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BRICS & liikkeessä oleva
uusi maailmanjärjestys
1970-LUVULLA

pohdittiin uutta kansainvälistä
talouden järjestystä. Kyse oli
YK:n kauppa- ja kehitysjärjestölle tehdyistä kehitysmaitten
ehdotuksista oikeudenmukaisten maailmankaupan ehtojen
luomisesta. Etelän tehtävänä oli tuottaa halpoja raaka-aineita ja työvoimaa pohjoisen vaurauden kasvattamiseksi vanhan siirtomaavallan tyyliin. Siitä piti päästä
eroon. Tuolloin myös Bretton Woods-järjestelmä, toisen maailmansodan jälkeen synnytetty talouden hallintajärjestelmä, oli hajoamassa. Niin Yhdysvaltojen (valuuttakurssit
olivat dollarisidonnaisia) kuin myös Euroopan paineet johtivat sittemmin – näistä Nils
Torvalds kirjoittaa Euron pitkässä tarinassa –
järjestelmän kaatumiseen.
Toisenlaiset tuulet puhalsivat jo. Presidentti Ronald Reaganin ja pääministeri Margaret
Thatcherin oikeistoliittoa parodioiva Tuulen
viemää -elokuvajuliste tuntui vitsiltä. Mutta
kylmä kyyti ei totisesti ole naurattanut. Kaikki huipentui ns. Washingtonin konsensukseen
vuonna 1989. Myös kaavailtu uusi taloudellinen järjestys jauhautui rahoitusmarkkinoiden
vapauttamiseen. Uusi järjestys olisi edellyttänyt sopimista ja sääntöjä eikä se tunnustanut
markkinoiden täydellistä vapautta.
Konsensus muotoutui Maailmanpankin,
Kansainvälisen Valuuttarahaston (IMF),
Yhdysvaltojen ja OECD-maitten yhteisestä käsityksestä mm. julkisen talouden leikkauksista
(koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, infrainvestoinnit), verotuksen keventämisestä,
yksityistämisestä ja säätelyn poistamisesta.
Alkoi uusliberalismin kausi, jossa prosentti on
ökyrikastunut 99 prosentin kamppaillessa työn
ja toimeentulonsa kanssa. Pankkiirien ahneus
on valitettavasti ollut politiikkamuutoksen seurausta niin meillä kuin muualla.

ja alhainen inflaatio työllisyyden sijaan. Politiikan liikkumatila alkoi muistuttaa astmakohtauksen kourissa olevaa
potilasta. Sitä ei siis ole. Siksi oikeistopuolueet menestyvät
eri puolilla Eurooppaa: ne hallinnoivat kutistuvaa valtiota
ja raivaavat yhä enemmän tilaa kapitalismille tyypillisen
pääoman järjettömälle tuhoamiselle. Esimerkkeinä ovat
autioituva Detroit tai Kemijärvi.
Finanssikriisin myötä Washingtonin konsensuksesta alkoi löytyi yhtä sun toista kritisoitavaa. Kehitysmaitten kannalta se oli kuitenkin
liian myöhäistä. IMF oli tehnyt jo niitten velkakriisissä tuhojaan. Mutta tuhoista on alkanut
syntyä myös vastarintaa. G8 on nyt G20. Yhdysvallat ja Eurooppa eivät enää edusta maailmaa,
eikä pohjoinen-etelä-asetelma ole hallitseva.
On myös etelä-etelä-yhteistyötä.
BRICS (Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja
Etelä-Afrikan ts. kehittyvien talouksien poliittinen yhteistyö) on muuttamassa maailmanjärjestystä moninapaisemmaksi. Mutta muuttuuko politiikka? Ydin-lehti aloittaa sarjan, jossa
käsittelemme BRICS-maita, niitten taloutta,
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja kulttuuriakin.
Aloitamme Etelä-Afrikasta, joka liittyi yhteenliittymään vuonna 2010.

Talouspolitiikan
keskeiseksi
tavoitteeksi
tuli kilpailukyky
ja alhainen
inflaatio
työllisyyden
sijaan.

JUURI

finansialisaation vaikutuksesta eriarvoistuminen
otti pikaspurtin: finansialisaatio on prosessi,
jossa rahoitusmarkkinat, rahoituslaitokset ja rahoituseliitit
kontrolloivat yhä enemmän yksityisiä taloudellisia toimia ja
myös julkista päätöksentekoa. Toden totta, yritysten investoinnit ja pitkäjänteinen toiminta korvautuivat nopeitten
voittojen jahtaamisella.
Talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi tuli kilpailukyky

UUDELLE

Bretton Woodsille olisi tilausta. Jos sellainen vakauttava
valuuttojen kori syntyisi, BRICS-mailla olisi sen
synnyttämisessä keskeinen merkitys. Globaaliajattelua tarvittaisiin myös Euroopalta. Nyt EU
vaatii kaikilta jäsenmailtaan julkisen talouden
kuriinpanemista tilanteessa, jossa ne ovat yhteisen hyvän nimissä pelastaneet pankit. Näin yksityisistä veloista on tullut julkisia. Yhtäaikainen
säästökuuri vain vahvistaa kriisiä sen sijaan, että
se sitä hellittäisi. Kreikan holtittoman menon
kauhistelussa juuri kukaan ei uskalla kysyä Saksan perään,
joka on kolikon toinen puoli.
Saksan vahva vaihtotaseen ylijäämä on synnyttänyt etelän
alijäämät, joita nyt pannaan järjestykseen tavallisten ihmisten elämänperusteiden järkyttämisellä. Historian kirjoissa
kerrotaan kuinka toisen maailmansodan siemenet kylvettiin,
kun Saksaa vaadittiin maksamaan jättimäisiä sotakorvauksia
eikä velkoja soviteltu. Jotain samaa ja pelottavaa on nyt
velkakriisin mustavalkoisessa keskustelussa.
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56 – 57 Naamioteatteri – tunteet, resurssit ja puhe
MIIKA HYVÄRINEN

Miehistä hikeä ilmassa

58 – 59 Arjen monumentti – mattoteline

Viime päivinä suomalainen media on rypenyt herkullisten aiheiden parissa. Korruptiota kansainvälisellä tasolla tutkiva Transparency International
kritisoi hiljattain suomalaista Hyvä Veli -mentaliteettia. Esimerkkejä tulee
päivittäin lisää.
En epäile hetkeäkään, etteivätkö myös naiset kykenisi suosimaan siskojaan ja käyttämään kyynärpäitään. Osaavat tytöt tapellakin. Tähän asti
naisilla ei ole ollut riittävästi korkeita päätöksentekopaikkoja voimannäyttöön. Mitä enemmän hyvinvointi rapisee, sitä harvempia tilaisuuksia
naisille tulee. Gender-tutkijat kun ovat osoittaneet, että korkeamman hyvinvoinnin yhteiskunnissa miesten ja naisten sosiaalisesti rakentuneissa
sukupuolissa on eniten päällekkäisyyttä.
On käynyt ilmi, että Finnair on piiskannut työntekijöitään palkattomaan työhön ja maksanut rahoilla mittavia bonuksia pomoilleen, jotta
näiden työmotivaatio ja ”sitoutuneisuus” säilyisi. Pomoissa on toki naisiakin, hyviä jätkiä epäilemättä. Työntekijöitä on pistetty kortistoon
ja tehtäviä ulkoistettu.
Monelle työterveyshuollosta tuttu Mehiläinen on vekslannut lainoilla
itsensä veronkiertäjäksi; hallituksessa Fredrik, Matti ja Daniel. Nokia on
maksanut Suomeen veroja vain 0,25 prosenttia. Stephen Andrew Elop
on ansainnut noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa. Jorma Jaakko
Ollila tuskin on jäänyt paljon jälkeen.
Mutta osataan sitä ammattiyhdistyksessäkin. Läppäreitä, kännyköitä ja
messevää Porin jazzia. Laissez faire, kunhan sataman jätkät saavat hyvää
liksaa ja kansa pysyy hiljaa. Naisia voi ottaa ja pistää kävelemään. Edelleen.
Ei ihme, että tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisia vituttaa. Eikä
vain miehiä.
Tämän lehden päätoimittajana Arja Alho erittelee juuria myöten tekijöitä, jotka ovat johtaneet eriarvoistumiseen työelämässä ja terveydenhuollossa. Pelkäänpä, että asiat eivät tästä parane hallituksen kehysriihen
jälkeenkään. Syitä ja syyllisiä finanssikriisiin selvitetään tämän numeron
useammassakin jutussa.
Onneksi Etelä-Afrikassa on valoisampaa, nautinnollista musiikkia ja
letkeämpää menoa.
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96 x 255 mm 650 euroa
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1/6 sivua 196 x 39 mm 220 euroa
1/8 sivua 96 x 60 mm 200 euroa
J U LKAI S IJA Ydin-julkaisut ry.
46. vuosikerta
(Rauhaa kohti -lehden 85. vuosikerta)
PAI NOPAI KKA Miktor Oy
I SS N 0356-357X

YD I N 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.
I RTON U M E ROITA: Akateeminen kirjakauppa (Helsinki keskusta, Iso Omena, Itäkeskus,
Tapiola, Oulu, Turku, Tampere), Rosebud (Helsinki) ja Stockmann (Helsinki).
Ydin-lehti on vuonna 2012 saanut ulkoasiainministeriön kehityspoliittista tiedotustukea
tätä aihepiiriä käsittelevien artikkeleiden jukaisemiseen.
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Arvotaidetta
ja kauniita muistoja
Ytimen 45-vuotisjuhla keräsi lehden ystäviä yhteen Rauhanasemalle joulukuun 17. päivä. Ennen
varsinaista juhlaa järjestettiin taidehuutokauppa, joka poiki kipeästi kaivattuja lisäresursseja lehden
tekemiseen. Huutokaupassa oli myynnissä myös varsinainen harvinaisuus: presidentti Tarja
Halosen hyljekuva (kuvassa takana oikealla).
Huutokauppaa vetivät Helsingin sanomien taidekriitikko Veikko Halmetoja, joka sanojensa
mukaan ei urallaan ollut Halosen töihin aiemmin törmännyt, sekä meklarina toiminut Ytimen
perustaja Ilkka Taipale (kuvassa edessä vasemmalla). Sanavalmiina miehenä tunnettu Taipale
taisi myös vaikuttua presidentin teoksesta.
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Putvedev
mielenosoittajien
jaloissa
Antero Eerola (Ydin 4/2011) raportoi kahdesta annetusta
ennakkoäänestä Venäjän vaaleissa kun presidentti Dmitri
Medvedev ja pääministeri Vladimir Putin ilmoittivat vaihtavansa tehtäviään päittäin. Ihan ilmoitusasiana eivät venäläiset tandem-vaihdosta hyväksyneet. Putin tuskin osasi
arvata etukäteen mielenosoitusten aaltoa, jota hänen presidentiksi paluunsa aiheutti. Näin ei luultavasti olisi käynyt,
mikäli Medvedev olisi jatkanut.
Poliisi pidätti Moskovassa opposition keulahahmoihin lukeutuvan blogisti Aleksei Navalnyin vaalitulosta vastaan
järjestetyssä mielenosoituksessa. Navalnyi sai syytteen hallinnollisesta rikkeestä. Venäjä-tutkija Hanna Smithin mukaan Putin olisi voittanut vaalit ensimmäisellä kierroksella
ilman vilppiäkin. Kommunistijohtaja Gennadi Zjuganov tuli
17 prosentin äänisaaliilla kakkoseksi.
Ydin-lehti veikkaa, että presidenttien Sauli Niinistön ja
Vladimir Putinin tapaamisessa liikutaan rullaluistimilla mustat aurinkolasit silmillä.

Riitaa yhdestä äänestä
Yhdysvallat ja Venäjä ajautuivat taas vastatusten YK:n turvaneuvostossa, kun pääsihteeri Ban Ki-moon kiirehti neuvostoa
puhumaan yhdellä äänellä. Saman päivänä oppositio oli kertonut, että Syyrian hallituksen joukot olivat kiduttaneet ja tappaneet 47 naista ja lasta Homsin kaupungin lähistöllä.
Ulkoministeri Hillary Clintonin mielestä mitään yhtäläistä ei
ole presidentti Bashar al-Assadin sotakoneiston suorittamilla
harkituilla murhilla ja piiritetyillä siviileillä, jotka pakotetaan itsepuolustukseen.
Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi viranomaisten “olevan
vastuussa suuresta osasta”, mutta totesi opposition taistelijoiden ja ääriryhmien mukaan lukien al-Qaidan myös syyllistyvän
väkivaltaisiin ja terroristisiin tekoihin.
Onkohan YK:n ja Arabi-liiton erityislähettiläs Kofi Annanilla
edessään “mission impossible”? Aivan ilmeisesti, ellei yhtä ääntä löydy aselevon taakse.

Pietariin
homofobinen laki

Työväentutkimuksen
parhaat

Suomalaisten suosiman matkakohteen Pietarin kuvernööri
on vahvistanut kiistanalaisen homovastaisen lain. Laki kieltää
”homoseksuaalisen propagandan” levittämisen alle 18-vuotiaille, kertoo Human Rights Watch.
Ihmisoikeusjärjestöt olivat vedonneet kuvernööriin, jotta
tämä olisi estänyt lain voimaantulon. Järjestöjen mukaan laki
yhdistää homoseksuaalisuuden pedofiliaan. Viranomaisten
pelätään käyttävän lakia homoseksuaalien sortamiseen.
Human Rights Watchin mukaan lakiteksti on niin epämääräinen, että se voi johtaa sateenkaarilipun kieltämiseen tai
homomyönteisellä logolla varustetun t-paidan käyttökieltoon.
Järjestö toivoo, että Pietarin syyttäjävirasto käyttää arvovaltaansa ja vaatii kaupungin lainsäätäjiä kumoamaan lain. Muutoin viraston tulee viedä asia perustuslakituomioistuimeen.

Työväenperinne-päivänä 5. 3. 2012 palkittiin paras tieteellinen
työväentutkimus. Palkinnon sai Sami Suodenojan väitöskirja
Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto
hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899 – 1909. Tutkimuksessa
tarkastellaan ärhäkkään kyläoriginellin suutari Lindholmin näkökulmasta työväenliikkeen nousua Urjalassa.
Kunniamaininnan sai puolestaan Johanna Annolan väitöskirja Äiti, emäntä, virkanainen, vartija. Köyhäintalojen johtajattaret ja yhteiskunnallinen äitiys 1880 – 1912. Annolan väitöskirja
iskee myös ajankohtaiseen keskusteluun köyhyydestä ja toimeentuloturvasta. Holhoava huolenpito ja loiseuden pelko eivät ole
uusia asioita. Outi Alanko-Kahiluoto kolumnoi perustulosta
sivulla 14. Perustulo voisi vapauttaa hyvinvointivaltion reilun
sadan vuoden huolenaiheesta, ehkä.
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Itä-Timor äänesti
presidentistä
Tämän Ytimen tultua painosta Itä-Timorin presidenttikisassa on 17. 3.
käyty ensimmäinen kierros. Ehdokkaita oli peräti 12. Vahvimpina heistä
pidettiin virkaa tekevää Jose Ramos-Hortaa, vasemmistolaisen
FR ETI LI Nin Francisco Guterresia ja viime vuonna armeijan johdosta
eronnutta Taur Matan Ruakia.
Pääministeri Xanana Gusmaon puolueen, National Congress for the
Reconstruction of East Timor (CN RT), sanotaan kannattavan Ruakin
valintaa presidentiksi. Aiemmin puolue tuki Ramos-Hortaa.
Jose Ramos-Horta on vaalikampanjassaan nostanut esiin australialaisten ja YK:n joukkojen läsnäolon maassa ja vaatinut niiden poistumista kuluvan vuoden aikana. Itä-Timoriin jäi 400 australialaista sotilasta
vuonna 2006 syntyneiden väkivaltaisten yhteenottojen jälkeen. YK:n
sotilaita on hiukan alle 1 000.
Ramos-Horta on muistuttanut, että joukkojen poistumisesta on sopimus YK:n turvaneuvoston kanssa. East Timor Law and Justice Bulletin
kirjoittaa, että osa kansainvälisistä tarkkailijoista ja yrittäjistä on kuitenkin
huolestunut, että väkivaltaisuuksia puhkeaa presidentin- ja kesäkuisten
parlamenttivaalien yhteydessä. He epäilevät myös Itä-Timorin turvallisuusjoukkojen kykyä hoitaa levottomuuksia.

Ihania aseita saudeille?
Suomessakin on uutisoitu Ruotsissa syntynyt kohu maan asekaupoista
sekä salaisesta asetehdashankkeesta Saudi-Arabiassa. Hyvin paheksuttavaa on naapurimaan kaksinaamaisuus: rauhanrakentajavaltio
aseistaa diktaattoreita.
Aika lailla joulukiireiden alle jäi Suomen oman hallituksen päätös
antaa Patrialle lupa viedä kranaatinheitinjärjestelmiä varaosineen sekä
ammusvarastoputkia niin ikään Saudi-Arabialle. Kauppa oli osa Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välistä laajempaa saudien armeijan kehittämiseen ja varustamiseen tähtäävää sopimusta.
Vientilupaa vastustivat ainoastaan Vasemmistoliiton ministerit, vihreiden Niinistö ja – Hautalan ollessa jäävi – ulkoministeri Erkki Tuomioja. Ulkoministeriö ei puoltanut vientiä, mutta sekään ei siis vaikuttanut
lopputulokseen. Eikä se, että niin Suomen kuin E U:n säädösten
mukaan aseviennissä tulee ottaa huomioon muun muassa alueellisen
rauhan, turvallisuuden ja vakauden suojelu kuin myös ihmisoikeuksien
kunnioittaminen kohdemaassa.
Se että Suomi vie aseita tälle alueelle, on johdonmukaisten vientiponnisteluiden tulosta. Tunisian turvallisuusjoukot ovat saaneet Suomesta luotiliivejä, Egyptiin on myyty Patrian tykkejä, Jordanian santarmi
käyttää suomalaisia Sako-tarkkuuskiväärejä erikoispatruunoineen.
Samaan aikaan kun arabikevät oli alullaan 2011, matkusti edellisen hallituksen puolustusministeri seurueineen Abu Dhabin I DEX-asemessuille
markkinoimaan suomalaisia ”turvallisuustuotteita” ja sotatarvikkeita Lähiidän ja Pohjois-Afrikan diktaattoreille ja autoritäärisille hallinnoille, ja hyvin
tuloksin ilmeisesti, uusia lupa-anomuksia odottanee virkakoneistossa
ja seuraavien messujen Suomi-paviljonkia suunnitellaan jo.
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Kansainvälisiä
rauhanvälityksen
verkostoja
Rauhanvälitykseen osallistuu nykyään aiempaa suurempi ja
kirjavampi joukko erilaisia toimijoita. Valtiot eivät voi toimia
ainoastaan virallisten vaikutuskanavien ja edustajien kautta,
vaan niiltä vaaditaan kykyä verkostoitua alueellisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Ulkopoliittisen instituutin ja CM I:n yhteinen raportti
Global networks of mediation tarkastelee globaalin rauhanvälityksen kehitystä sekä erilaisia institutionaalisia ratkaisuja
ja yhteistyön malleja, joita Suomi voi käyttää rauhanvälitystoiminnassaan ja rauhanvälityskykynsä kehittämisessä.
Raportissa arvioidaan myös Suomen kykyä toimia rauhanvälittäjänä.
Julkaisun voi ladata instituutin verkkosivuilla:
www.fiia.fi/fi/publication/248.

Perustuloverkosto
Suomeen
Kansainvälinen perustuloverkosto B I E N, joka on lyhenne
sanoista Basic Income Earth Network, perustettiin vuonna 1986 aluksi Euroopan tasolla. Vuonna 2004 sen toiminta laajeni globaaliksi.
Suomen B I E N on avoin verkosto, jonka tarkoituksena
on lisätä keskustelua perustulosta, edistää perustulon toteuttamista Suomessa sekä seurata perustuloaloitteiden
etenemistä kansainvälisesti.
Verkosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen
kuuluu perustulosta kiinnostuneita tutkijoita, aktivisteja ja
kansalaisia. Verkoston jäsenet pitävät yhteyttä sähköpostilistan kautta ja järjestävät tapaamisia muutaman kerran
vuodessa.
Kansainvälisellä B I E Nillä on 17 kansallista jäsenjärjestöä ja viime vuonna perustettu Suomen verkosto on hakenut sen jäsenyyttä. Hakemus käsitellään syyskuussa.
Perustulo-kansalaisaloitekampanja lanseerataan keskiviikkona 28. 3. eduskunnan kansalaisinfossa.Tilaisuuden
avaa kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
Lisätietoja osoitteessa www.perustulo.org.

Lue lisää:

www.ydinlehti.fi

Riikka Kämppi

K

arkailin jo lukioaikoinani Ressun
lukiosta mielenosoituksiin. Ydinsodan
ja ydinaseiden vastustaminen oli nuoruudessani ”se juttu”. Koulun jälkeen
parikymppisenä lähdin perustamaan vihreää
puoluetta. Tuolloin tutustuin Pekka Haavistoon. Vuosi oli 1988.
Teimme paljon hienoja projekteja yhdessä.
Olimme molemmat kiinnostuneita lähialueyhteistyöstä, Venäjän ja Baltian kysymyksistä sekä Itämerestä. Viimeiset 15 – 20 vuotta olen tehnyt
kehitysyhteistyötä ja Pekka puolestaan on ollut
kehitysyhteistyöministerinä, joten sitäkin kautta
olemme vuosien varrella olleet tekemisissä.
Kansalaisyhteiskuntataustastani oli paljon
ammennettavaa poliittiseen kampanjointiin.
Toisaalta perehdyin tarkasti myös Barack
Obaman kampanjaan. Lopputulos on yhdistelmä näistä kahdesta.
Toiselle kierrokselle pääseminen oli ja ei
ollut yllätys. Olimme strategiassamme asettaneet tavoitteeksi 600 000 ääntä ensimmäisellä

kierroksella ja pääsyn toiselle kierrokselle. Pekan tulos oli hieman yli 570 000 ääntä ja paikka toisella kierroksella heltisi. Tulos kuitenkin
myös yllätti, sillä vaalit ovat aina arvaamattomat.
Kun ryhdyimme rakentamaan kampanjaa
eduskuntavaalien jälkeen, tilanne oli otollinen.
Monet ihmiset olivat huomanneet, että jos pysyttäydytään erossa politiikasta, voi muodostua
tyhjiö, joka täyttyy vastakkaisilla arvoilla. Julkisuudessa oli esimerkiksi puhuttu paljon rasismista.
Monilla oli siksi intressi osallistua politiikkaan.
Taiteilijoiden keskeinen rooli kampanjassamme oli varmasti tärkeä energisen vireen
kannalta. Nousu toiselle kierrokselle lähti
Tavastian tukikonsertista. Taide ja musiikki puhuttelevat ihmisiä ja sen aisti Tavastialla. Siellä
syntyi paljon materiaalia, jota oli helppo jakaa
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Se voimaannutti monia osallistumaan.
Vaikka eduskuntavaalit loivat taustan kampanjalle, en puhuisi ”vasta-jytkystä”. Pekalla oli
myös perussuomalaisia tukijoita. Monille perus-

TOPI LAITI

OIKEISTON JA
VASEMMISTON JÄLKEEN

suomalaisille lähtökohtana poliittiseen osallistumiseen on varmasti ollut heikompien puolella
oleminen, eivätkä kaikki samastu lainkaan rasistisiin mielipiteisiin. Tällaiselta pohjalta Pekan
kannattaminen on luonnollista.
Näiden vaalien suurin kysymys koskee asennemuutosta. Suomalainen politiikka on pitkään
toiminut oikeisto-vasemmisto-akselilla. Vaalianalyyseissa tullaan varmasti pohtimaan, murtuiko perinteinen asetelma ja määrittävätkö arvoliberalismi ja konservatiivisuus uudella tavalla
suomalaista politiikkaa.
Jos miltei 40 prosenttia suomalaisista on
äänestänyt siviilipalvelusmiestä, homoa ja kasvissyöjää tasavallan presidentiksi, ei tästä voi
tulkita muuta, kuin että asennemuutos on tapahtunut. Perinteisesti ”homo”, ”sivari” ja ”kasvissyöjä” ovat olleet voimakkaita leimoja jo sanojenkin tasolla.
Riikka Kämppi toimi Pekka Haaviston
kampanjapäällikkönä presidentinvaaleissa.
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Vaaleista jäi
POHDITTAVAA
Suomen perustuslain kehitys on mennyt
demokratian kannalta hyvään suuntaan,
arvioi Kalevi Suomela.

E

duskuntavaalissa kansalaisille tarjoutuu nyt entistä selkeämpi mahdollisuus ohjata maan yhteiskuntapolitiikan – myös EU:n puitteissa yhteisesti
harjoitettavan! – ja muun sisäpolitiikan suuntaa. Presidentinvaalissa on
kysymys ulkopolitiikan suunnasta ja presidentin
rooliin liittyvästä arvojohtajuudesta, toisin
sanoen yleisinhimillisistä arvoista.
Miten hyvin kansalaiset ja vaaliohjelmia tuottaneet toimittajat mielsivät kahden valtiollisen
vaalin erilaisen, mutta poliittisesti ja demokraattisesti toisiaan täydentävän, luonteen? Ei vielä
kovin hyvin.
Presidentinvaaliohjelmissa ulkopolitiikkaan
porautumisessa ei päästy kovin syvälle. Sen sijaan käytettiin runsaasti aikaa sellaisiin yhteiskuntapoliittisiin aiheisiin, joissa presidentillä
ei ole suoranaista toimivaltaa. Presidentin aiempien, nykyistä paljon laajempien valtaoikeuksi10
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en vuoksi presidentin rooliin liitettiin edelleen
runsaasti yleisen ”maan isän” odotusta.
Luontevana voidaan pitää sitä, että vaaliohjelmat pyrkivät testaamaan kaikkien ehdokkaiden yleisen kansalaiskunnon ja nuhteettomuuden. Valitettavasti media tässä suhteessa
sortui myös pikkusieluiseen ja matalamieliseen
epäolennaisuuksien kaiveluun. Mitään järkyttäviä uusia paljastuksiahan kenestäkään ehdokkaasta ei ollut tarjolla. Medialla tietysti on tässä
kapeasti ymmärretyssäkin merkityksessä roolinsa ”vallan vahtikoirana”.

Arvojohtajuuden odotus
Huomattavasti paremmin media kuitenkin vahtii valtaa, jos se kykenee tuomaan valitsijoiden
arvioitaviksi mahdollisimman selkeästi, ymmärrettävästi ja kattavasti puolueiden ja ehdokkaiden politiikat, ja etenkin niiden erot.

Paljon ymmällään oloa – ja myös ymmärtämättömyydestä johtuvaa asian merkityksen vähättelyä – tuntui liittyvän tasavallan presidentin
rooliin kytkettyyn arvojohtajuuden odotukseen.
Tämä ei valitettavasti koskenut vain mediaa,
ehdokkaatkin hapuilivat. Arvojohtajuuden odotukselle on kuitenkin erittäin selkeä ”aineellinen”
perusta. Sen tarjoaa ennen kaikkea jäsenyys
Yhdistyneet Kansakunnat -järjestössä.
YK:n peruskirja ja ne arvot, joille sen
säätämä kansainvälinen järjestys rakentuu,
YK:n ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeuksia
operationaalistavat kansainväliset sopimukset,
samoin maamme jäsenyys Euroopan Neuvostossa ja sitoutuminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, ovat se luonteva perusta, jonka ilmaisemia arvoja tasavallan presidentin tulee tuoda
esiin. Hänen tulee osata perustella näiden arvojen relevanssi ja niiden legitimiteetti ja hänen
on osattava puheissaan ja muissa toimissaan

selventää, mitä velvoitteita ne asettavat maan
kaikelle yhteiskuntapoliittiselle toiminnalle.
Kyky arvojohtajuuteen tässä merkityksessä on
itse asiassa presidentin virkaan soveltuvuuden
tärkein testi.

Nato taka-alalla

Kyky arvojohtajuuteen
on itse asiassa
presidentin virkaan
soveltuvuuden
tärkein testi.

Suomen kansan selvä enemmistö on pitkään
torjunut ajatuksen maamme liittymisestä Naton
jäseneksi. Tämä keskustelunaihe yritettiin jo ennen presidentin vaalia siirtää syrjään ’ei ajankohtaisena’ kirjaamalla asia hallitusohjelmaan.
Mutta kun kysymyksellä kuitenkin ymmärretään olevan suuri merkitys maamme kansainvälisen aseman kannalta, kysymystä ei voitu
vaalitenteissä sivuuttaa kokonaan vaikenemalla.
Mitä presidenttiehdokkaat sanoivat Natokysymyksestä? Oleellisinta kaikkien ehdokkaiden
kannanotoissa oli vetäytyminen hallitusohjelman
kirjauksen taakse: ”Asia ei ole ajankohtainen”.
Kukaan ei myöskään vastannut kunnolla kysyttäessä, mikä voisi tehdä jäsenyyden hakemisen
ajankohtaiseksi. Vastaukset annettiin tyyliin:
”Jos tilanne muuttuu”. Vaaliohjelmia seuraavien
katsojien arvattavaksi jäi, viittasiko ehdokas
muutoksella Naton muutokseen vai kansainvälisen ja erityisesti Pohjois-Euroopan jännitystilanteen muutokseen.
Kansallahan on omaan kantaansa selvä
perustelu: jäsenyys olisi Venäjän suuntaan provokaatio, joka vaikeuttaisi hyviä suhteita rauhan
aikana ja saattaisi Suomen etulinjan taistelukentäksi mahdollisen sodan aikana. Tähän logiikkaan jäsenyyden hakeminen ei sovellu missään
nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Liittoutumattomuus on kaikissa oloissa turvallisempaa.
”Mutta kun Nato on muuttunut yleiseksi turvallisuusmanageriksi”, sanovat Ulkopoliittisen
instituutin Salonius-Pasternak ja muu sivistynyt
Nato-lobby, ja ”Suomen pitäisi oman etunsa
vuoksi olla kaikissa niissä pöydissä, joissa turvallisuudesta päätetään”. Vain option säilyttämiseen tyytyvien vasta-lobby toteaa puolestaan,
että ”nykyinen kumppanuutemme tarjoaa jo nyt
rauhanturva- ja kriisinhallintayhteistyössä kaikki ne edut ja oikeudet, joita meidän kannattaa
tavoitella”. Sitä paitsi nykytilanne jättää omaan
harkintaamme, mihin Nato-johtoisiin operaatioihin osallistumme. Edes näitä ajatuksenkulkuja ei
vaalikamppailussa avattu eikä arvioitu.
Ärhäkkäin, mutta samalla traagisin hahmo
Nato-keskustelussa oli Paavo Väyrynen. Tuntien hyvin Suomen kansan enemmistön ajattelutavan hän halusi väen vängällä paljastaa Sauli

Niinistön ovelaksi Suomen Natoon kuljettajaksi
EU:n puolustusyhteistyön ja EU:n ja Naton
yhteistoiminnan kehittämisen kautta. Vain hän
itse, Paavo Väyrynen, on rehellisesti Suomen
kansan puolella!
Niinistö taisi pari kertaa yrittää selittää, että
Lissabonin sopimukseen, joka on eräänlainen
EU:n perussopimuksen korvike, on kirjattu
jäsenmaiden ehdoton keskinäinen avunantovelvoite: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.
Väyrynen ei kuunnellut, eikä ainakaan reagoinut millään älyllisellä tavalla. Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että sen, minkä
Väyrynen näkee suurena poliittisena vaarana –
siis EU-maiden keskinäisen avunantovelvoitteen
– Nato-lobby on omissa puheissaan mitätöinyt
tehottomana ja riittämättömänä: ”Se ei tarjoa
turvatakuuta, jonka vain Nato voi tarjota”.

EU keskiössä
Ehkä Niinistön linja kannattaa kuitenkin ottaa
vakavasti ja olla siitä tyytyväinen. Sillä Suomen
kannattaa todellakin kiinnittää huomio EU:n
”puolustuksen” kehittämiseen. Järkevimmillään
se tarkoittaisi sen linjan eteenpäin viemistä,
jonka Ruotsi ja Suomi ovat jo aikaisemmin
avanneet aloitteillaan. Tällä linjalla edeten EU
kehittää määrätietoisesti valmiuksiaan nimenomaan siviilikriisinhallinnassa ja muissa ”pehmeissä” kriisinhallintakeinoissa (diplomatia,
rauhanvälitys, taloudellinen apu). Sotilasyhteistyötä ja sotilaallisia valmiuksia EU kehittäisi tässä skenaariossa ensisijaisesti siviilikriisinhallintaoperaatioita suojaavina ja tarvittaessa siviiliväestöä suojaavina voimina. Tämä on nykyaikaista
ja realistista turvallisuusajattelua.
Jos ja kun tämä linja voimistuu, se oletettavasti vähentää tarvetta päästä Naton peruskirjan
5. artiklan psykologiseen suojaan. Voimapolitiikkaa ei tämän päivän maailmassa, eikä varsinkaan meidän oloissamme, tarvita turvaksi.
Paremman turvan tarjoaa inhimillisen turvallisuuden maailman määrätietoinen rakentaminen.
Puolustusvoimauudistuksestakin vaalikamppailussa keskusteltiin. Varsinkin Timo Soini yritti
pelotella kansaa turvattomuudella ja maanpuolustuksen uskottavuuden romahduksella. Onneksi
ei onnistunut. Vastuullisen politiikanteon yksi
suurista tehtävistä tulee kuitenkin olemaan realistisemman kuvan rakentaminen siitä, mihin tehtäviin Suomi asevoimiaan tarvitsee.
Kalevi Suomela on pitkäaikainen turvallisuuspolitiikan
tarkkailija
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Arabikevät on heräämistä demokratiaan.
Hannu Reime luotaa tapahtumia sekä
yhtenäisen arabien kansakunnan edellytyksiä
ja historiallisia ongelmia.
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unisiasta alkanutta ja sieltä Egyptiin
ja muualle arabimaailmaan viime
vuonna levinnyttä kansannousujen
sarjaa alettiin tiedotusvälineissä ja
internetin sivuilla kutsua lyhyesti
ja kaikenkattavasti arabikevääksi.
Elämän heräämiseen viittaavaa sanaa ”kevät”
on aikaisemminkin käytetty kuvaamaan ytimekkäästi alhaalta päin nousevia vallankumouksia ja demokraattisia pyrkimyksiä kaataa tyrannit. Vuosi 1848 tunnetaan Euroopan
historiassa ”kansojen keväänä”, ja lähivuosikymmeniltä muistetaan hyvin Prahan kevät
Tšekkoslovakiassa vuonna 1968.
Kevättä osuvampi ilmaus viime vuoden
tapahtumille Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa,
Jemenissä, Bahrainissa, Syyriassa ja muissa arabimaissa saattaisi kuitenkin olla herääminen.
Sana sisältää ajatuksen demokratiasta, joka liittyy arabien kansalliseen yhdistymiseen. Termi
on peräisin libanonilais-egyptiläiseltä George
Antoniukselta, jonka kirjoittama kirja The Arab
Awakening ilmestyi vuonna 1938. Brittihallinnon virkamiehenä Palestiinassa työskennellyt
Antonius tarkastelee teoksessaan arabinationalismin syntyä, jonka hän ajoitti Muhammad
Alin hallintokauteen turkkilaisten Ottomaanien
aikaisessa Egyptissä 1800-luvun alkupuoliskolla.
Alia itseään ei tietenkään voi kutsua nationalistiksi, mutta sulttaanin korkeana virkamiehenä,
Egyptin varakuninkaana, hän toteutti merkittäviä, nykyaikaa ennakoineita uudistuksia.

Yhteinen kansakunta
Ajatus arabien kuulumisesta samaan kansakuntaan oli osa modernia kansallisuusaatetta, joka
elähdytti muitakin Turkin vallan alla eläneitä
kansakuntia, eritoten valtakunnan Euroopan
puoleisessa osassa. On mielenkiintoista, että
ensimmäiset varsinaiset arabinationalistit kuuluivat yleensä uskonnollisiin vähemmistöihin,
12
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alueen lukuisiin kristillisiin kirkkokuntiin islamilaisessa ympäristössään. George Antonius
itse oli kreikkalaiskatolinen. Arabinationalismi
on sekä periaatteessa että käytännössä aivan eri
asia kuin se, mitä nykyisin kutsutaan islamismiksi, aatteeksi, jonka mukaan islamin uskon
tehtävänä on yhdistää kansakunnat myös valtiollisesti. Kaikki arabit eivät ole muslimeja eivätkä tietenkään kaikki muslimit arabeja.
Yhdistävänä teemana arabikevään vallankumouksellisessa liikehdinnässä on ollut demokratia. Kansalaiset ovat vaatineet demokratiaa sekä
ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kansanvallan välttämättöminä ehtoina. Mielenosoitusten kohteena ovat olleet yksinvaltaiset diktaattorit. Yhteisyyden tunnetta ovat lisänneet myös
TV-kanavat, jotka ovat tehneet Kairon Tahriraukion tutuksi kautta arabiankielisen maailman.
Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa valtionpäämies on jo syösty vallasta, Libyassa tosin sisällissodan kautta ja Naton väliintulon avulla,
ja Jemenissä presidentti sitoutui eroamaan.
Bahrainissa vallankumous tukahdutettiin
raa’asti Saudi-Arabian armeijan tuella, ja
Syyriassa on ajauduttu sisällissotaa muistuttavaan tilaan, jossa kuolleita sanotaan olevan jo
tuhansia. Mielenosoituksia ja protesteja on ollut
lähes kaikkialla kautta laajan arabimaailman.
Kahdessa maassa – Tunisiassa ja Egyptissä –
on jo pidetty vaalit, ja niissä molemmissa vaali-

voittajiksi nousivat islamistiset puolueet. Egyptissä ylimpinä vallanpitäjinä ovat edelleen sotilaat. Vallankumous siellä on vasta alkuvaiheissaan. Takatalvi viivyttää kevään etenemistä, ei
vain Syyriassa, vaan myös Egyptissä, jossa tyrannian henkilöitymä on kuitenkin jo siirretty
pois vallasta.

