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Maailma
& politiikka KÄSISSÄMME
DEMOKRATIA

toimi kevään eduskuntavaaleissa.
Kansalaiset menivät äänestämään.
Näin niukasti arvioi presidentti Tarja Halonen vaalitulosta.
Niukan ilmaisun takaa löytyy isoja asioita. Vakiintunut
poliittinen järjestelmä meni uusiksi, ei vain puolueiden
kannatuksen vaan myös toimintatapojen suhteen.
Mutta tuleeko käymään niin, kuten kansanedustaja Erkki
Tuomioja arvelee omassa arviossaan, että hyvinvointivaltion
rakentaminen on saanut uudelleen puolestapuhujansa? Kansalaisten tahdosta ei ole epäselvyyttä. Näkyykö se uuden hallituksen ohjelmassa ja ennen muuta käytännön politiikan teossa? Sitä emme vielä tiedä.
Vaalirahasotku käynnistyi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo
Kallin haastattelulausunnosta A-studiossa 7. 5. 2008, jossa hän kertoi rikkoneensa
tietoisesti vaalirahoituksen
ilmoittamisvelvollisuudesta
säädettyä lakia. Ilmoituksessa oli kaksi hätkähdyttävää
uutista.

ENSINNÄKIN,

Jokaisen
sukupolven pitää
jättää tulevalle
maailma mieluummin
hiukan parempana.

on kansanedustaja, mahdollisesti kansanedustajia, jotka
eivät vaivaudu noudattamaan
itse säätämäänsä lakia. Moinen
ylimielisyys mahtoi suututtaa
kansalaista, joka tekee veroilmoituksensa säntillisesti
ja maksaa pysäköintisakkonsa nurisematta.
Toiseksi, Kalli ei ollut ymmärtänyt vaalirahoituksen
ilmoittamisen syytä. Kyse oli sidonnaisuuksien näkyväksi
tekemisestä, poliittisen korruption suitsemisesta ja kampanjakustannusten hillitsemisestä. Edellinen on vähäisestä korruptiosta ylpeilevälle Suomelle tärkeä uskottavuuden ja reilujen
pelisääntöjen vuoksi. Jälkimmäinen puolestaan siksi, että tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus asettua ja tulla valituksi
vaaleissa. Kampanjoinnin kalleus on jo aiheuttanut sen, että
edellisissä vaaleissa sekä ehdokkaat että valitut olivat selvästi
äänestäjäkuntaa hyvätuloisempia.
Vaalirahan tunkkaiset nurkat tulivat läpivalaistuiksi
mediassa. Keskustan äänestäjiä siirtyi odotettua enemmän
perussuomalaisten tukijoiksi. Vaalirahoituksen pelisääntöjen
uudistamista on syytä jatkaa edelleen, sillä etukäteisilmoitusmenettelyssä on toivomisen varaa. Silmävarainen arvio henkilökohtaisista televisio-, lehti- ja tienvarsimainostamisista

antaa aihetta epäillä, ettei kohtuudessa ole pysytty. Siksi
hyvä uutinen kansan vallalle on, että Perussuomalaiset
kykeni vaalivoittoonsa pienellä rahalla.
Niin, miksi vaalirahailmoituksen tekemättä jättämisestä ei
vanhassa lainsäädännössä ollut sanktiota? Siksi, että tuolloin
uskottiin eduskunnan instituutiona pitävän huolta kollektiivin
maineesta ja panevan yksittäiset edustajat järjestykseen. Nyt
on eduskunnan syytä asettaa eettinen toimikunta, jonka tehtävä on pitää huolta instituution luotettavuudesta. Toimikunnan pitää voida puuttua ja ohjeistaa yksittäisten kansanedustajien tai ryhmien toimintaa.

EDELLISESSÄ

Ydin-lehden numerossa avasimme eräitä
politiikan kestosanoja vakavasti ja vähemmän
vakavasti. Jytkyn jälkeen poliittisesta kielenkäytöstä tulee uudelleen sellaista, että kahvipöytäkeskusteluissa voidaan ottaa asioihin kantaa.
Tämä puolestaan tukee puolueiden muutosta
vaaliorganisaatioista politiikan yhteiskunnallisiksi korkeakouluiksi, joka puoluetyössä on
viime vuosina häipynyt.
On tärkeää, että julkinen keskustelu yhteiskunnallisista kysymyksistä on laadukasta,
vivahteikasta ja tiedollisia valmiuksia lisäävää.
Kun poliittiset puolueet pitävät laadusta huolta,
myös median raportoinnin laatu kasvaa. Skandaaleista ei kuitenkaan päästä eroon. Ne ovat
osoitus yhteiskunnan avoimuudesta, ja siksi
niitä on siedettävä.
Vuoden toisen numeromme teema vaalien
ohella on kestävä kehitys. Kun Suomi, eikä mikään muukaan kansallisvaltio, voi sulkeutua kansainvälisestä yhteisöstä globaalien ja siis yhteisten ongelmien ratkaisuyrityksissä, on aika siirtyä poliittisessa keskustelussa ja ohjelmatyössä paikallisen ja kansainvälisen yhdistämiseen.
Kestävä kehitys on yksinkertaisesti sitä, että jokaisen sukupolven pitää jättää tulevalle maailma mieluummin hiukan
parempana. Presidentti Halonen kiteyttää tämän haastattelussamme: yhteistä perintöä ei saa hukata.
Päällimmäisiksi kysymyksiksi nousevat maapallon kantokyvystä huolehtiminen kuten ilmastomuutos, puhdas juomavesi, uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen nuuka käyttö tai luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen.
Mutta yhtä tärkeätä on eriarvoisuuksien vähentäminen.
Tämä pätee niin kansallisvaltioiden sisäisiin kuin myös niitten ulkoisiin, kansainvälisiin,suhteisiin. Maailma on meillä
kylässä ja me kylässä maailmalla.
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Nationalismi oli niin 1900-lukua

MIKKO SAULI

Suomalainen yhteiskunta on henkisessä myllerryksessä. 2000-luvun alun
Suomessa kansallisromantiikka oli suljettu Ateneumin kokoelmiin, ja
Suomi katsoi voimakkaasti länteen.
Aktivistina tapasin kuvata poliittista vaihtoehdottomuutta ja kansallisvaltion muuttunutta roolia seuraavasti: ”Meillä on Oy Suomi Ab, jolla on
jääkiekkomaajoukkue.” Globalisaation myötä valtioista on tullut mielikuvayrityksiä, jotka kilpailevat investoinneista talouden nollasummapelissä.
Pelin hengestä ja vaihtoehdoista on tässä Ytimessä paljon tietoa.
Jääkiekkojoukkue puolestaan edustaa kaupallistetun kansallisidentiteetin viimeisiä rippeitä, tämän ajan kansallisromantiikkaa. Suomalainen nationalismi sai bensaa liekkeihinsä, kun kiekkoleijonat voittivat maailmanmestaruuden. Kansallisaatteen palo synnyttää aina varjoja. Juhlayönä
monet kertoivat rasistisesta uhittelusta ympäri Helsinkiä. Vaikka tilanteet
eivät julkisuuden tietojen mukaan kärjistyneetkään, mieleen kohosi väistämättä Juha Järvisen artikkeli Puolan jalkapallohuligaaneista.
Seurasin kiekkofinaalia kalliolaisen ravitsemusliikkeen kellarissa. Kun
peli loppui kuului riemuitsevan yleisön joukosta useammastakin suusta
”Nyt tuli iso jytky!” -huudahduksia – kuin kaikuja kuukauden takaisesta
vaalituloksesta, jota peilaillaan useassa artikkelissa tässä numerossa.
Kansallisidentiteetti on aina poliittinen projekti. Uskon, että Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä tiedettiin 1900-luvun alussa tarkkaan, mitä oltiin
tekemässä, kun suomalaisuutta rakennettiin kansallisromantiikan keinoin.
Oy Suomi Ab ei kuitenkaan ole kansallisromanttinen projekti. Se tuottaa toisenlaista todellisuutta. Mitä Jean Sibelius ja Pekka Halonen ajattelisivat suomenlippuja kasvoihinsa piirrelleestä äijänköriläästä, jolla on
orjuuden puolesta Yhdysvalloissa sotineiden Etelävaltioiden lippu t-paidassa? Entä hallituksesta, joka on valmis tekemään mitä tahansa puolustaakseen Nokiaan sijoitettua kansainvälistä pääomaa?
Taiteilijat tekevät ja seuraavat edelleen politiikkaa. Siitä Eduskuntanäytelmän ohjaaja Susanna Kuparinen puhuu kolumnissaan. Taide voi
aina palvella poliittisia päämääriä. Militarismi saa uuden muodon Eekku
Aromaan raportissa puolustusvoimien lastennäytelmästä. Steen1 eli
Seppo Lampela puolestaan toteaa, että taiteen vapauteen ei pidä kajota.
MM-kulta on katajaisen kansan viimeinen oljenkorsi, jossa roikkua
Impivaaran laella. Nationalismi tekee comebackia niin politiikassa kuin
kaduillakin, vaikka moni ehti jo epäillä kansallistarinoiden selitysvoimaa
nykymaailmassa.
Mikko Sauli
Ytimen toimitussihteeri

I LMOITUS KOOT JA -H I N NAT
(hintoihin lisätään alv 22 %)
Takakansi 214 x 254 mm 2 500 euroa
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1/4 sivua 96 x 125 mm 350 euroa

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.
45. vuosikerta
(Rauhaa kohti -lehden 84. 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 2011 saanut ulkoasiainministeriöltä kehityspoliittista tiedotustukea
sekä Eurooppa-tiedotustukea näitä aihepiirejä käsittelevien artikkelien julkaisemiseen.

MIKKO SAULI

Kansallisjuhlaa
Suomessa kansallistunnelma nousi katoille, kun
Leijonat voitti jääkiekon maailmanmestaruuden Bratislavassa. Helsingin Kauppatorilla Havis Amandan
suihkulähde täyttyi kylpevistä juhlijoista. Juhlia varjosti
joidenkin juhlijoiden rasistinen uhoaminen. Toisaalta
juhliin osallistui kosolti maahanmuuttajia.
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Uutinen Osama bin Ladenin kuolemasta sai amerikkalaiset kaduille juhlimaan. Euroopan komissio ja
YK:n turvallisuusneuvosto ilmaisivat huojentuneisuuttaan bin Ladenin kuoleman vuoksi.

Poliisi
paperittomien
perässä
Poliisin valtakunnallinen ulkomaalaisvalvontaviikko
järjestettiin pääsiäisen alusviikolla. Vuosittaisen
teemavalvonnan päämääränä on tehostaa luvattomien muuttoliikkeiden valvontaa ja saada valvonnan piiriin Suomessa oleskeluluvatta oleskelevat
henkilöt. Viikon aikana poliisilaitokset tarkastivat
1 851 henkilöä. Poliisin haaviin jäi 21 paperitonta
ulkomaalaista. Rikoskomisario Jouko Ikonen kertoo Ytimen toimitukselle, että osa näistä henkilöistä
on nyt hakenut turvapaikkaa, osa on uusinut hakemuksensa ja osan kohdalla käännytystoimenpiteet
ovat käynnissä.
Ikosen mukaan tarkastettavien kohteiden valinta
perustui valtakunnallisesti siihen, että poliisit paikallisesti tuntevat oman alueensa. Viikon aikana
tarkastettiin yhteensä 641 ajoneuvoa. Ikonen kertoo, että puhallusratsioiden yhteydessä oleskelulupia kysyttiin ulkomaalaistaustaisilta kuljettajilta.
Liiketiloja puolestaan tarkastettiin 142. Niiden valikoitumisen kohdalla voitiin Ikosen mukaan lähteä
oletuksesta, että ”jos on vaikka etninen ravintola,
niin siellä on ulkomaalaisia työntekijöitä”.
Katja Tuominen Vapaa Liikkuvuus -verkostosta kyseenalaistaa poliisin harjoittamaa etnistä profilointia ja huomauttaa, että papereiden tarkastaminen on ollut osa ulkomaalaisten jokapäiväistä
arkea Schengen-sopimukseen liittymisestä lähtien. Hän pohtisi laajemmin, onko oleskelulupajärjestelmä kunnossa, kun ihmiset joutuvat sen alla
jatkuvasti todistelemaan maassaolonsa oikeutusta. Vapaa Liikkuvuus -verkoston mielestä poliisin
toiminta on kontrollipolitiikkaa, jonka ensisijaisena
päämääränä ei ole torjua rikollisuutta vaan luoda
pelon ilmapiiriä ulkomaalaisten ja oleskeluluvattomien henkilöiden keskuuteen.
– Rikoksentorjuntana poliisin ulkomaalaisvalvonta ei ole tehokasta, kun vertaa näihin operaatioihin
käytettyjä resursseja ja kiinnijääneiden määrää,
Tuominen korostaa.

Satamalta tilat pois
Sosiaalikeskus Sataman vuokrasopimus Kyläsaarenkatu 11:ssa on irtisanottu 1. 6.
alkaen. Illusia Girs keskusta hallinnoivasta Vapaa Katto ry:stä kommentoi Ytimelle,
että kaupungin ja Sosiaalikeskuksen välisissä keskusteluissa suurimmat kiistakysymykset liittyvät romanileiriin.
Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen kerjäläiskysymystä käsittelevä työryhmä on pyrkinyt häätämään romanileiriä jo yli vuoden. Ensin ryhmä vetosi puutteellisen jätehuollon aiheuttamaan roskaongelmaan, sitten paloturvallisuuteen. Tämän vuoden puolella
häätöuhkaukset alkoivat välittömästi sen jälkeen, kun romanileiri avattiin uudelleen
Sataman piha-alueelle helmi-maaliskuun vaihteessa.
Tällä hetkellä Helsingin kaupunki ponnistelee sen eteen, että Sosiaalikeskus voitaisiin tyhjentää jo ennen toukokuun loppua. Satama sai huhtikuun alussa haasteen käräjäoikeuteen vuokrasopimuksen rikkomisesta eli siitä, että piha-alueella on majoitettu romaneja.
– Meidät siis haastetaan oikeuteen siitä, että on otettu romaneja, Girs ihmettelee.
Vapaa Katto ry on tehnyt sopimuksen Vapaa Liikkuvuus -verkoston kanssa romanien
majoittamisesta, ja Girs painottaa, ettei sopimusta aiota purkaa.
Alun perin irtisanomissopimuksesta päästiin sopuun, kun Nuorisoasiainkeskus
lupasi järjestää korvaavat tilat toiminnan jatkumiselle. Uusista tiloista ei kuitenkaan
ole vielä kuulunut mitään, ja Girs epäilee, ettei niitä tulla järjestämään niin kauan,
kun Satama on sitoutunut romaniprojektiin. Hän lisää, että Sataman toiminta tulee
kuitenkin jatkumaan, saatiin kaupungilta uudet tilat tai ei.

Jahti on ohi
Maailman etsityin henkilö Osama bin Laden surmattiin 2. toukokuuta Yhdysvaltain
armeijan täsmäiskussa. Bin Laden onnistuttiin jäljittämään ja hänet löydettiin kartanosta Pakistanin Abbottabadista sata kilometriä pääkaupungista Islamabadista.
Tapahtuma herätti maailmalla suurta helpotusta, ja New Yorkin kaduille puhkesi
uutisen myötä spontaani juhlatunnelma. ”Bin Ladenin kuolema on maamme merkittävin saavutus pyrkimyksissämme kukistaa al-Qaida”, lausui presidentti Obama valkoisessa talossa pitämässään puheessa. Obamalle sateli onnitteluja sekä edeltäjiltään
että useiden muiden maiden johtohenkilöiltä.
Samalla herää kysymyksiä siitä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Onnittelujen ohella
herättiin kysymään, kenestä nousee uusi keulahahmo al-Qaidalle, ja kostaako järjestö
johtajansa kuoleman. Bin Ladenin kuolema ei tuo ratkaisua saati päätöstä ongelmille
ja väkivallalle. Brittiläisen The Economistin kannen (7. 5. 2011) teksti kertoo olennaisen: Now, kill his dream (Nyt, tappakaa hänen unelmansa).

MTK vaatii rajoja
jokamiehenoikeuksiin
Kesä lähestyy ja tuo tullessaan ulkomaalaiset marjanpoimijat. Maa- ja
metsätaloustuottajien keskusliitto MTK käynnistelee kesäistä keskustelua.
Se vaati 9. 5. liiketoiminnan poisrajaamista jokamiehenoikeuksista. Jokamiehen ja maanomistajan välisiä ristiriitoja aiheuttaa MTK:n lakimiehen
Leena Penttisen mukaan se, etteivät ulkomaalaiset marjanpoimijat tunne
suomalaista marjanpoimintakulttuuria.

Marjanpoimijat ovat kuohuttaneet tunteita viime kesinä etenkin
Lapissa, jossa paikallisia on närkästyttänyt kiristynyt kilpailutilanne
marjapaikoilla. Osa vihastuneista asukkaista on vaatinut jokamiehenoikeuksien rajaamista ainoastaan suomalaisille.
Ytimen toimituksessa toivotaan marjanpoimintakulttuurien välistä
vuoropuhelua ja sitä, ettei jokamiehenoikeuksiin kosketa. On hyvä muistaa, että valtaosa vuotuisesta marja- ja sienisadosta mätänee metsiin.
Ympäristöministeriö ei ole säätämässä asian tiimoilta uusia lakeja, mutta
jokamiehenoikeuksiin johdatteleva käsikirja on työn alla.

Numero 2 | 2011

7

ANC ongelmissa
Etelä-Afrikassa pidetään paikallisvaalit 18.5. Vaalikamppailussa Helen
Zillen johtama Democratic Alliance (DA) kamppailee yllättävän tasaväkisesti mustien kannatuksesta maan valtapuolueen African National
Congressin (ANC) kanssa. ANC pyytää äänestäjiä antamaan sille
uudelleen tukensa ja lupaa tehdä asiat paremmin. Se ei kuitenkaan kerro miten paremmin. Ilmaan jäävä kysymys on sitäkin haastavampi, kun
ANC:n johtavat poliitikot ovat sotkeutuneet yksi toisensa jälkeen erilaisiin skandaaleihin ja julkisten varojen väärinkäyttöön.
DA kampanjoi hyvillä saavutuksillaan viime paikallisvaaleissa voittamillaan alueilla kuten esimerkiksi Kapkaupungin asioiden hyvällä hoidolla.
ANC sitä vastoin on ottanut käyttöön negatiivisen kampanjoinnin DA:ta
ja sen johtajaa kohtaan, mikä monen ulkopuolisen tarkkailijan mielestä
kertoo ANC:n syvenevästä ahdingosta ja erimielisyydestä. ANC:stä
on jo lohjennut osia, mikä sinänsä ei ole tavatonta laajaa antiapartheidliikettä edustaneessa puolueessa. Veteraanijournalisti Allister Sparks
arvelee, että Congress of South African Trade Unions (Cosatu), joka
on ANC:n muodostajaorganisaatio, lähtee ANC:sta ja perustaa uuden
sosialistisen puolueen.
Etelä-Afrikan lehdissä on spekuloitu myös nykyisen presidentin Jacob
Zuman haastamisesta. ANC:n puheenjohtajasta nimittäin tulee miltei
automaattisesti myös maan presidentti. Suomen kunniakonsulin, nykyisin asumisesta vastaavan ministerin ja liikemiehen Tokyo Sexwalan on
arveltu olevan ykkösnimi haastajaksi. Sexwala itse kiisti tuoreeltaan spekulaatiot ja vakuutti ANC:n olevan yhtenäinen ja seisovan kansanmiehenä pidetyn Zuman takana. Mahdolliset takaiskut vaaleissa kuitenkin
vauhdittanevat ANC:n uudistumista ja myös uusien puolueiden muodostumista.

Fujimorin perheen paluu?
Perussa tunnelma on jännittynyt 5. kesäkuuta järjestettävien presidentinvaalien alla. Toiselle kierrokselle selviytyivät vasemmistolainen Ollanta
Humala sekä vangitun ex-presidentin Alberto Fujimorin tytär Keiko
Fuijimori. Diktaattorin ottein maata vuosina 1990–2000 johtanut Alberto
Fujimori istuu tällä hetkellä tuomiota korruptiosta ja ihmisoikeusloukkauksista. Historian painolastista huolimatta viimeisin mielipidemittaus
kertoo, että hänen tyttärensä johtaa vaalitaistoa muutaman prosentin
kannatuserolla Humalaan.
Kaikki eivät ole olleet ilahtuneita Fujimori-perheen paluusta. Toukokuun alussa Keiko Fujimori joutui vaalikiertueellaan kananmuna- ja kivisateeseen juuri ennen vaalipuheen pitämistä. Fujimori on syyttänyt
tapahtuneesta Humalaa. Humala on kiistänyt syytöksen ja ihmettelee,
kuinka korruptoituneeseen ja rikolliseen hallitukseen sotkeutunut Fujimori asettaa itsensä nyt uhrin asemaan. Vaalikampanjoiden sanasota
on ollut kiihkeää puolin ja toisin.
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Konservatiivien
valpas varjo
Kanadassa järjestettiin parlamenttivaalit toukokuun 2011
alussa konservatiivien vähemmistöhallituksen hävittyä luottamusäänestyksen. Pääministeri Stephen Harperin johtama oikeistopuolue sai vaaleissa 39,6 prosentin ääniosuuden. Tulos mahdollisti puolueelle enemmistöhallituksen
muodostamisen.
Vaalitulos oli historiallinen New Democratic Party:n
(N DP) kannalta. Jack Leyton johtaa modernia sosialidemokraattista puoluetta 30,6 prosentin kannatuksella,
joka vaaleissa miltei kaksinkertaistui. Ensimmäistä kertaa
N DP:llä on virallisen oppositiopuolueen asema Ottawassa.
Konservatiivit ja N DP eroavat kuin yö ja päivä niin sosiaalipolitiikassa, työvoiman suojelussa kuin tasa-arvokysymyksissä. Oikeistolaista Harperia kuitenkin siedetään talouspolitiikan vuoksi finanssikriisin varjossa.
308-paikkaisen parlamentin paikoista 167 meni konservatiiveille, 102 sosialidemokraateille, kun puolestaan entinen mahtipuolue Liberaalit romahtivat 34 paikkaan.
Kanadalaisia hellitään hyvillä ja informatiivisilla
webbisivuilla. Esimerkkinä linkki vaalien webbisivusto:
www.elections.ca.

Yhteistyötä
Palestiinassa
Kilpailevat palestiinalaispuolueet Fatah ja Hamas ovat saaneet aikaan yhteistyösopimuksen, joka vahvistettiin Egyptissä
3. 5. 2011. Suunnitteilla on väliaikaishallitus ja vaalien järjestäminen vuoden sisällä. Osapuolet ovat olleet riidoissa vuodesta
2007, kun edellisen vuoden parlamenttivaalien jälkeen ei päästy sopuun hallituksesta.
Israel, Yhdysvallat ja EU eivät hyväksyneet vaalitulosta,
koska terroristiryhmäksi luokiteltu Hamas ei hyväksy Israelin valtiota saati rauhanneuvotteluja. Länsirannan palestiinalaisalueet jäivät Fatahin hallinnon alle, kun taas vaalit todellisuudessa voittanut Hamas otti vallan Gazassa.
Puolueiden yhteistyötä pidetään laajalti edellytyksenä palestiinalaisvaltion muodostamiselle. Länsimaista aloitteelle löytyy
tukea, mutta usein esitetty vaatimus on, että palestiinalaiset
luopuvat väkivallasta ja tunnustavat Israelin olemassaolooikeuden. Israelissa tieto sovinnosta herätti kuitenkin odotettua vastarintaa.
Israel katkaisi palestiinalaisten vero- ja tullivarojen siirron
palestiinalaisalueille. Pääministeri Benjamin Netanjahu linjasi, että palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas ei voi
saada rauhaa sekä Israelin että Hamasin kanssa. Nähtäväksi
jää, tuleeko uusi yhtenäisempi linja edistämään palestiinalaisvaltiota Israelin vastustuksesta huolimatta.

Olli Tammilehto

USKOO
AKTIVISMIIN

K

iinnostuin yhteiskunnallisista asioista lukiossa 60-luvun
lopulla. Aika oli tuolloin sellainen, että yhteiskunnasta oli
helppo kiinnostua. Aatteellisuuden ohella myös sosiaalinen
ympäristö pitää liikkeellä. Henkilökohtainen elämä nivoutuu
aktivismin kanssa yhteen.
Tärkeimpiä hetkiä minulle ovat yhteiskunnallisessa toiminnassa
olleet Koijärvi-liike sekä ydinvoiman vastainen liike ja erityisesti vuoden 1980 suurmielenosoitus. Ennen Tšernobylin katastrofia ja sen
jälkeen osallistuin useisiin kansainvälisiin kokouksiin ydinvoimaasioista. Ennen internet-aikaa oli hieno kokemus löytää kansainvälinen yhteisö, joka painiskeli samojen kysymyksien kanssa kuin
me Suomessa.
Aktivismissa orientaation pitää olla järjestelmän ylittävä. Kansalaisjärjestöt mukautuvat usein liikaa vallitseviin olosuhteisiin. Esimerkiksi ilmastonmuutos on saanut monia ”realistisia” aktivisteja
puolustelemaan ydinvoimaa.
Monet uskovat, etteivät voi saada aikaan muutoksia, jos eivät tee
kompromisseja. Kompromissipolitiikka kuitenkin heikentää liikkeen
voimaa, jota ilman eivät mitkään merkittävät muutokset toteudu.
Olen lähellä anarkismia. Mutta myös anarkistishenkinen marxilaisuus inspiroi, esimerkiksi italialaisen Massimo de Angeliksen
ajattelu. En kuitenkaan koe tärkeäksi heiluttaa mustaa lippua. Anarkismi on hyvin lähellä useimpien ihmisten arkista ymmärrystä, jos
sillä tarkoitetaan ylivallan kyseenalaistamista. Dogmaattiseksi opiksi
anarkismia ei kannata hioa.
Suomessa olemme olleet pitkään liian sovinnaisia. Nyt olemme
kuitenkin menossa järjestelmäkriittisempään suuntaan. Esimerkiksi
degrowth-liike on järjestelmätason keskustelun avaus, joka Suomessa on tällä hetkellä hyvinkin salonkikelpoinen, mutta sisältää
laajemman järjestelmäkritiikin.
Degrowth-liike ei välttämättä itsekään vielä tiedosta, mihin se
on päätymässä, jos liike jatkaa johdonmukaisesti kasvukritiikkiään.
Nähtäväksi jää, syntyykö liikkeestä jotain, mikä lopulta muuttaa
järjestelmää.
Vaikka aktivistit usein ovat pieni vähemmistö, se ei tarkoita, että
he olisivat mielipidevähemmistö. Usein pienten porukoiden kannat
edustavat laajemmin ihmisten mielipiteitä.
Ideologinen ajatus itsekkäistä ihmisistä hämärtää tätä kuvaa.
On paljon tutkimustakin siitä, että normaali ihminen on empaattinen
ja välittää kanssaihmisistään. On tärkeää pitää orientaatio sellaisena,
että kuka tahansa voi tulla mukaan ja kannattaa ajatuksia.
Yhdysvalloissa tehtiin kiinnostava tutkimus suhtautumisesta globalisaatiokriittisiin mielenosoituksiin. Suuri osa Yhdysvaltalaisista
hyväksyi jopa ikkunoiden rikkomisen. Ihmisten enemmistö on skeptinen valtarakenteita ja vallanpitäjiä kohtaan. Enemmistö ihmisistä
kokee, että he ovat menestyneen vähemmistön hyväksikäyttämiä.

TOPI LAITI

Olli Tammilehto on vapaa kirjoittaja ja tutkija sekä epävirallisen talouden
iskurityöläinen.
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Vaalien yhteydessä vaadittiin äänestämään ydinvoima
historiaan.

TUOMAS PU

– laineet ne
laivaa keikutti

IKKON EN

JYTKYT,
HYTKYT,
SYTKYT

Vaalirahaskandaali poiki demokratian hautajaismielenosoituksia eduskuntatalon portaille vuonna 2009.

Vaalit on käyty, mutta paluuta entiseen
ei ole. Ytimen päätoimittaja Arja Alho
arvioi vaalituloksen pohjavireitä ja visioi
puolueiden roolia demokratiassa.

J

onkinlainen käännekohta, ehkä kurssin muutos, on väistämättä päällimmäisenä kun yritän koota uutispaloista analyysia eduskuntavaalien 2011
tuloksesta. Samaan johtopäätökseen
tulen, kun kokoan kuvaa vaalitulosta
edeltäneestä yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Hyvien oppimistulosten, sukupuolten tasaarvon, innovaatioiden ja designin Suomi on
kääntänyt katseensa takapihalle. Sieltä avautuvat maailman tirkisteltäväksi toisenlaisen
Suomen kehityskulut.
Ne siivittivät populistisen puolueen vaaleissa
muutoksen symboliksi. Samalla vakiintunut
poliittinen järjestelmä tuli isketyksi kanveesiin.
Muutoksesta, käännekohdasta tai kurssin muutoksesta on kuitenkin ennenaikaista iloita, sillä
Perussuomalaisilla ei ole retoriikkaa enempää
käsitystä muutoksen sisällöstä. Sytkyt ja jytkyt
keikuttivat laivaa jo Saimaalla.
Pakko on maalata lyhyesti muutoksen maisemaa, vaikka itse muutos jää hämäräksi kuvaksi.
Ensimmäinen iso viiva tulee, kun toisen maailmansodan jälkeinen hyvinvointivaltion rakentamisprojekti alkoi hyytyä 1990-luvulla, ja sen
korvasi 2000-luvulla kilpailuvaltio. Tulo- ja
10
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terveyserot palasivat hyvinvointivaltiota edeltävälle tasolle. Hyvinvointivaltion rahoituspohja
murtui, kun verotuksen tuloja tasaavasta luonteesta luovuttiin, ja tosirikkaiden irtiotto mahdollistui.
Toinen iso viiva tuli, kun 1990-luvun puolenvälin valtiontalouden vakauttamistoimiin liittyi
piilotettuna politiikkamuutos, joka jäi ensimmäiseltä sateenkaarihallitukselta huomaamatta.
Massatyöttömyyttä ja eriarvoistumista tuolloin
haluttiin estää räätälöidyillä työllistämistoimenpiteillä, luomalla edellytyksiä ottaa vastaan osaaikatöitä, vähentämällä harmaata taloutta ja
tukemalla kotitalouksien työllistämismahdollisuuksia. Ulos tuli rahan vakauden politiikka,
EU-ytimiin tunkeutuminen ja työhön kannustamisen retoriikka.
Omasta puolestani en keksi muuta syytä epäonnistumiselle kuin sen, että tavoitteiden ja tulosten välinen ristiriita selittyi yhteiskunnallisen
keskustelun kuolettamisella. Politiikkatavoitteissa oli sisäänrakennettuna erilaiset sisällöt. Kun
niitä ei koskaan muotoiltu ääneen keskusteltavaksi eikä läpivalaistu, tulosten ristiriitaisuus
tuli mahdolliseksi.
Muutoksen kuvassa myönteistä ovat muuta-

mat keltaiset värin vedot: äänestysaktiivisuuden
nousu, rahan vallan taittuminen ja poliittisen
keskustelutaidon tulo uudelleen tärkeäksi. Äänestysprosentti oli 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2007 eduskuntavaaleissa: 70,5
prosenttia. Silti äänestysinto ei ole vielä kääntynyt nousujohteiseksi, eikä 1980-luvun alun aikojen noin 80 prosentin tason saavuttaminen
näytä helpolta.
Äänestysinnon vilkastumisen aihiota ovat
Helsingin (75,5 prosenttia), Uudenmaan (72,9
prosenttia), Pirkanmaan (71,5 prosenttia) ja
Varsinais-Suomen (71,2 prosenttia) vaalipiirien
keskivertoa suurempi äänestysinto. Suurten
kaupunkien poliittinen alakulo alkaa häipyä.
Jakomäki on kuitenkin vielä äänettömien yhtiömiesten ja -naisten aluetta.
Perussuomalaisten jytky tehtiin pienellä rahalla. Eduskuntaan tuli valituksi tavallisia ihmisiä, joilla ei ollut tehokasta ja rahakasta omaa
kampanjaorganisaatiota. Tämä on kansanvallalle hyväksi. Perussuomalaisten äänisaalis merkitsi puolueelle 39 edustajaa ja ääniä yhteensä
koko maassa 560 075. Perussuomalaisten kannatus on nyt 19,1 prosenttia. Sama kannatus
on sosialidemokraateilla.

GREENPEACE / MATTI SNELLMAN

Politiikan mielikuvilla tuunatun maailman
erilaisuus todellisuuteen nähden tuli räikeästi
esille vaali-iltana. Perussuomalaisten vaalivoitto
oli valtava epäluottamus Kokoomukselle ja Keskustalle, mutta myös sosialidemokraateille.
Mutta eivät ilmeet tästä kovasti vakavoituneet.
Kokoomuslaiset tanssivat villisti ykkösasemaansa 20,4 prosentin ääniosuudella. Kokoomus sai kuitenkin 17 703 ääntä ja kuusi eduskuntapaikkaa vähemmän kuin vuonna 2007.
Tärkeintä ei ollut kansalaisten luottamus, vaan
hallitusneuvottelujen käynnistäjän asema. Kokoomuksen valitsi 599 138 suomalaista omaksi
puolueekseen.
Suomen Keskusta oli vaalien suurin häviäjä,
jonka tulosta mikään mielipidetiedustelu ei
osannut ennakoida. Suomen Keskusta sai koko
maan äänistä 15,8 prosenttia ja 463 266 ääntä.
Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna sen
kannatus laski 7,4 prosenttiyksiköllä. Puolueen
paikkamäärä väheni kuudellatoista ja äänimäärä 177 162 äänellä. Kun Perussuomalaisten kannatuksen kasvu ei tullut nukkuvien herättelystä,
vuoto Keskusta-puolueesta Perussuomalaisiin
oli selvästi suurinta.
SDP sai 19,1 prosenttia äänistä ja 42 edustaja-

paikkaa, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä ja
kolme edustajapaikkaa vähemmän kuin vuoden
2007 eduskuntavaaleissa. SDP:n äänimäärä oli
561 558, ja se on puolestaan 32 636 ääntä edellisiä eduskuntavaaleja vähemmän. Kannatuksen
laskun suuntaa ei saatu käännetyksi.
Pelonsekaisten odotusten paineissa tulosta
tulkittiin hyväksi torjuntavoitoksi, etenkin kun
Keskusta hävisi oikein kunnolla. Olennaista on,
että vasemmiston yhteenlaskettu kannatus on
nyt Suomen historian alhaisin. Tämä on vaalianalyysin tuskallisin musta väri.
Vaalitappion ja kannatuksen hupenemisen
kipeyttä voi toki yrittää lievittää tyytyväisyydellä
omien puheenjohtajien hyvään esiintymiseen
televisiokeskusteluissa. Jos se ei merkitse kuitenkaan lisääntyvää luottamusta, tyylipisteillä
ei ole merkitystä.
Näyttää siltä, että Vasemmistoliitto nuorentuessaan ja hävitessään nyt vain toiseksi vähiten
eli 0,7 prosenttiyksikköä (RKP:n tappio 0,3 ja
esimerkiksi vihreitten 1,2 prosenttiyksikköä)
on hyvissä asemissa tulevana neljänä vuotena
muutosohjelman sisältöjä muotoiltaessa ja kyvyssä puhutella äänestäjiä. Perussuomalaiset
ovat muuten eduskunnan vanhimpia, miesten

keski-ikä on 50,6 vuotta ja naisten 47,7 vuotta.
Vihreitten keski-ikä on alhaisin.
Niin Vasemmistoliiton kuin sosialidemokraattien aika luottamuspääoman rakentamiseksi
omalle muutosohjelmalle loppui kesken. Jos
SDP on tulevassa hallituksessa, suurin vaara on
asemoituminen hallinnoimisen turvalliselle uralle, jolloin maailman muuttamisen palo politiikalla sammutetaan alkutekijöihinsä.
Vihreillä ei puolestaan ollut edes eväitä olla
uskottava muutosvoima, ja siksi kampanjassa
oli paljon surkuhupaisia piirteitä. Kun syö periaatteensa, eväskorissa ei ole enää leipää.
Tärkeä huomio on, etteivät puolueet pärjää
vaaliorganisaatioina, jotka keskittävät voimansa
vain varsinaiseen vaalikampanjaan. Ne ovat sittenkin yhteiskunnallisen lukutaidon oppimisen
paikkoja. Vasemmistopuolueiden tuleva haaste
on, että niiden tulee lunastaa paikkansa politiikan huippuyksikköinä. Toivottavasti Vihreät
asettavat itselleen saman tavoitteen.

