoivat yhteiskunnalliset levottomuudet.
Karl Marxin vulgaaritaloustieteilijäksi kutsuma
Wilhelm Roscher varoitti vuonna 1874, että yhteiskunnallisten levottomuuksien edellytyksinä
ovat tuloerot rikkaiden ja köyhien välillä, korkea
työnjaon aste ja alempien luokkien demokraattisiin instituutioihin kohdistuvat vaatimukset.

Eurooppa kääntyy
kohti kansainkotia
Muut pyhän allianssin suurvallat, ennen kaikkea
Itävalta-Unkari ja Venäjä, jäivät tänä aikakautena
jälkeen. Vähän ylihistoriallinen tulkinta ennusti

näille imperiumeille vaikeuksia jo ennen ensimmäisen maailmansodan koettelemuksia.
Sota ravisti kuitenkin perinpohjaisesti koko
Eurooppaa ja synnytti uuden kasvumallin. Sen
perusolettamus oli, että Venäjän vallankumouksen ja sisällissodan kaltaiset levottomuudet oli
estettävissä yhteiskunnallisilla uudistuksilla.
Melkein kaikki aikakauden johtavat eurooppalaiset poliitikot olivat vakuuttuneita, että bolševikkivalta on ainoastaan tilapäinen häiriö. Olosuhteista riippuen demokraattiset uudistajat valitsivat tässä vaiheessa joko Tanskan edustaman
vasemmistoliberaalisen tai Ruotsin edustaman
sosiaalidemokraattisen tien.
Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen
demokratia nousi kansainvälisen politiikan keskeisimmäksi käsitteeksi. Samalla Ruotsissa pitkään hallinneet sosiaalidemokraatit osoittivat,
että Per Albin Hanssonin johdolla luotu kansankoti (folkhemmet) oli myös taloudellisessa
mielessä kilpailukykyinen malli.
Länsi-Euroopan käänne pois hyvinvointiyhteiskunnan mallista tapahtui monen tekijän yhteisvaikutuksesta 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun
alussa. Näihin lukeutuu muun muassa se, että
Yhdysvallat ei ollut missään vaiheessa siirtynyt
hyvinvointiyhteiskuntamalliin. New Dealin kaltaiset epäröivät askeleet siihen suuntaan purettiin asteittain 1980-luvulta lähtien.
Samaan aikaan Bretton Woods -järjestelmä romahti ja WTO rakennettiin laissez-fair -periaatteiden pohjalle. Neuvostoliittoa ympäröivä pakkososialistinen turvallisuusvyöhyke purkautui ja
Neuvostoliitto hajosi. Sen sijaan Kiina suuntautui
Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn jälkeen

Deng Xiaopingin johdolla neljään modernisaatioon, jossa puolueen ja valtion diktatuurivalvonta on kehityksen keskeisin edellytys.

Venäjän tie takapajulasta
Uusliberalistinen käänne lännessä muutti
Venäjän historiallista kehityskulkua. Valistus
oli alun alkaen saapunut Venäjälle Katariina
Suuren ja Aleksandr Radiševin hahmoissa.
Katariina koketeerasi ja kirjoi(tu)tti Voltairen
vinnoittamana radikaalin peruslakihahmotelman,
jota ei kuitenkaan saanut julkaista. Radišev kuvasi kirjassa Matka Pietarista Moskovaan maaorjia
yleisinhimillisillä ominaisuuksilla varustettuina
ihmisinä ja tuomittiin mielipuoleksi.
Katariinan pojanpoika Aleksanteri I yritti
isänsä murhan jälkeen elvyttää uudistussuunnitelmia. Mutta hänen uskottavinta neuvonantajaansa ja demokraattia Mihail Speranskia syytettiin vehkeilystä Ranskan kanssa ja lähetettiin
maanpakoon.
Suuren itämaisen sodan taistelut Krimillä ja
Suomenlahdella osoittivat, että Venäjä ei ollut
pystynyt tuottamaan nykyaikaisia tuotteita, ja
että hallinto – armeija mukaan lukien – oli
sietämättömän huonossa kunnossa. Vuosisadan
päättäväisimmät uudistusyritykset toteutettiin

Aleksanteri II:n hallintokauden alussa. Hyvän
alun jälkeen ne tyrehtyivät joko yläluokan vastarintaan tai tehtävän valtaviin mittasuhteisiin.
Kriisin kärjistyminen edesauttoi vallankumouksellisten utopioiden syntyä.
Sodat ja vallankumous eivät ratkaisseet näitäkään ongelmia. Mutta lännessä jäi eloon 1930luvun suuren laman ja toisen maailmansodan
tuloksen synnyttämä uskomus suunnitelmatalouden ylivertaisuudesta – jopa CIA:n piirissä.
Tietokoneen mullistama talouskehitys murensi
kuitenkin 1960-luvulta lähtien Neuvostoliiton
sisäisiä ja kansainvälisiä vaihtosuhteita.
Neuvostoliiton sortumisen jälkeinen yltiöliberalistinen kausi väkivaltaisine yksityistämisineen tappoi kuitenkin uskon demokratian
merkitykseen. Pitkään kaivattu demokratia ei
synnyttänyt muuta kuin oligarkkeja, kaaosta ja
pettymyksiä.
Venäjä oli palanut Pjotr Jakovlevitš Caadajevin alakuloiseen pessimismiin, jonka perusolettamus oli, ettei demokratia toteudu.

Kimerikkalainen tuotantomuoto
Demokratia yhteiskunnallisen ja tuotannollisen
kehityksen johtavana mallina on siis joutunut
2000-luvulle tultaessa erittäin epäilyksenalaisek-

Neuvostoliiton sortumisen jälkeinen yltiöliberalistinen
kausi tappoi uskon demokratian merkitykseen. Pitkään
kaivattu demokratia ei synnyttänyt muuta kuin oligarkkeja,
kaaosta ja pettymyksiä.

si. Globalisaation uuden muodon edustajat olettivat, että vanhat markkinatalousmaat hyötyvät
sijoituksistaan finanssiteollisuuden operaatioiden
kautta. Globalisaation kautta New Yorkin ja Lontoon finanssikeskuksille annettiin siten erityisasema. Viime vuosien finanssikriisi osoittaa kuitenkin, että tämä tapa tasapainottaa maailmantalouden kehitystä ei toiminut. Siitä syystä pinnan alla kytee jo seuraava suuri kauppasota.
Miten Venäjä tässä pärjää? Kansainvälisten
suuryritysten liitto Kiinan diktatuurin kanssa on
vaarantamassa pidemmällä aikavälillä sekä viime
vuosisadan demokraattisia saavutuksia että mahdollisesti myös maailmanrauhaa. Reaalitalouden
siirtyminen Kiinaan on synnyttänyt lännessä niin
sanotun hollantilaisen taudin erikoisen muodon,
jossa vanhat demokratiat yrittävät tulla toimeen
uusliberalistisella harhalla: palvelu- ja tietotuotannon synnyttämillä pääomavirroilla. Seurauksena
on työttömyyden – ja varsinkin nuorisotyöttömyyden – voimakas kasvu. Tässä mielessä historia
palaa 1800-luvun sosiaalisen kysymyksen johtopäätöksiin.
Lännessä on mustasukkaisesti seurattu Venäjän epädemokraattista, mutta öljy- ja kaasutuloilla hyvin pohjustettua kehitystä. Rivien välistä on
helposti luettavissa vanhojen markkinatalousmaiden toivoneen finanssikriisin pakottavan Venäjän
muuttamaan suuntaansa. OECD:n arviot kuitenkin osoittavat, että Venäjän raaka-ainetulot kasvavat kohtalaisen vakaasti Kiinan talouden kasvun
myötä. Vinoutunut väestönkehitys ei häiritse tätä
kehitystä samalla tavalla kuin vanhoja länsimaita.
Diktatuurit viihtyvät uusliberalismin luomassa kasvualustassa eikä mikään näytä muuttavan
kehityksen suuntaa – paitsi paluu demokratiaan
keskeisenä taloudellisen toiminnan arvona.

Nils Torvalds on eläkkeellä oleva toimittaja, joka toimi
kirjeenvaihtajana Moskovassa 1995 – 1999 ja Washingtonissa 2001 – 2004.
Kuva: Chiva Congelado
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VAPAUDEN PUOLUSTAJAT

Nyky-Venäjällä vallanpitäjät tulkitsevat
jopa perustuslakia miten haluavat.
Opposition pyrkimykset kansalaisten
oikeuksien takaamiseksi saavat
viranomaisilta vastaukseksi pamppua
ja naurettavia tekosyitä, kirjoittaa
Oksana Tšelyševa.
ammikuun 30. päivänä
puhuin puhelimessa ystäväni
kanssa. Hänen nimensä on
Maxim Gromov. Hän kuuluu
siihen joukkoon taipumattomia
romantikkoja, jotka yrittävät
elää, kuten puhuvat.
Vuonna 2005 Maxim liittyi
mukaan toimintaan, jota nazbolit, Eduard Limonovin kannattajat, järjestivät
”rahallistamiseksi” kutsuttua reformia vastaan,
ja josta oli tullut erittäin epäsuosittu kansan
keskuudessa.
Reformin taustalla oli suunnitelma julkisten
palvelujen muuttamisesta rahalliseksi korvaukseksi. Mutta se oli myös sitä enemmän. Venäjän
väestöstä kaikkein turvattomimman osan enemmistö, erityisesti eläkeläiset ja vammaiset, huomasivat, että heille tarjottiin korvausta, joka oli
riittämätön heidän perustarpeidensa turvaamiseksi.
Maximilla on kaksi täysin sosiaaliturvasta
riippuvaista vammaista ystävää. Alexander on
taiteilija. Hän on kärsinyt lihasrappeumasta 14vuotiaasta asti. Tämä ei ole estänyt häntä kehittymästä kiinnostavaksi taiteilijaksi. Sosiaalietuuksien kaupallistamisesta on seurannut lukuisia
ongelmia henkilölle, joka pystyy tuskin edes kävelemään. Maximin toinen ystävä on sokea oppilas, Andrei. Maximilla oli tapana mennä Andrein
luokse ja lukea hänelle Anton Tsehovin tarinoita.
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Maxim lähti mukaan toimintaan, kun hän
tajusi että hänen hänen sokealta ystävältä ryöstettiin kaikki mahdollisuudet muuttaa asunnostaan reformin myötä. Hänen mielestään ainoa
tapa ilmaista suuttumusta osoittaa mieltä ja
näin kiinnittää suuren yleisön huomio.
Joukko nazboleita kokoontui osoittamaan
mieltään terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriön luo. Osallistujat pidätettiin, heitä syytettiin
huliganismista. Sitten heidät päästettiin vapaaksi. Tästä huolimatta joku hienostunut mieli Venäjän vertikaalisesti rakentuneen valtakoneiston
huipulla päätti käyttää tapausta hyväkseen ja
tehdä siitä varoituksen muille. Maxim ja hänen
kaverinsa pidätettiin toistamiseen, syytettiin
rikoslainsäädännön mukaan ja tuomittiin jopa
viiden vuoden vankeuteen siirtokunnissa. Näin
luotiin ennakkotapaus. On olemassa yleinen
oletus, että henkilö voidaan viedä oikeuteen
samasta rikoksesta vain kaksi kertaa. NykyVenäjän lakijärjestelmässä on kuitenkin mahdollista oikeuttaa mitä tahansa.

Strategia vapauden puolesta
Muutama päivä sitten Maxim kutsui minut
luokseen keskustelemaan kirjastaan, jota hän
oli kirjoittanut kokemuksistaan pakkotyöleirillä.
Hän todellakin vietti tuomionsa Mordovian rangaistusleirillä, Stalinin aikakaudella rakennetussa pahamaineisessa Dubravlagissa.

On olemassa yleinen oletus,
että henkilö voidaan viedä
oikeuteen samasta rikoksesta
vain kaksi kertaa. Nyky-Venäjän
lakijärjestelmässä on kuitenkin
mahdollista oikeuttaa mitä
tahansa.

Soittaessaan Maxim oli matkalla Pietariin.
Hän oli osallistumassa mielenosoitukseen, joka
puolusti Venäjän perustuslain 31. artiklaa. Sen
tarkoituksena on suojella perusoikeuksia ja
kokoontumisvapautta. Se on myös sellainen
perustuslain artikla, jota Venäjän auktoriteetit
eivät epäröi rikkoa.
Maxim lupasi lähettää minulle joitakin viimeisteltyjä osia kirjastaan.
- Soitan sinulle, kun minut vapautetaan, hän
sanoi.
Minä vain huokaisin:

- Tiedät jo valmiiksi, mitä siellä tapahtuu.
- Mitä muutakaan voi odottaa, kun toinen
puoli vaatii sisukkaasti vapautta, ja toisella puolella on vain käskyjen toteuttajia.
Näitä mielenosoituksia on pidetty heinäkuusta 2009 lähtien jokaisena kuukautena, jossa on
31 päivää. Ne alkoivat Limonovin ja nazbolien
ehdotuksesta, ja niiden taustalla on lukuisten
oppositiovoimien tuki. Väkivallattomien mielenosoituksien tarkoituksena on saada takaisin
kokoontumisvapaus, ja niitä nimellä Strategia 31.
Strategian tarkoituksena on yhdistää ihmisiä,
jotka ovat huolissaan autoritaarisen Venäjän
odellisuudesta poliittisten sloganien toisella puolella. Se on suora vaatimus vallanpitäjille totella
valtion perustuslakia. Protestit pidetään Moskovan Triumfalnaja-aukiolla, joka tunnetaan
Vladimir Mayakovskin monumentista.
HEINÄKUUN 31. PÄIVÄ, 2009. Moskovan viranomaiset kieltäytyvät päästämästä mielenosoitus-

väkeä aukiolle vedoten tekaistuun syyhyn, että
Triumfalnajan aukio on valtava parkkipaikka.
He myös väittivät, että he ovat järjestämässä
”Valitse terveys, seuraa meitä!” -nimisen festivaalin. Yhteensä 47 ihmistä pidätettiin mielenosoituksessa. Eduard Limonov oli pidätetty jo
tuntia ennen kuin mielenosoitus edes alkoi.
ELOKUUN 31. PÄIVÄ, 2009. Ei lupaa Moskovan
viranomaisilta. Tällä kertaa he väittivät tarvitsevansa aukion Loistokkaan polkupyöräilyn syksy
-nimistä nuorisourheilufestivaalia varten. Mielenosoitus pidettiin tästä huolimatta. Yhteensä
30 ihmistä pidätettiin, mukaan lukien Lev Ponomarjov, For Human Rights All-Russia -liikkeen
puheenjohtaja, Roman Dobrokhotov, WE-nuorisoliikkeen johtaja, Konstantin Kosjakin, yksi
tilaisuuden järjestäjistä. Eduard Limonov pidätettiin jälleen kerran matkalla paikan päälle.
LOKAKUUN 31. PÄIVÄ, 2009. Huolimatta 82
vuoden iästään, Ludmila Alexeeva, Venäjän

ihmisoikeusliikkeen legenda, päätti tulla mukaan
järjestämään tapahtumaa. Hän neuvotteli Moskovan virkamiesten kanssa – tuloksetta. Virkamiehet kieltäytyivät antamasta lupaa tapahtumalle
sotilasfestivaalin tekosyyhyn nojaten. Yli 60 ihmistä pidätettiin tuona päivänä, mukaan lukien
Eduard Limonov, Marina Litvinovich (Kaspa
rovin Yhdistyneen kansalaisrintaman jäsen),
Oleg Kozlovskiy (Oborona-liikkeestä), Sergey
Aksjonov ja Maxim Gromov (nazboleista).
Limonovia syytettiin luvattoman mielenosoituksen järjestämisestä ja poliisin vastustamisesta.
Tuomioistuin määräsi hänet kymmenen päivän
haltuunottoon.

Venäjällä valta on verkottautunut vertikaalisesti.
Kansalaisten ja vallapitäjien välillä seisoo poliisi.

Viranomaiset sanoivat, että mielenosoitusta ei
voi järjestää aukiolla, koska se muka on valtava
parkkipaikka.. Sitäpaitsi kaupunki järjestää siellä
”Valitse terveys, seuraa meitä!” -nimisen festivaalin.
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Mielenosoitukset ovat levinneet ympäri maata.
Yli 18 aluetta tukee Strategia 31 -liikkeen
tavoitteita.