Demokratia ja yhtenäisyys
Demokratian puute ja arabimaailman valtiollinen hajanaisuus ovat historiallisesti katsoen
saman asian kaksi puolta. Arabi-itä (Mašriq)
jaettiin Britannian ja Ranskan etupiireihin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja alue balkanisoitiin, pilkottiin pikkuvaltioiksi, joista tehtiin imperialististen valtojen hallintoalueita eli
mandaatteja. Arabinationalistit joutuivat hautaamaan haaveensa itsenäisestä ja yhtenäisestä arabivaltiosta, jota britit olivat lupailleet kiitokseksi siitä, että arabit olivat kapinoinnillaan
osallistuneet ympärysvaltojen sotaan turkkilaisia vastaan. Sellaista kansallista yhdistymistä,
kuin oli ollut Italian risorgimento 1860-luvulla,
ei sallittu arabeille.
Myöhemmin mandaattialueet itsenäistyivät,
mutta entiset emämaat pyrkivät edelleenkin
kontrolloimaan niitä, nyt epäsuorasti. Toisen
maailmansodan jälkeen Britannian ja Ranskan
siirtomaaimperiumit alkoivat kuitenkin muren-

Kaikki arabit eivät ole muslimeja eivätkä
tietenkään kaikki muslimit arabeja.
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tua, ja Yhdysvallat nousi määrääväksi ulkopuoliseksi vallaksi myös Lähi-idässä.
Samoihin aikoihin Lähi-idän öljystä tuli tekijä, joka entistä enemmän saneli alueen geopolitiikan. Se maa, jonka ylimmässä kontrollissa
nämä maailman suurimmat ja helpoimmin hyödynnettävät energiavarat ovat, pitää myös suurinta valtaa käsissään koko maailmassa. Ajatus
kirjattiin varsin suorasukaisesti strategiapapereihin Washingtonissa toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.
Koska Lähi-idän tärkeimmät öljyvarat sijaitsevat maissa, joita hallitsevat yksinvaltaiset kruunupäät, demokratiasta tuli alueellisen vakauden
suurin uhka. Vain arabimaailmassa on vielä hallituksia, joissa todellista valtaa käyttää perinnöllinen, dynastinen monarkki. Saudi-Arabia ja
Hashim-suvun hallitsema Jordania ovat ainoat
maat maailmassa, joissa hallitsijasuku mainitaan valtion virallisessa nimessä. Myös Syyriassa valta on periytynyt isältä pojalle, vaikka maa
muodollisesti onkin tasavalta.

Vain arabimaailmassa on
vielä hallituksia,
joissa todellista
valtaa käyttää
perinnöllinen,
dynastinen
monarkki.

Vakaus
Vaara Lähi- ja Keski-idän vakaudelle – siinä
mielessä, missä imperialistiset suurvallat käyttävät sanaa ”vakaus” – on ennen nyt alkanutta
arabikevättä tullut kahdelta poliittiselta suunnalta: maallisesta arabinationalismista ja poliittisesta islamista. Arabinationalismi eli kukoistuskauttaan 1950- ja 1960-luvulla. Sen merkittävin
poliittinen johtaja oli Egyptin presidentti Gamal
Nasser, jonka suurena ajatuksena oli arabimaailman yhdistäminen Egyptin johdolla.
Irakissa ja Syyriassa vallassa ollut ”arabisosialistinen” Baath-puolue oli nasserilaisuuden
ohella toinen arabien yhtenäisyyttä ajanut poliittinen liike. Niin Nasserin kuin baathistienkin
yritys yhdistää arabimaailma epäonnistui täysin.
Egyptin ja Syyrian valtioliitto 1950-luvun lopulla
hajosi lähes alkuunsa. Syyrian ja Irakin suhteita

taas hallitsi epäluottamus ja viha siitä huolimatta, että molemmat maat olivat kymmeniä vuosia
saman ”yleisarabialaisen” puolueen johtamia.
Irakissa Baath-puolueen valta päättyi vuonna
2003, kun Yhdysvallat ja Britannia hyökkäsivät
maahan ja kaatoivat Saddam Husseinin hallinnon. Nasserilaisuus menetti merkityksensä vuoden 1967 kuuden päivän sodan jälkeen, kun
Israel oli salamasodallaan lyönyt Neuvostoliiton
varustamat Egyptin asevoimat. Nasserin kuoltua
vuonna 1970 hänen seuraajansa Anwar Sadat
karkotti neuvostoliittolaiset neuvonantajat
maasta ja haki turvaa Yhdysvalloista. Sadatin
seuraajan Hosni Mubarakin kansanjoukot

syöksivät vallasta vuosi sitten arabikevään toistaiseksi ehkä merkittävimmässä poliittisessa
tapahtumassa.
Poliittisesta islamista on tullut tärkeä vaikuttaja Lähi-idässä kuten Tunisian ja Egyptin vaalit
sekä Hamas-puolueen menestys palestiinalaisalueilla osoittavat. Islamismi ei kuitenkaan aina
ole ollut Yhdysvaltojen ja länsivaltojen vihollinen. Kylmän sodan aikana Yhdysvallat rahoitti
ja tuki islamistisia virtauksia maallisia nationalisteja ja vasemmistoa vastaan Egyptistä Afganistaniin ja Pakistaniin saakka. Saudi-Arabia,
Yhdysvaltojen tärkein liittolaismaa, on samalla myös fundamentalistisin islamilainen valtio
maailmassa. Strateginen kauhuskenaario Washingtonissa on vallankumous Saudi-suvun yksinvaltaa vastaan.
Syy, miksi arabimaailman yhdistyminen ei ainakaan vielä ole noussut näkyvästi esille arabikevään mielenosoituksissa, saattaa olla se, että
juuri Baath-puolueen kaltaiset autoritaariset poliittiset liikkeet ajoivat sitä aikoinaan niin innokkaasti. Toisaalta juuri demokratian puute vaikutti epäilemättä siihen, että yhdistymishankkeet eivät onnistuneet.
Arabikumousten sanotaan alkaneen Tunisiasta joulukuussa 2010. Kuitenkin jo huhtikuussa 2008 Al-Mahallan teollisuuskaupungissa Niilin delta-alueella pidettiin suurmielenosoituksia Mubarakin hallintoa vastaan ja paikallisten
tekstiilityöläisten taistelun tueksi. Tällöin perustettu Huhtikuun kuudennen päivän liike oli
ensimmäinen merkki tulevasta arabikeväästä. Egyptiläiset työläiset olivat vallankumouksen tiennäyttäjiä. Heistä ja heidän tovereistaan
muissa arabimaissa riippuu se, milloin takatalvi päättyy ja arabikevät puhkeaa uuteen kukoistukseen.
Hannu Reime on toimittaja ja tietokirjailija.
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Outi Alanko-Kahiluoto

Kirjoittaja on Vihreiden
kansanedustaja Helsingistä

Kansalaisaloite

PERUSTULOSTA
MAALISKUUN

alussa tuli voimaan uusi perustuslaki, joka antaa mahdollisuuden
kansalaisaloitteen tekemiseen eduskunnalle. Olen mukana
puoluepoliittisesti sitoutumattomassa ja riippumattomassa verkostossa, joka on valmistellut kansalaisaloitetta perustulosta.
Kansalaisaloitteeseen vaaditaan 50 000 allekirjoitusta,
jotka on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Nimien keruu
aloitteeseen alkaa heti maaliskuussa uuden perustuslain astuessa
voimaan. Aloitteen sisällön hyväksyminen tai hylkääminen jää eduskunnan arvioitavaksi.
Perustuloaloitteen takana on
suomalainen avoin perustuloverkosto, joka puolestaan on osa kansainvälistä perustuloverkostoa
(Basic Income Earth Network).
Verkostomme tavoitteena on nostaa keskustelua perustulosta, edistää perustulon toteuttamista Suomessa sekä seurata erilaisten kansainvälisten perustuloaloitteiden
etenemistä.
Esitämme, että Suomeen säädettäisiin perustulo, joka olisi vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen. Se maksettaisiin automaattisesti kaikille
Suomessa pysyvästi asuville 18
vuotta täyttäneille kansalaisille ja
toteutettaisiin siten, ettei se heikentäisi pieni- tai keskituloisten tuloja
tai etuuksia. Suurituloisilta perustulo perittäisiin käytännössä verotuksessa takaisin.

Järjestelmä kaipaa rakenteellisia muutoksia. Paras ja pisimmälle pohdittu ratkaisu olisi perustulo. Perustulo yksinkertaistaisi etuusviidakkoa ja tekisi sosiaaliturvasta nykyistä
ennustettavamman ja turvallisemman. Selkeämmästä ja läpinäkyvämmästä järjestelmästä hyötyisi koko yhteiskunta.
Perustulo loisi reittejä ulos työttömyydestä ja köyhyydestä,
sillä se tekisi kaiken työn tekemisen kannattavaksi. Perustulo helpottaisi erilaisten tukien yhteensovittamista ja siten poistaisi työn vastaanottamisen taloudellisia esteitä. Perustulon ansiosta työnteko ja opiskelu olisi aina kannattavampaa kuin toimeentulotuella sinnitteleminen.
Ero nykyjärjestelmään olisi radikaali siirryttäessä kontrolliin perustuvasta järjestelmästä
aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen rohkaisevaan järjestelmään. Siinä, missä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä tuottaa rakenteita, joiden
tehtävänä on seurata ja ohjata yksilön valintoja, perustulojärjestelmä loisi edellytykset sille,
että jokaisella olisi mahdollisuus itse valittuun
osallisuuteen ja aktiivisuuteen.
Perustulo maksettaisiin jokaiselle kansalaiselle automaattisesti, mikä jo keventäisi byrokratiaa huomattavasti. Perustulo takaisi jokaiselle työhistoriasta riippumattoman toimeentuloturvan. Näin se poistaisi turhaa häpeää
ja ahdistusta aiheuttavan leimaavan jaottelun
työttömiin ja työllisiin.
Myös sosiaalityöntekijät vapautuisivat kontrolloimasta kansalaisten tilitietoja ja pystyisivät
käyttämään työaikansa todelliseen sosiaalityöhön, sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen.
Perustuloa tarvitaan sosiaaliturvan aukkojen
poistamiseksi, köyhyyden vähentämiseksi ja
hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Myös
nykyisessä hallitusohjelmassa luvataan parantaa palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista työllisyysasteen nostamiseksi. Perustulo tekisi juuri tätä.
Kansalaisaloite on tärkeä työkalu perustulotavoitteen edistämiseksi, sillä sen avulla voimme innostaa julkista keskustelua perustulosta ja hälventää perustuloa koskevia väärinkäsityksiä. Jokaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta kiinnostuneen kannattaa kirjoittaa nimensä alle ja osallistua
nimien keruuseen heti maaliskuusta alkaen.

Erityisen
hankalaa
nykyisessä
järjestelmässä
on ennakoida
satunnaisten
palkkatulojen
vaikutusta
erilaisiin yhtaikaa
maksettaviin
tukiin.

KANSALAISTEN

keskuudessa perustulon kannatus on viime vuosina voimistunut. Yhä useammalla on kokemuksia siitä, että työn tekemisen muodot ovat moninaistuneet, mutta sosiaaliturva
ei ole pysynyt muutoksessa mukana. Järjestelmä ei tue riittävästi palkkatulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitusta. Erityisen hankalaa nykyisessä järjestelmässä on ennakoida
satunnaisten palkkatulojen vaikutusta erilaisiin yhtaikaa
maksettaviin tukiin. Järjestelmä on epäkannustava, lannistava ja epäoikeudenmukainen ja toimii jopa esteenä työn
vastaanottamiselle.
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EURON
pitkä tarina
Helmut Schmidt ja Valerie Giscard d’Estaing
muodostivat 70-luvulla tutkaparin, jonka aikaansaannokset
ovat Euroopalle keskeisiä tänäkin päivänä. Oli päästävä
Yhdysvaltojen ”suhteettomasta etuoikeudesta” luoda dollarille
arvoa lähes tyhjästä. Avautui euron tie ja Saksan teollisuuden
ansaitsematon kilpailuetu, kirjoittaa Nils Torvalds.

E

uroopan maiden keskinäiset sodat
ja hallintojärjestelmien taantumuksellisuus aiheuttivat jo 1800-luvun loppupuolella maanosan vaikutusvallan heikentymiseen yleismaailmallisesti. Luhistumista nopeutti ensimmäinen maailmansota. Euroopan vahingoksi sen hallituksilta
jäi huomaamatta, että Yhdysvallat oli nousemassa maailmantalouden keskipisteeksi, ja maat
jatkoivat kilpajuoksuaan kohti toista maailmansotaa ja suurta romahdusta.
Maailmansodan jälkeen kuilun reunalla käynyt maanosa jäi pitkäksi aikaa kylmän sodan
panttivangiksi, eikä ulospääsyä ollut näkyvillä.
Tässä ei sinänsä ole mitään merkillistä. Ihmiskunta on usein likinäköinen historiansa suhteen, eikä lisääntyvä tieto useinkaan saavuta
omaa aikaansa. Euron ja Euroopan suhteen
olemme tänään tämän ilmiön uhreja.

EEC ja tulevaisuus
Manner-Euroopan johtavat valtiot yrittivät kylmän sodan aikana luoda toimivan talouden ja
synnyttivät hiili- ja teräsyhteisön jälkeen talousyhteisö EEC:n vuonna 1958 voimaan astuneen
Rooman sopimuksen mukaisesti. Yhteisön tehtävänä oli pysyä Yhdysvaltain johtamassa turvallisuuspoliittisessa leirissä ja mahdollisimman etäällä Neuvostoliiton lisääntyvästä vaikutusvallasta.
Samalla oli taloudellisesti ja teknologisesti kilpailtava Yhdysvaltain kanssa, mikä oli liian suuri tehtävä välittömästi maailmansodan jälkeen.
Yhdysvaltain vaikutus näkyi Bretton Woods
-järjestelmässä. Dollarista oli tullut maailmanlaajuisen kauppavaihdon väline, ja se antoi
Washingtonille huomattavan edun, mikä näkyi
dollarin vaihtokurssissa suhteessa Saksan markkaan. Yhdysvallat oli maailman johtava suurval-

ta ja vastasi melkein puolesta niin kutsutun
vapaan maailman tuotannosta. Dollarin arvo
oli vakaasti 4,2 D-markkaa.
Tällä tasolla dollarin arvo pysyi sodanjälkeisellä kaudella aina vuoteen 1960, minkä jälkeen
alkoi pitkä laskukausi. Maailmankaupan tasapainon ongelmista selviydyttiin revalvoimalla
D-markka. Dollarin kurssilasku osoitti, että 15
vuotta maailmansodan päättymisestä Saksa oli
jälleen nousemassa pieneksi suurvallaksi. Saksan liittotasavalta kävi määrätietoista kamppailua kiihtyvää inflaatiota vastaan samaan aikaan,
kun sekä Ranskan että Englannin taloudelliset
vaikeudet olivat lisääntymässä.
Saksan markan vahvistuminen aiheutti ongelmia EEC:n yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa. Valuutan epätasapaino siirsi entistä
suuremman osan maatalouspolitiikan kustannuksista Saksan maksettavaksi. Se synnytti
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ongelman, jota Helmut Schmidt kuvasi vuonna
1978 seuraavasti:
– Mitä paremmin onnistumme ulkopolitiikassa,
sisäpolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa, sitä enemmän kuluu aikaa ennen kuin Auschwitz katoaa
kollektiivisesta muistista.
Tällä lausumallaan Schmidt kuvasi saksalaisen politiikan keskeistä ongelmaa. Auschwitzin
varjoksi kutsutut toisen maailmansodan kauhistuttavat tapahtumat olivat luoneet tilanteen,
jossa Saksalle kävi mahdottomaksi harjoittaa
itsenäistä ja itsekästä politiikkaa. Saksa tarvitsi EEC:n ja kollektiivista vastuuta eurooppalaiseen politiikkaan. Tämä saksalaisen politiikan
ristiriita kärjistyi jo 1969, kun maa joutui jälleen
revalvoimaan markkansa ja samalla heikentämään kilpailukykyään muiden maiden holtittoman taloudenpidon seurauksena. Liittokansleri
Willy Brandt totesi, että Euroopan talouteen
piti saada järjestys, ja järjestyksen nimi oli
Euroopan valuuttajärjestelmä, EMS.

Muutos ja murros
EEC:n sisäisten voimasuhteiden muuttuessa
hitaasti Saksan hyväksi murtui myös Bretton
Woods -järjestelmä. Yhdysvaltain vaihtotaseen
alijäämä kasvoi Vietnamin sodan seurauksena,
ja keväällä 1973 läntinen maailma siirtyi kelluviin valuuttakursseihin. Yom Kippur -sodan samana vuonna lokakuussa synnyttämä arabiöljyntuottajien OAPEC-järjestön öljysaarto
pahensi tilannetta.
Euroopan vastaus maailman valuuttamarkkinoiden sekasortoiseen tilaan oli ”valuuttakäärme tunnelissa”. Se tarkoittaa Euroopan valuuttojen yhteiskellutusjärjestelmää, jossa valuuttojen
arvojen heilahtelua suhteessa dollariin oli rajoitettu. Valuuttakäärmeen vaihtovälit olivat
kuitenkin liian tiukat, ja Englanti joutui vetäytymään yhteistyöstä. Yleisen valuuttakaaoksen
seurauksena käärme kuoli tunneliinsa 1973.
Luxemburgilainen poliitikko Pierre Wernerin
johtama työryhmä oli muutamia vuosia aiemmin
julkaissut raporttinsa, jossa maalailtiin kaunis
kuva edessä olevasta yleiseurooppalaisesta tulevaisuudesta:
– [Siinä] talous- ja rahaunioni tekisi mahdolliseksi synnyttää alueen, jossa tavarat, palvelut,
ihmiset ja pääoma liikkuisivat vapaasti ilman,
että kilpailun aiheuttamat vääristymät loisivat
rakenteellista ja alueellista epätasapainoa.
Werner-raportissa kuvattiin ne välitavoitteet,
joiden avulla ehdotukset tulisi toteuttaa. Ne eivät koskaan toteutuneet, sillä ne olivat siinä
määrin ylevän julistavia ja epäkäytännöllisiä,
että ainoaksi pysyväksi johtopäätökseksi tuli
16
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sitoa valuutat peruuttamattomasti toisiinsa.
Takana oli pelko valtioiden keskinäisestä talouskilpailusta devalvaatioiden avulla, mihin suuntaan kehityksen oli jo aiemmin nähty kulkevan.
Kaikki ymmärsivät tämän suunnan turmiollisuuden, ja siitä syystä syntyi ajatus lyödä vaihtokurssit kerta kaikkiaan ja lopullisesti kiinni.
Werner-raportin epäkäytännöllinen ja talouden tarpeille vieras maailma johti EEC:lle myöhemmin niin tunnusomaiseen toimintatapaan:
muutokset tehtiin kriisien pakottaman logiikan
mukaan, ei periaatteiden vuoksi. Jos järjestelmä
petti jostain kohdin, paikattiin sitä poikkeustoimin, jotka sitten naamioitiin erilaisiin periaatejulistuksiin.

EEC:lle oli
tunnusomaista, että
muutokset tehtiin
kriisien pakottaman
logiikan mukaan, ei
periaatteiden vuoksi.

Pelastava teoria
Kansainvälisen valuuttajärjestelmän luhistuessa
hitaasti syntyi lähes sattumalta teoria, jolla oli
kauaskantoisia vaikutuksia.
Kanadalainen tutkija Robert Mundell esitti
kysymyksen optimaalisesta valuutta-alueesta
(Optimum Currency Area). Hänen tutkimustensa kohteena oli Kanadan ja Yhdysvaltain taloussuhteet; Kanada oli ylivertaiseen naapuriinsa
nähden vähintäänkin tukalassa asemassa.
Mundellin artikkeli julkaistiin syyskuussa 1961
American Economic Review -lehdessä, ja se sai
myönteisen vastaanoton.
Hänen teoriansa oletti, että alkushokin jälkeen markkinoiden näkymätön käsi järjestää
valuutta-alueen asiat klassisen teorian mukaan.
Työvoima siirtyy sinne, missä on kysyntää, ja
pääoma siirtyy sinne, missä on halvempaa työvoimaa ja muita tuotantotekijöitä. Näin syntyy
uusi tasapaino.
Valuuttaongelmien kärjistyessä ja epävakaisuuden kiihtyessä Mundellin teoria ilmestyi
Brysselin taivaalle kuin tilauksesta, ja hän sai
kutsun saapua paikan päälle. Vuonna 1978
dollarin arvo oli enää kaksi D-markkaa.

Suhteeton etuoikeus
Charles de Gaullen valtiovarainministeri
Valery Giscard d’Estaing oli jo vuonna 1960
käyttänyt ilmaisua ”exorbitant priviledge” –
suhteeton etuoikeus – Yhdysvaltain etuoikeudesta painattaa dollareita maailman valuuttavarantoja varten. Yhdysvaltain setelipaino saattoi
painattaa dollareita ja myydä niitä kaikille halukkaille. Painokoneiden, painovärin ja paperin
hinnalla järjestelmä loi kansainvälistä arvoa
melkein tyhjästä. Euroopassa ei tästä etuoikeudesta pidetty, mutta sitä oli kylmän sodan aikaisessa keskinäisen solidaarisuuden ilmapiirissä

vaikea julkisesti vastustaa.
Neljätoista vuotta tämän tulenaran lausuman
jälkeen Valery Giscard d’Estaingistä tuli Ranskan
presidentti. Samoihin aikoihin – 1974 – Helmut
Schmidt nimitettiin Saksan liittokansleriksi. Kaksikko muodosti eurooppalaisen politiikan tutkaparin, se ennakoi ja loi pohjan saksalais-ranskalaiselle yhteistyölle, jonka seuraukset ovat nyt
nähtävillä.
Myös Helmut Schmidtiä häiritsi tämä Yhdysvaltojen suhteeton etuoikeus, koska hänen mielestään se vääristi maailmantalouden tasapainoa. Piilossa Schmidtin selän takana oli Saksan
oma, hyvin samantapainen ongelma.

Ranskan ja Saksan yhteinen tie
Taloudellisesti tiukoissa tilanteissa Saksalta oli
vaadittu, että se revalvoisi liian kovan markkansa. Bonn ja Frankfurt joutuivat siis – sovittaakseen 1930- ja 1940 -lukujen rikoksiaan – maksamaan muiden eurooppalaisten valtioiden holtittoman talouspolitiikan laskuja.
Euroopan yhteinen valuutta alkoi nopeasti
näyttäytyä saksalaisilla silmillä katsottuna ihanteelliselta ratkaisulta. Englantilaiset tajusivat
saksalaisten strategian ja vuonna 1974 Englannin valtiovarainministeriksi valittu Denis Healy
syytti Saksaa siitä, että maa edistää valuuttaasioissa ainoastaan omaa etuaan. Hänen epäilynsä osoittautui oikeaksi, kun Saksan liittotasavallan valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri

Manfred Lahnstein tunnusti englantilaiselle
virkaveljelleen olutlasin yli, että Saksa tarvitsee
yhteisen valuutan voidakseen painaa yhteiseurooppalaisen valuutan arvon alemmaksi ja
sillä tavalla piilodevalvoida tasolle, johon Dmarkka ei itsenäisenä valuuttana voisi päästä.
Yhteiseurooppalaisella rahalla Saksa pystyisi
tehokkaammin puolustamaan teollisuutensa
kansainvälistä ja eurooppalaista kilpailukykyä.
Saksalaisten suunnitelmissa hahmottui jo tuolloin
visio rakenteellisesti vinoutuneesta eurooppalaisesta rahayksiköstä. Näin aliarvioidun valuutan
synnyttämiä epäkohtia voitaisiin mahdollisesti
korvata sillä ”suhteettomalla etuoikeudella”, joka
syntyisi tämän rahayksikön toimiessa dollarin
rinnalla kansainvälisenä valuuttavarantona.
Laskelma ei ollut virheellinen. Tällä hetkellä
euron osuus maailman valuuttavarannoista on
noin 20 prosenttia.

Iltasadut ja harras usko
Jaques Delorsin johtama komitea piirsi gallialaisen kaunopuheisuuden korkealentoisen tiekartan Saksan havittelemalle ratkaisulle vuonna 1989.
– Finanssimarkkinat, kuluttajat ja sijoittajat
vastaisivat kukin yksittäisten valtioiden ja alueiden makrotaloudellisen kehityksen eriarvoisuuksiin... ja… rankaisisivat yhteisesti sovittujen
tulo- ja menoarvioiden suuntaviivojen ja palkka-

Ongelmalliset
maat ovat neljä
eteläeurooppalaista
maata: Portugali,
Espanja, Italia
ja Kreikka.

sopimusten rikkomuksista … ja painostaisivat
täten osapuolia terveempään politiikkaan.
Euro syntyi näin pääasiallisesti ranskalaisten
ja saksalaisten etujen kompromissina. Saksa
joutui tinkimään jonkin verran tiukimmasta inflaationvastaisesta politiikastaan. Ranska pääsi
eroon Saksan suoranaisesta muodollisesta ylivallasta ja nöyryyttävästä talouspoliittisesta alistuneisuudestaan. Samalla Saksan asema ranskalaisen maatalouspolitiikan pitkämielisenä
rahoittajana varmistui.

Harmaa teoria, käytännön
kultainen puu
Mutta, mutta…. Mundellin kehittämä teoria
valuutta-alueesta osoittautui vain teoriaksi.
1990-luvulla tehtiin ylioptimistisia laskelmia
siitä, miten euro-maiden sisäisessä ja ulkoisessa
kaupankäynnissä heijastuvat hankalat tuottavuuserot tasoittuisivat. Laskelmien mukaan erot
Euroopan ytimen ja eteläisen periferian välillä
olivat voitettavissa.
Tämä olettamus oli kuitenkin virheellinen
ja – kenties tietoisesti – harhaanjohtava.
Berkleyn yliopiston professori Barry
Eichengren kirjoitti yhdessä Tamim Bayoumin
kanssa jo 1992 artikkelin, jossa varoitettiin eurooppalaisia päättäjiä uskomasta, että Eurooppa
voisi toimia optimaalisena valuutta-alueena.
Muuttoliike eri talousalueiden välillä ei sujuisi
niin kitkattomasti kuin ylioptimistisessa teoriassa oli oletettu. Samalla todettiin, että tuottavuuden erot nousisivat pitkässä tähtäyksessä ylitsepääsemättömäksi esteeksi. Mikäli tuottavuuseroja ei voida tasoittaa valuuttakurssien avulla,
hakee epätasapaino vääjäämättömästi muita
heikkoja kohtia, joissa rakenteelliset ongelmat
voivat purkautua.
Myös Robert Mundell joutui 1997 varoittamaan liiallisesta optimismista ja epärealistisista
odotuksista. Hänen varoituksensa kohdistui euron tasapainon ytimeen:
– Ongelmalliset maat ovat neljä eteläeurooppalaista maata: Portugali, Espanja, Italia ja
Kreikka.
Hänen luettelostaan puuttui ainoastaan Irlanti
– ymmärrettävistä syistä. Mundellin varoituksen
jälkeen Irlannille myönnetyt veroetuudet kasvattivat yhtiö- ja kiinteistökuplan hallitsemattomiin
mittoihin.

Ikuinen kasvu ja optimismi

tumisen seurauksena kytevät ristiriidat kärjistyvät. Suureksi taantumaksi kutsuttu 2007 alkanut
kriisi osoitti kuitenkin, että markkinatalousmaat
voivat ajautua hyvin nopeasti kansantalouden
syviin rakenteellisiin kriiseihin. Tätä ongelmaa
syvensi euroalueen rakenteisiin kuuluva Target-2
-niminen keskuspankkien siirtojärjestelmä.
Target-2 -järjestelmän puitteissa on syntynyt
valtava epätasapaino, joka on tuottanut Saksan
ja Hollannin keskuspankeille järjestelmän automatiikan puitteissa valtavia saatavia. Samalla
euron kriisimaiden keskuspankit ovat saaneet
vastaavasti katteettomia lainoja. Target-2 -automaatti pahentaa järjestelmän tasapainottomuutta ja laukaisee vyörynomaisia seurauksia.
Tilannetta pahentaa Brysselin todellisuutta
vääristävä propaganda. EU:n päämajan verovapaa byrokraattikoneisto tuottaa veronmaksajien kustannuksella erityisesti euroon liittyvää,
harhaanjohtavaa ja ylioptimistista materiaalia.
Loppupäätelmä on tämä: Eurooppa on luonut
itselleen D-markan korvanneen valuutan. Siten
syntyi valuutta, joka antaa Saksan teollisuudelle
ansaitsemattoman kilpailuedun samalla, kun se
heikentää Etelä-Euroopan valtioiden mahdollisuuksia sopeutua tilanteeseen. Täten järjestelmä
ruokkii Saksan vaihtotaseen ylijäämää, joka vuorostaan pursuaa ulos lainoina heikommille EUmaille. Euroopan keskuspankki toimii järjestelmässä ainoastaan välittäjänä, joka ei voi eikä
saa puuttua lisääntyviin tasapaino-ongelmiin.
Järjestelmästä johtuen velat kasvoivat suuren
taantuman aikana hallitsemattomiksi, ja meidät
kutsuttiin raamatullisesti verokirjurin eteen:
koko Eurooppa oli verolle pantava, jotta Deutsche
Bank ei joutuisi kärsimään Saksan harjoittamasta
– pankkeja hyödyttäneestä – politiikasta.
Nyt meidän odotetaan pelastavan järjestelmä,
mutta itse järjestelmälle ei tehdä mitään. Se ei
ole kestävä tie. Maatamme – ja Eurooppaa –
hallitsee ylimielinen ja laiska eliitti, joka ei vaivaudu perehtymään asioiden todelliseen tilaan.
Ateenan Syntagma-aukiolla ihmiset osoittavat
epätoivon raivossa mieltään, mutta johtavat
poliitikot allekirjoittavat sitoumuksia, joilla he
lupaavat olla noudattamatta kansan vaaleissa
ilmaisemaa tahtoa.
Alas on eurooppalainen demokratia vajonnut.

Nils Torvalds on helsinkiläinen toimittaja.
Kirjakuva: Cynthia Garcia, The Noun Project

Kukaan muu kuin Hyman Minsky ei 1990luvulla osannut ennustaa, että pinnan alla yleismaailmallisten taloussuhteiden äkillisen huononNumero 1 | 2012
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EUROOPPA
talouspolitiikan
jälkeen
Velka ravistelee Eurooppaa. Kriisiä ratkotaan keinoilla,
joiden seurauksena voi olla talouspolitiikan loppu
Euroopassa. Tilanne pistää pohtimaan demokratian
perimmäisiä kysymyksiä, kirjoittaa Mikko Sauli.

P

erinteisesti länsimaisissa demokratioissa perustuslaki määrittää valtioelinten toimivaltasuhteet ja kansalaisten perusoikeudet. Yhteistä kansallisvaltioiden perustuslaeille on,
että ne jättävät toimivaltojen puitteissa toteutettavan politiikan määrittelemättä.
Perustuslaki on viitekehys, jonka puitteissa
poliittiset valinnat tehdään. Edustuksellisessa
demokratiassa valinnan tekee viime kädessä
kansalainen eli äänestäjä, joka valitsee erilaisten poliittisten vaihtoehtojen väliltä.
Kuvitellaan hetki, että äänestäjältä poistetaan
mahdollisuus valita poliittisten vaihtoehtojen
välillä. Jäljelle jää mahdollisuus valita vallanpitäjä, joka toteuttaa pääpiirteissään samaa politiikkaa kuin kuka tahansa muukin kandidaatti.
Asetelma muistuttaa lähinnä missikisoja, joissa
merkitystä on enää vallanpitäjäkandidaatin
kaunopuheisuudella ja tyylitajulla.
Juuri näin on paraikaa tapahtumassa talouspolitiikan osalta Euroopassa. Maanosaa koetteleva velkakriisi on johtamassa tilanteeseen, jossa Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) jäsenmaiden talouspoliittista liikkumavaraa kavennetaan merkittävästi. Vaikka säännöksien tarkoitus
on hyvä, demokratian kannalta lapsi uhkaa
mennä pesuveden mukana.

Kaasu ja jarru
Talouspolitiikassa kiistellään usein suhdannepolitiikasta. Esimerkiksi suhtautuminen talou18
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delliseen nousukauteen jakaa niin asiantuntijoita kuin poliitikkojakin. Toisten mielestä nousua
pitää ruokkia kaikin mahdollisin tavoin, jotta
siitä saadaan suurin hyöty irti. Tämän näkemyksen kannattajia voidaan karkeasti nimittää uusklassiseksi koulukunnaksi.
Toisten mielestä nousua on syytä jarrutella,
jotta talouden syklit pysyvät mahdollisimman
tasaisina, eikä laskukausi lyö yhteiskuntaa liian
lujaa. Ajattelua kuvaamaan sopii parhaiten
termi keynesiläinen koulukunta.
Vastaavasti laskusuhdanteessa uusklassisen
teorian mukaan esimerkiksi valtion tiukka menokuri ja verohelpotukset lisäävät yksityistä taloudellista toimeliaisuutta ja auttavat ulos uhkaavasta lamasta. Talouden kriisi nähdään epätasapainon tilana, joka tasoittuu itsestään, kunhan
markkinoiden annetaan sijoittaa pääoma sinne,
missä on talouskasvun edellytyksiä.
Keynesiläiset puolestaan ovat huolestuneita
tavaroiden ja palveluiden kysynnästä ja haluavat
siksi lisätä julkista kulutusta. He eivät luota yksityiseen sektoriin kysynnän lähteenä, vaan haluavat julkisin toimin varmistaa, että kysynnässä ei
tapahdu suurta notkahdusta, jonka seurauksena
käytännössä olisi työttömyyttä. Sen vuoksi keynesiläiset eivät näe valtioiden velkaantumisessa
ongelmaa laskusuhdanteen aikana.
Eurooppaan esitetyt budjettikurisäädökset
ovat oppikirjaesimerkki uusklassisesta talouspoliittisesta ajattelusta. Ajattelu nauttii laajaa
kansalaisten tukea ainakin vaalien perusteella,
sillä sitä kannattavia johtajia on valittu pienin

Velkaantumisen estämiseksi
suunnitellut toimenpiteet tekevät
solmun ratkaisemisesta entistä
vaikeampaa.
nyanssieroin yhä uudestaan eurooppalaisten
valtioiden johtoon 1980-luvulta lähtien. Ongelmaksi tilanne muodostuu, kun toinen vaihtoehto suljetaan käytännössä pois.

Monen sortin syklejä
Keynesiläistä koulukuntaa edustavan Oxford
Brookesin yliopiston ruotsalaisprofessori Magnus
Rynerin kysymys suhdannepolitiikan ja demokratian suhteesta saa huokailemaan. Ryner on
tutkinut Euroopan poliittista taloutta vuosia.
– Perussopimuksen tehtävä pitäisi olla instituutioiden toimivaltojen ja menettelytapojen
määrittely. Muu kuuluisi demokraattisen prosessin piiriin. Nyt käsittelyssä oleva sopimus asettaa alijäämille 0,5 prosentin katon kaikissa olosuhteissa. Sitä on käytännössä hyvin vaikea tai
mahdoton edes saavuttaa, Ryner muotoili helmikuussa Attacin keskustelutilaisuuden jälkimainingeissa helsinkiläisessä kahvilassa.
– Kolikon toinen puoli on kuitenkin perustan
luominen Euroopan keskuspankin suhdannepolitiikalle ja markkinoiden rauhoittaminen sen
suhteen. Euroopan keskuspankki on uuden pääjohtajansa Mario Draghin johdolla toteuttanut
vastasyklistä rahapolitiikkaa. Mutta keskuspankin harjoittama rahapolitiikka on tähän saakka
merkinnyt keynesiläisyyttä rikkaille, hän jatkaa.
– Finanssialan toimijat ovat voineet jatkaa
mahtavien bonuksien käärimistä samaan aikaan kun budjettikuritoimenpiteet ovat tuottaneet massiivista työttömyyttä erityisesti Etelä-

Euroopassa. Oikeistolainen isäni tapasi sanoa,
että johtajat luovat hyvinvointia kaikille ja ansaitsevat bonuksensa. Tässä tilanteessa näyttää
kuitenkin siltä, että palkinnon saa massiivisesta
epäonnistumisesta.
Keynesiläisestä näkökulmasta Euroopan talouspolitiikka vaikuttaa olevan ristiriitaisessa tilanteessa, jossa rahoitussektorin turvaaminen ajaa
työllisyyshuolien ohi. Velkaantumisen estämiseksi suunnitellut toimenpiteet tekevät solmun
ratkaisemisesta entistä vaikeampaa.