Arja Alho
Alhon laajempi analyysi vaaleista englanniksi:
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08010.pdf
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LAIKOLOSSE

Egyptin kansannousua on nimitetty
Facebook-vallankumoukseksi ja muun
arabimaailman kuohunnassa sosiaaliselle
medialle on myös nostettu jalustalle.
Sosiaalisen median merkitystä ei kuitenkaan
pidä yliarvioida, kirjoittaa Mikko Sauli.

KLIK
K
A
U
S
vapauteen
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F

acebook-vaaleista arabimaailman
kevääseen lehdistö janoaa tarinoita
sosiaalisen median mullistavasta vaikutuksesta. Sosiaalinen media muokkaa
ajatteluamme. Seuraamme uutisvirtaa
yhä enemmän kaveripiirimme lähettämien linkkien varassa ja tuemme erilaisia hyviä
asioita hiirenklikkauksillamme. Tietokoneen ääreltä on kuitenkin pitkä matka kadulle. Sosiaalisen median suitsuttamisella on myös kriitikkonsa.
Kanadalaistoimittaja Malcolm Gladwell kirjoitti viime lokakuussa The New Yorker -lehdessä otsikolla ”Miksi vallankumousta ei twitata”
(Why the revolution will not be tweeted). Kirjoitus herätti laajaa keskustelua sosiaalisen median
roolista politiikassa. Gladwellin mukaan sosiaaliset suhteet ovat sosiaalisessa mediassa ohuita,
kun ratkaisevaa sitoutumisen ja itsensä likoon
laittamisen kannalta on, kuinka moni läheisistä
ystävistä osallistuu saman asian ajamiseen.
”Toisin sanoen Facebook-aktivismi ei saa ihmisiä
tekemään oikeita uhrauksia vaan motivoi heidät
tekemään sen, mikä on tehtävissä, kun ei ole
valmiutta oikeisiin uhrauksiin,” hän kirjoittaa.

TOPI LAITI

Amr Gharbeia vieraili Suomen sosiaalifoorumissa.

Vielä kriittisemmän kannan sosiaalisen
median vaikutusmahdollisuuksia kohtaan ottaa
toimittaja-aktivisti Micah White. Hänen kirjoituksensa ”Kliktivismi pilaa vasemmistoaktivismin” (Clicktivism is ruining leftist activism)
Guardianissa (12. 8. 2010) kritisoi nettivaikuttamista naiivista sinisilmäisyydestä ja markkinahenkisyydestä. Hänen mukaansa hyvää tarkoittavien verkkovaikuttamisryhmien ”jäsenet”
eivät valtaosin edes avaa kampanjaviestejä.
Heitä on myös entistä vaikeampaa motivoida
toimintaan reaalimaailmassa.

Egyptin ruohonjuuret kuohuivat
Suomen sosiaalifoorumissa huhtikuun alussa
vieraillut egyptiläisbloggaaja Amr Gharbeia on
juuri sellainen henkilö, joka suuressa tarinassa
organisoi kansannousun: nuori, koulutettu ja
kansainvälinen. Myös hän muistuttaa, että sosiaalinen verkosto on paljon enemmän kuin Facebook. Vallankumouksen kuumimpien pyörteiden
aikana netti oli isolta osin matalana Egyptissä.
Hän aloitti aktivistin uransa vuoden 2005 presidentin vaalien yhteydessä. He järjestivät pienen porukan piirissä mielenosoituksia demokratian puolesta, ja siitä alkoi taival, joka on jatkunut nyt kuusi vuotta.
– Vallankumouksen aloittivat Tunisian tapahtumat. Vallankumouksen syynä on köyhyys ja
sosiaalinen eriarvoisuus. Tiistaina 25. 1., kun
ensimmäinen Facebook-kutsu tuli, parikymmentä tuhatta ihmistä tuli Tahrir-aukiolle. Mellakkapoliisi ajoi heidät pois kumiluotien saattelemana.

Seuraavana perjantaina 28. 1. kahdeksan miljoonaa ihmistä oli kaduilla Kairossa ja muissa suurissa kaupungeissa. He eivät saaneet kutsua
Facebookissa. He tulivat kaduille, koska halusivat demokratiaa ja yhteiskunnalliset ongelmat
vaivasivat heitä, Gharbeia sanoo.
– Vallankumous ei vielä ole ohi. Olemme
vasta vaiheessa, jossa hankkiudumme eroon
vanhasta hallinnosta. Toivon, että Egypti siirtyy
kohti suurempaa vapautta, joka mahdollistaa
vallankumouksen toisen vaiheen vapaine vaaleineen ja parlamentteineen. Valitettavasti tällä
hetkellä vanha valtaeliitti käyttää edelleen merkittävää valtaa poliisissa ja armeijassa.

”ElBaradei hyvä
siirtymäkauden
johtaja”
Egyptin johtajaspekulaatio on ollut käynnissä
Hosni Mubarakin syrjäyttämisestä lähtien.
Gharbeia katsoo, että tulevien presidentin
vaalien pääehdokkaat ovat Amr Mussa
ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön
entinen johtaja Muhammad ElBaradei.
Heistä Mussa on lähellä vanhaa hallintoa.
ElBaradei puolestaan on joutunut laajamittaisen lokakampanjan kohteeksi. Hänestä on
levitetty huhuja muun muassa kaksoiskansalaisuudesta, mikä tekisi ehdolle asettumisen
vaaleissa mahdottomaksi.
– ElBaradei olisi hyvä siirtymäkauden johtaja. En kuitenkaan haluaisi hänen takertuvan
valtaan pitkäksi aikaa. Hänestä sanotaan
usein, että hänen suhteensa Egyptin todellisuuteen on ohut, ja että hän ei ole poliitikko.
En tiedä, kuinka on mahdollista olla töissä
YK-järjestelmän johtotehtävissä, jos ei ole
poliitikko. Töitä hänen on kuitenkin tehtävä
vielä paljon kampanjansa eteen, Amr
Gharbeia maalailee.
Gharbeia kuittaa länsimedian islampelon
samoiksi puheiksi, joita Mubarak levitti:
– Mubarak sanoi lännelle, että ”se olen
joko minä tai Taleban”, hän arvioi.
– Egypti on konservatiivinen, mutta se ei
tarkoita suurta kannatusta ääri-islamisteille.
Muslimiveljeskunta jakautuu paraikaa useampiin eri ryhmittymiin, joista osa tavoittelee
esimerkiksi turkkilaista yhteiskuntamallia.
Vapaissa vaaleissa saamme todennäköisesti
jonkin sellaisen moniarvoisen hallituksen,
joka muistuttaa sitä, mitä teillä on täällä
Suomessa.
Egypti valitsee seuraavan presidenttinsä
vaaleissa marraskuussa. Siihen saakka maata johtaa sotilasneuvosto.

Aistien ruokaa
Alueen liikkeisiin perehtynyt Helsingin yliopiston tutkija Henri Onoderan mukaan sosiaalinen
media on ollut merkittävä Egyptin demokratialiikkeen rakentamisessa viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Kaikilla egyptiläisillä on tuttavapiirissään joku, joka on joutunut valtion väkivaltakoneiston uhriksi. Rakeiset videopätkät
poliisiväkivallasta ja kidutuksista toivat kuitenkin järjestelmän julmuuden eri tavalla ihmisten
aistien ulottuviin kuvina ja ääninä.
Onodera muistuttaa, että Egyptissä Lähi-idän
ja Afrikan oloihin korkea netin käyttöaste ei kuitenkaan tarkoita koko kansaa. Nettiä käytti ennen vallankumousta noin 20 prosenttia egyptiläisistä. Siksi myös perinteisemmät keinot kuten
graffitit ja lentolehtiset olivat ahkerassa käytössä.
Hän kertoo, että kansannousuun osallistunei-

den taustassa oli alueellista vaihtelua. Länsimedia keskittyi Tahrir-aukion uutisointiin, mikä
voimisti kuvaa koulutetun keskiluokan vallankumouksesta. Kairossa kaikkein köyhimpien
slummien asukkaiden osallistuminen oli
vähäistä. Kuitenkin muissa kaupungeissa
kuten Suezissa ja Alexandriassa myös alemmat
sosiaaliluokat osallistuivat tapahtumiin.
Sekä Gharbeia että Onodera ovat yhtä mieltä,
että sosiaalisen median merkitystä ei pidä yliarvioida, sillä egyptiläisen yhteiskunnan epätasa-arvo
oli kansannousun perimmäinen käyttövoima.

Mikko Sauli
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TOPI LAITI

MAAILMANPARANTAJA

presidenttinä

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on toiminut
kahden virkakautensa aikana useassa kestävää kehitystä
edistävässä tehtävässä. Ytimen päätoimittaja Arja Alho
haastatteli presidentti Halosta kestävästä kehityksestä
ja muista ajankohtaisista aiheista.

T

arja Halosen ura kansalaisaktivistina ja globaalivastuun puolestapuhujana niin suomalaisissa kansalaisjärjestöissä kuin kansainvälisissä yhteisöissä on huikea ja vertaansa vailla.
Nuoren Tarja Halosen innoitti toimintaan erityisesti Chilen sotilasvallankaappaus vuonna 1973. Kansanvaltaisilla rakenteilla oli
Chilessä pitkät juuret, mutta ne katkesivat, kun
presidentti Salvador Allende murhattiin. Demokratian turvaamisesta tuli tuolloin Haloselle elämänpituinen tehtävä.
Presidentti-instituution aseman kannalta
Halosen panos on myös merkittävä. Omakohtainen kiinnostus maapallon tulevaisuuden kysymyksiin on avannut presidentin ulkopoliittisiin
valtaoikeuksiin ulottuvuuden, joka tukee Suomen
mahdollisuuksia rakentaa kansainvälistä luottamuspääomaa niin puolueettomuuden, kriisinhallinnan kuin kestävän kehityksen lujittamisessa.
Presidentti Halosen ansioihin kuuluvat toiminta yhdessä Namibian presidentin kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien, YK:n, vuosituhatkokouksen puheenjohtajana vuonna 2000. Kokous oli
merkittävä jo siksi, että se kokosi maailman
poliittisia johtajia köyhyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tavoittelevan ohjelman taakse.

Tämän jälkeen presidentti Halonen oli rinnakkaispuheenjohtajana Maailman työjärjestön (ILO:n)
asettamassa globalisaation sosiaalista ulottuvuutta pohtivassa komissiossa vuosina 2002–2004.
Hän on ollut mukana YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön, UNCTAD:n, viisaiden ryhmässä ja on
näin päässyt seuraamaan vuosituhattavoitteiden
toteutumista.
Parhaillaan hän toimii YK:n kestävän kehityksen korkean tason paneelin rinnakkaispuheenjohtajana yhdessä Etelä-Afrikan presidentin
Jacob Zuman kanssa. Paneelin on asettanut
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. Työryhmän
toimenpidesuosituksia on tarkoitus hyödyntää
Rio de Janeiron suuressa ympäristökokouksessa 2012, joka puolestaan on vuoden 1992 pidetyn Rion ympäristöhuippukokouksen seurantakokous. Työjärjestyksessä ovat olleet esillä muun
muassa vihreä ja vähähiilinen talous, köyhyyden
vähentäminen ja kestävä kulutus.
YD I N: Miltä Eurooppa näyttää kestävän kehi-

tyksen näkökulmasta? Mitkä ovat suurimmat
haasteet?
PR E S I D E NTTI HALON E N: Olen ollut tavallaan Euroopan edustajana useammassa kestävää kehitystä pohtivassa YK:n elimessä yhdessä

Afrikasta tulevan toisen puheenjohtajan kanssa.
Eurooppa on tietenkin vain yksi osa globaalia
kehitystä. Merkittävä asia on viimeisen kymmenen vuoden kuluessa ollut erityisesti kehittyvien
talouksien esilletulo, sellaisten kuin Brasilia,
Intia ja Kiina. Erityisesti kehittyvien talouksien
merkitys on näkynyt talouskriiseissä, jotka ovat
olleet kuin tsunameja maailman poliittisten ja
taloudellisten mannerlaattojen liikkeissä.
Euroopan rooli kestävän kehityksen edistäjänä on suuri mahdollisuus. Eurooppa on nähty
muiden silmin erityisesti mahdollisena kumppanina. Tämä siitäkin syystä, ettei presidentti
Bushin pitkä hallintokausi tehnyt silloisesta
amerikkalaisesta kehitysnäkemyksestä houkuttelevaa. Tosin myös Eurooppa on tuhlannut
aikaansa, kun kylmän sodan aiheuttaman kahtiajaon jälkeen on haettu omaa kehitysvaihetta.
Eikä Eurooppa ole ollut niin aktiivinen, kuin
mitä se olisi voinut olla. Meillä on edelleen
menossa etsikkoaika ilmastomuutoksen mutta
myös muun kestävän kehityksen kannalta.
Haasteeksi koen sen, haluavatko kehittyvät
maat tehdä ensin samat virheet, kuin mitä jo
kehittyneet maanosat kuten Eurooppa tai Pohjois-Amerikka ovat tehneet,vai voisivatko ne
oppia tekemistämme virheistä ja mennä yli
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seuraavaan kehitysvaiheeseen, joka on kestävää
kehitystä.
YD I N: Kestävä kehitys pähkinänkuoressa tar-

koittaa, että jokaisen sukupolven pitäisi jättää
tuleville ainakin yhtä paljon mahdollisuuksia,
kuin mitä sillä itsellä on ollut. Maailmanpankki on kuvannut perintöä neljänä tulevalle sukupolvelle jätettävänä pääomana. On kyse inhimillisestä, toisin sanoen laajasti osaamiseen liittyvästä pääomasta. Fyysinen pääoma muodostuu
esimerkiksi tuotantokoneistoista ja rakennetusta ympäristöstä, sosiaalinen pääoma esimerkiksi lainsäädännöstä, sosiaalisista verkostoista ja
luottamuksesta. Luontopääoma koostuu puolestaan uusiutuvista ja uusiutumattomista luonnonvaroista. Mitä mielestänne kestävä kehitys
parhaimmillaan voisi olla?
PR E S I D E NTTI HALON E N: Kehitys pitää jo
tietynlaisen kasvun ajattelun sisällään. Sen, että
tulee jotain uutta. Kestävän kehityksen pitää tapahtua maapallon antamien kehyksien rajoissa,
ja sen tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukaista.
Myös kaikki ne, jotka miettivät taloudellista
kehitystä, tunnustavat bruttokansantuotteen
olevan hyvä mutta riittämätön hyvinvoinnin
laskutapa. BKT:n informaatio sen jakautumisesta, ja miten sitä käytetään, on ollut koko
industrialismin ajan – erityisesti viime vuosikymmeninä – pienemmässä osassa.
YD I N: Johtamassanne paneelissa on tarkoitus

tuoda esityksiä, miten kansainvälisiä rakenteita
ja rahoitusta olisi tarvetta muuttaa kestävän
kasvun edistämiseksi. Nobel-palkitun Joseph
Stiglitzin komitea kiinnitti huomiota siihen,
etteivät nykyiset talouden laskentatavat kerro
tuotannon hyödyllisyydestä tai vaikkapa varallisuuden jaosta, talouden yhteydestä ympäristöön
tai ihmisten itsensä kokemasta hyvinvoinnista
juuri mitään. Voidaanko kehityksen ja erityisesti
talouden mittareiden kehittelyssä edetä?
PR E S I D E NTTI HALON E N: Tämä tarve on
näkynyt selvästi. Jo Brundtlandin komissio
(Norjan entisen pääministerin Gro Harlem
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Brundtlandin johtama kestävän kehityksen
ohjelmatyö vuodelta 1987 -toimitus) määritteli
kestäväksi kehitykseksi taloudellisesti ja ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen kehityksen. Siinä on ollut vahvasti mukana
juuri sukupolvien välinen kirjanpito, mikä tarkoittaa, että perintöä ei saa hukata. Punaisena
lankana työssä on ollut, ettei BKT mittarina voi
sellaisenaan olla ainoa eikä riittävä.
YD I N: Bruttokansantuotteen laskentatapa luo-

tiin 1930-luvulla suuren laman jälkeen silloisiin
yhteiskunnallisiin oloihin ja maailmantilanteeseen sopivaksi. Ei varmaankaan olisi mahdotonta muokata sitä, jolloin todennäköisesti voitaisiin
ottaa harppauksia kestävän kehityksen vaatimusten saattamiseksi osaksi politiikan käytäntöjä.
PR E S I D E NTTI HALON E N: Joseph Stiglitz
oli mukana jo silloin, kun globalisaation vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen
olivat vireillä. Hän ja perulainen taloustieteilijä
Hernando Soto (Soto on tullut tunnetuksi epävirallisen talouden ja tekijänoikeuksien tutkijana -toimitus) arvioivat taloudellisen kasvun mittareita. Myös vuosituhattavoitteissa, joissa sekä
köyhyyden vähentäminen että jälleen sosiaalinen oikeudenmukaisuus olivat keskeisiä tavoitteita, työllisyyden merkitys talouskasvulle oli
esillä. Eli se, mikä on kunkin osallisuus talouden tuloksesta, ja mikä on puolestaan jako-osa.
Meillä täällä Suomessa valitettavasti tämä näkökohta ei ole saanut osakseen ansaitsemaansa
huomiota. Säällisen työn (decent work) merkitys kansantalouden laskelmassa – eikä siis vain
jakopuolella vaan ennen muuta tuotannon puolella – on olennainen.
YD I N: Olimme kumpikin ajamassa 1990-luvun

puolessa välin Euroopan raha- ja talousliiton kriteereihin työllisyyttä. Mutta silloin poliittinen voima ei riittänyt. Uskotteko, että työkalut taloudellisen kehityksen mittaamiseksi edistyvät ja
kehittyvät?
PR E S I D E NTTI HALON E N: Ajoimme tosiaan
työllisyyttä lähentymiskriteeriksi siinä onnistumatta. Monet asiat vaativat aikaa ja pitkäjänteistä työtä. Ilman muuta sen myötä, kun meillä on
mahdollisuus seurata, ovatko mittarit kertoneet
oikeita asioita hyvinvoinnistamme, myös työkalut mitata kehitystä edistyvät. Tämä tarve
vahvistuu koko ajan. Paneelimme yksimielisyyden aiheita on talouden indikaattoreiden laajentaminen. Tunnustetaan, että bruttokansantuote
on liian suppea. Mutta tuleeko uusia elementtejä sisälle vai rinnalle, riippuu, millaisia valintoja
tehdään ja mitä arvostetaan. Hyvinvoinnin laajat mittarit ovat monipuolisia, ja niitä voi painottaa oman maan tilanteen ja tarpeen mukaan.
Jos esimerkiksi jossain ympäristön tila on huonontunut niin, että puhtaasta juomavedestä on
puutetta, silloin painottuvat ympäristöindikaattorit. Jossain muualla saattavat vaikkapa sosiaalisia epäkohtia tunnistavat indikaattorit olla tärkeämpiä. Mutta planetaarisesti ajatellen ilman

muuta ympäristön tilaa mittaavat indikaattorit
nousevat tärkeimmiksi.
YD I N: Käydäänkö Suomessa riittävästi poliittista

keskustelua kehityksen mittareista, ja tunnetaanko meillä riittävästi kansainvälistä kehitystyötä?
PR E S I D E NTTI HALON E N: Meillä on hyviä
asiantuntijoita! Me olemme suomalaisina pieni
populaatio, jota on ollut helppo seurata erilaisilla hyvinvoinnin mittareilla, aikasarjoina ja kehityskulkuina vaikkapa terveydentilan suhteen.
Olemme kuin laboratorio. Henkilökohtainen näkökulmani on, että sodanjälkeinen ja erityisesti
1960-luvulta 1980-luvulle jatkunut myönteinen
hyvinvoinnin kehittyminen on turruttanut meidät
kuvittelemaan sen olleen itsestään selvää ja
ettei sen puolesta enää tarvitse taistella. 1990ja 2000-luvuilla olemme olleet enemmän talouspainottuneita, kuin mitä perintömme huomioon
ottaen olisi ollut tarpeellista. Esimerkiksi koulujärjestelmämme hyvä kansainvälinen maine on
oikeastaan auttanut meidät itsekin tajuamaan
muun kuin taloudellisen hyvinvoinnin merkityksen. Sanon mielelläni, että kiitos kansainvälisen
yhteistyön, joka on auttanut meidät avaamaan
silmämme ja näkemään oman yhteiskuntamme
ja hyvinvointivaltiomme vahvuustekijöitä.
YD I N: Kestävän kehityksen paneelissa on esillä

myös laajan turvallisuuskäsitteen asiat. Nyt tuntuu vaalituloksen jälkeen taas siltä, että esimerkiksi kehitysyhteistyön merkitys turvallisuuden
edistämisessä on unohtumassa.
PR E S I D E NTTI HALON E N: Julkinen keskustelutapamme laajasta turvallisuuskäsitteestä on
ollut vuosien varrella itse asiassa hyvää. Kun
olin ulkoministerinä 1990-luvunjälkipuoliskolla,
laadimme turvallisuuspoliittisen selonteon. Silloinen eduskunta suorastaan haukkui raportin
liian suppean turvallisuusajattelun vuoksi. Silloin haluttiin lisää linjauksia muusta, ei aseiden
varaan rakentuvasta turvallisuusajattelusta. Osa
virkamiehistä sitä vastusti. Minä aina sanoin,
että ajattelu on kuin varjossa kasvanut puu
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onnistumatta.
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ja että kyllä se siitä leviää. Ja on levinnyt enemmän, kuin osasin edes olettaa!
2000-luvulla tehdyt turvallisuuspoliittiset
selonteot ovat teoreettisesti ihan kunnossa.
Mutta kyllähän se niin on, että kansainvälinen
yhteistyö kehitysyhteistyön tai kauppapolitiikan
alueella on selvästi hajanaisempaa verrattuna
sotilaallisen kriisinhallintaan. Kun puhutaan
siviilikriisinhallinnasta, humanitaarisesta avusta
tai kehitysyhteistyöstä ja katsotaan, miten kansainvälinen yhteisö toimii, on kyllä paljon päällekkäisyyttä ja organisoimattomuutta.
YD I N: Laaja turvallisuusajattelu tulee väistämät-

tä merkitykselliseksi ajankohtaisen arabimaailman kuohunnankin vuoksi. Osama bin Ladenin
kuolema ja Libyankin tapahtumat avaavat nyt
paikkoja monenlaiselle uudelle alueen turvallisuuden ja vakauden edistämiselle. Näistä kysymyksistä Ydin-lehti on raportoinut paljon viime
numeroissaan.
PR E S I D E NTTI HALON E N: Toivon, ettei
meillä käy globaalin kestävän kehityksen edistämisessä maailmanlaajuisesti samoin kuin kävi
Pohjois-Afrikassa. Käytän tätä vertausta kuvaamaan ajatteluvirhettä. Kyllähän kansainvälinen
yhteisö on tiennyt, ettei Pohjois-Afrikassa ole
ollut asiat kunnossa. Mutta ehkäpä sitä ajateltiin, että vielä hetken kestäminen on pienempi
paha kuin mahdollisesti syntyvä kaaos. Näin
ei olisi saanut ajatella. Pohjois-Afrikan tilanne,
vaikkapa sosiaalisina epäoikeudenmukaisuuksina, esimerkkinä valtava työttömyys, oli rutikuiva – ja kuohunta kuin pensaspalo. Siinä kävi
niin, että yksittäisen hedelmäkauppiaan turhautuminen käynnisti prosessin, eikä hän taatusti
aavistanut, millaisen liikehdinnän sai aikaiseksi.

Tarja Halosen kirjoitus Ytimessä 70-luvulla.

Kun vähän kaikki ovat olleet ihmeissään, että
miksi juuri nämä maat, niin yhtä hyvin olisi
voinut kysyä, että mistä päin tuuli. Nyt on vastatuulia sellaisten yhteiskunnallisten epäkohtien
korjaamiseksi, jotka ovat erityisen paloalttiita.
Tämän pitäisi todella herättää: sosiaalinen eriarvoisuus on riskitekijä siinä missä poliittisten
oikeuksien puuttuminenkin.
YD I N: Mitkä voisivat olla kansainvälisen yhtei-

sön keinot estää epätoivottavia kehityskulkuja
ja ennakoida tilanteiden kärjistymisiä?
PR E S I D E NTTI HALON E N: YK:lla voi olla
roolia, mutta ennen muuta alueelliset yhteenliittymät ja tietenkin lähialueyhteistyö ovat tärkeitä. Kyse on kuitenkin kansallisvaltioista, ja
normaali yhteistyö tapahtuu naapureiden kesken. Euroopassa meillä on kokemusta Euroopan
Unionista, Euroopan Neuvostosta (Euroopan
vanhin ja laajin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö -toimitus) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä.
Arabimaiden kohdalla voi olla niin, ettei
kovin tasainen kehitys ole mahdollista – eihän
se ollut Euroopassakaan – etenkin jos lasketaan
mukaan laaja Lähi-itä mukaan lukien Afganistan ja Iran. Valtiokehitys on alueella osin keskeneräinen.
YD I N: Nyt on ihan pakko kysyä sosiaalisen eri-

arvoisuuden merkityksestä myös kotimaassa.
Takana ovat juuri pidetyt eduskuntavaalit.
PR E S I D E NTTI HALON E N: Myönteinen asia
oli, että demokratia toimi, ja että ihmiset menivät äänestämään. Sosiaalisen eriarvoisuuden
kasvulla oli vaikutusta vaalien tuloksessa. Olematta jälkiviisas olen itsekin ottanut esille puheissani uutenavuotena, vanhan eduskunnan
päättäjäisissä ja uuden avajaisissa sosiaalisen
eriarvoisuuden. Nyt ei enää riitä, että siitä keskustellaan. Sen vähentäminen on myös otettava
työlistalle. On myös tärkeää, että eriarvoisuuden
ongelmavyyhdin erilaiset kysymykset, myös

maahanmuutto tai muukalaiskammo, voidaan
esittää. Mutta sitten kun katsoo vastauksia,
kirjo on tosiaan melkoinen.
YD I N: Luottamuspääoman rakentaminen on

siis kotimaassakin tärkeää. Suomen ulkopolitiikan luottamuspääomaa on rakennettu vuosikymmenten ajan rauhanturvaamisella ja sotilaallisella liittoutumattomuudella. Millainen
arvo luottamuspääoma mielestänne on?
PR E S I D E NTTI HALON E N: Se on joka tasolla tärkeä! Se on kahden ihmisen välillä, työpaikoilla, kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeä.
Minkään uuden omaksuminen ei käy päinsä,
ellei ole luottamusta. Luottamuksen rakentaminen on yhtä tärkeää maan sisäisesti kuin kansainvälisissä suhteissa. Jos maan sisäinen luottamus on syöty, vaikutus kansainvälisesti jää
lyhytaikaiseksi. Meillä on monta esimerkkiä
siitä, että vaikka joku maa on kansainvälisesti
luottamuksen arvoinen mutta jos sen sisäisessä
luottamuksessa on ongelmia, heijastuu se myös
kansainvälisiin suhteisiin. Pitää siis olla kaikin
puolin sanansa mittainen.
Käytän mielelläni ilmaisua kriisinhallinta.
Perinteisessä rauhanturvaamisessa kriisin osapuolet olivat päättäneet tehdä sovinnon, jota
kolmas osapuoli tuli turvaamaan. Nyt monet
kriisinhallintatilanteet ovat paljon monimutkaisempia, kalliimpia ja vähemmän suosittuja.
Olennaista on myös toimivan yhteiskunnan rakentaminen kriiseissä. Se on usein näkymätöntä
työtä, johon median pitäisi kiinnittää huomiota.
Missään toiminnassa, mukaan lukien kehitysyhteistyö, ei pidä vaatia virheettömyyttä, saati
sitä, ettei kritiikistä voi oppia. Miten ihmeessä
me voisimme toisten oloissa olla virheettömiä,
kun emme ole sitä omissakaan!

Arja Alho
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TULO
e
r
– kirous vai siunaus?
Suuret

Tuloerojen ja hyvinvoinnin välinen suhde on
herättänyt Suomessakin paljon keskustelua.
Tutkimuksia ei kuitenkaan voi lukea ilman
lähdekritiikkiä, kirjoittaa Olli Kangas.

R

ichard Wilkinsonin ja Kate Pickettin kirja Tasa-arvo ja hyvinvointi julkaistiin suomeksi keväällä 2011 –
pari vuotta alkuperäisen The Spirit
Level kirjan ilmestymisen jälkeen.
Kirja sai aikaan vilkkaan keskustelun tasa-arvon ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Myönteisissä kommenteissa kiitettiin, että
tasa-arvon positiiviset vaikutukset muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen oli nyt osoitettu.
Tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: tasaisen
tulonjaon maissa on korkeampi ihmisten välinen
luottamus, parempi koettu hyvinvoinnin taso,
pienempi lapsikuolleisuus, parempi terveys,
pitempi elinajanodote, suurempi sosiaalinen liikkuvuus ja paremmat lasten oppimistulokset, vähemmän henkirikoksia ja pienemmät vankiluvut.
Wilkinsonin ja Pickettin tulokset on myös
kiistetty. On esitetty, että tulokset ovat tarkoitushakuisia. On viitattu myös siihen, että aineisto
on epäluotettavaa, monet tulokset johtuvat poikkeavista tapauksista (esimerkiksi USA:n suuret
henkirikos- ja vankiluvut vaikuttavat tuloksiin)
ja perustuvat liian yksinkertaiseen metodiikkaan.
Kenties kaikkein eniten aikaa ja vaivaa tulosten kumoamiseksi on käyttänyt Peter Saunders,
joka kirjassaan Beware False Prophets kiistää
Spirit Levelin keskeiset tulokset. Saunders analysoi uudelleen Wilkinsonin ja Pickettin aineiston.
18
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Tämän lisäksi hän on lisännyt 11 entistä sosialistista maata, kolme maata Aasiasta ja Etelä-Amerikasta sekä pari maata Afrikasta ja Väli-Amerikasta. Näin luodulla 44 maan aineistolla hän yrittää haarukoida kulttuurin ja historian vaikutuksia.
Saundersin arvio Wilkinsonin ja Pickettin
kirjasta on murskaava. Se on kauttaaltaan –
aineistoltaan, maavalikoimaltaan, menetelmiltään, tuloksiltaan – epäluotettava. Saundersin
mukaan on itse asiassa niin, että tasaisen tulonjaon maissa itsemurhat, avioerot ja HIV-tartunnat ovat yleisempiä ja syntyvyys alhaisempaa.
Tuloerojen ja henkirikosten välinen yhteys
häviää, jos huomioidaan USA:n liberaali aselaki. Tuloerojen ja elinajan välinen yhteys puolestaan katoaa, jos Japani poistetaan analyysistä.
Kaiken kaikkiaan tuloerot menettävät selitysvoimansa, kun muitten tekijöitten vaikutus huomioidaan. Vain eriarvoisuuden ja imeväiskuolleisuuden välinen yhteys säilyy.
Suomessa Wilkinsonin ja Pickettin sekä Saudersin tuloksista keskustelua aloitteli VATT:n
ylijohtaja Aki Kangasharju vaalien alla pohtimalla Helsingin Sanomissa (HS 23. 3. 2011) tuloerojen vaikutuksia. Keskustelua ovat sittemmin jatkaneet professorit Mika Maliranta ja
Matti Tuomala. Kirjoituksessaan Kangasharju
toisti Saundersin väitteet ja totesi, että politiikkaa ei voi perustaa väärään ja tarkoitushakui-

seen analyysiin. Näin varmasti onkin. Wilkinson ja Pickett toimivat vasemmalle kallellaan
olevan Equality Trustorganisaation puitteissa. Saunders taas toimii
oikeistoviritteisen Policy Exchange -ajatushautomon leivissä. Kummallakin taholla on siis omat
ketunhäntänsä, mitkä on syytä nähdä.
Suomalaisessa keskustelussa joko Wilkinson
& Pickettin tai Saundersin tulokset on otettu
oikeina tai väärinä – riippuen poliittisesta kallistuskulmasta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt,
miten tutkijat ovat tuloksiinsa päätyneet, ja
kuinka luotettavia heidän aineistonsa ja tuloksensa lopultakin ovat.

Aineistot vertailussa
Seuraavassa tarkastelen lähemmin sitä, miltä
edellä kuvatut yhteydet näyttävät Wilkinsonin
ja Pickettin 23 maan, Saundersin 44 maan ja
keräämäni 127 maan aineistossa. Tarkastelen
aluksi muuttujien kahdenvälisiä yhteyksiä korrelaatiokertoimella (Taulukko 1) ja keskustelen,
miten tulokset muuttuvat, jos muiden tekijöitten vaikutuksia pyritään ottamaan huomioon.
Silmämääränä on Peter Saundersin väitteet,
jotka jossain määrin ovat saaneet vastakaikua
myös suomalaisessa tuloeroja koskevassa keskustelussa.

Kuva Japanin tulonjaollisesta eriarvoisuudesta ei ole
selvä. YK:n tilastojen mukaan Japani on yksi tasaisimman
tulonjaon maista. CIA:n mukaan taas Japanin tuloerot ovat
suhteellisen suuret. Riippuen siitä, kumpaa lukua käytetään,
saadaan tyystin eri kuva esimerkiksi tuloerojen ja itsemurhien välisen yhteyden voimakkuudesta Wilkinsonin
ja Pickettin aineistossa.
1

Vähemmälle
huomiolle on
jäänyt, miten
tutkijat ovat
tuloksiinsa
päätyneet, ja
kuinka luotettavia
heidän aineistonsa
ja tuloksensa
lopultakin ovat.

Heti alkuun on syytä todeta, että Saundersin
ja häneen luottavien väite, että HIV/AIDS-tartuntoja olisi enemmän tasaisen tulonjaon maissa, ei pidä paikkaansa. Päinvastoin: on niin, että
AIDS ja tulonjaollinen eriarvoisuus kulkevat käsi
kädessä, mikä ilmenee taulukosta. Tulos pätee
myös, jos tarkastelu kohdistetaan AIDSista eniten kärsivään maanosaan Afrikkaan.
Saunders on sen sijaan täysin oikeassa moittiessaan Wilkinsonia ja Pickettiä siitä, että heidän
tuloksensa riippuvat muutamasta poikkeavasta
tapauksesta, mikä aina tuppaa tapahtumaan
pienillä aineistoilla työskennellessä. Japani on
monessa mielessä poikkeava tapaus, jonka poistaminen analyysistä pienentää elinajan (Japanissa eletään pitkään) ja eriarvoisuuden (Japani on
tasa-arvoinen maa 1) välistä negatiivista yhteyttä
Spirit Levelin aineistossa, minkä Saunders kertoo.
Mutta hän ei välitä kertoa, että hänen omassa 44 maan aineistossaan Japanin poistaminen
ei oleellisesti vaikuta tuloksiin. Jos taas vertailupohjana käytetään keräämieni 127 maan tietoja,
Japanilla tai millään muullakaan yksittäisellä maalla ei ole vaikutusta johtopäätöksiin. Tulonjaoltaan tasa-arvoisissa maissa eletään pitempään. Tulos pitää pintansa, vaikka maan vauraus
(rikkaissa maissa eletään pitempään), Afrikan
vaikutus (poikkeuksellisen alhainen eliniän
odote) ja lapsikuolleisuus (mikä vaikuttaa suoraan eliniän odotteeseen) otettaisiin huomioon.
Tässä suhteessa Wilkinson ja Pickett ovat enemmän oikeassa kuin Saunders.
Saunders toteaa, että vain lapsikuolleisuuden

ja tuloerojen välinen yhteys säilyttää hänen analyyseissään Spirit Levelin kuvaaman tilastollisen
merkitsevyyden. Laajemmassa aineistossa tuo
yhteys kuitenkin kääntyy merkityksettömäksi,
jos Afrikan ja maan vaurauden (bruttokansatuote per capita, BKT) vaikutus huomioidaan. Tässä suhteessa molemmat kiistakumppanit näyttäisivät olevan yhtäläisesti väärässä.
Henkirikosten ja eriarvoisuuden välillä on
taulukon mukaan yhteyttä. Saunders kuitenkin esittää, että yhteys johtuu Yhdysvalloista
ja maan vapaamielisistä aselaista. Hän on sikäli oikeassa, että jos poistamme Yhdysvallat
23 maan aineistosta, korrelaatio eriarvoisuuden ja henkirikosten välillä häviää. Jos Yhdysvallat poistetaan poikkeuksellisena tapauksena,
niin sama on syytä sitten tehdä myös Suomelle (tasa-arvoinen maa ja paljon henkirikoksia)
ja Singaporelle (epätasa-arvoinen maa ja vähän
henkirikoksia). Tällöin eriarvoisuuden ja väkivallantekojen välinen yhteys onkin merkitsevä
– samoin kuin se on sekä Saundersin että 127
maan aineistossa. Pisteet Wilkinson & Picketille.
Itsemurhien suhteen Saunders näyttäisi saavan pistepotin. Saundersin omassa aineistossa
pulmaksi kuitenkin muodostuvat post-sosialistiset maat. Jos entisten Itä-blokin maiden tilanne
(paljon itsemurhia) huomioidaan, itsemurhien ja
tuloerojen välinen negatiivinen yhteys muuttuu
merkityksettömäksi. 127 maan aineistossa sama
vaikutus on BKT:lla, uskonnolla ja post-sosialismilla. Tulosten pysyvyys riippuu siitä, minkä
muitten muuttujien vaikutus huomioidaan.