JOULUKUUN 31. PÄIVÄ, 2009. Yli 500 ihmistä
tuli Triumfalnajalle huolimatta uuden vuoden
aatosta ja suuresta todennäköisyydestä yöpyä
poliisiasemalla. Moskovan viranomaiset eivät
taaskaan antaneet lupaa mielenosoitukselle. Ludmila Alexeeva tuli kuten luvattua pukeutuneena
venäläisten kansansatujen Sneguroshckaksi,
Pakkasukon apulaiseksi. Yli 70 ihmistä pidätettiin mukaan lukien Ludmila Alexeeva.
Kyseinen väkivallattoman mielenosoituksen
hajottaminen ja tunnetun ihmisoikeusaktivistin
pidättäminen nostatti suuttumuksen aallon. Ella
Pamfilova, kansalaisyhteiskuntainstituutin ja
presidentin ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja
ilmaisi huolensa julkisesti. Human Rights Watch
ja Amnesty International tuomitsivat viranomaisten toimet. Yhdysvaltojen hallinto ja Euroopan
parlamentin puhemies lausuivat vahvoja vastalauseita ja kehottivat venäläisiä virkakumppaneitaan kunnioittamaan kansalaisten oikeuksia.

Linja-autossa on huono tunnelma
Sain puhelun poliisin bussista, jonne pidätetyt
oli raahattu. Sergey Aksjonov kertoi minulle tulleensa pidätetyksi sinä hetkenä, kun hän astui
aukiolle. Pystyin hädin tuskin kuulemaan häntä.
Jotkut nuoret naiset huusivat:
- Fasistit, roistot.

Sergei huusi puhelimeen, että poliisit
hakkasivat yhtä naista pampuilla bussissa.
Oleg Orlov, Memorial Human Rights Center
-järjestön puheenjohtaja sekä Boris Nemtsov ja
Ilya Yashin, Solidaarisuus-liikkeen hallituksen
jäsenet, olivat myös pidätettyjen joukossa.
Eduard Limonov onnistui vastaamaan toimittajan kysymykseen, kun hän ilmestyi aukiolle.
- Olemme Venäjän kansalaisia. Meillä on
oikeus olla aukiolla. Epäilen, että poliisilla on
samalainen oikeus, hän sanoi.
Poliisi potkaisi hänet jaloiltaan ja raahasi
hänet pois. Se ei ollut kovin vaikeaa: Limonov
on 67 vuotta vanha.
Boris Nemtsov vastasi puhelimeensa. Hän oli
jo Tverskoj-piirin poliisiasemalla 22 muun pidätetyn mielenosoittajan kanssa.
- Missä olosuhteissa minut pidätettiin? Ilja
Yashin ja minä yritimme suojella Ludmila
Alexeevaa laumalta hulluja poliiseja. Heidän
painonsa olisi voinut helposti murskata hänet.
Poliisit työnsivät Alexeevaa taaksepäin. Se ei ollut vaikeaa, sillä hän liikkuu kävelykepin avulla.
Joidenkin arvioiden mukaan noin tuhat
ihmistä tuli aukiolle tammikuun 31. päivänä.
Mielenosoitus kesti yli kaksi tuntia lukuisista
pidätyksistä huolimatta.
Kaksi tuntia ennen aukion mielenosoitusta
viitisenkymmentä Solidaarisuus-liikkeen jäsentä
marssi luvatta Sadovoje Koltsoa pitkin.
- Venäjä ilman Putinia! Alas Chekistien valta!
Tarvitsemme toisenlaisen Venäjän!, he huusivat.
Noin kahdenkymmenen ihmisen lauma kävi
heidän kimppuunsa Paveletskayan metroasemalla. He olivat naamioituneita ja kepein aseistautu-

”Mitä muutakaan voi odottaa, kun toinen puoli vaatii
sisukkaasti vapautta, ja toisella puolella on vain käskyjen
toteuttajia.”
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neita. Heti, kun poliisi saapui paikalle, he katosivat asemalta metron kyydissä. Seuraavana päivänä uutistoimisto ITAR-TASS raportoi Moskovan
poliisin lausunnon, jonka mukaan metroasemalla ei tapahtunut mitään edellisenä päivänä. Olemassaolevat todistajanlausunnot, valokuvat ja
videonauhoitukset kiistävät nämä väitteet.

Vastarinta leviää maan sisällä
Kreml on jälleen kerran laittamassa kaiken
väkivallan varaan. Se, että väkivalta ei toimi,
on merkityksetöntä.
Tammikuun 31. päivänä järjestettiin lukuisia
Strategia 31 -tukitapahtumia Vladivostokissa,
Ekaterinburgissa, Samarassa, Nizi Novgorodissa,
Krasnojarskissa, Murmanskissa, Ulyanovskissa,
Rostov-on-Donissa, Omskissa, Astrakhanissa,
Volgogradissa. Kaiken kaikkiaan, 18 aluetta on
tukenut strategiaa. Pietarissa yli 200 ihmistä
osallistui toimintaan. Ihmisiä vasemmistosta ja
oikeistosta, puolueisiin kuulumattomien tavallisten ihmisten lisäksi, osallistui toimintaan. Neljäkymmentä heistä pidätettiin.
Tammikuun 31. päivän tapahtumat Moskovassa paljastavat Venäjän viranomaisten yritykset
ajaa jyrällä mielenosoitusliikkeen yli. Sergey
Aksjonov sanoi seuraavana päivänä hänen Live
Journal -sivullaan:
- Mielenosoitus oli menestys, sillä se houkutteli paljon enemmän ihmisiä kuin mitä oli kuviteltu. Poliisivoimat olivat täysin masennettuja.
Vaikka he olivat julmia mielenosoittajia vastaan
aukiolla, heistä tuli lauhkeita kuin lampaat viedessään pidätettyjä poliisiasemille. Nuoremmat
soittivat ystävilleen ja kyselivät, mitä Triumfalnaja-aukion tapahtumista kerrottiin internetissä. He keskustelivat siitä keskenään ja näyttivät
hämmentyneiltä.

Oksana Tšelyševa on Novaja Gazeta -lehden toimittaja.
Kuvat: Igor Podgorny

Huomio huomio, uudet
Into-pamfletit nyt kaupoissa!

Pamfletit
13 €/kpl

s.
(ovh 15 €, si
postikulut)

Salla Korpela (toim.)

Pentti Linkola

Juha Suoranta

YLTÄKYLLÄISTEN PIDOT

ISÄNMAAN JA
IHMISEN PUOLESTA

PIILOTTAJAN PÄIVÄKIRJA

Yhdeksän ajattelijaa kokoontui kesällä
2009 perinteisten Pitojen hengessä
pohtimaan yhteiskunnan kehitystä
pitkällä tähtäimellä.

Pentti Linkolan aseistariisuva
klassikko vuodelta 1960.
Uusintapainos.

22 €

ut
(+ postikul
4,60)

Kohtaamisia maahanmuuttopolitiikan
kanssa: kirja moraalista, toivosta,
voitoista ja tappioista nyky-Suomessa.

Maailmanpolitiikan Atlas
Maailmanpolitiikan Atlas piirtää terävän kuvan monimutkaisesta
maailmasta ja sen konflikteista. Kartasto teemoittaa mielekkäästi
olennaiset suuret kysymykset ja tarjoaa oivaltavia ratkaisuja kiperiin
maailmanpoliittisiin ongelmiin. 192 s.
Kartat ja niihin liittyvät graafisaineistot ovat esimerkillisiä. ... Kirjan Afrikkapainotukset ovat loistavia. ... Suuri ansio on se, että maailmanpolitiikka limittyy
hyvin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin.
- Matti Kankare, Talouselämä 23.2.2010

MUISTA
MYÖS
NÄMÄ:

Isomäki Risto: Kosminen Rakkaus vai Suuri Saatana
– 20 päätöstä ydinvoimasta
Jylhämö Kimmo ja Kuusela Hanna
(toim.): Politiikkaa, idiootti!
Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa

Tilaa nyt myynti@intokustannus.fi tai käy kirjakaupassa. www.intokustannus.fi
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SEKSUAALIKASVATUKSEN
PUUTE TEKEE

EHKÄISYKEINON VENÄJÄLLÄ
Venäjällä 2,9 miljoonasta raskaudesta syntyi viime vuonna 1,7
miljoonaa vauvaa. 1,2 miljoonaa raskautta, eli lähes puolet päättyi
aborttiin. Tuoreet tilastot kertovat karua kieltään, mutta mistä ja
miten tähän on tultu?

Neuvostoaikainen vastustus länsimielistä vapaata seksuaalisuutta
kohtaan jätti hedelmällisen maaperän Neuvostoliiton hajottua. Siihen
ortodoksinen kirkko kylvi siemenensä.
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enäjällä seksuaalikasvatus ei
kuulu opetussuunnitelmaan
eikä valtiolla ole sen edistämiseksi ohjelmaa. Sallittua se sentään on – vanhempien luvalla,
15 vuotta täyttäneille. Venäjän
terveysministeri Tatjana Golikova haluaa vähentää abortteja Venäjällä, mutta konservatiivit ja ortodoksinen
kirkko eivät halua seksuaalikasvatusta kouluihin.
Suomessa 1990-luvun alun taloudellisen taantuman aiheuttamat leikkaukset seksuaaliterveyden
edistämisessä lisäsivät aborttien määrää. Kun
resursseja taas 2000-luvun puolivälissä lisättiin,
aborttien lukumäärä kääntyi laskuun. Ainakin
Suomessa seksuaalikasvatus siis toimii.
- Koulu tuntuu olevan venäläisille pyhä paikka,
sanovat Väestöliiton kansainvälisen kehityksen
yksikön päällikkö Hellevi Hatunen ja projektikoordinaattori Jouni Sirkiä.
Hatusen ja Sirkiän mukaan koulut ovat varovaisia seksuaalikasvatuksen suhteen, sillä vanhemmat nostavat helposti kanteita, jos ovat kokeneet opetuksen asiattomaksi. Vuoden 1996
perhelaki painottaa vanhempien oikeuksia vaikuttaa opetukseen, jota lapset saavat koulussa.
Eräät pietarilaiset vanhemmat haastoivat vuonna
2000 Venä-jän Perhesuunnitteluyhdistyksen
oikeuteen sen annettua koulussa seksuaalikasvatusta ja voittivat oikeudenkäynnin. Oikeus katsoi,
että koulujärjestelmän on sovittava vanhempien
kanssa siitä, mitä lapsille opetetaan. Seksuaalikasvatus kouluissa on osittain tämän takia sattumanvaraista ja opetus sisällöltään epäyhtenäistä. Vanhemmat voivat kuitenkin kieltää
lapsiaan osallistumasta näille tunneille.

käyttänyt ehkäisymenetelmänä viime yhdynnässään keskeytettyä yhdyntää ja noin joka viides
ei mitään ehkäisymenetelmää. Kansainvälisessä
vertailussa Venäjällä kuitenkin käytetään enemmän kondomia suhteessa ehkäisypillereihin
kuin muissa maissa.
Neuvostoliiton aikaan puhuttiin paljon ehkäisypillereiden haitoista ja moni nainen on edelleen vakuuttunut, että pillereiden haittavaikutukset ovat suuremmat kuin abortin. Lisäksi kansanomaiset, epäluotettavat ehkäisymenetelmät ovat
käytössä kuten rytmimenetelmä, keskeytetty yhdyntä ja emättimen huuhtelu yhdynnän jälkeen.
Pietarilaisista 45 prosenttia ilmoitti käyttävänsä
jotain näistä menetelmistä ensisijaisena raskauden ehkäisynä.
Kondomin käytöstä Venäjällä on vaikea puhua
julkisesti, saatika että kondomeja saisi jakaa ilmaiseksi. Vaikka nuori sukupolvi suhtautuu kondomiin huomattavasti vapaamielisemmin, sen
käyttöön liittyy monenlaisia asenteita. Neuvostoaikana eli myytti, että kondomi ei toimi, eikä se
sovi etenkään perheellisille, koska vain seksielämässään kevytkenkäiset ihmiset käyttävät sitä.
Nykyisin kondomin käyttö tulkitaan Venäjällä
helposti epäluottamuslauseeksi kumppania koh-

Raskauden ehkäisy puutteellista
Vuoden 2004 tilaston mukaan 18-34 -vuotiaiden
pietarilaisten keskuudessa noin joka kolmas oli

Heli Yli-Räisänen on kansalaisaktivisti.
Kuva: Konstantin Merenkov

Vielä 1990-luvulla Venäjällä
tehtiin 2,34 aborttia naista
kohti, 2000-luvulla vastaava
luku on 1,86.

Seksistä ei saa puhua
Väestöliitolla on ollut viime vuosina hanke
Viipurissa seksuaalikasvatuksen lisäämiseksi
kouluissa ja Pietarissa on koulutettu nuorten
parissa työskenteleviä. Yhteistyö paikallisten
kumppaneiden kanssa on tuottanut tuloksia,
mutta ollut myös haastavaa. Seksuaalikasvatukseen kouluissa ei ole tarpeeksi tietoa eikä materiaalia, ja ortodoksinen kirkko pitää seksuaalisuutta perheen sisäisenä asiana ja vastustaa siitä puhumista kouluissa.
- Etenkin Pietarissa seksuaalikasvatuksen
suhteen ollaan todella arkoja, Hatunen kertoo.
- Viipurissa on ollut hieman helpompaa ja
siellä on koulutettu hankkeen myötä muun
muassa yksi opettaja puhumaan seksuaaliterveydestä. Hänen tunneilleen tulee oppilaita
myös muista Viipurin kouluista, mutta huonojen lähtökohtien takia ei ole varmuutta, miten
tieto ja vanhempien asiaan puuttumisen uhka
näkyvät opetuksessa.

”läntistä” seksuaalikasvatusta ja turvaseksiä vastaan sai näin jalansijan.
Vaikka Venäjän aborttiluvut ovatkin kansainvälisessä vertailussa korkeat, ovat ne selvästi laskussa neuvostoaikaan verrattuna. Silloin abortteja tehtiin tuplasti syntyneisiin lapsiin nähden.
Vielä 1990-luvulla Venäjällä tehtiin 2,34 aborttia
naista kohti, 2000-luvulla vastaava luku on 1,86.
Abortista ehkäisykeinona ollaan siis hiljalleen
luopumassa.
Hatunen ja Sirkiä sanovat, että halua ja tarvetta
seksitietoon Venäjällä tuntuu olevan, mutta asenteet hankaloittavat tiedon saamista ja leviämistä.
Seksuaalinen käyttäytyminen itsessään lähestyy
länsimaista tapaa . Kun asiallista tietoa ei ole
muualta saatavissa, tietoa haetaan verkosta, jossa
sen asiallisuutta on ilman minkäänlaista tietopohjaa vaikea arvioida. Venäjäksi esimerkiksi hakusanalla ”nuorisoklinikka” löytää linkin pornosivustolle. Tämä linkki saattaa olla lähde, johon
venäläinen nuori perustaa koko tietämyksensä
seksistä ja seksuaalisuudesta.

taan. Jos haluaa käyttää kondomia, se on merkki,
ettei luota kumppaninsa uskollisuuteen ja siveelliseen seksikäyttäytymiseen. Kondomin käyttö on
rakkauden ja luottamuksen kääntöpuoli. Kuten
eräs nuori venäläinen mies asian ilmaisee:
- En halua käytää kondomia. Harrastan seksiä
vain sellaisten naisten kanssa, joista minulla on
tietoa, tunnen, että partnerini on puhdas.