Viennillä ulos kriisistä?
Pohjois-Euroopan vientivetoinen talousmalli
ei Rynerin mukaan olisi ollut mahdollinen
ilman Etelä-Euroopan velkaantumista ja laajemmin Yhdysvaltojen roolia kysynnän viimekätisenä lähteenä. Yhdysvaltojen velkaan perustuva
kasvumalli ja siten rooli globaalin kysynnän luomisessa on finanssikriisin myötä ajautunut vaikeuksiin, eikä korvaajaa ole näköpiirissä, vaikka
nousevista kehitysmaista kuten Kiinasta, Intiasta
ja Brasiliasta sellaista onkin kaavailtu. Silti mallia
tarjotaan ratkaisuksi kaikille euromaille ja uusi
vakaussopimus lähtee vientivetoisuudesta.
– Pohjois-Euroopan talouskehitys on pohjautunut historiallisesti valtion voimakkaisiin teollisuutta tukeviin toimenpiteisiin. Ilman aktiivista teollisuus- ja investointipolitiikkaa on hankala nähdä, kuinka Etelä-Eurooppa saisi vientinsä
vetämään pohjoisen malliin. Teollisuus- ja investointipolitiikan perusta on rapautumassa myös

Pohjois-Euroopassa. Vientituotteidemme kysyntä
on laskussa, hän summaa.
Vastaavaa viestiä on Suomessa kuulunut
muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitosta,
joka povaa kituliasta kasvua uusien teollisuusveturien puuttuessa. Suomen vienti veti viime
vuonna huonommin kuin koskaan sitten 1970luvun öljykriisin ja kauppataseen alijäämäksi
muodostui 3,6 miljardia euroa.
Kun vienti ei vedä, kotimaisen, julkisin toimenpitein luodun kysynnän rooli korostuu.
Siksi useat keynesiläiset ovat kritisoineet julkisen talouden vyönkiristystoimia niin EteläEuroopan kriisitalouksissa, jotka ovat pitkään
toimineet kotimaisen kysynnän varassa, kuin
Euroopassa laajemminkin. Tältä osin uuden vakaussopimuksen alijäämäkatto sitoo käytännössä EMU-maiden kädet talouspolitiikassa.

Ei niin huonoa, ettei hyvääkin
Synkkien merkkien keskellä Ryner näkee myös
toivon pilkahduksen. Kriisi on johtamassa esimerkiksi rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoon
Euroopassa. Ainakin maanosan johtajat näyttävät ymmärtäneen, etteivät markkinat toimi täydellisesti ja pelisääntöjä tarvitaan. Myös Euroopan komissio on asettunut kannattamaan veroa,
sillä se näkee verossa mahdollisuuden saada varoja budjettiinsa.
– Esitys rahoitusmarkkinaverosta on toki melko
vesitetty finanssialan ankaran lobbauksen seurauksena. Samoin veron käyttöön liittyy ongelNumero 1 | 2012
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Näkökulma:
Ketä uskoa vai uskoako ketään?
Kun talouskriisi alkoi Yhdysvaltojen asuntolainakuplasta vuonna
2008, muistan ETLA:n silloisen toimitusjohtaja Sixten Korkmanin
sanoneen, ettei tällainen skenaario hänen talousopintojensa valossa
kuulunut mahdollisten skenaarioiden joukkoon lainkaan. Hämmentävää on, että monet uskovat yhä samoihin oppeihin, niihin joiden
mukaan kriisi ei ollut mahdollinen.
Arvostettu talouslehti Financial Times julisti etusivullaan finanssikapitalismin kuolemaa ja paluuta reaalitalouteen. Ongelma oli
lehden mukaan finanssimaailmassa, joka eli omaa elämäänsä kuin
tuotantotaloudella ei olisi mitään merkitystä. Myöhempi kokemus
on osoittanut, että finanssimaailma on toistaiseksi selvinnyt kriisistä
melko kuivin jaloin ja pienillä nuhteilla, joita ovat seuranneet mahtavat
palkinnot. Financial Timesia ei siis kannattane uskoa.
Poliitikot ovat syyttäneet kriisistä lähinnä markkinoita ja toisten
maiden poliitikkoja. Tosiasiassa poliitikkojen kannattaisi syyttää
lähinnä itseään ja edeltäjiään, sillä rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen 1970-luvulta saakka on ollut mitä suurimmassa määrin
poliittinen prosessi eli poliitikkojen toiminnan tulosta, vaikka sitä
kuinka onkin yritetty perustella välttämättömyydellä, vaihtoehdotto-

muudella tai, kuten Britannian entinen pääministeri Tony Blair asian
puki, vuodenajoilla.
Tämän hetken kriisikeskustelussa Pohjois-Euroopan poliitikot
ovat varmasti mielissään, kun syy eurokriisistä on helppo vyöryttää
vastuuttomien eteläeurooppalaisten niskaan, vaikka ainakin keynesiläisestä perspektiivistä pohjoinen on hyötynyt etelän velasta.
Kotimainen pankkikriisi pankkitukineen kun näyttäytyisi selkeämmin
oman toiminnan tuloksena. Siksi en suosittaisi uskomista poliitikkoihinkaan. Pohjois-Euroopan media ei ole ollut juurikaan viisaampi,
vaan kriisi on julkisuudessakin kyselemättä ulkoistettu vastuuttomien
”toisten” eli kreikkalaisten ja muiden kriisimaiden ihmisten harteille.
Että sellainen vallan vahtikoira.
Uuden vakaussopimuksen seurauksena voi hyvin olla, että keynesiläiset lääkkeet nykykriisiin myös jäävät kokeilematta ja sama vanha
meno jatkuu, kunnes suursijoittaja George Soroksen ennakoima
laajamittainen yhteiskunnallinen levottomuus tai mahdollinen vallankumous on osa arkeamme. Se on sääli, sillä ainakin minä haluaisin
äänestämällä antaa keynesiläisille mahdollisuuden.
Edelleen vallassa olevat suuret ikäluokat saivat nauttia tai kärsiä
keynesiläisyydestä toisesta maailmansodasta 70-luvun alkupuolelle
kunnes ilmeisesti kyllästyivät. En ole katkera, mutta totean silti, että
tasan eivät käy vaihtoehdot.

Ajatus verotuksen
ja demokratian
suhteesta on
länsimaisen
demokratian
peruspilareita.

Heikki Patomäki

mia, jotka esimerkiksi Saksan liittokansleri
Angela Merkel on tunnistanut. Hänkin puhuu
parlamentin vallan lisäämisestä, jos EU:n budjetti kasvaa. Sinänsä olen sitä mieltä, että EU
tarvitsee budjetin, joka voisi olla kooltaan esimerkiksi viisi prosenttia bruttokansantuotteesta
nykyisen noin prosentin sijaan.
Ajatus verotuksen ja demokratian suhteesta
on länsimaisen demokratian peruspilareita. Esimerkiksi Yhdysvaltain itsenäistymisessä oli keskeisesti kyse ”ei verotusta ilman edustusta” -periaatteesta, jolla tarkoitettiin, että emämaa Iso-Britannia ei saa kerätä veroja, jos Yhdysvalloilla ei
ole edustusta niiden käyttämisestä päätettäessä.
20
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Tässä suhteessa EU:n budjetin kasvattaminen
ilman demokraattisen kontrollin lisäämistä olisi
eräänlainen historiallinen kummajainen.

Tulevaisuuden vaihtoehdot
Rynerin kanssa laajasti samoilla linjoilla on
Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan
professori Heikki Patomäki, joka julkaisi hiljattain kirjan Eurokriisin anatomia – Mitä globalisaation jälkeen? Kirja käy kriisiä läpi laajasti
historiallisessa perspektiivissä ja yksityiskohtaisemmin lähimenneisyyden tapahtumien valossa.
Argumentointi on vaikuttavaa muun muassa

Saksan maailmansotiin liittyvien kokemuksien
ja kriisimaille asetettujen talousehtojen vertailun
osalta.
Tyylilleen uskollisesti Patomäki ei suinkaan
jätä esitystään tilannekuvauksen tasolle vaan
esittää koko liudan konkreettisia toimenpiteitä,
joilla nykytilanteesta voitaisiin päästä ulos.
Lähtökohtana on visio, joka ei ole maantieteellisesti sidottu, mutta joka pyrkii demokratiaan
ja vakaaseen hyvinvoinnin kasvuun.
Kirjan viimeinen luku on otsikoitu ”Kohti
demokraattista globaalikeynesiläisyyttä”. Siinä
hahmotellaan uudenlaisen globaalin talouspolitiikan keskeisimmät askelmerkit. Niihin kuuluvat
esimerkiksi uusi kansainvälinen reservivaluutta
tai maailmanvaluutta, velkasovittelumekanismi,
jonka avulla valtioiden velkoja voidaan arvioida
ja tarvittaessa kohtuullistaa, globaalit verot ja
niistä erityisesti valuutanvaihtovero, kasvihuonepäästövero ja asekauppavero, sekä globaalin
kokonaiskysynnän sääntely ja ylläpitäminen
valtioiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten
toiminnan demokraattisen kontrollin avulla.
Patomäen visio voi päivänpoliittisesta näkökulmasta olla liiankin lavea ja kauaskantoinen,
kansallisvaltiotodellisuuden ja poliittiset realiteetit hylkäävä. Nykyistä kriisiä ja sen hoitoa
katsellessa ei kuitenkaan voi välttyä ajatukselta
nykyjärjestelmän perustavanlaatuisista valuvioista. Siksi tällaisia visioita tarvitaan ja olisi
hienoa kuulla niitä joskus myös poliittisten
päättäjien esittäminä.
Mikko Sauli

SHINNYGOGO
DONKEYHOTEY

Toisenlainen
velka on

MAHDOLLINEN
Talousuutisten huomionkohteena ovat
alati Euroopan velkaantuneet valtiot
samalla, kun tuntuvasti suuremman
velkataakan kanssa painiskeleva Japani
ei näytä herättävän kummempaa
huolta, kirjoittaa Jari Sihvola.

Pilakuva istuvasta pääministeristä Yoshiko
Nodasta. Noda on vakuutellut ratkaisevansa
talousongelmat.
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ISADO

Jeni ja velka
kelpaavat markkinoille
Velan kolminkertaistuminen kahdessa vuosikymmenessä ei ole nostanut velanhoidon kuluja
läheskään niin voimakkaasti, kuin voisi luulla.
Valtion veloistaan maksamat korot ovat pienentyneet voimakkaasti vuosien saatossa. 1990-luvulla valtio maksoi korkoa kuutta prosenttia,
kun taas viime vuosina lukema on ollut lähellä
puoltatoista.
Matalakorkoinen velka on perustunut kansalaisten laajaan säästämishalukkuuteen, mikä
lisää finanssipääoman saatavuutta. Väestön
ikääntyessä säästöaste on kuitenkin laskemaan
päin. Nykytilanteessa harhana voi olla, että valtio saisi jatkossakin halpaa lainaa kotimaastaan,
mihin koko kansantalouden toiminta on jo kauan perustunut.

Ikääntyvä väestö on iso ongelma Japanissa.

K

ylmän sodan aikana Japanin talouskasvu oli tunnetusti koko maailman
voimakkainta. 1980-luvun loppuun
asti kantanut buumi päättyi kuitenkin lopulta, minkä jälkeen maa alkoi
velkaantua ripeästi, eivätkä hallituksen yritykset ruokkia talouskasvua julkisella rahankäytöllä ole johtaneet kummoisiin tuloksiin.
Vuoteen 2009 mennessä oltiin jo siinä pisteessä,
että valtionvelkojen korkojen maksuihin kului
noin neljännes verotuloista velkojen matalasta
korkoasteesta huolimatta, ja tämän vuoden
aikana velan osuuden bruttokansantuotteesta
on arvioitu kipuavan lähelle 230 prosenttia.
Maailman valtioista kyseinen lukema on suurempi vain Zimbabwessa.
Kansalaisten keskimääräinen elintaso Japanissa on toki yhä korkealla, vaikkakin sosiaalisissa
indikaattoreissa on tultu jonkin verran alaspäin.
Keskiluokka on kahden “menetetyn vuosikymmenen” aikana supistunut selvästi. 14 prosenttia lapsista kasvoi vuoden 2010 tilaston mukaan köyhyydessä. Luku on vauraiden maiden korkeimpia.
Viime vuoden keväällä iskivät maanjäristys
ja tsunami, jotka ovat tuoneet omat rasitteensa
finanssipolitiikkaan tuhon jälkien siivoamisen ja
jälleenrakennuksen kautta. Ydinvoiman käyttöä
on vähennetty Fukushiman voimaloiden käytöstä poistumisen lisäksi, ja epävarmuus energian
riittävyydestä ja energiapolitiikan sekava tilanne
luovat talouteen lisää kysymysmerkkejä.
Valtio on kutsunut kansalaiset mukaan energiatalkoisiin pyytämällä heitä vähentämään säh22
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kön käyttöä. Luonnontuhon jäljiltä myös kansalaisten kulutusinto ja yritysten investointihalukkuus näyttävät jääneen entistäkin alemmas.
Tänä vuonna Japanin talous kutistui hallituksen
lukujen mukaan 1,3 prosentin vuosivauhtia.
Budjettivajeella alkaa maassa olla jo pitkät
perinteet, plussalla julkinen talous oli viimeksi
vuonna 1992. Verotulojen on annettu hiipua samalla, kun julkisessa varainkäytössä ei ole pihtailtu. Kovasti valtion rahaa on syönyt maan rakennusteollisuus, doken kokka, jonka piirissä työskentelee noin kuusi miljoonaa ihmistä. Kriitikot
ovat pitäneet useita rakennusprojekteja tarpeettomina. Toinen suuri rahareikä on ollut maatalous,
jonka työllisyyttä on pyritty ylläpitämään runsain
tukiaisin, vaikka sektorin osuus maan bruttokansantuotteesta on vain prosentin luokkaa.
Valtio ei näytä saavan rahankäyttöään kuriin,
vaikka verovaroin kuitataan enää vain puolet
maan vuosittaisesta budjetista. Sosiaalimenot
tulevat kasvamaan noin biljoonan jenin (vajaan
kymmenen miljardin euron) vuosivauhtia.
Taustalla on väestön ikääntyminen.
Miksi tämä ongelma vaivaa juuri Japania? Yhdeksi tärkeäksi tekijäksi on ehdotettu maan tapaa
palkita työntekijät ennemminkin työvuosien kuin
heidän ansioidensa perusteella. Monet saattavat
lykätä naimisiinmenoa ja samalla myös lasten
hankkimista. Ulkomaalaista työvoimaa, jolla voitaisiin paikata ikääntymisongelmaa, ei maahan
ole virrannut eikä ole tavatonta törmätä kuvauksiin, joissa japanilaista yhteiskuntaa pidetään
ksenofobisena. Maahanmuutto on vähäistä.

Sosiaalimenot
tulevat kasvamaan
vajaan kymmenen
miljardin euron
vuosivauhtia.
Taustalla
on väestön
ikääntyminen.

Japani joutunee kuitenkin lainaamaan tulevaisuudessa rahansa ulkomailta ja sopeutumaan
samalla kansainvälisempään korkotasoon. Tällöin budjettia on laitettava tiukempaan kuriin,
ja talouden piristyttäminen valtion rahankäytöllä tulee yhä vaikeammaksi, mikä voi osaltaan
lisätä velkakriisin uhkaa. Velan matalat korot
ovat kielineet velkakirjojen ostajien luottamuksesta maan maksukykyyn, mutta luottamus tuskin on ehtymätön luonnonvara.
Vaikka monet kuvailevat valtion velkakirjojen
markkinoita kuplaksi, ei velkataakka ole aiheuttanut vielä suurempaa huolta maailmalla. Luottoluokitusyhtiö Moody’s pudotti elokuussa Japanin
AA3-luokasta AA2-luokkaan, joskin se samalla
mainitsi maan tilanteen olevan tällä hetkellä
stabiili. Jeniin on kohdistunut viime aikoina
niin paljon kysyntää ulkomailta, että keskuspankki on joutunut jarruttelemaan sen liiallista

arvonnousua.
Lisäksi todettakoon, että vaikka valtio on
syvästi veloissa, on sen kansalaisilla ja yrityksillä paljon varallisuutta käytössään. Maan vaihtotase on ollut plussalla viimeiset 30 vuotta lähes
yhtäjaksoisesti, sen yritykset myyvät ja investoivat ulkomaille, ja kansalaisilla on dollareissa
mitaten 20 000 miljardia säästössä. Usein yritykset panevat voittonsa investoinnin sijasta säästöön. Näin ollen pankeilla on paljon finanssipääomaa, jonka ne investoivat yhä turvallisina kohteina pidettyihin valtion velkakirjoihin
muun tyyppisen lainaamisen sijaan.
Jotkut ovat vähätelleet Japanin valtionvelkaa
viitaten siihen, että yli puolet siitä on valtion
laitosten sisäistä. Pitkällä aikavälillä tämä sisäinen velka – bruttovelka – on kuitenkin oleellisin
velkaantumisen mittari, koska valtionlaitosten
kuten sosiaaliviraston ottama velka liittyy nii-

Muutokset odottavat tekijäänsä
den käytännön toimista juontuviin sitoumuksiin, joten tuota velkaa ei voi mitätöidä lopullisesti vain vetämällä se takaisin.

Pääministerit vaihtuvat
– vaihtuuko politiikka?
Japanin poliittista järjestelmää pidetään jähmettyneenä siitä huolimatta, että lähes 55-vuotinen
Liberaalidemokraattisen puolueen valtakausi
päättyi elokuun 2010 vaaleissa. Poliitikkojen
moititaan hukkaavan aikaa valtakamppailuihinsa tärkeämpien asioiden kustannuksella. Maan
johtoon noussut Japanin demokraattinen puolue ei ole lähtenyt tekemään suurta muutosta
talouspolitiikkaan. Demokraattien ensimmäinen
pääministeri Yukio Hatoyama erosi viime vuoden kesäkuussa. Hän ajatteli, että verouudistus voi odottaa seuraavia parlamenttivaaleja eli

Poliittisen järjestelmän kyvyttömyys käydä käsiksi kasaantuviin ongelmiin pahentaa tilannetta. Japanin keskuspankissa toiminut ja nyttemmin rahoitusyhtiö JP Morganin Japanin osaston
pääekonomistina työskentelevä Masaaki Kanno
syyttää maan mediaa siitä, ettei se kerro ihmisille totuutta taloustilanteen vakavuudesta. Maan
kansantalous tarvitsisi laajempia talouden rakenteellisia muutoksia sekä reaalituotantoon että
finanssipuolelle tuottavuuden nousun ja
talouskasvun palauttamiseksi.
Eräs merkittävistä ongelmista, josta usein
puhutaan Japanin yhteydessä, on yritysten huonona pidetty hallinnointi. Tuottavuuden kohentaminen vaatisi hallinnointikoodin uudelleenarviointia. Valtion omistajuus yrityksissä on
pientä eikä siis selitä ilmiötä, joskin yhden näkemyksen mukaan valtion puuttuminen maan
sisäisille rahoitusmarkkinoille hidastaa oleellisesti tarpeellisia muutoksia yritysten johdossa.

SASHA VASKO

Poliittisen
järjestelmän tilasta
kertoo jotain se,
että nykyinen
pääministeri on
sarjassaan kuudes
viiden vuoden
sisällä.

vuoteen 2013.
Viime elokuussa virkaan astunut tuorein
pääministeri Yoshiko Noda on puolestaan
vakuutellut saavansa julkisen rahankäytön
kuriin ja nostavansa veroja. Maan verotusjärjestelmä ei toimi erityisen hyvin, esimerkiksi yritysveroa maksaa firmoista vain kolmannes. Sen lisäksi, että suurten muutosten
linjoista on ollut vaikea päästä sopuun, kartetaan laajempia muutoksia ilmeisesti siksi,
että niiden pelätään lietsovan paniikkia.
Poliittisen järjestelmän tilasta kertoo jotain
se, että nykyinen pääministeri on sarjassaan
kuudes viiden vuoden sisällä.
Mikäli Japanin tilanne ei ratkea hallitusti,
voidaan joutua odottelemaan muutamia
vuosia. Niiden kuluessa valtion velanhoitokulut nousevat jonkin kriittisen pisteen
ylitse, kun verotulojen ja budjettivajeen
suhde huonontuu riittävästi. Velanhoidon
kustannukset nousevat deflaation edetessä
samaan aikaan, kun säästöaste pienentyy
väestön ikääntyessä. Talousviisaat pohtivat, miten kauan Japanin pankit ja eläkerahastot jaksavat ostaa valtion pienituottoisia velkakirjoja.
Japani on Yhdysvaltojen tavoin velkaantunut etupäässä omassa valuutassaan.
Tällöin uhkana ei ole maksukyvyttömyys, vaan
kriisin sattuessa valtio voi alkaa painaa rahaa.
Rahan painamisen vaarana on deflaation muuttuminen rajuksi inflaatioksi valuutan arvon
romahtaessa.
Japanin talousmalli on vientivetoinen, ja globaalin talouden näkymät ovat synkät. Japanin
talouden terveydellä on merkittävä vaikutus
maailmantalouteen. Suorempana seurauksena
Japanin ongelmista voi muille valtioille olla esimerkiksi globaali korkotason nousu rahan kysynnän kasvaessa, mikäli Japani alkaa markkinoida velkakirjojaan ulkomaille.

Valokuvauksen pioneeri Kodak on yksi
vaikeuksiin ajautunut japanilaisyhtiö. Sillä
on ollut vaikeuksia sopeutua digitaaliseen
maailmaan.

Jos uudistuksiin tartutaan, valtion suojelua
nauttivien taloussektoreiden liberalisoiminen ja
altistaminen ulkomaiselle kilpailulle on selvästi
yksi toimenpide, johon poliitikot saattavat ryhtyä. Esimerkiksi maatalouden liberalisoinnista
onkin jo puhuttu, mutta kaupanesteiden purkua
aiotaan kompensoida suoria tukia lisäämällä.
Kokonaisveroaste maassa on edelleen varsin
alhainen, vaikka verojen nostamiselle olisi päteviä syitä. Tällä hetkellä kaavaillut suunnitelmat
veronkorotuksista, jotka toisivat kymmenen
vuoden kuluessa 9,2 biljoonaa jeniä, vaikuttavat
vaatimattomilta, kun otetaan huomioon, että
viime vuoden valtionbudjetti oli yhteensä 92
biljoonaa ja verotulot 42 biljoonaa jeniä.
Varsinkin oppositiossa olevat Liberaalidemokraatit ovat ehdotelleet yksityistämisiä, joiden
kohteeksi joutuisi ainakin energia-alan yrityksiä
sekä valtion tupakkafirma. Japanin poliittisessa
ilmapiirissä yksityistämisiä saattavat kuitenkin
vaikeuttaa eturyhmien suhteet poliitikoihin.
Samoin on epäselvää, uskaltavatko äänestäjistä
kilpailevat puolueet korottaa esimerkiksi kulutusveroja, kuten useat talousasiantuntijat ovat
suositelleet.
Parempi joka tapauksessa olisi – niin japanilaisille kuin koko maailmantaloudelle – että
puolueilta löytyisi vihdoin rohkeutta ottaa talouden uudistustarpeet tosissaan.
Jari Sihvola on Ytimen avustaja ja vapaa toimittaja.
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Nkosi Sikelel’ iAfrika –

JUMALA SIUNAA AFRIKKAA
Etelä-Afrikka on valoa, värejä ja vastakohtaisuuksia. Maisemaa halkovat
ylväät vuoret, tasangoilla näkee kauas. Lähempänä ihmisen muokkaamaa
maisemaa näkyvät apartheidin rakenteet: kaupunkien keskustoissa
asuvat valkoiset, hiukan etäämmällä värilliset ja kauimpana hökkelikylissä,
townshipeissä mustat, kirjoittaa Arja Alho.

J

ohannesburgin apartheid-museossa
saa pikakelauksen Etelä-Afrikan menneisyyteen ja samalla ikkunan nykyisyyden jännitteisiin. Vaikka apartheidin rikosten uhrit ovat voineet piispa
Desmond Tutun johtaman totuuskomission työn myötä kertoa kärsimyksensä ja
jakaa tuskalliset elämänvaiheensa, sorron muistijäljet ovat syvät. On vaikea ymmärtää, että oppi
valkoisen rodun paremmuudesta ja samalla värillisten ja mustien räikeästä kansalaisoikeuksien
rajoittamisesta jatkui aina 1990-luvulle asti.
Apartheid-lait kumottiin vuonna 1991. Poliittisten oikeuksien puuttumisen ohella kansalaisoikeuksien loukkaukset näkyivät kaikessa arkielämässä: asuinpaikan ja koulutusmahdollisuuksien rajaamisesta avioliiton solmimiseen. Monet
paikat olivat suljettuja värillisiltä ja mustilta.
Keväällä 1994 meluisa Etelä-Afrikka pukeutui
parhaimpiinsa ensimmäisiin yleisiin ja yhtäläisiin vaaleihin. Vaikka tyytymättömyys hitaaseen
sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen on nykyään yleistä, oli täysien poliittisten oikeuksien
saavuttaminen merkkipaalu kansakunnan ja
yksittäisten perheitten historiassa. Alkoi uuden
Etelä-Afrikan tarina.
Vaaleja edelsi prosessi, jossa eri puolueet
osallistuivat neuvotteluihin uudesta perustuslaista ja syntyi Convention for Democratic South
Africa. Perustuslaista tuli hyvin moderni, demo24
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kratiaa ja oikeusvaltiota korostava ohjenuora
monikulttuuriselle Etelä-Afrikalle. Uuden Etelä-Afrikan symboli on ehdottomasti 93-vuotias
Nelson Mandela, entinen poliittinen vanki.
Mandelan mukaan ei pidä tuntea vahingoniloa, kun on voittanut vihollisen. Suurimman
voiton hetkellä on oltava hänen mukaansa armelias. Tämä harmaatukkainen leveästi hymyilevä Madiba on luontevimmillaan lasten seurassa, jotka eivät häntä mielistele.

Mandelasta Zumaan
Presidentti Nelson Mandelan johtama ensimmäinen hallitus oli monipuoluehallitus. Sen
perintöä on elää niin kuin opettaa. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteesta ei luovuta.
Mandelan perintö on kuitenkin rapautumassa.
Ministeri Kader Asmal ennätti saattaa lähes
loppuun muistelmansa Politics in My Blood
ennen kuolemaansa kesällä 2011. Kun Thabo
Mbekistä tuli Mandelan jälkeen ANC:n puheenjohtaja ja samalla käytännössä Etelä-Afrikan presidentti, innostunut ja uuden tekemisen
ilmapiiri muuttui Asmalin mukaan. Mbeki tuli
tunnetuksi hiukan eristyneenä mutta erittäin
intellektuellina Afrikan renessanssin puolestapuhujana. Mbekin hallinnoiva tapa johtaa poliitiikkaa koettiin ongelmaksi. Kun kehityshaasteet
ovat niin valtavat kuin ne Etelä-Afrikassa ovat,

Osa politiikan
tarkkailijoista
arvelee, että ANC
on hajoamisen
partaalla, osa
uskoo satavuotisen
vapautusliikkeen
kykenevän sittenkin
kokoamaan rivinsä.

ARJA ALHO

Palvelusektori muodostaa jo kaksi kolmasosaa EteläAfrikan kansantuotteesta. Näillä maisemilla on helppo
houkutella turisteja.

tarvitaan intoa, keskinäistä kunnioitusta ja alttiutta kriittiselle keskustelulle. Mbekin johtamistyyli ei tätä sallinut. Mandelan aikainen yhdessä
tekemisen into hiipui.
Vuodesta 2009 presidenttinä on ollut Jacob
Zuma, jonka valinnalla haluttiin hakea uutta
yhteyttä puolueen jäseniin ja massoihin. Zuma
ei kuitenkaan ole puoluejohtajana ollut mikään
visionääri. Häneen kohdistuneet korruptioja raiskaussyytökset ovat päinvastoin antaneet
tilaa vallan ja aseman väärinkäytöksille muualla
hallinnossa. ANC kamppailee jatkuvasti erilaisten skandaalien kourissa.
Viime aikojen kiihkein keskustelu liittyy
ANC:n nuorisojohtaja Julius Malemaan. Maleman johtama nuorisojärjestö oli hyvin aktiivinen
presidentti Mbekin syrjäyttämisessä ANC:n
puheenjohtajuudesta. Malemaa on aiheellisesti
arvosteltu hänen huikentelevasta elämäntyylistään, lausunnoistaan niin kaivosteollisuuden
kansallistamisesta, mikä johti kaivosteollisuuden
investointien romahtamiseen, kuin ulkopoliittisista näkemyksistään. Mutta ennen muuta siksi,
että hän alkoi myös Zuman arvostelijaksi. Malema mobilisoi nuoria työttömiä mielenosoituksiin pönkittämään omia valtapyrkimyksiään.
Malema ihannoi esimerkiksi Zimbabven presidentti Robert Mugabea. Malemaa ei ANC:ssa
katsottu hyvällä. Hänen poliittinen uransa näyttää toistaiseksi olevan ohi.

ANC:n joulukuisesta kokouksesta 2012 on
silti tulossa hyvin jännitteinen. Osa politiikan
tarkkailijoista arvelee, että ANC on hajoamisen
partaalla, osa uskoo satavuotisen vapautusliikkeen kykenevän sittenkin kokoamaan rivinsä.

Mabogo dinku a thebana
– yhdessä enemmän
Etelä-Afrikka on ilman muuta Afrikan mantereen
taloudellinen suurvalta. Viiden prosentin väestöosuudella se tuottaa neljänneksen mantereen
bruttokansantuotteesta. Se on mukana G20maitten pöydässä ja nyt myös kehittyvien talouksien BRICS-ryhmässä, jonka muodostavat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina Etelä-Afrikan ohella.
Myös Etelä-Afrikan talouden taakkana on
siirtomaavallan perintö. Uuskolonialistisissa
maissa on tyypillistä, että köyhät viljelijät ovat
merkittävin yhteiskunnallinen luokka ja että
niistä puuttuu yrittävä keskiluokka. Uuskolonialistisista maista ei rahdata enää orjia muualle,
mutta sitä vastoin laillisia ja laittomia siirtotyöläisiä siirtyy halpatyövoimaksi Eurooppaan ja
muualle maailmaan. Monikansalliset yritykset
omistavat tuotantovälineet ja valtiot pääsääntöisesti maanviljelysmaan. Monet Afrikan maat
ovat juuttuneet varhaiskapitalistiseen vaiheeseen, eräänlaiseen merkantilismiin, jossa raakaaineita viedään mutta hyödyn korjaavat todelli-

suudessa monikansalliset yritykset.
Moletski Mbeki ruotii kirjassaan Architects
of Poverty merkantilistista perintöä, alhaalta
ylös rakentuvan demokratian ja keskiluokan
puutetta sekä teollisen kehityksen jälkeenjääneisyyttä köyhyyttä ylläpitävinä rakenteina, joita
osaltaan on vahvistanut apua antavien maitten
luomat demokratia- ja hallintomallit päälle liimattuina. Mbekin mukaan 40 prosenttia Afrikan
yksityisestä varallisuudesta on ulkomaisilla
tileillä sen sijaan, että kyseisen varallisuuden
avulla tehtäisiin omissa maissa investointeja
ja huolehdittaisiin taloudellisen kehityksen
edellytyksistä.
Maailmanlaajuisesti kehittyneitten maitten
talouskasvu jäänee tänä vuonna hienoisesti
plussalle, reiluun prosenttiin. Aasian maitten
talouden odotetaan kasvavan yli seitsemän ja
Afrikan noin 5,5 prosenttia. Afrikassa on sittenkin paljon mahdollisuuksia. Se on toiseksi nopeimmin kasvava talousalue maailmassa. Nuori,
yhä enemmän koulutettu väestö, nopea kaupungistuminen ja yritteliäisyyden nousu siivittävät
mantereen mahdollisuuksia. Silti myös EteläAfrikassa globaalitalouden ongelmat pysäyttivät
talouskasvun ja kasvattivat ennestään valtavaa
joukkotyöttömyyttä. Työttömyyden arvellaan
olevan noin 25 prosenttia, mustien keskuudessa
paikoitellen paljon enemmän.
Elpymistä tapahtui jalkapallon MM-kisojen
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Etelä-Afrikan tasavalta (EAT)
AS U KKAITA

50,5 miljoonaa, joista 80 % mustia,
keskimääräinen perhekoko on 3,6 henkeä

KI E LET

11 virallista kieltä, joista englannilla erityisasema

PI NTA-ALA

1 219 090 km2

HALLI NTO

Monipuoluejärjestelmään perustuva demokratia,
paikallis-, provinssi- ja kansallisen tason hallinto.
Pretoria on maan hallinnollinen pääkaupunki,
Kapkaupungissa sijaitsee parlamentti

TALOUS

Tärkeimmät tuotannon alat kaivosteollisuus,
energia- ja kuljetusala, turismi ja maatalous
myös merkittävät

RAHAYKS I KKÖ

Randi (ZAR), 1 euro on noin 10 randia.

Pretoria
Johannesburg

Bloemfontain

Cape Town

vauhdittamana vuonna 2010, jolloin päästiin
noin 2,5 prosentin kehitysuralle, vaikka odotukset kisojen suuremmasta taloudellista piristysruiskeesta jäivät täyttymättä.

Nouseva talousmahti
Etelä-Afrikka on raaka-aineviejä. Sen globaali
kilpailuetu on tulevaisuudessakin luonnonvarojen hyödyntämisessä sekä niitten laajenevassa jatkojalostuksessa. Palvelut muodostavat
silti jo kaksi kolmasosaa maan kansantuotteesta.
Black Economic Empowerment eli BEE edellyttää julkissektorille myyvän yrityksen olevan 25
prosenttisesti mustien eteläafrikkalaisten omistuksessa ja työllistävän pääasiallisesti mustia.
Ulkomaisen yrityksen on siksi käytännössä toimittava paikallisen BEE-ehdot täyttävän yrityksen kanssa. Säännös on tuonut niin hyvää kuin
pahaa. Muutamat mustat ovat voineet rikastua
säännöksen avulla ilman kovin suuria omia ponnisteluja, joka on aiheuttanut närää. Sama pätee
muista syistä myös osaan valkoisista.
Luonnonvaroiltaan rikkaan Etelä-Afrikan merkittävimmäksi kauppakumppaniksi on nopeasti
noussut Kiina. Kiina vie Etelä-Afrikkaan teollisia
tuotteita. Miltei puolet Etelä-Afrikan Kiinan
tuonnista koostuu erilaisista koneista ja laitteista, autojen osista mutta myös tekstiiliteollisuuden tuotteista. Vaikka Etelä-Afrikka ja Mauritius
edustavatkin mantereen teollistuneita maita,
Kiinan tuonti näivettää Etelä-Afrikan omaa teollisuutta, joka kehittymisen sijaan on joutunut
taantumisen uralle. Etelä-Afrikka vie Kiinaan
raaka-aineita, joitten jalostusarvo on vähäinen.
Vienti on lähes kokonaan metalleja, mineraaleja
26
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ja kemikaaleja. BRICS-maista Intialla on merkittäviä kauppasuhteita Etelä-Afrikan kanssa.
Etelä-Afrikan hallinnossa ollaan hyvin tietoisia nykytalouden rakenteiden haasteellisuudesta ja siitä kuinka tällaiset tasapainottomuudet
voivat johtaa – kuten on käynyt monessa arabimaassa – kasvavaan tyytymättömyyteen, erityisesti nuorisotyöttömyyden vuoksi, sekä hallitsemattomiin muutos- ja vallanvaihtopaineisiin.
Hallituksen talouspolitiikan linjasta on kuitenkin epäselvyyttä. Sitä suunnittelee kolme eri tahoa: valtionvarainministeriö, presidentin kanslia
ja uusi kehityksen ministeri. Vaikka julkinen talous on kunnossa, uutta dynamiikkaa tarvitaan,
jotta kehityshaasteisiin voidaan vastata.