Taulukko 1
Tulonjaollisen eriarvoisuuden ja eräiden yhteiskunnallisten tekijöitten välinen yhteys 2009.
WILKINSON
& PICKETT

SAUNDERS

127 MAATA

HIV/AIDS

.46*

.49*

.45**

Elinajanodote

-.18

-.51**

-.47*

Alle 5-vuotiaitten kuolleisuus

.48*

.65**

.37**

.32

.44**

.51**

-.46*

-.34

-.45*

Henkirikokset
Itsemurhat
Avioerot

-.25

-.18

-.34*

Alkoholin kulutus

-.13

-.51*

-.31**

.15

.65**

.40**

Syntyvyys
* = tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys
** = tilastollisesti merkitsevä yhteys.
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Avioeroja koskevalle väitteelleen Saunders ei
saa omasta aineistostaan tilastollisesti luotettavaa tukea. 23 tai 127 maan tapauksessa hänen
väitteensä näyttäisi ensi silmäyksellä olevan
vankemmalla pohjalla. Saundersin kannalta ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että rikkaissa
maissa eroaminen on yleisempää kuin köyhissä
maissa. Tulonjaolla ei tällöin ole avioeroihin selkeää yhteyttä.
Myös alkoholin kulutuksen ja tulonjaon välinen yhteys – joka Saundersin omassa aineistossa on merkitsevä – häviää, jos huomioidaan
uskonnon vaikutus. Islamilaisten maitten vähäinen alkoholin kulutus selittynee muilla tekijöillä
kuin maiden eriarvoinen tulonjako.
Saundersin tulos syntyvyyden ja tulonjaon välisestä yhteydestä (eriarvoisissa maissa syntyvyys

on suurempaa) ei pidä paikkaansa rikkaiden 23
maan kohdalla, mutta suuremmissa aineistoissa
tulos sen sijaan näyttäisi pitävän paremmin paikkansa. Tämäkin tulos on herkkä sille, otetaanko
BKT ja Afrikka mukaan tarkasteluun. Rikkaissa
maissa syntyvyys on alhainen ja Afrikassa muihin maanosiin verrattuna hyvin korkea.
Myös siinä Saunders on oikeassa, että politiikkaa ei saa perustaa tarkoitushakuisiin ja vääriin analyyseihin. Hänen kannaltaan pulma
on se, että hänen profetiansa tuntuvat olevan
enemmän väärässä kuin Wilkinsonin ja Pickettin väitteet. Loppujen lopuksi kysymys on siitä,
kenellä on todistusvelvollisuus tuloerojen hyvyyttä tai haitallisuutta koskevassa yhteiskunnallisessa väittelyssä.
The Spirit Level pyrki empiirisesti osoitta-

Gini- ja korrelaatiokertoimen tulkinnasta

50

Tuloeroja mitataan yleensä niin sanotulla ginikertoimella,
joka vaihtelee 0 ja 1 välillä (kuviossa gini on kerrottu
luvulla 100). Ääriarvo 0 merkitsee, että tuloeroja ei ole
lainkaan. Kaikki saavat täsmälleen saman rahamäärän.
Ääriarvo 1 merkitsee taas sitä, että kaikkein rikkain saa
kaikki tulot, eikä muille jää mitään.
Korrelaatiokerroin puolestaan vaihtelee
1.00 ja -1.00 välillä. Jos ensimmäisen muuttujan kasvaessa toinenkin systemaattisesti kasvaa, kerroin saa
positiivisia arvoja (ks. ylempi sirontakuvio). Jos taas
ensimmäisen muuttujan kasvaessa toinen pienenee,
korrelaatio on negatiivinen (alempi kuvio). Lähellä nollaa
olevat kerroinarvot ilmaisevat, että asioitten välillä ei ole
suoraviivaista yhteyttä. Ylemmässä kuviossa yhteys on
tilastollisesti merkitsevä, alemmassa ei. Lisäksi alemmassa kuviosta ilmenee, että avioerot ovat alhaisia Kreikassa,
Italiassa, Espanjassa ja Irlannissa sekä Singaporessa.
Kysymys kuuluu, liittyykö tämä kulttuuriin vai tuloeroihin.
Entä miten USA:n korkeat avioeroluvut pitäisi tulkita?
Ovatko syynä tuloerot vai jotkut muut tekijät?

40

maan tuloerojen haitat. Olisi mielenkiintoista
nähdä vastaava analyysi, jossa osoitetaan, kuinka hyväksi suuret tuloerot ovat. Mitkä ovat ne
positiiviset asiat, joita yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvusta kansakunnalle on? Edelleenkin meillä on vahvempaa näyttöä suurten
tuloerojen yhteyksistä yhteiskunnallisiin ongelmiin kuin niitten siunauksellisuudesta.

Olli Kangas on valtiotieteentohtori ja työskentelee Kelan
tutkimusprofessorina. Hän on Syd Dansk Universitet
-yliopiston valtio-opin dosentti. Yliopisto sijaitsee
Odensessa, Tanskassa
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Erkki Tuomioja

Kirjoittaja on
kansanedustaja.

Kansa äänesti

HYVINVOINTIVALTION
puolesta
SUOMEN

vaalitulosta on ulkomailla tulkittu eräänlaiseksi niin Euroopan Unioniin kuin maailmanparantamiseen kohdistuneeksi ”seis maailma – tahdon
ulos reaktioksi”. Tulosta ei kuitenkaan tule nähdä suomalaisten tietoisena valintana rasismin ja muukalaisvihan hyväksi.
Vaalituloksessa on kieltämättä vastenmielinen vivahde
suvaitsemattomuutta, ahdasmielisyyttä ja pelkoreaktiota
nykymaailmaan muutosten tahtiin. Voittajien joukossa on väkeä,
joka taustaltaan ja teoiltaan sopisivat hyvin kovemmankin linjan
äärinationalistisiin joukkoihin. He
eivät kuitenkaan voittoa perussuomalaisille tuoneet.
Siltä osin, kun perussuomalaisten menestyksessä on kyse suvaitsevaisuutta ja kansanvaltaa uhkaavasta avoimesta tai piilotellusta
rasististen asenteiden kosiskelusta,
on siitä jyrkästi sanouduttava irti.
Mutta persujen kannattajien ylimielinen mitätöiminen juntteina on
sekä epäviisasta että harhaista.
Persujen menestys on ollut eräänlainen mykkä huuto kansalaisilta,
jotka eivät hyväksy hyvinvointivaltion
alasajoa ja ihmisten yhä räikeämpää jakamista menestyjiin,
sinnittelijöihin ja pudokkaisiin. He kokevat, etteivät ole saaneet ääntään kuuluviin vallassa olevien puolueiden kautta.

nimmillään, osuus oli vähän päälle viisi prosenttia. Olemme
palaamassa taas lähemmäksi 60-luvun loppuvuosien lukua.
Eriarvoistumiskehitys tarkoittaa yhteisöllisyyden heikkenemistä, arjen turvallisuuden murentumista ja ihmisiä alistavien noidankehien vahvistumista. Siihen liittyy myös sosiaalisen liikkuvuuden jäykistyminen: perittyjen rikkauksien
toisella puolella on yhä enemmän perittyä köyhyyttä.
Tuloerot näkyvät myös terveyseroissa. Niitä kasvattaa terveydenhuollon jakaantuminen
kahtia köyhien käyttöön jäävään julkiseen ja
paremmin toimeentulevan väen käyttämään yksityiseen terveydenhoitoon.
Pitkään jatkuneesta yleisestä eriarvoistumiskehityksestä vasemmistopuolueet kantavat
osaltaan vastuuta, vaikka niiden osallisuus siihen olisikin syntynyt ilman nimenomaista tarkoitusta ja tahtoa. Tätä ei ole avoimesti haluttu käsitellä ja tunnustaa. Vaikka ohjelmat ovat
näissä ja viime vaaleissa olleet hyviä, vasemmistopuolueet kärsivät uskottavuusongelmasta.

Suomalaiset
eivät halua
luokkayhteiskunnan
paluuta, jota
tuloerojen kasvu
tarkoittaa.

TÄRKEIN

syy vaalitulokseen oli suomalaisten enemmistön huoli hyvinvointivaltion alasajosta
ja eriarvoisuuden kasvusta. Suomalaiset eivät halua luokkayhteiskunnan paluuta, jota tuloerojen kasvu tarkoittaa.
Vihreiden tappio selittyy sillä, että heidän nähtiin vastalauseitta heittäytyneen tämän oikeistolaisen politiikan tukijoukoksi. Mutta miksi luokkayhteiskunnan torjunnan merkeissä käydyt vaalit olivat myös sosialidemokraateille ja
koko vasemmistolle surkeimmat eduskunnan yli satavuotisen olemassaolon ajalta?
Eriarvoistumiskehitys ei alkanut porvarihallituksen aikana.
Luokkayhteiskunnan paluu on ollut nähtävissä parin vuosikymmenen ajan. Vuonna 1966 köyhyysrajan alle suomalaisista jäi lähes viidennes. Vuonna 1991, jolloin tuloerot olivat pie-

PALUUTA

tekevä luokkayhteiskunta ei
kuitenkaan ole samanlainen
kuin se, joka aikanaan synnytti työväenliikkeen.
Vanhassa luokkayhteiskunnassa heikommilla oli
toivoa, että yhteiskunta tullaan muuttamaan
oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi. Toivoa loi vahva
luottamus työväenliikkeeseen ja tunne kuulumisesta suurempaan joukkoon muiden samassa asemassa olevien kanssa.
Tärkein haaste hallitusneuvotteluissa on varmistaa, että
uuden hallituksen politiikka merkitsee käännettä tuloerojen
kaventamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen suuntaan.
Hallitusohjelma ei voi olla keskivälin kompromissi kokoomuksen ja muiden välillä. Sen täytyy tarkoittaa Kokoomuksen täyskäännöstä.
On sovittava perustoimeentuloturvan jälkeenjääneisyyden
korjaamisesta säällisen toimeentulon takaavalle tasolle, julkisen terveydenhoidon riittävästä rahoituksesta sekä oikeudenmukaisesta veropolitiikasta. Lähtökohtana pitää olla
kaikkien tulojen asettaminen samaan asemaan ja niiden
verottaminen progressiivisen taulukon mukaisesti.
Näitä asioita koskevista hallitusohjelmakirjauksista voi jo
tehdä ensimmäisen ennusteen seuraavien vaalien tuloksesta.
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Kuinka vaalitulos vaikuttaa Suomen
ulkopolitiikkaan? Raimo Väyrynen
luotaa kansan itseymmärrystä ja vaalien
jälkeistä poliittista asetelmaa.

P

ienet ja avoimet teollisuusmaat
ovat menestyneet maailmantaloudessa kasvun ja tuottavuuden mittareilla. Samalla niiden yhteiskunta on
muuttunut haavoittuvaksi ulkopuolisille shokeille, joista meneillään oleva finanssi- ja velkakriisi on tuorein osoitus.
Cornellin yliopiston professori Peter Katzenstein
osoitti jo 1970-luvulla, että tämän taloudellisen
avoimuuden ja haavoittuvuuden vastapainoksi
pienet maat ovat kehittäneet sosiaalisia suojaverkkoja, jotka estävät pääosaa kansalaisista
putoamasta tyhjän päälle.
Niin kutsuttu pohjoismaisen mallin toimivuus
on nähty todisteeksi mahdollisuudesta yhdistää
avoin talous ja hyvinvointipolitiikka toisiinsa.
Sattuma ei ole, että pahimmin kriisiin ajautuneissa maissa – Kreikka, Irlanti ja Portugal – ei hyvinvointipolitiikka ole samalla tasolla, ja siksi myös
sosiaaliset kustannukset ovat nousemassa kohtuuttoman suuriksi. Kasvava työttömyys ja palkanalennukset ovat näissä maissa arkipäivää.
Finanssikriisin ratkaisu ruokkii uusliberalistista
talouspolitiikkaa, mutta ilman markkinoita, mikä
lienee kaikista pahin yhdistelmä.
22
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Lukuisat tutkimustulokset osoittavat, että
maailmanlaajuisesti talouden globalisaatio on
auttanut vähentämään köyhyyttä, mutta samalla se on kasvattanut lähes kaikkialla sosiaalista
eriarvoisuutta. Markkinamalli parantaa yleensä
kaikkien köyhimpien asemaa, mutta vielä voimakkaammin se suosii suuri- ja keskituloisia.
Huolimatta globalisaation ja markkinoiden kasvattamasta eriarvoisuudesta, kansalaisten valtaosa ei ole mielipidetiedusteluissa kääntynyt
markkinatalouden vastaiseksi.

Tarina ja todellisuus Suomessa
OECD:n tietojen mukaan vuosina 1995 – 2005
pienituloisemman viidenneksen tulot kasvoivat
Suomessa 17 prosenttia, mediaanitulot nousivat
28 prosenttia ja ylimmän viidenneksen 57 prosenttia. Rikkain prosentti hyötyi erityisen paljon. Kylmää kyytiä ovat saaneet yksinhuoltajien
elättämät lapsiperheet. Näiden tosiseikkojen
esiin nostaminen tai niistä vaikeneminen ovat
jakamassa maata uudelleen oikeistoon ja
vasemmistoon.

Monet ihmiset eivät kokeneet asuvansa
”menestyjien Suomessa”, jota Alexander
Stubbin ja Jorma Ollilan johtama
maabrändiryhmä markkinoi.

Kansalaisten
valtaosa ei ole
mielipidetiedusteluissa
kääntynyt
markkinatalouden
vastaiseksi.

Sosiaalisen turvallisuuden korostus nousee
näistä tosiasioista. Alma Median huhtikuussa
2011 toteuttama mielipidetiedustelu kertoo tilanteen. Vain 5 – 10 prosenttia vastaajista haluaa
leikata kansaneläkkeitä, lapsilisiä, työttömyyspäivärahaa, opintorahaa ja asumistukea. Vastaavan myönteisen kannatuksen saavat poliisitoimi
ja ammatillinen koulutus.
Toisaalta maksuja Euroopan unionille on
valmis leikkaamaan yli 60 prosenttia, puolustusmenoja lähes 50 prosenttia ja kansainvälistä
kehitysyhteistyötä noin 30 prosenttia. Suomalainen uskoo enemmän poliisiin kuin armeijaan
ja on tyytymätön poliisitoiminnan määrärahojen
ja virkojen supistuksiin.
Väistämätön tulkinta on, että keskimääräinen
suomalainen haluaa elää turvallisesti omassa
maassaan mahdollisimman etäällä maailman
myllerryksestä. Näissä oloissa on poliittinen
itsemurha alkaa ajaa avoimesti NATO-jäsenyyttä, mikä Kokoomuksessa on nyt viimeistään havaittu. EU-jäsenyyttäkin joutuu välillä puolustamaan eroa vaativia vastaan. Päätös olla osallistumatta Libyan lentokiellon valvontaan on tässä
ilmapiirissä ymmärrettävä poliittinen ratkaisu
ja muutenkin hyvin perusteltavissa.
Kehitys on pantu laajemminkin merkille.
Kotimaiseen keskusteluun on noussut uusi
impivaaralaisuus. Raimo Sailaksen kritiikin
mukaan ”omasta oravanpesästä ei kavalaan
maailmaan kurkita”. Ruotsalainen Svenska Dagbladet julkaisi 10. 4. 2011 useamman sivun artikkelin sisäänpäin katsovasta Suomesta.
Ilmestyessään Ruotsissa ennen Suomen vaaleja artikkelissa rakennettu kontrasti Timo Soinin
ja Jörn Donnerin välille oli miltei odotettavissa.
Kummastakin heistä oli koko sivun valokuvat,
Soinista eduskunnassa ja Donnerista Pohjoisrannan patriisiasunnossaan. Vaalien lopputuloksesta tiedämme, kumpi kontrasti sai suuremman kannatuksen: Soini kuvattuna valtiosalissa kiri selvään voittoon.
Soinilaisen populismin nousu on istutettavissa
tähän kokonaiskuvaan. Perussuomalaisten kannattajat ovat yleisimmin keski-ikäisiä, ammattikoulutuksen saaneita tai eläkkeellä olevia miehiä,
joiden kokemus ulkomaailmasta rajoittuu lomamatkoihin etelään: siis tavallisia suomalaisia, joista osa äänesti aikaisemmin vasemmistoa. Kannatusta on tullut myös pienyrittäjien keskuudesta.
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Perussuomalaisen 39 kansanedustajan ryhmästä pääosa on toiminut poliisina tai muuten
turva-alalla, sosiaalityössä tai yksityisyrittäjinä.
Tohtoreita ryhmään mahtuu kolme. Toisaalta
muiden puolueiden tohtoreille ja lääkäreille
kävi aika huonosti näissä vaaleissa.
Monet äänestäjistä eivät ole kokeneet omakseen sitä Suomea, jossa teknologiaihme jyllää,
yritykset kansainvälistyvät vauhdilla, koululaisten PISA-saavutuksia ylistetään ja Newsweeklehti nostaa sen maailman parhaimmaksi maaksi.
Monet ihmiset eivät kokeneet asuvansa ”menestyjien Suomessa”, jota Alexander Stubbin ja Jorma Ollilan johtama maabrändiryhmä markkinoi.

Äänestäjien tahdon
tuolla puolen
Julkisuuden hyper-Suomi ei ole vastannut ihmisten omaa subjektiivista kuvaa arkipäivän todellisuudesta. Talouden syvä taantuma, EU:n sisäiset ongelmat erityisesti velkakriisin hoitamisessa
ja Nokian ihmeen himmeneminen ovat vahvistaneet monen käsitystä, että oma maailmankuva
ei sittenkään ole poikkeava, vaan yhteiskunnan
eliitti on myynyt väärää todellisuutta. Monessa
Euroopan maassa on levinnyt äänestäjien keskuudessa käsitys, että puolueet ovat tehneet politiikkaa heidän tahtomaailmansa ulkopuolella.
Soinilainen retoriikka on välittänyt tämän
mielikuvan tehokkaasti eikä ole yrittänytkään
tarjota taloudellisia ja sosiaalisia ratkaisuja.
Yleisellä tasolla on loivennettu sellaisia väitteitä, jotka saattaisivat katkaista hallitustien:
perussuomalaiset ei ole lopulta maahanmuuton
vastainen puolue, se ei oikeasti vastusta EUjäsenyyttä ja hyväksyy jopa osan modernista
taiteesta. Osa mediasta, varsinkin iltapäivälehdistö, on tehokkaasti myötäillyt Soinin sanomaa. Soinismit ovat usein hauskoja, mutta
sisällyksettömiä: ”sitä vettä on melottava,
joka on kanootin alla”.

Ainakin yhtä olennaista on, että varsinkin
Jussi Halla-Aho on poikkeuksellisen tehokkaasti käyttänyt hyväkseen sosiaalista mediaa,
erityisesti Hommafoorumia. Jussi Halla-aho ei
oman ilmoituksensa mukaan lue sanomalehtiä,
vaikka ilmoittelikin niissä eikä vastaa toimittajien kysymyksiin.
Kaikki perussuomalaisten kansanedustajat
eivät suinkaan käyttäneet hyväkseen uutta mediaa vaan nojasivat SMP:n poliittiseen perinteeseen joko entisinä kansanedustajina tai heidän lapsinaan. Sosiaalinen media ei näitä vaaleja ratkaissut.

Eurooppa jakaa, linja pysyy
Suomen linja avoimen maailmantalouden edistämisessä sekä osallistumisessa eurooppalaiseen
päätöksentekoon ja kansainväliseen kriisinhallintaan tulee jatkumaan. Vaalitulos ei voi tätä
peruslinjaa muuttaa, koska perussuomalaiset
eivät saa ”takinkäännössä” muita merkittäviä
voimia taakseen. Hallitusneuvottelujen kädenvääntö Eurooppa-politiikasta tulee kuitenkin
olemaan kovaa.

Ei kaikki
perussuomalaisten
politiikassa ole
väärää.

Perussuomalaisten haaste on otettava vastaan. Sen mukaan kotimaista työtä tulee suosia,
liikenneväyliin täytyy sijoittaa julkista rahaa ja
puolustusmenoja ei voi supistaa, eikä varuskuntia lopettaa. Budjettivajeen supistaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen on perussuomalaisille yhtä vaikeaa kuin muillekin, vaikka eräät
Soinin puheet ovat olleet yllättävän leikkaushenkisiä. Ei kaikki perussuomalaisten politiikassa ole väärää.
Suhde Euroopan unioniin tulee olemaan lähiajan määrittelevä kysymys suomalaisessa politiikassa. Pitääkö Suomen lähteä mukaan väliaikaiseen ja pysyvään vakautusmekanismiin ja siinä
sivussa hyväksyä Portugalille annettavat takuut?
Pitääkö Jyrki Katainen kiinni siitä väitteestään,
että kieltäytyminen takuista merkitsee syvää lamaa Euroopassa ja kasvavaa työttömyyttä Suomessa? Joudutaanko Suomessa taipumaan siihen voimistuvaan näkemykseen, että etenkin
Kreikan velkasaneeraus on välttämättömyys?
Suomi haluaa uskoa komission keskeiseen
asemaan unionissa, mutta onko se finanssikriisin
hoidossa ajautumassa linjalle, joka ei vastaa enää
nousevaa uutta poliittista todellisuutta? Suomi ei
voi välttää sitoutumista eurooppalaiseen politiikkaan, mutta nyt lienee aika, että sen ehdoista on
keskusteltava uudestaan sekä hallitusneuvotteluissa että laajemmin koko Euroopassa.
Olemmeko ehkä tilanteessa, jossa joudumme
eriyttämään eri EU-maita toisistaan: esimerkiksi antaa Kansainvälisen valuuttarahaston hoitaa
Irlanti, pannaan Kreikka velkasaneeraukseen ja
taataan Portugalin velat. Tämä merkitsee luonnollisesti riskiä euroalueelle, mutta toisaalta
”yksi koko sopii kaikille” – politiikkakaan ei
enää toimi.

Raimo Väyrynen on valtio-opin emeritusprofessori.

”Ei kannatusta vaan ääniä”
Soinilaisuus on vain osaksi yhteiskunnan mentaalimuutoksen syy: se on pikemmin seuraus ja
ääni tapahtuneelle muutokselle. Yhdysvaltalaisen Columbia Universityn professori Mark Lilla
on tehnyt tähän liittyvän havainnon.
Lilla sanoo New York Review of Books
-lehdessä, että populistiset poliitikot eivät luo
uutta todellisuutta vaan ovat välineitä, jotka
ennakoivat, välittävät ja korostavat julkisia huolenaiheita tarjoamatta kuitenkaan vaihtoehtoja.
Lillan mukaan ”mitä vähemmän he tarjoavat
vastarintaa, sen menestyneempiä he ovat”.
Jos vaihtoehtoja tarjotaankin, niin niihin ei
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välttämättä sitouduta.
Lillan mukaan todellinen populisti ei välttämättä tavoittele samanmielisyyttä kuulijoiden
kanssa vaan pyrkii saamaan seuraajansa samaistumaan itseensä. Populisti tarjoaa itseään
ja arvojaan, ei ohjelmaa. Soini itse on sanonut,
että ”en mielistele kansaa, emme ole luvanneet
mitään”. Hänen tavoitteensa tulee selväksi
jatkokommentissa: ”hommamme ei ole kerätä
kannatusta vaan ääniä”.
Vaalien jälkeinen keskustelu on osoittanut
asiantuntijoiden ja monien muidenkin kokemaa
poliittista krapulaa. Perussuomalaisia ja heidän

sanomaansa ei otettu vakavasti osaksi sen
vuoksi, että sanomaa ei yleisen protestihengen
lisäksi juuri ollut. Nyt perussuomalaisten haasteena on artikuloida poliittiset tavoitteet, joihin
muiden on kyettävä vastaamaan. Ylimielinen
suhtautuminen ei tässä auta.
Perussuomalaisten perusongelmana on, että
heistä poliittisen ohjelman kykenee artikuloimaan
vain Timo Soini ja ehkä hänen lähipiirinsä sekä
maahanmuuttokriitikot omassa asiassaan.
Hallitusneuvottelut, puhumattakaan hallituspolitiikasta, tulevat testaamaan perussuomalaisia
ankarasti.

Oikeus laajakaistaan
Internet tarjoaa mahdollisuuden etäisyyksien nujertamiseen. Köyhässä
Tansaniassa verkko kärsii huonojen yhteyksien lisäksi vähäisen käytön
ja suppean sisällön noidankehästä, kirjoittaa Peik Johansson.

O

lin aiemmin keväällä Tansaniassa kouluttamassa paikallisia päätoimittajia ja toimituspäälliköitä internetin käytössä toimittajantyössä. Ulkoministeriön rahoittama kurssi oli osa suomalaisten journalistijärjestöjen Viestintä ja kehitys
säätiön Vikesin verkkokoulutushanketta tansanialaisille kollegoille.
Tansanialaiset päällikkötoimittajat kuuntelivat epäuskoisina, kun yhtenä päivänä kerroin heille Suomen viestintämarkkinalaista, joka määrittelee internetin joka kodin välttämättömyyshyödykkeeksi. Kun mainitsin,
että viime kesästä lähtien Suomessa jokaisella on
ollut lakisääteinen oikeus yhden megan laajakaistayhteyteen asuinpaikasta riippumatta, tansanialaiskollegat repesivät nauruun.
Ihan kaikkialla oikeus laajakaistaan ei meilläkään vielä toteudu. Aivan kuten Tansania myös
Suomi on pinta-alaltaan laaja ja harvaan asuttu
maa. Kerroin tansanialaistoimittajille, miten itse
olen useana kesänä tuskaillut kännykän ja myöhemmin nettitikun kautta avatun hitaan verkkoyhteyden kanssa perheen kesäpaikalla Savonlinnan
Moinsalmella. Prisman parkkipaikalla kaupungin
keskustan kupeessa verkko on toiminut mainiosti
jo vuosia.
Tansanialaistoimittajat nyökkäilivät ymmärtäväisesti.

Tietoa syrjäkylille
Kurssin avauspäivänä tarkastelimme internetin
käyttäjätilastoja eri maissa ja maanosissa. Tätä nykyä lähes puolet maailman netinkäyttäjistä elää
väkirikkaissa Aasian maissa, mutta käyttäjien määrä kasvaa nopeimmin Afrikassa. Monissa Afrikan
maissa verkon käyttäjien määrä on kolminkertaistunut
sitten vuoden 2008.
Tansaniassa internetin käyttö on kuitenkin vähäistä. Vain
alle kaksi prosenttia tansanialaisista, vajaa 700 000 ihmistä,
käyttää verkkoa, kun esimerkiksi naapurimaassa Keniassa
netinkäyttäjiä on neljä miljoonaa, kymmenen prosenttia
koko väestöstä.
Syitä vähäiseen internetin käyttäjien määrään on monia.
Tansania kuuluu edelleen maailman köyhimpiin maihin.
Valtaosa väestöstä asuu maaseudulla vailla minkäänlaisia
peruspalveluja. Verkkoyhteydet ovat koko maassa hitaat ja
epäluotettavat.

Kun ei ole käyttäjiä, ei ole myöskään tarvetta tuottaa verkkoon kunnollista aineistoa. Jollei taas verkossa ole potentiaalisen yleisön kannalta relevanttia sisältöä, tavallisella
kansalla ei ole houkutusta opetella tietokoneen ja internetin
käyttöä, puhumattakaan siitä, että käyttäisi rahaa siihen.
Tansanian kaltaisessa maassa, jossa etäisyydet ovat pitkät
ja tiet maaseudulla usein huonossa kunnossa, verkkomedia
voisi kuitenkin kohentaa etenkin syrjäseutujen asukkaiden
mahdollisuuksia seurata tapahtumia niin kotimaassa kuin
ulkomailla ja osallistua keskusteluun yhteisistä asioista. Sanomalehdet tulevat kaukaisempiin kyliin
monen päivän viiveellä, jos koskaan.

Egyptissä
suurimmat,
miljoonien
ihmisten
mielenosoitukset
organisoitiin
helmikuun alussa,
kun verkkoyhteydet
olivat poikki.

Vakauden kaiho

Kansannousut Tunisiassa ja Egyptissä olivat keskeisiä uutisaiheita myös Tansaniassa. Paikalliset kolumnistit ja bloggaajat muistivat korostaa internetin ja
nimenomaan Facebook-ryhmien osuutta arabimaiden mielenosoitusten koollekutsumisessa.
Egyptissä kansannousua ei pysäyttänyt edes Hosni
Mubarakin hallinnon päätös katkaista Kairon puhelin- ja verkkoyhteydet. Päinvastoin. Suurimmat, miljoonien ihmisten mielenosoitukset organisoitiin helmikuun alussa, kun verkkoyhteydet olivat poikki.
Egyptiläisbloggaajat muistuttavat, että kansannousu ei suinkaan ollut pelkkä nettiaktivistien liike.
Sosiaalisen median avulla onnistuttiin tuomaan
yhteen ammattiliittoja, ihmisoikeusaktiiveja, demokratiaa vaativia ryhmiä, koptikristittyjä ja muslimiveljeskunnan aktiiveja, jotka olivat kaikki tahoillaan osoittaneet mieltä jo useiden vuosien ajan.
Englanniksi bloggaavan Mahmoud Salemin mukaan mielenosoitusliikkeen olisi silti myönnettävä,
ettei se aidosti edusta Egyptin kansaa.
– Kairo ei ole yhtä kuin Egypti. 65 miljoonaa egyptiläistä
ei koskaan osallistunut protesteihin, ja todennäköisesti useimmat heistä kaipaavat vanhan hallinnon aikaista vakautta.
Ennen ensi syksyn vaaleja demokratialiikkeen tulee jalkautua
kaduille ja kyliin eri puolille maata voittamaan ääniä myös
kansan suuren enemmistön keskuudessa, joka ei käytä nettiä
eikä kuulu Facebookiin.

Peik Johansson on toimittaja ja journalistikouluttaja.
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VASTUU
sanoista
Internet mielletään usein kaoottiseksi sananvapauden
roskakoriksi, jossa anonyymit meuhkaajat ampuvat puskista,
eikä ketään saada vastuuseen sanoistaan. Todellisuus ei ole
niin yksinkertainen, kirjoittaa Arto Kekkonen.

V

anha eduskunta hyväksyi maaliskuussa lain, jolla internet-palvelun
kuten keskustelupalstan ylläpitäjän
vastuuta rasistisena pidetyn aineiston julkaisusta kasvatettiin. Ylläpitäjä voidaan nyt tuomita kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, vaikka palvelussa julkaistu aineisto ei ole hänen itsensä
tuottamaa. Lailla kriminalisoitiin jopa pelkkä
linkittäminen rasistiseen aineistoon.
Lain valmistelu oli eripuraista. Puolet lakiesityksestä lausunnon antaneista tahoista vastustivat ylläpitäjien vastuun lisäämistä tai suhtautuivat siihen varauksella. Etupäässä syynä oli huoli sananvapauden vaarantumisesta.
– Koko esityksen perusongelmana on ajatus,
että jokin materiaali voisi olla itsessään rikollista
tai niin vaarallista, että sen ei pitäisi lainkaan olla
ihmisten saatavilla, todetaan Electronic Frontier
Finlandin lausunnossa.

Jokaisesta päätoimittaja?
Oikeusministeriöllä ei ole suunnitelmia lisätä
ylläpitäjien vastuuta nykyisestä. Uudistusten toi-
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mintaa seurataan ensin. Niin sanottu päätoimittajavastuu kummittelee kuitenkin keskusteluissa.
Päätoimittajavastuu tarkoittaisi, että ylläpitäjä
olisi henkilökohtaisesti vastuussa aineistosta
sen sijaan, että hänet vain velvoitettaisiin poistamaan lainvastaiseksi todettu aineisto saatuaan
siitä tiedon. Tuore laki on askel tähän suuntaan,
mutta ylläpitäjille on vaadittu myös täyttä, lehden päätoimittajan asemaan verrattavissa olevaa vastuuta.
Päätoimittajavastuu olisi paha isku vapaaehtoisvoimin ylläpidetyille keskustelupalstoille.
Niiden ylläpidolla ei ole samanlaisia resursseja
keskustelun valvomiseen tai viestien ennakkotarkistukseen kuin suurilla mediataloilla. Turvallisinta olisi ottaa vainoharhaisen tiukka linja, sillä ylläpitäjällä ei ole usein riittävää kykyä arvioida viestejä.
- Pahimmillaan laki voisi vaarantaa sananvapauden, jos ylläpitäjät poistaisivat kaiken epäilyttävän materiaalin, kommentoi vaalikonetta
ylläpitävä Tietotekniikan liitto tiedotteessaan.
Koko keskustelupalstan käsite on myös ongelma. Lain valmisteluvaiheessa oikeusministeriössä pohdittiin Facebook-käyttäjän seinän rinnas-

tamista keskustelupalstaan. Käyttäjä olisi tällöin
vastuussa muiden kirjoittamista viesteistä. Vastuun hahmottaminen olisi käyttäjälle hankalaa.
Tuskin on mielekästä ajatella, että kaikkia
keskusteluja tulisi koskea samat säännöt. Onko
Facebook-seinä niin merkittävä yhteiskunnallinen foorumi, että sanojaan täytyy varoa yhtä
tarkasti kuin valtakunnallisen lehden mielipidepalstalla?

Nimet esiin
Eniten kritisoidaan nimettömänä tai nimimerkillä tapahtuvaa keskustelua. Oman nimen käyttöä edellyttävät lähinnä mediatalot keskustelupalstoillaan.
Anonyymin nettikeskustelun täyskielto
olisi käytännössä mahdotonta toteuttaa, mutta
on esitetty, että mediaorganisaatioiden tulisi yhteistuumin poistaa mahdollisuus siihen omilta
palstoiltaan. Tämäkään asia ei ole aivan
yksinkertainen.
Yleensä kirjoittajalta ei vaadita tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnusta käyttämällä. Mikään ei takaa, ettei kirjoittaja todelli-

Jos rajoitteet
alkavat nyppiä,
keskustelu
siirtyy toisaalle
– tarvittaessa
ulkomaisille
palvelimille
meidän lakiemme
ulottumattomiin.

Saako näin sanoa?
– Otteita keskustelupalstoilta
Minusta neekeri-talk on sama kuin joku puhuttelisi vaikkapa Pirkko Ruohonen-Lerneriä
eduskunnan kuppilassa huoraksi. Ja selittäisi
sitten, että ei pidä henkilökohtaisesti huorittelua loukkaavana koska ”meidän kylällä tyttösiä
joskus kutsutaan huoriksi”. Kyllä senkin sanan
yleinen merkitys on selvä, vaikka joku ei sitä
(muka) omakohtaisesti pitäisi loukkaavana.
Nimimerkki Paasikivi Teuvo Hakkaraisen
maahanmuuttopuheista Hommaforumilla

Kun katsoo Scientologia-kirkon kanavalta
uusimman videon ihmisoikeus-asioista, jossa sanotaan että JOKAINEN IHMINEN ON
TASA-ARVOINEN JA SYNTYNYT VAPAAKSI,

huomaa että ruotsinkielisten opiskelu-kiintiöt
kouluihin ja Ahvenanmaan erityislait ovat
syrjintää suomalaisia kohtaan.