Neuvostoaikaiset asenteet elävät
Opetuksen ja ohjelman luomista seksuaaliterveyden edistämiseksi Venäjällä on aktiivisesti
vastustettu 1990-luvulta lähtien ortodoksisen
kirkon ja konservatiivien toimesta. Vapaa seksuaalisuus koettiin neuvostoaikana länsimieliseksi
ja sen ajateltiin olevan koko yhteiskunnan rappion alku. Esimerkiksi ehkäisyvälineitä oli saatavissa rajoitetusti, abortin sen sijaan sai jo neuvostoaikana suhteellisen helposti.
Neuvostoaikainen vastustus länsimielistä
vapaata seksuaalisuutta kohtaan jätti hedelmällisen maaperän Neuvostoliiton hajottua, ja siihen
ortodoksinen kirkko kylvi siemenensä. Kampanja

Hiv-stigman varjossa
Seksuaalikasvatuksen huono tila edistää myös
hi-viruksen leviämistä Venäjällä. Hiv/aids liitetään
helposti suonensisäisten huumeiden käyttöön,
vaikka suunta on muuttumassa siten, että tartuntoja saadaan nykyään enemmän suojaamattomissa heteroseksuaalisissa seksisuhteissa kuin
huumeiden käytön välityksellä.
Pietarin kaupungissa on aids-keskus, jossa
myös Väestöliiton kansainvälisen kehityksen
yksikkö on yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa kehittänyt toimintaa. Hiv/aids on Venäjällä
edelleen hyvin stigmatisoiva tartunta ja sairaus.
Esimerkiksi perheisiin, joissa on tartunta, on
vaikea saada kontaktia. Vasta nyt on havahduttu
haasteisiin, joita hiv-positiiviset perheet joutuvat
kohtaamaan stigmatisoivan sairautensa takia.
Myös lasten asemaan hiv-positiivisissa perheissä
on alettu kiinnittää huomiota.
Huolestuttava seikka hiv:n leviämisessä on,
että raskaana olevien nuorten naisten hiv-positiivisuus on kasvussa. Kaksikymmentä prosenttia
saa tietää tartunnastaan vasta synnyttäessään,
jolloin viruksen tarttumista äidistä lapseen on
usein myöhäistä estää, vaikka keinot siihen
nykyään ovat hyvät. Stigamatisaation takia moni
raskaana oleva ei hakeudu ajoissa hoitoon,
vaikka epäilisikin tartuntaa. Näiden yksinhuoltajien lapset jäävät yksin äitiensä kuoltua aidsiin.
Venäjällä aids-orpojen lasten määrä on kasvussa.
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MIKSI

TÖKKII?
Suomen kouluissa venäjän opiskelu on
kuitenkin edelleen muiden kielten varjossa,
eikä opetusministeriö ole alueellisesta
kysynnästä huolimatta suostunut tinkimään
kansallisesta kielipolitiikasta, kirjoittaa
Jari Sihvola.
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enäjän kielen tarpeellisuus tunnustetaan Suomessa yleisesti –
jos ei muuten niin jo taloussuhteiden takia. Samaan aikaan
kevään 2009 ylioppilaista vain
624 eli 0,7 prosenttia kirjoitti
venäjän. Näistä 199 luki pitkän
oppimäärän. Pitkän tai lyhyen saksan kirjoitti
nelisen tuhatta oppilasta ja ranskan pari tuhatta.
Espanjakin meni venäjän edelle 815 lukijallaan,
tosin näistä pitkän oppimäärän luki vain 32.
Suhtautumista kieleen selittää varmasti analyysi suomalaisten suomalaisten historiallinen ja
kulttuurinen suhde itänaapuriin. Vuonna 2004
Gallup Internationalin laatiman kyselyn mukaan
62 prosenttia suomalaisista suhtautui kielteisesti
Venäjään. Euroopassa lukema oli suurempi vain
Kosovossa. Sanomalehti Izvestija uutisoi vuonna 2006, että 90 prosenttia suomalaisen median
Venäjä-uutisoinnista on sävyltään negatiivista.
Tästä huolimatta useat tutkimukset ovat osoittaneet, että venäläisten suoranainen syrjintä Suomessa olisi suhteellisen vähäistä.
Suomalaisten historiallisesti problemaattinen
suhde Idän Isoon Karhuun lienee joka tapauksessa yksi selittävä tekijä venäjän kielen suhteellisen heikolle asemalle. Venäjän keisarikunnan
sadan vuoden valtakaudesta huolimatta venäjän
kieli ei saavuttanut Suomessa vahvaa jalansijaa.
Tilanne on kuitenkin muuttunut viimeisten
vuosikymmenten aikana. 1990-luvun alussa
venäjää puhuvien määrä Suomessa olikin varsin
alhainen, selvästi alle 4000 henkeä. Neuvostoliiton hajottua alkoi Suomeen tulla venäjän kieltä taitavia maahanmuuttajia kuten inkeriläisiä
ja virolaisia. Myös monet etniset venäläiset ovat
tulleet Suomeen avioliittojen, opiskelun ja työnteon vuoksi.
Kahdessa vuosikymmenessä venäjänkielisten
määrä Suomessa on yli kymmenkertaistunut.

Maakuntalehden hiljattain
tekemän kyselyn mukaan
66 prosenttia suomalaisista
antaisi kuntien valita koulujen
opetusohjelmaan ruotsin sijasta
venäjän kielen.

Vuonna 2007 venäjän osaajia oli jo 42 000. Tämä
on melkein prosentti väestöstä, ja kasvun on arvioitu jatkuvan vuosikymmenen puoliväliin asti.
Kuntatasolla venäläisten osuus on suurimmillaan
tietyissä itärajan kunnissa, joissa lukema on paikoin kolmen prosentin tuntumassa. Kunnallisen
vähemistökielen asemaan vaadittaisiin kahdeksan prosentin osuus.

Kielipolitiikan pitkä varjo
Niiralan rajanylityspaikan isäntäkunta, Tohmajärvi, pyysi vuonna 2007 opetusministeriöltä lupaa kolmen vuoden kokeiluun, jossa 7. luokan
oppilaat olisivat saaneet opiskella venäjää valinnaisena kielenä ruotsin asemesta. Tohmajärvi oli
hakenut vastaavaa lupaa ensimmäistä kertaa jo
aiemmin 1990-luvun alussa.
Vaikka lupaa kokeiluun pyysi vain Tohmajärven kunta, oli hankeella laaja paikallinen tuki,
esimerkiksi Pohjois-Karjalan poliitikkoja ja yrittäjiä. Myös alueen kolmen suuren puolueen
kansanedustajia (Kokoomus, Keskusta ja SDP)
oli tukemassa kunnan hanketta. Keskustan
Hannu Hoskonen teki aiheesta lisäksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyi muun muassa,
miksi ministeriö vastustaa paikallista työllistymistä ja elinkeinoelämää vahvistavaa kokeilua.
Lupaa ei opetusministeriöltä tälläkään kerralla
saatu. Ministeriön mukaan ”molempia kotimaisia kieliä” pitää osata koko maassa, sillä ruotsia
osaamattomat kohtaisivat vaikeuksia peruskoulun jälkeisissä opinnoissaan. Kunnanjohtaja tosin
oli luvannut taata ongelmattomat jatko-opinnot
kielestä riippumatta. Opetusministerin mukaan
kokeilun ongelmana oli myös, että se ”tähtäisi
perustuslaissa säädetyn kansalliskielen aseman
muuttamiseen”. Mielenkiintoisena lisätietona
kerrottakoon, että kansalliskielen vahvistamiseksi vuodesta 2006 alkaen Venäjän rajalla toimivien

rajanvartijoiden on pitänyt läpäistä varsin tiukat,
ylioppilaskirjoitusten B-kielen eximia-arvosanaa
vastaavat ruotsin kielen testit. Eräällä rajavartijoiden ruotsin kielen peruskurssilla 80 osallistujasta
13 läpäisi testin ensimmäisellä yrittämällä.
Tohmajärven aloitteen lisäksi venäjän kielen
opetuksen lisäämistä on ajettu myös poliittisten
nuorisojärjestöjen suunnalta, eikä tämä ilmiö
näytä tuntevan puoluerajoja. Muun muassa Keskusta- ja Kokoomusnuoret ovat esittäneet venäjän
kielen nostamista vaihtoehdoksi ruotsin rinnalle.
- Virossa on noin 25 prosenttia venäjää puhuvia ja viro on siellä ainoa virallinen kieli. Ruotsissa on suunnilleen saman verran suomea puhuvia kuin ruotsinkielisiä suomessa, eli 4,7 prosenttia kansalaisista, eikä ajatus suomen kielen
ottamisesta toiseksi kieleksi tule kuuloonkaan,
Uudenmaan Kokoomusnuoret kirjoittavat.
Samoin Vihreiden nuorten mukaan ”ruotsin
sijaan yhtenä vaihtoehtona toisen kotimaisen
kielen opiskeluun tulee olla voimakkaasti venäjänkielisillä alueilla venäjä ja saamenkielisillä
alueilla saame”. Ainakin nuoret poliitikkojen
ikäpolvet näyttävät siis päässeen eroon menneisyyden Venäjä-traumoista. Heijastelevatko nämä
kannat kielipolitiikan tulevaa suuntaa, vai onko
kyse vain nuorison uhosta?
Huomionarvoista ainakin on, että poliittisilla
nuorisojärjestöillä ja tohmajärveläisillä on takanaan myös laajempi kansan tuki: viiden maakuntalehden hiljattain tekemän kyselyn mukaan
66 prosenttia suomalaisista antaisi kuntien valita koulujen opetusohjelmaan ruotsin sijasta
venäjän kielen.

Kielet pakolla vastakkain?

ilmeisesti käsitys ihmisten vaikeudesta oppia
useampia kieliä sekä ruotsin kielen tarpeettomana kokeminen alueilla, joilla sitä ei käytetä.
Useimmat suomalaiset tuskin edes muistavat,
että englantia tai ruotsia ei ole pakko ottaa ensimmäiseksi kieleksi. Muiden kielien opetustarjonta A-kielenä vain puuttuu useimmista
kouluista. Kotkan kaupunki on tehnyt tässä suhteessa venäjän kieltä suosivan ratkaisun: A-kielenä tarjotaan englannin lisäksi vain venäjää.
Yksi kapula venäjän kielen rattaissa voi vielä
olla kielen vaikeahkona pidetty luonne. Kyrilliset aakkoset hidastavat lukemista aluksi, ja painollisen vokaalin muistaminen, kuusi sijamuotoa ja verbien opettelu erikseen kahdessa aspektissa tuovat jonkin verran päänvaivaa. Haasteet
ovat kuitenkin voitettavissa sinnikkäällä opiskelulla ja hupia pänttäämiseen tuovat venäjän monet suomeen lainatut sanat, kuten mesta, lafka,
sontikka, safka.
Muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on vähentynyt Suomessa viime vuosikymmeninä selvästi. Venäjän kielenkin kohtalo suomessa on siis osin sidottu laajempaan problematiikkaan innokkuudestamme opiskella vieraita
kieliä. Mielenkiintoinen tulee kuitenkin olemaan
myös venäjän kielen tuleva kehitys suhteessa
muihin vieraisiin kieliin: voisiko venäjän opiskelusta tulla joskus yhtä luonteva vaihtoehto kuin
saksan ja ranskan opinnoista, kuten maantieteen
perusteella voisi hyvin olettaa?

Jari Sihvola on jatko-opiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Kuva: Ville Miettinen

Tietenkään ruotsin ja venäjän opiskelua ei ole
pakko asettaa vastakkain. Näin kuitenkin poliittisessa keskustelussa tehdään. Syitä tähän on
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ähdetään liikkeelle ongelmakeskeisesti: Venäjän suomalais-ugrilaisten sukukansojen kello tikittää.
Kielten puhujien määrä
on vähenemässä ja perinteiset kulttuurit hiipuvat. Historian vuoksi yksi sukupolvi on käytännössä jäänyt
välistä. Neuvostoaikana
vähemmistökansoja pyrittiin sulauttamaan valtaväestöön, joten suomalais-ugrilaisia kieliä taitavat äidinkielenään pääasiassa enää mummot ja
papat. Nuorten silmissä ei esi-isien kielten opiskelu ole muodikasta. Venäjän kieli on kaikilla
suomalais-ugrilaisilla alueilla valtakielenä, ja

äidinkieltä ei yleensä pystytä käyttämään kodin
ulkopuolella. Suomalais-ugrilaisuus mielletään
helposti maalaisten touhuksi.
Edes suomalais-ugrilaisten juurien tiedostaminen ei ole enää itsestäänselvyys. Etenkin Uralin
alueen sukukansat tuntevat taustansa huonosti.
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan manseista
vain 30 prosenttia tiedostaa kuuluvansa suomalais-ugrilaiseen perheeseen. Marien osalta vastaava luku on vain hiukan yli 20 prosenttia.
Siirrytään sitten positiivisempiin näkymiin:
kiinnostusta suomalais-ugrilaisiin asioihin on,
ja se on kasvamassa myös nuorten keskuudessa.
Kompastuskivenä kulttuurin kasvamiselle on
kuitenkin tiedonpuute: vaikka kansallisia liikkeitä
ja suomalais-ugrilaisia järjestöjä on olemassa,

ihmiset eivät tunne niitä kovinkaan hyvin. Järjestöt eivät myöskään koe saavansa riittävästi
tukea viranomaisilta.

Järjestöjen kautta uuteen nousuun
Kysyntä suomalais-ugrilaisten asioiden oppimiselle on käynyt selkeästi ilmi Suomi-Venäjä-Seuran toteuttamassa monivuotisessa suomalaisugrilaisessa koulutushankkeessa, jonka pääkohteena ovat venäläiset suomalais-ugrilaiset
kansalaisjärjestöt. Järjestöjen lisäksi koulutetaan Mordvan Saranskissa ja Komin Syktyvkarissa sijaitsevien suomalais-ugrilaisten kulttuurikeskusten toimijoita.
Koulutushankkeen keskeisenä tavoitteena on
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Venäjän suomalais-ugrilaiset kansat
etsivät parempaa huomista. SuomiVenäjä-Seuran suomalais-ugrilainen
koulutushanke tuo sukukansoille uutta
kulttuuria muun muassa tietotekniikan
avulla, kirjoittaa Riku Savonen.

parantaa suomalais-ugrilaisten kansalaisjärjestöjen valmiuksia toimia tehokkaasti paikallisessa
ympäristössään. Toisena tavoitteena on parantaa yhteistyöverkkoa eri alueiden kansalaisjärjestöjen välillä.
Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla järjestöjen
toimijoille hanke- ja viestintäkoulutusta. Osallistujat tapaavat kolmesti vuodessa järjestettävissä
koulutustilaisuuksissa, joissa he oppivat uusia
taitoja ja verkottuvat toistensa kanssa. Koulutukseen osallistuu vuosittain noin sata kansalaisjärjestöaktiivia ja parikymmentä suomalais-ugrilaisten kulttuurikeskusten toimijaa. Kouluttajina
toimii suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita.
Osallistujien lähtötasossa on huomattavia eroja, sillä joukko on hyvin heterogeeninen. Koulutettavia on mukana 15:sta Venäjän subjektista Karjalasta Hanti-Mansiaan. Mukana on yhtä
lailla nuoria ja vanhoja sekä kaupunkilaisia ja
maalaisia. Nuorten mukaan saaminen on yleisemminkin suomalais-ugrilaisten kansojen elinehto – maaseutuväestön osallistuminen taas on
tärkeää, koska kylissä suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit ovat säilyneet parhaiten.
Uutta sukupolvea onkin saatu mukaan kiitettävästi, sillä vuonna 2009 osallistujista 70 prosenttia
oli alle 40-vuotiaita. Motivoituneisuus paistoi monesta koulutettavasta: tiedonjano ja halu edistää
omien kansojen asiaa olivat käsin kosketeltavia.