Talouspolitiikan
uudet painotukset
Etelä-Afrikan taloudellisen kehityksen ministeriö julkaisi vuoden 2010 lopulla kunnianhimoisen talouskasvua edistävän ohjelman, jonka
keskeinen tavoite on luoda viisi miljoonaa uutta
työpaikkaa. Tätä tavoitetta tukevat valtavat
investoinnit infrastruktuuriin kuten energiaan,
kuljetukseen, kommunikaatioon, veteen ja asumiseen. Ministeriö on eräänlainen ammattiyhdistysliikkeen ja kriittisten taloustutkijoiden
vastaus globaalille uusliberalistiselle politiikalle,
jonka paineissa myös Etelä-Afrikka on.
Energia-alan investoinneissa tullaan satsaamaan vihreään talouteen, kuten aurinko- ja tuulienergiaan sekä biopolttoaineisiin. Näin arvellaan
voitavan luoda 300 000 uutta työpaikkaa. Tuoreessa valtion budjetissa esitetään hiilidioksidiveron käyttöönottoa. Etelä-Afrikan valtiojohtoinen

energiayhtiö Eskom on joutunut säätelemään
energian jakelua energian kysyntäpiikkien aikana.
Tämä kielii paitsi huonosta energiainvestointien
suunnittelusta myös liian halvasta kivihiilienergiaan pohjautuvasta tuotantorakenteesta. Kaivosteollisuudessa panostetaan myös valtion oman
kaivosyhtiön toimintaan.
Etelä-Afrikan talouskasvu perustuu pitkälti
kuluttamiseen. Tämä on ongelma, jota hallitus
yrittää ratkaista lisäämällä tuotannollista toimintaa, josta myös edellä mainitut satsaukset
ovat osa. Öljyn ja ruuan hintojen nousu ovat
nostaneet inflaatiota, joka kuitenkin finanssikriisin 11 prosentin tasosta on laskenut nyt reiluun neljään. Maan valuutta randi on hyvin
vahva. itse asiassa liian vahva. Maan keskuspankki on pitänyt ohjauskoron noin seitsemässä
prosentissa ja noudattaa tiukkaa hintavakautta
turvaavaa rahapolitiikkaa.
Etelä-Afrikan talous on kuitenkin varsin terve.
Budjettialijäämä on talousvaikeuksissa noussut
4,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta (BKT)
mutta sitä tullaan määrätietoisesti pienentämään. Julkisen velan osuus on noin 38 prosenttia BKT:sta.

Sietämätön työttömyys
Valtiovarainministeri Pravin Gordhan esitteli
vastikään vuoden 2012 budjetin parlamentille.
Hyvin poliittisen puheen ydinviestinä oli keskittyä erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseen, parantaa koulutusta ja terveydenhuoltoa
ja edistää taloudellista toimeliaisuutta helpottamalla pienyritysten verotusta mutta myös keventämällä progressiivista tuloverotusta. Veronkier-

Etelä-Afrikassa
on kaksi taloutta.
Se, josta
voidaan kertoa
tunnuslukuja.
Ja toinen, josta
ei tiedetä juuri
mitään.

toon, petoksiin ja korruptioon käydään käsiksi
kovalla kädellä.
Ministeri kiitti puheessaan ammattiyhdistysliikettä sen valppaudesta korruption paljastamisessa. Etelä-Afrikka on 54. sijalla Transparency
Internationalin vuoden 2010 vähiten korruptoituneiden maiden listalla. Seitsemässä EU:n
jäsenmaassa esiintyy Etelä-Afrikkaa enemmän
korruptiota. Vaikka ulkomaiset investoijat eivät pidä korruptiota merkittävänä epäkohtana,
ongelma on kuitenkin tunnustettu samoin kuin
vallan väärinkäyttö. Etelä-Afrikan mediassa
epäilyihin ja epäkohtiin puututaan hanakasti.
Uuden Etelä-Afrikan aikana, vajaassa 20 vuodessa köyhyyttä ei ole pystytty nujertamaan.
Työttömyys on sietämättömän korkealla ja tuloerot köyhimpien mustien ja rikkaimpien valkoisten välillä valtavat. Silti kaikista valtion menoista käytetään 58 prosenttia sosiaalisiin tarkoitusperiin. Tukea köyhissä yhteisöissä saa niin asumiseen, puhtaaseen veteen kuin sähköön. EteläAfrikan väestöstä noin kolmannes saa sosiaali-

sia tulonsiirtoja. Maksuttomia terveyspalveluita
lisätään ja koululaisista jo noin 60 prosenttia on
maksuttoman opetuksen piirissä. Nelihenkisen
perheen sosiaalinen tuki on noin 3900 randia eli
alle 400 euroa kuussa.
Hökkelikylissä ovat asiat paremmin kuin
apartheidin aikaan. Silti niitä ei enää saisi olla.
Hökkelikyliä hallitsevat sähkötolpat, joista johdot lähtevät edelleen yhtenä hässäkkänä peltimajoihin. Puhdasta vettä saa miltei kaikkialla,
saniteettitiloja on. Mutta silti lapset leikkivät
rikkinäisten tavaroitten ja lasinsirujen keskellä.
Kun kurkistaa hökkeliin sisälle, lattiaa peittää
sänky. Televisio, jääkaappi ja stereot löytyvät.
Afrikkalaiset saippuasarjat vangitsevat katsojansa niin ilmastoiduissa huviloissa kuin peltirakennelmissa. Silti joka aamu tapahtuu ihme.
Miehet ja naiset lähtevät töihin puhtaissa ja
rypyttömissä valkoisissa paidoissaan. Paitsi ne,
joilla työtä ei ole.
Etelä-Afrikassa on kaksi taloutta. Se, josta
voidaan kertoa tunnuslukuja. Ja toinen, josta

Joka aamu tapahtuu ihme: hökkelikylistä tulee
väkeä hohtavan valkoisissa asuissa.

HERKKO ESKELINEN
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Ubuntu
– olen koska me olemme
HER KKO ESKELIN EN

E

telä-Afrikan väestöstä neljä viidesosaa on mustia. Valkoisia on
vajaa kymmenys kuten myös värillisiä. Uskonnollisuuden läsnäolo ihmisten arkielämässä selittyy apartheid-ajalla: mustien omat
järjestöt olivat kiellettyjä ja uskonnollisista yhteisöistä tuli tärkeitä
mustien oikeuksien puolestapuhujia. Neljä viidesosaa väestöstä on
kristittyjä (joukossa on anglikaaneja, reformisteja, evankelis-luterilaisia
ja erilaisia karismaattisia liikkeitä), muslimeja on vajaa kaksi prosenttia.

ei juuri mitään tiedetä. Sekin on apartheidin
perintöä. Sitten on vielä valtava maahanmuutto
ja pakolaisuus, erityisesti Zimbabwesta.

Integraation puolustaja
Etelä-Afrikka on toistamiseen lyhyen ajan sisällä YK:n turvallisuusneuvoston jäsen. Maalla on
myös aktiivinen rooli Afrikan konfliktien ratkaisussa, rauhanturvaajana ja jälleenrakentajana.
Etelä-Afrikan rauhanturvaajia on tällä hetkellä
Kongon Demokraattisessa Tasavallassa ja
Sudanissa. Etelä-Afrikka on sitoutunut myös
vahvasti Afrikan Unioniin (AU) ja vuonna 2004
perustettuun Pan African Parliament -työhön
(PAP). Panafrikkalainen parlamentti kattaa
tällä hetkellä 47 Afrikan maata, joista jokaisella
on viisi edustajaa. Kymmenkunta valtiota ei
ole PAP:ssa mukana.
Etelä-Afrikka pitää tärkeänä alueellista integraatiota ja on siksi panostanut paljon SADCyhteistyöhön, joka kokoaa 15 eteläisen Afrikan
maata. Pontimena on vapaakaupan laajentaminen mutta myös muu yhteiskunnallinen kehitystyö niin lääkkeiden kuin puhtaan veden
tarjonnan suhteen.
Etelä-Afrikka hyväksyttiin BRICS-maitten
joukkoon Kiinan tuella. Nyt näyttää, että on laskun maksu aika. Turvallisuusneuvoston jäsenenä se pidättyi lokakuussa Brasilian ja Intian
28
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Kielellisesti Etelä-Afrikka on rikas. Maassa on 11 virallista kieltä.
Eniten puhutaan zulua, xhosaa ja afrikaansia. Englanti on virallisen
kielen asemassa.
Etelä-Afrikan kulttuurielämää hallitsevat musiikki ja kirjallisuus.
Etelä-Afrikan kuvataide on ollut vahvasti esillä myös Suomessa
Afrikka-aiheisissa näyttelyissä. Jazzin ja bluesin syntysijat ovat
rikastuttaneet niin maailmanmusiikkia kuin tuottaneet joukon loistavia taiteilijoita kuten Miriam Makeba, Hugh Masekela, Abdullah
Ibrahim tai Ladysmith Black Mambazo. Gospelia ei voi mitenkään unohtaa. Eräitä hämmästyttäviä asioita on, että lounashetken
kuppilassa voi keskeyttää nuorten miesten kvartetti, joka kajauttaa
oopperamusiikista traditionaaliseen afrikkalaiseen musiikkiin esityksiään a capellana järisyttävän upeasti tai että townshipin iltashowssa voi kuulla maailmanluokan musiikkiesityksiä. Nykymusiikki
liikkuu luontevasti genrestä toiseen.
Etelä-Afrikassa kustannetaan paljon kirjallisuutta muihin Afrikan
maihin verrattuna, erityisesti afrikaansiksi. Kirjojen ja lehtien lukeminen ei silti ole yhtä suosittua kuin television katsominen tai radion
kuuntelu. Englanninkielinen kirjallisuus kustannetaan Lontoossa ja
sen määrä on kasvanut nopeasti syrjäyttäen maan alkuperäkielillä
julkaistua kirjallisuutta. Nobel-palkitut J. M. Coetzee ja Nadine
Gordimer kuten myös antiapartheid-liikkeessä vahvasti mukana
olleet Breyten Breytenbach ja Andre P. Brink ovat edelleen
aktiivisia. Pinnalle on noussut palkittuja nuoria kirjailijoita sekä rajoja
ylittäviä tyylisuuntia. Antjie Krogin Country of my Skull, Begging to
be Black ja Jonny Steinbergin Three Letter Plague teokset ovat
tuoreita esimerkkejä.
Suomalaisten kannalta on kiinnostavaa, että Arto Halosen
Prinsessa-elokuva palkittiin Cape Winelands-elokuvafestivaalilla
2011 ja että dokumenttielokuvan Miriam Makebasta on tehnyt
Mika Kaurismäki.

ohella äänestämästä Syyrian vastaisista pakotteista. Etelä-Afrikka ei myöskään myöntänyt
Dalai Lamalle viisumia. Kun tähän Kiinan hännystelyyn lisätään vielä presidentti Zuman tyyli,
jota voi pitää aika reteänä, huoli Etelä-Afrikan
ulkopolitiikan linjasta on aiheellinen. Silti EteläAfrikka pitää selvää rajaa Kiinaan ja on torjunut
kiinalaisten pyrkimykset ostaa maata.

Suomi, EU ja Etelä-Afrikka
Suomen suhteet Etelä-Afrikkaan liittyvät kauppaan, kulttuuriin ja aiemmin kehitysyhteistyöhön. Kaupan suhteen Suomi vie selvästi enemmän kuin mitä sieltä tuo. Noin parillakymmenellä suomalaisella yrityksellä on tuotantoa
Etelä-Afrikassa, lähinnä kaivosteollisuudessa
ja satamissa. Etelä-afrikkalaisista toimijoista
Suomessa on merkittävin Sappi-yhtiö, joka
omistaa Lohjan Kirkniemen paperitehtaan,
mutta varmimmin Etelä-Afrikkaan törmää
Alkon viinivalikoimassa.
EU:n ja Etelä-Afrikan väliset suhteet perustuvat Trade, Development and Cooperation
Agreement -sopimukseen (TDCA). Sen tarkoituksena on yhteistyön syventäminen sekä tavaroiden, palveluiden ja pääoman kaupan laajentaminen ja vastavuoroinen vapauttaminen. Tämän
lisäksi EU:n ja Etelä-Afrikan välillä on strateginen
kumppanuus, jonka suuntaviivoista sovittiin

vuonna 2006. Se laajensi yhteistyötä rauhan ja
turvallisuuden kysymyksiin kuten myös köyhyyden vähentämiseen, demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistämiseen.
Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kehitysyhteistyö käynnistyi vuonna 1995, jolloin se
liittyi hyvin voimakkaasti uuden Etelä-Afrikan
demokratian lujittamiseen. Viimeaikaisiin kehityspoliittisiin ohjelmiin ei ole enää kuulunut
kahdenvälistä apua. Kehitysyhteistyöllä ei ole
ollutkaan rahallisesti suurta merkitystä EteläAfrikalle. Suurten tulo- ja kehityserojen vuoksi
monilla hankkeilla on silti voitu käynnistää tärkeitä yksittäisiä köyhyyden vähentämiseen tähtääviä toimia, jotka muuten hukkuisivat maan
valtavien ongelmien suohon. Suomen kehitysyhteistyöpanostuksilla on voitu edistää opetuksen ja tietoyhteiskunnan kehitystä, pienyrittäjyyttä ja ympäristöhallintoa.
Kansalaisjärjestöistä Suomi-Etelä-Afrikka
-seuralla on ollut monivuotinen pienyrittäjyyshanke mustissa köyhissä yhteisöissä. Hankkeen
aikana noin 4  000 pienyrittäjää on saanut koulutusta yritystoimintaan. Seuran hankkeesta on
koottu tietopankki, jota voidaan hyödyntää koulutuksen arvioinnissa mutta myös muussa yritystoiminnan vaikeuksien paikantamisessa.

Arja Alho

IINA SOIRI

ANC:n 100-vuotista historiaa juhlittiin tammikuussa
Bloemfonteinissa.

SATAVUOTIAS ANC
tienristeyksessä

Afrikan kansalliskongressi ANC:n menestystä pidetään Etelä-Afrikan
ulkopuolella lähes ihmeenä ja toivonkipinänä maailmassa, jossa on
verrattain vähän aiheita toiveikkuuteen, kirjoittaa Mark Waller.

A

frikan vanhimman vapautusliikkeen
ja nykyisen valtapuolueen 100-vuotista taivalta juhlittiin Etelä-Afrikassa
tammikuussa. Liikkeen pitkäikäisyyttä sosiaalisen muutoksen moottorina
niin Etelä-Afrikassa kuin kaukana
sen rajojen ulkopuolellakin on pidetty lähes
yhtä merkittävänä saavutuksena kuin vuoden
1994 apartheid-hallinnon päättymistä ja maan
ensimmäisen demokraattisesti valitun hallituksen muodostamista.
Etelä-Afrikan ”ihme” on nähty paljolti yhden
miehen, Nelson Mandelan, kautta. Mandelan
henkilöön ja persoonallisuuteen pohjautuva

selitys tarjoaa lohdullisen harhakuvan siitä, että
historiaa tekevät poikkeukselliset yksilöt ja että
jopa kylmän sodan banaalissa, pikkumaisen
kansallishenkisessä ja ristiriitojen piinaamassa
ilmapiirissä oli edes yksi sankari, joka nousi
kirkkaasti ylitse muiden.
Mandela itse on aina välttänyt tällaisen
myyttisen kuvan luomista ja saanut häntä ihailevat toimittajat turhautumaan kuvailemalla
itseään vain joukkuepelaajaksi ja yhdeksi jäseneksi ANC:n yhteisössä. Mandela ja muut
ANC:n vanhemmat johtajat kutsuvat usein
ANC:tä ”kodikseen” ja elämänsä pysyväksi
kiintopisteeksi.

Näyttää siltä, että harva puolueen jäsen tai
edes Etelä-Afrikan ulkopuolella oleva toimija
osaa kiinnittää huomiota tähän yhteisölliseen
piirteeseen. Oikeastaan, päinvastaisesti Euroopassa ja lännessä laajemminkin, ANC:n poliittisia yhteenliittymiä pidetään epäsuorasti jopa
epäilyttävinä, etenkin liikkeen noustua maan
johtoon.

Vallanpitäjien tyyssija
Oltuaan 18 vuotta valtapuolueena ja saavutettuaan vaihtelevia tuloksia mustaa enemmistöä
sortaneiden apartheidin ja vuosisatojen euroopNumero 1 | 2012
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Omilta kovaa kritiikkiä
ANC:n johtajia ja jäseniä ei huolestuta vain
korruptio. Tammikuun 100-vuotispäivää ja vuoden lopulle sijoittuvaa 53:tta kansalliskokousta
edeltäneet analyysit paljastivat pahimman kritiikin nousevan puolueen omista riveistä.
Esimerkiksi puoluesihteeri Gwerde Mantashe
30
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Pelkkää korruptiota
ja keskinäistä
vallanjakoa?

varoitti raivokkaasti urakeskeisyyden ja korruption tuomasta tuhosta ellei ANC onnistuisi palauttamaan arvoon demokraattisen yhteisön luonnettaan. Nopeakin vilkaisu puolueen internetsivujen mielipidepalstalle näyttää keskustelun organisaation tilasta olevan kaukana tyytyväisestä.
ANC:n politiikan pääpaino aina valtaan nousemisesta lähtien on ollut ”kansallisessa poliittisessa vallankumouksessa”, johon on liittynyt
myös läheinen yhteistyö ammattijärjestöliike
Cosatun sekä kommunistisen puolueen kanssa.
Termiä ”kansallinen poliittinen vallankumous”
ei käytännössä koskaan käytetä Etelä-Afrikan
mediassa, vaikka sen aikoinaan julisti Mandela
yhdessä vuoden 1994 demokraattisen läpimurron ydinryhmän kanssa.
Thabo Mbekin presidenttikausi päättyi
vuonna 2008 pitkälti siksi, ettei hänen katsottu
edistäneen kansalliselle demokraattiselle vallankumoukselle tärkeitä asioita ja vielä vähemmän
apartheidin jälkeen luodun perustuslain takaavia yhteisöllisiä oikeuksia. Mbekin omituinen
päähänpinttymä lisäksi aiheutti kymmenientuhansien HIV/AIDS -potilaiden tarpeettoman
kuoleman, kun hän eväsi heiltä ARV-lääkityksen vedoten siihen, että koko HIV/AIDS -epidemian tarkoitus oli edelleen alistaa ja nöyryyttää afrikkalaisia.
On vaikea keksiä toista valtapuoluetta tai
-liikettä, joka olisi ollut valmis vastaavaan itsekritiikkiin kuin ANC viime vuosina. Puolueen
vastustajat kuitenkin kuvailevat sitä parantumattoman joustamattomaksi ja monoliittiseksi.
Tämä siitä huolimatta, että puolue jämäkästi
puolustaa toimeenpano- ja tuomiovallan erillään pitämistä ja on suostunut sekä ulkopuolisen kritiikin kohteeksi että oikeusprosesseihin,
esimerkiksi katastrofaalista 2000-luvun alun
HIV/AIDS -hoitopolitiikkaa koskien.

Mustat mukaan maan
kehittämiseen
Ymmärtääkseen ANC:tä liikkeenä on syytä katsoa sen alkuvaiheisiin ja niihin muutoksiin, joita se kohtasi vapautusliikkeenä. Monella tapaa
tammikuussa 1912 perustettu ANC oli jatkoa
järjestäytyneelle kolonialismin vastustamiselle,

joka sai alkunsa jo 1800-luvun alkupuolella,
kun afrikkalaiset organisaatiot pyrkivät vastustamaan lohduttomia elinoloja sekä brittien ja
buurien suorittamia maiden pakkolunastuksia.
Samaan aikaan ANC:n perustajat edustivat
uudenlaisia, koulutettuja afrikkalaisia, jotka olivat hyötyneet kristillisten lähetyssaarnaajien antamasta koulutuksesta. Tässä uudessa väessä
oli opettajia, toimittajia, saarnaajia, lakimiehiä
sekä perinteisiä mutta uudistusmielisiä johtajia.
Heitä tuli ympäri koko Etelä-Afrikkaa ja he järjestäytyivät vastustamaan kolonialismin laajentumista ja vakiintumista. Heidän tavoitteensa
oli luoda uudenlainen afrikkalainen identiteetti,
mikä jo ajatuksena oli vallankumouksellinen
tuohon aikaan.
ANC:n perustamista edelsi 1870 alkanut
valtava kolonialismin aalto – tietynlainen globalisaation ja kapitalismin leviäminen, jonka mahdollisti teknologian nopea kehittyminen. Tähän
edistyksen ilmapiiriin sekoittui myös ajatus länsimaisen modernismin pohjautumisesta valistuksen arvoihin.
Afrikkalaiset suljettiin sekä modernismin että
valistuksen ulkopuolelle. Tätä ANC:n ensimmäiset johtajat pitivät erikoisuutena, joka täytyi
korjata. Mitä he eivät ymmärtäneet, oli imperialismin ristiriitainen luonne, johon kuului niin
modernismi kuin barbaarisuuskin. Tässä poliittisessa ilmapiirissä ANC:n alkutaipaleen tehtäväksi jäikin, ei suinkaan heitä sortaneen järjestelmän purkaminen vaan toivo siitä, että afrikkalaiset pääsisivät osaksi tätä järjestelmää eikä
heitä suljettaisi kansalaisuuden ulkopuolelle
uudessa, buurisodan jälkeisessä Etelä-Afrikassa.
Vaikka alkuvaiheen ANC:n tavoitteet olivat
rajoitettuja, organisaatio loi pohjan myöhemmin
kehittyneille radikaaleille voimille, jotka kasvoivat vapautusliikkeeksi. Ensimmäisistä johtajista
ja jäsenistä lähtien ANC toi julki ja protestin
kohteeksi kasvavan kansalliseen enemmistöön
kohdistuvan rodullisen sortamisen.
Esimerkkinä sorrosta voi nimetä vuoden 1913
maaoikeuslain, jonka nojalla 87 prosenttia afrikkalaisten hallussa olleista maista siirrettiin valkoiselle vähemmistölle, kasvavan mustien ja
valkoisten erottelun ja passilain, joka määräsi
mustat olemaan tietyssä paikassa tiettyyn
aikaan työntekoa varten. Tällaisesta keskittymisestä rodulliseen sortamiseen sai alkunsa jaettu
kansallinen suru.
ANC:n toinen perustavaa laatua oleva läpimurto oli vastustaa kapeakatseista heimoajattelua ja korvata se jaetulla afrikkalaisella identiteetillä. Myöhemmin valkoisen vähemmistön
apartheid-hallinto käytti hajota ja hallitse
-politiikassaan hyväkseen niitä kulttuuri- ja
kielieroja, joita eri kansanryhmien välillä oli.
Jopa slummeissa alueet jaettiin erikseen xhosille,
zuluille, ja niin edelleen.
ANC:n alusta asti harjoittamasta heimolinjojen häivyttämisestä ja inklusiivisen avoimesta
suhtautumisesta kansalliseen identiteettiin tuli
yksi sen hienoimmista ja kauaskantoisimmista
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palaisen kolonialismin tuhojen korjaamisessa,
ANC on nyt tienristeyksessä. Etenkin köyhissä
slummeissa ja maaseutualueilla, joissa työttömyys on pahimmillaan jopa 70 prosenttia,
ANC:stä on tullut ainoa vaikutusväylä, joka
vetää puoleensa niitä ihmisiä, jotka haluavat
saada vaikutusvaltaa ja mahdollisuuden kivuta
parempaan elämään.
Palveluiden ja töiden puute sekä ala-arvoiset
asuinolosuhteet köyhissä yhteisöissä aiheuttavat
vihaa, joka suuntautuu valtapuolueen korruptoituneisiin virkamiehiin. Termiä ”kilpailuttajat”
on alettu käyttää kuvaamaan hallituksen loismaista kilpailutuspolitiikkaa ja termistä onkin
tullut yleinen haukkumasana ANC:n paikallistason toimijoille.
Etelä-Afrikan tiedotusvälineitä ja monia liberaaleja kansalaisjärjestöjä kuuntelemalla voi
saada sellaisen kuvan, että ANC on täynnä
pelkkää korruptiota ja keskinäistä vallanjakoa.
Tällaiset näkemykset pohjautuvat osittain valkoisen vähemmistövallan aikaan, jolloin yleisesti ajateltiin, että mikä tahansa hallinto mustien
käsissä olisi tuhoon tuomittu.
Ajattelutavasta käytetään nimitystä ”enemmistövallan vastustaminen”. Sen perusajatuksiin
kuuluu käsitys siitä, että menneisyyden virheistä huolimatta asiat hoidettiin vähemmistön johdolla paremmin. Perustelut näille ajatuksille
haetaan muiden Afrikan maiden osin epäonnistuneista tarinoista. Toisaalta antipatiaa ANC:tä
kohtaan perustellaan sillä, että se toimii vapautusliikkeen aikaisten lupauksiensa vastaisesti.
Tämän näkemyksen mukaan ainoaa rehellistä
poliittista toimintaa harjoittavat ANC:n alajaostojen aktivistit, jotka kohdistavat toimensa yhteiskunnallisiin epätasa-arvoisuuksiin leimaten
hallituksen toimintaa.
ANC:n, tai pikemminkin puolueen tilasta
aidosti kiinnostuneiden johtajien ja aktivistien,
näkökulmasta tässä jatkuvassa kritiikissä unohtuu se, mistä ANC:ssä todella on kysymys,
miten puolue on kehittynyt ja kuinka se näkee
Etelä-Afrikan muutosprosessin.
Niin kansallinen kuin paikallishallintokin
taistelee korruptiota vastaan jokapäiväisessä
työssään. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii koko
Limpopon provinssin aluehallinnon asettaminen
kansallisen hallituksen suoran tarkkailun alle
jatkuvan korruption ja huonon hallinnon takia.
Tällaisten vakavien ja tuloksellisten toimien
luulisi todistavan hallituksen olevan tosissaan
korruption kitkemisessä. Korruptio on aina ollut
pahinta siellä, missä siihen ei puututa eikä siitä puhuta.

Voittoon kampanjoiden kautta
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Moni asia on Etelä-Afrikassa kehittynyt valtavasti apartheid-hallinnon
päätyttyä 1994. Tomaattisato voi olla hyvä, kuten näillä viljelijöillä,
mutta koulutuksessa ja terveydenhuollossa on maaseudulla vielä
paljon parannettavaa. Ja taloudessa valtaa käyttävät edelleen valkoiset.

ANC on
kyennyt myös
itsekritiikkiin.

edistysaskelista jopa vapautusliikkeille maailmanlaajuisesti. Monessa maailmankolkassa
voitaisiin yhä hyötyä tällaisesta asenteesta.

Vapauden peruskirja
perustuslakina
Toinen ANC:n saavutuksista oli sen arvojen
mukaisen kristillisen liberalismin muuttaminen
keskusteluksi yleismaailmallisista ihmisoikeuksista. Tällainen ajattelu tuli myöhemmin laajemmassa mittakaavassa esiin esimerkiksi Yhdistyneitä Kansakuntia luotaessa.
ANC ankkuroi keskustelun aikanaan siihen
puoli-kolonialistiseen kontekstiin, jossa EteläAfrikka eli. Valkoinen vähemmistöhallinto
oli osittain Lontoossa, osittain hallinnollisina
buurivallan keskuksina Etelä-Afrikassa. Tätä
todellisuutta kuvattiin termillä ”erityislaatuinen
kolonialismi”.

Keskustelu universaaleista ihmisoikeuksista
alkoi ANC:n alkuajoista ja jatkui 1940-luvun
kampanjoissa, vuoden 1955 Vapauden peruskirjassa ja on näkyvissä myös vuoden 1996
perustuslaissa sekä Bill of Rights -kansalaisoikeuksien julistuksessa.
ANC:n vastustajien käymän yksinkertaistavan väittelyn yksi valitettava seuraus on ollut
se, että perustuslaki nähdään ensisijaisesti liberaalina asiakirjana, joka hädin tuskin varjelee
yksilönoikeuksia. Tämä tulkinta perustuslaista
on pahasti virheellinen, koska tarkemmin luettuna perustuslaki ja Bill of Rights alleviivaavat
yhtäläisiä oikeuksia ja myös toimivat välineinä
jatkuvalle radikaalille edistykselle. Sellaisenaan
perustuslaki sopii hyvin yhteen niiden yhtäläisten oikeuksien periaatteiden kanssa, joita ANC
on vaalinut vuosikymmeniä aina liikkeen alusta
saakka. Tämä yhteensopivuus ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että puolueen pitäisi nyt hellittää
otettaan asiassa ja antaa perustuslain vain ohjata toimintaa. Monien puolueen jäsenten mielestä täytyy pyrkiä tekemään enemmän, jotta
nämä oikeudet toteutuvat vuoden 1955 Vapauden peruskirjan (Freedom Charter) hengessä.
Tämä asiakirja, ehkä enemmän kuin mikään
toinen ANC:n tuottama dokumentti, laadittiin
yhteistyössä maan eri yhteisöjen kanssa ja
lopulta hyväksyttiin Kliptownissa pidetyssä
avoimessa kansankokouksessa. Vapauden
peruskirjan pääkohdissa korostetaan, että
Etelä-Afrikka ja sen vauraus kuuluu kaikille
sen asukkaille ja että asuminen, koulutus,
terveydenhuolto ja kulttuuri kuuluvat kaikille
yhdenvertaisesti.
Asiakirjasta tuli niin ANC:n kuin muunkin
vapautusliikkeen epävirallinen perustuslaki ja
siihen vedotaan edelleen arvioitaessa hallituksen toimeliaisuutta tai toimettomuutta näiden
asioiden parantamisessa.

Täytyy muistaa, ettei ANC ilmestynyt tyhjästä
ja kasvanut itsekseen vaan se hyötyi monista
tärkeistä kampanjoista ja taistoista. Esimerkkinä
mainittakoon passilain vastainen kampanja ja
ammattiyhdistysliikkeen kamppailu työntekijöiden oikeuksista. ANC:n vuoden 1952 tottelemattomuuskampanja oli liikkeen ensikosketus
maanlaajuiseen massakampanjointiin. Sen menestys perustui paljolti aikaisempaan passiivisen vastustamiseen ja ammattiyhdistysliikkeen
lakkotoimiin.
ANC:n nuorisoliiton muodostaminen Nelson
Mandelan ja Walter Sisulun toimesta lisäsi vahvasti väkivaltaista kampanjointia 1940-luvun
loppupuolelta alkaen. Tässä liike hyötyi läheisistä suhteistaan niin kommunistiseen puolueeseen
kuin ammattiyhdistysliikkeeseen. ANC:n kasvusta ja toiminnan muutoksista maksettiin hinta
liikettä repivinä väittelyinä ja vastustuksena.
Mandelan ja monien muiden mielestä ANC:n
olisi pitänyt aloittaa aseellinen toiminta apartheidhallintoa vastaan jo kauan ennen kuin varsinainen aseellinen siipi, Umkhonto we Sizwe, perustettiin vuonna 1961 passilainvastustajiin kohdistuneen joukkomurhan ja sitä seuranneen ANC:n
toiminnan kieltämisen jälkeen.
Helposti kaikki tämä historia unohtuu, kun
turhaudumme köyhien alueiden kelvottomiin
asuinoloihin, veden ja sähkön puutteeseen ja
siihen valtavaan kuiluun, joka vallitsee julkisen
ja ylellisen yksityisen terveydenhuollon välillä.
ANC:tä kritisoidaan jatkuvasti näistä puutteista
samalla unohtaen, että se on onnistunut tarjoamaan miljoonille ihmisille huomattavasti paremmat palvelut ja elinolosuhteet kuin mitä he
sietivät ennen vuotta 1994. Sama pätee terveydenhuoltoon ja koulutukseen.
Slummeissa ja köyhillä maaseutualueilla
koulutuksen taso on edelleen täysin riittämätön,
mutta monissa kouluissa resurssit ovat jo paremmat kuin aiemmin. Alimitoituksesta huolimatta
julkisten sairaaloiden tilanne on parantunut
uusien laitteistojen ja henkilöstön lisääntyneen
määrän ja pätevyyden ansiosta. Ongelmana
on vain se, ettei tämäkään riitä.
Muutos on ollut paikoin valitettavan hidasta,
toisaalla taas hyvinkin dynaamista. Tilannetta
voisi kuvata jatkuvana rajankäyntinä positiivisten ja negatiivisten tekijöiden ristivedossa.
Negatiivisiin tekijöihin lukeutuu se, että vain
poliittinen valta on ANC:llä ja eduskunnalla –
taloudellista valtaa käyttää edelleen pääsääntöisesti valkoinen vähemmistö, joka saa näin kohtuuttoman paljon vaikutusvaltaa.
ANC:n kulkiessa kohti vuoden lopun kansalliskokousta, on ilmassa epävarmuus siitä, kuinka
pureutua Etelä-Afrikan todellisuuteen ja kohdata
nopeasti kasvavat ongelmat.
Mark Waller on johannesburgilainen vapaa toimittaja.
Englanninkielisestä alkuperäistekstistä The ANC at 100
kääntänyt Niina Riekkinen.
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Etelä-Afrikan ontuvat

Afrikan maat eivät halua Etelä-Afrikkaa poliittiseksi johtajakseen.
Näin voi päätellä äänestystuloksesta, jolla estettiin Etelä-Afrikan
ehdokkaan Nkosazana Dlamini-Zuman valinta Afrikan Unionin
johtoon, arvioi Helvi Kolehmainen.

A

ddis Abebassa Etiopiassa tammikuun
lopussa pidetyssä kokouksessa ei
Unionin johtoon saatu tosin ketään
muutakaan. Myöskään toinen ehdokas, istuva puheenjohtaja gambialainen Jean Ping ei saanut taakseen
äänestyksissä vaadittavaa kahden kolmasosan
enemmistöä. Niinpä Unioni on aika kummallisessa tilanteessa seuraavaan, heinäkuussa pidettävään kokoukseen asti.
Etelä-Afrikka tavoitteli Unionin johtopaikkaa
melkoisella melulla. Ehdokkaan puolesta lobattiin kuukausia etukäteen ja myös presidentti
Jacob Zuma käytti kaiken arvovaltansa saadak-
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seen Afrikan valtioiden tuen Dlamini Zuman
valinnalle – presidentti Zuman entinen vaimo
muuten.
Etelä-Afrikan hallitus on arvostellut Afrikan
Unionia heikkoudesta Afrikkaa koskevien konfliktien ja maanosan etujen ajamisessa. Pingia
on pidetty lännen nukkena, joka on antanut erityisesti Ranskan vaikuttaa AU:n asioihin. Niinpä Etelä-Afrikan tavoitteena on ollut saada järjestön johtoon vahva, itsenäinen puheenjohtaja,
joka panisi asiat järjestykseen ja estäisi maanosan ulkopuolisten tekijöiden painostuksen
Unionin päätöksenteossa.

Etelä-Afrikka rikkoi
AU:n perinteen
Afrikan Unionin johdossa on perinteisesti ollut
maanosan jonkun pienen maan edustaja. Tällä
menettelyllä on estetty vahvojen talousmaiden
keskinäinen kilpailu, jonka voittajan on pelätty
saavan liian vaikutusvaltaisen aseman Afrikan
sisällä. Kilpailijoina on pidetty Etelä-Afrikan lisäksi Nigeriaa, Keniaa sekä varsinkin aikaisemmin myös Egyptiä ja Libyaa. Tätä periaatetta
Etelä-Afrikka nyt ryhtyi rikkomaan.
Etelä-Afrikalla on jo tähän saakka ollut erittäin vahva asema Afrikan valtioiden joukossa.

Etelä-Afrikalla
on paljon valtaa,
sillä alueen maista
monet ovat erittäin
riippuvaisia EteläAfrikan talouden
voimasta.

Afrikan agenda
oli Mbekin politiikkaa
Etelä-Afrikan ulkopolitiikka on vuodesta 1994
lähtien ollut ennen kaikkea Nelson Mandelan
kauden varapresidentin ja sittemmin maan presidentin Thabo Mbekin luomus. Hän kehitti
maalle niin kutsutun Afrikan agendan, jossa
Etelä-Afrikan ulkopolitiikan keskiössä oli Afrikka. Hän puhui paljon Afrikan kehityksestä,
maanosan renessanssista ja loi mm. Afrikan
maiden infrastruktuuriohjelman Nepadin.
Maan nykyisen hallituksen virallinen ohjelma
noudattelee paperilla samoja periaatteita, mutta
monien asiantuntijoiden mukaan kansalliset intressit ovat aikaisempaa enemmän pinnassa. Tosin tällä hetkellä ei näytä olevan täyttä selvyyttä
siitä, kuka ulkopolitiikkaa johtaa. Kun nyt on
haettu motivaatiota Etelä-Afrikan pyrkimykselle
päästä Afrikan Unionin johtoon, selityksiä on
ollut useita.
Yksi selitys on se, että Etelä-Afrikka halusi
ehdokkuudellaan luoda siltaa niin kutsuttujen
Francophone- ja Anglophone-maiden välille ja
siten vähentää entisten eurooppalaisten kolonialistien vaikutusta Afrikan politiikkaan. Francophone-ryhmällä on perinteisesti ollut vahvat
siteet Ranskaan ja Anglophone-ryhmällä IsoBritanniaan. Yritys päättyi kuitenkin päinvastaiseen tulokseen ja ehkä entistä suurempaan
jakautumiseen Unionin sisällä.
Toinen selitys on, että Etelä-Afrikka yritti
kampanjallaan korjata imagoaan, joka Afrikan
sisällä on saanut säröjä erityisesti Norsunluurannikon ja Libyan konfliktien käsittelyissä.