Äärimmäisen väitteen mukaan Obama olisi
siis kuubalaisen miehen siittämä, Keniassa
syntynyt, Indonesian kansalainen ja muslimi.
Aika harva uskoo, että Obama olisi kenialaisen isän poika, syntynyt USA:ssa, aina ollut
USA:n kansalainen ja kristitty. Kukaan ei
oikein tiedä!
Markus Lehtipuu Uuden Suomen blogissaan
Obaman luotettavuudesta Osama bin Ladenin
kuolemasta kertoessaan

Kärsin heikosta kasvomuistista, mutta muista
rumiinosista tunnistan ihmiset helpommin.
Ongelmana on peittävä vaatetus. Pitäisi saada laki, että ainakin kesäaikana ja sisätiloissa
vaatteiden pitäminen olisi kielletty.
Nimimerkki Joppe61 HS.fi:ssä
Ranskan burkakiellosta

Nimimerkki Myös suomalaiset Suomi24:n
palstalla (viesti poistettiin myöhemmin)

”universaali” maatiaistuomioistuin” jättää
päätökseen eriävän mielipiteen. jumaluusopin, mukaisesti ”avioliitto” voidaan solmia
virallisesti , vain kahden eri sukupuolta
olevien henkilöiden kesken!
Nimimerkki polykoomikko HS.fi:ssä Brasilian hyväksyttyä
samaa sukupuolta olevien avioliitot

suudessa esiinny keksityllä nimellä – tai jonkun
toisen nimissä.
Mahdollisuus anonyymiin kommentointiin
on tärkeä käsiteltäessä sellaisia kiistanalaisia
asioita, joista mielipiteen lausumisella voi olla
kielteisiä seurauksia oman työuran tai jopa
turvallisuuden kannalta.
Vaatimukset keskustelun rajoittamisesta kumpuavat usein heikosta aiheen ymmärryksestä.
Suuri osa nettikeskustelusta pysyy lain rajoissa
vapaaehtoisvoimin. Internetissä pääsevät julki
viestit, jotka sisältönsä tai julkiasunsa vuoksi
eivät kelpaisi perinteisen median tarkasti vartioiduille palstoille.
Viime kädessä kyse on taistelusta tuulimyllyjä vastaan. Jos rajoitteet alkavat nyppiä, keskustelu siirtyy toisaalle – tarvittaessa ulkomaisille
palvelimille lakiemme ulottumattomiin.

Arto Kekkonen
Kuva: Federico Morando

Viron traagisen patsaskiistan yhteydessä on
jälleen jauhettu jo kyllästyttävän tutuksi tullutta kysymystä “Kannattaako sohaista ampiaispesää?” Kysymys saattaa esiintyä myös persoonallisessa varianttimuodossa “kannattaako keikuttaa venettä?”
Taannoisen pilakuvajupakan jälkeen olen
entistä hanakammin taipuvainen vastaamaan: kannattaa.
Nimimerkki mitvit blogissaan
Muhammed-pilakuvista

Krooniset saryt, alkoholi pahentaa, marijuana??, en tieda, mutta vaittavat etta auttaa ja
ei aiheuta keuhko syopaa.
Nimimerkki paihtyneet ikavia tavata HS.fi:ssä aiheeseen
”Entistä useampi nuori on kokeillut kannabista”

Eurooppa ei ole islamistinen ja kasvoja peittävät hunnut ovat yksi vallansymboolin väline,
jolla islamistit pyrkivät myös osoittamaan,
että he ovat valloittamassa eurooppaa.”

Koraanin mukaan nainen on peto. Raamatussa nainen oli se, joka johdatti miehen pahoille
teille. Miksi eri uskonnot ovat näin yksimielisiä
naisten pahuudesta? Miksi valtaosassa maailman maita naiset ovat lähinnä kahdella jalalla
käveleviä pilluja, mutta Suomessa naiset nostetaan jalustalle?
Nimetön keskustelija Iltalehti.fi:ssä naisten nuoriin poikiin
kohdistuvasta seksuaalisesta ahdistelusta

Voit olla nimimerkeistä ihan mitä mieltä haluat.
Kylmä tosiasia on kuitenkin, että ennakkomoderoitu foorumi, jossa vaaditaan oman nimen
käyttöä, kuolee pystyyn ja siitä voi parhaimmillaankin tulla vain pienen piirin hiekkalaatikko.
Nimimerkki Vasarahammer Hommaforumilla
Vihreiden uudesta keskustelupalstasta

Joo mutta se että sitä mielellään työstäis,
ei poista sitä tosiasiaa, että 15v kettutytön
älykkyydellä varustettu valtionvarainministeri
olisi suomelle totaalinen katastrofi.
Nimimerkki Marshal_Mannerheim[Fin]
Hommaforumilla Anni Sinnemäestä

”Kun presidentti tuli kylälle, otettiin hattu
päästä pois ja kunnioitettiin. Siis ennen. Nyt
kiirehditään kirjoittamaan sosiaaliseen mediaan solvauksia kylällä käyneestä presidentistä.”
Pekka Siikala Uuden Suomen blogissaan sosiaalisesta
mediasta

Nimimerkki Kirke_sitoutumaton
HS.fi:ssä Ranskan burkakiellosta
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Valtion

KAHDET KORTIT

Saamelaisten kohtelu on tahra Suomen
ihmisoikeushistoriassa. Alkuperäiskansoille
kuuluu oikeus perinteiseen elämäntapaansa,
kirjoittaa Pekka Aikio.

A

lkuperäis- ja heimokansojen kulttuuri
ja identiteetti ovat olennainen osa heidän elämäänsä. Heidän elämäntapansa ja perinteensä, tapaoikeutensa,
maankäyttönsä ja yhteisön järjestäytymismuotonsa poikkeavat tavallisesti
valtaväestön vastaavista. Nämä eroavuudet
on suojattu kansainvälisellä sopimuksella.
Alkuperäis- ja heimokansoja koskeva, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus numero
107 vuodelta 1957 korvattiin vuonna 1989 uudella
sopimuksella numero 169, koska ILO luopui
alkuperäis- ja heimokansojen sulauttamistavoitteesta ja valitsi kulttuureja tukevan tavoitteen.
Suomi oli mukana hyväksymässä uutta sopimustekstiä. Osallistuin sopimuksen valmisteluun Suo28
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men hallituksen valtuuskunnassa asiantuntijana.
Tätä kirjoitettaessa 22 valtiota on ratifioinut
sopimuksen. Suomi ei kuulu joukkoon. Pohjoismaista Norja ratifioi sopimuksen jo kesällä
1990, Tanska 1996, Ruotsi ei tunnu haluavan
tunnustaa saamelaisille mitään alkuperäiskansaasemaan liittyviä oikeuksia. Suomi tanssahtelee
epävarmana ja pelaa tapansa mukaan kaksilla
korteilla. Uusimmat ratifioinnit ovat kesältä
2010, jolloin Keski-Afrikan tasavalta ja Nicaragua liittyivät sopimuksen ratifioineiden maiden
joukkoon.
Suomessa eniten kiistelyä aiheutuu sen määrittelystä, keitä sopimus koskee eli ketkä kuuluvat alkuperäis- ja heimokansoihin. ILO toteaa,
ettei ole olemassa kansainvälisesti sovittua mää-

ritelmää siitä, ketkä kuuluvat alkuperäis- ja heimokansoihin. On vaikeaa määritellä historiallista järjestystä kansojen esiintymiselle varsinkin
joissain Aasian ja Afrikan maissa, ja siksi ILO
painottaa erilaista lähestymistapaa alkuperäisja heimokansojen tunnistamisessa.
Yksilöiden fyysisen läsnäolon ensisijaisuuden asemesta ILO korostaa kulttuurista läsnäoloa, ja siksi kiinnittää huomiota siihen, miten
kyseessä olevien kansojen elämäntapa, kulttuuriset piirteet ja sosiaaliset rakenteet eroavat valtaväestön vastaavista, sekä ovatko nämä kansat
poliittises-ti ja taloudellisesti syrjään työnnettyjä. Alkuperäis- ja heimokansat eivät välttämättä
ole vähemmistöasemassa valtiossaan.
Yleissopimus ei siis nojaa yksinomaan kan-

san historialliseen läsnäoloon, vaikka se onkin
asiaan vaikuttava tekijä. ILO korostaa kansojen
itsemääräämisen suurta merkitystä määrittelyssä. Virallisestikin saamelaiset ovat EU:n ainoa
alkuperäiskansa, jonka asema on tunnustettu
Suomessa ja Norjassa perustuslaissa.

Sopimus sitoo ilman
nimeä paperissa
Millaisia sitten ovat yleissopimuksen perusperiaatteet? ILO esittelee syrjimättömyyden
sopimuksen ensimmäisenä keskeisenä perusperiaatteena. Alkuperäis- ja heimokansojen
tulee voida nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista ilman rajoituksia ja syrjintää. Vapauksia ja oikeuksia ei saa
loukata. Sopimus edellyttää erityistoimia, joihin
valtioiden tulee tarvittaessa ryhtyä kansojen
jäsenten, instituutioiden, omaisuuden, työvoiman, kulttuurin ja ympäristön suojelemiseksi.
Sopimuksen tärkeitä kulmakiviä ovat konsultaatiot ja osallistuminen. Sopimus korostaa
myös kansojen oikeutta osallistua heitä itseään
koskevaan politiikkaan ja kehittämistoimiin jo
ennakkoon, vapaasti ja tietoisesti. Konsultaation
ja osallistumisen periaatteet eivät kosketa ainoastaan erityisiä kehittämishankkeita vaan myös
hallinnon laajempia kysymyksiä ja ylipäätään
osallistumista kaikkeen julkiseen elämään.
Kuinka ILO sitten edistää alkuperäis- ja
heimokansojen oikeuksia? Etupäässä seuraamalla kehitystä, valvomalla olemassa olevia
sopimuksia ja teknisellä yhteistyöllä. Vaikka
Suomi ei olekaan vielä ratifioinut yleissopimusta, eduskunnan asiantuntijalautakunnan tulkinnan mukaan sopimuksen keskeisiä periaatteita
tulisi noudattaa jo nyt, varsinkin kun Suomi

on valtioelintensä päätöksilläkin vahvistanut
pyrkivänsä sopimuksen ratifioimiseen.

Saamelainen porosymbioosi
Poro ja poronhoito muodostavat konkreettisen
ja helposti tarkasteltavan kokonaisuuden, jonka
yhteydessä on mahdollista havaita alkuperäiskansan kulttuuriin kuuluva elintärkeä maankäyttömuoto ja sen kohtelu suomalaisessa
yhteiskunnassa. Saamelaisten erityinen oikeus
maahan ja maankäyttöön on koko ajan elänyt
ja pysynyt vahvasti sidoksissa poron kanssa.
Itsenäinen Suomi on tehnyt kaikkensa heikentääkseen paimentolaisuutta lakia säätämällä,
hallinnon kautta ja suuntaamalla lopulta elinkeinon tukemiseen tarkoitettua rahoitusta tilajärjestelmän porotalouden kautta syrjäyttäen
paimentolaisen poronhoidon. Suomi on näin
toiminut vastoin ILO:n yleissopimuksen henkeä
ja periaatteita. Yhdellä sanalla sanoen; Suomi
on pyrkinyt ja edelleen pyrkii sulauttamaan
saamelaiset valtaväestöön.
Poronhoito on napa-alueiden kansojen suurimpia keksintöjä elämän perustan vakiinnuttamiseksi. Poron avulla saamelaiset ovat voineet
harjoittaa lihantuotantoa ilman sisäruokintaa.
Poro eläimenä on vapaasti laiduntava ja vaeltava. Paimentolaisporonhoidossa poro ja ihminen
ovat muodostaneet uuden kahden eri lajin lähes
symbioosinomaiseen yhteistoimintaan perustuvan elämäntavan, joka on mahdollistanut hengissä pysymisen metsänrajan molemmin puolin
tapahtuvassa laiduntamisessa.
Paimentolaiskierrossa poro mukautui myös
ilmaston muutoksiin. Tämä tapahtui keväällä,
kun siirryttiin kesälaitumille yli kasvillisuusja ilmastovyöhykkeiden ja toisen kerran syk-

Paimentolaisporonhoidossa poro
ja ihminen ovat
muodostaneet
uuden kahden
eri lajin
symbioosinomaisen
elämäntavan.

syllä, jolloin poronhoitajat palasivat tokkineen
kohti talvilaitumia.
Arktisella tundralla tarvitaan ihmistoimintaan
jopa 20-kertaisia pinta-aloja havumetsään verrattuna. Tämä johtuu luonnon perustuotannon
vähenemisestä pohjoista kohti. Poron avulla
saamelaiset saattoivat olla riippumattomia valtaväestöjen maanviljelytaloudesta. He myös kehittivät korkeatasoisen luonto-omavaraisuuden.

Saamelaisten maaoikeuskysymys odottaa yhä ratkaisuaan. Muun
muassa kaivostoiminta haittaa perinteistä poronhoitoa.
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Paimentolaisuus
joutuu pannaan
Suomalainen uudisasutus joutui hengissä pysyäkseen usein turvautumaan porosaamelaisiin.
Pohjoisessa paimentolaisporonhoidolle kilpailun
hävinneet maanviljelyskulttuurin uudisasukkaat
eivät voineet hyväksyä lopputulosta. Niinpä Venäjän keisarikunnan Suomen senaatti aloitti jo
1800-luvun lopulla maata koskevan lainsäädännön suuntaamisen sellaiseksi, jossa maanomistusoikeus vahvistettiin vain maata viljeleville.
Itsenäinen Suomi lakkautti Lapinveron maaverona 1924 ja saman tien 1925 sääti uuden lain
isostajaosta ja verollepanosta saamelaisten pohjoista aluetta varten. Tässä Enontekiön, Inarin
ja Utsjoen isojakolaissa poro ja poronhoito
sivuutettiin täysin. Käytännössä se merkitsi, että
itsenäinen Suomi käynnisti pohjoisen alueensa
rakentamisen tavalla, jossa ei ollut sijaa paimentolaisia edustavalle saamelaisporonhoidolle.
Poronhoidon kehityssuunnaksi määrättiin
kiinteästi asutettava suomalainen maataloustilajärjestelmä, ja koko poronhoidon ja porotalouden lainsäädäntö on edelleen vahvasti
saamelaisten sulauttamiseen pyrkivä. Juuri

ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja eduskunta
äänestyksen jälkeen hyväksyi porotalouden
ja luontaiselinkeinojen (Polura) rahoituslain,
johon ei tietenkään saatu mukaan saamelaisporonhoidon erityistukia.
YK:n erityisraportoija Martin Scheinin kutsuu Saamelaisporonhoitoa syrjivää politiikkaa
kulttuuriseksi kansanmurhaksi. Suomi kuitenkin jatkaa järkähtämättä tätä kulttuuriseksi
kansanmurhaksi luonnehdittua politiikkaa
rahoituksen, lainsäädännön, elinkeinopolitiikan
ja saamelaiskulttuurin perinteitä syrjivän koulutuspolitiikan keinoin.
Poronhoito on keskeinen saamelaisten maankäyttömuoto ja siihen perustuva elinkeino, jossa
alkuperäiskansan omat tavat, perinteet ja tapaoikeus eivät pääse toteutumaan perinteisellä
tavalla eikä poronhoito käytännössä nauti ILO:n
sopimuksen tarkoittamaa suojaa.
Tämän päivän Suomessa poronhoitokulttuuri
alkuperäiskansan elämisen ehtona on vahvasti
pirstaloitunut, ja sen tilanne on kaoottinen. Elämäntavan eksoottiset piirteet on omittu suomalaisen matkailuelinkeinon käyttöön. Metsätalous,
vesivoiman rakentaminen ja nyt kaivostoiminta
ovat saaneet vapaasti vallata saamelaisten maata.

Susi – ikiaikainen paimen

P

oronhoidosta, ihmisen ja poron yhteiselosta on arkeologista tietoa tuhansien vuosien
takaa. Pohjois-norjalaisen Altan kaupungin
rannoilla on yli 5 000 vuotta vanhoja kallio-piirroksia. Ne kertovat poroaitauksesta, ihmisistä
ja heidän työskentelystään peurojen kanssa.
Norjalainen päällikkö Ottar mainitaan 1 100
vuoden takaa poronhoidon harjoittajana, hänellä oli 600 poron tokka.
Vapaasti laiduntava poronhoito, paimentolaisuus sopii erityisen hyvin pohjoiselle arktiselle
ja metsä-metsänraja-alueelle, missä porot vuodenaikaista kiertoa noudattaen, ihmisen talouden muodoista parhaiten hyödyntävät metsänrajan niukan perustuotannon luontoa. Poronhoito on vahvasti kulttuurisidonnainen, kestävä
ympäristön käytön tapa.
Porosaamelaiset ovat koko historiansa ajan
30
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tottuneet elämään rinta rinnan suurten petoeläinten kanssa, vaikka poromiehistä petojen
murhaajia maalataankin. Olen itse ollut kuljettamassa suurta kesätokkaa yhdessä toisten
kanssa. Pari kilometriä leveän kuljetusketjun
toista reunaa seuraili kaksi karhua, nostihan
monituhantinen porotokka veden kontioiden
kielelle. Isälläni oli tapana sanoa karhunjäljet
nähtyään, että siitä on ukko tallustanut ja
annamme sen mennä rauhassa.
Koiran suuri sukulainen susi tunnetaan hyvin
tehokkaana tappajana. Saamelaiset ovat kuitenkin hyödyntäneet sutta tokan paimennuksessa. Ulvova hukka pitää porotokan paikallaan
paimenten laavun ympärillä. Sudesta on joikailtu kiitos- ja kehumisjoikujakin. Porojen kanssa
yhdessä eläen paimentolaiset ovat kohdanneet
pedot ja oppineet elämään niiden kanssa.

Pekka Aikio on saamelaiskäräjien pitkäaikainen jäsen
ja puheenjohtaja vuoteen 2008 asti. Hän on juuriltaan
porosaamelainen porotutkija ja Oulun yliopiston
kunniatohtori.
Kuvat: Pekka Aikio

Kuusi esitystä,
nolla tulosta
HANNU MAGGA

Pedot tekevät poroista selvää jälkeä.

Poronhoidon ympäristön tuhoaminen jatkuu
valtion taloudellisen ja väestöllisen laajentumisen nimissä. Elinympäristöjen suojelemisen
sijaan Suomi pitää poroa vahinkoeläimenä ja
rajoittaa porojen määrää ja elinkeinoa. Valtio
pyhittää vahinkoa tekevät suurpedot ja säätää
ankaria rangaistuksia niille, jotka mahdollisesti
uskaltautuvat tappamaan poroja surmaavan pedon eläimiään ja elinkeinoaan puolustaessaan.
Jos Suomi onnistuu tuhoamaan saamelaisen
poronhoidon ja saamaan lopullisesti maatilajärjestelmään nojaavan porotalouden ainoaksi
poroelinkeinon malliksi, saamelaisten oikeuksien
vahvin tukijalka on murrettu. Surullista on se,
että kuvaamani kehityskulku näyttää olevan
maataloushallinnon pyrkimys ja ainoa virallisesti
mahdollinen kehityskulku.

Suomessa on valmistunut kuusi lakiesitystä,
joiden tarkoituksena on ollut saattaa saamelaisten maaoikeusasia eduskunnan ratkaistavaksi. Suomen hallitus ei ole tuonut niistä
ainuttakaan eduskunnalle. Kuvaavaa oli kaksilla korteilla pelaaminen, kun Suomi pyrki
YK:n uuden ihmisoikeusneuvoston jäseneksi keväällä 2006.
Suomi sitoutui YK:lle lähettämässään kirjeessä valmistamaan eduskunnalle esityksen
saamelaisten maaoikeuskysymyksen ratkaisemiseksi vuoden 2006 loppuun mennessä.
Suomi pääsi ihmisoikeusneuvostoon ja sitten jälleen kerran jätti maaoikeuskysymyksen
eduskunnalle esittämättä.
Uusimmassa suomalaista rasismia käsittelevässä tutkimuksessa tutkija Vesa Puuronen
muun ohessa kuvaa saamelaisiin kohdistuvaa
rasismia. Maakysymyksen ratkaisemattomuus
on Puurosen mukaan esimerkki Suomen valtion kaksoisstandardeista. Saamelaisten syrjintä ja jäävääminen ovat arkipäivää saamelaisten kulttuurille tärkeissä kysymyksissä.
Suomi ei näytä haluavan eikä uskaltavan
turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia vaan käyttää paljon resursseja yritykseen
perustella väitettään siitä, että alkuperäiskansaoikeudet itse asiassa kuuluvat kaikille
paikallisille asukkaille. Suomessa saamelaisilla alkuperäiskansana on mahdollisuus päästä nauttimaan omista oikeuksistaan vasta, kun
ne on ensin annettu kaikille muille.

Kilpajuoksu pohjoisnavalle
Arktiksen valloitukseen tarvitaan yrityksien kilpajuoksun sijaan aikalisä
ja suojelua, kirjoittaa Tapio Laakso.

J

ää sulaa. Viimeiset kuusi vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät arktisilla, pohjoisilla napaalueilla. Vuosisadan puoliväliin mennessä Pohjoisen
jäämeren ennustetaan sulavan kesäisin kokonaan.
Ilmaston lämpeneminen uhkaa jääpeitteen katoamisen myötä kiihtyä entisestään. Jää heijastaa
auringon säteilyä takaisin, mutta avoin meri imee
itseensä lämpöä.
Arktis on yhdessä Etelämantereen kanssa maapallon suurimpia koskemattomia erämaa-alueita.
Lumi, jää ja ankara ilmasto ovat pitäneet alueen
ihmisten ulottumattomissa. Pohjoinen jäämeri on
saavuttamattomuutensa vuoksi maailman suurin
mertensuojelualue. Se helpottaa monien ylikalastuksesta kärsivien kalalajien selviytymistä. Jää ja lumi
ovat useille lajeille välttämättömiä. Jääpeitteen katoaminen uhkaa esimerkiksi jääkarhujen ja useiden
hyljelajien selviytymistä.
Valitettavasti reaktio arktisen alueen jääpeitteen
hupenemiseen on suorastaan itsetuhoinen. Jään vetäytymisestä riemuitaan, koska se avaa alueen luonnon rikkaudet hyödyntämiselle. Arktisen alueen hyödynnettävissä olevat öljyvarannot arvioidaan 90
miljardiksi barreliksi. Vertailun vuoksi Kuwaitin öljyvarannot ovat arviolta 100 miljardia barrelia. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuva ilmaston lämpeneminen paljastaa uusia fossiilisten polttoaineiden
varantoja poltettavaksi.

Meksikonlahden opetus
Suomen Arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen muisti
mainita huhtikuun puolivälissä Murmanskissa pitämässään
puheessa myös ympäristön. ”Kun arktisten alueiden luonnonvarojen hyödyntämistä pohditaan, tulee huomioida
sekä mahdollisuudet että vastuu. […] ekologisesti herkällä
alueella toimiminen edellyttää vastuullista lähestymistä ja
luonnosta huolehtimista. Näiden tavoitteiden yhteensovittamisessa piilee yksi arktisella alueella toimimisen keskeisimmistä haasteista.”
Loput puheesta Halinen keskittyi hehkuttamaan suomalaisyritysten mahdollisuuksia. ”Osana arktista strategiaansa
Suomi aikoo tukea erityisesti PK-yritysten verkostoitumista
ja vienninedistämistä – esimerkiksi räätälöityjen neuvottelu-

matkojen muodossa – ja siten helpottaa niiden mahdollisuuksia osallistua arktisen alueen suurhankkeisiin.”
Ainoana konkreettisena asiana alueen ympäristön suojelemiseksi Halinen otti esiin riittävän öljyntorjuntakapasiteetin. Hyvä niin, mutta arktisen alueen haasteet öljyntorjunnalle ovat valtavat. Cairn Energyn öljynporauslautta Leiv Eiriksen suuntaa parhaillaan Grönlannin edustalle.
Yhtiöllä on alueella käytössään 14 riittävästi varustettua öljyntorjunta-alusta. BP:n Meksikonlahden öljyonnettomuuden torjuntaan osallistui
6 500 alusta.

Ekologisesti
herkällä
alueella
toimiminen
edellyttää
vastuullista
lähestymistä
ja luonnosta
huolehtimista.

Öljy vastaan luonto

Arktiksen luonto ja ekosysteemit ovat hyvin
haavoittuvia mahdolliselle öljyonnettomuudelle, ja öljyntorjunta arktisissa olosuhteissa on
vaikeaa, ellei mahdotonta. Kunnollinen varautuminen onnettomuuksiin on kallista. Siksi öljy-yhtiöt ovat painostaneet Kanadan hallitusta
lieventämään turvallisuusvaatimuksia Beaufortin meren öljynporaukselta.
Öljynporaus arktisella alueella ei ole ”yhteen
sovitettavissa” alueen luonnosta huolehtimisen kanssa, kuten suurlähettiläs Halinen antaa
ymmärtää. Suurin uhka Arktikselle on ilmaston
lämpeneminen, jota talouden öljyriippuvuus
kiihdyttää.
Arktista ei pidä avata taloudelliseksi temmellyskentäksi. Se pitää suojella. Greenpeacen historian suurimpia saavutuksia on vuoden 1991
sopimus Etelämantereen rauhoittamisesta kaivostoiminnalta 50 vuodeksi. Arktiksen luonnonvarojen hyödyntäminen
pitää keskeyttää välittömästi. Tarvitaan sitova kansainvälinen sopimus,
joka asettaa rajat alueella tapahtuvalle teolliselle toiminnalle.
Suomi on Arktisen neuvoston jäsenenä osaltaan vastuussa alueen kohtalosta tulevina vuosina. Arktis tarvitsee nyt jäänmurtajamarkkinoita laajempaa näkemystä.

Tapio Laakso on Greenpeacen Helsingin toimiston ohjelmajohtaja.
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KULTTUURIVIHKOT
Vasemmalta katsova riippumaton aikakauslehti

Osuuskauppa Tuusulan Oma Maa on Tuusulanjärven lähialueella toimivien luomuviljelijöiden perustama osuuskunta, jonka tarkoituksena on tarjota terveellistä,
tuoretta, ekologista ja lähellä tuotettua
ruokaa suoraan pääkaupunkiseudun kuluttajille.

kulttuuri ja
yhteiskunta
yksissä kansissa
KUUDESTI VUODESSA

TUTUSTUmISTArjOUS:
KOLme seURaaVaa
nUmeROa VaIn 14,90 €
(KESTOTIlAUS)

akaupasta
irtonumerot akateemisesta kirj
on kautta
ust
tsiv
tai kustantajalta interne

TIlAA >>>

www.kulttuurivihkot.fi
Sivustolla myös uutisia, blogeja, keskusteluja ja videoleikkeitä.

32

Numero 2 | 2011

kOTiinkuljeTus:
Toimitamme lähi- ja luomutuotteita kotiin
Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan,
Sipoon, Keravan, Porvoon, Tuusulan, Järvenpään, Nurmijärven ja Hyvinkään alueella. Tilaus tulee olla tehtynä maanantaisin
klo 10.00 mennessä, jolloin se toimitetaan
seuraavana torstaina klo 10-15 välisenä
aikana ilmoittamaasi osoitteeseen. Tuotteet
ja kuljetus maksetaan tilauksen teon yhteydessä verkkopankkiin.
Tuusulanjärven TunTuMassa:
Tuusulan myymälän käyntiosoite on Rannankoukku 18 (Anttilan koetilan vieressä).
Kauppa on avoinna tiistaista perjantaihin
klo 14-18 ja lauantaisin klo 11-15
valikOiMiiMMe kuuluvaT MM:
Viljatuotteet; jyvät, jauhot, rouheet, ryynit,
rypsi- ja hamppuöljy, herne, härkäpapu...
Vihannekset; peruna, porkkana, sipuli, valkosipuli, versot...
Mehut, kahvit, teet, kaakaot ja yrttiteet
Hygieniatuotteet; saippuat, shampoot, pesuaineet, siteet...

OSUUSKAUPPA

ma Maa

Tutustu nettikauppaamme ja tee tilaus
kotiovellesi osoitteessa: www.omamaa.fi
puhelin: 045 325 6625 klo 10-18

QUINN DOMBROWSKI

Viisaiden klubit
eivät edistä

DEMOKRATIAA
Talous on politiikkaa, eikä asiantuntija aina ole oikeassa.
Teppo Eskelinen ja Ville-Pekka Sorsa pohtivat
talouden ja demokratian kimuranttia yhtälöä.
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Pankki ilman tilivelvollisuutta
Keskuspankkien valitsema rahapolitiikan linja
vaikuttaa suoraan kaikkien ihmisten elämään:
työllisyyteen, ostovoimaan, korkoihin ja niin
edespäin. Keskuspankit voivat myös halutessaan käyttää asemaansa hyvin tuhoisasti.
Keskuspankit eivät kuitenkaan ole demokraattisessa kontrollissa, täysin päinvastoin kuin
armeijat. Kummallista kyllä, myös perustelu on
käänteinen: keskuspankit halutaan pitää itsenäisinä nimenomaan siksi, että niillä on niin merkittävä rooli. Poliitikkojen ei haluta puuttuvan
niiden toimintaan. Perustelu on täysin demokratian vastainen.
Erityisen silmiinpistävä esimerkki on Euroopan keskuspankki EKP. Sille on määritelty mandaatti – mitä sen tulee tehdä, ja mitä se ei saa
tehdä. Mandaatti juontaa juurensa Maastrichtin
sopimukseen, jolla myös yhteisvaluuttaan siirtymisestä päätettiin.
Mandaattinsa perusteella EKP ei saa rahoittaa suoraan jäsenvaltioita, ja sen rahapoliittinen
tehtävä on rajattu inflaation kontrolliin. Toisin
sanoen sen tehtävä on rahan arvon vakaudesta
huolehtiminen, mikä on itsessään merkittävä
rahapoliittinen linjanveto.
Pääoman ja rahan arvon vakaus on määritelty
euroa perustettaessa lähtökohtaisesti työllisyydestä huolehtimista tärkeämmäksi. EKP:n rooli on
näin ollen ongelmallinen kahdestakin syystä:
pääomaa suosivan politiikan takia ja siksi,
ettei tähän politiikkaan voi vaikuttaa demokraattisesti.
34
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M

oderneissa demokratioissa armeijoilla on hyvin selkeästi määritellyt tehtävät. Armeijat ovat sisäisesti itsenäisiä, mutta niitä pidetään tiukassa demokraattisessa
kontrollissa.
Tähän on ainakin kaksi hyvää syytä. Ensinnäkin vain demokraattisella valtiolla voi olla oikeutettu monopoli väkivaltaan, minkä vuoksi poliittisesta kontrollista itsenäinen armeija olisi hyvin
ongelmallinen. Toiseksi armeijan toiminnalla
on niin merkittäviä ja potentiaalisesti tuhoisia
yhteiskunnallisia vaikutuksia, ettei sen haluta
antaa toimia omavaltaisesi.
Näistä syistä armeijan tiukkaa kontrollia pidetään jopa itsestään selvänä.
Keskuspankkien toiminnalla on valtavat
yhteiskunnalliset vaikutukset. Niillä on monopoli laskea liikkeelle valuuttaa ja keskuspankkirahaa. Valtiot rahoittavat kaikki menonsa keskuspankkirahalla. Pankit tarvitsevat sitä laskeakseen liikkeelle velkarahaa.
Keskuspankkien päätöksillä on huomattavia
vaikutuksia esimerkiksi tulonjakoon ja työllisyyteen. Keskuspankit vastaavat rahapolitiikasta.
Rahapolitiikka on ennen kaikkea valintaa työn
ja pääoman intressien painottamisen välillä:
voidaan joko keskittyä pitämään työllisyys
korkealla tai rahan arvo vakaana.

Viime kädessä mitään muuta poliittista oikeutusta ei voi olla kuin demokraattinen oikeutus.
Miten keskuspankkien itsenäisyys voidaan siis selittää, kun demokratian vaatimus tuntuu selvältä?

Talous ja politiikka
Nykyisin vallitsevaan ajattelutapaan kuuluu
talouden ja politiikan erottaminen toisistaan.
Talous ymmärretään tällöin mekaanisena kokonaisuutena, jonka toimintaa eivät säätele poliittiset päätökset, vaan luonnonlakeja muistuttavat markkinavoimat. Politiikan tehtäväksi jää
talouden ulkopuolisten asioiden säätely sekä
talouden puitteiden luominen, esimerkiksi
markkinoiden toimivuudesta huolehtiminen.
Näkemyksen tausta on uusklassisessa taloustieteessä. Tämä 1970-luvulta alkaen voimistunut
ja valtavirtaiseen asemaan päässyt koulukunta

on pystynyt pitkälti määrittelemään sen, miten
taloutta ajatellaan. Uusklassiseen ajatteluun
kuuluu, että talous on omalakinen kokonaisuus,
jota voidaan tarkastella matematiikan välinein.
Toisin sanoen esimerkiksi ihmisten toimintamotivaatioita, poliittisia arvostuksia tai yhteiskuntien historiaa ei pidetä talouden kannalta
merkittävinä.
Näin syntyy perustelu sille, että ”asiantuntijat” hoitavat taloudellista päätöksentekoa, ja
muu politiikka jää demokraattisen päätöksenteon kenttään. Asiantuntijoilla tarkoitetaan tässä
virkamiehiä ja esimerkiksi kansainvälisiä rahoituslaitoksia.
Kuitenkin ”talouden ulkopuolisiksi” väitetyt
tekijät ovat usein parhaita tapoja selittää, mitä
taloudessa tapahtuu. Esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ekonomistit kehuivat Libyan ja Egyptin kehitystä erinomaiseksi

Keskuspankkien valitsema
rahapolitiikan linja vaikuttaa suoraan
kaikkien ihmisten elämään.

”Asiantuntijat”
hoitavat taloudellista
päätöksentekoa,
ja muu politiikka
jää demokraattisen
päätöksenteon
kenttään.

pari viikkoa ennen kansanousuja. Heillä ei ollut
välineitä nähdä talouden poliittisia kytkentöjä ja
niiden vaikutuksia ihmisten mielialoihin.

Asiantuntijavalta
Talouspoliittinen päätös- ja valmisteluvalta on
Suomessakin käytännössä keskitetty asiantuntijaelimille, joita ei valita demokraattisesti.
Erityisesti Valtionvarainministeriö on saanut
hyvin voimakkaan roolin talouspolitiikan ohjaamisessa. Tilanne johtuu pitkälti 1990-luvun lamasta, josta selviämisen ajateltiin vaativan poikkeustoimia, joiden tekemiseen poliitikkoja pidettiin kykenemättöminä. Tuolloin synnytetty
vallanjako on jäänyt elämään.
Asiantuntijavalta tarkoittaa demokraattisesta politiikasta luopumista. Talouspolitiikka on
ihmisten ja yritysten hallintaa hallitsijan omaksumien päämäärien tai pahimmassa tapauksessa vain hallinnan itsensä vuoksi. Yhteisten päämäärien luominen demokraattisen prosessin
myötä on asiantuntijavallalle vastakkainen malli.
Virkamiehet puolustautuvat yleensä sanomalla, että demokraattisesti valitut poliitikot tekevät
päätökset ja ovat niistä vastuussa. Virkamiehet
mielestään vain auttavat päätöksenteossa. Samaan aikaan he voivat kuitenkin myös varoittaa,
että talous on niin monimutkainen ja vaikea
kokonaisuus, ettei poliitikoilla ole varaa tehdä
”vääriä” tai ”vastuuttomia” ratkaisuja.