Tietoverkot rikkovat rajoja
Innostusta ilmentävät hyvin osallistujien koulutuksen aikana työstämät suomalais-ugrilaiset
projektit. Suurimmassa osassa hankkeista käsi-

www.venajaseura.com
Suomalais-ugrilainen Facebook:
uralistica.ning.com

teltiin tavalla tai toisella suomalais-ugrilaisuuden ja nykypäivän problematiikkaa. Perinteisten
folklorististen hankkeiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin voisi kuvitella.
Muutama keskeinen teema toistui koulutettavien projekteissa. Etenkin nuoria miespuolisia
osallistujia kiehtoi suomalais-ugrilaisuuden vaaliminen teknisten sovellusten avulla. Mielenkiintoisia hankkeita olivat esimerkiksi marinkielinen
tietoteknologian sanakirja, suomalais-ugrilainen
internet-lehti Vuonó sekä kännykkään asennettava keskusteluopas 12:lla suomalais-ugrilaisella
kielellä. Lasten ja nuorten asema synnytti myös
useita töitä, kuten komin kielen opettajien virtuaalisen materiaalipankin tai udmurtiankielisten
koko perheen satujen kokoelman. Lisäksi yleisiä
olivat perinteentutkimusta modernilla tavalla
soveltavat hankkeet, esimerkiksi lyydiläiskylissä
tehtävä avantgardistinen taidenäyttely, marilaisten pajutöiden tekoa ja komilaisia perinnesoittimia esittelevät opetus-DVD:t tai matkailureitti
izemskin komilaisten keskeisiin paikkoihin.
Innostuneisuudesta esimerkkinä kannattaa
mainita lisäksi projektin ulkopuolella syntynyt
kahden nuoren udmurttipojan luoma ”suomalais-ugrilaisten Facebook” Uralistica. Se on kehitetty toimimaan kanavana, jossa suomalaisugrilaiset ympäri maailmaa voivat keskustella
toistensa kanssa. Keskustelukielinä toimivat
suomalais-ugrilaiset kielet, englanti ja venäjä.
Tämänkaltainen verkottuminen ja vuorovaikutus on Venäjän ugreille uusi mahdollisuus, sillä
luontaisesti elinalueet ovat kaukana toisistaan,
ja sisäisestikin kansat elävät usein hajallaan.
Kokonaisuudessaan vuoden 2009 tuloksena
syntyi kolmisenkymmentä toteutusvalmista tai
osittain jo käynnistynyttä hanketta, jotka nyt
etsivät itselleen rahoitusta Suomesta ja Venäjältä.
Muutaman hankkeen kohdalla iloinen uutinen
rahoituksen saamisesta on jo tullut, ja hankkeita
päästään toteuttamaan täydellä teholla.

Oman kulttuurin kauneus

Petroskoissa sekä syyskuussa Tampereella. Tieto
koulutushankkeesta on levinnyt, sillä tulijoita
olisi enemmän kuin voidaan ottaa.
Joshkar-Olassa vahvimmin ovat edustettuina
isäntä Mari, pohjoinen tasavalta Komi sekä Karjala ja Pietari ympäristöineen. Väkeä tulee myös
”suomalais-ugrilaisen maailman banaanitasavalloista”, kuten koulutushankkeen komilainen
koordinaattori eteläisiä Udmurtiaa ja Mordvaa
leikkisästi nimitti. Muutamia osallistujia tulee
Komi-Permjakiasta, Tverin Karjalasta, HantiMansiasta, Jamalo-Nenetsiasta sekä Murmanskin, Pihkovan ja Sverdlovskin lääneistä.
Osallistujamäärät kertovat samalla suuntaa
antavasti suomalais-ugrilaisten kansojen elinvoimaisuudesta: Karjala ja Uralin suuret suomalaisugrilaiset kansat, joissa on kussakin (0,5 – 1 miljoonaa henkeä, ovat vahvimmassa asemassa. Eniten vaikeuksia yhtenäisen identiteetin löytämisessä on syrjässä asuvilla ja erittäin pienillä kansoilla
kuten hanteilla, manseilla ja nenetseillä.
Loppujen lopuksi ruusuiselta tilanne ei tietenkään näytä edes suuremmilla kansoilla. On samalla korostettava, että tukalat olot eivät ole vain
suomalais-ugrilaisten ongelma, vaan koskettavat
kaikkia vähemmistökansoja Venäjällä. Venäläinen
valtakulttuuri ulottuu kaikkialle, ja myös viranomaiset tuntuvat hylkivän vähemmistökansoja.
Tällainen tilanne saa tavallisen ihmisen miettimään, miksi omasta kulttuurista ja kielestä ylipäätään kannattaa pitää kiinni. Suomalais-ugrilaisen koulutushankkeen ydinajatus onkin juuri
siinä, että yhä useampi ymmärtäisi itse, miten
tärkeää oman kielen ja kulttuurin vaaliminen on.
Koulutushanke ei anna suoraan näkyviä tuloksia
eikä yksinään pelasta Venäjän ugreja. Kuitenkin
joka kerta, kun näkee nuorten, asiastaan innostuneiden säihkyviä kasvoja, tulee vakuuttuneeksi
siitä, että toivoa on vielä olemassa.

Riku Savonen on Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen
piirijärjestö ry:n toiminnanjohtaja.

Vuoden 2010 koulutus käynnistyy maaliskuussa
Marin tasavallan Joshkar-Olassa ja jatkuu kesällä

Kuvat: Suomi-Venäjä-Seura

Suomalais-ugrilaisiin kansoihin kuuluu noin 24
miljoonaa ihmistä, ja heistä noin kolme miljoonaa
asuu Venäjällä. Venäjällä suurimpiin kansoihin
kuten mordvalaisiin, udmurtteihin ja mareihin
kuuluu satojatuhansia ihmisiä. Pienimpiin, kuten
enetseihin ja vatjalaisiin, kuuluu satojen tai vain
kymmenien ihmisiä.
Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen määrä
on vähentynyt voimakkaasti myös Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen. Esimerkiksi mordvalaisten
määrä on pudonnut väestönlaskennan mukaan
muutaman vuosikymmenen aikana selkeästi yli
miljoonasta noin 800 000:een henkeen.

Suomi-Venäjä-Seuran suomalais-ugrilainen
koulutushanke oli Ulkoministeriön rahoittama
vuosina 2006-2008 ja jatkuu tällä hetkellä
Suomen Kulttuurirahaston projektina vuoteen
2011 asti.
Venäjän suomalais-ugrilaiset kansat ovat
kokonaisuudessaan vahvasti esillä ensi syksynä
Suomessa. Tampereen suomalais-ugrilaisen
koulutusseminaarin lisäksi elo-syyskuussa
järjestetään Suomi-Venäjä-Seuran tuottamana
viiden suomalais-ugrilaisen rock-yhtyeen
kiertue.
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NEUVOSTOKIRJAILIJAN

TIE

Miten tultiin kirjailijaksi Neuvostoliitossa? Taiteellisuuden
ja politiikan karikoissa luoviminen vaati myyräntyötä ja
kärsivällisyyttä, kirjoittaa Ljudmila Petruševskaja.

euvostovallan aikana jokainen, joka halusi kirjailijaksi
(oikeammin Neuvostoliiton
kirjailijaliiton jäseneksi), voi
ryhtyä sellaiseksi. Piti vain
esittää ajatuksensa sujuvasti
ja kirjoittaa määrättyjen aatteellisten sääntöjen mukaan.
Neuvostokirjallisuuden päämetodi sosialistinen realismi vaati jonkinlaista
romantiikkaa. Lisäksi kirjoittajan piti ennen
muuta ihannoida puoluetta ja johtoporrasta.
Teräväsanainen kirjallisuustieteilijä Zinovij
Papernyj määritteli sosialistisen realismin menetelmän näin: ”Päällikköjen ylistäminen heille
ymmärrettävässä muodossa”.
Pidin paljon neuvostokirjallisuudesta lapsena,
sillä kirjastoissa ei ollut muuta. Luin nautinnolla
noita valtaisia romaaneja (en tiennyt silloin, että
niiden kirjoittajat ”tekivät sivulukua” eli kasvattivat sivumäärää ansaitakseen enemmän). Minä
suorastaan ahmin kirjoja maataloudesta, metallivalimoista, Peräpohjolan kansoista, historiallisia
romaaneja Georgian keisareista, moniosaisia kuvauksia Japanin sodasta ja aivan erityisesti kertomuksia ulkomaalaisten kommunistien taistelusta sen puolesta, että kansa saisi pystyttää sosialismin Pariisiin tai Berliiniin. Äitini olikin toisinaan vihainen ja yritti ottaa minulta pois noita
hirvittävän raskaita tiiliskiviä, joita kätkin tyynyni alle yöksi – hänen mielestään lapsen piti nukkua. Hän ei tiennyt, että käynnissä oli tulevan
kirjailijan itseopiskelu, joka ei suju ilman, että
alussa luetaan roskakirjallisuutta.
Suhtautumiseni kirjoihin oli nimittäin tällainen:
jos ne sattuivat käsiini, ne piti lukea. Mikään ei
järkähdyttänyt minua: ei tylsä juoni, typerä kielenkäyttö eikä kaavamaiset henkilöhahmot. Kou54
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lun jälkeen en mennyt kotiin, syömään enkä
pihalle ulkoilemaan vaan lastenkirjastoon. Kun
se suljettiin, laahustin niin sanottuun puoluehuoneeseen Tšehovinkadulle, puolueen piirikomitean tiloihin: pölyiseen huoneeseen, jossa
oli vesikarahvi ja jonne päästettiin kenet vain
(siellä ei käynyt ketään muita kuin minä ja jotkut
pojat, jotka erityisen kovalla pakkasella pelasivat
siellä šakkia), ja tässä huoneessa oli kaappi, jossa
oli kirjoja ja aikakauslehtiä. Olin jo aikoja sitten
lukenut ne kaikki, mutta silti otin huokaisten jonkin järkäleen ja uppouduin kirjaan uudelleen. Minulle se oli samantekevää, kunhan sain lukea.
Kun lopetin koulunkäynnin, kävin edelleen
koko kesän lastenkirjastossani ja valmistauduin
siellä yliopiston pääsykokeeseen. Ja vaikka karaistuneet kirjastonhoitajat suhtautuivat minuun
miten ankarasti, niin eräällä heistä sydän heltyi,
kun tulin hyvästelemään yliopistoon päästyäni:
hän otti esiin loppuun käytetyn kirjastokorttini,
pyyhki yli ensimmäisen sivun, jolla oli nimeni,
käänteli sitä käsissään ja sanoi äkkiä minuun
katsomatta:
- Tiedätkö, olet lukenut kirjojamme enemmän
kuin kukaan muu koko kirjaston historiassa. Me
pidämme näet kirjaa. Poikkea joskus...
Kaikki tämä oli kuitenkin ikään kuin alustava
vaihe. Näyttää siltä, että etsin omaa tietäni ja
omaa tyyliäni. Sellaiset olivat merkit. Monta
vuotta tein hedelmätöntä työtä tekstieni parissa,
naputin ja naputin konetta iltakaudet lähtemättä
kotiin. Olin silloin töissä pikku aikakauslehdessä.
Humoristisessa uuden vuoden seinälehdessä
kirjoitettiin kaikista, mitä kukin oli saavuttanut,
ja minusta sanottiin, että olin rikkonut toimituksen koneesta p-kirjaimen.
On selvää, että aikaa myöten mieltymykseni
ovat muuttuneet suuresti ja kiinnostuin sellai-

sesta, mitä lapsuuteni kirjavalikoimassa ei ollut,
nimittäin puhekielestä, massojen kielenkäytöstä.
Ehkäpä ero sen välillä, mitä lapsena luin, ja
millaista oli todellinen elämä, oli liian suuri.
Loppujen lopuksi tuo ihanneihmisen kasvattaminen ihanne-elämän oppikirjojen avulla tuotti järisyttävän hyvän tuloksen. Kirjastonhoitajat
halusivat kirjojen välityksellä opettaa minulle,
miten pitää elää, kirjojen sankarien esimerkin
avulla; hehän saarnasivat ettei saa valehdella
eikä hurskastella, pitää mistään välittämättä
puolustaa näkemyksiään. Ja jos kerran olet sotilastiedustelijana vihollisleirissä, pysy lujana loppuun saakka.
Niinpä ne kasvattivat minusta kiihkeän, rehellisen, periaatteellisen ja taipumattoman vihollisen
sellaiselle kirjallisuudelle ja sille järjestelmälle.
Kokeneen tiedustelijan tavoin minä kuitenkin
monta vuotta salasin todellisen minäni, en pitänyt missään puheita, en järjestänyt lehdistökonferensseja, kun minut kerran aiottiin vangita, en
ollut toisinajattelija enkä mistään hinnasta halunnut lähteä maasta.
Vielä tänäkään päivänä en ole paljastanut tätä
salaisuuttani. Niinpä tätä esiintymistäni voidaan
pitää ensimmäisenä kertana kun tunnustan.

Tämä on lyhennelmä jutusta, jonka voi lukea kokonaisuudessaan Ytimen verkkosivuilta.

Ljudmila Petruševskaja on kirjailija, jolta
on suomennettu muun teokset Klarissan
tarina, (Kirjayhtymä 1989) ja Pete-possu ja
auto, Pete-possun matka (Tammi 2003).

KULTTUURINEN
SUVAITSEVAISUUS
Suomessa asuvat venäläistaustaiset maksavat vieläkin
toisen maailmansodan velkoja. Suomen tulisi sen sijaan
ottaa heidät vastaan aitona kulttuurisena voimavarana,
kirjoittaa Eilina Gusatinsky.
änään sain puhelun yhdeltä
toimittajalta joka leikisti kutsui minua ”Suomen viralliseksi venäläiseksi”. Uusi titteli
pisti miettimään, onko se
minulle etuoikeus vai taakka.
Suomessa asuu noin 50 000
venäjää äidinkielenään puhuvaa. Vain osa heistä pitää
itseään venäläisenä – menepä kysymään inkeriläiseltä tai nenetsiltä heidän venäläisyydestään!
Monet kyseenalaistavat minunkin oman venäläisyyteni, koska isäni suvusta löytyy puolalaisia,
juutalaisia ja ukrainalaisia juuria. Äitini taas
syntyi Suomessa, vaikka saimme vähän aikaa
sitten kuulla, että äitini äidin suvussa oli ainakin
yksi venäläinen esi-isä.
Tuskin Suomen venäjänkieliset ovat valmiita
antamaan minulle valtuuksia puhua puolestaan
– tai yleensä kenellekään. Se on ymmärrettävää,
mutta jonkun on pakko uskaltauduttava tulla
esiin ja vastata kysymyksiin, antaa tietoja ja kehottaa tutustua toisiimme ilman ennakkoluuloja.
Onneksi en ole ensimmäinen tai ainoa – en missään tapauksessa. Mutta tasa-arvoiseen ja rakentavaan keskusteluun on vielä pitkä matka.
Jostain syystä suhtautuminen venäjänkieleen
on Suomessa jotenkin poliittisesti latautunut,
mikä heijastuu venäjää puhuviin ja tämän vähemmistön asemaan. Korkealla tasolla puhutaan
venäjänkielen osaamisen tärkeydestä, mutta

kauniiden puheiden lisäksi olisi hyvä saada
näyttöäkin. Vajaat kaksi prosenttia koululaisista
lukee venäjää. Maahanmuuttajalapsilta taas vietiin motivaatiota kotikielentunnilla käymiseen,
kun se ei vaikuta keskiarvoon.
Euroopan neuvosto on monesti ehdottanut
Suomen hallitusta perustamaan neuvottelujärjestelmän venäjänkielistä väestöä varten, mutta
vuodesta toiseen jatkuneet kehotukset eivät ole
johtaneet viranomaistoimiin. En tiedä, auttaisiko venäjänkielisten neuvottelukunta asenteisiin,
mutta vähemmistölle se antaisi mahdollisuuden
saada äänensä kuuluviin ja tiettyjä takeita huomion saamisesta päätöksenteossa.
Miksi pidän sitä tärkeänä? Olen ollut Spektrlehden päätoimittajana 12 vuotta. Niiden aikana
olen oppinut paljon, muun muassa ymmärtämään, ettei saa odottaa nopeita muutoksia, sillä
muuten joutuu pettymään. Hiljaa hyvää tulee,
vaikka valitettavan monet joutuvat maksamaan
odotuksesta hyvin kalliin hinnan.
Huomaan, miten moni lapsi venäjänkielisessä
perheessä menettää vanhempiensa kielen. Ehkä
se ei olisi niin traagista yhteiskunnan kannalta,
jos heidän suomenkielentaitonsa olisi vahva ja
elinvoimainen, mutta valitettavan usein he eivät
pysty ilmaisemaan itseään ja varsinkaan tunteitaan millään kielellä.
Olen joutunut kääntämään ystävälleni hänen
kuolleen poikansa päiväkirjoja ja runoja, vaikka
ystäväni osaa suomea hyvin. Hän ei ole pystynyt

lukemaan poikansa käsialaa ja ymmärtämään
runojen symboliikkaa.
Suomen venäjänkielisten yhdistyksien liitto
toteuttaa mielenkiintoista projektia, jonka avulla
kerätään Suomen venäläisten historiaa. Mukana
on perhe, joka on asunut Suomessa 1700-luvun
lopulta asti. Neljä sukupolvea säilytti kielen ja
kulttuurin. Viides ja seuraavat ovat assimiloituneet täysin. Tietysti toisella maailmansodalla oli
osuutta venäjänkielen menettämiseen siinä
perheessä, mutta pitäisikö vielä tänään maksaa
sodasta?
Uskoisin, että yhteiskunta saisi paljon enemmän kaksikielisistä kansalaisista, jotka olisivat
tietoisia omista juuristaan ja pitäisivät niitä vahvuutena eikä häpeänä. Ilman tukea sitä on vaikea
saavuttaa. Tai itse asiassa kysymys on yhteiskunnan tahdosta sopeutua muutoksiin ja ottaa uusia
jäseniä mukaan tasavertaisina taustasta, uskonnosta tai kulttuurista huolimatta. Venäjänkieliset
itse ovat hyviä sopeutumaan.