Norsunluurannikon vuoden 2010 presidentinvaalien sekavassa tilanteessa Etelä-Afrikka ajoi
aluksi kantaa, jonka mukaan Laurent Gbagbon
ja Alassane Quattaran vaalitulos oli ratkaisematon. Se joutui kuitenkin taipumaan Unionin
enemmistön kantaan, että Quattara oli voittanut
vaalit. Tätä tulosta ajoi erityisesti Nigeria.
Afrikan Unionin Peace and Security Council
hyväksyi viime vuoden maaliskuussa rauhanomaisen ratkaisun mallin Libyan konfliktissa.
Kannanotto toimitettiin myös YK:n pääsihteerille tiedoksi. Kuitenkin Etelä-Afrikka kannatti
YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä, että Naton koneiden sallitaan mennä Libyaan tukemaan siviilien turvallisuutta ja elämää. Kaikki
Afrikan maat eivät Etelä-Afrikan kannanottoa
hyväksyneet. Etelä-Afrikka selitti äänestyskäyttäytymistään sillä, että tässä vaiheessa AU:lta
ei (Pingin johdolla) tullut selkeää kannanottoa
puolesta eikä vastaan. Myöhemmin maa kritisoi
voimakkaasti Naton pommituksia, joiden avulla
Muammar Gaddafi syrjäytettiin.
Näiden tapausten jälkeen Etelä-Afrikka on
painokkaasti puhunut Afrikan ulkopuolisten
valtioiden puuttumisesta Afrikan valtioiden konflikteihin. Norsunluurannikon tapauksessa
arvostelun kohteena on ollut erityisesti Ranska
ja Libyan kofliktissa Yhdysvallat, Englanti ja jälleen Ranska. Epäilemättä nämä kokemukset
ovat saaneet Etelä-Afrikan ajamaan vahvempaa
Afrikan Unionia Etelä-Afrikan johdolla.

Profiilin nostoa
ja sisäpolitiikkaa

IIKKA SAUNAMÄKI

Se kuuluu ainoana Afrikan valtiona G20:een ja
on jäsenenä Brasilian, Kiinan ja Intian mukana
kehittyvien talousmahtien ryhmässä BRICS:ssa
sekä IBSA:ssa. IBSA on aikaisempi Brasilian,
Intian ja Etelä-Afrikan kehitysyhteistyöjärjestö.
Etelä-Afrikka on lyhyen ajan sisällä edustanut
kaksi kertaa Afrikkaa YK:n turvallisuusneuvostossa ja hakee parasta aikaa neuvoston pysyvän
jäsenen paikkaa.
Maa on ollut välittäjänä useissa Afrikan konflikteissa, erityisesti Ruandassa, Zimbabwessa
ja Sudanissa. Zimbabwen presidentin Robert
Mugaben kanssa välit eivät tällä hetkellä ole
kovin lämpimät, sillä Zuma on ollut edellistä
presidenttiä Thabo Mbekia tiukempi Zimbabwen vallanjakokysymyksessä. Eteläisen Afrikan,
SADC:n alueella Etelä-Afrikalla on joka tapauksessa paljon valtaa, sillä alueen maista monet
ovat erittäin riippuvaisia Etelä-Afrikan talouden
voimasta. Vaikutusvaltaa on siis ennestään jo
paljon.

Mutta ulkopolitiikka on aina myös sisäpolitiikkaa ja niin väitetään tässäkin tapauksessa
olleen. Hallitus tarvitsi jonkin näyttävän manööverin osoittaakseen aloitteisuutta myös ulkopolitiikassa.
Maan ulkoministeri Maite Nkoana-Mashabane
on presidentti Zuman lisäksi ollut erittäin aktiivisesti lobbaamassa Dlamini-Zumaa AU:n johtoon.
Pahat kielet kertovat, että kyse on ollut paljolti
ulkoministerin oman profiilin nostosta; profiili ei
ole erityisen korkea tähän mennessä ollut. Hänen
sanotaan myyneen presidentille idean tämän entisen vaimon ehdokkuudesta. Tämän sanotaan
sopineen presidentille oikein hyvin.
Nkosazana Dlamini-Zumalla on nimittäin erittäin vankka asema ANC:n sisällä ja hallituksen
piirissä. Hän on entinen pitkäaikainen ulkoministeri presidentti Mbekin kaudella ja tällä
hetkellä hän on sisäministeri. Dlamini-Zumaa
pidetään hallituksen parhaana ministerinä, joka
lyhyessä ajassa pani korruptoituneen ja tehottoman sisäministeriön asiat kuntoon. Kun ANC:n
sisällä on jakautumaa joko presidentti Zuman
puolesta tai vastaan, hänen entistä vaimoaan
pidetään jopa mahdollisena kompromissiratkaisuna tulevassa ANC:n presidentin vaalissa ensi
joulukuussa. Ainakin hänellä katsotaan olevan suuret mahdollisuudet ANC:n kärkikuusikkoon ja varapresidentiksi siinä tapauksessa, että
nykyinen varapresidentti Kgalema Motlanthe
haastaa Zuman ANC:n vaalissa ja voittaa vaalin. Käytännössähän ANC:n presidentistä tulee
myöhemin myös maan presidentti.
Istuvalle presidentille olisi siis ehkä ollut aika
mieluista nähdä potentiaalinen kilpakumppani
pois kotimaiselta areenalta kaukana Etiopiassa.
Eri asia sitten on, lähteekö Dlamini-Zuma kilpailemaan minkäänlaisesta asemasta entisen aviomiehensä vastaehdokkaana. Dlamini-Zuman
mahdollista lähtöä AU:n byrokraatiksi pidetään
mediassa menetyksenä Etelä-Afrikalle. Eli kuten
Mail & Guardianin kolumnisti Nikiwe Bikitsha
3. 2. 2012 asian ilmaisee: Me tarvitsemme Dlamini-Zumaa enemmän kuin AU. Tai kuten Palesa
Morudu 31.1.2012 Business Dayssa sanoo:
Dlamini-Zuma hukkaa aikaansa AU:ssa; miksei
hän saman tien pyri Etelä-Afrikan presidentiksi.
SADC on kuitenkin jo ehtinyt nimittää
Dlamani-Zuman uudelleen ehdokkaakseen
AU:n johtoon.
Helvi Kolehmainen on vapaa toimittaja, joka asuu osan
vuodesta Etelä-Afrikassa.
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Esa Väliverronen

Kirjoittaja on Helsingin
yliopiston viestinnän
professori ja mediatutkija,
joka on toimittanut muun
muassa kirjan Journalismi
murroksessa.

Kuka pelastaisi

JOURNALISMIN?
JOURNALISMIN

kuolemaa on povattu jo vähintään parinkymmenen vuoden
ajan. Yliopistoissa on pidetty konferensseja ja bisnesväen
keskuudessa seminaareja, sanomalehtiä on lopetettu ja
toimituksia supistettu.
Pelastajiakin on tarjottu: kansalaisjournalismia, sosiaalista mediaa, crowdsourcingia tai kannattamattoman laatujournalismin siirtämistä rikkaiden säätiöiden kustannettavaksi. Viimeisen vuoden
aikana pelastajaksi on nostettu iPad ja
muut tabletit. Monien mielestä ne ovat sanomalehdille viimeinen mahdollisuus tienata uutisten tekemisellä ja julkaisemisella. Verkossa julkaistuista uutisista kun
ei haluta maksaa ja paperilehtien lukijat
alkavat olla eläkkeellä.
Tähänastiset kokeilut tablettijournalismista ovat varovaisen lupaavia. Parhaimmassa tapauksessa se tuo helpon ja toimivan käyttöliittymän sekä uudenlaisia tapoja tehdä journalismista entistä kiinnostavampaa. Löytävätkö muutkin kuin teknofriikit ja maksukykyinen eliitti tablettijournalismin, löytyykö maksullisille digilehdille
riittävästi tilaajia? Vai ovatko sanomalehtien
kustantajat menettäneet jo pelin yhtä pahasti kuin musiikkiteollisuus?
Sanomalehden tekijöitä ei käy kateeksi
teknologisen myllerryksen keskellä. Kukaan
ei tiedä, mihin tekniikkaan tai formaattiin kannattaa sitoutua. Useat lehdet luottavat Applen iPadiin ja muiden tablettikoneiden omistajat jäävät ulkopuolelle. Apple ottaa oman siivunsa tablettilehtien myynnistä.
Toiset pyrkivät julkaisemaan lehteään avoimessa ympäristössä, josta kaikki tablettien
omistajat voivat ladata maksullista sisältöä. Financial
Times irtautui Applesta ja näyttää onnistuneen. Esimerkki
ei silti kelpaa yleistettäväksi, sillä erikoislehti on eri kuin
yleissanomalehti.
Paljon riippuu siitä, millä hinnalla sanomalehdet myyvät
tablettitilauksia. Toistaiseksi digitaaliset lehdet ovat kalliita,
eivätkä houkuttele vaihtoon.

JOURNALISMIN

kriisistä puhuttaessa talous on
kuitenkin vain yksi puoli ja sanomalehdet vain yksi osa journalismia. Lisäksi amerikkalaisen sanomalehdistön kriisistä ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä Suomeen. Sitä paitsi Suomessa sanomalehtien julkaiseminen näyttää olevan monille
mediataloille edelleen kannattavaa bisnestä,
ainakin maksetuista osingoista päätellen. Tulosta on tosin puristettu väkeä vähentämällä ja kirjoittamalla avustajasopimuksia uusiksi.
Viime vuosina toimittajille tehdyt kysely- ja
haastattelututkimukset ovat melko karua luettavaa: enemmän töitä vähemmällä väellä, vähemmän itsenäisyyttä, valmiin tavaran lapiointia uutistehtaassa – näin hiukan kärjistäen.
Nuoria toimittajia tutkinut Erja Kolari havaitsi hieman hätkähdyttävän tuloksen: yli kaksi kolmannesta vastaajista ei uskonut enää tulevaisuudessa työskentelevänsä toimitustyössä.
Toimitusten väen vähennykset, pätkätyökulttuuri ja freelancerien heikkenevät sopimukset
ovat antaneet nuorille toimittajille karun käsityksen alan tulevaisuudesta. Kun tähän lisätään
alan roima ylikoulutus ammattikorkeakouluissa,
johon vasta viime aikoina on puututtu, toimittajan työ ei enää näytä samalta unelma-ammatilta kuin ennen. Vaikka yliopistoissa alan opintoihin riittää vielä pyrkijöitä entiseen tapaan.
’Life is a pitch’, kiteyttää brittiläinen mediatutkija Rosalind Gill. Alan slangista tutun
ilmauksen voisi ehkä suomentaa ’elämä on
myyntipuhe’. Pitchaus tarkoittaa rahoittajille
pidettävää esittelyä ja myyntipuhetta, jolla
vaikkapa tv-dokumentin tekijä yrittää saada
ohjelmaideansa tuotantoon. Tulevaisuuden toimittajan pitää olla joustava, riskejä pelkäämätön ja yrittäjähenkinen ammattilainen, joka
osaa myös myydä itseään.
Vai olisiko tulevaisuus sittenkin kansalaisjournalismissa,
vakiintuneiden mediatalojen ulkopuolella? Tuskin pelkästään. Pieni on kaunista, mutta uhkana on journalismin painuminen yhteiskunnan marginaaliin. Journalismin pelastajilla on edelleen kysyntää.

Suomessa
sanomalehtien
julkaiseminen
näyttää olevan
monille mediataloille edelleen
kannattavaa
bisnestä, ainakin
maksetuista
osingoista
päätellen.
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Tulo- ja terveyserojen
KUOLETTAVA LIITTO

Suomi on tulo- ja terveyserojen perusteella
luokkayhteiskunta. Suurituloiset suomalaiset
saavat enemmän ja parempaa hoitoa
kuin köyhät. He ovat terveempiä ja elävät
vanhemmiksi kuin pienituloiset. Suomi on
tässä OECD-maiden kärkeä – kuten
tuloerojen kasvun nopeudessakin.

T

uloerojen repeämistä Suomessa ei
kiistä enää kukaan. Suuret tuloerot
uhkaavat talouskasvua. Myös terveyserot ovat meillä edelleen suuret ja
jopa kasvaneet viime vuosina. Terveyserot ovat vaivanneet suomalaista terveydenhuoltoa pitkään. Ne liittyvät ikään, sukupuoleen ja asuinalueeseen. Mutta erityisesti ne
johtuvat sosiaalisista tekijöistä. Työssäkäyvät
saavat huomattavasti parempia terveyspalveluja
kuin työvoiman ulkopuolella olevat.
Eriarvoisuuden syynä on suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, joka lisää terveyseroja sen
sijaan että kaventaisi niitä. Työterveyshuollon palvelujen saatavuus on nimittäin parempaa kuin
kunnallisten terveyskeskusten. Terveyskeskuksiin
jonottavat, ilmaisen työterveyshuollon ulkopuolelle jäävät työttömät, kotiäidit ja eläkeläiset. Myös
terveyspalvelujen saatavuudella on suora yhteys
terveyseroja kaventavaan politiikkaan.

Ikä, sukupuoli ja asuinpaikka
Vuonna 2003 suomalaisten miesten elinajan
odote oli 75,1 ja naisten 81,8 vuotta. Ero on
edelleen kansainvälisesti merkittävä. Noin kolmannes työikäisistä sairastaa jotain pitkäaikaista sairautta, kun taas eläkeikäisistä enemmän
kuin kaksi kolmasosaa. Myös koetulla terveydellä ja toimintakyvyn heikkenemisellä on suora
yhteys ikään: terveys on sitä huonompi, mitä
vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Esimerkiksi
dementia, erilaiset kasvaimet, tuki- ja liikuntaelinten sekä verenkiertoelinten sairaudet ovat
yleisempiä vanhimmissa ikäryhmissä, kun taas
nuorten parissa niitä ei esiinny juuri lainkaan.
Monet terveysongelmat ovat yhtä yleisiä nuorilla ja vanhoilla kuten esimerkiksi mielenterveysongelmat ja tapaturmat. Sitä vastoin infektiotaudit ja allergiat ovat yleisempiä nuorilla ja lapsilla. Hätkähdyttävintä on, että itsemurha on 75

vuotta täyttäneiden miesten, ikäluokan kokoon
suhteutettuna, kuolemansyynä yleisempi kuin
yhdessäkään nuoremmassa ikäluokassa.
Sukupuolten välinen suhteellinen kuolleisuusero on suurimmillaan 20 – 29 vuoden iässä, jolloin
miesten kuolleisuus on yli kolminkertainen naisiin verrattuna. Tämä suuri ero selittyy ennen
muuta tapaturmista ja väkivaltakuolemista kun
taas myöhemmin syynä ovat sepelvaltimotaudit
ja erityisesti alkoholiperäiset taudit, keuhkosyöpä
ja itsemurhat. Alkoholin käytön ja tupakoinnin
on arvioitu olevan syynä noin puolessa miesten
ja naisten elinajanodotteiden erosta. Terveydenhuollon suuri ratkaisua odottava kysymys on
miten ottaa esille päihteiden käyttö ja niitten
yhteys koettuihin terveysongelmiin.
Alueelliset erot kuolleisuudessa ovat edelleen
merkittävät. Lännessä eletään pidempään kuin
idässä. Pohjois-Karjala projekti on ollut menestys ja muuttanut kuvaa alueellisista terveysNumero 1 | 2012
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eroista ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista. Pohjois-Karjalan sydäntautikuolleisuuden
lasku alle puoleen 1970-luvun alun tasosta on
valtava saavutus ja kelpaa malliksi kroonisten
tautien ehkäisyssä yleisemminkin. Elintasoerojen kaventuessa myös sairastavuuden alueelliset
erot kaventuvat. Sosiaalisten tekijöitten merkityksen korostuessa terveyserot tulevat siirtymään suurten kaupunkien sisälle.

Sairauksien sosiaaliset
syy-yhteydet
Sosiaaliryhmien väliset kuolleisuuserot ovat
Suomessa lähes kaikkiin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen suuret.
Myös sairastavuuserot ovat jyrkät. Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset
ja eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä
kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulu-

Matala tulotaso
on yksi
tärkeimmistä
mielenterveyden
häiriöille
altistavista
tekijöistä.
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tuksen saaneet. Korkea-asteen koulutuksen saaneet miehet voivat odottaa elävänsä terveenä
peräti 10,9 vuotta ja naiset 8,4 vuotta pitempään
kuin enintään perusasteen koulutuksen saaneet.
Erot ovat erityisen jyrkkiä väkivaltaisissa
kuolemansyissä, hengityselinten sairauksissa
ja runsaaseen alkoholin käyttöön liittyvissä taudeissa sekä miehillä myös keuhkosyövässä.
Tupakointi ja ravinto ovat merkittäviä kuolleisuuserojen selittäjiä.
Terveydenhuoltojärjestelmä on kärjistänyt
kuolleisuuseroja. Terveys 2005 tutkimuksen
mukaan ohitusleikkauksia on tehty yleisemmin
ylemmille toimihenkilöille kuin työntekijöille,
vaikka sepelvaltimotauti on selvästi tavallisempi
työntekijöillä. Myös akuutin sydäninfarktin
hoito on ollut tehostetumpaa väestön suurituloisimpaan kolmannekseen kuuluvilla kuin
pienituloisilla.
Merkittävä tosiasia on, että sosiaalisten
tekijöiden aiheuttamat erot kuolleisuudessa
ovat jyrkimmillään noin 30 – 40 vuoden iässä,
jolloin esimerkiksi työntekijäammateissa toimivien kuolemanvaara on noin 2,5-kertainen ylempiin toimihenkilöihin verrattuna. Iän karttuessa
suhteelliset kuolleisuuserot kapenevat, mutta absoluuttiset erot kasvavat vielä eläkeiässäkin. Terveyserot periytyvät niin kuin köyhyyskin.
Terveys 2000 -aineistoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin kotitalouden alhaisen tulotason merkitystä mielenterveyden häiriöiden
esiintyvyydelle. Matala tulotaso on yksi tärkeimmistä mielenterveyden häiriöille altistavista tekijöistä. Siihen liittyy usein myös syrjäytyminen
työelämän ulkopuolelle. Diagnosoituja masennus- tai ahdistuneisuushäiriöitä esiintyi pienituloisista 14 prosentilla, keskituloisista 10 prosentilla ja hyvätuloisista 7 prosentilla. Miehillä
matalaan tulotasoon liittyvä riski mielenterveyden häiriöön verrattuna hyvätuloisiin oli lähes
kolminkertainen, naisilla kaksinkertainen.
Terveyseroilla on yhteys myös siviilisäätyyn,
työllisyyteen ja äidinkieleen. Erityisesti työttömyys lisää alttiutta sairastua ja aiheuttaa erityisesti mielenterveyden ongelmia. Myös kuolleisuus on työttömien keskuudessa keskimääräistä
suurempi. Etenkin nuorilla pitkäaikaistyöttömyys johtaa helposti yleisempään syrjäytymi-

seen ja siitä seuraaviin terveysongelmiin. Maahanmuuttajien korkea työttömyys ennakoi
etnisen taustan merkityksen kasvamista, kun
terveyseroja seuraavan kerran arvioidaan.

Terveysohjelma ei toteudu
Suomen kansallinen Terveys 2015 -ohjelma kirjoitettiin vuonna 2001. Sen keskeisiä tavoitteita
on vähentää terveyseroja siten, ”että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen
asema paranevat”.
Sosiaaliryhmien välisen eron kaventaminen
edellyttäisi voimakasta yhteiskunnallista näkemystä tuloerojen kaventamiseksi ja köyhyyden
vähentämiseksi. Kun myös työmarkkinat ovat
muuttuneet pysyvästi, työllisyyden edistämisen
mantraan ei voi luottaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uudenlaista hyvinvointipolitiikkaa.
Mitään ehdotusta ei kannata torjua saman tien,
ei edes perustuloa.
Tärkeintä on huolehtia julkisen terveydenhuollon laadusta ja saatavuudesta. Suomalaiset
ovat aina arvostaneet hyvää julkista terveydenhuoltoa. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan 80 prosenttia kansalaisista antaa hyvän
arvosanan perusterveydenhuollon palveluille.
Julkisen terveydenhuollon tilan merkittävä
parantaminen terveyserojen vähentämisen strategiassa on tuskin mahdollista yksityisten palvelujen, mukaan lukien työterveyshuollon, kasvattaessa koko ajan osuuttaan. Pohjoismaiseen
tasoon verrattuna terveyskeskuksissa on tuhannen lääkärin vaje.
Turkulainen terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilä tiivistää:
– Terveyspalveluiden tarjonta on luovutettu
markkinavoimien vietäväksi, kun samalla julkinen järjestelmä vain vikisee. Suuret kaupalliset
terveysalan yritykset ovat kasvottomien ulkomaalaisten omistuksessa ja niiden kassakaapit
ovat veroparatiisissa.
Arja Alho
Piirrokset: Scott Lewis, The Noun Project (sairaanhoitaja),
The Noun Project (ambulanssi, potilas)

Terveysbisnes veroja
kiertämässä

Terveyspalveluissa
vallitsee laiton tila

Helsingin yliopiston henkilöstöjärjestöt vetosivat helmikuussa rehtori Thomas Wilhelmssoniin, että yliopiston johto miettisi, sopiiko
pörssiyhtiö Mehiläinen Oyj yliopiston 8 700 työntekijän työterveyshuollon järjestäjäksi. Yhtiö on useasti voittanut urakasta järjestetyn
kilpailutuksen.
Kyse ei ole Mehiläisen tarjoaman hoidon tasosta, vaan siitä, että
yhtiön muu toiminta rikkoo räikeästi niitä periaatteita, jotka on kirjattu
Helsingin yliopiston uuteen strategiaan. Siinä yliopisto pyrkii tuntemaan ja kantamaan osansa ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä, tukemaan kestävää kehitystä ja osallistumaan kriittisesti ja itsenäisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Nyt on sellaisen keskustelun paikka. Ruotsalaisen Ambea-konsernin osana Mehiläinen on konsernilainsäädännön porsaanreikiä
käyttämällä minimoinut Suomeen maksamansa verot. Vuonna 2010
se maksoi veroa vain 0,9 % liikevoitosta. Ambea-konsernin omistaa
kaksi ruotsalaista riskipääomayhtiötä. Konsernin yhtiöt pannaan
lainaamaan toisiltaan suuria rahasummia huikealla korolla, jolloin
ne voivat vähentää korkomenonsa liikevoitostaan. Kaikki on ehkä
laillista, muttei oikeudenmukaista! Se on harmaata taloutta. Tuskin
muutkaan terveysbisnesfirmat ovat sen kummempia.
Tämä veronkierto on osa globaalitalouden sinnikästä pyrkimystä
käyttää hyväksi kansallisvaltioiden lainsäädännön porsaanreikiä, ja
henkilöstöjärjestöt haluavat käynnistää kriittistä yhteiskunnallista
keskustelua terveysbisneksen etiikasta, josta näyttää puuttuvan
yhteiskuntavastuu.
Aloite on otettu vastaan positiivisesti. Rehtori Wilhelmsson
ottanee maaliskuun lopulla asian esille yliopiston hallituksessa,
mutta juristina hän korostaa, että todennäköisesti sopimukselle ei
voida tehdä mitään ennen kuin se parin vuoden päästä umpeutuu.
Henkilöstö toivoo, että seuraavalla kierroksella yliopisto ainakin
asettaisi tarjousten tekijöille ehdoksi sen, että ne maksavat veronsa
Suomeen ja toimivat edes jossakin määrin läpinäkyvästi.
Henkilöstö ei tietenkään ole mukana tarjouskilpailujen järjestelyissä, mutta se toivoo Helsingin yliopiston ottavan jatkossa kantaa
siihen, sopiiko veroja kiertävä yritys sen yhteistyökumppaniksi.
Tällainen veronkierto merkitsee suoraviivaisesti sitä, että julkiselta
vallalta jää saamatta sille kuuluvaa rahaa. Osa siitä kiertäisi mutkan
kautta myös yliopistojen tuloiksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän H US:n
toimitusjohtaja Aki Lindén arvioi Lääkäripäivillä tämän vuoden alussa terveyskeskusten toiminnan huonontuneen dramaattisesti.
– Suomalaisista 80 prosenttia asuu alueilla, joissa ei saa vastaanottoaikaa kahteen viikkoon. Tilanne on de facto laiton, vaikka
lainsäätäjä ei ole tietenkään tarkoituksella ajanut tilannetta tällaiseksi, arvostelee Lindén.
Hänen mielestään terveyskeskuksia ei pidä päästää näivettymään, vaan uudistaa niitä. Lindén pitää ongelmien syinä muun
muassa terveydenhuollon ulkoistamista, yksityistämistä ja kansainvälisten pääomasijoittajien vahventu-nutta panosta sekä kuntien
raharatkaisuja valtio-ohjauksen vähentymisen myötä. Lindén puhuu
uudesta hype-alasta, it-kuplan kaltaisesta ilmiöstä, joka sai vauhtia
erityisesti Paula Risikon ministerikaudella.
– Kun lapsen on aika mennä kouluun, ei voida ajatella, että vanhemmat joutuisivat viemään lapsen yksityiseen koulun, jos julkisella
puolella ei ole tilaa. Terveydenhuollossa tämä on jo arkipäivää.
Siihen on totuttu etenkin hammashuollossa.
Lindén muistuttaa, että kun terveydenhuollon kehittämisessä
oli Etelä-Suomen palveluiden kehittämisen vuoro, tuli lama ja
alistuttiin henkisesti hyväksy-mään yksityisten hoitopalveluiden
järjestelmä. Nousukauden tultua syntyy yleensä työpaikkoja,
mutta meillä kävi toisin.
Uutta rahaa Lindén kaipaa terveydenhuoltoon 1–1,5 miljardia
euroa. Kun Suomen kehitystä verrataan OECD-maihin, Suomi on
rahoituksessa asukasmäärään suhteutettuna kolmen miljardin euron
rahoitusvajeessa. Pääministeri Jyrki Kataisen johtama hallitus tuskin löytää tarvittavia rahoja budjettiriihessään. Lindénin mielestä
juustohöyläperiaate on realistisin, joskaan ei miellyttävin vaihtoehto
tässä tilanteessa.
Oili Alm
Piirros: Betovarg Jabib, The Noun Project

Tapani Kaakkuriniemi on Helsingin yliopiston henkilöstön pääluottamusmies.
Piirros: Red River College, The Noun Project
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SUOMI KUULUU

Helsinki

energiatuotannon itäblokkiin
Tallinna

Ydinvoiman ympärillä kuohuu jälleen itänaapurissa.
Venäläinen aikakauslehti Vlast uutisoi helmikuun alussa,
että joulukuun lopulla Murmanskin telakalla tapahtunut
tulipalo sattui ydinsukellusveneessä, jossa oli ydinkärkiä.
Tapahtuma sisälsi suuren ydinonnettomuuden riskin,
Markku Sippola arvioi.

S

amoihin aikoihin Venäjän valtion
ydinvoimayhtiö Rosatom ilmoitti,
että se aikoo kaivaa Suomenlahden
rannalle Sosnovyi Boriin haudan
ydinjätteille. Vaikka Sosnovyi Borissa
sijaitsevan Green World -ympäristöjärjestön puheenjohtaja Oleg Bodrov varoittaakin hankkeeseen liittyvistä ympäristöriskeistä,
Suomen Säteilyturvakeskuksessa sitä tervehditään varovaisen positiivisesti.

Länsi-Eurooppa vastustaa
Euroopan ydinvoimarakentaminen oli pitkään
pysähdyksissä Tshernobylin vuoden 1986 onnettomuuden jälkeen, kunnes vuonna 2002 Suomen eduskunta antoi Teollisuuden Voimalle
(TVO) luvan voimalan rakentamiseen Olkiluotoon. Suuntaus jatkui vuonna 2010, jolloin hallitus esitti jälleen uusien ydinvoimalupien saajiksi TVO:ta ja Fennovoimaa. Niiden sijoituspaikoiksi tulevat Olkiluoto ja Pyhäjoki.
Maaliskuun 2011 Fukushiman onnettomuuden jälkeen Länsi-Euroopassa Ranskaa lukuun
ottamatta ydinvoiman vastustus voimistui. Saksa, Sveitsi ja Belgia ilmoittivat reaktorien sulkemisesta. Itävalta, Ruotsi ja Italia ovat jo aiemmin estäneet kansanäänestyksellä uusien reaktorien rakentamisen.
Jos ajatellaan Länsi-Eurooppaa, suomalaisten
käyttäytyminen on poikkeuksellista, mutta ItäEurooppassa tilanne on toinen. Venäjällä Sosnovyi Borissa rakennetaan neljän uuden reaktorin
edestä ydinvoimaa ja lisäksi kahdelle muulle on
olemassa poliittinen siunaus. Kaliningradiin
rakennetaan parhaillaan yhtä reaktoria ja toisen
38
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rakentamisesta on tehty päätös. Valkovenäjän
hallitus on päättänyt rakentaa kaksi uutta reaktoria. Liettuan Ignalinasta lopetettavan kahden
reaktorin tilalle aiotaan rakentaa kaksi uutta.
Reaktorien käyttöiän jatkaminen on myös itäeurooppalainen piirre. Sosnovyi Borissa neljälle
30 – 40 vuoden ikäiselle reaktorille on annettu
jatkoaika, tosin alennetulla teholla. Kuolan niemimaalla Polarnye Zorissa sijaitsevalle kolmelle
reaktorille on myönnetty jatkoaika. Liettuan
Ignalinassa tosin suljettiin kaksi reaktoria
Euroopan unionin vaatimuksesta.
Voidaan siis päätellä, että Suomi on parhaillaan yhdentymässä energiantuotannon osalta ItäEurooppaan. Suomalaiset ovat yllättävällä tavalla
omaksuneet slaavilaisen suuruuden mentaliteetin, jossa entisen Neuvostoliiton ideologian mukaan vallitsee vahva usko ihmisen kykyyn kahlita luonnonvoimia ja ydinreaktioita.
Kuvaan kuuluu myös historiallisen muistin
lyhyys. Tshernobylin onnettomuudesta on vain
25 vuotta, mutta Venäjällä tällainen aika vaikuttaa iäisyydeltä. Yhdysvaltain Harrisburgin
(1979), Tshernobylin ja Fukushiman onnettomuuksilla on ollut kauaskantoisia ja lopullisia
vaikutuksia länsimaiden, muun muassa naapurimme Ruotsin, poliittisiin päätöksiin. Mutta
Suomessahan Fukushiman kaltainen onnettomuus ei voi olla mahdollinen.

Itäblokki tuottaa,
Länsi-Eurooppa kuluttaa
Suomen linkkejä itänaapuriin vahvistetaan myös
ydinenergian siirrossa. Tästä osoituksena on
Suomenlahden pohjaan rakennettava kaapeli.

Kaapeliverkoston
avulla länsimaat
ulkoistavat
ydinvoiman riskit
itäblokkiin.

Monilta on jäänyt huomaamatta, että viime
vuoden joulukuun 4. päivänä Sosnovyi Borissa
pidettiin ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA)
yleinen kuuleminen, joka koski niin kutsuttua
”kaapeliprojektia”. Sosnovyi Borissa toimivan
Green World -järjestön puheenjohtajan Oleg
Bodrovin mukaan YVA:a tarvitaan vedenalaiselle kaapelille, jolla viedään Sosnovyi Boriin valmistuvista reaktoreista sähköenergiaa Viipuriin.
Viipurista sähköä viedään ilmeisesti olemassa
olevan korkeajänniteverkon välityksellä Suomeen.
Kaapelin on määrä olla valmis vuonna 2014.
Mutta ei kaapeleiden vetäminen tähän lopu.
Fingrid vahvisti viime vuoden lopulla voimalinjaansa Kaakkois-Suomessa Lappeenrannasta
Joroisiin. Tällä se pyrkii parantamaan pääkaupunkiseudun sähkönsaantia Kaakkois-Suomen
paperiteollisuuden supistuksista vapautuvalla

SUOMI

Viipuri

Suomenlahti

Pietari
Sosnovyi Borin ykkösydinvoimala

Sosnovyi Borin kakkosydinvoimala
(rakenteilla)
Ust-Lugan satama

VENÄJÄ
VIRO

Yllä olevassa kuvassa osoitetaan merikaapeliyhteydet
ydinvoimalla tuotetun energian siirtämiseksi Suomeen,
Ruotsiin ja muun muassa Saksaan. Oikealla olevat mustat
kolmiot viittaavat toimiviin, valkoiset päätöstä odottaviin,
keltaiset rakenteilla oleviin, vihreät pysäytettyihin tai
purettuihin ja punaiset ydinvoimaloihin, joiden ikää
on jatkettu.

energialla. Sama kaapeli on kuitenkin Viipurista
tulevan sähköjohdon maantieteellinen jatke.
Paitsi että venäläinen ydinenergia tulee vahvistamaan Suomen sähkönsaantia, maat ovat
yhteisellä asialla sähkönjakelussa Eurooppaan.
Tänä vuonna valmistuva kaapeli vie sähköä
Ruotsiin ja suunnitelmissa on myöhemmin viedä sähköä Keski-Eurooppaan, kun ydinvoimasta
luopuva Saksa tarvitsee korvaavaa energiaa.
Sama hiljaisuudessa valmisteltu YYA-sopimus
koskee myös Rosatomin Kaliningradiin ja ValkoVenäjälle valmistuvia voimaloita. Niidenkin
tuottamaa sähköä on aikomus viedä länteen.
Nyt myös Puola on asettumassa osaksi energiantuotannon itäblokkia: se ilmoitti helmikuussa,
että maahan rakennetaan 3 000 MW:n ydinvoimala vuoteen 2020 mennessä.
Tällä tavoin länsimaat ulkoistavat ydinvoiman riskit itäblokkiin. Vastapainoksi blokin
maat uskovat saavansa itselleen sammon –
kansantaloudelle lähes ilmaiseksi rahaa taikovan esineen. Tässä skenaariossa Suomi muuttuu myös energiaomavaraisesta maasta energian
viejäksi Venäjän ja Kazakstanin tapaan.

Uusi konsensus
Suomalaiset rakastavat konsensusajattelua,
koskipa se milloin suomettumista, hyvinvointivaltiota tai ydinvoimaa. Ydinvoimalle kaikilla
poliittisilla tasoilla – niin yksilön, kunnan kuin
valtakunnankin – annettu tuki on hätkähdyttävän yksimielistä.
Kun kaikkialla läntisessä Euroopassa ollaan
purkamassa ydinvoimaloita niihin sisältyvien
riskien vuoksi, Suomessa ollaan entisten Neu-

vostoliiton maiden tavoin lisäämässä kyseistä
energiantuotantoa. Kaksi vuotta sitten Energiateollisuus ry:n tilaamassa ydinvoimagallupissa
joka toinen suomalainen tuki ydinvoimaa. Nykyään esimerkiksi Saksassa taas neljä viidestä
vastustaa sitä.
Tilannetta kuvaa hyvin Pyhäjoelle ydinvoimalan rakentavan Fennovoiman saksalaisen
suuromistajan, E.ON:in ydinvoimadivisioonajohtaja Ralf Güldnerin lausunto, jossa hän ihmettelee suomalaisten ydinvoimamyönteisyyttä.
Hänen mielestään oli uskomatonta, että kaksi
paikkakuntaa suorastaan kilpailee siitä, kumpi
ydinvoimalan saa.
Kyseessä on eräänlainen determinismi ja usko
viranomaisiin, joka yhdistää suomalaiset ja venäläiset. Säteilyturvakeskuksen antamat lausunnot herättävät luottamuksen värinöitä suoma-

laisissa, koskivatpa lausunnot sitten Sosnovyi
Boriin rakennettavan ydinjätteen loppusijoitusluolan turvallisuutta tai Olkiluoto 3 –rakennustyömaan betonin laatua.
Venäjällä tilanne on astetta hullumpi: sama
valtion alainen organisaatio, Rosatom, on periaatteessa vastuussa sekä reaktoreiden rakentamisesta, ylläpidosta että tarkastuksista. Mainitut valtion
laitokset toisinaan raportoivat säteilyriskeistä ja
rakennusongelmista, mutta kuitenkin luottamus
näiden valtioiden energiapolitiikkaa tukevien
instituutioiden toimintaan säilyy vahvana. Tai jos
luottamus joskus rakoilee, voidaan venäläiseen
tapaan vain rukoilla ja toivoa parasta, että ydinonnettomuuden sattuessa tapahtuu ihme.
Markku Sippola on Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori.
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URBANSHIT

Naistenpäiviä
KABULISSA

A

fganistanin hallituksen kompromissit
talebanien sekä uskonoppineiden
kanssa tuottavat outoja hedelmiä,
arvioivat Anne Hyvönen ja Shakiba
Adil. Helmikuun lopulla kulttuurija viestintäministeriö ojensi naispuolisia uutisankkureita käyttämästä liian voimakasta meikkiä tv-esiintymisissään. Lisäksi heitä kehotettiin käyttämään huivia islamin etiikan
mukaisesti.
Kurinpalautuksen takana ovat konservatiiviset
uskonoppineet. Kansainvälisen naistenpäivän
aattona presidentti Hamid Karzai ilmoitti kuin
pisteenä iin päälle tukevansa uskonnollisen neuvoston Uleman ehdottamaa ohjeistusta (code of
conduct) naisille. Se vie naiset takaisin lähtöruu40
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tuun, jossa he olivat vuonna 2001 kun talebanit
kukistettiin, sanovat naisaktivistit.
Ohjeiston mukaan naisten ja miesten olisi
syytä työskennellä erillään. Naisten ei pitäisi
puhua julkisilla paikoilla tuntemattomille miehille. He eivät voisi lähteä asioilleen tai matkalle
ilman miespuolista saattajaa.
Myös vaimon hakkaaminen sallitaan, jollei se
ole ristiriidassa sharian säännösten kanssa.

Moninaista hyväksikäyttöä
Presidentti Karzai sanoi eri tiedotusvälineille
käyttäytymissäännöstön olevan islamin lain
mukaista ja että se on tehty yhteistyössä eri
naisryhmien kanssa.