Kestävyysvaje ja tyhmä kansa

Demokratian ehdot
Mikäli globaalitaloudessa halutaan elää edes
viitteellisesti demokratiaa muistuttavassa järjestelmässä, tarvitaan kolmenlaisia uudistuksia.
Ensinnäkin asiantuntijavaltaan täytyy yhdistää
demokraattinen tilivelvollisuus eli vastuullisuus
kansalaisille. Niin sanottujen viisaiden klubien
tai talousasiantuntijoiden neuvostojen perustaminen taas heikentää demokratiaa.
Esimerkiksi keskuspankkien, valtiovarainministeriöiden ja E U-komission korkeimmat
virkamiehet voisi valita vaaleilla.
Toiseksi taloudessa on puututtava ongelmallisiin valtasuhteisiin. Demokratian kannalta
taloudesta tulee ongelmallista, kun yritykset,
keskuspankit tai muut suuret toimijat voivat
vaikuttaa ihmisten elämään ilman ihmisten
mahdollisuutta vaikuttaa näihin itseään
koskeviin asioihin.
Esimerkiksi globaalin keskuspankin puuttuminen on johtanut maailmanlaajuiseen demokratiavajeeseen. Pelkästään Kiina ja Yhdysvallat
voivat vaikuttaa rahapolitiikallaan koko maail-

Virkamiehistö kokee
yhteenkuuluvuutta
kansainväliseen
talouden ohjaamiseen
erikoistuneeseen
eliittiin ja on
omaksunut
itseymmärryksen
”kansan
paimentajana”.

mantalouteen ilman, että kukaan ulkopuolinen
pystyisi siihen vaikuttamaan.
Vuoden 2007 – 2008 finanssikriisin jälkeen
puhuttiin paljon pankeista ja vakuutusyhtiöistä,
jotka olivat liian suuria kaatuakseen. Nämä yritykset voivat kiristää demokraattisesti valittuja
päätöksentekijöitä yli valtioiden rajojen.
Kolmanneksi merkittävää valtaa käyttävien
itsenäisten toimijoiden mandaatteja täytyy aina
voida muuttaa demokraattisesti. On kestämätöntä, että poliittista epäluottamusta nauttiva
toimija pystyy sanelemaan politiikkaa demokraattisesti valituille toimijoille.
Esimerkiksi sijoittajille ei ole mitään syytä
antaa valtaa määritellä valtioiden lainojen korkotasoa, koska nämä lainat voisi aivan yhtä lailla
ottaa keskuspankilta ilman inflaatiopelkoja. Keskuspankkien mandaatteja tulisi voida muuttaa
normaaleilla demokraattisilla päätöksillä.
Olennaisinta on ymmärtää, että nykyisessä
talouden ohjaamisen järjestelmässä olemme
vielä kaukana demokratiasta.

poliittista päätöksentekoa raskaalla kädellä. Jos
poliitikot sitoutuvat tiettyyn menoraamiin, olennaiset päätökset on jo tehty heidän puolestaan.
Valtionvarainministeriön esittämä kestävyysvaje on kuitenkin keinotekoisen korkea verrattuna mihin tahansa muihin arvioihin. Se on
myös vaihdellut VM:n omissakin laskelmissa
(5 – 5,5%). Kestävyysvajearviota voi pitää puhtaasti poliittisena vetona.
Päättäjät joutuvat usein luottamaan virkamiesten omaksumiin talousteorioihin ja heidän
esittämiinsä politiikkavaihtoehtoihin. Tämä on
selvästi saanut asiantuntijat tiedostamaan valtaasemansa ja samaistumaan eri maiden asiantuntijoihin pikemmin kuin kansalaisiin.
Esimerkiksi Valtionvarainministeriön Julkinen
talous tienhaarassa -raporttia lukemalla käy selvästi ilmi, että ministeriössä kansaa ja poliitikkoja aliarvioidaan. Heitä pidetään pitkän tähtäyksen etua ymmärtämättöminä. Raportista
paistaa läpi myös yleinen nuiva suhtautuminen
julkiseen sektoriin.
Sen sijaan OECD:n kaltaisiin järjestöihin ja
jopa luottoluokittajiin viitataan keskeisinä auktoriteetteina. Selvästikin virkamiehistö kokee
yhteenkuuluvuutta kansainväliseen talouden
ohjaamiseen erikoistuneeseen eliittiin ja on
omaksunut itseymmärryksen ”kansan paimentajana”.

Teppo Eskelinen on YTT, tutkija Ville-Pekka Sorsa on YTT,
yliopistonlehtori. Kirjoittajat julkaisivat keväällä 2011 Hyvä
talous -kirjan joka käsittelee artikkelin teemoja.

Viime aikoina paljon puhuttu ”kestävyysvaje”
on Valtionvarainministeriön keino ohjata talousNumero 2 | 2011
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Portugalissa kriisi on
synnyttänyt laajoja
protestiaaltoja ja koko ivan
kirjon pääministeri Josè
Socratesta kohtaan.

VASTUUTON
rahaliitto

E

uroalueen talouskriisistä käytävässä
keskustelussa on ollut etenkin Suomessa vahvan moralistinen painotus.
Kriisikeskustelun ensimmäisessä vaiheessa kriisiin ajautuneita euromaita
syytettiin ”holtittomasta velkaantumisesta” ja ”vastuuttomasta talouspolitiikasta”.
Myöhemmin erityisesti vasemmisto on pyrkinyt laajentamaan moraalipuheen koskemaan
myös pankkeja ja sijoittajia. Kriisikeskustelun
toisessa vaiheessa puheet ”pankkien holtittomasta lainanannosta” ja ”sijoittajavastuusta”
ovatkin yleistyneet.
Tosiasiassa nämä kaksi moraalikritiikin lajia
ovat kuitenkin sisällöltään lähes identtisiä, vaikka ne ensituntumalta voivat näyttää toistensa
vastakohdilta. Sekä valtioiden syyttäminen vastuuttomasta velkaantumisesta että pankkien syyttäminen vastuuttomasta lainanannosta pitävät
sisällään ajatuksen, jonka mukaan euroalueen
PIIGS-valtioiden (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka
ja Espanja) olisi pitänyt velkaantua vähemmän.
Kyse on enää siitä, kannattaako velkaantumisesta syyttää velkarahan kysyjää vai tarjoajaa.
36
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Euroopan talous- ja rahaliitossa on
synnynnäinen valuvika. Kyse ei ole
yksittäisten maiden vastuuttomuudesta,
eikä inflaatio nykyisissä oloissa ole
varsinainen uhka, kirjoittaa
Lauri Holappa.

Tarkempi tutustuminen nykymuotoisen
rahatalousjärjestelmän toimintamekanismeihin
osoittaa, että kiristävä talouspolitiikka olisi
ainoastaan aikaistanut ja syventänyt nykyistä
kriisiä. Tosiasiassa euroalueen kriisi ei olekaan
palautettavissa liialliseen valtioiden velkaantumiseen. Eurokriisi on seurausta koko euroalueen rakenteesta – ei yksittäisten valtioiden
tai sijoittajien vastuuttomuudesta.

Valtionvelan vaihtoehdottomuus
Euroalueen kriisin taustamekanismien ymmärtäminen edellyttää modernin rahatalousjärjestelmän lähtökohtien tuntemista. Erityisen keskeistä on havaita, että yksityinen sektori ei ilman
ulkomaansektoria ja julkista sektoria pysty kerryttämään nettovarallisuutta. Tämä johtuu siitä,
että kapitalistisessa talousjärjestelmässä kaikki
tilisiirrot ovat rahamääräisiä.
Raha taas syntyy talouteen aina luotonlaajennuksen seurauksena. Jokainen velkasopimus
synnyttää talouteen kuitenkin aina samansuuruisen määrän velkaa kuin varallisuutta. Kun

yritys ottaa pankista lainaa maksaakseen työntekijöidensä palkkoja, saa se tililleen maksuissa
käytettävää talletusvarallisuutta.
Pankin taseessa yrityksen talletusvarallisuus
on velkaa. Yritys joutuu kuitenkin maksamaan
saamansa varallisuuserän takaisin, joten sen
taseeseen syntyy myös samansuuruinen erä
velkaa. Yrityksen velkakirja on taas pankin
taseessa varallisuutta.
Näin ollen on tietenkin mahdollista, että joillakin talouden toimijoilla on enemmän varallisuutta kuin velkaa, mutta koko kansantalouden
tasolla yksityinen nettovarallisuus ei ole mahdollista, ellemme ota huomioon ulkomaansektoria ja julkista sektoria.
Jo ulkomaansektorin lisääminen mukaan
tarkasteluun muuttaa kokonaistilannetta huomattavasti. Esimerkiksi jos Kreikalla on alijäämäinen vaihtotase, tarkoittaa tämä vain hiukan yksinkertaistaen sitä, että Kreikan taloudesta poistuu ulkomaille enemmän rahavirtoja
kuin Kreikan talouteen saapuu ulkomaisia rahavirtoja. Tällaisessa tilanteessa yksityinen sektori nettovelkaantuu, ellei julkinen sektori kom-
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pensoi alijäämäistä vaihtotasetta alijäämäisillä
budjeteilla.
Valtion alijäämäiset budjetit kerryttävät yksityisen sektorin nettovarallisuutta, koska tässä tapauksessa valtio kuluttaa enemmän kuin se
kerää yksityiseltä sektorilta verotuloja. Valtion
kulutus päätyy yksityiselle sektorille palkkojen
ja tulonsiirtojen muodossa. Sen sijaan valtion
ylijäämäiset budjetit lisäävät yksityisen sektorin
nettovelkaantumista. Näin ollen valtion tulisi
yleensä välttyä ylijäämäiseltä budjetoinnilta,
ellei maan vaihtotase ole riittävän ylijäämäinen.
On kirjanpidollinen fakta, että yksityisen sektorin, julkisen sektorin ja ulkomaansektorin rahoitus-taseet ovat aina tasapainossa. Tämä tarkoittaa
sitä, että mikäli jokin maa kärsii vaihtotaseen
vajeesta, syntyy väistämättä joko yksityiselle
sektorille tai julkiselle sektorille alijäämää.
Yksityisen sektorin alijäämä tarkoittaa nettovelkaantumista: eli tilannetta jossa velkaa on
enemmän kuin varallisuutta. Tällainen tilanne
johtaa nopeasti konkurssiaaltoon, kokonaiskysynnän supistumiseen ja deflaatiokierteeseen.
Näin ollen alijäämäisen vaihtotaseen oloissa,

valtion alijäämäinen budjetointi on mitä vastuullisinta politiikkaa. Itse asiassa valtiolla ei tässä
tilanteessa ole juurikaan vaihtoehtoja, mikäli
se haluaa välttää laman synnyttämisen.

PIIGS-maat ja valtionvelka
Pitkään jatkuneet vaihtotaseiden vajeet yhdistävät kaikkia PIIGS-maita. Nämä maat eivät ole
rakentaneet talouspolitiikkaansa vientikilpailukyvyn varaan, vaan niissä on sallittu laajentumishakuisempi talouspolitiikan linja. Esimerkiksi palkankorotukset ovat olleet monissa PIIGSmaissa huomattavia, mikä on nostanut työvoimakustannuksia näissä maissa.
Samaan aikaan useat euromaat – esimerkiksi Saksa, Itävalta, Alankomaat ja Suomi – ovat
luottaneet omassa talouspolitiikassaan vientikilpailukyvyn edistämiseen. Saksassa palkankorotukset ovat vuosia jääneet mitättömiksi, mikä
on tukenut maan vientisektoria. Samalla Saksa
on kuitenkin tullut riippuvaiseksi maista, joissa
palkansaajien ostovoiman on sallittu kasvaa.
Alijäämäisten vaihtotaseiden oloissa PIIGS-

valtioiden on ollut pakko tehdä alijäämäisiä
budjetteja estääkseen yksityistä sektoria nettovelkaantumasta. Rahoitusmarkkinoilla PIIGSvaltioiden velkaantumisasteen nousua ei pidetty
ongelmallisena pitkään aikaan, mutta finanssikriisin myötä PIIGS-maiden verotulot vähentyivät ja työttömyydenhoitokustannukset nousivat.
Tämä loi paineita lisävelanotolle, mikä herätti
rahoitusmarkkinoilla epäilyksiä PIIGS-valtioiden maksukyvystä.
PIIGS-valtioiden olisi siis pitänyt pystyä
kääntämään vaihtotaseensa ylijäämäisiksi, mikäli ne olisivat halunneet välttyä raskailta budjettialijäämiltä. Tämä olisi ollut hankalaa, koska
monet euromaat ovat harjoittaneet poikkeuksellisen tiukkaa vyönkiristyspolitiikkaa. Jos PIIGSmaat olisivat vastanneet esimerkiksi Saksan
vientikilpailukykypolitiikkaan jäädyttämällä palkankorotukset ja karsimalla julkista kulutusta,
olisi koko euroalueen kokonaiskysyntä kärsinyt.
Vaikutukset olisivat näkyneet myös maissa,
joita on nyt tituleerattu ”vastuuntuntoisiksi” tai
”asiansa hyvin hoitaneiksi”. Ylijäämäisistä vaihtotaseista kärsineet maat olisivat menettäneet
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vientimarkkinoitaan, jos saman valuutta-alueen
aiemmat kysyntäpumput olisivatkin siirtyneet
vientikilpailukykyä korostavalle linjalle. Euroalue ei olisi kokonaisuudessaan hyötynyt tällaisesta PIIGS-maiden talouspoliittisesta suunnanmuutoksesta mitenkään. Pahimmillaan tilanne
olisi vain johtanut jatkuvasti kiristyvään vyönkiristyskilpailuun, mikä olisi voinut suistaa
koko euroalueen deflaatiokierteeseen.
On myös euron kurssin kannalta ongelmallista, mikäli kaikki EMU-maat pyrkivät ylijäämäisiin vaihtotaseisiin. Onnistuessaan tällainen
politiikka todennäköisesti vahvistaisi euron
kurssia roimasti, mikä taas kääntäisi vaihtotaseita takaisin alijäämäisiksi.
Näin ollen on viisaampaa, jos euroalueella
sallitaan makrotalouspolitiikan monimuotoisuus.
Tällä hetkellä tilanne on mahdoton heikomman
vientikilpailukyvyn euromaille, koska ne ovat
riippuvaisia poikkikansallisista luottomarkkinoista. Jos luottomarkkinoiden luottamus jonkun euromaan maksukykyyn romahtaa, ei se enää pysty tekemään alijäämäisiä budjetteja, koska se ei
enää saa uutta velkaa.
Nykyisessä eurojärjestelmässä valtiot ovat
poikkeuksellisen riippuvaisia luottomarkkinoista. Ainoa toimiva ratkaisu eurokriisiin olisikin
tämän riippuvuussuhteen katkaiseminen. Se onnistuisi muuttamalla Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) institutionaalista järjestystä ja etenkin Euroopan keskuspankin asemaa.

Oma keskuspankki
estää konkurssin
PIIGS-valtioiden velkaantumisasteet eivät kansainvälisessä tarkastelussa ole niin poikkeuksellisia, kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.
Esimerkiksi Portugalissa ja Espanjassa valtion
velkaantumisasteet ovat pysytelleet selvästi alle
sadassa prosentissa, kun taas esimerkiksi Japanin valtiolla on velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen noin 200 prosenttia.
Huomattavasta velkakuormastaan ja tuoreesta luonnonkatastrofista huolimatta Japani saa
kuitenkin edelleen rahoitusmarkkinoilta käytännössä ilmaista luottoa. Samaan aikaan PIIGSvaltioiden kymmenen vuoden velkakirjojen
korot ovat nousseet pahimmillaan noin 13
prosenttiin.
Japanin selviämistä velkataakastaan on yleensä selitetty sillä, että se on pääasiassa velkaantunut omille kansalaisilleen. PIIGS-valtioiden
velasta taas ulkomaiset sijoittajat omistavat huomattavan osan. Tämä on kuitenkin ontuva selitys, koska on epätodennäköistä, että kotimaiset
sijoittajat jättäisivät huomiotta valtion velkakirjoihin liittyvän luottoriskin. Japanilaisilla sijoittajilla olisi kaikki mahdollisuudet ostaa myös muiden valtioiden liikkeelle laskemia velkakirjoja.
Tosiasiassa syy Japanin selviämiselle on paljon yksinkertaisempi: sen velkakirjoihin ei yksinkertaisesti liity luottoriskiä. Japanin velka on
kokonaan jenimääräistä, mikä käytännössä tar38
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Nykyisessä
eurojärjestelmässä
valtiot ovat
poikkeuksellisen
riippuvaisia
luottomarkkinoista.
Ainoa toimiva
ratkaisu eurokriisiin
olisikin tämän
riippuvuussuhteen
katkaiseminen

koittaa sitä, että Japani on vaihtanut sijoittajien
omistamia jenejä omiin velkakirjoihinsa. Velkojen takaisinmaksu tarkoittaa jenien palauttamista takaisin sijoittajien tileille.
Jenien liikkeellelaskusta vastaa ainoastaan
Japanin keskuspankki. Näin ollen myös sijoittajien jenivarannot ovat alun perin peräisin Japanin keskuspankista. Toisin sanoen Japani tarvitsee velkansa takaisinmaksamiseksi valuuttaa,
jonka liikkeellelaskusta se itse päättää. On selvää, että tällaisessa tilanteessa valtio ei voi ajautua maksukyvyttömyyteen.
Myös rahoitusmarkkinoilla ymmärretään, että
omassa valuutassaan velkaantuneen valtion konkurssi ei ole käytännössä mahdollinen. Esimerkiksi luottoluokittaja Standard & Poor’s toteaa
vuonna 2007 ilmestyneessä valtionvelan oppaassaan, että talouspoliittisesti suvereeneilla valtioilla on rajoittamaton kyky laskea liikkeelle omaa
valuuttaansa. Tämän vuoksi omassa valuutassaan velkaantuneiden valtioiden kulutusta rajoittaa inflaatio eivätkä luottomarkkinoiden paineet.
Vaikka Japanin keskuspankki rahoittaisi suoraan valtionvelan takaisinmaksun, ei tällä kuitenkaan olisi suoria inflatorisia vaikutuksia. Tällainen toimenpide tarkoittaisi ainoastaan korkotuottoisen varallisuuserän (velkakirja) korvaamista korkoa tuottamattomalla varallisuuserällä
(valuutta). Tällainen toimenpide vaikuttaisi kyllä laskevasti ohjauskorkoon, mutta nykyisessä
korkoympäristössä tästä aiheutuvat inflatoriset
vaikutukset jäisivät marginaalisiksi.

Inflaatio ei ole uhka
Ylipäänsä on kyseenalaista pitää inflaatiota kovin suurena uhkana tilanteessa, jossa vallitsee
huomattavaa työttömyyttä, ja jossa talous toimii
vajaakapasiteetilla. Tällaisessa tilanteessa kokonaiskysynnän stimuloiminen johtaisi todennäköisemmin tuotannon laajentamiseen kuin
hinnankorotuksiin. Hintojen korottaminen on
yrityksille vähäisenkin markkinakilpailun oloissa riskialtista, koska yritykset saattavat tällöin
menettää markkinaosuuksiaan.
Näin ollen Japania ei uhkaa sen paremmin
maksukyvyttömyys kuin hallitsematon inflaatiokaan. Sen sijaan jokainen euroalueen jäsenmaa
saattaa pahimmassa tapauksessa ajautua konkurssitilanteeseen.
Vaikka euromaiden velka onkin lähes kokonaan euromääräistä, eivät ne vastaa euron liikkeellelaskusta. Vastuu tästä on Euroopan keskuspankilla, joka on erotettu kaikesta poliittisesta ohjauksesta. Niinpä euromaiden maksukyvyttömyys on aina mahdollinen vaihtoehto,
jos EKP haluaa pidättäytyä vaikeuksiin ajautuneiden valtioiden luotottamisesta.
Toistaiseksi EKP on pyrkinyt rauhoittamaan
luottomarkkinoita summittaisilla velkakirjojen
osto-operaatioillaan. Tosiasiassa paniikki luottomarkkinoilla ei kuitenkaan hellitä ennen, kuin
PIIGS-valtioiden rahoitusasema on turvattu.
Lyhyellä aikavälillä tämä voi tapahtua vain siten, että EKP asettaa kriisimaiden velkakirjojen
korkotasolle ylärajan. Jos PIIGS-velka ei menisi yksityisillä markkinoilla kaupaksi annetulla
korkotasolla, ostaisi EKP loput liikkeelle lasketut velkakirjat.
Pidemmällä aikavälillä EMU:n institutionaalista rakennetta on kuitenkin muutettava perin
pohjin. Joko euroaluetta on kehitettävä selkeämmin liitovaltion suuntaan tai sitten koko
EMU-järjestelmä on ajettava alas. Nykytilanteessa kaikkien euromaiden on pyrittävä ylijäämäisiin vaihtotaseisiin, mikä on jokseenkin
mieletön vaatimus yhteisellä valuutta-alueella.
Täystyöllisyys, hyvät julkiset palvelut ja riittävä talouskasvu edellyttävät joko federatiivista
EMU:a tai sitten kansallisvaltioiden Eurooppaa.
EMU:n rakenne luotiin uusliberalismin huippukaudella 1980-luvun lopulla, jolloin hintavakauden tavoittelu nähtiin keskuspankkien ainoana mielekkäänä tehtävänä. Viimeisen puolentoista vuoden tapahtumat ovat kuitenkin
osoittaneet tämän ajattelutavan sekä vaaralliseksi että virheelliseksi. Tässä kriisissä ei
olekaan kyse vastuuttomista valtioista vaan
vastuuttomasta rahaliitosta.

Lauri Holappa työskentelee tutkijana Globaalin hallinnan
tutkimuksen huippuyksikössä Helsingin yliopistossa.

Ateena

UNELMIA
papereista
Kreikka on Euroopan siirtolaisuuden tärkeimpiä
kauttakulkumaita. Siirtolaiset kärsivät huonosta
kohtelusta ja byrokraattisista lupamenettelyistä. Teemu
Takatalo raportoi siirtolaisten tilanteesta Ateenasta.

-T

ahdon lähteä takaisin kotiin. Tämä
on paljon pahempaa kuin Algeriassa –
eivätkä asiat ole siellä hyvin. Olemme
köyhiä, mutta meillä on sentään ihmisarvo, kertoo 22-vuotias, vasta kaksi kuukautta kreikassa ollut Ben maaliskuisessa
Ateenassa. Turkin kautta Kreikkaan saapunut algerialaismies joutui viettämään 26 vuorokautta säilöönottokeskuksen vankilamaisissa olosuhteissa. Kaikki keskuksen 80
siirtolaista jakoivat yhden suihkun ja kaksi vessaa.
– Vapauduttuani jouduin kadulle. Onneksi minulla on
veli Ateenassa, joka pitää minusta huolta, tosin hänkin on
maassa ilman papereita. En tiedä, mitä muille keskuksessa
olleille on käynyt, Ben kertoo. Kotiinpaluun ohella hän
haaveilee pääsevänsä opiskelemaan kieliä.
– Olen kuullut, että Saksassa asiat on paremmin, ehkä
yritän päästä sinne.
2000-luvun Kreikkaa kuormittaa Euroopan suurin siirtolais- ja pakolaisvirtojen paine. Uutislehti Guardianin lähteiden mukaan 75 prosenttia EU:n laittomista rajanylityksistä tapahtui viime vuonna Kreikassa. Kaikkiaan laittomasti rajan yli tuli arviolta noin 140 000 siirtolaista tai
turvapaikanhakijaa.

Kreikan pääministeri Georgios Papandreu on vedonnut muihin EU-maihin siirtolaisongelman ratkaisemiseksi.
Kreikka on pyytänyt apua rajavartiointiin sekä ehdottanut,
että paineen helpottamiseksi osa siirtolaisista toimitettaisiin suoraan muualle oleskelulupakäsittelyyn. Suunnitteilla
on myös 25 kilometrin muurin rakentaminen Kreikan ja
Turkin maarajalle.
Siirtolaisjärjestöjen mukaan muuri ei ratkaise ongelmaa,
vaan ohjaa ihmisvirrat uhkarohkeisiin ratkaisuihin – yrittämään meriteitse Eurooppaan. Vuoden 1988 – 2007 välisenä
aikana siirtolaisten haaksirikoista johtuvia kuolemantapauksia on tilastoitu noin 11 000, noin 7000 on kadonnut. Arvioita siitä, miten monta katoamista ja kuolemantapausta on
jäänyt tilastoimatta, ei ole.

Päämääränä
poliittinen turvapaikka
22. lokakuuta 2010 Ateenan ydinkeskustaan Panepistimon
metroaseman kupeeseen nousi pieni telttakylä, tiedotuskeskus sekä kadun varrelle pystytettiin kuvatauluja ja banderolleja. Tästä alkoi 92:n Afganistanista saapuneen turvapaikanhakijan protesti, joka jatkuu edelleen.
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Tilanne siirtolaisten ja poliisin välillä on jännitteinen.

YK:n mielestä
siirtolaisten kohtelu
Kreikassa täyttää
humanitaarisen
kriisin kriteerit.

40
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– Afganistanissa on sota, kaikki tietävät
sen. Väkivaltaisuudet ovat jatkuneet nelisenkymmentä vuotta, aloittaa kaksi vuotta Kreikassa poliittista turvapakkaa odottanut
Ahmadi Ezmerey ja jatkaa:
– Ensin oli Neuvostoliitto, sitten Taleban ja
nyt NATO, joka on tullut maahan turvallisuussyistä. Näyttää kuitenkin siltä, että heillä on toisenlaiset motiivit. NATO-sotilaat eivät auta meitä, vaan uskon, että todellinen syy heidän väliintuloon on luonnonvarat: uraani, maakaasu
ja mineraalit. Tämä on julmaa poliittista peliä.
Se, mitä todellisuudessa tapahtuu, on, että siviilejä kuolee. Jos Afganistanissa olisi turvallista,
en olisi tässä.
Kreikkaan saapui vuosittain noin 13 400 uutta
turvapaikanhakijaa. Kaikkiaan 52 000 turvapaikkahakemusta odottaa käsittelemättöminä. Vuonna 2010 käsiteltiin nelisentuhatta hakemusta,
joista reilu sata sai hyväksyvän päätöksen.
– Jos tietäisit, miten viranomaiset kohtelevat
meitä, niin häpeäisit kreikkalaisten puolesta,
Ahmadi sanoo vakavalla äänellä.
Joka perjantain ja lauantain välinen yö
Pertrou Ralli kadun poliisiaseman eteen kerääntyy tuhatkunta ihmistä. He jonottavat niin sanottua punaista korttia – asiakirjaa, joka takaa
varsinaista oleskelulupaa odottaville hyväksynnän poliisin taholta. Ilman korttia olevat voidaan karkottaa maasta. Asiakirja on uusittava
kuukausittain. Suuresta väkijoukosta huolimatta vain noin kahdenkymmenen jonottajan kortit
uusitaan kerralla.
– Odottavia ihmisiä ei oteta sisään saapumisjärjestyksessä, vaan usein valitaan joku tietty
porukka, kuvailee Ahmadi mielivaltaisena pitämäänsä käytäntöä. Toisinaan tunteet kuumenevat viraston edessä. Tällaisissa tilanteissa poliisi
puuttuu tilanteeseen. Ahmadi kertoo joutuneensa poliisiväkivallan uhriksi.

– Minua hakattiin sähköpampulla. Vaikka
väkivaltaa ei syntyisikään, kohtelu on todella
huonoa. Meille huudetaan, meitä haukutaan ja
tönitään. Olen yrittänyt saada uusittua korttiani
viiden kuukauden ajan, mutta turhaan, Ahmadi
kuvailee kohteluaan.
YK:n mielestä siirtolaisten kohtelu Kreikassa
täyttää humanitaarisen kriisin kriteerit. Viime
marraskuussa osa turvapaikanhakijoista ryhtyi
nälkälakkoon.
– Meidän täytyy näyttää maailmalle tämän
systeemin mielettömyys, Ahmadi julistaa. Alussa
nälkälakkolaisia oli kuusi, mutta ensimmäisen
kuukauden jälkeen mukaan liittyi kolme muuta,
joukossa yksi nainen – kolmen lapsen äiti.
– 54 vuorokauden jälkeen hallitus suostui
vaatimaamme neuvotteluun, ja meille luvattiin,
että asiakirjamme käsitellään seuraavan 20 päivän sisällä. Nyt lupauksesta on kulunut kuukausi eikä heistä ole kuulunut mitään. Ne leikkivät meillä, Ahmadi sanoo.
– Turvapaikan saaminen täältä on silkkaa
unta, et voi koskaan saada sitä, järjestelmä
on tehty mahdottomaksi. Kreikka on muiden
E- maiden tavoin sitoutunut kansainväliseen
pakolaislainsäädäntöön. Tämä sisältää tiettyjä
velvollisuuksia pakolaisia kohtaan. Mitä tämä
sitoutuminen oikein tarkoittaa, jos näitä lakeja
ei kerran noudateta?.

Nälkälakko ainoa keino
25. tammikuuta 2011 käynnistyi toinen nälkälakko, jolloin 300 paperitonta siirtolaista aloitti protestinsa Ateenassa ja Thessalonikissa. 44 vuorokautta kestänyt nälkälakko ja yli sadan protestoijan joutuminen sairaalahoitoon johti lopulta
hallituksen tarjoamaan sovintoehdotusta.
Nälkälakkoon siirtolaiset ajoi Kreikan mahdoton siirtolaislaki ja tehoton byrokratia. Kuvaava

on vuosien 2001 – 2004 tilanne, jolloin oleskeluja työlupien saamista täytyi odottaa niin pitkään, että tilapäiset luvat olivat ehtineet vanhentua, ennen kuin ne saapuivat hakijoille.
Vuonna 2005 lainsäädäntöön tehtiin muutoksia, jolla pyrittiin helpottamaan lupien saamista.
Käytännössä ainuttakaan pysyvää oleskelulupaa
ei ole myönnetty vuoden 2005 jälkeen. Ainoana
poikkeuksena on 50 syömälakossa ollutta siirtolaista Kreetalla, joille myönnettiin oleskeluluvat
28 päivän lakon jälkeen vuonna 2007.
– Kreikassa on paljon laittomia siirtolaisia.
Monet ovat olleet maassa pitkään kuten minä
kahdeksan vuotta, mutta kaikilla ei ole ollut
mahdollisuutta tehdä laillisia töitä, kertoo nälkälakkoon osallistunut marokkolainen Elktif
Belaid.

– Ilman papereita emme saa sairasvakuutuksia, emme pääse edes sairaalahoitoon muuten
kuin tilanteessa, jossa on kysymys elämästä tai
kuolemasta. Asunnon saaminen on hankalaa,
ja monet nukkuvat kaduilla. Laittomina työntekijöinä meillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia
tai turvaa. Olemme täysin työnantajan armoilla.
Meitä käytetään työvoimana huonon taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Emme ole orjia.
Ulkomaalaispolitiikkaa ei voi tehdä sokeana vallitsevalle todellisuudelle. Faktat on hyväksyttävä,
siirtolaisia on Kreikassa yli miljoona, ja lisää
tulee joka päivä.
Kreikassa asuvista 1 300 000 siirtolaisesta noin
400 000 on ilman oleskelulupia. Hallituksen tarjoaman sopimuksen tarkkoja ehtoja ei ole vielä
julkaistu. Nälkälakon päättyessä lakkolaisille lu-

vattiin järjestely pysyvän oleskeluluvan saamiseksi sekä joitain muutoksia ulkomaalaislakiin.
Epäilyksiä hallituksen lupausten pitämisestä
herättää erään nälkälakkolaisen epätoivo. Muutama päivä protestin päättymisen jälkeen lakkoon
osallistunut mies yritti sytyttää itsensä tuleen
Kreetaan matkalla olleen laivan kannella. Muut
matkustajat estivät teon. Oliko kyseessä sittenkään voitto?

Teemu Takatalo on vapaa toimittaja.
Kuva: Teemu Takatalo

Paperittomat siirtolaiset
Euroopan talouden vetojuhtina
Vuonna 2007 Eurooppaan saapui laittomasti
puoli miljoonaa siirtolaista. Frontexin mukaan
vuonna 2010 trendi oli laskeva, mutta tänä
vuonna Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kriisien
myötä ihmisvirrat ovat kääntyneet taas
reippaaseen nousuun.
Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2009
EU:n alueella eli noin 31,8 miljoonaa maahanmuuttajaa. Tämä on 6,4 prosenttia unionin
väestöstä. Tämän lisäksi paperittomia siirtolaisia
arvioitiin olevan noin 5 – 8 miljoonaa. Tilastojen
mukaan maahanmuuttajien palkat ja työolot
ovat lähtökohtaisesti kantaväestöä huonommat,

vaikka työ- ja oleskeluluvat olisivatkin kunnossa.
Kreikan ohella suuria määriä paperittomia siirtolaisia työskentelee Portugalissa, Espanjassa,
Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Harmaalla alueella työskentelevät ulkomaalaiset eivät ole uusi ilmiö Suomessakaan.
Vastikään Metalliliitto uhkasi Olkiluoto kolmosen pääurakoitsijaa Arevaa työseisauksella,
ellei työmaalla työskentelevän siirtotyövoiman
papereita, palkkoja ja sosiaalimaksuja saada
kuntoon. Täysin ilman oikeuksia työskennelleet
thaimaalaiset marjanpoimijat taas puhuttivat
syksyllä niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Paperittomien siirtolaisten tekemän työlainsäädännön ulkopuolella tapahtuvan työn
vaikutusta kansantalouteen on vaikea mitata.
Rohkeaan yritykseen ryhtyi International Journal
of Economic Development, jonka vuonna 2004
julkaiseman tutkimuksen mukaan 14,5 prosenttia EU:n taloudesta koostuu paperittomien
tekemästä työstä. Oli tutkimuksen tarkkuus
mitä hyvänsä, se antaa suuntaa väitteelle,
että tämän työvoiman vaikutus talouteen on
merkittävä.
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Jalkapallo-

HULIGANISMI
varjostaa arvokisoja

Puola on noussut esiin äärimmäisen
vaarallisten jalkapallohuligaanien vuoksi.
Maan hallitus on vastannut huoliin
kiristämällä E M-kisojen turvallisuustoimia.
Huligaaniryhmien rasistiset ja uusfasistiset
ainekset saavat toimia melko rauhassa.

P

uola ja Ukraina ovat saaneet ensi
vuonna järjestettäväkseen Jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailut.
Kisajärjestelyt etenevät hyvää vauhtia. Stadioneiden rakentaminen on
loppuvaiheessa, ja liput otteluihin
ovat myynnissä.
Puolan kisajärjestelyistä vastaavan yksityisen
rakennusfirman PL 2012:n pääjohtaja Marcin
Herra on ollut mestaruuskilpailuista innoissaan:
– Tämän tapahtuman järjestäminen antaa
meille tilaisuuden kiihdyttää maamme kehitystä
ja modernisaatiota. Se antaa meille myös tilaisuuden parantaa brändiämme – maan kuvaa,
Soccerexin Euroopan foorumissa puhunut
Herra maalaili.
Tästä huolimatta kansainväliset kisajärjestäjät
pelkäävät jalkapallohuligaanien pilaavan koko
tapahtuman. Puolan kisajärjestäjät, hallitusviranomaiset ja poliisi ovat pyrkineet vakuuttamaan, että huliganismi on hallinnassa.
Pelot muuttuivat todeksi viime maaliskuussa,
kun puolalaisfanit ja liettualaispoliisi ottivat
yhteen Liettuan Kaunasissa järjestetyn maaottelun jälkeen. Euroopan jalkapalloliitto Uefan johtaja Martin Kallen kommentoi välikohtauksen
aiheuttaneen uuden kolhun Puolan ”valtavaan
imago-ongelmaan”.
Jalkapallohuliganismi ei kuitenkaan kolhi
ainoastaan maan imagoa. Ennen kaikkea se ker42
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too eri ryhmien välisten jännitteiden kasvusta
jo entuudestaan voimakkaille vastakkainasetteluille rakentuvassa yhteiskunnassa.
Jalkapallohuliganismi kiertyy yhteen uusfasismin kanssa. Lisäksi jalkapalloseurojen huligaanifirmoiksi kutsuttujen ryhmittymien yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen ovat vahvistuneet huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Brittilehti Guardianin lähteiden
mukaan huligaaneilla on yhteyksiä huumekauppaan ja salakuljetukseen. Puolalaisfirmat ovat
pitkälle järjestäytyneitä ryhmiä, joilla on sekä
rahaa että valtaa.
Kisojen alla viranomaisten ja tiedotusvälineiden huomio on keskittynyt yleisöturvallisuuteen,
mutta äärioikeistolaisten liikkeiden suosionkasvusta puhutaan vähemmän. Puolalaisjärjestöjen
rasisminvastaista taistelua vaikeuttaa se, ettei
sille aina löydy viranomaisten tukea.

Äärinationalismi juurtunut
poliittiseen retoriikkaan
Puolan jalkapallohuliganismin ongelman on sanottu räjähtäneen käsiin kommunistisen järjestelmän romahdettua. 1990-luvun puolalaista
yhteiskuntaa hallitsi elintason romahduksesta
seurannut yleisapatia, jonka on tulkittu lisänneen huligaaniryhmien houkuttelevuutta ja suosiota nuorten työttömien miesten keskuudessa.

Vähemmistöjen
äänet pääsevät
heikosti kuuluviin
Puolassa, eikä
rasistisista
viharikoksista
juuri kirjoiteta
valtakunnallisessa
mediassa.