Eilina Gusatinsky Spektr-lehden
päätoimittaja.
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Pari vuosikymmentä vakaana säilynyt
maailmanjärjestys on murtumassa.
Yhdysvaltojen paikka auringossa on katoamassa
uusien nousevien valtioiden paineen alle,
kirjoittaa Kalevi Suomela.

Minne menet

Y

hdysvallat on menettämässä hegemonisen asemansa uudelleen järjestyvässä maailmassa. Nousemassa
on uusia vahvoja toimijoita. Tämän
ei kuitenkaan tarvitse merkitä
Yhdysvaltojen johtajuuden loppua.
Säilyttääkseen johtajuutensa maan on sopeutettava politiikkansa vastaamaan multilateraalin
eli moninapaisen maailman vaatimuksia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Yhdysvallat
on kulkenut väärään suuntaan.
Tämä on tiivistettynä toimittaja Fareed Zakarian sanoma kirjassa The Post-American World
and the Rise of the Rest. Toukokuussa 2008
ilmestyneestä kirjasta tuli bestseller. Intialaissyntyinen Zakaria on Newsweek-lehden kolumnisti ja Newsweek Internationalin päätoimittaja.
Hän on saanut useita journalistipalkintoja, ja
parissakin arvioinnissa hänet on nimetty yhdeksi maailman johtavista älyköistä. Harvardissa suoritetun tohtorintutkinnon lisäksi hän on
monen yliopiston kunniatohtori.
Kannattaako Zakariaa kuunnella? Muidenkin
kuin amerikkalaisten? Kirja ilmestyi USA:ssa
vaalivuonna, ja se oli – totta kai – tarkoitettu
myös osaksi mobilisaatiota Barack Obaman
tueksi. Mutta Obamasta kirjassa ei ole yhtä
pientä mainintaa enempää. Sitäkin enemmän
kirjassa on maailman suuresta muutoksesta
ja Yhdysvaltojen roolista tuossa muutoksessa.
Zakarian analyysien historiallinen perspektiivi
kattaa koko anglo-eurooppalaisen modernisaation ajan teollisesta vallankumouksesta lähtien
56
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tiivistyen viime vuosikymmeniin. Paikoin,
etenkin Kiinan ja Intian nykyisen aseman ymmärtämiseksi, hän tuo esiin tapahtumia ja kehityskulkuja vuosisatojen takaa.

Globalisaation hedelmiä
keräämässä
Zakarian kirjan suurin ansio on, että se tarkastelee maailmaa kokonaisuutena, muuttuvana ja
kehittyvänä järjestelmänä, jonka osat, valtiot ja
muut toimijat ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tämä ilmiö, globalisaatio, on lisääntynyt ja tiivistynyt viimeisten vuosikymmenien
aikana voimakkaasti. Se on myös syy, miksi
Zakariaa kannattaa kuunnella muidenkin kuin
amerikkalaisten.
Me elämme nimittäin samassa maailmassa.
Jos ne pelisäännöt ovat tärkeitä amerikkalaisille,
joiden mukaan Yhdysvallat pelaa ohentuvaa,
mutta vielä pitkää jatkuvaa johtavaa osaansa
multilateraaliseksi muuttuvassa maailmassa,
niin vähintään yhtä tärkeitä, elleivät suorastaan
tärkeämpiä, ne ovat meille muille. Sillä amerikkalaisethan eivät voi eivätkä saa sanella yksin
– vaikka olisivat empaattisia ja viisaitakin –
moninapaiseksi muuttuvan maailman pelisääntöjä. Niiden kehittämiseen ja toimeenpanemiseen tarvitaan meidän kaikkien viisautta ja
sitoutumista.
Zakarian kirjan perspektiivi ei ole multilateraalisten instituutioiden – YK:n tai Bretton
Woods -järjestöjen – perspektiivi, vaan Yhdys-

vallat ja nousevien suurvaltojen kansallinen
perspektiivi. Venäjästäkin Zakaria sanoo paljon,
mutta erityisesti hän kohdistaa valokeilan Kiinaan ja Intiaan. Viimeksi mainituista maista on
molemmista omat lukunsa. Zakarian maailmankuvassa valtiot säilyvät oleellisina ja tärkeinä
toimijoina. Mutta niiden on otettava huomioon
omat nousevat ja vahvistuvat kansalaisyhteiskuntansa, ja niiden on myös otettava huomioon
tiivistyvän globalisaation ja siinä esiin nousevan
globaalin kansalaisyhteiskunnan vaatimukset.
Zakaria ei käytä käsitettä globaali kansalaisyhteiskunta, mutta sitä hän tarkoittaa.
Valtiosta erillisenä nähtävä kansalaisyhteiskunta ei ole Zakarialle civil society vaan society.
Ja kuten Hegelille ja Marxille aikanaan, se on
Bürgerliche Gesellschaft, jonka tärkeimpiä toimijoita ovat yritykset ja yrittäjät, talouselämä
kokonaisuudessaan. Toki siihen kuuluvat myös
kansalaisten poliittiset yhteenliittymät ja kaikki
muu kansalaistoiminta, mutta talous ja sen
kehitys antavat ne puitteet, joissa poliittinen
historia tehdään.

Ukko-Karlin perintö
Zakarian tapa katsoa maailmaa tuo mieleen
Meghnad Desain vuonna 2002 ilmestyneen
kirjan Marx’s Revenge, jonka saimme Gaudeamukselta suomeksi vuonna 2008 nimellä Marxin kosto. Desain kirja on Marxin näkemyksiin
tukeutuva irtiotto siitä marxilaisuudesta, joka
näki niin sanotun reaalisosialismin todellisena

Me elämme samassa maailmassa.
Jos pelisäännöt ovat tärkeitä
amerikkalaisille, niin vähintään
yhtä tärkeitä ne ovat meille muille.

ja realistisena vaihtoehtona lännen ’kapitalismille’. Mitään reaalisosialismin tarjoamaa todellista historiallista vaihtoehtoa ei kuitenkaan
koskaan ollut, sillä se oli jo alun perin tuomittu
kuolemaan.
Historian todellinen dynamiikka kulki (ja
kulkee) Desain mukaan sitä Marxin paljastamaa ja ymmärrettäväksi tekemää tietä, jossa
”Porvaristo tempaa kaikkien tuotantovälineiden
nopean paranemisen ja kommunikaatioyhteyksien tavattoman helpottumisen ansiosta sivistyksen(sä) piiriin kaikki kansakunnat, barbaarisimmatkin... Se pakottaa ne omaksumaan niin
sanotun sivilisaation toisin sanoen muuttumaan
porvareiksi. Sanalla sanoen se luo maailman
omaksi kuvakseen.”
Zakarialla – toisin kuin Desailla – ei ole tarvetta polemisoida marxilaisten (jo siis aikansa
eläneitä) tulevaisuuden visioita vastaan, eikä
hän sitä teekään. Mutta hänen oma tulevaisuuden visionsa on oleellisesti sama kuin Desain:
liberaali ’kapitalistinen’ sivilisaatio etenee ja
globalisoi maailmaa vääjäämättömällä voimalla. Merkille pantavaa on se Zakarian huomautus, että vaikka Marx oli kehno taloustieteilijä
ja kehno ideologi, niin historian filosofiassaan
hän näki talouden ja poliittisen kulttuurin välisen suhteen oikein. Talous kulkee edellä ja
määrää puitteet, joissa historia tehdään.

Itä nousee, länsi laskee
Kiinaa Zakaria kutsuu nimellä the challenger
(haastaja) ja Intiaa nimellä the ally (liittolainen).
Nimet ovat ymmärrettäviä amerikkalai-sesta
näkökulmasta. Hän tekee älykkään, tarkkanäköisen ja huolellisesti tutkittuun tietopohjaan
perustuvan analyysin molempien maiden historiasta ja ennustaa niiden talouden ja politiikan
kehitystä lähivuosikymmeninä. Hän ei näe
näissä nousevissa maissa – sen paremmin kuin
Venäjässäkään – mitään oleellista turvallisuusvaaraa Yhdysvalloille tai maailmanrauhalle.
Näiden maiden politiikka on perimmältään
pragmaattista; toki myös määrätietoista ja patrioottista, mutta ne ymmärtävät ja hyväksyvät

osansa vallitsevassa maailmanjärjestyksessä
ja kansainvälisessä todellisuudessa. Fasististen tai kommunististen ekspansioiden ja
alistamis-politiikan aika on ohi.
Suurin vaara Yhdysvalloille on Yhdysvallat
itse. Zakaria ruoskii kovin sanoin maan aloittamaa terrorismin vastaista sotaa, jonka käynnisti väärä reaktio syyskuun yhdennentoista
-tragediaan. Sotilaallisen alkumenestyksen
jälkeen sekä Afganistanista että Irakista on
tullut valtiolle hirvittävä poliittinen taakka.
’Siviilirintamilla’ terrorismin vastainen sota
on menestynyt yhtä huonosti. Yhdessä nämä
poliittiset virhearviot ruokkivat terrorismia ja
kasvattavat islamilaisessa maailmassa ennennäkemättömällä tavalla vihamielisyyttä Yhdysvaltoja kohtaan.
Zakarian historian näkemyksen mukaan
maailman kehitys on nyt tullut siihen pisteeseen, jossa mikään ei voi enää estää vauraan
lännen ulkopuolisten maiden nousua ja täysipainoista osallistumista maailmantalouteen.
Valtavasti tehostuneet kommunikaatioyhteydet
ja koulutustason nousu pitävät siitä huolen.
Kehitysmailla tulee olemaan monta vuosikymmentä eteenpäin ylivoimainen kilpailuetu:
paljon edullista työvoimaa. Kansantalouksien
voima ratkaisee. Se merkitsee siirtymistä kokonaan toisenlaiseen maailmaan verrattuna siihen, johon totuimme kylmän sodan vuosina.
Uusi maailma ei ole myöskään se unilateralismin maailma, jota Yhdysvallat on voinut
johtaa voimakkaasti kylmän sodan jälkeen.
Uusi maailma on aidosti moninapainen, multilateraali. Se perustuu sen taloudellisen ja poliittisen järjestyksen globalisaatioon, joka on
kehittynyt anglo-amerikkalaisessa maailmassa
200 vuoden aikana. Sen oleellisia piirteitä ovat
markkinatalous ja demokratia. Globaaleissa
puitteissa markkinataloutta laajentaa nyt
vapaakauppa ja pääomien vapaa liikkuvuus.
Zakarian teos, samoin kuin kaksi muuta
hiljattain lukemaani erinomaista amerikkalaista kirjaa, Robert B. Reichin Supercapitalism ja Paul Krugmanin Lama, jättävät
miettimään erästä onnetonta kielen konventi-

ota. Näissä kaikissa kirjoissa sanaa kapitalismi
käytetään markkinatalouden synonyymina,
vaikka ne kaikki peräänkuuluttavat rajoituksia,
sääntelyä ja reiluja pelisääntöjä ’pääomien ja
markkinoiden vapaudelle’. Eikö olisi yksinkertaisempaa varata sana kapitalismi siksi kielteissävyiseksi käsitteeksi, jota Reich tarkoittaa
puhuessaan superkapitalismista tai jotkut muut
puhuessaan rosvokapitalismista?
Demokratia + markkinatalous on aivan
ilmeisesti se yhteiskunnallinen kaava, jonka
kanssa me elämme niin pitkälle tulevaisuuteen
kuin silmään siintää. Kestävä rauhanomainen
kehitys ihmisten, luonnon ja demokratian
kannalta edellyttää tämän kaavan tasapainoa:
talouden tarkoituksenmukaista – ja oikeudenmukaista – sääntelyä. Kysymyksessä taloudellisen toiminnan demokraattisesta sääntelystä
ei ole vaihtoehtoina joko/tai, vaan tuhansia ja
taas tuhansia yksityiskohtia, sopimuksia, lakeja
ja säädöksiä, joiden laadinnassa yrittäminen ja
erehtyminen ovat usein paras opas. Multilateraaliseksi muuttuvassa maailmassa sääntely ja
pelisäännöistä sopiminen ei ole enää edes ensisijaisesti kansallisen politiikan kysymys vaan
kansainvälinen tai universaali kysymys.
Tämä on se visio, jonka syvällisen ymmärtämisen ja omaksumisen Zakaria asettaa ehdoksi
amerikkalaiselle yhteiskunnalle, jos se haluaa,
että USA säilyttää johtajuutensa post-amerikkalaisessa multilateraaliseksi muuttuvassa maailmassa. Vaihtoehto on jatkaa itsensä pelottelua,
mikä johtaa lisääntyvään sotilaalliseen varusteluun ja onnettomasti päättyviin konflikteihin.
Meidän muiden tehtäväksi jää auttaa amerikkalaisia. Jätämme sen tekemättä, jos myötäilemme heitä heidän vainoharhoissaan.

Kalevi Suomela on Ydin-julkaisut ry:n
hallituksen puheenjohtaja.
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VALKOKANGAS

TÄYNNÄ VALHEITA

Hollywoodin
elokuvateollisuus tuottaa ja
palkitsee vuodesta toiseen
vääristynyttä propagandaa.
Valkokankaalle luotuun
illuusion ei mahdu todellista
historiaa tai väkivallan
viattomia uhreja, kirjoittaa
John Pilger.

M

iksi niin monet elokuvat ovat
niin huonoja? Tämän vuoden
Oscar-palkinnoista kilpailee
joukko teoksia, jotka ovat täynnä propagandaa, stereotyyppejä ja peittelemätöntä epärehellisyyttä. Niitä yhdistää teema, joka on yhtä vanha
kuin Hollywood: Yhdysvalloilla on taivaallinen
oikeus hyökätä muihin maihin, varastaa näiden
historia ja miehittää muun maailman muisti
omilla kuvillaan. Onko koskaan tulossa aikaa,
jolloin ohjaajat ja käsikirjoittajat alkavat käyttäytyä oikeina taiteilijoina eivätkä parittajina maailmankatsomukselle, joka on omistettu kontrollille ja väkivallalle?
Kasvoin itse elokuvien villin lännen myytin
keskellä, joka on harmiton itsessään, ellet satu
olemaan yksi Amerikan alkuperäiskansoista.
Tämä sama kaava on yhä voimissaan. Amerikkalaisen siirtomaavallan aggressiota kuvataan
vääristymien kautta. Verilöylyjä Irakista Filippiineille oikeutetaan jalojen tekosyiden avulla.
Opin omakohtaisesti ymmärtämään elokuvien
huijauksen todellisen luonteen, kun minut lähetettiin toimittajana seuraamaan Vietnamin sotaa.
Siellä vietnamilaisista puhuttiin ”vinosilminä”
ja ”intiaaneina”, joiden teollinen murhaaminen
oli ohjelmoitu John Waynen länkkärielokuvien
kautta. Hollywood vuorostaan romantisoi tapahtumat tai antoi kaiken anteeksi.
Käytän sanaa murha tässä yhteydessä tarkoin,
sillä Hollywood peittää kauniisti totuuden Yhdysvaltojen hyökkäyksistä. Niissä ei ole kyse sodista vaan aseista riippuvaisen, murhanhimoisen
”kulttuurin” viennistä ulkomaille. Jos taas ajatus
psykopaateista oikeina sankareina tulee liian vaikeaksi katsomoille, verilöylyt muuttuvat ”amerikkalaisiksi tragedioiksi” joiden taustamusiikkina
soi puhdas angsti.