Naisjärjestöt eivät ole tästä tietoisia. Naisia
käytetään poliittisen pelin nappuloina, sanoo
Fatana Ishaq Gailani, joka on yksi Afganistanin
naisten neuvoston, Afghanistan Women
Councilin perustajista.
Parlamentaarikko Shukria Barikzai sanoo,
että esitys rikkoo Afganistanin omia lakeja
vastaan.
- Karzain pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja
maan perustuslakia, joka takaa tasa-arvon miesten ja naisten välille, kommentoivat Gailani ja
Barikzai asiaa afgaaninaisten vallankumouksellisen yhdistyksen verkkosivuilla RAWA.org.
Samaan aikaan Kabulissa kytee vastakkainen
palo. Nuoret naiset ovat perustaneet kansalaisjärjestön, joka vaatii katurauhaa Kabuliin.

URBANSHIT

SAHAR GUL -KIRJAKAHVILA

URBANSHIT

Shamsia Hassani on nuori kabulilainen graffititaiteilija.
Hän tekee seinämaalausten lisäksi virtuaalitaidetta
tietokoneellaan.

Young Women for Change on saanut rauhassa
ja poliisien tukemana osoittaa mieltään naisten
kodin ulkopuolella kokemaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa vastaan. Sama järjestö aloitti
Naistenpäivän tienoilla vain naisille tarkoitetun
nettikahvilan toiminnan. Kahvilasta keskustellaan vilkkaasti facebookissa.

Henkireikiä löydettävä
Nettikahvila on henkireikä naisten välisen
yhteydenpidon ja itsetunnon vahvistamisessa,
sanoo järjestön perustaja Noorjahan Akbar. Hänet valittiin aivan äskettäin Time-lehdessä 150
vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon.
Naiset tuovat esiin tuntojaan myös katutai-

teella. Taiteilija Shamsia Hassani on luomassa
vaaleansiniseen burqaan pukeutuneita naishahmoja. Paikkana on Neuvostoliiton kulttuurikeskuksen rauniot. Sisällissodan aikana tuhottua
keskusta ei ole vielä purettu. Uuttakaan ei kannata rakentaa, koska sota voi tulla takaisin.
Hassani kertoo, että hän tekee graffitteja suoraan seiniin, mutta ei tietenkään ihan kaduilla.
Hän tekee graffitteja myös virtuaalisesti tietokoneellaan.
Shamsia Hassani on valmistunut Kabulin yliopistosta ja hän kuuluu Rosdh-järjestöön, jonka
englanninkielinen nimi on Association of Contemporary Art in Afghanistan.
Hassani sanoo, että Kabulissa oli kolme naiskatutaiteilijaa, kun hän aloitti. Nyt joukko on hu-

Afganistanilaisen nuoren
naisen Sahar Gulin mukaan
nimetty internet-kahvila
avattiin Naistenpäivänä
Kabulissa. Sahar Gul
on rohkea esimerkki
kanssasisarilleen. Hänet
annettiin naimisiin
13-vuotiaana. Miehen perhe
pahoinpiteli ja kidutti häntä,
koska hän ei suostunut
ansaitsemaan rahaa
prostituoituna.

vennut ja hän on joka tapauksessa ainoa nainen.
Afganistan elää monenlaisessa todellisuudessa,
mutta yksi kasvava julkisen keskustelun paikka
on sosiaalinen media. Ihmiset ovat tulleet rohkeammiksi, eivätkä enää niele mitä hyvänsä
päätöksiä.
Nyt näyttää siltä, että maassa ei ole kovin
vakavia ongelmia, koska naisia koskevat järjestyssäännöt on tärkeä päivittää.
Anne Hyvönen on toimittaja ja yrittäjä.
Shakiba Adil on Afganistanissa syntynyt dokumentaristi.
Kuvat: Young Women for Change
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KOSMOPOLIITTINEN
AIKAKAUSILEHTI!
Suomenkieliset taskukirjat Novaja
Gazeta ja Le Monde diplomatique
yhdistyvät kuusi kertaa
vuodessa ilmestyväksi lehdeksi.
Ensimmäisessä numerossa mukana
mm. Artemi Troitskin haastattelu
Putinin voodoo on ohi ja kuvaliite
Arabikeväästä venäläiseen
sydäntalveen.

TILA A
ILMAINENRO!
E
NÄYTENUM
ediplo.fi
nd

o
myynti@m

AA
T A I T I L si,

34 €/vuo €
s 30
kestotilau

Muista
myös tämä:

Pekka
Peltola:

AFRIKASSA

Erikoishintaan
Ytimen lukijoille 19 €
kotiin kannettuna.
Mainitse tilauksen yhteydesssä “ydin”.
myynti@intokustannus.fi tai 040 179 5297
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Mervi Leppäkorpi

Kirjoittaja on siirtolaisuusaktivisti ja tietokirjailija.

Homomyönteistä

POLITIIKKAA?
YLE

uutisoi tammikuussa tutkimuksen tuloksista: Suomesta ja muualta käännytetään seksuaalivähemmistöihin kuuluvia myös ankarasti homoudesta rankaiseviin
lähtömaihin. Pari päivää myöhemmin jatkettiin: Maahanmuuttovirasto kuulemma on käännyttämistään ihmisistä vastuussa, mutta kukaan ei kertonut,
mitä ”vastuu” oikeasti tarkoittaa.
Yksi käännytystään odottavista on
zimbabwelainen ”Farai”, jonka tapaus
herätti kansanedustaja Outi AlankoKahiluodon (vihr) kysymään 16.2. pidetyssä täysistunnossa vastaavalta ministeriltä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien
ihmisten palauttamisesta maihin, jossa
homoseksuaalisuus on kriminalisoitu.
Sivumennen sanoen Zimbabwessa on
vainottu vaalien alla poliittisia toimijoita
sekä muualta turvapaikkaa hakeneita
”maanpettureita”.
Räsänen (kd) vastaa mitä vastaa:
– Nämä kielteiset päätökset ovat
perustuneet siihen, että hakijan kertomus
ei ole ollut virkailijoiden mielestä uskottava tai sitten tuo kriminalisoiva pykälä voi
olla niin sanottu kuollut kirjain.
Euroopassa on kokeiltu luovia tapoja tunnistaa turvapaikkaa hakevat ’oikeat’ homoseksuaalit. Tsekki kunnostautui näyttämällä
epäselvissä tapauksissa turvapaikanhakijoille pornoa. EU:n perusoikeusvirasto ärähti.
Suomessa luotetaan viranomaisen kykyyn
arvioida hakijan seksuaalinen suuntautuminen. Kiinnostaisi tietää ne objektiiviset kriteerit, joilla virasto erottelee oikeat
homot vääristä.

Kiinnostaisi
tietää ne
objektiiviset
kriteerit, joilla
viranomainen
erottelee
oikeat homot
vääristä.

SIITÄ

huolimatta, että virasto on Räsäsen mukaan
oikeassa, asiaa on puitu: ”Olen kyllä jo ottanut
tämän asian puheeksi Maahanmuuttoviraston kanssa, ja
tämä sama ongelmahan on koskenut myös esimerkiksi
uskonnollista vainoa.” Olen pintaraapaisun verran perehtynyt toistuviin epäoikeudenmukaisuuksiin käännytyksissä ja
tämä ei vielä kamalasti vakuuta siitä, että parempia käytäntöjä olisi tulossa. Virasto ei ole erityisen tunnettu toimintatapojensa korjaamisesta inhimillisempään suuntaan.
Kukkahattuani heiluttaa kuitenkin enemmän Heidi
Hautalan (vihr) panos keskusteluun. Hautala on syystä

ylpeä ihmisoikeusperustaisesta kehityspoliittisesta ohjelmasta. ”Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet toimia muiden avunantajamaiden kanssa näissä kyseisissä maissa, joihin edustaja Alanko-Kahiluoto viittaa [...]”. Mahtavaa. Suomella ei ole merkittävää roolia Zimbabwessa, mutta maan
bruttokansantulosta oli esimerkiksi vuonna 2009
lähes 20 prosenttia kehitysapua.
”Rohkaisevaa on ollut se, että Yhdysvallat ja
Britannia ovat aika voimakkaasti ottaneet nämä
kysymykset viime aikoina esille,” mainitsee Hautala. Britannia on ollut jo aiemmin aktiivinen.
Zimbabween ei käännytetty ollenkaan vuosina
2004 – 2009. Afrikkalaiset sosiaalisten oikeuksien
puolesta kamppailevat järjestöt ottivat kantaa Hautalan tarkoittamiin apuleikkauksiin lokakuussa
huomauttamalla, että seksuaalivähemmistöjen asemaan sidotut leikkaukset eivät tue ryhmien kamppailua, vaan ovat todennäköisesti seksuaalivähemmistöille ja sosiaaliselle kamppailulle haitaksi.
Hautala arvelee, ”että nämä kysymykset nousevat
tässä kehityspoliittisessa viitekehyksessä ja voimme
paremmin ehkä sitten turvata tämäntyyppisten ihmisten elämää ja henkeä ja turvallisuutta niissä
maissa, joista he ovat lähtöisin.” Anteeksi kuinka?

MAHDOLLISET

muutokset onnistuessaankaan eivät tapahdu
ensi viikolla eivätkä erityisemmin helpota ”Farain”
tilannetta. Kehityspolitiikka voi parhaimmillaan
auttaa ihmisiä siinä, että tulevaisuudessa ei ole
pakko lähteä liikkeelle. Siirtolaisiin kohdistuva politiikka sen sijaan tapahtuu täällä ja nyt. Minun on
kovin vaikea nähdä, miten ihmisoikeusperusteisen
kehityspolitiikan pitäisi auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat jo
täällä paossa. Heitä ei auta se, että joskus tulevaisuudessa
Zimbabwessa saattaa vallita homomyönteisempi ilmapiiri.
Olen iloinen kehityspolitiikan sekoittamisesta muihin
politiikan aloihin. Näkisin mielelläni enemmän ihmisoikeusperusteita erityisesti kauppapolitiikkassa. Haaveilen maailmasta, jossa millä tahansa politiikalla saadaan sellainen
muutos aikaan, että ihmiset voivat lähteä liikkeelle halustaan
tai edes tarveperusteiseti, mutta ei pakoon. Siihen asti kuitenkin pidetään jo täällä olevien ihmisten ja mahdollisesti
tulevaisuudessa parantuvat tilanteet erillään. Hyväkään kehityspolitiikka ei tee kenenkään käännyttämisestä turvallista.
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Väärentämisen vastainen
Acta-sopimus niputtaa yhteen
tuoteväärennökset, tekijänoikeudet
ja rinnakkaislääkkeet. Sen pelätään
myös romuttavan sananvapauden
ja yksityisyydensuojan. Sopimuksen
todellisena tarkoitusperänä lienee silti
länsimaisten immateriaalioikeuksien
vieminen kehitysmaihin, kirjoittaa
Arto Kekkonen.

ACTA ON ENEMMÄN
kuin tekijänoikeussopimus

A

nti-Counterfeiting Trade Agreement
eli Acta on virallisesti kansainvälinen
väärennöstenvastainen sopimus, jonka suunnittelussa merkittävimpiä
osapuolia ovat olleet Yhdysvallat,
Euroopan unioni, Kanada ja Japani.
Acta-neuvottelut käynnistyivät jo vuonna 2006,
mutta julkisuuteen aihe nousi vasta tammikuun
lopulla, kun sopimus oli jo allekirjoitettu.
Sen jälkeen Acta on kohdannut harvinaislaatuisen voimakasta vastustusta, mikä Euroopassa ja Yhdysvalloissa kumpuaa etupäässä
sopimuksen tekijänoikeuksia ja internetiä koskevista pykälistä. Sopimuksessa on nähty yhtäläisyyksiä Yhdysvalloissa internet-piratismin
nujertamiseen tähdänneen Sopa-lakiesityksen
(Stop Online Piracy Act) kanssa, jonka kongressi
joutui pistämään jäihin alkuvuodesta.

Yksityisyyden suoja menee?
Actasta on maalailtu monenlaisia kauhukuvia.
Sen pelätään muun muassa rapauttavan sähköisen yksityisyydensuojan pakottamalla internetpalveluntarjoajat seulomaan verkkoliikennettä
paketti paketilta tekijänoikeuksia loukkaavan
materiaalin tunnistamiseksi ja muodostavan
uhkan sananvapaudelle lisäämällä verkon
sisällön valvontaa.
44
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Suurelta osin tämä on jo todellisuutta. Pääsy
ruotsalaiselle vertaisverkkosivusto Pirate Baylle
on estetty monissa Euroopan maissa. Myös Suomessa Elisa velvoitettiin hiljattain estämään pääsy sivustolle sillä perusteella, että sen kautta on
jaossa tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia.
Sekä sähköisiä oikeuksia ajavan kansalaisjärjestö Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen
että yksityisoikeuden professori Niklas Bruun
ovat todenneet, ettei Actalla todennäköisesti olisi
merkittäviä vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön.
Paino on sanalla ”todennäköisesti”. Suurin
ongelma piileekin Actan väljissä muotoiluissa:
allekirjoittajia vaaditaan muun muassa ympäripyöreästi edistämään toimenpiteitä tekijänoikeusrikkomusten estämiseksi.
Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Ahto
Apajalahden mukaan komissio tai kansalliset
hallitukset voivat halutessaan tulkita tämänkaltaisia pykäliä hyvin tiukasti. Internet-palveluntarjoajien vastuuta tekijänoikeuksia rikkovan
materiaalin levittämisestä voitaisiin lisätä, mikä
voisi käytännössä antaa tekijänoikeusjärjestöille
valtuudet internetin sensuroimiseen.
– Tämä teleoperaattoreiden vastuuvapaus
on internetille elämän ja kuoleman kysymys,
Apajalahti toteaa.
Sopimus lukitsisi nykyisen tekijänoikeuksia
ja muita immateriaalioikeuksia koskevan lain-

säädännön paikalleen, eikä lievennyksiä ehkä
enää kansallisella tasolla haluttaisi tulevaisuudessa tehdä.

Immateriaalioikeudet lännelle
Globaalissa mittakaavassa Actan mahdolliset
vaikutukset EU:n tai Yhdysvaltojen internet-lainsäädäntöön lienevät silti lähinnä sivujuonne. Sopimuksen todellinen tarkoitus lienee pakottaa kehitysmaat omaksumaan länsimaille mieluisa tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja muita
immateriaalioikeuksia koskeva lainsäädäntö.
Brasilian ja Intian kaltaiset maat ovat vastustaneet vahvoja immateriaalioikeuksia. Ymmärrettävästä syystä: niillä itsellään ei ole merkittävää henkistä omaisuutta, mutta ne hyötyvät
mahdollisuudesta käyttää vapaasti lännessä
patentoituja teknologioita, ja esimerkiksi halvat
rinnakkaislääkkeet ovat monien maiden terveydenhuollolle elintärkeitä.
Vielä parikymmentä vuotta sitten länsimaiden
onnistui sanella kehittyville maille mieleisensä
lainsäädäntö. Vastineeksi immateriaalioikeuksia
koskevan Trips-sopimuksen hyväksymiselle ne lupasivat muun muassa helpottaa pääsyä läntisille
tekstiili- ja maataloustuotteiden markkinoille.
Molemmat osapuolet ovat olleet tyytymättömiä – kehittyvät maat siihen, ettei lupauksia ole

CHARRISS

Suomessa osoitettiin usealla paikkakunnalla
mieltä sopimusta vastaan. Kuva on Helsingistä.
Suomen hallitus on päättänyt odottaa EUpäätöksiä ennen sopimuksen jatkokäsittelyä.

täytetty, länsi taas immateriaalioikeuksien löyhään valvontaan. Loyola Marymount -yliopiston
professori Jeffery Atik on arvellut, että Acta
syntyi vastauksena tähän tilanteeseen.
Toisin kuin Trips, Acta neuvoteltiin läntisten
maiden kesken WTO:n ulkopuolella. Siis ilman
immateriaalioikeuksiin kriittisesti suhtautuvia
Brasilian ja Intian kaltaisia maita, joiden vaikutusvalta WTO:ssa on noussut sitten 90-luvun
alun.
– Tarkoitus on saada sopimus ensin läpi
lännessä ja pakottaa sitten muut maat mukaan,
Apajalahti arvelee. Tälläkin kertaa sopimuksen
allekirjoittaminen voitaisiin asettaa ehdoksi kehittyvien talouksien kannalta tärkeiden kauppasopimusten solmimiselle.
Sopimuksen myötä luotaisiin uusi Acta-komitea sopimuksen täytäntöönpanon valvomiseksi
sekä sen kehittämiseksi edelleen. Brasilia on
ilmaissut tästä huolensa, sillä sen mukaan
Actassaon ainekset kansainvälisen immateriaalioikeuksia valvovan järjestön perustamiseksi.
Brasilian mukaan vaikutukset nykyisten elinten
toimintaan olisivat ennalta-arvaamattomia.
Ranskalainen europarlamentaarikko Kader
Arif on sanonut, ettei sopimus tee eroa rinnakkaislääkkeiden ja väärennettyjen lääkkeiden välille. Trips-sopimuksen puitteissa kehitysmaat
ovat voineet patenteista välittämättä käyttää rin-

nakkaislääkkeitä esimerkiksi HIV:n vastaisessa kamppailussa, mutta Actassa tasapaino kallistuu Arifin mukaan liiaksi patenttien haltijoiden puolelle.

Neuvottelut kulissien takana
Actan neuvotteluprosessi oli kaiken kaikkiaan
vähintäänkin epämääräinen. Brasilia, Intia ja
Kiina eivät olleet ainoat sopimusneuvotteluista
tietoisesti ulos jätetyt osapuolet. Valmisteilla
ollutta sopimustekstiä ei näytetty edes Euroopan parlamentille. Sen sijaan Yhdysvaltalaisilla
tekijänoikeusjärjestöillä oli pääsy sopimusasiakirjoihin.
Sopimusta on kritisoitu Euroopassa voimakkaasti. Actan vastaisia mielenosoituksia on järjestetty kaikissa EU-maissa, ja se on herättänyt
närää myös EU:n parlamentissa. Aiemmin Actaasioiden raportoinnista parlamentille vastannut
Kader Arif erosi tehtävästään vastalauseena
neuvotteluille, joita hän kuvaili ”naamiaisiksi”.
Painostus on tuottanut tulosta: useat EUmaat, muun muassa Saksa, Puola ja Suomi ovat
keskeyttäneet ratifiointiprosessin. Lopulta myös
komissio reagoi kritiikkiin ja ilmoitti pyytävänsä
EU-tuomioistuimelta arvion siitä, onko sopimus
yhteensopiva EU:n perusoikeuksien kanssa.
Käänne antaa silti aihetta skeptisyyteen.

European Digital Rights -järjestö kommentoi
verkkosivuillaan, että monet Actaa kannattavat
päättäjät pitävät asian viemistä tuomioistuimeen
hyvänä strategiana: tuomioistuimen hyväksyntä
voitaisiin myydä todisteena siitä, ettei Acta aiheuta ongelmia – vaikka vastaus käsittelisi vain
pientä osaa esitykseen liittyvistä huolista.
Acta-vastaisen kansanliikkeen kasvaessa
alkoi näyttää todennäköiseltä, ettei Euroopan
parlamentti hyväksyisi sopimusta. Alun perin
Actasta oli määrä äänestää kesällä, mutta käsittely lykkääntynee vuodella ja vastustus voi
hyvinkin ehtiä laantua.
Suomi oli ensimmäisten joukossa allekirjoittamassa sopimusta, mutta hallitusohjelmassa sitä
ei tiettävästi mainita. Onkin mielenkiintoista
nähdä, käydäänkö Actasta meillä vielä aito keskustelu ja tarttuvatko esimerkiksi vasemmistoliitto ja vihreät tilaisuuteen. Heidi Hautala
kritisoi Actaa jo europarlamentaarikkona toimiessaan ja Paavo Arhinmäestä ehdittiin taannoin povata tekijänoikeusolettamaan kriittisesti
suhtautuvaa ”piraattiministeriä”.
Arto Kekkonen on helsinkiläinen opiskelija.
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Juhani Tolvanen

Kirjoittaja on helsinkiläinen
toimittaja ja sarjakuvaneuvos.

Piirrokset

PISTÄVÄT
YKSI

kipinä sen sytyttää, vaikka palavan aineen on
oikeasti kasauduttava jo pidemmän aikaa oli tapahtumana sitten Sarajevon laukaukset ja niiden seuraukset,
arabikevät tai yhteiskunnallisuuden paluu sarjakuvan
ruututarhaan.
Ville Tietäväisen puolen vuosikymmenen mittainen työrupeama lahjoitti meille
ihmisen osaa nyky-Euroopassa käsittelevän sarjakuvakirjan Näkymättömät kädet
ja leimahdutti liekkeihin keskustelun
poliittisesta sarjakuvasta.
Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa,
mutta suoralla poliittisella sarjakuvalla on
meillä ja muualla pyritty pilkkaamaan poliittisia vastustajia. Kun sarjakuvalla on
tuotu esiin fiktiona yhteiskunnallista
todellisuutta, niin se on väistämättä
muovautunut astaloksi niihin käsiin, jotka
vaativat maailmaa muuttumaan tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.
Kaiketi siitä syystä ns. oikeistolaista poliittista sarjakuvaa on niin vähän.
Piirretyn sanan ja kuvan yhdistelmä
on hiljainen, mutta voimakas ase, mikä on
nähty vaikkapa maailmaa järkyttäneissä
pilapiirroskiistoissa. Ajatelkaa nyt: kynä
piirtää hetkessä paperille kuvaa, ja käsi kirjoittaa siihen tekstin ja yhtäkkiä lopputulos
koskettaa suunnatonta määrää ihmisiä.
Tämän rintaman hiljaisuus on Suomessa
ollut hämmentävää, sillä raaka-ainetta satiirille tai mielipiteen ilmaisulle ei meiltäkään
ole puuttunut.
Poliittiset pilalehdet 1910- ja 1920-luvulla,
Maakansan vaalisarjakuva 1950-luvun alusta, 1970-luvulla syntynyt Mämmilä, Naarassarjojen naissarjakuvat 1990-luvulla ja hyvin
hajanaiset yksittäiset sarjat ovat esimerkkeinä
sarjakuvamme yhteiskunnallisuudesta. Kiilan
sarjakuvamuotoinen vuosialbumi vm. 2010 loi tämän vuosikymmenen alkuun toivoa virkeämmästä huomispäivästä.

KOTIMAAN

tai maailman konfliktikentillä liikkuva
sarjakuvapiirtäjä on kuin viidennen
kolonnan ihminen, jonka kamera tai nauhuri ei näy, sillä
hän tallentaa näkemänsä aivojen muistikortille tulostaakseen sen sitten syrjäisessä majapaikassaan paperille. Näin
toimii muun muassa Palestiinaa sarjakuvissaan
paljon käsitellyt journalisti-sarjakuvapiirtäjä Joe
Sacco, jonka väkevän todistusvoimaiset kirjat
palestiinalaisten kohtalosta ja vaikkapa Serbian
sodista todistavat sarjakuvamuodon erinomaisuutta yhteiskunnallisen todellisuuden suodattamisessa.
Tämän talven aikana Ranskassa julkaistaan
kymmeniä sarjakuvia, joilla pyritään vaikuttamaan maan presidentinvaalien tulokseen. Meillä oli ja on hiljaisempaa. Oireellista on, että
kun vaikkapa Ville Ranta on sarjakuvissaan ja
pilapiirroksissaan ottanut kantaa, hänet on erotettu lehden avustajan roolista tai Julkisen
sanan neuvostolle on kanneltu hänen piirtämästään satiirista. Jos Yhdysvalloissa oltaisiin
yhtä herkkähipiäisiä, sikäläiset valtalehtien
yhteiskunnalliset piirtäjät kuten vaikkapa
Doonesburyn Garry Trudeau tai nykyhetken raivoisin piirtäjä Ted Rall olisi oikeasti ristiinnaulittu ilkeilystä presidenteille. Toisaalta
Maus-sarjakuvasta Pulitzer-palkinnon saaneen
Art Spiegelmanin 9/11-teemaa käsittelevä sarjakuva julkaistiin ensin eurooppalaisissa valtalehdissä ennen kuin se uskallettiin laskea tekijän kotimaahan.
Yksi Suomen presidentinvaalien tärkeimmistä tuloksista oli politiikan tuleminen myös
osaksi nuorten keskustelua. Jos ja kun tuo jatkuu, niin toivehorisontissa voisi myös häämöttää nuorten tekemien sarjakuvien astuminen
omasta mielestä ja omasta kodista maailmalle.
Vastakkainasettelun aika ei ikävä kyllä lopu
koskaan.

Tämän talven
aikana Ranskassa
julkaistaan
kymmeniä
sarjakuvia, joilla
pyritään
vaikuttamaan
maan presidentinvaalien tulokseen.
Meillä oli ja on
hiljaisempaa.
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ASSO ZAND

Kurdit ovat tottuneet siihen, että viholliset etsivät heitä
kodeistaan: tarvitaan kaltereita ja pieniä ikkunoita, joiden
takaa kiväärillä on helpompi puolustautua.

Sota vaikuttaa
RAKENTAMISEEN
Kun kurdikylät tuhottiin, perinteinen turvallisuuden
tunne katosi. Kurdit hakevat nyt turvaa muureista ja
kaltereista, kirjoittaa Asso Zand.
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KRISTIINA KOIVUNEN

Asuntojen näköesteenä ei saa olla puita tai puutarhoja.
Ihmiset eivät juuri vietä aikaa ulkoilmassa, luonnon
parissa. Sisäilmassa saattaa kuitenkin olla paljon
epäpuhtauksia.

KRISTII NA KOIVUN EN
ASSO ZAN D

Kalterit kertovat epävarmuudesta ja pelosta, puut kertovat
sotien aiheuttaman shokin menneen ohi.

KRISTIINA KOIVUNEN

Kulttuuriperintöä tuhotaan säälimättä raivaustraktoreilla.
Uudisrakentamisessa ei välitetä viheralueista – turisteista
sen sijaan kyllä.
48
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K

urdistanin verinen historia vaikuttaa
myös sen arkkitehtuuriin. Koska ihmiset tuntevat pelkoa, he rakentavat
talonsa niin, että ovat valmiita puolustautumaan. Esimerkiksi ikkunat
eivät saa olla liian suuria – ikkunan
korkeuden on oltava sellainen, että sen takaa
saa tarvittaessa tukevan otteen kivääristä. Kurdit
ovat tottuneet siihen, että viholliset tulevat etsimään heitä kodeista. Irakissa monet ovat rakentaneet turvahuoneita ja pakoreittejä asuntoihinsa
Saddam Husseinin valtakaudesta lähtien.
Ihmiset tuntevat olevansa edelleen sodassa.
Jotkut talot muistuttavat tankkeja, panssarivaunuja. Yhteiskunnan militarisaatio ja pelon ilmapiiri vaikuttavat uuteen arkkitehtuuriin EteläKurdistanissakin, vaikka siellä on autonomia.
Kurdit eivät tunne oloaan turvalliseksi taloissa,
joissa on suuret ikkunat ja avointa tilaa. He
asentavat ikkunoihinsa kaltereita ja muuttavat
kotinsa vankiloiksi.
Perinteiset kurdikylät ovat turvallisia ympäristöjä. Vanha arkkitehtuuri oli kollektiivista arkkitehtuuria. Turvallisuuden tunteen perusta oli
asukkaiden vahvat sosiaaliset verkostot. He tunsivat olonsa turvalliseksi, koska kaikki olivat
serkkuja. Yhteiskunta oli avoin. Talojen rakennustapa tuki tätä: oli helppo käydä naapurin
luona. Yhden talon katto oli toisen parveke ja
niin edelleen. Sen jälkeen kun maaseutu tuhottiin Etelä-Kurdistanissa, taloja ei rakenneta enää
tällä tavalla.

Väkivaltainen
kaupungistuminen
Kurdistanin kaupungistuminen tapahtui väkivaltaisesti ja vastoin asukkaiden tahtoa, kun
Turkin, Irakin, Iranin ja Syyrian armeijat polttivat lähes kaikki kurdikylät. Asukkaat pakkosiirrettiin kaupunkeihin alueilta, joissa heidän sukunsa olivat asuneet satoja vuosia. Kurdiyhteiskunnan perusta on klaanijärjestelmä – kylissä
kaikki asukkaat olivat sukua toisilleen. Kaupungeissa ja niin sanotuissa keskuskylissä – joita
Irakin armeija kontrolloi – he joutuivat aloittamaan uuden elämän vieraiden, toisiin klaaneihin kuuluvien ihmisten keskellä. Tämä tuhosi
perinteisen turvallisuuden tunteen.
Vaikka he elävät nyt kaupungeissa, heidän
ajattelutapansa on edelleen perinteinen, ei moderni ja urbaani. He menettivät perinteisen elämäntavan hyvät puolet, mutta eivät saaneet
tilalle modernin elämän etuja. Aikaisemmin
he pelkäsivät poliiseja ja sotilaita. Kun he nyt
rakentavat uusia taloja, he eivät halua puita
niiden eteen. Ikkunoista on oltava avoin näköala, että vihollisen lähestymisen huomaa. He
yrittävät korvata menetetyn turvalllisuuden
tunteen rakentamalla muureja. Heillä on perinteinen ajattelutapa ympäristössä, jossa ei pärjää
vanhoilla toimintatavoilla.
Aiemmin talot rakennettiin kylissä kivistä.
Sen lisäksi että talot olivat viileitä kesällä, ne

olivat hyviä myös ihmisten terveyden kannalta.
Kun ihmiset pakkosiirrettiin kaupunkeihin
ja laitettiin asumaan sairaisiin betonitaloihin,
joissa on paljon kosteutta, heille alkoi ilmaantua terveysongelmia. Heidän oli vaikea tottua
uudenlaiseen asumismuotoon. Heidän elämäntapansa on muuttunut passiiviseksi. Sisällä ei
voi tehdä juuri muuta kuin katsoa televisiota.

Heillä on
perinteinen
ajattelutapa
ympäristössä,
jossa ei pärjää
vanhoilla
toimintatavoilla.

Kun kaupungit laajenevat, niiden väri on
harmaa. Ihmiset ajattelevat, että Kurdistanin
pääkaupunki Erbil on uusi Dubai, mutta se
ei ole. Alunperin Dubaissa ei ollut viheralueita,
mutta niitä päätettiin rakentaa. Sitä varten
Dubaihin tuotiin maata ulkomailta.

Ilmasto rakentamisen
lähtökohdaksi
Aiemmin rakentamisen lähtökohta oli ilmaston
huomioiminen. Maaseudulla kaksikerroksisten
talojen ensimmäinen kerros oli eläimille ja toinen
kerros ihmisille. Tämä säästi energiaa, ja talot
olivat lämpimiä talvella. Myös uudet talot pitäisi
suunnitella ympäristö- eikä turvallisuuslähtökohdista. Esimerkiksi ikkunat pitäisi sijoittaa niin,
ettei aurinko paista kuumasti niistä kesällä, mutta sen lämpö tulee sisälle viileinä talviaamuina.
Ihmisten suhtautumistavan muuttuminen
riippuu siitä, miten poliittinen tilanne kehittyy
Kurdistanissa - jos asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi, he eivät tarvitse tankkitaloja. Jotkut
kurdit istuttavat puita talojensa eteen; se osoittaa, että he ovat päässeet sotien aiheuttaman
shokin yli. Se, kuinka kauan tähän prosessiin
kuluu, riippuu siitä mitä ihmiset ovat kokeneet.
Toiset piiloutuvat muurien taakse, toiset kasvattavat appelsiineja.

Taloissa on kollektiivinen muisti

Ihmiset eivät pidä enää puutarhoista ja viheralueista. Edes kolmasosaa uusien talojen tonteista ei käytetä puutarhaan, vaan rakennus
täyttää koko tontin. Tämä uusi rakentamistapa
vaikuttaa ekologiseen tasapainoon ja ihmisten
elämäntapaan: he ovat koko ajan sisällä, mikä
on epäterveellistä.
Käsitykset elintasosta ovat muuttuneet kokonaan Etelä-Kurdistanissa sen jälkeen kun se sai
autonomian vuonna 1991. Vain rakennuksen
malli on tärkeä. Viheralueiden sijasta ihmiset
rakastavat marmoria, koska se osoittaa, että
perhe on rikas. Tosiasiassa se osoittaa kuinka
köyhä heidän ajattelutapansa on. Aikaisemmin
köynnöskasvit peittivät usein muurit, mutta
nykyään niitä ei näe missään.

Erbil ei ole uusi Dubai
Kun viheralueista ei välitetä, ekologisesta tasapainosta menetetään monia asioita. Nykyään
Etelä-Kurdistanissa tuhotaan enemmän ympäristöä kuin Saddam Husseinin hallinnon aikana.
Kaupunkien rakentaminen ilman mitään suunnittelua tai jätehuoltoa on ympäristölle melkein
yhtä vaarallista kuin pommittaminen kemiallisilla aseilla. Mutta asukkaat eivät ole huolissaan –
he uskovat, että Kurdistan kehittyy, kun siellä on
enemmän teitä, enemmän marmoria ja enemmän harmaita taloja.

Vanhat kurditalot heijastavat mesopotamialaista
kulttuuriperintöä. Vanhoja taloja tuhotaan uusien
rakennusten tieltä. En löydä enää Sulaymaniasta
taloja, joita näin siellä lapsuudessani 1960-luvulla. Kurdistanin aluehallitus haluaa kehittää
Kurdistanista turistialueen, mutta mitä turisteille
näytetään, jos kaikki vanhat rakennukset tuhotaan! Ismail Haji Ibrahim kertoi Sulaymaniassa,
että hän ja monet muut näkivät lähellä pääkatua Mawlevi Caddesia ikivanhan kaupungin
raunioita. Kun alueen omistaja näki ne, hän ei
puhunut kenellekään vaan kaikki tuhottiin raivaustraktoreilla.
Kun vanhat rakennukset ja historialliset muistomerkit tuhotaan, ihmiset menettävät kollektiiviset muistonsa. Kurdit menettävät historiallisen,
sosiaalisen identiteettinsä. Pitkän tähtäimen
suunnittelun tilalle tulee nopean taloudellisen
edun tavoittelu. Vanhat rakennukset on tehty kurdilaisella tavalla. Edes Kurdistanin autonomisella
alueella ei ole mitään järjestelmää niiden säilyttämiseksi. Kun ne tuhotaan, ihmiset tuntevat vain
ei-kurdilaisen arkkitehtuurin, siis turkkilaisen ja
arabitavan rakentaa taloja. Siitä tulee osa heidän
identiteettiään heidän oman kulttuurinsa sijasta.

Asso Zand on syntynyt Kurdistanissa ja asuu Ruotsissa.
Hän on kunnallispoliitikko, maakäräjävaltuutettu ja
Ympäristöpuolueen varakansanedustaja Ruotsin
parlamentissa. Hän on opiskellut ekologista rakentamista
Karlstadin yliopistossa.
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PUOLUSTUSPOLIITIKASTA
on tulossa
sisäpolitiikkaa
Suomen politiikka on hajaantumassa. Se koskee ennen kaikkea
kykyä tehdä yhteisiä päätöksiä. Tosin ulkopolitiikassa ei ole
nähtävissä merkittäviä julkisia erimielisyyksiä, puhumattakaan
suunnanmuutoksista, ihmettelee Raimo Väyrynen.

M

ikään merkittävä poliittinen
voima ei aja aktiivisesti Suomen
jäsenyyttä Natossa, koska sille
ei ole saavutettavissa kotimaassa poliittista kannatusta. Euroopan unionin yhteistä puolustusja turvallisuuspolitiikkaa on helppo kannattaa,
koska se on poliittisesti vaaratonta, eikä siinä
tule tapahtumaan mainittavaa edistymistä.
Toistaiseksi unionin 13 niin sanotusta taisteluosastosta ei ole yksikään osallistunut aktiiviseen
kriisinhallintaoperaatioon. Nämä osastot on tarkoitettu päivystystehtäviin. EU:n yhteisen ulkoasiainhallinnon perustaminen on lähtenyt liikkeelle nihkeästi, eikä siitä ole odotettavissa merkittävää päätöksentekokeskusta.