Toisaalta myös maan poliittinen ilmapiiri ruokki sympatioita ääriliikkeitä kohtaan. 1990-luvulla
politisoidun nationalismin perustaksi muodostui
katolilainen arvomaailma ja avoin muukalaisvihamielisyys. Ministeriviroista asti löytyi henkilöitä,
joilla väitettiin olevan yhteyksiä natseihin.
Uusfasismia lähentelevä äärinationalismi on
ollut suosiossa myös seuranneella vuosituhannella. Esimerkiksi vuonna 2005 muodostetun Laki ja
oikeus -puolueen (PiS) johtaman hallituksen ministerit päätyivät vuoronperään julkisuuteen toistuvien korruptioskandaaleiden, homovastaisten
linjausten ja natsisympatioiden vuoksi.
Valtapuolueiden jyrkät linjaukset ovat merkinneet lopulta sitä, että maan rasisminvastaiset
vastainen lainsäädäntö on tehotonta. Rasismin
vastaisten toimien sijaan poliitikot ovat pikemmin kiistäneet rasismin olemassaolon yhteiskunnassa.

Viharikosten stadionit
Puolan vanhin antifasistinen yhdistys, Ei koskaan enää (Nigdy Wiecej),
julkaisi hiljattain
,
raportin, jossa on eritelty 133 Puolan jalkapallokentillä sattunutta viharikosta syyskuun 2009 ja
maaliskuun 2011 välisenä aikana. Uefan sponsoroiman raportin välittämä todellisuus kertoo fasististen symbolien olevan jalkapallostadioneilla
miltei arkipäivää.

Jalkapallo ja äärinationalismi nivoutuvat ikävällä
tavalla yhteen Puolassa. Kuvan jalkapallofanit
eivät liity huliganismiin.

Uusnatsien tunnusmerkit kuten kelttiristit ja
numero 88 toistuvat kentillä tiuhaan. Rasistiset
herjaukset ja nimittelyt ovat yleisiä ja ne kohdistuvat lähes kaikkiin vähemmistöryhmiin.
Tummaihoisten pelaajien kerrotaan joutuvan
helposti myös omien joukkuetovereidensa rasistisen nimittelyn kohteeksi.
Lukuisat eurooppalaiset rasisminvastaiset järjestöt ovat vuosia kritisoineet Puolan viranomaisia haluttomuudesta puuttua fasististen järjestöjen julkaisuihin ja toimintaan. Vähemmistöjen
äänet pääsevät heikosti kuuluviin Puolassa, eikä
rasistisista viharikoksista juuri kirjoiteta valtakunnallisessa mediassa.
Myös poliisia on syytetty uusfasistien ja jalkapallohuligaanien toiminnan suojelemisesta.
Suurimmassa osassa viharikostapauksia ei nosteta lainkaan syytteitä.

Mielenrauhaa
kansainvälisille vieraille
Vuonna 2007 noin 50 000 puolalaisen arvioitiin
osallistuvan huligaaniryhmien toimintaan. Stadioneille jaetaan ongelman vuoksi porttikieltoja.
Stadionkielto pitää tällä hetkellä noin 1 800 puolalaista fanaatikkoa otteluiden ulkopuolella.
Moni kisajärjestäjä on menettämässä uskoaan
koko tapahtumaan. Kisojen alla hallituksen antifasistisesta työstä on merkkejä lähinnä turval-

lisuusjärjestelyiden saralla. Marcin Herran mukaan huliganismin vastaisissa turvajärjestelyissä
noudatetaan nollatoleranssilinjaa.
Liettuan välikohtauksen ja Uefan raportin julkaisun jälkeen sisäministeriö ilmoitti, että uusia
turvallisuuslakeja aiotaan esittää parlamentille
toukokuussa. Lakiuudistuksen tarkoituksena
on helpottaa epäiltyjen huligaanien pidätyksiä
ja nopeuttaa pidätyksiin liittyviä oikeudenkäyntiprosesseja.
Turvatoimien tiukentamisella tähdätään näkyvästi ”Puola-brändin” ylläpitämiseen ulkomaailman silmissä. Kisajärjestäjien ykkösprioriteettina on järjestää ”iloinen joukkotapahtuma”.
On kuitenkin epätodennäköistä, että mediakohut painostaisivat maan viranomaisia ryhtymään tarvittaviin muutoksiin, jotka brändäyksen lisäksi puuttuisivat uusfasististen ääriliikkeiden suosion taustalla vaikuttaviin ongelmiin
puolalaisessa yhteiskunnassa.

Juha Järvinen on Puolassa asuva vapaa toimittaja.
Kuva: Cha già José

Stadioneilta
lähiöihin
Jengitappelut ja väkivaltaiset viharikokset
ovat yleistyneet puolalaisten jalkapallohuligaaniryhmien keskuudessa. Stadioneiden
turvallisuusjärjestelyt eivät poista maan huliganismiongelmaa, sillä taistelu on siirtynyt
myös jalkapallokenttien ulkopuolelle. Nyt
huligaanit lietsovat pelkoa asuinalueilla ja
lähiöissä.
Huligaanifirmat ovat tulleet tunnetuiksi järjestämistään joukkotappeluista ja pahoinpitelyistä. Kuvaavaa on, että maan vaarallisimpina pidettyjen firmojen, Cracovia Kraków:n
ja Wisła Kraków:n, kotikaupunkia Krakovaa
on alettu nimittää veitsien kaupungiksi.
Huligaanien väkivaltaiset hyökkäykset ovat
kohdistuneet myös antifasististen järjestöjen
aktiiveihin. Viime vuonna kolme uusfasistisen
Redwatch Poland nettisivuston ylläpitäjää
saivat puolentoista vuoden mittaiset tuomiot
sivuilla ylläpidetystä ”kuolemalistasta”.
Sille oli koottu maan rasisminvastaisten ja
vasemmiston aktivistien sekä maahanmuuttajien nimiä ja valokuvia. Pelko mahdollisista
hyökkäyksistä on ollut taustana sille, että Ei
enää koskaan -yhdistys on hyvin vaitonainen
jäsenistöstään.
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USA
Miten

katsoo Lähi-itään?

Yhdysvallat joutuu pohtimaan uudelleen
suhtautumistaan Lähi-itään. Kalevi Suomela
luo katsauksen Barack Obaman taustajoukoissa
vaikuttavien alan asiantuntijoiden ajatteluun ja
muutoksen mahdollisuuksiin.

E

sittelin viime vuoden puolella tässä
lehdessä journalistikirjailija Fareed
Zakarian ajatuksia USA:n sopeutumiskeinoista uudelleen järjestyvässä
maailmassa, jossa on parhaillaan tapahtumassa the Fall of the West and
the Rise of the Rest eli suomeksi lännen lasku
ja muiden nousu.
Zakaria viittasi ilmaisullaan lännen, ennen
kaikkea USA:n, aseman suhteelliseen heikentymiseen maailmantaloudessa ja globaalipolitiikassa, joiden näyttämöille on nousemassa uusia
vahvoja pelaajia kuten Kiina, Intia ja Brasilia.
USA:n näkökulmasta myös Euroopan unionilla
on poliittista merkitystä.
Zakarian neuvo Obaman hallinnolle on, että
USA:lle olisi tuhoisaa takertua globaaliin johtoasemaansa, joka maalla on ollut 1900-luvun
jälkimmäisellä puoliskolla. Yhdysvaltojen tulisi tarkastella viimeaikaista kehitystä sen omien
arvojen ja tavoitteiden globaalina etenemisenä
– ei uhkana.
Maa voi edelleen säilyttää paljon moraalista
ja poliittista johtajuuttaan uudistuvassa maailmanjärjestyksessä, jos se asettuu aidosti tukemaan ihmisoikeuksien ja demokratia-arvojen
44
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universaaliutta ja kaikkien toimijoiden autonomiaa. Taloudellisten ja sotilas-strategisten etujen
liian innokas puolustaminen johtaa uskottavuuden ja arvovallan menetykseen.
Aikaisemmin Newsweekissä ja nyttemmin
Time-lehdessä kolumneja kirjoittava Zakaria
kuuluu siihen amerikkalaisten huippuasiantuntijoiden joukkoon, joka piti George W. Bushin
hallintoa maalleen suurena onnettomuutena.
He kampanjoivat Obaman voiton puolesta. Voiton jälkeen he ovat linjanneet maalle uutta politiikkaa julkisuudessa.
Zakarian ajankohtaiset kommentit USA:n
Lähi-idän politiikasta ansaitsevat huomiota.
Ensin on kuitenkin syytä tarkastella laajemmin
niitä ajatuksia, joita Obaman taustajoukoilla on
viime vuosina ollut Lähi-idän suhteen.

Kahta tietä samaan aikaan
Dennis Rossin ja David Markovskyn vuosi
sitten keväällä ilmetynyt kirja Myths, Illusions
& Peace, Finding a New Direction for America in
the Middle East (Myyttejä, illuusioita ja rauhaa,
Amerikan uusi suunta Lähi-Idässä) tarjoaa
aiheesta kiinnostavan katsauksen.

Dennis Ross toimi Obaman Lähi-idän asiantuntijana tämän vaalikampanjassa. Tällä hetkellä hän työskentelee johtavana virkamiehenä
Iranin ja Irakin asioita käsittelevällä ulkoasianhallinnon osastolla.
David Markovskylla on puolestaan journalistitausta. Nykyisin hän toimii Lähi-idän tutkimukseen erikoistuneen Washington instituutin tutkijaprofessorina ja John Hopkins yliopiston dosenttina.
Poleemisuus tekee kirjasta mielenkiintoisen.
Ross ja Markovsky kritisoivat kahta ajatussuuntaa, jotka kuvastavat amerikkalaisen keskustelun asetelmia. Molemmissa politiikka perustuu
myyteille ja illuusioille, eikä todellisuutta nähdä
sellaisena kuin se on.
Väistyvää ajattelua edustava neokonservatismi
oli hallitseva ajatussuunta Bushin hallinnon aikana. Neokonservatismin tilalle tarjouttua ’realismia’ ei voi pitää yhtään vaarattomampana. Se on
realismia vain lainausmerkeissä, sillä se nojautuu
liian kapeasti ymmärrettyyn oletukseen rationaalisesta valtionintressistä.
Ross ja Markovsky luonnehtivat omaa lähestymistapaansa uudeksi ja aidoksi realismiksi.
Ideologioiden ja poliittisten viitekehysten nimet

’Realistien’ mukaan
USA:n tulisi
öljyintressien vuoksi
hylätä Israel ja
keskittyä suhteiden
kehittämiseen
arabimaiden kanssa.

ovat hankalia. Ulkopuolisena luonnehtisin kirjoittajien lähestymistapaa aidoksi amerikkalaiseksi liberalismiksi, joka muistuttaa monilta
kohdiltaan valistunutta, Euroopassa vasemmistolaiseksi kutsuttua ajattelua.
Suuri osa kirjasta on omistettu Israelin ja Palestiinan konfliktin ulottuvuuksien ja merkitysten tarkastelulle. Kirja on liian vivahteikas yksityiskohtaisesti kuvattavaksi. Rossin ja Markovskyn oleellisena johtopäätöksenä on, että USA:n
olisi syytä pitää tiukasti kiinni liittolaisuudestaan Israelin kanssa.
’Realistien’ mukaan USA:n tulisi öljyintressien
vuoksi hylätä Israel ja keskittyä suhteiden kehittämiseen arabimaiden kanssa. Ross ja Markovsky pitävät näitä suosituksia virheellisinä ja vaarallisina. Valittavana ei ole joko Israel tai arabimaat. USA voi, ja sen pitää, kehittää suhteitaan
arabimaihin ilman, että se luopuu liittolaisuudestaan Israelin kanssa.
Kirjoittajat esittävät konfliktin ratkaisuna kahden valtion mallia, jonka palestiinalainen Fatahliike ja palestiinalaishallinto ovat periaatteessa jo
hyväksyneet. He näkevät sen toteutumisen tiellä
kaksi vaikeaa ongelmaa – Jerusalemin ja pakolaiskysymyksen – sekä kaksi helpompaa ongel-

maa – rajat ja (israelilaisten) turvallisuuden.
He korostavat, että rajakysymyksen kohdalla
palestiinalaishallinto ja Israel ovat jo lähellä toisiaan. Sovun syntyminen ratkaisisi samalla Länsirannan asutuskysymyksen muodostaman ongelman. Sopimus edellyttäisi Israelilta sataprosenttisesti korvaavan maa-alan luovuttamista
tulevalle Palestiinan valtiolle. Ross ja Markovky
uskovat, että kun tässä kysymyksessä saadaan
aikaan lopullinen läpimurto, sopu muihinkin
kysymyksiin alkaa löytyä.

Aika herätä
Tätä taustaa vasten on ollut mielenkiintoista seurata amerikkalaisten reaktioita ensin Tunisian
kuohuntaan, sitten Egyptin kuohuntaan ja viimeksi Libyan tapahtumiin. On ymmärrettävää,
ettei USA ole halunnut ryhtyä näkyvästi Libyan
lentokielto-operaation johtoon. Osa amerikkalaisäänistä on kehottanut Yhdysvaltoja kiinnittämään päähuomionsa Egyptiin, jossa etenkin nuorisotyöttömyyden voittaminen edellyttäisi panostamaan tuntuvasti maan talouden kehitykseen.
Helmikuun lopulla Fareed Zakaria totesi
Egyptin tilanteen poikkeavan kaikesta tähänastiNumero 2 | 2011
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Kiviä kengässä
Lähi-idän peliä vaikeuttavat Libanonin Hizbollah
ja Gazan aluetta hallitseva Hamas. Molemmat
ovat aseellista taistelua käyviä ei-valtiollisia
toimijoita ja periaatteessa poliittisia puolueita,
jotka ovat vannoneet, etteivät missään olosuhteissa tule hyväksymään Israelin valtion tunnustamista. Molemmilla liikkeillä on tukijansa
Syyriassa ja etenkin Iranissa. Liikkeitä yhdistävänä poliittisena ideologiana on jihad-islamismi.
Vastoin ’realistien’ suosituksia Dennis
Ross ja David Markovsky eivät halua, että
Hamas ja Hizbollah saisivat omia edustajiaan
mukaan rauhanprosessiin, elleivät ne lähtökohtaisesti sitoudu pidättäytymään kaikesta
väkivallasta. Vaatimus on ymmärrettävä, kun

Amerikkalaisten
on ymmärrettävä,
että muu
maailma on nyt
omaksumassa
lännen
modernisaation
reseptiä.

sesta kuohunnasta Lähi-idässä. Uutena elementtinä on ollut nuorison ja teknologian näkyvyys.
Hän uskoo, että tämä johtaa myönteisempään
suhtautumiseen Egyptin ja muidenkin arabimaiden modernisaatiosta.
Maaliskuun puolivälissä Fareed Zakaria piiskasi USA:n hallintoa kotimaisiin politiikkauudistuksiin, jotta valtio pysyisi muun maailman
kehityksen vauhdissa. Hän sanoi, että nykyisin
keskusteltavat uudistukset yltävät toistaiseksi
vain Titanicin kansituolien järjestelyn tasolle.
Amerikkalaisten on ymmärrettävä, että muu
maailma on nyt omaksumassa lännen modernisaation reseptiä. Se on historiallisesti korostanut
kilpailua, modernia tiedettä, teknologian vallankumousta, oikeusvaltiota, omistusta suojaavaa
lainsäädäntöä, kulutusyhteiskuntaa ja työetiikkaa.
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tilannetta vertaa Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin. Pohjois-Irlannissa onnistuneesti sovitellut
George Mitchell on toiminut amerikkalaisten
asiantuntijana Israelin-Palestiinan ja Iranin kysymyksissä.
Kirjoittajien mukaan Lähi-idän suurin ongelma
liittyy Iranin pyrkimykseen rakentaa itselleen
ydinase. Ross ja Markovsky pitävät pyrkimyksen
onnistumista seurauksiltaan ja heijastusvaikutuksiltaan paljon vaarallisempana kuin esimerkiksi Intian ja Pakistanin vastaavia hankkeita.
Heidän mielestään herättää toiveita, että
radikaali islamismi ja siihen nojaava hallitus
ovat joutuneet viime vaalien jälkeen vastatuuleen maan sisällä. Myös kansainvälinen yhteisö
on lisännyt päättäväisyyttään sanktioida Iranin

Maailma ilman islamia?
Myös Graham E. Fullerin viime vuonna julkaistu kirja A World without Islam eli Maailma ilman
islamia porautui USA:n Lähi-idän politiikan sekä
lännen ja Lähi-idän välisten suhteiden ongelmiin.
Kirja on loistava historiallinen tutkielma siitä, miten länsi – aluksi kristitty Eurooppa ja sittemmin
USA:n hegemonisesti johtama länsi – on ollut
viimeisen vuosituhannen aikana vuorovaikutuksessa Lähi-idän kanssa.
Kirjan nimi houkuttelee ajatuskokeeseen: olisivatko nuo suhteet muodostuneet toisenlaisiksi, jos islaminuskoa ei olisi koskaan syntynyt.
Fullerin vastaus on selvä ei. Uskonto ei ole koskaan ollut syy vihamielisyyksiin ja sotiin, mutta
uskonnon avulla on aina legitimoitu vihamielisyyden ylläpitämistä.
Jos Lähi-idässä ei olisi uskottu islamiin, siellä
olisi uskottu ortodoksiseen kristinuskoon. Se olisi islamin tavoin kelvannut katolilaisen Euroopan
demonisoinnin kohteeksi – ja tietysti toisin päin.
Fullerin puheenvuoro on tervejärkinen ja raikas. Vuoden 2001 11. syyskuuta terrori-iskut toimivat lähtölaukauksena USA:n katastrofaaliselle ’terrorismin vastaiselle sodalle’, jolle on haettu oikeutusta islamin uskoa demonisoimalla.
Fuller suosittelee täydellistä irtautumista tästä
strategiasta.
Sen sijaan hän kehottaa USA:n kaikkien
sotilaallisten tukikohtien poistamiseen islamilaisesta maailmasta. Lisäksi USA:n tukien pitäisi edellyttää alueen autoritaarisilta hallituksilta,
että ne sitoutuvat kehittämään maidensa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Fuller varoittaa, että
demokratia ei ole vientitavara. Demokratisoitumisen on oltava jokaisen yhteiskunnan sisäinen
prosessi.
Graham E. Fuller on CIA:n kansallisen tiedusteluneuvoston entinen varapuheenjohtaja. Nykyisin hän toimii Simon Fraser yliopiston histo-

etenemistä ydinasehankkeessa.
Ross ja Markovsky suosittelevat, että
USA:n tulisi käyttää poliittista arvovaltaansa
ja taloudellisia resurssejaan painostaakseen
Lähi-itää ja arabimaita uudistuksiin ja sisäiseen
kehitykseen. Kehityksen olisi pyrittävä kohti
ihmisten välistä tasa-arvoa, parempaa koulutusta ja oikeusvaltiota.
Työttömyyden torjumiseksi USA:n olisi
samalla tuettava osallistavaa ja kaupankäyntiä
vapauttavaa taloudellista kehitystä nykyistä
laajemmin. He syyttävät sekä neokonservatiivista että ’realistista’ ajatussuuntaa siitä, että
ne hylkivät maiden sisäistä kehitystä tukevaa
politiikkaa.

Ortodoksinen
kristinusko olisi
islamin tavoin
kelvannut
katolilaisen
Euroopan
demonisoinnin
kohteeksi.

rian professorina. Hän on elänyt ja työskennellyt
toistakymmentä vuotta muslimimaailmassa.
Fuller on Zakarian, Rossin ja Markovskyn tavoin loistava esimerkki niistä vaikutusvaltaisista
uusista äänistä, jotka olivat nostamassa Barack
Obamaa valtaan ja haluavat nyt hänen hallintokaudellaan kääntää USA:n kansainvälisen politiikan terveempään suuntaan.

Kalevi Suomela on Ydin-julkaisut ry:n puheenjohtaja.

Perinteisiä menetelmiä käyttävässä Etiopiassa sadot
ovat nousseet, mutta kuinka kauan?

E
alkukoti

OMAPÄINEN
Ihmiskunnan juurilta löytyy vinhaa
talouskasvua, pikkuruisia maatiloja
ja Kiina. Jarko Tirkkonen kirjoittaa
Etiopian kehityksen epävarmuudesta.

tiopia ei ole ollut Afrikka-uutisten ykkösaiheena 80-luvun puolivälin nälkäkatastrofin jälkeen, mutta kolmannen
maailman kohtalonkysymykset kiteytyvät siellä. Vanhan, ylpeän kulttuurin
draama ei jätä kylmäksi.
Etiopian suhde kansainvälisiin rahoituslaitoksiin on kimurantti. Pääministeri Meles Zenawi
teki 90-luvun lopulla vaikutuksen Maailmanpankin silloiseen pääjohtajaan Joseph Stiglitziin,
joka oli alkanut hiljaa epäillä vallitsevan uusliberalistisen talouspolitiikan toimivuutta. Zenawi
oli johtavia uusliberalismin kriitikoita ja kiisteli
Kansainvälisen Valuuttarahaston IMF:n kanssa
näyttävästi ja taitavasti. Stiglitz arvioi, että Etiopia sopisi avoimen kiistan esimerkkitapaukseksi.
IMF oli kiusallisessa tilanteessa muun
muassa siksi, että Etiopia halusi maksaa pois
edellisen hallituksen aikana otetun lainan, jolla
oli ostettu kaksi lentokonetta maan lentoyhtiölle. IMF:n oli vastustettava, koska Etiopia halusi
muuttaa lainaehtoja, jotka olivat lainanantajille
erittäin edulliset.
Numero 2 | 2011
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Opposition mielestä Zenawi pettää Etiopian
seuraavaksi suhteessa Egyptiin ja Sudaniin.

Vetinen ruutitynnyri

Eukalyptuksen myyntiä tien varressa.

Stiglitz alkoi tukea Zenawia. Maailmanpankki
ja IFM olivat katkerassa riidassa vuonna 1997.
Tilanne kärjistyi, ja lopulta IMF kielsi Etiopian
luotottamisen samaan aikaan, kun Maailmanpankki teki juuri sitä. Rahalaitokset ovat sittemmin lähentyneet toisiaan, ja IMF on pehmentänyt ainakin kielenkäyttöään, mutta esimerkiksi
veteraanitoimittaja ja Etiopian tuntija Peter
Gill on kirjoittanut, että IMF on aiheesta
kireän hiljainen.
Etiopiaa painostetaan vapauttamaan pankkija telesektoriaan. Talouskasvu on seitsemän
vuotta ollut erittäin nopeaa (noin kymmenen
prosenttia vuodessa), ja Zenawi uskoo sen jatkuvan hänen keinoillaan. IMF ei usko. Maailmanpankki toistaiseksi sovittelee ja panostaa
alueelliseen yhteistyöhön.
Zenawi uskoi olevansa sankari myös kotonaan ja järjesti huolimattomasti vaalit 2005. Hätäinen manipulointi synnytti vakavia mellakoita,
kuolleiden ja vangittujen määrästä kiistellään.
Vuoden 2010 vaalit järjestettiin kuin valvottujen
vaalien oppikirjassa: hallitsevan puolueen aktiivit patistettiin liikkeelle pitämään oppositio
aisoissa ilman avointa väkivaltaa isänmaan
etuun ja sujuvaan asioiden hoitoon vedoten.
Ääntenlasku vaati myös teknistä hienosäätöä.
Opposition mielestä Zenawi on diktaattori.
Se syyttää häntä kommunistiksi ja Eritrean
vakoojaksi. Oudolle syytteelle on syynsä.

Marxilaisia ja etnistä kirjoa
Kaksikymmentä vuotta sitten viimeisiä päiviään
tiukan marxilainen Tigren vapautusrintama
TPLF marssi Addis Abebaan ja syrjäytti omaa
marxilaista unelmaansa verisesti toteuttaneen
eversti Mengistun. Eritrealaiset olivat alussa
varustaneet ja kouluttaneet TPLF:n. Itsenäistynyt Eritrea ja Etiopia kävivät rajasodan. Opposi48
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tion mukaan Etiopia voitti sodan mutta
hävisi rauhan.
Oppositio koostuu demokratia-aktivisteista
ja niistä, joille tigreläisten keskeinen asema on
pahin painajainen. Perinteisesti pääosassa ovat
olleet amharat. Heitä on nykyisessä Etiopiassa
30 prosenttia väestöstä, kun tigrejä on seitsemän
prosenttia. Suurin ryhmä ovat oromot 31 prosentin osuudellaan. Heidän pääalueensa liitettiin
monien muiden pienempien kansojen asuttamien
idän ja etelän ohella vanhaan Etiopiaan vasta
keisari Menelik II:n aikana 1890-luvulla.
Kansallisuuksien väliset yhteenotot voivat
kiihtyä. Tilannetta ei paranna vanhojen etiopialaisten rotutietoisuus suhteessa etelään eli
”Afrikkaan” ja kulttuurinen ylemmyydentunne
verrattuna muun muassa lännen somaleihin.

Egyptin riippuvuus Niilistä on ikiaikainen. Nyt
sen kasvanut väestö tarvitsee jokaisen pisaran.
Vedestä 86 prosenttia tulee Etiopian ylängöiltä
alkavasta Sinisestä Niilistä. Ylängöillä sataa,
mutta Etiopia tarvitsee lisää viljelysmaata. Sitä
saa kastelulla.
Viimeksi viime vuonna Zenawi puhui Egyptin
asenteesta tiukasti, jopa aggressiivisesti. Nyt
hän on ilmoittanut, että odottaa Egyptin vaalien
yli, ennen kuin tekee seuraavan siirtonsa.
Maailmanpankilla on Niilin alueen aloite
(Nile Basin Initiative, NBI), jossa Suomikin on
mukana päärahoittajana. NBI pyrkii koko Niilin
alueen vedenkäytön ja talouden kehittämiseen,
sen varmistavaan sopimukseen ja yhteistyöorganisaation. Nyt kuusi yläjuoksun maata on allekirjoittanut sopimuksen, Sudan ja Egypti eivät.
Zenawi voi seuraavaksi ilmoittaa tulkitsevansa
sopimuksen olevan voimassa.
Egypti katsoo, että sillä on laillinen oikeus
kaikkeen käyttämäänsä veteen. Sen tulkinta
pohjaa vanhoihin Egyptin, Sudanin ja Englannin vuonna 1956 solmimiin sopimuksiin. Uusi
sopimus tuomitsee vanhat sopimukset siirtomaavallan jäänteiksi ja tunnustaa yläjuoksun
maiden periaatteelliset oikeudet. Mutta onko
Egyptillä varaa joustaa mistään?
Seuraavat suuret kiistakysymykset kaikkialla
maailmassa liittyvät tavalla tai toisella veteen.
Niilin alueella vesikysymyksiä kärjistävät muun
muassa Sudanin tilanne, paimentolaisten ja
viljelijöiden ristiriidat, mahdollisen öljyrahan
käyttötavat, historialliset oikeudet, väärässä
paikassa oleva Assuanin pato – melkein kaikki
mahdollinen.

Hupeneva maa

Seuraavat
suuret
kiistakysymykset
kaikkialla
maailmassa
liittyvät tavalla
tai toisella veteen.

Niilissä virtaa myös etiopialaisten viljelijöiden
maata. NBI:hin liittyvän Tana-Beles -arviointihankkeen vetäjä Veli Pohjonen esittää pelottavia
lukuja: tasapainotilassa metsän peitossa maata
huuhtoutuu saman verran kuin sitä altapäin rapautuu, tonni hehtaarilta. Tana-Belesin ylämaiden
rinne- ja latvavesi alueilta maata huuhtoutuu
satakertainen määrä.
Eroosion hidastamiseksi viljelijät rakentavat
yhdessä ja yksin pengerryksiä ja yrittävät ohjata
rankkasateiden valumavirtoja. He istuttavat puita. Kaikella tällä pyritään vähentämään huuhtoumaa vaatimattoman tuntuiset kymmenen
prosenttia viidessä vuodessa. Pohjonen lohduttaa, että ylämaan 1 500 metrin paksuisessa kallioperässä riittää kulutettavaa, ja että maatalous ei romahda seuraavassa 25 vuodessa. Sadan
vuoden päästä tilanne voi olla toinen.
Pohjonen piristää myös nimeämällä etiopialaisen talonpojan ekologiseksi ihmeeksi. Vaikka useat asiantuntijat nimeävät lukuisat naudat

Keneltä
pitäisi
sulkea koulu,
koska
rahoitus
ei tule
verovaroista?
Koululaiset kannustavat
eroosiopenkereen rakentamista.

pahimmaksi ongelmaksi, Pohjoseen härkäkyntö
on tehnyt vaikutuksen.
– On totta, että tarvitaan useampi eläin, että
aina olisi härkä kyntämässä, ja että vapaasti
laiduntaessaan ne pahentavat eroosiota. Mutta
nyt ne syövät pelloilla sadonkorjuun jälkeen,
ja muuna aikana niille tuodaan ruoka karjasuojaan – joka yhä useammin on asuinrakennuksen
alakerrassa. Kaikki käytetään hyödyksi peltojen
kasvusta nautojen lantaan. Ruuan tuotanto on
kasvanut ja kasvaa edelleen, hän sanoo.
Ehkä Pohjosen optimismille on katetta. Mutta
hänenkin mielestään toisenlainen katastrofi on
pelottavan lähellä.
Tilojen keskikoko on vain alle hehtaari. Väestö kasvaa edelleen. Painetta on helpotettu jakamalla vanhoja laiduntamiseen käytettyjä yhteismaita. Viljelijät ovat istuttaneet niille eukalyptusta, mutta kohta kaikki on jaettu.
Eukalyptus on kuitenkin aiheuttanut Pohjosen lempi-ihmeen: ainakin toistaiseksi ylämaat
todistettavasti vihertyvät.

Modernisaatiota odotellessa
Aiemmat metsittämisyritykset ovat onnistuneet
huonommin, mutta nyt viljelijä saa usein eukalyptuksesta lisätuloja karjan ja viljan myyntinsä
päälle. Summat ovat pieniä, mutta se merkitsee
edes jotain kaikkein välttämättömimmän lisäksi.
Saapuuko kehitys ajoissa Etiopian syrjäseuduille? Maaseudulla on miljoonittain liikaa
ihmisiä jopa pikkutilojen härkävetoiseen viljelyyn. Myös Etiopian kaupungit ovat pieniä ja
kehittymättömiä. Pieni pudotus tuloissa merkitsee ihmisille suoraa putoamista tilanteeseen,
jossa kaikki on vain ruuan jatkuvaa, kohtalokasta puutetta.
Koska maailma on sellainen, että rahalla on
monta toisiinsa liittyvää elämää, niin pieni hei-

lahdus maailmantalouden virtuaalitodellisuudessa voi olla ylängöllä tappavaa. Juuri tällä
hetkellä eukalyptusta myydään paljon Sudaniin,
mutta raja voi myös sulkeutua. Länsimaissa on
yllin kyllin tarpeettomia rakennustelineitä. Ne
voivat päätyä kehitysapuna Afrikan markkinoille koska tahansa.

Epäluuloa ja uusia ystäviä
Etiopia on kehitysyhteistyön saavutusten ja
ongelmien mallimaa. Onnistumisia on maataloudessa ja lasten peruskoulutuksessa. Ulkopuolisen avun merkityksestä saavutuksille kiistellään jatkuvasti.
Dambisa Moyo on kirjassaan Dead Aid kritisoinut ennen kaikkea Afrikan maiden saamaa
suoraa budjettitukea. Hän väittää sen korruptoivan ja johtavan verotuksen toimimattomuuteen.
Etiopiaan virtaa paljon budjettitukea.
Etiopiassa ei sen oman, pitkän ja vivahteista
tietoisen hallintotradition vuoksi ole paljoakaan
Moyon tarkoittamaa korruptiota. Suora budjettituki ei katoa Moyon osoittamiin aukkoihin,
mutta riippuvainen siitä Etiopia on, varsinkin
köyhimpien alueiden peruspalvelujen jonkinlaisessa ylläpitämisessä. Zenawi ja myös Stiglitz
ovat kysyneet, että keneltä konkreettisesti pitäisi vaikkapa koulu sulkea, koska rahoitus ei tule
verovaroista? Helppoja vastauksia ei ole.
Avun mittavuus on joka tapauksessa merkinnyt sen muodostumista elinkeinoksi ulkomaalaisille auttajille ja heidän etiopialaisille kumppaneilleen. Zenawi on epäluuloinen kentän leveyden vuoksi. Kansalaisjärjestöjen toiminta on
vaikeutunut vähän Venäjän tapaan, ja yhä
useammin paikallinen kumppani on tavalla
tai toisella sidoksissa valtioon.
Zenawi saattaa ajautua samaan tilanteeseen
kuin Mengistu ja viimeinen keisari Haile Selas-

sie ennen häntä: Etiopian todellisuus on niin
monikasvoinen, että sen hallitseminen vie kuin
itsestään kohti keskitettyä vallankäyttöä, sitten
eristymistä ja tuhoa.
Voittoisa TPLF muutti Zenawin johdolla itsensä Addis Abeban porteilla nykyiseksi hallitsevaksi puolueeksi, Etiopian kansanvallankumouksellinen demokraattinen rintama
EPRDF:ksi, siis etiopialaisti itsensä ainakin
sanoissa. Etiopiasta tuli liittovaltio. Nyt federalismi on sivussa, ja kriitikoiden mukaan yhä
harvemmat hallitsevat.
Jotkut maat kuten Ruotsi eivät enää avusta
Etiopiaa muun muassa vuoden 2005 tapahtumien vuoksi.
Avautuminen, yhteyksien lisääntyminen
muuhun maailmaan ja kasvu merkitsevät riskejä, joista Zenawi puhuu myös ymmärrettävästi:
Kuinka käy pientilojen miljoonien ihmisten?
Etiopian HIV-luvut ovat afrikkalaisittain pieniä,
mutta joissakin kaupungeissa ja liikenteen solmukohdissa kasvussa. Etiopialla on myös pitkät
perinteensä, joihin kuluu epäluulo ulkomaita
kohtaan.
On toinen, paljon suurempi maa, jolla on
pitkä historia ja itsetuntoiset traditiot. Senkin
hallitsijat perustavat valtaannousunsa oikeutuksen talonpoikaiseen vallankumouksellisuuteen,
johon vielä jokin aika sitten kuului marxilainen
retoriikka ja kertomukset sissisodan sankariteoista. Tämä maa on Kiina, joka näkyy Afrikassa yhä enemmän.
Samojen traditioiden Etiopia ja Kiina suunnittelevat päivää, jolloin sääntöjä tarkistetaan.

Jarko Tirkkonen on historiaan perehtynyt toimittaja.
Kuvat: Tapani Niemi
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Li T’ien-p’ei protestoi metrorakennustöiden aiheuttamia
vaurioita kaupungintalolla.

EI
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minun
sairaalani
pihalle

Taipei

Taiwanissa Loshengin leprasairaalan
asukkaat ovat ylpeitä kodistaan. Taru
Salmenkari tutustui sairaalaan, jonka
potilaat taistelevat kotinsa puolesta
kaupungin rakennushanketta vastaan.

C

hou Fu-tzu laulaa vanhanaikaista
sävelmää, jollaiset olivat muotia silloin, kun hänet suljettiin Loshengin
leprasairaalaan. Itse laadituissa sanoituksissa ihastellaan sairaala-alueen luontoa ja raikasta ilmaa, jotka
Chou Fu-tzun mukaan tekevät aina vaikutuksen
meihin vierailijoihin.
Japanilainen siirtomaahallinto perusti Loshengin leprasairaalan Taiwaniin Taipein kaupungin
ulkopuolelle vuonna 1929. Sairaala suunniteltiin ajan hygienianormien mukaan keskitysleirimäiseksi.
Sairaat eristettiin omalle alueelleen, jonne tullessaan henkilökunnan oli pukeuduttava suojavarusteisiin. Poistuessaan heidät desinfioitiin.
Lähes kaikki potilaat yrittivät jossain vaiheessa paeta. Pakoyrityksistä ja muista rikkeistä rangaistuksena oli eristysselliä. Potilaita alistettiin
myös pakkotyöhön, lääketieteellisiin kokeiluihin
ja sterilointiin. Näistä ihmisoikeusloukkauksista
potilaat vaativat nyt korvausta.
Potilaiden pienyhteisö hoiti sisäisiä asioitaan
pitkälle itse. He edustivat kaikkia ammattiryhmiä entisistä poliiseista lääkäreihin ja partureihin. Potilaat rakensivat alueelle niin buddhalaisen temppelin kuin osuustoimintakaupan.
Sairaiden pakkoeristäminen jatkui myös siirtomaahallinnon päättymisen jälkeen. Käytännöstä luovuttiin vasta, kun tautiin löytyi uusi
tehokas lääkitys, ja Maailman terveysjärjestö
totesi, ettei lepra, virallisemmalta nimeltään
Hansenin tauti, olekaan herkästi tarttuva tauti.