Mielipuoliset sankarit maailmalla
Tänä vuonna Kathryn Bigelow’n The Hurt
Locker on osa tätä perinnettä ja sen ennustetaan
saavan useita Oscar-patsaita. Kriitikot ylistävät
elokuvaa. Se on ”parempi kuin yksikään näkemäni dokumentti Irakin sodasta. Se on pelottavan todellinen”, sanoi CNN-uutiskanavan Paul
Chambers. The Guardian -lehden Peter Bradshaw kirjoittaa arviossaan, että se tarjoaa ”selkeyttä, joka on vailla teennäisyyttä” ja että elokuva kuvaa ”pitkän ja kivuliaan pelin viimeistä
vaihetta Irakissa”. Se ”kertoo enemmän tuskasta
ja vääryydestä ja sodan tragediasta kuin kaikki
muut hyvää tarkoittavat elokuvat”.
Mitä hölynpölyä. Oikeammin Bigelow’n elokuva välittää jännitystä kertomalla usein toistetun
tarinan väkivallasta juopuneesta psykopaatista
jonkun toisen kotimaassa, samalla kun miljoonan
ihmisen kuolemat suljetaan elokuvahistorian
romukoppaan. Bigelow’n ympärillä pyörivät mainospuheet korostavat, että hänestä saattaa tulla
ensimmäinen Oscarin voittanut naisohjaaja. On
loukkaavaa, että naista ylistetään niin tyypillisen

väkivaltaisesta miehistä kertovasta elokuvasta.
Nämä ylistyslauseet muistuttavat niitä, joita
sanottiin vuonna 1978 ilmestyneestä Kauriinmetsästäjästä. Tuolloin kriitikot julistivat sen
”elokuvaksi, joka voi puhdistaa kansakunnan
huonon omatunnon”. Elokuva ylisti niitä, jotka
olivat aiheuttaneet yli kolmen miljoonan vietnamilaisen kuoleman. Samalla heitä vastustaneet
ihmiset pelkistettiin tikku-ukkojen kaltaisiksi
barbaareiksi ja kommunisteiksi. Vuonna 2001
Ridley Scott teki saman elokuvallaan Operaatio
Mogadishuun. Tällä kertaa tarina oli vähemmän
hienovarainen, mutta kertoi toisesta amerikkalaisten ”jalosta virheestä” – tällä kertaa Somaliassa – samalla kun sankareiden tappamat
10 000 somalialaista rajattiin valkokankaalta.
Näihin tapauksiin voi verrata ihailtavaa amerikkalaista sotaelokuvaa nimeltä Redacted.
Vuonna 2007 ilmestyneen elokuvan kohtalo on
opettava. Elokuvan ohjasi Brian De Palma, ja
siinä kerrottiin tositarina amerikkalaisten sotilaiden joukkoraiskaamasta irakilaisesta teinistä ja
hänen perheestään, jonka sotilaat murhasivat.
Elokuvassa ei ole sankarillisuutta, ei mitään pelastavaa. Murhaajat pysyvät murhaajina.
Hollywoodin ja median salliva asenne murhaan on De Palman nerokkaasti kertoma. Elokuvan oli tarkoitus päättyä valokuviin murhatuista
irakilaisista siviileistä. Kun De Palmaa käskettiin
piilottamaan heidän kasvonsa ”lakisyihin vedoten”, hän totesi että ”mielestäni on kauhistuttavaa, että emme pysty edes antamaan kasvojen
arvokkuutta tälle kärsivälle kansalle. Elokuvan
Redacted (suom. sensuroitu) suuri ironia on,
että se sensuroitiin”. Elokuvaa näytettiin Yhdysvalloissa rajoitetun ajan, mutta sen jälkeen tämä
hieno elokuva on käytännössä kadonnut.

Valikoivien kuvien vahinko
Ei-amerikkalaisten (tai ei-länsimaisten) ihmisten
ei arvioida tuovan suuria lipputuloja, olivat he
sitten eläviä tai kuolleita. He ovat niitä ”toisia”,
joiden paikkana on parhaimmillaan, tulla ”meidän” pelastamiksi. James Cameronin suuressa ja
väkivaltaisessa rahanpainokoneessa, Avatarissa,
na’veiksi kutsutut kolmiulotteiset jalot villit tarvitsevat hyviin kuuluvan amerikkalaisen sotilaan,
kersantti Jake Sullyn, pelastajakseen. Tämä
todistaa sen, että hekin kuuluvat ”hyvien”
puolelle. Luonnollisesti.
Tänä vuonna minun Oscarini huonoimmasta elokuvasta menee Invictus - voittamattomalle,
joka on Clint Eastwoordin lipevä loukkaus EteläAfrikassa käytyä apartheidin vastaista kamppailua kohtaan. Elokuvassa Eastwood kertoo luvun
Nelson Mandelan pyhimystarinasta britannialaisen journalistin, John Carlinin, työn pohjalta.
Elokuva olisi hyvin voinut olla apartheidin
omaa propagandaa. Valitsemalla kuvauksen rasistisesta rugbykulttuurista kaikkivoipana lääkkeenä
”sateenkaarikansakunnan” ongelmiin, Eastwood
tuskin edes viittaa siihen, että monet mustista
eteläafrikkalaisista olivat syvästi häpeissään ja

Ei-amerikkalaiset (tai
ei-länsimaiset) ihmiset
ovat niitä ”toisia”, joiden
paikkana on tulla ”meidän”
pelastamiksi.
loukkaantuneita Mandelan tavasta tehdä maan
vihatusta rugbyjoukkueesta symboli jaetun
yhteiskunnan kärsimykselle. Samalla ohjaaja
pyyhkii näkyvistä valkoisten väkivallan, mutta ei mustien väkivaltaa, joka on aina uhkana
taustalla. Sen sijaan rasistibuureilla on sydämet
kultaa, koska he ”eivät oikeasti tienneet mitään”.
Tiedostamaton teema on aivan liian tuttu: kolonialismi tarvitsee anteeksiantoa ja sovittelua,
mutta ei koskaan oikeutta.
Ensiksi luulin, että kukaan ei voi ottaa tätä
elokuvaa tosissaan. Mutta sitten katselin ympärilleni teatterissa ja näin nuoria ihmisiä ja muita,
joille muistot apartheidin kauhuista eivät kerro
mitään. Ymmärsin silloin sen vahingon, jonka
tällainen tarina tekee yhteiselle muistillemme
ja opituille moraalisille opetuksille. Kuvittele,
että Eastwood tekisi samalaisen version iloisesta
Sambosta Yhdysvaltojen syvässä etelässä. Hän
ei uskaltaisi.
Tänä vuonna eniten Oscar-ehdokkuuksia saanut elokuva on kriitikkojen suosima Up in the
Air. Siinä George Clooney näyttelee miestä, joka
matkustaa pitkin Yhdysvaltoja erottamassa ihmisiä ja kerää samalla kanta-asiakaspisteitä. Jokainen mahdollinen stereotypia – etenkin naisten
osalta – käydään läpi ennen kuin tarina hajoaa
puhtaaksi tunteellisuudeksi. Elokuvassa on mukana narttu, pyhimys ja pettäjä. Tästä huolimatta
tämä on ”aikamme elokuva”, ohjaaja Jason Reitmanin mukaan, joka myös kehuu palkanneensa
aidosti erotettuja ihmisiä.
- Kysyimme heiltä haastattelussa, miltä tuntui menettää työpaikka nykyisen taloustilanteen
vallitessa, hän kertoi eräässä haastattelussa.
- Sitten erotimme heidät kameran käydessä
ja pyysimme heitä reagoimaan samalla tavalla,
kun he menettivät oman työpaikkansa. Oli uskomaton kokemus katsella näiden ei-näyttelijöiden tekevän työtä 100 prosentin realismilla,
Reitman kuvailee.
Vau, mikä voittaja.

John Pilger on palkittu australialainen
toimittaja. Tämä juttu on julkaistu The New
Stateman -lehdessä otsikolla ’Why the
Oscars Are a Con”.
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Ihmeellisestä voitosta –

HOWARD ZINN

1922 – 2010

Kilpailun ja väkivallan lisäksi ihmiskunnan historia kertoo
lempeydestä, rohkeudesta ja suurista edistysaskelista.
Se myös opettaa, että yksittäisten ihmisten pienet teot
voivat muuttaa maailman, Howard Zinn sanoo.

M

iten yksittäisen ihmisen on mahdollista
pysyä asialleen omistautuneena, sitoutuneena kamppailuun ja samalla terveenä
tässä sodan ja epäoikeudenmukaisuuden maailmassa – ilman että palaa loppuun tai muuttuu
kyyniseksi?
Olen täysin vakuuttunut, ettei maailmasta
tule parempaa paikkaa itsestään. Tästä huolimatta meidän ei tule myöskään luovuttaa ennen
kuin kaikki kortit on pelattu loppuun. Vertaus
on tarkoituksenmukainen: elämä on uhkapeliä.
Jos et pelaa, pieninkin mahdollisuus voittoon on
mahdoton. Pelaaminen, toimiminen luo ainakin
mahdollisuuden maailman muuttamiselle.
Meillä on taipumusta uskoa, että tällä hetkellä näkemämme asiat jatkuvat myös tulevaisuudessa. Unohdamme, kuinka usein vakiintuneiden asioiden yllättävä mureneminen tulee
täydellisenä yllätyksenä. Ihmisten ajatukset
muuttuvat odottamatta uskomattomin tavoin,
ennalta arvaamaton vastarinta nousee tyranniaa
vastaan, kerran lyömättömiltä vaikuttaneet vallan rakennelmat kaatuvat rymisten.
Viimeistä sataa vuotta yhdistää sen täydellinen arvaamattomuus. Venäjällä, tuossa kaikkein
laiskimmassa puoli-feodaalisessa valtakunnassa,
noussut vallankumous tsaarin kukistamiseksi ei
säikäyttänyt ainoastaan kehittyneimpiä imperialistisia valtioita, mutta yllätti myös itse Leninin,
jonka täytyi kiirehtiä Petrogradiin junalla.
Kuka olisi voinut ennustaa toisen maailmansodan eriskummallisia käänteitä? Kuka olisi
voinut nähdä natsi-Saksan ja Neuvostoliitton
hyökkäämättömyyssopimuksessa (ja niissä
noloissa von Ribbentropin ja Molotovin kättelykuvissa) Saksan armeijan vyörymässä voittamattomana Venäjän halki, maan tappiot Leningradin porteilla, Moskovan läntisellä reunalla ja
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Stalingradin kaduilla? Kuka olisi voinut ennalta
nähdä Hitlerin piilottelemassa Berliinin bunkkerin syvyyksissä, odotellen kuolemaa, tuhoutuneen armeijan rippeet ympärillään?
Tai sitten sitä sodanjälkeistä maailmaa, jonka
muotoa kukaan ei olisi voinut kuvitella etukäteen: Kiinan kommunistista vallankumousta,
myrskyisää ja väkivaltaista kulttuurivallankumousta, ja taas uutta käännöstä, Maon jälkeen
syntynyttä Kiinaa, joka käänsi selkänsä kaikkein
kiihkeimmin ylläpitämilleen ajatuksille ja instituutioille, avasi ovia länteen ja otti vastaan kapitalistiset yritykset avosylin – kaikkien muiden
hämmästykseksi.
Kukaan ei pystynyt ennustamaan länsimaiden vanhojen valtakuntien hajoamista niin
nopeaan tahtiin sodan jälkeen. Tai vasta itsenäistyneiden kansakuntien erikoista ryhmää
erilaisia yhteiskuntia, aina Nyereren Tansanian
hyväntahtoisesta kyläsosialismista Idi Amimin
hulluuteen naapurimaassa Ugandassa. Espanjasta tuli ihme. Muistan (sisällissodassa taistelleen) Abraham Lincoln -prikaatin veteraanin
kertoneen minulle, että Espanjan fasismia ei
syöstäisi vallasta ilman uutta veristä sotaa.
Mutta Francon kuoltua maahan syntyi parlamentaarinen demokratia, joka on avoin sosialisteille, kommunisteille, anarkisteille, kaikille.

Historia on yllätysten luettelo
Toisen maailmansodan päättyminen jätti kaksi
suurvaltaa omille etupiireilleen kilpailemaan
sotilaallisesta ja poliittisesta vallasta. Tästä
huolimatta maat eivät pystyneen hallitsemaan
edes niitä osia maailmaa, joita ne kutsuivat
omikseen. Neuvostoliiton epäonnistuminen
Afganistanissa, sen päätös vetäytyä lähes

Pienistä teoista
miljoonien ihmisten
monistamana voi
kaikessa hiljaisuudessa
tulla voima, jota
yksikään hallitus ei voi
nujertaa.

vuosikymmenen kestäneen inhottavan väliintulon jälkeen, oli kaikkein hämmästyttävin
todiste siitä, ettei edes vetypommin omistaminen takaa päättäväisen kansan hallitsemista.
Yhdysvallat on kohdannut saman todellisuuden. Se soti kaikin voimin Indokiinassa, pommitti maailmahistorian mittakaavassa brutaaleimmin tavoin pientä niemimaata, ja silti pakotettiin vetäytymään. Uutisotsikoissa näkyy joka
päivä muita esimerkkejä ilmeisen vahvojen tappioista heikkoja vastaan, kuten Boliviassa ja
Brasiliassa, missä työläisten ja köyhien ruohonjuuriliikkeet ovat valinneet uusia presidenttejä,
joiden lupauksissa taistellaan yritysten tuhovoimaa vastaan.
Katsellessa tätä suurten yllätysten luetteloa,
on selvää, että kamppailua oikeudenmukaisuuden puolesta ei pidä koskaan hylätä vain sen
vuoksi, että vallanpitäjät näyttävät ylivoimaisilta
aseineen ja rahoineen. Tuo näennäinen valta
on kerta toisensa jälkeen näyttäytynyt suojattomaksi inhimillisten ominaisuuksien edessä:
moraalista suuttumusta, päättäväisyyttä, yksi-

mielisyyttä, järjestäytymiskykyä, uhrautuvaisuutta, nokkeluutta, rohkeutta ja kärsivällisyyttä
ei voi mitata niin kuin rahan ja pommien määrää. Tämä on totta, olivat kyseessä sitten Alabaman ja Etelä-Afrikan mustat, El Salvadorin,
Nicaraguan ja Vietnamin maanviljelijät tai
työläiset ja intellektuellit Puolassa, Unkarissa
ja itse Neuvostoliitossa. Mikään kylmä vallan
tasapainon laskelmointi ei voi käännyttää ihmisiä, jotka ovat vakuuttuneita asiansa oikeudenmukaisuudesta.