Natossa painotukset muuttuvat
Nato-asiassa tapahtuu enemmän kuin julkisuudessa näkyy. Yhdysvaltojen strategia on
muuttumassa. Se on vähentämässä Eurooppaan
sijoitettujen joukkojen määrää ja nekin jotka
jäävät, ovat lähinnä valmiudessa toimimaan
Washingtonin kannalta tärkeämmillä alueilla
Lähi-idässä ja Persian lahdella.
Naton sisällä on käymässä uusi työnjako
50
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paitsi jäsenmaiden sotilaallisten hankintojen
kesken, mitä yrittää hoitaa Euroopan puolustusvirasto (EDA), myös luomalla 16 yhteistä puolustusprojektia, joiden yhteisenä nimittäjänä on
”älypuolustus” (smart defense).
Naton eurooppalaisten jäsenmaiden odotetaan
ylläpitävän riittävän vahvaa sotilaallista voimaa
ja sopivan tehokkaammasta työnjaosta Yhdysvaltojen kanssa. Sen Eurooppa-komennolle
(Eucom) on annettu tehtäväksi tehostaa kriisinhallintatoimien valmistelua eurooppalaisten liittolaisten kanssa. Washington haluaa siirtää
omaa strategista painopistettään pois Irakista
ja Afganistanista.
Sen sijaan Barack Obaman hallinnon painotus on siirtynyt yhä selvemmin Tyynelle merelle,
jossa tietysti keskeisenä huolenaiheena on Kiinan nousu ja Korean niemimaan epävakaa tilanne. Washington on valinnut linjan, jossa Kiinan
”rauhanomaiseen nousuun” suhtaudutaan pidättyvästi, mutta päättäväisesti. Ulkoministeri
Hillary Clinton teki asian selväksi muun
muassa viime lokakuun Foreign Policy -lehdessä:
”maailmanpolitiikan tulevaisuus päätetään
Aasiassa… ja Yhdysvallat tulee olemaan suoraan toiminnan keskipisteessä”.
Australian parlamentissa marraskuussa pitä-

Numero 1 | 2012

51

mässään puheessa Obama totesi, että Tyynen
meren merkitys Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa
tulee kasvamaan. Hän vakuutti, että tulossa olevat sotilasmenojen supistukset eivät kosketa
Tyynen meren aluetta ja Aasiaa. Vierailun aikana Yhdysvallat ja Australia sopivat tiivistyvästä
sotilaallisesta yhteistyöstä, jonka seurauksena
Australia alkaa seurata tarkemmin Kiinan sotilaallista kehitystä. Indonesian kanssa Yhdysvallat on kehittämässä uutta strategista suhdetta.

Ei uhkia – ellei sittenkin Venäjä?
Euroopassa Yhdysvaltojen läsnäolo ohentuu
sekä sotilaallisesti että poliittisesti. Kyseessä ei
ole Euroopan ”hylkääminen”, vaan se tosiasia,
että maanosassamme ei ole merkittäviä sotilaallisia uhkatekijöitä. Venäjällä toki koetaan huolta
Naton mahdollisesta laajentumisesta Georgiaan
ja Ukrainaan. Nämä uhkakuvat palvelevat kuitenkin enemmän sisäpolitiikkaa kuin edustavat
uskottavaa strategista analyysiä.
Washingtonissa elää edelleenkin ajatus, että
Ruotsin ja Suomen tulisi ottaa suurempaa vastuuta Baltian maiden turvallisuudesta, mutta ei
pohjoismaisilla solidaarisuusjulistuksilla, vaan
käytännön toimilla. Näiden maiden ollessa Naton jäseniä, puolustusvelvoite kuuluu kuitenkin
sotilasliitolle itselleen.
Yhdysvaltojen rakentama ballististen ohjusten
torjuntajärjestelmä on vakavampi asia, mutta sekään ei ensisijaisesti suuntaudu Venäjää vastaan.
Järjestelmä otetaan käyttöön Romaniassa vuonna
2015 ja Puolassa vuonna 2018. Moskovan ilmoitukset sijoittaa äärikapasiteetiltaan keskimatkan
Iskander-ohjuksia Kaliningradiin rikkovat kansainvälisiä asevalvontasopimuksia ja ovat poliittiselta uskottavuudeltaan kyseenalaisia.
Ohjuksia on markkinoinut erityisesti tähänastinen presidentti Dmitri Medvedev, jonka lausuntoihin ei nykyään kiinnitetä kovin vakavaa
huomiota. Nähtäväksi jää, kuinka presidentti
Putin tulee käyttämään ohjuspuolustusta poliittisiin tarkoituksiin. Itse asiassa Venäjä on tuskin
huolestunut oman ydinasepelotteensa neutraloinnista, vaan pikemminkin siitä, että Yhdysvallat työntää taas kerran poliittista vaikutusvaltaa
lähemmäksi sen rajoja. Moskova haluaa marginalisoida Naton poliittisena toimijana.
Suomessa on virinnyt aktiivinen Venäjän sotilaallista kapasiteettia ja sen strategisia aikeita
koskeva keskustelu. Neljä aktiivista maanpuolustustutkijaa – Stefan Forss, Lauri Kiianlinna,
Pertti Inkinen ja Heikki Hult – julkaisi loppuvuodesta 2011 aika tömäkän raportin Venäjän
sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi. Siinä eritellään Venäjän sotilaallisen voiman kehitystä ja
todetaan se kunnianhimoiseksi. Raportissa nähdään uusia piirteitä Venäjän aikeissa käyttää
sotilaallista voimaa.
Raportissa on monia järkeviä ja tarpeellisia
huomioita, mutta sen perusväite vaatii kriittistä
keskustelua. Kirjoittajat toteavat, että ”geopolitiikan vahva paluu on tosiasia” ja nämä muutokset
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luovat ”lähialueillamme syvenevän epävarmuustilan”. Eräät kommentaattorit näkevät jo venäläisiä maahanlaskujoukkoja Suomen ilmatilassa.
Kysymys Venäjän aikeista on Suomessa aina
arka, sillä nykymaailmassa ainoa kuviteltavissa
oleva sotilaallinen uhka tulee idästä. Haastattelu,
jonka sotilastiedustelun päällikkö Georgij
Alafusoff antoi vuoden ensimmäisessä Talouselämä-lehden numerossa, oli tässä ilmapiirissä
merkittävä. Hän torjui Venäjä-raportin väitteet
liioittelevina ja korosti, ettei idästä suuntaudu
Suomea kohtaan sotilaallista uhkaa ja että joka
tapauksessa Suomella on kaikki edellytykset
puolustaa maata.

Kiinan nousu
huolestuttaa.

Haastattelussa arvosteltiin myös voimakkaasti
Venäjän korruptiota ja oligarkkien tapaa ryöstöviljellä maan taloutta. Tiedustelupäällikkö ei
normaalisti anna tällaisia haastatteluja, ellei
häntä kehoteta niin tekemään ylemmiltä sotilaallisilta ja/tai poliittisilta tahoilta.

Syntyi uusi turvallisuuspuolue
Puolustuspolitiikasta löytyy yhtymäkohtia myös
sisäpolitiikkaan. Olen hämmästellyt, kuinka
muut eduskuntapuolueet suostuivat antamaan
kaikki eduskunnan turvallisuuden kannalta keskeiset valiokunnat perussuomalaisten johdettaviksi. Timo Soini toimii ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtajana ja Jussi Niinistö vetää puolustusvaliokuntaa, kun taas muun muassa sisäistä
turvallisuutta ja maahanmuuttoa seuraavaa hallintovaliokuntaa johtaa Jussi Halla-aho.
Perussuomalaisten ”jytky” ei ole kuitenkaan
kääntynyt todelliseksi poliittiseksi vaikutusvallaksi, eikä se ehkä ollut sellaiseksi tarkoitettukaan. Vaikuttaa siltä, että monet perussuomalaiset elävät ideamaailmassa, jossa puolet Suomea
on kääntynyt heidän kannattajikseen. Tällaisessa maailmassa luodaan oppositiosta verbaalisin
keinoin uutta oman mallin mukaista poliittista
todellisuutta.
Presidentinvaalit ehkä hieman haalensivat
tätä tulevaisuudenuskoa. Timo Soinin vastentahtoisesti hankkima 9.7 prosentin ääniosuus
oli toki, kampanjan aneemisuuden huomioiden,
kohtuullinen. Se jätti kuitenkin avoimeksi kysymyksen, jaksaako perussuomalaisten kenttä
kestävällä tavalla ensi syksyn kunnallisvaaleihin

saakka. Soinin keskittävään johtamistapaan
kohdistuva kritiikki on toistaiseksi ollut hajalaukauksia, mutta kun enemmistö 39 kansanedustajasta alkaa ajatella omaa poliittista tulevaisuuttaan, on lopputulosta vaikea ennakoida.
Olen eräässä kommentissani sanonut, että
Timo Soini ei ole Veikko Vennamo, koska hänellä ei ole samalla tavalla vihollista, eli maalaisliittoa, eikä yhtä monomaanista käsitystä
politiikasta. Jälkimmäisestä kommentista en ole
enää yhtä varma. Soini on kahteen otteeseen
lausunut, että istuvat perussuomalaisten kansanedustajat ovat paikoillaan hänen ansiostaan,
eivätkä omistaan. Samanlaisia puheenvuoroja
käytti Veikko Vennamo 1970-luvun alussa ja
seurauksena oli 18 edustajan ryhmän hajoaminen. Tämä muistikuva on varmaan syvällä
Soinin poliittisessa tajunnassa.
Poliittisen kentän uusjako vaikuttaa myös
puolustuspolitiikkaan. Meillä armeija organisoi
itseään uudelleen ja poliittiset päättäjät katsovat
sivusta. Ongelmana onkin, että puolustuspolitiikan muotoilu on ulkoistettu sotilaille, ja varsinkin eduskunta on työnnetty sivuraiteelle. Ohjusten hankintapäätöksiä tehdään vanhojen ja epämääräisten mandaattien perusteella.
Puolustusvoimien komentaja Puheloinen
on selvästi ilmaissut tavoitteet. Suomi ei hylkää
”massa-armeijaa”, mutta ei myöskään tavoittele
”teknoarmeijaa”. Kuitenkin tähän suuntaan
ollaan liikkeellä, ja oikeastaan järkevällä tavalla.
Helmikuussa julkistettu puolustuslaitoksen uudistus pyrkii laskevallakin budjetilla uudistamaan sotamateriaalia supistamalla kiinteitä
henkilöstökuluja, sulkemalla varuskuntia ja

pienentämällä sodanaikaista reserviä. Rakenteellisilla toimenpiteillä lasketaan säästettävän
115 – 135 miljoonaa euroa vuodessa.

Maanpuolustusromantiikkaa
Eräs asiantunteva tuttavani totesi, että meillä
on edelleen vallalla ”puolustusromantiikkaa” eli
usko siihen, että suuri maa-armeijan reservi takaa koko maan puolustuksen ja siten turvallisuuden ja itsenäisyyden. Tätä ajattelua esiintyy
kokoomuksessa, keskustassa ja sosialidemokraateissa, mutta perussuomalaiset saavat tässä
kultamitalin. Se tulee selvästi näkyviin heidän
helmikuussa tekemässään välikysymyksessä ja
sen pohjalta käydyssä eduskuntakeskustelussa.
Pentti Oinonen on uusi maanpuolustuspoliittisen keskustelun tähti.
Julkisissa kannanotoissaan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö on asettunut voimakkaasti kannattamaan suuren reservin
ja nykyisten varuskuntien säilyttämistä. Erityisen pahana pidetään eduskunnan tekemää päätöstä maamiinojen poistamiseksi ja niiden korvaamista vaihtoehtoisella aseistuksella.
Vuonna 1998 filosofian tohtoriksi väitellyt
Niinistö on pohjustanut ajattelunsa erittäin
aktiivisella tutkimustoiminnalla. Hän on julkaissut muun muassa Bobi Sivénin ja Paavo Susitaipaleen elämänkerrat. Niissä käsitellään Viron
ja muiden heimosotien historiaa sekä eteläpohjalaisten toimintaa vuoden 1918 sisällissodassa
(”vapaussota”) ja jääkäriliikkeessä.
Niinistölle puolustusvoimien uudistamisen
kritiikki ei liity aluepolitiikkaan, kuten monella

Tällaista
värisuoraa
on harvoin
nähty.

muulla kansanedustajalla, vaan syvään henkilökohtaiseen vakaumukseen, jossa armeijalla on
keskeinen sija suomalaisen yhteiskunnan poliittisen ryhdin ylläpitäjänä. Niinistön kaltainen
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja on korkeille upseereille sikäli hankala, että hän haastaa heidän teknokraattisen ajattelunsa isänmaallisilla vasta-argumenteilla.

Puolueiden linjat hakusessa
Suomen politiikka on hajanaista ja hermostunutta. Keskustan politiikka suuntautuu lähes
yksinomaan kuntauudistusta vastaan ja haluaa
sen puheenjohtaja Kiviniemen mukaan ”upottaa sen Atlantin syvänteeseen”. Siinä sivussa
istuva puoluejohto joutuu vastaamaan Paavo
Väyrysen haasteeseen, joka on lähdössä uudelle kenttäkierrokselle hakemaan kannatusta
puheenjohtajan vaalissa.
Perussuomalaiset eivät näytä – massiivisesta
puoluetuen lisäyksestä huolimatta – saavan organisaatiotaan toimimaan ja puolustuskysymykset
näyttävät olevan eurokritiikin ohella sen politiikan ainoa lippulaiva. Vihreät yrittävät keksiä keinon hyödyntää Pekka Haaviston miljoonaa ääntä, mutta he eivät näytä päässeen yleisiä lausumia pitemmälle – eivätkä Ville Niinistön uudet
vihreät kalossit yksinään riitä.
Sosialidemokraatit yrittävät pyristellä presidentinvaalien alhosta, mutta tilanne on hieman
sama kuin vihreillä: politiikkaa yritetään tehdä
vanhoilla perusteilla hyvinvointivaltiosta ja
oikeudenmukaisuudesta, mutta konkreettinen
suunta puuttuu.
Oppositio yrittää tehdä eurokriisin ratkaisusta
sisäpolitiikkaa, jossa todellisuudessa Jutta Urpilaisen on valtiovarainministerinä toimittava
ilman, että uskottavuus eurooppalaisilla kentillä
menee. Toistaiseksi hallituksen johto on selvinnyt kuivin jaloin, eivätkä Jean-Claude Junckerin
väitteet ”fanaattisuudesta” ole oikeutettuja.
Ensi syksyyn mennessä näemme kuinka Sauli
Niinistö presidenttinä määrittelee oman ulkopoliittisen roolinsa. Uskon, että hän tulee korostamaan kansainvälisen järjestyksen meneillään
olevaa syvää muutosta sekä suhteita sen kannalta keskeisiin toimijoihin.
Ulko- ja puolustuspolitiikan sisäpolitisoitumisessa on se ikävä piirre, että meillä on hyvin
harvassa vakavia analyysejä siitä, mihin Euroopan unioni on todella menossa ja kuinka kansainvälinen järjestys on muuttumassa. Vain tällaisten analyysien kautta voidaan Suomelle
määrittää pitävä kansainvälinen asema.
Raimo Väyrynen on valtio-opin emeritusprofessori ja Ytimen
avustaja vuodesta 1969.
Piirrokset: Scott Lewis, The Noun Project (pommi), Nadav
Barkan, The Noun Project (kivääri), Mathies Janssen, The
Noun Project (luodit)
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SIVIILIPALVELUS
VAIN KAHDEKSASSA

EUROOPAN VALTIOSSA
– MITÄ TEKEE SUOMI?
Suomen maanpuolustus on historiallisen murroksen
edessä. Varusmies- ja siviilipalvelusta muutetaan.
Mitä keskustelussa tulisi ottaa huomioon?
Tässä selvityksessä vertaillaan 46 eurooppalaisen
valtion siviilipalvelusjärjestelmiä. Niistä viidessä ei
ole armeijaa, ja kolmessa ei ole ollut pakollista asevelvollisuutta eikä korvaavaa siviilipalvelusta.
Euroopassa neljä valtiota luopui pakollisesta asevelvollisuudesta 1990-luvulla ja 20 valtiota 2000-luvulla.
Voiko Suomea enää verrata Ruotsiin tai Saksaan?
Päivitä itsesi maanpuolustuksen muutoksen tasalle.
Selvitä, minkä maan asevelvollisuusjärjestelmä on
lähimpänä Suomea.

Jarmo Pykälä
Siviilipalvelus Euroopassa
Suomen Sadankomitea ry, 2011.

Lataa verkko-osoitteesta
www.sadankomitea.fi
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YKSITYINEN KOKOELMA

TULISIELUINEN
Raoul Palmgren
100 vuotta

Lisensiaatintutkimus työn alla Kemissä 1963.

K

un Raoul Palmgrenin syntymästä
tuli 12.1. 2012 kuluneeksi sata vuotta,
järjestettiin Helsingissä seminaari,
jossa analysoitiin ihailtuna, mutta
pelättynäkin salonkiradikaalina tunnetun Palmgrenin elämäntyötä. Kuka
siis oli ja on Raoul Palmgren?
Muistoissa ja dokumenteissa Palmgren näyttäytyy aina ulkoasultaan tyylikkäänä, olemukseltaan aristokraattisena, luonnoltaan pistävyyteen
saakka älykkäänä. Ulkoisen olemuksen läpi huokui kuitenkin valtava lukeneisuus ja oppineisuus,
uskomaton työteliäisyys ja työmoraali sekä kovissa kohtaloissa rakentunut viisaus ja itsetunto.
Kotilähtöään Palmgren oli vaurasta sivistysporvaristoa, niin että hänen oli senkin vuoksi
helppo yletä sivistyneistöön, oppineistoon ja
älymystöön, jonka akateemis-marxilainen nuori
leijona hänestä heti kehkeytyi. Talvisodassa
Palmgren oli rintamalla, mutta jatkosotaan hän
ei ideologisista syistä enää lähtenyt. Monet
1930-luvun edistyksellisetkin älymystöläiset
integroituivat siihen, mutta Palmgren kieltäytyi
ja joutui Suomen vankiloihin. Kun Stalinin johtama Neuvostoliitto 1944 palautti Suomeen pohjoismaisen porvarillisen demokratian (”torjuntavoitto”) niin että poliittiset vangit vapautettiin,
Palmgren oli ylenpalttisia kokenenut 32-vuotias
veteraani, joka ryhtyi Vapaassa Sanassa journalistin työhön intoa ja toivoa täynnä. Hänestä
kehkeytyi suomalaisen journalismin loistokkain
hahmo. SKDL:ssä Palmgren pani tuulemaan ja
ajattelemaan niin, että SKP:ssä alkoi pelottaa.
Niin sitten SKP 1952 tukki Palmgrenin suun,
jonka sitä ennen olivat vaientaneet sosialidemokraatit ja oikeisto. Palmgren oli 40-vuotias,
maan sivistyneistön ja älymystön loistavimpia
hahmoja, jonka yhteiskunnan kaikki tahot olivat sysänneet syrjään ja heitteille. Hän pääsi
sentään 1957 kirjastonjohtajaksi ja tältä hedelmälliseksi osoittautuneelta sakkokierrokselta
palattuaan aloitti hurjan loppukirin: ryhtyi
kirjallisuudentutkijaksi.
Palmgren oli luontoaan kirjoittaja. Tuotantonsa monipuolisuuden, määrän ja laadun puolesta
hän on niin häikäisevä, että niitä, jotka menevät hänen edelleen ei Lönnrotin ja Snellmanin
lisäksi Suomessa liene kovin monta; vertaisiakin on ani vähän. Mutta Palmgrenin on käynyt
siinä suhteessa huonosti, että kun sekä oikeisto
että vasemmisto on hänet ensin väkivalloin vaientanut, hänet on sittemmin pantu vasemmis-

Raoul Palmgren
12.1.1912 Karjaalla porvarisperheeseen
10. 3. 1995 Tampereella

tolaisen työväenliikkeen pyhimyskaappiin, joka
avataan vain silloin tällöin yleisölle. Palmgren
esitetään ja paikannetaan siis lähinnä vain marxilaiseksi ja vasemmistolaiseksi. Hänet on siis
asemoitu pyhimyskaappiin!
Tällainen kapea lokerointi on surullista siksi,
että Raoul Palmgren on suomalaisen sivistysporvariston eliittiä. Hän kuuluu parhaaseen, mitä
suomalainen porvaristo on tuottanut. Jos me
ymmärrämme tämän, meille aukeavat käyttöön
myös hänen elämäntyönsä kaksi suurta saavutusta: vuosien 1944–52 journalismi ja vuodesta
1964 alkanut tutkimustyö. Eiköhän olisi syytä
ryhtyä heti toimeen?
Kirjoittaja on pitkän kokemuksen hankkinut politiikan
toimittaja.

Perheen asetuttua asumaan 1926 Orivedelle
Raoul lähti koulutielle Tampereelle, valmistui
ylioppilaaksi Tampereen klassillisesta lyseosta
ja lähti opiskelemaan Helsinkiin 1931. Vuonna
1940 tuore filosofian maisteri valittiin Tampereen kaupunginkirjaston johtajaksi.
Palmgrenin ura katkesi jatkosotaan ja
vankeustuomioon. Raskas ulkotyö ja kehno
ravinto vankiloissa olivat viedä mieheltä hengen. Hän liittyi SKP:hen Hertta Kuusisen
suosituksesta 1944. SKDL:n Vapaa Sana
-lehden päätoimittajana hän toimi 1945–52
ja jätti SKP:n marraskuussa 1952.
Raoul Palmgren toi väitöskirjallaan (1965)
työläiskirjallisuuden käsitteen suomalaiseen
kirjallisuustieteelliseen tutkimukseen. Etevänä
pidetystä lehtimiehestä ja kulttuurikriitikosta
tuli Oulun yliopiston kirjallisuustieteen professori 1968.
Yli 5 000 sivua käsittävästä elinikäisestä
julkaisutuotannosta voi nostaa esiin kaksi
teosta: omaelämäkerrallisessa avainromaanissa 30-luvun kuvat (1953) Palmgren
kuvaa heräämistään tulenkantajalaisuuteen;
Suuri linja -esseekokoelmassa (1948) hän
hahmottaa suuntaviivat kansalliselle kulttuuriperinnölle. Kokoelma kuului presidentti
Kekkostakin kiinnostaneisiin teoksiin.
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NAAMIOTEATTERI
– tunteet, resurssit ja puhe
Perinteisesti commedia dell’ artessa
puhutaan rakkaudesta, rahasta ja vallasta.
Ne voi soveltaa myös esitykseksi tunteista,
resursseista ja puheesta, jolloin esitystä
voi lähestyä tieteellisten teorioiden kautta,
kirjoittaa Miika Hyvärinen.
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eatteritutkija Willmar Sauter on tutkinut teatteriesityksen ja yleisön välistä
suhdetta. Hänen mukaansa esityksen
kommunikaation luonne muodostaa
tapahtumassa sisäkehän ja konteksti
ulkokehän. Esitykselle on ominaista
monitasoisuus, jossa itse esitys ja vastaanotto
ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.
Sauterin laajennettu malli teatterillisesta kommunikaatiosta pitää sisällään esittävän toiminnan
ja vastaanoton reaktiot. Lisäksi teatterilliseen
kommunikaatioon vaikuttavat esiintymisen funktiot, näytteille asettuva, koodattu ja esittävä sekä
katsojan reaktioita säätelevät mieltymys, odotus,
tunnistaminen, mielihyvä, arvioiminen, identifikaatio ja tulkinta.

Commedia dell’ arte
Commedia dell’ arte tai yleisemmällä tasolla naamioteatteri muistuttaa hieman improvisaatioteatteria. Esitykset perustuvat stereotyyppisiin hahmoihin, joilla on tarkat ennalta
määrätyt suhteet toisiinsa. Tyypillisesti näyttelijät käyttävät puolimaskia, ja esiintyminen
on hyvin kehollista. Juonikuvio on sovittu, mutta repliikit ovat improvisaatiota. Naamioteatteri syntyi 1500-luvulla Italiassa mutta on sittemmin sulautunut muuhun teatteriin.
Teatterin nykytekijöistä Dario Fo on käyttänyt commedia dell’arten vaikutteita.
Piirros: Karl Turner, The Noun Project

Kuvassa ovat Zanni- ja Columbina-naamiot. Molempiin yhdistetään
keskiluokkaisuus ja arkkityyppien välinen romanttinen rakkaus. Arkkityypin
toteutus on parhaimmillaan luovuuden ja kommunikaation yhteistulos sidottuna
kontekstiin. Juonikuvio rakennetaan yhdessä ryhmän kanssa ja repliikit
perustuvat osittain improvisaatioon.

Kyse on pienistä vivahde-eroista katsojan
ja esityksen välisessä vuorovaikutuksessa, jotka
on mahdollista havaita oman intuitiivisen herkkyyden ja älyllisen pohdinnan avulla. Tunnetilat
ovat monimutkainen aihe, koska ne vaihtelevat
intuitiosta ja epämääräisistä tunteista vahvoihin
vastineisiin ja psyykkisiin kriiseihin.
Sauterin kommunikaation ja kontekstin
malli sijoittaa esityksen laajempaan yhteiskunnalliseen yhteyteen, jossa kommunikatiivinen
esiintyminen ja vastaanotto toimivat aina jossain tietyssä kehyksessä. Nämä olosuhteet muodostavat kommunikaatioprosessin ympärille
laajenevia ulkokehiä: konventionaalisen eli
perinteisen, rakenteellisen, käsitteellisen, kulttuurisen ja elinympäristön kehykset.
Sauterin teoriaan liittyvä eventifikaation eli
tapahtumaistamisen käsite liittyy puolestaan
teatterintutkimuksessa ajankohtaiseksi nousseeseen ajatukseen siitä, että teatteria on syytä tarkastella tapahtumana. Nämä teoriat perustuvat
toiminnan ja reaktion vuorovaikutukseen.

Esityksen sukupuoli ja identiteetti
Amerikkalainen feministi ja filosofi Judith
Butler on puolestaan tutkinut sukupuolta, joka
hänen väittämänsä mukaan on performatiivi, esittävä. Etenkin teatteriesityksissä. Vakiintuneiden
eleiden varaan rakennettu sukupuoli tuotetaan
uudelleen heteroseksuaalisessa järjestyksessä,
jolloin sukupuoli rakentuu kielellisinä ja fyysisinä
toistotekoina. Silti sukupuolen performatiivisuuden avulla mies ja maskuliininen voivat aivan
yhtä helposti merkitä naispuolista kehoa kuin
miespuolista, ja nainen ja feminiininen miespuolista yhtä hyvin kuin naispuolista kehoa.
Teatteriesityksessä identiteettiä puolestaan
rakennetaan esimerkiksi ääneen lausumattomien
mutta kokemuksellisten tarinoiden ja historian
avulla. Tästä myös jamaikalaissyntyinen kulttuuriteoreetikko Stuart Hall puhuu analysoidessaan

identiteettiä. Subjekti muodostuu, kun toinen
koetaan merkitykselliseksi. Siirtymätilassa olevia
kulttuurillisia identiteettejä on kaikkialla. Esityksen potentiaali perustuu niihin henkilöhahmojen
identiteetteihin, jotka eivät ole pysyviä, ja kyse
on joksikin tulemisesta enemmän kuin jonakin
olemisesta.
Identiteetti toteutuu Hallin mukaan itsereflektiossa suhteessa toisiin ihmisiin. Menneisyys
puhuttelee meitä muistin, fantasian, kertomusten ja myyttien kautta. Identiteettien ja positioiden politiikka ei sijaitse transsendentiaalisessa
”alkuperän laissa” vaan identiteetin rakentamisessa suhteessa merkitykselliseksi koettuihin
toisiin ihmisiin. Kaikki identiteetit paikantuvat
kulttuuriin, kieleen ja historiaan.
Näennäisesti yhtenäisessä kulttuurissa on
joukko sisäisiä jakoja, ja nykytodellisuus avaa
heterogeenisemmän kuvan kulttuurista. Kansakuntien välinen kulttuurinen vaihto korostaa
kulttuurista pluralismia ja voisi johtaa ”kulttuurilliseen homogenisoitumiseen”, mutta on saanut myös aikaan uutta kiinnostusta paikalliseen.
Davide Giovanzana on teatteriopettaja,
naamion valmistaja ja teatteriryhmä Metamorfoosin jäsen. Hänen mukaansa vanhojen ja
nuorten ero tulee esiin vallan ja rakkauden välisessä epäsopivuudessa: rakkauden valta on vastakkain valtaan kohdistuvan rakkauden kanssa.
Omasta puolestani korvaan termin rakkaus tunteilla ja vallan puheella olettaen samalla, että
olennainen ero näiden kahden välillä on ei-reflektoitujen emootioiden käyttö ja halu puhua
oikein tavoittaen jotain merkityksellistä sekä
havaittavissa olevaa.

Teatteri tunteiden hallinnassa
Rituaalit auttavat ihmisiä käsittelemään ambivalentteja ihmissuhteita, vaikeita muutoksia,
hierarkioita ja jokapäiväisen elämän normeja
hankaloittavia haluja. Teatterissa esteettiset nor-

mit ja taiteellinen kompetenssi liittyvät kehon
ja toisaalta tekstin virtuoottiseen käyttämiseen,
mihin nopeus ja nokkeluus kuuluvat osana.
Transformaatiot roolihahmojen välillä ovat
myös mahdollisia kuten eläinmuotojen harjoittelu ja toteutus. Roolia on mahdollista vaihtaa
ja muokata myös toisten rooleja. ”Lavamagian”
toteutus roolihahmon kautta ovat mahdollisia.
Dialoginen kommunikaatio ja tyylilajeilla leikittely sekä mielikuvituksen käyttö kuuluvat olennaisesti teatteriin.
Tunteet ja resurssit sekä puhe ovat olennainen
osa teatteria. Tunteet ja puhe tukevat toisiaan
sekä mahdollistavat kanssakäymisen. Resurssit
rahalliset tai muuten aikaansaadut luovat ulkoiset
edellytykset teatterin teolle. On täysin mahdollista
tuoda lavalle erilaisia ja näköisiä roolihahmoja.
Omasta puolestani kannustan kokeilemaan
erilaisia sekä yllättäviä yhdistelmiä, jotka eivät
kuulu alkuperäiseen kaanoniin. Sukupuolella ja
alkuperäisen kaanonin arkkityypeillä leikittely
on suotavaa, ja tuo mukanaan mahdollisuuden
luoda jotain ainutlaatuista. Fyysinen suoriutuminen on myös olennainen osa teatterin tekoa.
En kannusta ketään luomaan täysin emotionaalisesti käyttäytyviä roolihahmoja kuin en myöskään täysin rationaalisia. Yhteistoiminta ja asioista neuvotteleminen sekä yhdessä sopiminen
ovat olennainen osa teatterin tekoa, kuin myös
tuloksista nauttiminen.
Kollektiivinen tajunta on mahdollista kokea
ja usein koetaankin esityksen aikana, mutta kollektiiviseen tajuntaan voi myös suhtautua negaation keinoin, mikä toimii hyvin draamallisena
elementtinä, ja suojakeinona näyttelijöille lavan
ulkopuolella.
Mikä parasta: teatterissa syntyy usein henkilökohtaisia suhteita, jotka jatkuvat myös näytöksien ja harjoittelujen ulkopuolella.
Miika Hyvärinen on taiteen tutkija ja tekijä.
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Arjen monumentti –

MATTOTELINE

V

aikka pihoilta kantautuva piiskauksen
pauke on vuosien saatossa vähentynyt, on mattotelineitä Suomessa pystyssä edelleen erittäin paljon. Ne ovat
juurtuneet osaksi suomalaista kaupunkimaisemaa, jääden paradoksaalisesti silti yleisyytensä ja arkisuutensa vuoksi
lähes huomaamattomiksi.
Dokumentoidessani mattotelineitä ympäri
Helsinkiä huomasin näitä yksinkertaisia ja
vankkoja rakennelmia pystytetyn vuosikymmenestä toiseen niin keskustan, esikaupunkien
kuin lähiöidenkin sisä- ja takapihoille, joskus
aivan vieri viereen. Helsingissä mattotelineitä
58
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on kerros-, rivi- ja omakotitalojen, jopa kirkkojen
ja yritysten yhteydessä. Niitä seisoo kallioilla,
metsien reunassa ja nurmikoilla sekä asfalttipihoilla roskapönttöjen, autojen, pyörätelineiden
ja kukkaistutusten keskellä. Mikäli varustustasoon kuuluu keinuja, pyykkitelineitä tai porraskaiteita, ne on usein maalattu saman värisiksi kuin mattoteline.
Internet-keskusteluiden perusteella kysymys
mattojen tamppaamisen tarpeellisuudesta, taajuudesta ja ajankohdasta herättää intohimoja.
Valtaosa arvostelee tapaa vanhanaikaiseksi ja
mattoja kuluttavaksi, jopa epähygieeniseksi.
Suursiivouksissa moni vie kuitenkin edelleen

matot ja osan muistakin kodin tekstiileistä ulos
lähes rituaalinomaisesti, talvella lumella puhdistettaviksi tai ainakin raikastumaan. Viimeisen
tavan ainakin osa piiskausta vastustavistakin
hyväksyy. Tarpeeksi kylmän pakkasen kun on
todettu tappavan tekstiilien pieneliöt.
Joskus mattotelineet toimittavat satunnaista
penkin tai kiipeilytelineen virkaa. Lisäksi ne toimivat myös kotitöiden ja suomalaisten puhtauskäsitysten – ja niiden historian – tahattomina
monumentteina.
Teksti ja kuvat: Riitta Oittinen
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PEKKA
PELTOLA

tarkastelee
Afrikkaa rehellisesti

L

iki viidenkymmenen vuoden ajan
Pekka Peltola on seurannut Afrikan
vapautuskehitystä toimittajana, aytoimitsijana sekä virkamiehenä ja lopulta tutkijana. Kirja vie kiehtovalla
tavalla lukijaansa Peltolan matkoille
Afrikaan, mutta tarkastelee Afrikkaa myös solidaarisuusliikkeen kehityksen läpi kautta 60luvun lopun Biafrasta aina näihin päiviin,
ANC:n satavuotisjuhliin saakka. Peltola on
vaatimaton nimetessään kirjansa.
Toisin kuin Juha Vakkuri tai Eero Paloheimo, Peltola ei selitä Afrikkaa – hän ei kerro
”Tämä on Afrikka”. Peltola ei ole monien
Afrikasta kirjoittajien lailla tekstinsä keskiössä,
vaan malttaa antaa äänen vaihtelevalla tavalla
myös tapaamilleen ihmisille.
Liki parikymmentä eripituista matkaa Afrikkaan luo kehyksen Peltolan pitkälle kertomukselle. Kehitysyhteistyötä sivutaan omakohtaisten
ay-koulutuskokemusten kautta Mosambikin
mattokutomoon saakka. Ennen kaikkea kirjassa
pohditaan demokratian kehittymistä vasta itsenäistyneissä Afrikan maissa. Vapaustaistelujen
asetelmat sijoittuvat Peltolan kirjassa Mosambikin, Namibian, Angolan ja viimeksi Etelä-Afrikan valtioiden perustuslakeihin, vaaleihin,
poliittiseen elämään ja kehitysuskoon.
Neljänkymmenen vuoden perspektiivistä
johtuen alun omakohtainen kokemus Angolasta
SWAPO:n ay-kouluttajana taipuu tarkastelemaan
itsenäisen Angolan toivotonta tilannetta öljyrikkaana maana, jossa 100 000 kiinalaista rakentaa
teitä ja kaivoksia ja elämä on muuttunut entistä
huonompaan suuntaan.
Franz Fanonin teosten viiltävä psykiatrinen
analyysi rotukysymyksistä askarruttaa Peltolaa.
ANC:n 100-vuotisjuhlan kynnyksellä puolueen
nuorisoliiton puheenjohtajan Julius Maleman
demagogia mietityttää: valkoisen rasismin tilalle alkaa hiipiä musta rasismi. Fanonin mukaan
”vallankumous alkaa syödä omia lapsiaan” ja
tällöin Peltola viittaa SWAPO:n Lubangon leireihin viskottuihin ja kidutettuihin puolueen jäseniin 1980-luvun vainoissa. Vastaavanlaiseen
vainoon äityi ANC omiaan kohtaan muun muassa Tansaniassa sijainneilla leireillään. Totuuden ja sovinnon aika on vielä odotuksessa
ainakin Namibiassa.
Rauhanmies Pekka Peltola luotaa useassa kohdassa kirjaa vapaustaistelun oikeutusta ja väkivaltaa. Biafran pommitusten kiihko muuttuu kirjan loppua kohden analyysiksi siitä, miten ihmiset voisivat muuttua – kaikessa rauhassa.