Eristetyille tämä oli hämmentävä ja vihastuttava
uutinen. Vaikka pakkoeristys loppui, useimpien
potilaiden siteet sukulaisiin ja ulkomaailmaan
olivat sen aikana katkenneet.
Eristys teki monista potilaista sisäänpäinkääntyneitä. He eivät olleet tottuneet julkiseen
esiintymiseen, mutta Loshengin potilasliikkeessä siitä tuli keskeinen taito, jota tarvittiin sekä
viranomaisten kanssa kommunikoitaessa että
mielenosoituksissa ja liikkeen sisäisissä demokraattisissa kokouksissa.
Seitsemän vuotta sitten paikallishallitus teki
suunnitelman metrolinjan rakentamisesta. Junavarikolle alettiin etsiä paikkaa valtion mailta.
Ensimmäisen sijaintivaihtoehdon kohdalla maapinnan tasaisuus olisi ollut rakennustöille otollinen, mutta vaihtoehdosta luovuttiin, kun alueelle asettuneiden luvattomien tehtaiden häätämisen pelättiin synnyttävän vastarintaa. Hallitus
päätyi rakentamaan varikon Loshengiin, mistä
vastarintaa ei odotettu.
Loshengin potilaat päättivät kuitenkin jäädä.

Vastarinta rakentuu
Leprasairaalan asukkaat olivat kääntyneet viranomaisten puoleen lukuisia kertoja jo ennen
Losheng-liikkeen syntyä. He olivat vaatineet kodikseen muodostuneen sairaalan säilyttämistä tai
vähintäänkin kunnollisia asuntoja korvaukseksi
sairaalan menetyksestä. Vetoomukset eivät tuottaneet tulosta. Hallitus tarjosi tilalle vain sairaalahuoneita, joihin ei saanut tuoda omia tavaroita.

Loshengin suojeluliike syntyi, kun joukko
ulkopuolisia asiantuntijoita, opiskelijoita ja
aktivisteja liittyi taisteluun. Heidän verkostojensa ansiosta liikkeen onnistui luoda yhteyksiä
mediaan, yliopistokampuksille, yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja asiantuntijoihin. Osallistujien
kirjava tausta väritti liikkeen tavoitteita myös
laajemmin. Mukaan liittyi muun muassa lääketieteiden, sosiaalityön, lakitieteiden ja tiedotusopin opiskelijoita sekä arkkitehtejä ja kokeneita
asukas- ja ympäristöaktivisteja.
Kodin puolustamisena alkanut taistelu linkittyi nyt laajemmin potilasoikeuksiin ja perinnearkkitehtuurin suojeluun. Loshengin tiloissa on
esillä viirejä kansainvälisen leprapotilasliikkeen
kokouksista sekä kuvia potilaiden tutustumismatkoista entistettyihin suojelukohteisiin. Käyntini aikoihin liikkeen johtohahmo Li T’ien-p’ei
oli juuri lähdössä kokoukseen Koreaan pohtimaan, millaisia muistoja ikivanhasta mutta katoamassa olevasta taudista pitää säilyttää.
Loshengiläiset ovat solmineet yhteistyösuhteita
myös muihin häätöjä vastustaviin liikkeisiin. He
esiintyvät usein yhdessä violettipaitaisten sanyiyhteisön mielenosoittajien kanssa. Tämän alkuperäisyhteisön Taipeihin muuttaneet jäsenet puolustavat laittomasti rakennettuja asutuksiaan häätöuhan edessä. Loshengiläiset osallistuvat myös
muiden Japanin miehityshallinnon mielivallasta
kärsineiden ryhmien kuten sotilaiden seksiorjiksi
pakotettujen lohtunaisten protesteihin.
Losheng-liike ei ole enää näkymätön. Suurimpiin Losheng-mielenosoituksiin on osallistunut
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Rauhaa,
vehreyttä ja
yhteisöllisyyttä

Teehetki Huang Wen-changin pihalla.

7 000 ihmistä ja satakunta järjestöä. Myös taiteilijat ovat tehneet Loshengiä tunnetuksi. Sairaalan tiloissa järjestetään tanssiesityksiä ja marginaaliryhmien kanssa musiikkia tekevä Mustakäsi-Nakasi on äänittänyt loshengiläisten tarinoita levylle.

Näennäissuojelua
Vastarinnan ja sen saaman julkisuuden ansiosta
hallitus ilmoitti lopulta suojelevansa Loshengin
potilaiden asuinalueen. Metrovarikko päätettiin
rakentaa asuinalueen viereen. Taiwanilaisessa
politiikassa kuvio on tavanomainen. Hallituksella on tapana vastata laajaa julkisuutta saaneisiin vaatimuksiin manipuloidakseen mielipidemittauksia eikä ratkaistakseen itse ongelmia.
Loshengin vierailun aikana käy ilmi, ettei suojelutoimenpiteisiin ole tarkoituskaan ryhtyä. Suojeltavien rakennusten läheisyydessä ei sallittaisi
räjäytyksiä, jotka aiheuttaisivat sortumavaaran.
Metrovarikkotyömaata lähimmät rakennukset
on tuettu metallikehikoilla, joiden tarkoituksena
on estää niitä sortumasta räjäytystöiden aikana.
Räjäytysten seurauksena Loshengin buddhalaistemppelin lattiaan on kuitenkin ilmestynyt
sentin levyisiä halkeamia. Kun asukkaiden turvallisuudesta huolestunut Losheng-liike vaati
halkeamien korjausta, kaupunginhallitus ilmoit52
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ti, ettei toimiin ryhdytä, ennen kuin metrovarikon räjäytystyöt ovat ohi.
Liike on kokenut myös painostusta. Kun vierailin Loshengissä ensimmäistä kertaa, pidimme
kokouksen pimeässä. Yhteistiloista oli katkaistu
sähköt, jotta potilasliikkeen olisi vaikeampi järjestää yleisötilaisuuksia.
Potilaat pelkäävät, että hoitoa annetaan tulevaisuudessa ainoastaan uudessa laitosmaisessa
sairaalassa, jonne sairaalan hoitajat ja lääkärit
on pääosin siirretty. Uudessa sairaalassa liikuntamahdollisuudet ja virikkeet ovat kuitenkin vähäisiä, ja moni sinne siirretty on jo kuollut. Viimeisen viiden vuoden aikana kolmasosa loshengiläisistä eli yli 150 potilasta on menehtynyt.
Tämä kertoo paitsi potilaiden ikärakenteesta
myös stressistä ja ympäristön muutoksesta.
Onkin ilmeistä, että alueen muodollisen suojelun taannut hallitus odottaa todellisuudessa
potilaiden kuolevan tai lähtevän pois. Tällöin
alue saataisiin muuhun käyttöön, sillä Loshengin rakennussuojeluun käytetyt pykälät voidaan
kumota seurauksetta.

Taru Salmenkari on Helsingin yliopiston Itä-Aasian
tutkimuksen dosentti.
Kuvat: Taru Salmenkari

Vierailujeni perusteella ei ole vaikea
ymmärtää, miksi potilaat haluavat jäädä
Loshengiin. Huang Wen-chang on
kutsunut minut luokseen teelle. Istumme
rivitalon pihalla auringolta suojaavien
puiden varjossa. Koira on siirtynyt
puun alle nukkumaan. Puiden oksilla
on oravia, ja eräs ystävä on parhaillaan
käymässä. Toinen asukas esittelee
ruukkukasvejaan, joiden hän vitsailee
olevan palkinnon arvoisia.
Losheng on edelleen kaunis, mutta
asukkaiden kertoman mukaan se ei ole
enää yhtä kaunis kuin ennen varikkotyömaan pystyttämistä. Alueella on
pensaittain värikkäitä kukkia ja paljon
puita. Vaikka sairaala sijaitsee rinteellä,
siellä pystyy liikkumaan itsenäisesti
myös pyörätuolilla. Eristyksen vuosikymmenten aikana kaupunki on levittäytynyt
aivan sairaalan portin taakse. Vilkkaan ja
äänekkään metropolin keskellä Losheng
vaikuttaa rauhallisen elämänmenon ja
luonnonläheisyyden saarekkeelta.
Losheng-liikkeen aktivistit ovat
tuoneet alueelle uudenlaista toimintaa
kuten taidetapahtumia ja ohjelmaa lähiseudun lapsille. Toiminnallaan he ovat
pyrkineet lisäämään liikkeen näkyvyyttä
ja alueen kävijämääriä. Nämä pyrkimykset ovat vaatineet yhteensovittamista
asukkaiden toiveiden kanssa, sillä vanheneva sukupolvi kaipaa yksityisyyttä, ja
heikkenevä terveys vaatii lepoa. Erilaisia
näkökulmia on kuitenkin ollut mahdollista sovittaa yhteen, kun päätöksistä on
sovittu yhdessä.
Lopulta myös loshengilaiset pitävät
järjestetyistä tapahtumista. Vierailuni aikana näemme korealaisen tanssiryhmän
esityksen, joka kirvoittaa asukkailta paitsi kehuja tekniikasta ja lepran oireiden
uskottavasta esittämisestä myös laulun,
jolla he vastavuoroisesti esittelevät
ulkomaisille vierailleen taiwanilaista
kulttuuria.

Susanna Kuparinen

Kirjoittaja on
Voima-lehden
toimituspäällikkö
ja teatteriohjaaja.

TAIDE

herättäköön keskiluokan
SUOMI

on edustuksellinen demokratia, ja maailman
mittakaavassa toimiva sellainen. Silti meikäläisessä mentaliteetissa on omat kummallisuutensa.
Yksi kehityskulku, jota on uutisoitu kiitettävästi, mutta
syy-seuraussuhteita jäljittämättä, on tuloerojen kasvu. Jopa
OECD, joka on harjoittamallaan politiikalla EU:n ohella yksi syypäistä tuloerojen kasvuun, on ollut huolissaan Suomen
kehityksestä.
Järjestön johtaja Angel Gurria varoitteli
Suomea jo vuonna 2008 astumisesta vaaralliselle tielle, jolla on väistämättömiä
sosiaalisia ja poliittisia seurauksia. Reilu
vuosi sitten julkaistussa maaraportissa
OECD toteaa lisääntyvän eriarvoisuuden
olevan uhka koko suomalaiselle hyvinvointimallille.
Suomalainen hyvinvointimalli on luonut yhteiskunnan, jossa kolme neljäsosaa
suomalaisista kuuluu keskiluokkaan. Yksi
neljäsosa on tipahtanut mutakuoppaan, ja
näiden köyhien keskuuteen on muodostumassa vielä alempi luokka, kurjalisto.
Eduskunta-näytelmän ensimmäinen osa
käsitteli tuloerojen kasvua joulukuussa hyväksytyn Lex Soininvaaraksi nimetyn lain
kautta. Laki leikkaa työstä tai koulutuksesta kieltäytyvien nuorten toimeentulotukea
2 0 – 40 prosentilla.
Tämä kaikki on tapahtunut meidän, keskiluokan, mandaatillamme. Me olemme vuodesta toiseen
äänestäneet eduskuntaan joukon ihmisiä, jotka ovat tehneet
politiikkaa, joka on kasvattanut eriarvoistumista Suomessa.

Esityksen toinen osa käsitteli korruptiota ja harmaata taloutta. Halusimme osoittaa puheiden ja tekojen välisen ristiriidan,
osoittaa sen, että kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta Suomessa tehdään julmaa politiikkaa, joka kurittaa kaikkein
kurjimpia. Samaan aikaan hyväosaisia koskeva lainsäädäntö
pelaa aivan eri ehdoilla.
Kun perusturvassa on reikä, joka mahdollistaa karenssin kiertämisen, se tukitaan. Kun sijoitustoimintaa koskevassa lainsäädännössä on
reikä, joka mahdollistaa sijoittajien veronkierron, sitä laajennetaan.
Kaksi moraalia, kahdet säännöt. Varallisuus
ja status määrittelevät sen, kumpaa säännöstöä
kohdallasi sovelletaan.
Ei ole kenenkään etu, että maassa on kurjalisto. Se lisää turvattomuutta, pelkoa, ja syrjäyttää potentiaalisia veronmaksajia. Eskaloituessaan se lisää yhteiskunnallista levottomuutta.
Ei ole kenenkään etu, että valtiovarainministeriö ja päättäjät kieltäytyvät puuttumasta tehokkaasti harmaan talouden rakenteisiin, ja antavat sijoittajien kiertää veroja. “Se rapauttaa yhteiskunnan moraalia”, kuten eräs talousrikospoliisi sanoi haastattelussa, jonka teimme esitystä varten.

Kaksi moraalia,
kahdet säännöt.
Varallisuus
ja status
määrittelevät
sen, kumpaa
säännöstöä
kohdallasi
sovelletaan.

MITEN

teatterin keinoin voi puuttua yhteiskunnan
epäkohtiin?
Ensiksikin keskiluokka käy teatterissa. Sama keskiluokka,
joka tekee köyhyysruttouutisia, seuraa niitä tai tuottaa kyseiset uutiset harjoittamallaan politiikalla. Nämä ihmiset ovat
yhteiskunnan avainpaikoilla, ja teatterissa voi vaikuttaa juuri heihin. Teatteri on kokemuksellista, ja se mahdollistaa laajemman läpileikkauksen kuin lehtiartikkeli.
Tosin täytyy sanoa, että Eduskuntaa on käynyt katsomassa harva päivänpolitiikkaan osallistuva poliitikko. Esitystä ei
ole tehty heille vaan meille muille.
Eräs esityksen tärkeimmistä lähtökohdista oli se, että viestiä ei pehmennetä, että sitä ei halua tulla katsomaan vaikkapa
Iiro Viinanen, tai jos tulisikin, hän ei hymyile väliajalla
kuohuviiniä juodessaan.

SUOMALAINEN

media on epäonnistunut vastuullisten
saattamisesta tilille. Keskiluokkainen toimittajakunta suhtautuu toverillisesti keskiluokkaisiin
poliitikkoihin, joita saman yhteiskuntaluokan äänestäjät
vuodesta toiseen äänestävät vanhasta tottumuksesta.
Ydin-lehden päätoimittaja Arja Alho johti vuonna 1996
perustettua kannustinloukkutyöryhmää. Ryhmä aloitti lamanjälkeisen kieroutuneen politiikan, jossa huono-osaisuus nähtiin velttoutena, eikä rakenteiden tuottamana ja terveydenhuollon rapautumisen aiheuttamana sivuuttamisena.
Ei tämä työryhmä eikä yksikään sen jälkeen, suurista puolueista puhumattakaan, ole vaatinut suomalaisen perusturvan palauttamista takaisin pohjoismaiselle tasolle.
Lopultakin halusimme hieroa keskiluokkaisen yleisömme
tajuntaan sen, että niin kauan kuin annamme yhteiskunnan
toimia kaksilla eri säännöillä, kaikki kärsivät. Vaikka esitystä
on syytetty raakuudesta ja armottomuudesta, lopultakin halusimme käsitellä asioita, jotka yhdistävät suomalaisten ehdotonta enemmistöä. Ja nimetä ne, jotka kantavat poliittisen vastuun.
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RUOKA-

PELIN
pyörteissä
Kansainvälinen
pienviljelijäliike
La Via Campesina on
rantautunut Suomeen.
Tiina Valjanen haastatteli
hankkeen puuhamies
Jukka Lassilaa, jonka
näkemykset maatalouden
tilasta ovat synkkiä

Y

K:n maatalousjärjestö FAO:n
mukaan maailman elintarvikehinnat
ovat nyt korkeimmillaan kymmeniin
vuosiin. Maailmanpankki ja Yhdysvaltojen maatalousministeriö puolestaan todistelevat, että osalla maailman viljelijöistä menee hintojen nousun
ansiosta paremmin kuin ennen.
Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn Yhdistyksen ESVY ry:n puheenjohtaja Jukka Lassila ei ole väitteistä vakuuttunut. Luomuviljelijänä ja Luomuliiton varapuheenjohtajana hänellä
on omakohtaista kokemusta maatalousmarkkinoista: kuluttajahintojen kallistuminen näkyy
yhä vähemmän varsinaisissa tuottajahinnoissa.
Sen sijaan tuotantokustannukset ovat kasvaneet.
Viljelijän näkökulmasta hintakysymys on moniulotteinen. Pienviljelijöiden etua maailmanlaajuisesti ajava Via Campesina -liike on jo vuosia
vaatinut elintarvikehintojen nostamista tasolle,
joka vastaisi ruoan tuotantokustannuksia.
Kritiikin kohteena ovat olleet maatalouden
tukijärjestelmät ja kansainvälinen agribisnes,
joiden tukijat ovat tarjonneet halpoja agrifoodmarkkinoita aukottomana ratkaisuna ruokaturvakysymyksiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Heidän mukaansa halpa ruoka hyödyttää
ensisijaisesti köyhää kuluttajaa. Tukijärjestelmien ja argibisneksen puolestapuhujat eivät ota
54
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huomioon, että puolet maailman nälkäänäkevistä
on ruoantuottajia.
Via Campesina lähestyy maailman ruokaturvallisuuskysymystä toiselta suunnalta. Liike
vaatii alueellisen ruokaomavaraisuuden turvaamista ja paikallisen päätäntävallan palauttamista
viljelijöille tuotantoprosesseja koskevissa kysymyksissä. Lassila on nykyisin aitiopaikalla viljelijöiden globaalissa edunvalvonnassa, kun
ESVY hyväksyttiin Via Campesinan jäsenjärjestöksi tämän vuoden helmikuussa.
– Viljelijöiden pitäisi maailmanlaajuisesti
ymmärtää, että ongelmat ovat kaikkialla samat.
Yhteisenä vihollisena ovat globaalit markkinat,
joita on muutettava, Lassila linjaa.

Viljelijät tukijärjestelmän
ikeessä
Maailmanlaajuisesti maaseutuväestön liikkeitä
on syntynyt sitä mukaan, kun viljelijäyhteisöt
ovat menettäneet maitaan yritysvaltauksien ja
poliittisten tapahtumien vuoksi. Euroopassa
suurtuotantoa suosiva tukibyrokratia on kolikon
toinen puoli.
Lassilan mukaan Euroopan unioni on tehnyt
viljelijän aseman tukalaksi Suomessa:
– Viljelijöitä vaivaa pelko koko homman kaatumisesta. Tukien ehdot ovat niin monimutkai-

sia, ettei niitä kykene noudattamaan kukaan.
Lassilan mielestä suomalainen maatalous on
ollut alennustilassa EU:hun liittymisestä lähtien.
Vaihtoehdoista ei ole keskusteltu. Viljelijälle niitä on nykyisin kaksi: tukijärjestelmälle alistuminen tai ammatinvaihto.
– Tuet pitävät hintoja matalalla niin, ettei
kannattavaa tuotantoa saavuteta missään. Vielä
vuonna 1994 maatilojen tuloista 80 prosenttia
muodostui myyntituloista. Nykyisin maataloustukia maksetaan kaksi miljardia, kun ruoasta

Viljelijöiden pitäisi
maailmanlaajuisesti
ymmärtää, että
ongelmat ovat
kaikkialla samat.

Mosambikin presidentti Armando
Guebuza osallistui Via Campesinan
neljännesvuosittain pidettäviin
avajaisiin pääkaupunki Maputon
liepeillä vuonna 2008. Kuvassa myös
liikkeen indonesialainen puheenjohtaja
Henry Saragih.

Mikä Via
Campesina?
Kansainvälinen viljelijöitä edustava ryhmä
perusti liikkeen vuonna 1993 Belgian
Monsissa.
Liikkeellä on nykyisin yhteensä 150 jäsenjärjestöä 70 maasta.

Maan lisäämisestä
on tullut viljelijöiden
ainoa keino
säilyttää tulotasonsa
ennallaan.

Maailman suurimpana kansalaisjärjestönä
se edustaa noin 200 miljoonaa pienviljelijää,
maatonta, alkuperäisasukasta ja maatyöläistä Afrikasta, Aasiasta, Euroopasta ja
molemmista Amerikoista.
Via Campesina nimittää itseään autonomiseksi, pluralistiseksi ja monikulttuuriseksi
liikkeeksi, minkä vuoksi se sanoutuu irti
kaikista puoluepoliittisista ja taloudellisista
kytköksistä.
Järjestö lanseerasi ruokaomavaraisuuden
termin vuonna 1996 YK:n Maailman ruokakokouksessa (World Food Summit).
Ruokaomavaraisuudella tähdätään paikalliseen ruokatuotantoon, luonnonvarojen
hallintaan ja ympäristönsuojeluun.

MIKKO SAULI

maksetaan kaksi miljardia.
Pienviljelijän asemaa on Lassilan mukaan
vaikeuttanut ahdas kansallinen tulkinta EU:n
yhteisestä maatalouspolitiikasta, joka jäljittelee
Maailmankauppajärjestö WTO:n ajamaa markkina- ja vientisuuntautunutta linjaa.
– Suomalaiset tilakoot ovat kaksinkertaistuneet EU-jäsenyyden aikana samaan aikaan, kun
maatalouden tuottavuus on laskenut 25 prosenttia. Tukijärjestelmä hyödyttää elintarviketeollisuutta. Viljelijälle siitä on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä.
Lassila kertoo, että tukijärjestelmä on johtanut vuokramaiden hinnan nousuun viljelyn
kannattavuudesta riippumatta. Maan lisäämisestä on tullut viljelijöiden ainoa keino säilyttää
tulotasonsa ennallaan. Vuodesta 2006 lähtien
EU:n suoria tilatukia on maksettu peltoalan ja
tukioikeuksien mukaan. Järjestelyllä korvattiin
aiemmat tuotantoon sidotut tuet.
Suomalaisen maaseudun lamaannuksesta
Lassila ei kuitenkaan syyttäisi yksin EU:ta. Hän
huomauttaa, etteivät tilakoot ole kasvaneet samaan tahtiin esimerkiksi Itävallassa, jossa on
panostettu enemmän perheviljelyiden säilyttämiseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon.
Maatalouskeskustelun visiottomuudesta
puhuttaessa Lassilan kritiikki kohdistuu Keskustan ja teollisuuden sananvaltaan Maa- ja metsä-

taloustuottajain Keskusliitto MTK:n sisällä.
Valtakytkökset pitävät etujärjestön hiljaisena.
– Suomessa MTK:lla on viimeinen sana maatalouspolitiikassa. Muualla Euroopassa vastapainona on joku toinen ammattijärjestö.

Monenlaista luomua
Luonnonmukaisen viljelyn kohdalla MTK:n
viimeinen sana on Lassilan mukaan ollut jyrkkä
ei. Suomalainen ruoka on järjestön mielestä niin
”puhdasta lähiruokaa”, ettei luomua enää tarvita.
Luomua on Lassilan mielestä useampaa laatua:
– Luomun perusajatuksissa on paljon hyvää.
Se on kuitenkin lähtenyt osaksi kansainvälistä
agribisnestä. Tilat toimivat teollisuusmaisesti
mutta tietyn sertifikaatin alla. Ei riitä, että
tuotanto on luomua. Luonnonmukaisuus pitäisi
nähdä isompana kysymyksenä.
Lassila näkee, että maatilaa tulisi tarkastella
ekologisena kokonaisuutena. Suomalainen ruoka kyettäisiin tuottamaan nykyistä pienemmällä
energiakulutuksella ja puolet pienemmällä hehtaarialalla, jos maatiloilla siirryttäisiin monipuolisempaan kasviviljelyyn ja hajautettuun energiatuotantoon. Liikatuotantoa ylläpitävä monokulttuurinen viljelymalli jää tuottavuudessa
pienviljelymallin jalkoihin.
Via Campesina katsoo, että lähituotantomalli

suojaisi viljelijöitä hintojen heilahteluilta ja tukisi alueellista ruokaturvaa. Maatilojen välisessä
suorassa kaupassa ja kiinteähintaisissa sopimuksissa olisi huomattavasti parantamisen varaa.
Suunta on viime aikoina ollut päinvastainen:
– Viljelijöitä yritetään nyt saada mukaan
markkinoille ja sitomaan hintansa futuureihin.
Tämän jälkeen on enää vaikea kritisoida järjestelmää, Lassilla kertoo.
Johdannaiskauppa puskee myös pientilallisten arkeen. Mukaan pääsee rekkakuormallisella viljaa. Lassila katsoo, että viljelijöiden edunvalvonta häiriintyy, kun futuuriin sidotun sadon
myymisellä tehdään voittoa markkinahinnan
laskiessa. Häiriötä johdannaiskauppa aiheuttaa
myös elintarvikehinnoille, jotka nykyisellään
jatkavat nousuaan. Maailmalla puhutaan jo
uudesta ruokakriisistä.
Lassila kaipaa muutosta markkinavetoiseen
ajatteluun. Hän tarkastelee maailman ruokaturvan ongelmia keinottelutalouden rakenteellisena kysymyksenä.
– Ruokaa ei nähdä perusoikeutena. Ongelmana ei ole ruoan määrä vaan se, että sillä pelataan,
hän summaa.

Tiina Valjanen
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”Minä olen Kalle Kuula ja teille laulelen. Minä
olen Kalle Kuula ja rauhaa rakastan.”

Pitääkin olla

TOSI TORVI,

että tekee vaan niinkun
joku muu määrää”

Puolustusvoimain lastennäytelmässä pieni Aliisa oppii
nyrkkien käyttämisen sijaan tottelemaan. Eekku Aromaa
kävi katsastamassa puolustusvoimien kasvatustaidot.

K

aartin soittokunnasta lähtenyt Kenraali Basso on lapsille tarkoitettu
musiikkipitoinen lastennäytelmä,
jossa Aliisa-tyttö tutustuu puolustusvoimiin ja puolustusvoimien eri
aselajeihin. Puolustusvoimain oma
tiedote sanoo näytelmästä, että se on ”laulunäytelmä, joka välittää sanomaa rauhan ja
sovun säilymisen tärkeydestä”.
Näytelmän esitykset alkoivat tammikuussa
helsinkiläisiltä alakouluilta, ja sen jälkeen näytelmää on esitetty maaliskuussa Turussa, minne
vanhemmat saattoivat tuoda lapsensa näytelmää
katsomaan. Näytelmän jatko on vielä osittain
auki, mutta pääroolin esittäjä Eeva Putro kertoo, että näytelmää esitetään Suokki-festivaaleilla kesäkuussa Helsingissä ja mahdollisesti myös
koulukierroksella syksyllä.
Turun Sigyn-saliin näytelmää seuraamaan on
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saapunut joukko lapsiperheitä, useimmat lapset
näyttävät olevan selvästi 7 –10 vuoden suositusikää nuorempia, mutta se ei heidän innostustaan
vähennä. Näytelmän aikana monet lapset näyttävät imeytyvän kohti näyttämöä tuoleistaan.
Yleisön ainoa aikuisseurue tanssii penkeissään.

Rauhansanomaa
– Tässä oli ennen sellanen vartija, ja se vartioi
tota armeijaa, näytelmän päähenkilö Aliisa
kertoo.
– Sitten se muutti muualle, ja nyt se mun isin
työpaikka on siellä muualla, ja koti on edelleen
täällä, Aliisa jatkaa. Tästä käynnistyy Kenraali
Basso, jonka alkupuolella Aliisa nukahtaa ja päätyy unimatkalle hassunkuriseen varuskuntaan.
Varuskunnassa hän tapaa joukon hassuja
hahmoja, jotka opastavat häntä soppatykin anti-

mien saloihin laululla hernekeitto ja pannukakku – sitä myös syö teräsmies ja lusikka-haarukka-yhdistelmä mallia SA-INT 47. Erinomainen
ase taistelussa nälkää vastaan.
Näytelmän alussa Aliisa on nyrkit avuksi helposti ottava kolmasluokkalainen kimaltavissa
kengissä, vaaleanpunaisessa takissa ja raitasukissa. Näytelmän edetessä Aliisa alistuu armeijan komennolle, huomaa sen hauskaksi ja ryhtyykin pohtimaan:
– Jos mä joskus tekisin niin kuin käsketään
enkä aina ihan toisinpäin.
Tämän Eeva Putro näkeekin näytelmän rauhansanoman ytimeksi. Rauha lähtee hänen mukaansa aina yksilöstä ja näytelmässä Aliisa oppii nyrkkien nostamisen sijaan tottelemaan.
– Tämä on armeijamaailma, onhan se osa
elämää, ja tässä on tämä lapsen näkökulma armeijaan. Samalla lapset oppivat, että ketään ei

Ansiokkaan
irvokasta
Kenraali Basso näyttää ja kuulostaa uskottavasti musiikkinäytelmältä, sen lastenteatterillisia ansioita ei voi kiistää. Musiikkia on paljon;
ja sävelet ja sanoitukset ovat tarttuvia ja esiintyjät näyttävät nauttivan esiintymisestä ja ovat
siinä hyviä. Jotain epäilyttävää tässä silti on.
Tuntuu hurjalta, että Suomessa puolustusvoimat voi tehdä lastenteatteria, jonka
tarkoitus näyttää olevan saada armeijan arki
näyttämään lapsista houkuttelevalta. Ja vielä
sekin, että sitä esitetään kouluissa lapsille,
kysymättä heidän vanhemmiltaan mitään.
Vaikka Puolustusvoimista sanotaan, että
näytelmän tarkoitus on kertoa rauhan ja sovun säilyttämisen tärkeydestä, tuntuu irvokkaalta, että tämän opettaminen lapsille voisi
olla puolustusvoimien soittokunnan tehtävä.
Näytelmää katsomalla tämä ei tunnu jäävän
päällimmäiseksi mieleen vaan ennemmin
näytelmässä esitellyt erilaiset aselajit, jotka
esitelläänkin kukin erikseen.
Itselleni jää enemmän hämmentynyt kuin
vaikuttunut olo teoksesta, tarttuvista lauluista
huolimatta, tai ehkä juuri niiden vuoksi.

Kenraali Basso
ei ole rambotarina.

saa vahingoittaa ja ketään ei saa osoittaa aseella. Armeijassa oppii vastuullisuutta ja vastuullista aseiden käsittelyä.
Putro näkee Kenraali Basson kulttuurityönä.
Ajatus lähti siitä, että Kaartin soittokunnassa
työskentelevä muusikko sävelsi laulut, ja hän
halusi sitten tehdä siitä näytelmän. Hänestä on
outoa, että näytelmä oli uutisissa rinnastettu siihen, että armeijalla on ongelmia. Näytelmässä
on hänen mukaansa kysymys siitä, että muusikot haluavat tehdä omaa työtään, siis työtä, jota
he osaavat, ja se on arvokasta kulttuuria.

Odotuksia parempi
Hauska Kenraali Basson armeija onkin, sillä
siellä kivääriä voi soittaa, hävittäjät, risteilijät
merta partioivat ja ilmavoimien kanssa pääsee
lentämään taivaalla ja laulamaan iloisia lauluja.

Sissit esitellään laulavina ja hiipivinä hahmoina, jotka karkottavat vihollisen pakosalle jo
ihan pelkällä olemassaolollaan, tai ehkä hiipimällä. Intin sissit hiljaa hiipii, niin et kuule ääntäkään. Vihollisen syytä on jo pakoon pötkiä.
Näytelmän laulut säveltänyt kapteeni Timo
Forsström kertoo, että ajatus näytelmään syntyi siitä, että soittokuntien normaalitoimintaan
kuuluu käydä kouluissa esiintymässä ja kuten
poliisien koulukäynneissä valistetaan liikenteestä, hekin puolustusvoimain soittokuntana haluavat tehdä myös valistustyötä kouluissa.
– Ei se nyt rauhankasvatusta varsinaisesti ole,
mutta jonkinlaista, no ajatuksia herättävää, vähän kuten palokunta, kun sammuttaa tulipaloja, mutta sen lisäksi ne kertoo, että on tärkeätä
vaihtaa palovaroittimeen patterit.
– Kenraali Basso ei ole rambotarina, siinä ei
ole suuria sotasankareita.

Näytelmän jälkeen ehkä innokkaimmat Kenraali Basson fanit, serkukset Saara, 10 ja Saana 6, kertovat, että he käyvät usein teatterissa,
ja tämä Kenraali Basso oli paljon parempi, kuin
mitä he olivat odottaneet. Saara kuvailee Kenraali Bassoa mahtavaksi, Saana kivaksi. Molempien suosikkihahmo oli möreä-ääninen Kenraali
Basso, ja toisena suosikkina he mainitsevat
Kalle Kuulan, julmannäköisen mutta hauskan
tykinkuulan, joka laulaa rakastavansa rauhaa.

Eekku Aromaa
Kuvat: Mikko Sauli
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Jussi Lampi

KOVAT JÄTKÄT
elämysklubilla

Räppäri Seppo Lampela ja näyttelijä-muusikko Jussi Lampi
ovat epätodennäköinen parivaljakko. Silti he pyöräyttivät
yhteisen levyn. Mikko Sauli kävi duon ensimmäisellä keikalla
juttelemassa politiikasta ja musiikista.

-K

ale moi, Seppo Lampela tervehtii, kun tapaamme Helsinkiläisen LeBonk –klubin edustalla Yrjönkadun Suomi-korttelissa.
Astumme sisään klubiin.
Tunnelma tuo mieleen ensisijassa jazz-luolan.
Klubin sivuilla puhutaan kaikkia aisteja hemmottelevasta elämysklubista. Outo notkumispaikka imagoltaan ”koville jätkille”.
Lampela aloitti uransa nimellä Steen Christensen. Poliiseja ampuneen tanskalaisrikollisen
nimen ottamisesta seurasi liikaa polemiikkia,
joten taiteilijanimeksi vakiintui Steen1. Toinen
vähemmän käytössä oleva alias on Liekehtivä
sikiö, jolla Lampela julkaisi parodialevyn
Pesismaila ja ananas.
2000-luvun alussa nuoren vihaisen räppärin
tekstit kertoivat todellisuudesta, josta harva
yhteiskunnallisesti valveutunutkaan ihminen
tietää mitään. Lampelan lähiökuvauksia hallitsivat huumeet, väkivalta ja näköalaton epätoivo
asiaankuuluvalla hiphop-uholla maustettuna.
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Lampela vinkkaa muun muassa Rölli- ja
Vares-elokuvista tutun Jussi Lammen paikalle ja haastattelu voi alkaa. Politiikkaa heti kärkeen: miltä vaalit näyttivät?
– Ei tarvitse olla ihan kauheen poliittisesti
valveutunut huomatakseen, että viime aikoina
on mennyt ihan päin vittua. Jengi on jotenkin
tosi tuohtuneita, että kansa on käynyt äänestämässä väärin. Kansa sai just sellaset johtajat
kuin se ansaitseekin. Radiojuontajat, jotka tällaista julistavat, voisivat pitää pienempää meteliä, Lampela lataa.
Järjestelmävastaisuudestaan huolimatta
Lampela oli 1 842 äänellä SKP:n listan sitoutumaton ääniharava edellisissä eduskuntavaaleissa 2007. Nyt sekä Lampela että Lampi ilmoittavat yks kantaan, että olisivat äänestäneet Big
Brother –julkkis Antti Kurhista, koska ”tyyppi,
joka ei osaa kirjoittaa ei voi saada kovin pahaa
tuhoa aikaan”. Molemmat kuitenkin jättivät
äänestämättä.
Perussuomalaisten menestys pistää kaksikon
myös vakavaksi:

– Onhan se niin, että jos Kike Elomaasta tulee kulttuuriministeri, meidän duunit on loppu.
Niillä on agendalla taidemäärärahojen leikkaaminen. Jos taiteilijoiden vapautta ruvetaan rajoittamaan, seuraavaksi poltetaan kirjoja, Lampela pohtii Lammen nyökytellessä vieressä.