Pienet teot
muuttavat maailman
Olen yrittänyt olla yhtä pessimistinen maailmaa
kohtaan kuin ystäväni (ovatko muut kuin ystäväni pessimistejä?), mutta tapaan jatkuvasti
ihmisiä, jotka kaikista maailmalla tapahtuvista
kauheista asioista huolimatta antavat minulle
toivoa. Tällaisia ihmisiä löytyy minne tahansa
menenkin, erityisesti nuoria, joista riippuu tulevaisuus. Noiden muutamien aktivistien takana

Howard Zinn syntyi New Yorkissa vuonna
1922 amerikanjuutalaiseen perheeseen.
Toisen maailmansodan aikaan Zinn taisteli
Yhdysvaltojen ilmavoimissa pommittajana.
Sotakokemukset jättivät häneen lähtemättömän vaikutuksen.
Sodan jälkeen Zinnistä tuli historianopettaja
ja kansalaisaktivisti. Hän menetti työpaikkansa
kannustettuaan oppilaitaan osallistumaan
1960-luvun kansalaisoikeusliikkeeseen. Vietnamin sodan aikaan Zinn suojeli sotakarkureita ja oli mukana lukuisissa väkivallattomissa
protesteissa muun muassa Noam Chomskyn
ja Daniel Ellsbergin kanssa.
Hänen tunnetuin teoksensa on vuonna
1980 julkaistu A People’s History of the
United States. Kirja kertoo Yhdysvaltojen
historian muun muassa alkuperäisväestön,
naisten, orjien ja seksuaalivähemmistöjen
näkökulmasta.

tuntuu olevan satoja, ellei tuhansia muita, jotka
ovat avoimia uudenlaisille ajatuksille. He eivät
kuitenkaan usein tiedä toistensa olemassaolosta,
joten vaikka he pitävät itsepintaisesti kiinni ajatuksistaan, he tekevät niin Sisyfuksen epätoivoisella kärsivällisyydellä työntäen ikuisesti kiveä
ylös vuorenrinnettä. Yritän kertoa jokaiselle
ryhmälle, että he eivät ole yksin – että juuri
kansallisen liikkeen puutteesta lannistuneiden
ihmisten olemassaolo on itsessään todiste sellaisen liikkeen mahdollisuuksista ja potentiaalista.
Vallankumouksellinen muutos ei tule yhtenä
valtaisana hetkenä (ja siksi pitää aina varoa
sellaisia hetkiä!) vaan päättymättömänä sarjana
yllätyksiä, hyppelevänä siksakkina kohti siivompaa yhteiskuntaa. Meidän ei tarvitse lähteä
mukaan suuriin, sankarillisiin tekoihin osallistuaksemme muutoksen prosessiin. Pienistä
teoista miljoonien ihmisten monistamana, voi
kaikessa hiljaisuudessa tulla voima, jota yksikään hallitus ei voi nujertaa – voima, joka voi
muuttaa maailman.
Ja myös silloinkin kun emme ”voita”, jäljelle
jää ilo ja tyydytys siitä tosiasiasta, että olimme
mukana, muiden hyvien ihmisten kanssa tekemässä, jotakin jolla on merkitystä. Meidän pitää
toivoa. Ollakseen optimisti ei tarvitse olla huoleton, hieman ällöttävä rallattelija pimeän aikamme keskellä. Toiveikkuus huonoina aikoina ei ole
typerää romanttisuutta, vaan se perustuu siihen
tosiasiaan, että ihmiskunnan historia ei ole pelkästään tarina kilpailusta ja julmuudesta, vaan
kertoo myös myötätunnosta, uhrautuvaisuudesta, rohkeudesta ja lempeydestä.
Valinta siitä, mitkä asiat korostuvat tässä
monimutkaisessa tarinassa, määrää elämäämme.
Näkemällä aina kaikkein pahimmat asiat tuhoamme myös kyvyn tehdä asioille mitään. Muistamalla ne ajat ja paikat – joita on paljon – jolloin ja joissa ihmiset käyttäytyivät uskomattomin
tavoin, voimme löytää energiaa toiminnalle ja
ainakin kasvattaa mahdollisuutta, että tämä
hyrränä pyörivä maailma voi muuttaa suuntaa.
Ja aina kun toimimme – miten pienellä tavalla se sitten tapahtuukaan – meidän ei tarvitse
odottaa jotakin suurta utopista tulevaisuutta.
Tulevaisuus on päättymätön nykyhetkien sarja.
Tässä hetkessä eläminen sillä tavalla kuin ihmisten tulisi elää, uhmaten kaikkea pahaa ympärillä – se on jo itsessään ihmeellinen voitto.

Tämä teksti on julkaistu kirjassa A Power Government’s
Can’s Suppress (City Lights Books). Jutun käänsi Ydin.

Maaliskuu 2010

Numero 1

61

Rita Dahl

Kun elävä kajosi kuolleeseen
Iltalehdessä julkaistusta kolumnista noussut kohu osoittaa sananvapauden ja tasa-arvon
olevan heikoilla nyky-Suomessa, pohtii Rita Dahl.

K

un Kaarina Hazard kirjoitti juuri kuolleesta
entisestä nyrkkeilysankarista ja poliitikosta Tony
Halmeesta kolumnin, jossa hän sivalsi erityisesti
median tapaa kohottaa huumeita, anabolisia steroideja ja alkoholia käyttävä mies sankarin asemaan, Julkisen sanan neuvoston ja netin portit
aukenivat. Parissa päivässä JSN:ään tulvi yli 130 kantelua,
ja netin törkysammio avautui (vaikka se on auki yötä päivää
muutenkin).
Kaikki toimittajat eivät olleet yksimielisiä
siitä, että Halme olisi elinaikanaan korotettu
sankarin rooliin. Olennaisempaa kuin tämä on
kuitenkin se, miten median joskus mielivaltainen logiikka asemoida jutun kohteita toimii.
Teatteritermein: kuka ohjaa, keitä rooleihin valitaan ja miten valinnat sujuvat? Miksi esimerkiksi naisia sairaalloisesti käpälöineestä Ilkka
Kanervasta ei ole ollut sankarin rooliin? Ehkä
siksi, että kansan kriittinen massa tuomitsee varsin yksimielisesti seksuaalisen ahdistelun moraalisesti; hänestä ei olisi sankariksi edes mediassa.
Tony Halmeen kaltainen Itä-Helsingistä kotoisin
oleva nyrkkeilysuuruus nauttii sen sijaan suurta
suosiota tietyissä piireissä, joiden itsetunnon
kohottimena hän epäilemättä toimi.
Hazardin kolumnissa ei ollut mitään erityisen
feminististä, ainoastaan (itse)kritiikkiä iltapäivälehtien tapaan tehdä uhreista sankareita tai sankareista uhreja, oli kyse sitten Vanhasesta tai
Halmeesta. Jutun otsikko Ludvig Borga – joka oli
Halmeen luoma oma fiktiivinen henkilöhahmo – toimi myös
lukuvinkkinä: lue minua, kuten lukisit fiktiota, suhteellisuudentajuisesti. Hazard tiesi varmasti ärsyttävänsä kirjoituksellaan eli hän sääti sananvapautensa vaihteet äärimmilleen.
Seurauksia oli odotettavissa. Tuskin Hazardkaan arvasi
sohaisseensa kynänsä kärjellä isän pyhää fallosta.
Kaiken salliva virtuaalitynnyri tulvi yli äyräiden. Lesbofeministi oli tuttavallisin termi, jolla nettipatriootit Hazardia
pommittivat. Aika moni puhui kunnianloukkauksesta kuollutta kohtaan ja hyvistä käytöstavoista – vaikka kolumnin
päähenkilö oli käyttänyt vielä roimempia nimityksiä muun
muassa erilaisista vähemmistöistä elinaikanaan.

Hazardin kolumni
oli jälleen eräs
ennakkoesimerkki
siitä, että
sananvapautemme
on uhattuna hyvin
monelta eri taholta.
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Saako nainen sanoa suoraan?
Mistä tämä kertoi? Kenties siitä, ettei suomalaisessa yhteiskunnassa sananvapaus ole sallittua kärkeväsanaisille naisille vieläkään. Suorapuheinen nainen on meidän sovinistisen
yhteiskuntamme suuri tabu ja kipupiste, johon sattuu vielä
vähintään vuosikymmeniä. Naistoimittajien provosointi voi
olla hyvin monenlaista; on Hazardin älyllinen, mutta suorapuheinen tapa kyseenalaistaa median valtava (mielikuva)
mahti. Toisaalta on epäjohdonmukainen rosameriläisfeminismi, joka on samaan aikaan suorituspaineista, mutta voi
myös viettää koko päivän lapsensa kanssa uima-altaalla.
Printtimedia on aivan yhtä virtuaalinen kuin internet; sillä
ei ole välttämättä tekemistä itse todellisuuden kanssa. Vaikka
faktat olisivat kohdallaan, toimijoiden asemat eivät ole ennalta määrättyjä. Meitä hallitaan esityksillä todellisuudesta, ei
itse todellisuudella. Näin poliitikosta tehdään uhri ja entisestä
nyrkkeilysuuruudesta sankari tai toisinpäin. Kaikki on täysin
kiinni siitä, mitä media haluaa.
Median asema neljäntenä valtiomahtina on ehkä suurempi kuin koskaan ja sen vaikutukset ihmisten kollektiiviseen
tietoisuuteen ja yleiseen arvo- ja asenneilmastoon ovat kansalaisten (media)lukutaidon jatkuvasti heikentyessä erittäin
arvaamattomat, kuten Jokela ja muut ampumavälikohtaukset ovat osoittaneet. Hei, meitä muokataan – emmekä me
välttämättä edes tiedä sitä.
Hazardin kolumni oli jälleen eräs ennakkoesimerkki siitä,
että sananvapautemme on uhattuna hyvin monelta eri taholta. Potentiaalisia rajoittajia löytyy niin poliitikoista, jotka
haluavat tarkkaan säännellä, missä menee julkisen ja yksityisen välinen raja, kuin ”kansasta”, joka sättii paitsi hallitsijoitaan, myös niitä, jotka uskaltavat kajota heidän sankareihinsa tai ikäviin ”toisinajattelijoihin”, jotka kyseenalaistavat konsensuksen harhaisen kalvon. Potentiaaliset rajoittajat
istuvat myös sananvapaus- ja ihmisoikeusjärjestöissä. Myös
itsesuomettuminen on enemmän kuin todennäköistä ja sitä
esiintyy niin normaalissa arjessa, politiikassa kuin odottamattomammilla tahoilla: taiteessa, kuten Tanskanmaalla jo
tiedetään.

Rita Dahl on VTM, FM, kirjailija ja vapaa toimittaja.
Hänen viimeisin teoksensa on Suomettunut sananvapaus
(Multikustannus 2009)

Haluatko toimittajaksi?

Naiselokuvaa

SADANKOMITEAN, PAXIN JA YTIMEN TOIMITTAJAKOULUTUS,
RAUHANASEMA, HELSINKI 17. 4. 2010

ARTISOKKA-ELOKUVAFESTIVAALI, HELSINKI 16. – 18. 4. 2010

Sadankomitea, Pax- ja Ydin-lehti järjestävät toimittajakoulutuksen lauantaina 17. huhtikuuta. Koulutuksen aikana käydään läpi toimittajantyön
perusteita, kuten haastattelutilanteita, juttujen rakennetta, niiden tarjoamista ja lehtimaailman käytäntöihin liittyviä niksejä. Päivän mittaiseen
koulutukseen sisältyy myös lyhyt ennakkotehtävä, ryhmätyötä, luentoja
ja ajanviettoa rattoisissa merkeissä.
Koulutus on erinomainen mahdollisuus päästä sisälle kulttuuri- ja
mielipidelehtikentän toimintaan ja avustajaksi Rauhanaseman eri julkaisuihin. Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä saat tietoa osoitteesta
ydin@ydinlehti.fi.

Uudistunut Artisokka – Helsinki Woman Film Festival järjestetään 17.-19.4. Helsingin Lasipalatsin Bio Rexissä. Keväisen
värikkääseen ohjelmistoon on koottu monipuolinen kattaus
naistekijöiden elokuvia ympäri maailmaa. Artisokka jatkaa
vahvojen naistarinoiden tuomista valkokankaalle. Elokuvat
esittelevät joukon naisia, jotka modernissa maailmassa pärjätäkseen laittavat elämänsä uusiksi voidakseen kouluttautua tai elättää perheensä.
Lisätietoja osoitteesta www.artichoke.lasipalatsi.fi

Tule mukaan!

Rauhanasemalla tapahtuu!
Tule tutustumaan Rauhanasemaan ja puuhastelemaan aseman väen kanssa!
Sadankomitea ja Rauhanliitto järjestävät joka torstaisin talkoot vapaaehtoisille järjestöjen jäsenille ja muille kiinnostuneille. Talkoiden aikana tehdään
pientä puuhastelua asemalaisten opastuksella ja pohditaan tulevia. Seuraavat talkoot järjestetään 8. 4. ja 22. 4. kello 13 – 19.
Rauhanasemalla järjestetään myös kuukausittain Pax-klubi kello 19.
Klubilla on soittamassa live-bändejä ja tarjolla on virvokkeita ja pikkupurtavaa omakustannehintaan. Seuraava klubi-ilta on 28. 4.
Talkoo-torstaiden ja Pax-klubin lisäksi Rauhanasemalla toimii lukupiiri,
joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Tule mukaan puuhastelemaan, kuuntelemaan ja lukemaan!

Kansalaisjärjestöt
kohtaavat Helsingissä
SUOMEN SOSIAALIFOORUMI, ARBIS, HELSINKI 24. – 25. 4. 2010

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään huhtikuussa Helsingissä
ruotsinkielisellä työväenopisto Arbiksella. Sosiaalifoorumeissa
etsitään seminaarien, paneelikeskustelujen, työpajojen, teatterin, valokuvataiteen ja musiikin voimalla inhimillisiä vaihtoehtoja vallitsevallle uusliberalistiselle politiikalle sekä ratkaisuehdotuksia Suomen ja maailman ongelmiin.
Merkkaa Helsinki kalenteriin!
Lisätietoja osoitteesta www.sosiaalifoorumi.fi

Lisätietoja www.sadankomitea.fi

Vaihtoehtojen etsintää
Tampereella
TAMPEREEN SOSIAALIFOORUMI JA MAHDOLLISUUKSIEN TORI,
FINLAYSON, TAMPERE 21. – 22. 5. 2010

Tampereen sosiaalifoorumi ja mahdollisuuksien tori Finlaysonin historiallisella tehdasalueella koostuu perjantain järjestötorista, työpajoista,
iltabileistä sekä keskustelutilaisuuksista, joita järjestetään sekä lauantaina
että sunnuntaina.
Luvassa on perinteisten globaalin oikeudenmukaisuuden kysymysten
rinnalla pohdintaa mahdollisuuksista vapautua työelämän riistävistä käytännöistä ja turvallisesta ja vapaasta elämisestä niin Suomessa kuin kansainvälisessä politiikassa.
Mahdollisuuksien torilta Väinö Linnan aukiolta löytyy kulttuuriohjelmaa, työpajoja ja tekemistä koko perheelle lauantaina.

Toisenlainen
Eurooppa on
mahdollinen!
EUROOPAN SOSIAALIFOORUMI, ISTANBUL, TURKKI 1. – 4. 7. 2010

Euroopan vaihtoehtoliikkeet kokoontuvat vuoden tauon jälkeen Istanbuliin, jossa järjestetään Euroopan sosiaalifoorumi.
Mukana tapahtumussa on ay-liikkeitä, siirtolaisverkostoja,
ympäristöjärjestöjä, rauhanjärjestöjä, tutkijoita, nuoria ja
paljon muita.
ESF on ainutlaatuinen tilaisuus verkottautua eurooppalaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa kestävämmän, demokraattisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.
Tapahtumaan odotetaan kymmeniä tuhansia osanottajia
muuttamaan Eurooppaa.
Lisätietoja osoittteesta www.esf2010.org

Lisätietoja osoitteesta www.tampereensosiaalifoorumi.fi
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Selitysten kirja

Antti Eskola

Mikä henki
meitä kantaa –
katselen työni
jälkiä
Tammi 2009, 319 s.

Arto Luukkanen

Ikäpolveni yhteiskuntatieteiden opiskelijat tulivat kaikki tutuiksi Antti Eskolan Sosiologian
tutkimusmenetelmien kanssa, joka ilmestyi
vuonna 1962. Kirja oli suurella taidolla tehty.
Henkisesti minun välini kuitenkin katkesivat
arvostamani loistavan yhteiskuntatieteiden
metodikirjan tekijään vuonna 1969, kun hän
julistautui kommunistiksi ja SKP:n stalinistisen
vähemmistön intellektuaaliseksi johtohahmoksi.
Kun tänä vuonna ilmestyi hänen muistelmateoksensa Mikä henki meitä kantaa, minun uteliaisuuttani herätti lähinnä se, mitä Eskola kertoo
nyt 70-luvun roolistaan marxisti-leninistinä ja
taistolaisten intellektuaalisena keulakuvana.
Jos olin odottanut asiasta jonkinlaista järjellistä tilintekoa, kirja tuotti pettymyksen. Ehkä
en odottanutkaan. Marxismi on Eskolalle edelleen vain marxismi-lenininismiä, eikä hänelle
näy olevan olemassa muunkaanlaista vasemmistoa, korkeintaan hyljeksittävää revisionismia ja luokkapetturuutta.
Eskola kirjoittaa hyvin, vaikka leuhkiikin
liikaa ilkeydellään. Hän on ollut viisi vuosikymmentä yksi keskeisistä Suomen julkisista
intellektuelleista. Siinä kaksi syytä, miksi
kirjaa ei kannata jättää lukematta.
Kalevi Suomela

Georgian sota.
Miten mahdottomasta
tuli mahdollinen.
WSOY / Barrikadi-sarja 2009, 172 s.