Pekka Peltola

Afrikassa
Into 2011
274 s.
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Namibilaisten ay-koulutus ja siinä yhteydessä
SAK:n ja Mosambikin sekä Tansanian ay-liikkeiden kanssa solmitut yhteistyösopimukset
ovat osa Peltolan pitkää linjaa Afrikassa. Ay-liikkeet ovat eteläisessä Afrikassa usein olleet johtavien poliittisten puolueitten hallussa ja käskyvallassa, mutta niihin sisältyy myös aimo annos
oikeita demokraattisen pluralismin voimia. Sambiassa ja Etelä-Afrikassa kaivostyöläisten ay-siipi
on ollut merkittävä vallan tasapainottaja.
Mosambikin mattokutomohanke on kiinnostava ay-kontaktien pienhankerönsy, jota ilman
Peltolan kirja jäisi vaille projektitoiminnan henkilökohtaista epäonnistumista. Afrikkalaisen yritystoiminnan kehittäjälle kokemus on kuitenkin
ollut arvokas. Pitkän solidaarisuustyön taustaa
vasten tämä Mosambikin kokemus ja Angolassa
SWAPO:n ay-siivelle toteutettu koulutus ovat
merkinneet paljon Peltolan omalle analyysille.
Korruptiota koskeva pohdinta on kirjan mainiointa antia. Konkreettiset esimerkit korruptiosta Namibiassa ovat viiltäviä. Lehdistön avoimuus on sekä Namibiassa että Tansaniassa ollut
avain räikeimpien korruptiotapausten avaamisessa hallinnossa. Sveitsiläisen Pius Fischerin
Tansaniasta keräämä aineisto hallinnon korruptiosta on jo klassikko. Julkisen talouden läpinäkymättömyys on ollut suuri ongelma. Jonnekin se
raha siirtyy – korruptiorahakin, mutta tietenkin
samalla tuloerot kasvavat ja julkinen talous näivettyy. Peltola rinnastaa Tansanian korruption
Suomen antamaan vuotuiseen kehitysapuun eteläiselle Afrikalle. Arvatkaa kumpi on suurempi!
Martti Ahtisaaresta kirjoitettu muistelmateos Matkalla ilmestyi kuukausi ennen Peltolan
kirjaa. Ruokanen ja Merikallio kirjottavat
1. 4. 1989 tapahtumista Namibian pohjoisrajalla
tyhjentävästi ja samansuuntainen on Peltolan
arvio YK-operaation kauhunhetkistä. Namibia
kuitenkin vapautui ja vaalit pystyttiin toteuttamaan. On selvää, että joidenkin mielestä tuokin
tulipalo oli väärin sammutettu. Namibian historian kirjoitus edellyttääkin maalta itseltään rohkeita avauksia.
Peltola tapaa Afrikassa monia ihmisiä, joista tulee elinikäisiä kavereita – arvostettuja kanssaihmisiä. Tällaisia ovat muun muassa Katia
Airola Angolassa ja Pumppu-Väiski Namibiassa sekä Markku Vesikko Liberiassa. Andimba
Toivo ya Toivo sekä John ya´Otto Namibiassa
tekevät lähtemättömän vaikutuksen. Solidaarisuus aatteena ei ole kuollut. Pekka Peltola Afrikassa elää sen todeksi.
Kirjan loppuosa koostuu kiinnostavista artikkeleista, joissa Peltola pohtii väestönkasvua,
uskonnon voimaa, agribisnestä ja muita aiheita,
joille ei näy loppua tulevan. Hellyttävää on kuitenkin Pekka Peltolan paluu Afrikasta, kun hän
kohtaa yhä uudelleen ”yrmeän Suomen”. Siinä
onkin kestämistä.

Ytimen perustajajäsen
Pekka Peltola oli mukana perustamassa Ydin-lehteä vuonna 1966:
– Siihen aikaan meidän juttuja eivät valtamediat suostuneet julkaisemaan. Ydin
perustettiin myös vauhdittamaan Sadankomitean sisällä käytävää korkeatasoista keskustelua. Tämä tavoite itse asiassa toteutui ja ollessani päätoimittaja tilaajia oli 2 000,
mikä oli aika paljon.
Sadankomiteaa perustettaessa ideologinen isä oli ollut brittiläinen matemaatikko,
filosofi ja loogikko Bertrand Russell, joka alkoi kuitenkin 60-luvun loppupuolella
dementoitua. Keskeisiksi oppi-isiksi tulivat sosiologi Erik Allardt ja vasemmistoaktivisti,
toimittaja Johan von Bonsdorff, joka on ollut Suomen Rauhanliiton keskeinen toimija.
Rauhantutkija Johan Galtung oli tietenkin merkittävä tiennäyttäjä. Jo näytenumerossa
Pekka Peltola tuli hahmotelleeksi sisällön ajattelulle, joka tänä päivänä tunnetaan käsitteenä inhimillinen turvallisuus. Nykyisin hän helposti irvailee itselleen, miten nuorena
miehenä tulikin olleeksi niin viisas.
– Kaikki me olimme opiskelijoita ja kuten nykyäänkin, kansainvälisyys ole meille tärkeää. Helsingissä kävi rauhantutkijoita vieraanamme vähän väliä ja vastaavasti Ytimen
toimitusporukka teki matkoja Tukholmaan, Osloon ja Kööpenhaminaan.
Ytimen ja Sadankomitean henkinen kytkös YK-järjestelmään ja sen rauhanturvatoimintaan oli myös erittäin vahva perustamisvaiheessa. Sadankomitean sääntöjen
mukaan toiminnan loppuessa varat piti luovuttaa Suomen YK-liitolle.
Peltolan kiinnostus Afrikkaan lähti liikkeelle apartheidin vastustamisesta. Sekin toiminta tuli Suomeen Ruotsista, missä rotuerottelupolitiikkaa vastustettiin jo 50-luvulla.
– Olin varmaan jonkin artikkelin jo aiemmin kirjoittanut Ylioppilas-lehteen, kun sitten
lehden päätoimittaja Jorma Cantell pyysi minulta 5 – 6 artikkelin sarjan kehitysavusta.
Kiinnostus Afrikkaa kohtaan syveni, kun menin Yleiradion ulkomaantoimitukseen 1964
ja minut lähetettiin Biafraan.
Vaikka Suomi-Namibia Seuran puheenjohtaja Seppo Kalliokoski sanookin, ettei ole
kaikissa asioissa Pekka Pelton kanssa suinkaan samaa mieltä, hän ei säästele saojaan
kehuessaan Peltolan kirjaa:
– Kirja tempaisee lukijan mennessään ja on harvinaisen rehellinen. Peltola on täydellä
sydämellä solidaarisuusaatteen mies.
Oili Alm

Suurlähettiläs-emeritus Kari Karanko
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Yli viisi vuosikymmentä kestäneen uran aikana Ladysmith Black
Mambazo on ikuistanut nimensä Etelä-Afrikan musiikkikulttuurin
sekä maailmanmusiikin historiaan.
Vuonna 1960 Joseph Shabalalan perustama maineikas a cappella

-ryhmä tunnetaan mukaansatempaavan riemukkaasta musiikista,
jossa eteläafrikkalaisen musiikkiperimän rytmit ja harmoniat yhdistyvät gospel-musiikkiin. Yli neljäkymmentä levyä julkaisseen Ladysmith Black Mambazon ydinajatuksena on pitää eteläafrikkalainen
perinnemusiikki voimissaan – viihdettä kuitenkaan unohtamatta.
Ovat kansainväliseen suursuosioon aukesivat ryhmälle 1980-luvun
puolivälissä amerikkalaisen laulaja-lauluntekijä Paul Simonin vieraillessa Etelä-Afrikassa. Vierailun tuloksena Simon pyysi ryhmää
laulamaan Graceland-albumilleen. Vuonna 1986 julkaistua, sittemmin
16 miljoonaa kappaletta myynyttä albumia pidetään yhä merkkiteoksena, sillä se esitteli maailmanmusiikkia suurelle yleisölle ennennäkemättömällä tavalla.
Levyä seurannut maailmankiertue vei yhtyeen esiintymään suurille konserttiareenoille ympäri maailmaa. Hedelmällinen yhteistyö sai
jatkoa Simonin tuottaessa yhtyeen albumeita ja vuonna 1987 julkaistu Shaka Zulu toi ryhmälle sen ensimmäisen Grammy-palkinnon.
Sittemmin Ladysmith Black Mambazo on saanut vielä kaksi Grammy-palkintoa ja lukuisia muita musiikkiteollisuuden tunnustuksia.
Yhtye on tehnyt yhteistyötä muun muassa Stevie Wonderin, Josh
Grobanin, Dolly Partonin, Ben Harperin sekä Emmylou Harrisin
kanssa. Taitavia laulajia kuullaan myös Michael Jacksonin Moonwalker-elokuvassa (1998).
Ladysmith Black Mambazon arvostuksesta kertovat ryhmän
saamat lukuisat esiintymiskutsut kansainvälisiin merkkitilaisuuksiin.
Vuonna 1993 Nelson Mandela kutsui ’Etelä-Afrikan kulttuurilähettilääksi’ tituleeraamansa lauluryhmän kanssaan Norjaan vastaanottamaan Nobelin rauhanpalkintoa. Yhtye esiintyi myös Mandelan astuessa Etelä-Afrikan presidentin virkaan vuonna 1994.
Ryhmän taipaleesta kertova On Tip Toe -dokumentti puolestaan on
saanut Oscar-ehdokkuuden.
Lipunmyynti on jo alkanut: www.menolippu.fi ja Lippupalvelu

Oppia ikä kaikki

Huhtikuun Pax-klubi

23.3.2012 SAAKKA HELSINGIN YLIOPISTON TIEDEKULMASSA

25.4. KLO 19 RAUHANASEMA, HELSINKI

Eteläafrikkalaista
maailmanmusiikkia
Helsingissä
23. 5. 2012 LADYSMITH BLACK MAMBAZO, SAVOY-TEATTERI, HELSINKI

Ohjelma tarjoaa tietoa niin yliopistoon pyrkimisestä kuin ammattitaidon täydentämisestäkin. Aikuisopiskelijat voivat käydä keskustelemassa opintojen ohjauksesta, hioa kielitaitoaan tai tulla kuulemaan
viivyttelyn, motivaation ja aikaansaamisen merkityksestä opinnoissa.
Kontti-gallerian näyttelyssä Helsingin yliopiston tutkijat kertovat,
mihin he haluaisivat vielä vastauksen. Gallerian seinälle voi jättää
viestin ja kertoa, mitä vielä haluaisit tietää!
Tapahtuman ohjelma: blogs.helsinki.fi/wdc-2012/files/2012/03/
tiedekulma-oppia_ik%C3%A4_kaikki-ohjelma_3.pdf

Koulutusta toimittajille
31. 3. 2012 PAX- JA YDINLEHTIEN TOIMITTAJAKOULUTUS, HELSINKI

Koulutuksessa käsitellään perusasioita lehden teosta ja koulutuksen
jälkeen osallistujilla on paremmat mahdollisuudet kirjoittaa juttuja lehtiin. Koulutuksen hinta on kymmenen euroa ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat osallistujat voivat kysyä mahdollisuutta
matkakorvauksiin. Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen
sadankomitea@sadankomitea.fi.
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Esiintymässä Tilhet, pajut ja muut sekä Spyder550. Vapaa pääsy.
Myös klubiin liittyvät etkot samassa paikassa kello 18. Etkoilla tarjolla pohdintaa asevelvollisuudesta ja kuohuviiniä.
26. 4. Sadankomitea järjestää miniseminaarin aseviennistä klo 17
Rauhanasemalla ja 19. 5. on Rauhanasemalla
Ravintolapäivä, Cafe Ydin tarjoaa kiinnostavimmat jutut ja ruuat.
Jyväskylässä kokoontuu rauhanlukupiiri aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17 Vakiopaineessa, Kauppakatu 7.

Muista myös
Sosiaalifoorumi!
Vuoden 2012 Suomen sosiaalifoorumi järjestetään Helsingin
Arbiksella 21. – 22. 4. 2012. YDIN mukana, tottakai.
www.sosiaalifoorumi.fi
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Nikkes plättar
Musiikin suurkuluttaja Niklas
Piiparinen jakaa Ytimen lukijoiden kanssa valikoituja ajatuksiaan äänistä, joihin harrastuksensa parissa törmää.

Tundramatiks

Leonard Cohen

Roinan rodeo

Old Ideas

Exogenic Records
2012
CD

Columbia 2012
LP/CD / download

Kolmijäsenisenä pysynyt, mutta ainoastaan laulajahaitaristi-kitaristinsa Janne Masalinin alkuperäiskokoonpanosta jäljelle jättänyt Tundramatiks uusiutuu sopivasti viiden ja puolen vuoden tauon jälkeen.
Monipuoliset rytmit siivittävät uudella albumilla letkeälle rytmiretkelle. Viime kesällä lavoilla testattujen
biisien reipas poljento on ”balkanhenkistä garageetnoa”. Sovitusten hienostuneisuus yhdessä hyvän
studiosoundin kanssa tekevät levystä edeltäjäänsä
kuulijaystävällisemmän, vaikka Masalinin variksenraakuntaa ei studiossa sentään ole saatu kesytettyä.
Hyvän alun jälkeen levy lähtee hurjaa nousuun ja
vie sen selkeästi erinomaisen puolelle. Peräkkäin
kuultavat Roina rauhoittaa sekä Santsaamaan
nousevat levyn kohokohdiksi.
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Mikko Rekose

Mama Africa
Ohjaus: Mika Kaurismäki

Miriam Makeba (1932 – 2008) oli eteläafrikkalainen laulaja ja ihmisoikeustaistelija. Hän
on edelleen yksi tunnetuimmista afrikkalaisista
taiteilijoista.

Sydän, sydän

Kapseli
Johanna Kustannus
2012
LP/CD

Elokuvaohjaaja Mika Kaurismäen dokumentti on hienovarainen kuvaus muusikko
Makebasta mutta myös samalla mustasta muusikosta valkoisten maailmassa. Makeban henkilökuva rakentuu hienosti paitsi arkistomateriaalille myös omaisten ja muusikkoystävien muisteluille. Dokumentissa on aito rytmi, joka tekee
oikeutta Makeban musiikille ja upeille konserttitaltioinneille. Kaurismäki on tehnyt hyvää työtä.
Apartheidia vastustanut Makeba joutui lähtemään Etelä-Afrikasta maanpakoon 30 vuodeksi vuonna 1959. Hän saattoi palata kotimaahansa vasta Nelson Mandelan vapauduttua vankilasta 1990. Harry Belafontesta tuli
Yhdysvalloissa Makeban kansainvälisen uran
alkuvuosien merkittävä vaikuttaja. Makeba liikkui silloisen aviomiehensä Hugh Masekelan
kanssa legendaarisissa jazz-piireissä Dizzy
Gillepsien ja Horace Silverin seurassa.
Avioituminen mustien panttereiden johto-

77-vuotias Leonard Cohen on laulajana muuttunut
hönkijän ja murisijan risteytykseksi, jonka lauluissa tupakansavu kuuluu valmiissa tuotoksessa. Vasta
kahdestoista studioalbumi Old Ideas soljuu hitaasti eteenpäin varmaotteisen yhtyeen turvin. Paljaaksi
riisuttu sovitus ja Cohenin vanhemman herrasmiehen huomiot maailmasta kuljettavat syvälle sisään
albumiin, jonka pieni naiskuoro sekä kiirehtimätön
soitanto saavat orastavan kevään tuntumaan entistä
miellyttävämmältä. Vaikka (tai miksei koska) levyn
nimi kertoo jotain sen sisällöstä, ei kannata olla tutustumatta tähän rosoisen äänen omaavan kanadalaismuusikon uusimpaan tuotokseen.

Seesteisiä tunnelmia, paikoin vanhaa tuttua raskaampaa runttausta. Nyt on kyseessä tunnistettavia
sydämiä, ja avainsana on ennakkoluulottomuus.
Sydän, sydän ei lokeroi itseään mihinkään tiettyyn
genreen, vaan liukuu/lipuu/luisuu käsistä kuin
saippua vielä tusinan kuuntelun jälkeen. Erityisesti kappaleessa Maa halkeaa Tuomas Skopan lauluääntä kuulee piristävän puhtaana. Sydän, sydämen
nelikko soittaa taiten ja kappaleiden rakenteet ovat
sopivan häröjä. Levyn kannessa nähdään rumpali
Mikko Rekosen hieno akryylimaalaus.

hahmon Stokely Carmichaelin kanssa merkitsi kuitenkin amerikkalaisen yleisön kylmenemistä Makeballe. Makeba asettui Guineaan,
jossa hän saattoi asua presidentti Ahmed
Sékou Tourén suojeluksessa. Myös Makeban
tytär Bongi oli taitava lauluntekijä, mutta hän
menehtyi Guinean vuosien aikana.
Makeban poliittinen aktivismi oli Afrikan mantereen vapautusliikkeiden suuri innoittaja. Myös
henkilönä hän oli hyvin kunnioitettu ja rakastettu,
mitä lempinimi Mama Africa hyvin kuvaa. Hänen
tunnetuin kappaleensa Pata Pata ei kuitenkaan
ole lainkaan poliittinen laulu, vaan varsin harmiton bailaamista ylistävä kappale. Kaurismäen
Mama Africa voitti Berliinin filmifestivaaleilla
yleisöpalkinnon. Se on ollut myös levityksessä
Suomen elokuvateattereissa. Dokumentti on
esitetty Ylen dokumenttisarjassa.
Arja Alho
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: kirjat
Guggenheim
– vuoden puhutuin turistirysä

Kaarin Taipale (toim.)

Guggenheimin
varjossa
Into 2012
161 s.

Pieni mutta vaikutusvaltainen Janne Gallén-Kallela-Sirénin johtama
joukko tahtoo, että Helsinkiin saadaan amerikkalaisen ketjun taidenäyttelyhalli. Guggenheim-pamfletti osoittaa, että kyse ei ole taiteesta, vaan silkasta rahasta. Kuka rahastaa ja ketä? Kirja on kärkevä puheenvuoro demokratian puolesta korruptiota ja kähmintää vastaan.
Ytimen päätoimittaja, VTT Arja Alho kuvaa Guggenheimhanketta möhkyksi, jossa päättäjä voi nähdä ihan mitä kivaa vain.
Möhky on helppo viedä päätöksenteossa läpi: se ei tunnu olevan
pois keneltäkään, toisin kuin muut kaupungin hankkeet ja määrärahat. Guggenheim-möhky innostaa päättäjiä myös siksi, että se
tarjoillaan päättäjille ulkomailta, ikään kuin kunnianosoituksena.
Ei väliä, vaikka iso lasku tulee perästä.
Kurjistuvan talouden ja ikävien säästöpäätösten maailmassa
voi kuvitella älyttömänkin sijoituksen olevan se oljenkorsi, jonka
avulla ohjataan kaupunkiin uutta rahaa ja elinvoimaa. Kaupungin
brändäyksestä taiteen avulla kirjoittaa kaupunkimarkkinoinnin
asiantuntija Patrizia Hongisto. Brändin tarkoitus on luoda kiinnostavuutta ja erottautua. Kysymys kuuluukin, miten tämä onnistuu
Guggenheimin avulla. Onnistuneen kaupunkimarkkinoinnin keskeinen tekijä on itsensä näköinen tuote, eikä jonkun toisen kaupungin
globaalitarinan lavastus.
Kulttuuri- ja aluetalouden tutkija Aku Alanen arvelee, että
Guggenheim-säätiölle Helsinki-brändi on suhteellisesti arvokkaampi
kuin Guggenheim-brändi Helsingille. Erilaisia laskelmia läpikäytyään
hän ei usko Guggenheimin aluetaloudelliseen hyötyyn, eli niihin
perusteisiin, millä hanketta enimmäkseen ajetaan. Vain ani harva
nimittäin ajaa Guggenheimia sen näennäisen pääsisällön eli kuvataiteen vuoksi. Kuten pamfletissa kirjoittava entinen Kiasman johtaja
Tuula Karjalainen toteaa, Helsingin museot ovat jo pitkään harjoittaneet kansainvälistä yhteistyötä. Niillä on kaikki valmiudet ja verkostot, mitä tarvitaan korkeatasoisten näyttelyiden toteuttamiseen.
Tällä hetkellä olemassa olevat museot toimivat kuitenkin liian pienillä määrärahoilla. Ateneumilla ei ole varaa edes naulakkovahteihin ja Kulttuurien museota uhkaa lopettaminen. Guggenheimista
vouhottaminen on tästä näkökulmasta enemmän kuin absurdia.
Arkkitehti ja kaupunkitutkija Kaarin Taipale käy Guggenheimmöhkyn kimppuun järein asein. Hän ei jätä erinomaisessa artikkelissaan kiveäkään kääntämättä. Läpi käydään päätöksenteon järkyttävä epädemokraattisuus (salaisesti valmisteltu hanke), Helsingin
kaupungin taidemuseon epäselvä kohtalo, kustannukset, tontti,
wow-arkkitehtuurin kaipuu ja [kurs]Helsingin Sanomien räväkkä
rooli hankkeen tukemisessa. Näyttää siltä, että Helsinki on Guggenheimille loistava markkinarako. Asiakkaana on kaupunki, joka kantaa kaikki taloudelliset riskit. Guggenheim ansaitsee vuosittain 4 – 5
miljoonaa euroa 20 vuoden ajan. Ja huomatkaa, kansalaisilta saati
taiteilijoilta ei ole kysytty mitään. Museoväki vaikenee peloissaan.
Sujuvasti ja jopa hauskasti kirjoitettu pamfletti kokoaa hyvin
Guggenheim-keskustelua. Hanketta eivät kannata taiteilijat, taiteenharrastajat tai taidemuseoväki. Tuskinpa edes taideturistit, jotka ovat
Guggenheiminsa jo muualla nähneet. Persoonallisille taidehankkeille
ja näyttelytiloille on sen sijaan vahva tilaus ja kansalaiset ovatkin
G-keskustelun tuoksinassa esittäneet värikkään joukon ideoita, jotka
ilahduttaisivat niin kaupunkilaisia kuin täällä poikkeavia matkailijoita. Niistä Into-kustannus voisi tehdä seuraavan kirjan.
Hilkka Helsti

64

Numero 1 | 2012

Elina Tiilikka

Myrsky
Gummerus 2011
249 s.

Sekopäinen lapsi
Elina Tiilikan toinen teos Myrsky ei ole saanut yhtä kuohuttunutta vastaanottoa kuin esikoinen, Punainen mekko. Tämä ei ole yllättävää.
Myrsky on tavallinen kirja, johon ei liity kertojaminän prostituutiota, minkä kirjailija vahvistaisi
osittain omakohtaisiksi kokemuksiksi seksin
myynnistä. Myrskyn kertojaminä, Myrsky kärsii
kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, muttei
halua lääkitystä sairauteensa.
Impulsiivisuus johtaa Myrskyn käsittämättömiin paikkoihin ja pelkotiloihin. Kirja näyttää
kertovan lapsesta, josta jonkun pitäisi pitää
huolta. Tiilikan teksti kuvaa mielen sairautta
uskottavasti, muttei erityisen omaperäisesti tai
edes samaistuttavasti. Myrsky ei tee samaa
maanisdepressiivisyydelle kuin Sofi Oksasen
Baby Jane tekee bulimialle ja paniikkihäiriölle:
se ei auta ymmärtämään sairaan ihmisen toimintaa. Myrskyn edesottamuksia on helpompi
seurata ulkopuolisen silmin, ihmetellen, kuin
samaistua hänen toilailuihinsa.
Eekku Aromaa

Sivustolla julkaistaan mielellään
uusia kirja-arvosteluja vastailmestyneistä kirjoista.
Pidemmät arviot kirjoista ovat
luettavissa Ytimen verkkosivuilla.

www.ydinlehti.fi

Hiski Haukkala

Suomen
muuttuvat
koordinaatit
Gummerus 2012
196 s.

Kohtalokas kolmio?
Miten koordinaatit muuttuvat? Alkaako Suomen
viimeinen vuosisata? Onko kansallisvaltiokonsepti murenemassa? Miten Suomi voisi pärjätä tässä
tilanteessa? Minkälaisia skenaarioita Hiski Haukkala näkee Suomella olevan edessään? Minkälaisia menestysreseptejä kirja tarjoaa Suomelle?
Haukkala pyrkii lähestymään edellisiä kysymyksiä muun muassa Suomen ulkopolitiikan
pitkän linjan kautta. Onko se löydettävissä? Hän
kartoittaa myös globaalisti muutoksessa olevia
maailman taloudellisia ja poliittisia painopisteitä.
Ovatko nämä mannerlaatat järähtämässä?
Suomen kohtalon kolmio oli kylmän sodan
aikaan Tukholma-Berliini-Leningrad. Nyt kolmio
on laajentunut, ja kärjet sijoittuvat akselille
Washington-Bryssel-Moskova. Venäjän näkökulmasta Suomi ei ole enää mikään erikoistapaus.
Emme ole enää niin tärkeitä, eivätkä toiveemme
enää kosketa Moskovassa aiemmalla tavalla.
Myös tämän muuttuneen tilanteen etuja ja haittoja kirjassa pohditaan.
Haukkalan mukaan Suomen on tuettava
Euroopan unionia ja muita läntisiä rakenteita
ja tukeuduttava niihin. Länsiliittoutuminen, jos
se enää on mahdollista muuttuneessa maailmantilanteessa, on järkevä Suomen suunta.
Kirjassa on kärjistyksiä ja säväytystä lukijoiden kiinnostuksen takaamiseksi. Kuitenkin on

Rosa Meriläinen

Hyvät miehet
ja herrat
Teos 2011
141 s.

selvää, ettei EU ole hajoamassa huomenna.
Niin kauan kuin on näin, Suomelle on viisasta
politiikkaa välttää näitä rakenteita heikentäviä
ratkaisuja. Niitä pitää tukea alkavassa myllerryksessä. Tämä globaali taloudellinen ja poliittinen myllerrys on haaste, jossa Suomi tarvitsee isompia rakenteita ja viitekehyksiä, joissa
toimia. Yksin Suomi on lastu lainehilla.
Hiski Haukkala päätyy kirjansa lopussa Suomen menestyksen kannalta keskeiseen kysymykseen. Se on: nothing succeeds like success,
eli menestys itsessään menestyy. Koko Suomen
ulko- ja maailmanpoliittiseen asemaan vaikuttaa oma tarinamme. Kuinka Suomi pärjää
taloudellisesti, ja miten se ratkaisee sisäiset
ongelmansa. Tämä on kirjaa isompi teema, jota
kaikkien pitäisi pohtia, toteaa Haukkala, ja jatkaa: jos me sössimme oman sisäisen pelimme
ja menestyksemme, meiltä putoavat pois muut
menestyksen mahdollisuudet.
Onko kirja tutkimus, aikalaisanalyysi vai
keskustelun avaus? Mikä on suomalaisen ulkopoliittisen keskustelun taso?
Haukkalan mukaan keskustelua kyllä on,
ja myös aika hyvä ymmärrys näistä isoista
asioista. Tilannekuva on hyvä. Se mikä meiltä puuttuu on ajatus ja keskustelu siitä, mitä
nämä asiat meille merkitsevät, ja mitä niistä
meille seuraa? Mitä meidän pitäisi ajatella?
Miten pitää sopeutua? Avautuuko joitakin mahdollisuuksia, joihin meidän pitäisi tarttua?
Tuleeko vaaroja, joita meidän tulee pelätä ja
paeta kuin sutta? Nämä kysymykset lienevät
’se syy’ Hiski Haukkalan kirjaan. Jos kirja houkuttelee ihmisä ajattelemaan asioita eri näkökulmista, olemaan osittain samaa mieltä ja
mieluusti eri mieltä tai ehdottomasti omaa
mieltä, niin silloin kirja on tehnyt työnsä.
Vesa Vattulainen

Puheiden pitäjän roolit
Rosa Meriläinen on koostanut kirjaksi puheita,
jotka on kirjoitettu miehille – ja miehistä. Meriläinen välttää useimpia stereotypioita kunniakkaasti ja asettuu puheissaan erilaisiin rooleihin,
joita välillä lukija joutuu arvailemaan. Useimmissa puheissa Meriläinen näyttää olevan itsensä, tai joku kaltaisensa, kysymässä kansanedustajan poikien ympärileikkauksista, juhlapuhujana 50-vuotisjuhlissa ja pitäessään puhetta heterorakkaudelle: miehiin rakastumiselle. Toisissa

Laura Gustafsson

Huorasatu
Into 2011
296 s.

Enemmän kuin odotat
Huorasatu on kirja, josta annan yhden neuvon kaikille. Lue tämä Laura Gustafssonin
kirjoittama kirja vasta silloin kun ehdit lukea
sen kerralla, alusta loppuun. Varaa ehkä vierelle vesilasi, tai mukillinen teetä. Huolehdi, että
valokatkaisija on käden ulottuvilla, jos uhkaa
hämärtyä. Tämä kirja tarvitsee keskeytymättömän huomiosi, lyhyellä bussimatkalla tai lääkäriaikaa odotellessa siitä tulee vain kummallinen olo.
Huorasatu on hengästyttävä kertomus, jossa
jumalat saapuvat erehdyksessä Helsinkiin ja
prostituutio on arvostettua, ihmisiä ja eläimiä
kohdellaan huonosti ja syntyy kaikenlaista
sekasortoa.
Teksti on vaikuttavaa ja monimutkainen
tarina pysyy kasassa ja peilaa tämän hetken
ilmiöitä sillä tavalla, että välillä lukija saattaa
nyökytellä tyytyväisenä tunnistaessaan puheen,
jonka Gustafsson on saanut tallennettua. Kirjassa on osia, jotka tuntuvat tarpeettomilta,
mutta jotka loppuratkaisu perustelee. Huorasatu on paljon enemmän kuin taas yksi pastissi
kreikan jumaltaruista.
Eekku Aromaa

Meriläinen asettuu joksikin muuksi, vankilapastoriksi pitämässä joulusaarnaa (ansiokkaasti
muuten, täytyy sanoa pakanaksi itseään kutsuvasta Meriläisestä) tai nuoreksi kirjallisuudentutkijaksi.
Meriläisen kirjaa voi lukea myös oppaana erilaisten puheiden maailmaan. Alussa hän antaa
ohjeita puheenpitäjille ja kirjan takakannessa
Meriläistä kutsutaankin kokeneeksi puheiden
pitäjäksi ja suorastaan ammattimaiseksi puheiden kuuntelijaksi.
Eekku Aromaa
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Outi Ojala

Kirjoittaja on
Sadankomitean
puheenjohtaja.

Tunteet

KUUMENIVAT
”SUOMI

järkkyi”, ”Kolme pommia samana päivänä”,
” Musta päivä”, ”Romahtaako Suomen puolustus”, ”Salaliitto?”
Nämä olivat iltapäivälehtien pääotsikoita seuraavana päivänä, kun ne ottivat kaiken irti hallituksen ilmoitettua helmikuun kahdeksantena päivänä puolustusvoimien säästötoimien
kohdennuksista. Kielenkäyttöä ei hillinnyt edes se, että puolustusvoimat olivat itse valinneet ne kohteet, mistä supistukset tehdään. Päivälehtienkin kirjoittelu oli ylimitoitettua, sillä
tarve säästöihin tunnustettiin jo hallitusohjelmassa, ja suuruusluokka on ollut tiedossa. Kauhistelussa näyttää täysin
unohtuneen se, ettei meillä armeijan määrärahoja ole supistettu, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Päinvastoin ne kasvoivat viimeisen neljän vuoden aikana lähes
puoli miljardia euroa.
Kyseisenä päivänä julkistettiin myös kauan odotettu ja
jo etukäteen tunteita herättänyt virkamiestyöryhmän esitys
kuntauudistukseksi. Kun lisäksi Nokia ilmoitti tuhannen
henkilön irtisanomisista Salossa, kuohunta oli valmis. Ei
varmaan ole sattumaa, että esitykset julkistettiin vain muutama päivä presidentinvaalien ratkettua. Taktikointia, totta
kai, muttei nyt sentään salaliitto kuten jotkut väittivät. Viivyttelyllä pystyttiin kenties hillitsemään presidentinvaalien
kampanjointia, mutta lopputulokseen sillä ei ollut vaikutusta. Väyrysen ja muidenkaan ehdokkaiden kannattajien
on turha jossitella, olisiko Sauli Niinistön valinta tyssännyt
kuntauudistukseen tai puolustusmäärärahoihin. Ei olisi.

SANOMALEHTI

Karjalaisen päätoimittaja Pasi
Koivumaa pani paremmaksi. Hän
ilmoitti lehden kolumnissa harkitsevansa sotilaspassinsa palauttamista ja kehotti myös muita pohtimaan samaa. Jutussaan hän syytti hallitusta ja erityisesti kokoomusta lahtauksesta ja teurastuksesta. Kielenkäyttö oli todella kovaa eikä
sitä korjaa se, että kyseessä oli kolumni. Päätoimittajan jos
kenen luulisi ymmärtävän, että mikäli hänelle sallitaan tuollainen ”vihapuhe”, niin myöhemmin on turhaa päivitellä
tavallisen kansan ylilyöntejä nettikeskusteluissa tai puheissa
turuilla ja toreilla.
Koivumaa tuntui muutenkin käyvän ylikierroksilla, kun
hän kaipasi kansanarmeijaa ja puhui sotilaallisesta tyhjiöstä
Itä-Suomessa, mutta jo seuraavassa lauseessa totesi: ”Lähin
varuskuntamme on rajantakainen Sortavalan varuskunta.”
Mediaa yksin ei voi ylilyönneistä syyttää. Poliitikot ovat
kiitettävästi itse antaneet sytykkeitä keskustelun kärjistymiseen. Hallituspuolueiden kansanedustajat syyttelevät oikein
nimillä toisiaan siitä, kuka olisi ollut valmis vieläkin suurempiin leikkauksiin, tai ketä on syyttäminen hyväksytystä
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säästötasosta. Oppositiolle tämä on tietysti ollut mannaa.
Mutta muutkaan asianosaiset eivät ole osanneet pitää näppejään irti kuumasta aiheesta. Upseeriliiton pääsihteeri äityi
väittämään valtiovarainministeri Urpilaista oikein säästöjen
pääarkkitehdiksi.

HALLITUSPUOLUEIDEN

sisäinen syyttely
osoittaa, miten
vaikea on puuttua puolustusvoimien asemaan, varuskuntien
määrään ja asemäärärahoihin, vaikka siitä olisi yhdessä sovittu. Näin on aina ollut. Varsinkin varuskunnat ovat vaalipiirinsä kansanedustajien erityisessä suojelussa. Monista
vasemmistolaisistakin tulee lakkautusuhan alla kiivaita
omien varuskuntien puolustajia.
Ymmärrän kyllä lakkautettavien varuskunta-alueiden huolet
työpaikkojen vähenemisestä ja työttömyyden kasvusta. Noin
2 000 työpaikkaa vähenee ja kuusi joukko-osastoa lakkautetaan. Joillekin jo ennestään korkean työttömyyden paikkakunnille varuskunnan menettäminen on kova pala. Tämä on
pakko tunnustaa ja hallituksen on etsittävä niille tukimuotoja
kuten muillekin kriisialueille. Mutta lehtien kirjoittelussa ja poliitikkojen puheissa annettu kuva siitä, että Suomi olisi romahduspisteessä, on vähintäänkin yliampuva. Kreikan talousongelmiin verrattuna armeijan säästöt ovat lillukan varsia.

KUN

meteliä on pidetty ennen kaikkea varuskuntien lakkauttamisista, muut asiat ovat keskustelussa jääneet
lähes huomiotta. Puolustusvoimauudistuksessa säilytetään
yleinen asevelvollisuus, puolustusvoimilla ei ole halua puuttua siihen. Eivätkä poliitikot rohkene esittää vapaaehtoiseen
palvelukseen siirtymistä. Valitettavasti.
Ainoastaan varusmiesaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi 15
vuorokaudella. Ero varusmiesajan ja siviilipalvelun pituuden
välillä kasvaa kasvamistaan. On korkea aika, että hallitus
tuo myös siviilipalvelusaikaa selvästi lyhentävän esityksen
eduskunnalle. Lyhentämättä jättämisessä alkaisi olla jo rangaistuksen makua. Nykyisen pituiselle siviilipalvelulle ei ole
kerrassaan mitään järkisyitä.
Isojen uudistusten läpi vieminen näyttää vaikeutuvan
vuosi vuodelta. Lehdet revittelevät aiheesta aikansa, kunnes
saavat uusia otsikoiden aiheita. Poliitikot pelkäävät äänestäjien hermostumista ja kannatuksensa katoamista varsinkin
vaalien lähestyessä. Uudistuksia kuitenkin tarvitaan niin
puolustusvoimissa kuin kuntarakenteessakin.
Nyt jäitä hattuun niin päättäjät kuin median edustajat. Keskustelua ja väittelyäkin tarvitaan, muttei asiatonta pelottelua.
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Rauhanaseman väki!
David Cortright

Kalevi Kalemaa (toim.)

Kalevi Kalemaa (toim.)

Rauha –
ajatusten
ja liikkeiden
historia

Aforismeja:
Rauha on sana –
Ajatuksia sodasta
ja rauhasta

Aseettomuuden
voima: runoja
sodasta ja
rauhasta

Kirjan
kääntäjä
on ehdolla
Hollo-kääntäjäpalkinnon
saajaksi!

35 €

5€

5€

Helpoiten tilaat sähköpostitse: sadankomitea@sadankomitea.fi
(Otsikkoon tilaus ja selkeästi tuote, toimitusosoite. Lisäämme postituskulut hintaan.) TAI käy Rauhanasemalla (Veturitori 3) klo 10 –16.
Nämä ja kaikki muut rauhan tuotteet löydät Rauhanaseman verkkokaupasta.

VUOSITILAUS 35 €

KESTOTILAUS 28 €

w w w. r au h an as e m a. fi / k a u p p a

VÄHÄVARAINEN 20 €

Ydin-lehti
maksaa
postimaksun

TILAAJA
NIMI

OSOITE

POSTINUMERO

POSTITOIMIPAIKKA

PUHELIN/SÄHKÖPOSTI

LAHJAN SAAJA JA OSOITE

Ydin-lehti
Tunnus 5006002
00003 VASTAUSLÄHETYS

Pätkätyö
ei saa olla
Pakkotyötä
Aika vaikea suunnitella tulevaisuutta,
jos toimeentulo on ihan pätkästä.
Pätkätyöpeliä pelaamalla työnantajat
välttelevät lain määräyksiä. Se peli ei
vetele.
Työnantajan on esimerkiksi annettava lisätyötä sitä haluavalle osaaikaiselle työntekijälle ennen uusien
työntekijöiden palkkaamista.
PAM ajaa pätkätyöntekijöiden
asiaa ja parempia työehtoja.
Liity ja olet joukossa,
jossa pätkälle
annetaan pitkät.