Venäjän testi
Arto Luukkasen tulkinnan mukaan Georgian sodassa oli
kyse ennen muuta historian antistalinisoimisesta. Luukkanen pohtii Venäjän reaalipoliittisia motiiveja sotaan lähdölle.
Halusiko Venäjä testata Yhdysvaltain kykyä tulla väliin mahdolliseen Kaukasuksen kriisiin? Vai oliko sittenkin kyse pahimmasta vaihtoehdosta: voimapolitiikan paluusta? Voimapolitiikkanäkemyksen kannattajat uskovat, että Venäjä pitää
”länttä” epäluotettavana ja halusi antaa Georgian sodan
avulla entisille IVY-maille näpäytyksen.
Luukkasen kirja sisältää taustoitusta sekä Georgian että
nyky-Venäjän tilanteen ymmärtämiseksi. Hänen tulkintansa
mukaan Georgian viimeaikainen historia on osa entisten
IVY-maiden antistalinistista kehitystä. Hän kritisoi sodan
kommentaattoreita, joista suurin osa toisti virallista totuutta
Venäjän oikeutetusta hyökkäyksestä. Vain jotkut nuoremmat
tutkijat ja jotkut poliitikoista, kuten esimerkiksi Alexander
Stubb, ymmärsivät Georgian sodan.
Rita Dahl

Bart Jones

Hugo! The Hugo
Chavez story
from Mud Hut
to Perpetual
Revolution
Vintage Books 2009,
568 s.

Asiaa Venezuelan
rääväsuisesta
presidentistä
Toimittaja Bart Jonesin kirja on kuin Hollywoodista, vaikka se perustuu ilmeisen huolelliseen
taustatyöhön ja todennettuihin tapahtumiin.
Jones vaikutti pitkään AP:n kirjeenvaihtajana
Venezuelassa ja on onnistunut kirjaamaan talteen näkökantoja melko tasapuolisesti. Kontradiktio syntyy mielikuvasta, että Hugo Chavezin
vallankumouksen puutteet eivät johtuisi kotikutoisista heikkouksista vaan ulkoisista vihollisista.

Sivustolla julkaistaan mielellään
uusia kirja-arvosteluja vastailmestyneistä kirjoista.
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Jones arvelee, että bolivarilaisiksi kutsutuille
uudistuksille oli sosiaalinen tilaus. Lukija kuitenkin kaipaisi enemmän tietoa on Chavezin käynnistämien sosiaalireformien sisällöstä ja kehityspolitiikan kestävyydestä.
Chavezin maineen kohentamiseen tarvitaan
ennen kaikkea näyttöä maan hallinnon onnistumisesta ja öljymiljoonien järkevästä ohjaamisesta köyhyyden torjuntaan. Venezuelan orastava
kulttuurinen ja taloudellinen omaleimaisuus on
joka tapauksessa tervetullut poikkeama alueen
demokratioiden joukossa ja sellaisen luulisi
Yhdysvaltojen voivan sietää.
Tapani Brotherus

at luettavissa
Pidemmät arviot kirjoista ov
Ytimen verkkosivuilla

www.ydinlehti.fi.

Juha Suoranta

Jukka Tarkka

Pjotr Kropotkin

Piilottajan
päiväkirja

Hirmuinen asia.
Sotasyyllisyys
ja historian
taito

Kapinahenki.
Kirjoituksia
anarkismista.

Into-kustannus 2010,
142,s

Savukeidas 2009,
450 s.

WSOY 2009, 390 s.

Tarina lähimmäisenrakkaudesta

Käytännöllistä
syyllisyyttä

Tavallisten ihmisten
solidaarisuus

Maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista
käydään keskustelua kiivaana kuin kilotavarasta.
Juha Suorannan päiväkirja antaa kilotavaralle kasvot. Aluksi ne ovat täysin tuntemattoman nuoren afgaanipojan. Myöhemmin opimme tuntemaan Ashrafin, jolla on perin tavallisen nuoren miehen unelmat. Toiveet opiskella,
elää turvallista elämää ja löytää oma paikkansa
maassa, jonka nimenä on Suomi.
Juha Suoranta kysyy, onko meillä Suomen
kansalaisina oikeus vaatia oikeutta ja kohtuutta
lähimmäistemme puolesta?
Suoranta ei yritä olla meitä parempi ihminen.
Ehkä viitseliäämpi ja sinnikkäämpi viranomaismaailmassa. Olkoon miten tunteellista vain, toivon, ettei oma poikani joudu koskaan samankaltaiseen tilanteeseen – ja jos joutuisikin, hän
kohtaisi Juha Suorannan kaltaisen lähimmäisen.

Jukka Tarkan kirjan lähtökohtana on hänen
vuonna 1977 julkaistu väitöskirjansa, jonka
teesejä hän tarkentaa. 1980-luvulla ilmestynyt
Paasikivi-elämäkerta ja 1990-luvun merkittävät uudet tutkimukset sekä Tuomo Polvisen
Paasikivi-elämäkerta ovat lisänneet Tarkan
mielestä olennaisesti sotasyyllisyysasian tuntemusta. Myös aihetta koskevaa kirjallisuutta
on ilmestynyt runsaasti.
Tarkka tarkastelee väitöskirjansa tutkimuskysymyksiä liittoutuneiden roolista, Suomen
tapahtumista, Saksan rinnalla taistelleiden kohtalosta ja sotasyyllisyyskysymyksen ratkaisusta.
Suomessa rangaistiin vain keskeisimpiä
poliitikkoja; sotilaat ja virkamiehet jäivät rangaistuksetta. Japani ja Saksa rankaisivat erotuksetta kaikkia sotasyyllisiään. Tarkan kirja
ei ehkä tuo paljon uutta sotasyyllisyysasiaan,
mutta asettaa aran aiheen makrohistorialliseen ja ajalliseen kontekstiin.

Juha Kulmalan suomentama erinomainen
kokoelma anarkismin klassikoihin kuuluvia Pjotr
Kropotkinin kirjoituksia täyttää hyvin sille asetetut odotukset. Kropotkinin poliittinen ajattelu tulee esille selkeänä ja kansantajuisena – loppujen
lopuksi esimerkiksi Marxin teoksiin verrattuna
Kropotkinia on jopa ilo lukea. Korkealentoinen
teoreettinen analyysi jää taustalle, ja etualalla on
kirjoittajan omista kokemuksista ja tieteellisestä
koulutuksesta kumpuava helppotajuisuus.
Toisin kuin nykyaikana vallitsevan markkinataloudellisen ajattelun mukaan, ihmisten keskinäistä
vuorovaikutusta ja yhteiskunnan kehitystä ohjaa
yhteistyö ja solidaarisuus. Kropotkin väitää kilpailun olevan toissijaista. Mahdollisuudet kansanliikkeiden ja yhteisöjen toiminnalle ovat huomattavat.
Kropotkinin jopa yli sata vuotta vanhat tekstit
vaikuttavat yllättävän tuoreilta ja puhuttelevat
hyvin yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta
nykyaikaista lukijaa.

Rita Dahl

Janne Hukka

Arja Alho

Johtoportaan
iso moka

Larry McDonald & Patrick Robinson

A Colossal Failure of Common
Sense. The Incredible Inside
Story of the Collapse of Lehman
Brothers.
Crown Business 2009, 368 s.

Investointipankki Lehman Brothersin kaatuminen syyskuun 15. päivänä 2008 Yhdysvalloissa aiheutti paniikkireaktioiden ketjun
globaaleilla rahoitusmarkkinoilla ja syvän
luottolaman maailmantalouteen. Globaali
finanssikriisi synnytti vakavampien seurauksien ohella vuoden 2009 aikana kirjagenren,
jossa Wall Streetin sisäpiiriläiset kertovat
tositarinoita pankkien kriisiä edeltäneistä
katastrofaalisista kaupoista. Lehmanin
keskijohdossa työskennelleen Lawrence
”Larry” McDonaldin kirja putoaa puhtaasti
tähän genreen, pitäen sisällään myös Lehman Brothersin historiaa ja omaelämänkerrallisia piirteitä.
McDonald ja häntä avustanut toimittaja
Patrick Robinson kirjoittavat viihdyttävästi
Lehmanin kriisiä edeltäneistä kehityskuluista.
Jos olet miettinyt, mitähän se monesti toito-

tettu epäsymmetrinen markkinainformaatio
oikein tarkoittaa, niin kannattaa lukea yksityiskohtainen kuvaus Lehmanin johdannaiskaupoista.
McDonaldin kirjassa manifestoituu myös
pankkiirien täydellinen itsearvioinnin puute
suuren katastrofin jälkeen. Hän pyrkii ulkoistamaan rahoitussektorin kohtuuttomuudet
pienelle joukolle pankkiireja. Tässä narratiivissa Lehmanin kaatuminen olisi voitu estää, jos
pääjohtaja Fuld olisi astunut alas norsunluutornistaan ja kuunnellut McDonaldia ja hänen
viisaita ystäviään. Subprime-lainoista taas
vastuun saavat presidentti Bill Clinton, jonka
politiikkana oli tarjota asuntolainoja köyhille ja
typerät lainahait, jotka katutasolla kauppasivat lainat vähävaraisille.
Antti Alaja
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Kalle Kallio

Kalle Kallio on on
Suomen Sadankomitean
puheenjohtaja.

Suuria sanoja

SIVARISTA?
PRESIDENTTI

Tarja Halonen ajatteli tammikuussa ääneen, että varusmiesten
ja sivareiden koulutus voisi olla osittain yhteistä. Muutaman
sanan ehdotus nousi puheesta otsikoihin ja sitä seurasi hämmentynyt, syvä hiljaisuus. Asiaan otettiin lähinnä etäisyyttä
toteamalla presidentin esityksen olevan mielenkiintoinen.
Teknisiä esteitä keksittiin nopeasti koulutussuunnittelun
monimutkaistumisesta varuskuntien majoituskapasiteettiin.
Suhtautumista vaikeutti se, että presidentin motiiveista ei
oltu aivan varmoja. Jos saman ehdotuksen olisi tehnyt vaikkapa puolustusministeri Jyri Häkämies, sitä olisi voitu tulkita
suoraviivaisemmin. Häkämiehen olisi heti ajateltu tarkoittavan
siviilipalveluksen muuttamista puolisotilaalliseksi kasarmikurssiksi ja keskustelu olisi suuntautunut intin ja sivarin
tuttuun vastakkainasetteluun.

MUUTAMISSA

myötäsukaisissa kommenteissa on otettu reippaasti kantaa ikään
kuin idea olisikin Kokoomuksen kypärästä.
Sivareita haluttaisiin kouluttaa puolisotilaallisiin tukitehtäviin ja vain pyssyasiat
jätettäisiin varusmiehille. Näin koko ikäluokka saataisiin maata puolustamaan
kuin vanhoina hyvinä aikoina. Samalla
tosin unohtuisi koko siviilipalveluslain
ajatus. Sivariin hakeudutaan lakikirjankin
mukaan siksi, että vakaumus estää asepalveluksen suorittamisen.
Vakaumuksia on myös monenlaisia.
Aseistakieltäytymisessä on harvoin kyse
vain siitä, että mies ei suostu ottamaan
kivääriä käteensä. Moni aseistakieltäytyjä
miettii, missä määrin voi osallistua yhteiskunnan sotilaallisen voiman ylläpitämiseen.
Soppatykin lämmittäjät, ilmavalvontamiehet
tai sairaanhoitajat ovat yhtä tärkeitä sotakoneiston
rattaita kuin panssarijääkärit tai syöksypommittajatkin.
Siviilipalvelusta kehitettäessä pitäisi puhua enemmän
vakaumuksesta. Osa siviilipalvelusmiehistä voi olla hyvinkin kiinnostunut siviilikriisinhallintaan liittyvistä tehtävistä
– mutta eivät suinkaan kaikki. Esimerkiksi moni nuori anarkisti vastustaa pelkistetysti systeemiä, jollaisena myös monet
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työpaikat näyttäytyvät. Moni kieltäytyisi osallistumasta sotilashenkilöstön antamaan opetukseen.

ARVAAN

presidentti Halosen oikein hyvin tietävän, että
nykymalliseen varuskuntaan ei siviilipalvelusmiehiä voitaisi laskea. Intin aivopesu kävisi mahdottomaksi,
kun luentosalin takarivissä propagandamajurin ajatusten virtaa kommentoisivat sotilaskurista vapaat älykkösivarit. Mahdollisuudet kyseenalaistaa ja ajatella toisin hiipisivät hippien
mukana kasarmeille ja muuttaisivat lähtemättömästi suomalaista varusmiespalvelusta parempaan suuntaan.
Siviilipalvelusta on viime vuosina yritetty suunnata siviilikriisinhallintaan suurin odotuksin. Kuukauden koulutusjaksolle on keksitty temaattisia vaihtoehtoja, muun muassa väkivaltaongelmien torjuntaan, pelastustoimeen ja kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyen. Taustalla on
ollut sama ajatus kuin Halosellakin:
tarjota siviilipalvelusmiehille poikkeusoloihin liittyvää koulutusta, joka lisäisi
palvelun hyväksyttävyyttä.

Aseistakieltäytymisessä
on harvoin kyse vain
siitä, että mies ei suostu
ottamaan kivääriä
käteensä.

RAUHANLIIKKEEN

näkökulmasta keskustelu on kuitenkin
vähän vinksallaan. Esimerkiksi Sadankomitean tavoitteena on koko asepalveluksen muuttaminen vapaaehtoiseksi,
jolloin pasifistejakaan ei tarvitsisi enää
rangaista. Jos taas yleisestä asevelvollisuudesta ei luovuta, voi vain toivoa,
että sotaleikeille tarjottaisiin lyhyt vaihtoehto, jossa aseistakieltäytyjien osaaminen saataisiin aidosti käytettyä yhteiskunnan hyväksi.
Sivareiden kouluttaminen esimerkiksi öljyntorjuntaan on pohjimmiltaan samanlaista uhkakuvaleikkiä, jolla armeijoita ja asevarusteluakin perustellaan. Jos
siviilipalvelus kerran tarvitaan, sen toivoisi aiheuttavan mahdollisimman vähän harmia yksilöille ja yhteiskunnalle. Sivarit pitäisi saada oikeisiin töihin eikä temppukouluttaa heitä.
Siviilikriisinhallintaankin tarvitaan ammattilaisia – ei pikakurssitettuja sivareita.

MYYNNISSÄ RAUHANASEMALLA
www.rauhanasema.fi/kauppa

Rauhanasema

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

www.rauhanasema.fi
Veturitori 3
Itä-Pasila, Helsinki

15 €

5€
Heijastinpinssit!
Saatavilla myös muita pinssejä.

Sadankomitean

10 €

Suositut T-paidat!
Useita malleja ja kokoja!

Rauhansateenvarjo

Mahatma Gandhi

Elina Turunen (toim.)

Vapaudesta

Hässäkkä
– Pasifistinen toimintaopas

Mahatma Gandhin toiminta ja
ajattelu on innostanut kansanliikkeitä
ja poliittisia ajattelijoita jo sadan
vuoden ajan. Suomessa rauhanliike
ja ympäristöliike sekä viime vuosikymmenen globalisaatiokriittinen liike ovat
saaneet tärkeitä vaikutteita Gandhilta.
Tekstien suomennostalkoisiin ovat
osallistuneet mm. Satu Hassi ja
Thomas Wallgren.

Perusteos kaikille suorasta toiminnasta kiinnostuneille! Sadankomitean julkaisemasta tuoreesta
oppaasta löydät perustietoa väkivallattomuuden
periaatteista kansalaistoiminnassa sekä hauskoja toimintaideoita ja käytännön vinkkejä katuteatterista ja rekvisiitan teosta mitä erilaisimpiin
tempauksiin.

10 €

Jarmo Pykälä

Missä soditaan suomalaisilla
aseilla? Suomen asevienti ja
sotateollisuus 1998 – 2007

Saa veloituksetta
Rauhanasemalta

Kevään sateisiin!

Suomen sota-asemyynti on kasvanut
1998 – 2007 noin 40 prosenttia. Samaan aikaan, kun Suomi vie pistooleja
EU:n asevientikiellon alaiseen maahan,
Suomi vastustaa ETYJ:n puheenjohtajamaana pienaseväkivaltaa. Selvitys nostaa esille asekaupan ja kehitysyhteistyön
välisen ristiriidan ja nostaa esille demokratian ja ihmisoikeuksien puolestapuhujan nurjan puolen.

pasifistinen toimintaopas

5€
20 €

Kalevi Kalemaa (toim.)

Runoja sodasta
ja rauhasta
Vanhempaa rauhanlyriikkaa.

20 €

Ajatuksia sodasta
ja rauhasta
Kirjailijoiden, tiedemiesten,
poliitikkojen ja tavallisten
pasifistien mietteitä sodasta
ja rauhasta.

35 €
YHTEISHINTAAN