”Mitä te oikein meinaatte?”
Levyntekoon parivaljakko päätti lähteä tavattuaan Tuska-festivaalin lavan takana. Tekstit Bensaahan ne pojat tuli hakemaan –levyn kappaleisiin syntyivät sähköpostilla pallottelemalla. Yhteistyö oli monille yllätys.
- Oltiin netin keskustelujen perusteella maailman epätodennäköisin duo. (Radiojuontaja)
Njassa kysyi meiltä Radio Helsingin haastattelussa ”mitäs te pojat oikein meinaatte?”. Juuri
tästä on kyse, Lampi maalailee.
– Lampela ja Lampi – me teemme tällaista
tavaraa.
Omintakeiset biisit eivät helposti istu selkeisiin lokeroihin. Tunnelma levyllä liikkuu suju-

Ei tarvitse olla
ihan kauheen
poliittisesti
valveutunut
huomatakseen,
että viime aikoina
on mennyt ihan
päin vittua.

vasti hiphopista industriaaliin ja poppiin. Lisäksi mukana on toinen levy, jolta samat kappaleet
löytyvät akustisina versiointeina. Jokaiselle
jotakin.
– Kukaan ei vieläkään osaa sanoa, mitä musiikkityyliä levymme on. Haimme todella omaa
saundia. Lopputulos ei ole mikään vahinko,
Lampela kertoo. Hänellä oli levynteon pohjaksi muutamia demoja nauhalla. Niiden ympärille
kokonaisuus lähti rakentumaan.
Molemmat ovat yhteistyöhön tyytyväisiä ja
suunnitteilla on jo toinenkin levy.
– Mutta nyt joutuu vähän aikaa lepuuttamaan. Teen välissä vähän räppiä, koska se
jeesaa mua, Lampela toppuuttelee.
Levystä on tullut hyvää palautetta. Sanat ovat
saaneet erityistä huomiota osakseen.
- Yksi kuvaava kuulijapalaute tuli Tennispallo-biisistä. Kuuntelija oli sitä mieltä, että oli
hauskaa kuulla pitkästä aikaa biisi, jossa on tarina. Tästä tuli todella nasta fiilis. Kaikkiin levyn biiseihin sisältyy tarina, Lampi tunnelmoi.
Pari tuntia myöhemmin kaksikko kipuaa lavalle. Mukana ovat kitaristi Peter Engberg ja
Ira Kaspi. Lampelan ja Lammen musiikki taipuu ketterästi akustisiin sovituksiin. Esiintymisessä on voimaa, jota akustisuus ei karsi pois.
Muiden tekijöiden kappaleitakin kuullaan.
Keikka loppuu karaokebaariyllätykseen, kun nelikko vetäisee Eppu Normaalin ikivihreän Tahroja paperilla –hitin. Jälleen yksi osoitus siitä, että
Lampelasta ja Lammesta on moneen makuun.

Mikko Sauli
Kuvat: Mikko Sauli

Seppo Lampela

Kallista halvalla
Huipputarjous
Ytimen lukijoille
Matti Salminen

YRJÖ KALLISEN
ELÄMÄ & TOTUUS

Opetusneuvos Yrjö Kallisen elämä on Suomen
historian merkillisimpiä. Sisällissodassa neljä
kuolemantuomiota saaneen filosofin ajatukset ovat
nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Sid.

23 €

sis. postikulut
(ovh 30 €)
Tilaukset myynti@intokustannus.fi tai 045 6334495 Mainitse tilauksen yhteydessä “Ydin”

www.intokustannus.fi

Harri Leppänen
GADDAFIN
KUNNAILLA

23 €

sis. postikulut
(ovh 25 €)
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Risto Isomäki
YDINVOIMA
FUKUSHIMAN
JÄLKEEN

15 €

sis. postikulut
(ovh 17 €)

Meri Koivusalo ja Outi
Hakkarainen
TERVEYS KAUPAN

15 €

sis. postikulut
(ovh 17 €)

Sarjassa esitellään välähdyksiä ja ihmisiä Ytimen historiasta.

Ytimen juurilla

P

erheystävämme Manesta Kauppinen
leikkasi kerran viikon Helsingin Sanomat
ja lajitteli ja punnitsi leikkeet kolmessa
nipussa: asiatekstit, kuvat ja ilmoitukset.
Asiatekstit taisivat olla vähäisin pino. Ytimen
näytenumeroa 1966 ei voisi leikata, sillä 40-sivuisessa lehdessä on vain asiaa.
60-luvulla intohimo asioihin oli sama kuin janoisella kamelilla keitaalle tullessaan. Eleettömän
kauniista taitosta vastasi Kai Linnilä. Palkkiona
oli kirjoittamani pirturesepti numeroa kohti.
Koko maailma tulvi päälle, mutta kanavat
olivat kapeat. Mielipidelehtiä oli vähän, tärkeimpänä Ylioppilaslehti, sitten Aikalainen, Tilanne,
Teekkari, Etelä-Suomalainen, Medisiinari,
Parnasso ja Suomalainen Suomi ja päivälehtien
kulttuurisivut.
Ensimmäisessä pääkirjoituksessa todettiin:
”Ytimiä myöten on sadankomitealainen ajattelutapa tahtonut vaikuttaa koko yhteiskuntamme
arvotuksiin ja toimintoihin sodan ja rauhan
kysymyksissä... Ytimestä ei aiota tehdä olevien
kulttuurijulkaisujen toisintoa. Se kiinteyttää alueensa kansainvälisyyteen, ulkopolitiikkaan, turvallisuuteen, rauhan- ja konfliktintutkimukseen,
ihmisen biologisen tulevaisuuden ja tuhon mahdollisuuksiin, kehitysmaihin, YK:hon, aseriisuntaan ja maamme mahdollisuuksiin vaikuttaa pysyvän rauhantilan luomiseen.”
Toimitimme vaimoni Vapun kanssa Medisii-

nari-lehteä 1964 – 65 mukaan lukien sen klassiset aggressio-, seksuaali- ja kuolemanumerot.
Radikaalisuuden takia en päässyt päätoimittajaksi 1966. Ehkäpä tämä oli yksi käytevoimista,
että Ydin tuli perustettua.
Ytimen päärahoittajana olivat kangasniemeläiset potilaat. Lääkäreillä oli siihen aikaan roomalaisilta veronkantajilta lainattu sanonta: menin köyhänä miehenä rikkaaseen maakuntaan,
tulin rikkaana miehenä köyhästä maakunnasta.
Olin juuri valmistunut ja olin elokuun 1966
Kangasniemen kunnanlääkärinä. Kuukausituloni olivat 6 000 markkaa, kun vastaanottoavustajan palkka oli 300 markkaa. Palkkani oli
Ytimen peruspääoma. Sen jälkeen veronmaksajat ovat vastanneet elämäntyylistäni, jota joku
irvileuka on verrannut Ludvig XIV:n tyyliin
pienoiskoossa.
Antti Eskola epäili ohimennen, josko Ydin
olisi saanut rahaa CIA:lta Rauhanpuolustajien
vastapainoksi. Tilannelehti oli saanut. Sadankomitean Suomeen Osmo Apusen kanssa tuonut Kalevi Suomela keksi, että Ytimen taakse
rakennetaan osuuskunta. Osuuden hinta oli 50
markkaa. Sillä tuli lisävaroja. Viranomaiset eivät
– poliittisista syistä – hyväksyneet osuuskuntaa.
Sadankomitealiitto otti julkaisijan roolin. Eero
Taivalsaaren Näköpiiri-lehden osuuskunta aikanaan hyväksyttiin!
Ensipainos oli 800 kappaletta. Arvo Salo totesi

klassisesti: kirjoittakaa suuria ajatuksia, pieniin
lehtiin, pojat! Useimmat meistä ovat jääneetkin
60-lukulaisiksi, pieniksi pojiksi suurin ajatuksin.

Ilkka Taipale on Ytimen perustaja.
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Kaukomaiden karnevaali

Sukupuoli ja väkivalta

MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALI 28. 5.– 29. 5. KAISANIEMEN PUISTO, HELSINKI

SADANKOMITEAN KESÄLEIRI 6. 7. – 10. 7. STEINER-KOULU, VANTAA

Maailma kylässä -festivaali valtaa toukokuiseen tapaansa Kaisaniemen
puiston. Tämän vuoden tähtiesiintyjiksi saapuvat maineikas vapauslaulaja Vusi Mahlasela, senegalilainen afro-hop pioneeri Daara J Family ja
afrobeatin kärkikokoonpano Tony Allen & Jimi Tenor. Mukana menossa
makuja maailmalta, järjestöjä ja kovan luokan esiintyviä artisteja.
Lisätietoja: www.maailmakylassa.fi

Paikallisuutta, yhteistyötä
ja toiminnallisuutta
TAMPEREEN SOSIAALIFOORUMI 1. 6. – 2. 6. TYÖVÄENMUSEO WERSTAS,
FINLAYSONIN ALUE, TAMPERE

Tampereella sosiaalifoorumi on jo vuodesta 2002 alkaen kerännyt yhteen
laajan joukon kansalaisia, järjestöjä ja ryhmiä keskustelemaan ja toimimaan
paremman maailman puolesta. Ohjelmassa on eri järjestöjen ja verkostojen
yhteistyössä järjestämiä keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja.
Lisätietoja: www.tampereensosiaalifoorumi.fi

Rauhan juhlaa
PAX 2011-FESTIVAALIT 2. 7. – 3. 7. ALPPIPUISTO, HELSINKI

Alppipuiston kesän ensimmäinen viikonloppu on rauhan juhlaa. Suomen
Rauhanpuolustajat yhteistyökumppaneineen tarjoaa piknikviikonlopun
aikana leppoisaa yhdessäoloa kirjavan musiikki- ja kulttuuriohjelman
kera, josta nauttii koko perhe.
Lisätietoja: www.rauhanpuolustajat.fi/pax

Mahdollisuuksien torit
Mahdollisuuksien toreja järjestetään usealla eri paikkakunnalla. Kehitysmaaliikkeestä lähtenyt tapahtuma kokoaa paikallisia järjestöjä yhteen ja
sopii erinomaisesti koko perheelle. Tämän vuoden varmistuneita mahdollisuuksien toreja ovat:
Helsinki 28. – 29. 5.
Kuopio 28. 5.
• Tampere 2. 6.
• Jyväskylä 3. 6.
• Pori 16. 7.
• Hämeenlinna 13. – 14. 8.
• Lappeenranta 27. 8.
• Mariehamn 27. 8.
•
•

Lisätietoja ja päivityksiä ohjelmiin:
www.mahdollisuuksientori.fi

62

Numero 2 | 2011

Tämän kesän rauhanleirin teema on sukupuoli ja väkivalta.
Leirin teemaa käsitellään alustusten, vierailujen ja työpajojen
kautta. Leirillä tutustutaan Muun muassa naisten asemaan
konfliktialueilla sekä keskustellaan sukupuolittuneesta väkivallasta ja asevelvollisuudesta sukupuolisen tasa-arvon epäkohtana. Leiri järjestetään hyvien kulkuyhteyksien päässä
Vantaan Steiner -koululla.
Leirillä vierailee asiantuntijoita alustamassa ja ohjelmaan
kuuluu vierailuja leirin teemaan liittyviin kohteisiin.
Lisätietoja: www.sadankomitea.fi/leiri

Anarkismia
Pispalanharjulla
ANARKISTINEN VASTAKULTTUURIFESTIVAALI MUSTA PISPALA
8. 7. – 9. 7. PISPALA, TAMPERE

Kuudetta kertaa järjestettävillä festivaaleilla juhlistetaan
Pispalan elävää vastarintakulttuuria ja haastetaan esivaltaa.
Tapahtumia järjestetään Tampereen Pispalanharjun maisemissa Hirvitalolla, Kurpitsatalolla ja Vastavirta-klubilla.
Luvassa työpajoja, ruokaa ja keikkoja.

Viva la difference
FACES ETNOFESTIVAALI 29. 7. – 31. 7. GUMNÄS, RAASEPORI

Neljättätoista kertaa järjestettävä Faces Etnofestival juhlii
jälleen monikulttuurisuutta luonnonläheisessä Gumnäsissä,
joka sijaitsee Raaseporin kaupunkiin kuuluvassa Pohjan kirkonkylässä. Aiempien vuosien tapaan festivaaleilla nähdään
musiikkia, teatteria, tanssia, runoja, taidetta, työpajoja ja
basaareita. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja: www.faces.fi

Hiroshiman ja Nagasakin
uhreja muistellaan
HIROSHIMA-ILTA 6. 8. KLO 21–22 OOPPERAN AMFI-TEATTERI,
TÖÖLÖNLAHDEN RANTA, HELSINKI

Puhujina ovat Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Cronberg
ja Kirkon ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen. Musiikista vastaa trubaduuri Miika Tervo. Tilaisuuden juontaa Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius.
Ohjelman jälkeen lasketaan kynttilälyhdyt Töölönlahteen,
lyhtyjä myynnissä paikan päällä 2 euron hintaan.
Järjestävät yhteistyössä Suomen Rauhanliitto, Svenska
Fredsvänner i Helsingfors ja Helsingin seurakuntayhtymä.
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Matti Johannes Koivu

Circle

Toisen
maailman nimi

Infektio
Conspiracy Records
2011
CD/LP

M.Dulor 2011
CD

Nikkes plättar
Musiikin suurkuluttaja Niklas
Piiparinen jakaa Ytimen lukijoiden kanssa valikoituja ajatuksiaan äänistä, joihin harrastuksensa parissa törmää.

Matti Johannes Koivu on näyttänyt kuulijoilleen albumeillaan hämeenlinnalaista sielunmaisemaa rennolla otteella. Nyt maisema kääntyy
sisäänpäin, ja Koivu kaivaa meille kuunneltavaksi tunteikkaita kappaleita, jotka yhdessä muodostavat upean albumikokonaisuuden. Sisältä
puskeva kaiho päästää kuulijan osaksi Koivun
kokemuksia. Soitinvalikoima Koivun ja vierailevien muusikoiden käsissä on laajentunut, sekä
harppu että oboe sopivat kappaleisiin täydellisesti, eikä kitaraa todellakaan ole hylätty. Tämä
on ehkä koskettavin levy, jonka olen kuullut.

Ytimen poiminnat
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Elokuva suomalaisen
kaupungin tuhosta
Taistelu Turusta
Ohjaus: Jouko Aaltonen

Jouko Aaltosen dokumenttielokuva Taistelu
Turusta sai ensi-iltansa huhtikuussa Turussa ja
kiertää nyt Suomen elokuvateattereita. Elokuva
on herättänyt laajasti keskustelua vanhojen
rakennusten suojelusta, kaavoituksesta ja ylipäätään kaupunkitilasta ja sen käytöstä.
Elokuva kertoo Turusta, mutta se voisi kertoa

Jericho Fuzz

Porilaisen Circlen uusin levy (ellei seuraava ole jo
ilmestynyt lehden mennessä painoon) alkaa pitkällä jumittavalla avaruushenkisellä raidalla, joten
valtakunnassa kaikki hyvin. Onko levyn teemana
liikkeelle lähtemisen pohtiminen? Circle on ennen
polkaissut hämyilyn jälkeen jonkun riffin käyntiin
melko raskaalla kosketuksella, nyt kappaleet hiipuvat vanana hiljaa pois. Levyn seuraavat kappaleet
näyttävät Circlen hieman monipuolisemmalla tavalla. Hiippailu kuitenkin säilyy, Circle ei halua avautua vaan velloo omassa kosmoksessaan. Suosittelen
silti kurkkausta sisään.

Last Mission
on Earth

Helsinkiläinen Jericho Fuzz runttaa raskaalla soundilla, ja jyystö pörisee hyvin. Bändiltä löytyy yllin
kyllin kekseliäitä riffejä repusta, mutta jokin hulluus yhtyeeltä puuttuu. Hyvää tuotantoa hämärtää
laulun äänityksen tai miksauksen puutteellisuus.
Laulu uppoaa ehkä liikaa taustalle, vaikka se saisi
olla pääosassa kitaran lisäksi. Toisaalta sanoitukset
eivät ole yhtyeen vahvin alue vaan soitto ja laulu.
Tämä levy sopinee kuitenkin kesäajeluun kuin
vaalien häviäjä oppositioon.

Kaupalliset Levyt
2011
CD

monesta muustakin suomalaisesta kaupungista,
Helsingistä, Tampereesta, Oulusta tai vaikkapa
Hämeenlinnasta. Sodanjälkeinen Suomi rakensi
nopeasti, haluttiin uutta ja modernia. Se oli
kokonaisen sukupolven projekti, jossa olivat
mukana liikemiehet, poliittiset päättäjät läpi puoluekentän, arkkitehdit ja tavalliset kansalaiset.
Silloin vanha sai mennä. Ajateltiin, että kaupunki oli asumiskone, jossa rakennuksen elinikä olisi vain muutamia kymmeniä vuosia. Autojen tulo oli positiivinen ilmiö ja esimerkiksi Turussa kaupunkisuunnittelun ideat haettiin Las
Vegasista ja Salt Lake Citystä. Tämän ajattelutavan avaaminen ja ymmärtäminen – muttei
hyväksyminen – on yksi elokuvan ansioita.
Maamme vanhimpana kaupunkina Turussa
oli paljon purettavaa. Se on myös kaupunki,
joka antoi nimensä ”Turun taudille”, toimintatavalle, jossa poliitikot ja liike-elämä yhteisten
intressien nimissä junailivat purkamista ja rakentamista ohi virallisen päätöksenteon. Tauti
levisi muuallekin eikä ole vieläkään kadonnut.
Elokuva on kuvaus kansalaisliikkeistä. Aluksi
vanhojen rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hillitöntä
purkua vastustivat vain museoväki ja jotkut yk-

sittäiset ihmiset, mutta 1970-luvun loppupuolella ympäristö- ja asukasliikkeet alkoivat nousta. Turussa perustettiin asukasyhdistys Portsan
puutalokaupunginosan pelastamiseksi ja
Hotelli Hamburger Börsin purkua keräännyttiin
vastustamaan Turun torille 1976.
Rinnan menneisyyden kanssa elokuva seuraa turkulaisten talonvaltaajien yrityksiä hankkia
itselleen omaa tilaa. 2000-luvun nuoret haluavat perustaa autonomisen kulttuurikeskuksen,
jossa kuka tahansa voisi tehdä taidetta ja kulttuuria ilman kaupallisuuden tai kuluttamisen
paineita. Helppoa ei ole tälläkään sukupolvella.
Turussa viranomaiset ovat omaksuneet nollatoleranssin, ja poliisit kutsutaan välittömästi
paikalle tyhjentämään vallatut rakennukset.
Taistelu Turusta yhdistää arkistomateriaalia
sekä päätöksentekijöiden, virkamiesten ja kansalaisliikkeiden aktivistien haastatteluja nykyhetken tapahtumiin. Kokonaisuus on moniääninen ja poleeminen. Elokuvan esiin nostamat
kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia ei vain
Turussa vaan Suomessa ja Euroopassa laajemmaltikin.
Olli Vesala
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: kirjat
Afrikkalainen moraalipaini

Sefi Atta

Swallow
Interlink Books 2010
295 s.

Nigerialaisen Sefi Attan teokset Everything Good Will Come,
News from Home ja uusin Swallow ovat voittaneet afrikkalaisen kirjallisuuden palkintoja – eikä syyttä. Kirjoittamisessa
on aito afrikkalainen rytmi, jossa aika asettautuu auringon
kiertoon eikä Wall Streetin pörssisalien kellonsoittoon. Sefi
Atta asuu nykyisin Yhdysvalloissa.
Romaani kertoo kahden nuoren naisen elämästä, rakkauksistakin, mutta ennen muuta kamppailusta toimeentulosta.
Heistä toinen kuolee väärällä nimellä Lontoon lentokentällä
nieltyään kondomiin käärityn kokaiinin. Toinen tutkii itseään,
pelkojaan ja moraaliaan eikä suostu sittenkään muuliksi, vaikka jo ehtii harjoitella pötkyn nielemistä – tosin tuloksetta.
Atta pystyy välittämään mukaansatempaavalla tavalla
arkielämän Lagosissa sähkökatkoineen ja hankaline työmatkoineen täpötäysissä busseissa. Parasta ovat oikean ja väärän oppiminen äidin kertomien tarinoiden kautta. Afrikkalainen kulttuuri on mestarillista tarinointia: suullisen perinnön
voima on alati läsnä.
Arja Alho

David Cortright

Matti Salminen

Rauha.
Ajatusten ja
liikkeiden historia.

Yrjö Kallisen
elämä & totuus
Like 2011
269 s.

Gaudeamus 2011
398 sivua

Pasifisti ja
Rauha on enemmän
kuin sodan puuttumista puolustusministeri
Rauhantutkija ja -aktivisti David Cortright
tavoittelee rauhan edistämisen perinteiden synteesiä. Hän kuvaa paitsi rauhanaatteen filosofisia ja uskonnollisia juuria, eri historiavaiheisiin
liittyviä ajatuksia ja pohdintoja rauhasta ja konflikteista myös rauhantutkimuksen keskeisiä
kysymyksiä.
Ydinaseiden suhteen pasifismi on ehdoton,
muuten ehdollista ja käytännöllistä. Martin
Luther King käytti käsitettä realistinen pasifismi.
Työtä rauhan puolesta on tehtävä, vaikka se
vaikuttaisi saavuttamattomalta. Cortright osoittaa, ettei toivoa kannata menettää.
Kalevi Suomelan esipuhe alleviivaa rauhanliikkeen tuloksellista ja vaikutusvaltaista merkitystä globaalien pelisääntöjen ja kansainvälisten
instituutioiden muotoutumisessa. Kyse on myös
niin sanotun suojeluvastuun hyväksymisestä
rauhanperiaatteeksi. Tätäkin Cortright aukoo käsitellessään rauhanliikkeen keskusteltuteemoja.
Arja Alho
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Legendaarisesta Yrjö Kallisesta on kirjoitettu
pari elämänkertaa aikaisemminkin. Tämä Matti
Salmisen uusin on ehdottomasti paras.
Kallisen elämään kannattaa tutustua. Hän oli
pasifisti, joka sodan jälkeen nimitettiin puolustusministeriksi. Hän oli armoitettu puhujalahjakkuus, joka voitti tuhansien ihmisten sydämet
osuustoiminnalle. Hän oli idän uskontojen tuntija ja teosofisen ajattelun harrastaja, joka halusi
herättää ihmisiä unesta näkemään maailman
ja oman vastuunsa siinä realistisesti.
Kallinen oli humanisti, kosmopoliitti ja sosialisti, jolla oli kaikkiin ajatuksiinsa henkilökohtaisesti eletty suhde. Tämän lehden lukijoita kiinnostanee erityisesti, että hän oli 50- ja
60-luvuilla Felix Iversenin johtaman Suomen
Rauhanliiton varapuheenjohtaja.
Kalevi Suomela

Heikki Hiilamo

Uusi Hyvinvointivaltio
Into (Like) 2011
126 s.

Sosiaalipolitiikan
tutkijan vaalikirja
Uudenmaan vihreät äänestäjät nostivat
kompentenssiltaan paremmaksi arvioimansa
tanssija-näyttelijän eduskuntaan ja jättivät sosiaalipolitiikan tutkijaprofessori Heikki Hiilamon reserviin. Hänen tuoreesta kirjasestaan
saattaa kuitenkin olla iloa vielä vaalien jälkeenkin. Kirja ei yritä kilpailla Osmo Soininvaaran
taannoisen tiiliskiven kanssa analyysin yksityiskohtaisuudella, vaan Hiilamo puhuu hyvinvointivaltiosta hieman käytännönläheisemmässä
hengessä tutkijana, jolla on myös paljon tuntumaa käytännön sosiaalityöhön.
Kirjan ensimmäinen puolisko pohtii hyvinvointivaltion taustalla olevia peruskysymyksiä
monelta kantilta. Tästä osasta en löytänyt
suurempia yllätyksiä tai oivalluksia. Pamfletti
kuitenkin paranee loppua kohden. Puolivälin
tienoilla Hiilamo käy läpi 1990-luvun alun laman hoidon virheitä: kannustinloukkujen nimissä leikattiin tukia, vaikka vika saattoi olla ”byrokratialoukuissa”: useat samanaikaiset tuet,
aikaviiveet tukien käsittelyssä ja tukien ansiorajat ovat yhä ratkaisematon ongelmavyyhti.
Tiukkaa leikkauslinjaa edustava valtionvarainministeriö nähdään kirjassa demokratialle haitallisena ”kontrolliluokan” edustajana (mikä ei
näytä estäneen Hiilamon puoluetta ottamasta
kestävyysvajetta vakavasti).
Hiilamo pyrkii löytämään rahallisia kannustimia korostavaa sosiaalipoliittista ”insinöörityötä”
pidemmälle ulottuvia keinoja rakentaa uutta
hyvinvointivaltiota. Taustakäsitteeksi on löydetty ”sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka”,
joka korostaa mahdollisuuksien tukemista pelkän pulasta pelastamisen lisäksi. Kirjan viimeiset parikymmentä sivua meneekin heitellessä
ideoita siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa:
työterveyshuolto ulotetaan työttömille, lapsilisät
ulotetaan myös 18-vuotiaisiin, työmarkkinoille
tuodaan hallittua joustoa, asumistuen saajille
annetaan mahdollisuus asuntosäästäminen...
Saa nähdä, omaksuuko uusi hallitus Hiilamon
ehdotuksia.
Jari Sihvola

Ele Alenius

Anu Silfverberg

Juha Sihvola

Maailmankehityksen
suuri käänne

Luonto
pakastimessa

Maailmankansalaisen
Uskonto

Like 2011
182 s.

277 s.

Teos 2011

Muutos vaatii
”Alkoi vaikuttaa siltä,
ajattelun uudistumista että säästäminen
on tylsä ja kallis
Ele Alenius on kirjoittanut pienen viisaan
kirjan, jota kenenkään ajattelevan ihmisen
päihdeaine”
ei pitäisi jättää lukematta.
Alenius sanoo, että maailmankehityksessä
on tapahtumassa samanlainen aikakauden
muutos, jota edellisessä suuressa käänteessä
luonnehtivat höyryvoiman käyttöön otto ja
teollinen vallankumous. Nyt on kysymys tieteen ja teknologian kohoamisesta määräävään
asemaan muun muassa ydinvoiman käyttöönotosta ja ihmisen kyvystä tunkeutua esimerkiksi nanoteknologian avulla yhä syvemmälle
elämän arvoituksiin ja luonnon hallintaan.
Aleniuksen kirja on voimakas puheenvuoro
sen puolesta, että ihmiskunnan sosiaalisen ja
poliittisen ajattelun on noustava uuden aikakauden vaatimusten tasolle. Hänen näkökulmansa on holistinen. Ihmiskunnan on eheydyttävä, jos se mielii hyötyä uuden aikakauden
tieteen ja teknologian tarjoamista mittaamattomista voimavaroista. Vaihtoehtona on tuhoisa
kilpailu resursseista, mikä voi johtaa suuriin
katastrofeihin, ehkä koko maapallon elämän
tuhoutumiseen.
Tänä vuonna 86 vuotta täyttävä Alenius
on entinen vasemmistopoliitikko, ministeri ja
Suomen Pankin johtaja. Hän on kirjoittanut
useita kirjoja, jotka poliitikkovuosien jälkeen
ovat muuttuneet yhä filosofisemmiksi.

Anu Silfverberg on ehdottoman oikeassa
teksteissään paitsi välillä uskonnosta kirjoittaessaan. Lukiessani Luontoa pakastimessa
nyökkäilen tyytyväisenä ja mietin, keille ystävilleni kirjan lainaisin sanoittaakseni Silfverbergin lausein omia tunteitani ja ajatteluani.
Jotain raskasta tässä kirjassa silti on.
Luonto pakastimessa ei ole perusteellisesti
pohdittu ja laajasti ajatellen taustoitettu esseiden kokoelma vaan hiukan laajennettujen
kolumnien uudelleen julkaisu. Kirjan tekstit
perustuvat Silfverbergin Helsingin Sanomien
Nyt-liitteessä julkaistuihin kolumneihin. Hän
sanoo itse laskeneensa, että lauseista vajaa
kolmannes on sellaisia, jotka aiemmin on julkaistu. Tekstit toimivatkin paremmin yksi kerrallaan lehdessä, mutta juuri siten niitä ehkä
kannattaisi lukea vaikka kirjasta lukisikin.
Eekku Aromaa

Kalevi Suomela

Otava, 2011
367 s.

Suvaitsevaisuuden
jäljillä Platonista
Rawlsiin
Historian professori Juha Sihvolan toinen maailmankansalaisille osoitettu teos keskittyy nimensä
mukaisesti uskontoon. Kirjan fokus on yleismaailmallisuuden sijaan kristinuskossa tai ainakin
abrahamilaisissa uskonnoissa.
Vahvinta antia ovat kirjan uskonnollista suvaitsevaisuutta käsittelevät osiot, joista ensimmäinen
käy läpi Euroopan ja Yhdysvaltojen kristillisen
suvaitsevaisuuden aatehistoriaa. Vaikka kirkkohistorian suuret nimet olivat kovin epäsuvaitsevaisia, löytyy matkan varrelta muutamia suvaitsevaisuuden pioneereja. Lisäksi suvaitsevaisuutta
lähestytään nykyajan yhteiskuntafilosofisen keskustelun kautta. Sihvola tarkastelee myös uskonnon asemaa nyky-Suomessa. Aivan kirjan lopussa käsitellään kansainvälisiä konflikteja.
Kirjan teemoissa yhdistyvät sekä muinaisten
aikojen oppihistoria että nykymaailman ongelmat. Jopa vanhat jumalatodistukset käydään läpi
kumouksineen. Sihvolan näkemykset ovat odotetusti varsin liberaaleja. Kirjan alkuosan poleemisempaa antia edustanevat viime aikojen ateismikirjojen nuivat kommentaarit.
Kirjan konseptin suhteen saattaa herätä kysymys, olisiko kannattanut laatia erikseen kirjat uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta ja uskonnon
peruskysymyksistä. Teos tarjoaa joka tapauksessa
mukavasti kirjoitetun johdannon uskonnollisen
suvaitsevaisuuden teemaan runsain lisämaustein.
Jari Sihvola

Saara Henriksson

Moby Doll
Into Kustannus 2011
187 s.

Miekkavalasta
mä metsästän
Saara Henrikssonin esikoisromaani on lupaava. Kansi kertoo lukijalle, että teos on romaani,
jossa mies etsii naista ja nainen valasta. Henrikssonin kieli on pikkutarkkaa jopa hermostuttavuuteen asti, vaikka sinänsä kuvailua arvostankin. Moby Doll kuljettaa useampaa tarinaa

rinnakkain, en tiedä, kirjoittaako kukaan muunlaista kaunokirjallisuutta enää Suomessa.
Henrikssonin tarinat täydentävät toisiaan
kauniisti, musiikkia soittava Jenny, ympäristöministeriön virkamies Jokke, biologi Hope ja
Jennyn menneisyys. Itse en osannut innostua
valaista tai merimaailmasta juurikaan, mutta
kirjaa voi varmasti suositella kaikille, jotka innostuvat merien elämästä ja erityisesti valaista.
Eekku Aromaa
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Tarja Cronberg

Kirjoittaja on
Rauhanliiton
puheenjohtaja.

Turvallisuuspeliä

TAKTISILLA YDINASEILLA
USA

olisi valmis vetämään taktiset ydinaseensa pois
Euroopasta, mikäli NATO:n muut jäsenvaltiot siihen
suostuvat. USA:lla on NATO maissa noin 200 taktista ydinasetta sijoitettuna viiteen eri maahan. Erityisesti Saksa ajoi
aseiden poistoa ennen NATO:n Lissabonin kokousta viime
marraskuussa.
Monet entiset kenraalit, puolustus- ja
ulkoministerit peräänkuuluttivat perusteellista keskustelua asiasta aseiden sotilaallisen merkityksen romahdettua. Sotilaallista
merkitystä aseilla olisi ainoastaan vaihdon
välineenä Venäjän taktisten ydinaseiden
poistosta neuvoteltaessa.
Venäjällä on Euroopassa noin 2 000 taktista ydinasetta valmiustilassa. Myös niiden sotilaallinen merkitys on vähäinen.
Amerikkalaisen ajatushautomon (James
Martin Center for Nonproliferation Studies)
Suomen ulkoministeriölle tekemän selvityksen mukaan niillä olisi sotilaallista merkitystä ainoastaan, mikäli USA:n ja Venäjän laivastot joutuisivat suoraan meritaisteluun keskenään.
Venäjälle aseilla on kuitenkin poliittista merkitystä. NATO:lla on Euroopassa
tavanomaisten aseiden ylivoima. Venäjän
taktiset ydinaseet ovat pelote, jonka merkityksen suunniteltu NATO:n ohjuspuolustus
kyseenalaistaisi. Venäjä on vaatinut, että
NATO vetää ydinaseensa pois oman alueensa ulkopuolelta eli Euroopasta, ennen
kuin suostuu neuvottelemaan aseistaan.

Venäjän puolelta ei ole ratkaiseva ehto, mutta toivottavaa se
olisi. Viime kuussa kymmenen NATO-maan lähettiläät esittivät luottamusta lisääviä toimia suhteessa Venäjään: avoimuutta ja tietojen vaihtoa, raportointia ja vierailuja sekä
keskusteluja aseiden poiston ehdoista.
Keskusteluja on ehdotettu käytäväksi niin
USA:n ja Venäjän START-sopimuksen jatkoneuvotteluissa kuin NATO – Venäjä -neuvostossa. On kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja.
Kylmän sodan jälkimainingeissa, vuosina
1991–1992, USA:n ja Venäjän presidentit laativat vapaaehtoisen taktisten ydinaseiden vähentämistä koskevan aloitteen, joka tunnetaan
PNI-julistuksena. Tämä vapaaehtoinen sopimus johti merkittävään aseistariisuntaan. Vaikka tarkkoja tietoja ei ole, molemmat maat ovat
tehneet huomattavia taktisten aseiden vähennyksiä. Venäjä on sanonut vähentäneensä 75
prosenttia taktisesta ydinasearsenaalistaan.
Nyt olisi aika tarkastella mahdollisuuksia
vastaavaan aloitteeseen. Edellytyksiä olisi ainakin, jos maat samalla pystyisivät sopimaan ohjuspuolustusyhteistyöstä. NATO:n ja Venäjän
ohjuspuolustusyhteistyötä käsitellään kesäkuun
alussa. Kokoukselle on syytä toivottaa menestystä.

Taktisten
ydinaseiden siirto
pois Suomen rajan
läheisyydestä
parantaisi Suomen
turvallisuutta
enemmän kuin
mikään muu
toimenpide.

NATO:N

uusien jäsenmaiden on oletettu suhtautuvan kielteisesti aseiden vetämiseen Venäjän oletetun uhkan takia. Hiljattain tehty tutkimus NATO-maiden kannoista
osoitti kuitenkin olettamuksen vääräksi.
NATO:n aseiden poistoa vastusti vain kolme jäsenvaltiota: Liettua, Ranska ja Unkari. Syynä vastustukseen ei ole
Venäjän uhka vaan NATO:n sisäinen koheesio. Ydinaseet
ylläpitävät niin kutsuttua transatlanttista linkkiä ja antavat
eurooppalaisille mahdollisuuden vaikuttaa Amerikan ydinasepolitiikkaan. Ranskan vastustus liittyy maan omaan ydinasepolitiikkaan: Jos NATO:n aseet poistuvat, kohdistuisiko
Ranskan ydinaseisiin uusia paineita?
Vastustus ei ole massiivista, ja keinoja koheesion ylläpitämiseksi löytyy muitakin kuin ydinaseet. Vastavuoroisuus
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TAKTISTEN

ydinaseiden siirto pois
Suomen rajan läheisyydestä parantaisi Suomen turvallisuutta enemmän
kuin mikään muu toimenpide. Siksi Rauhanliitto järjesti yhdessä kansainvälisten partnereidensa kanssa seminaarin, jonka tavoitteena
oli herättää asiasta keskustelua Suomessa ja
samalla vaikuttaa NATO:n käynnissä olevaan
Defence and Deterrence Posture Review- prosessiin. Siinä
arvioidaan myös NATO:n tulevaa ydinasestrategiaa.
Suomen tulisi nyt olla aloitteellinen. NATO haluaa syventää Suomen ja NATO:n kumppanuutta. Suomen Venäjä-suhteet ovat kansainvälisesti tunnustettuja. Nyt olisi aika unohtaa monien vuosien passiivisuus ydinaseasioissa ja ottaa
ne mukaan Suomen ja Venäjän yhteistyöagendaan.
Myös orastava puolustusyhteistyö pohjoismaiden välillä olisi sopiva yhteistyöareena. Ruotsi ja Norja ovat jo tuoneet esille kantansa NATO:n taktisten ydinaseiden poisvetämisestä. Molemmille maille Venäjän taktiset ydinaseet ovat
turvallisuusuhka.

Alunperin 1907 perustettu SUOMEN RAUHANLIITTO on
rauhantyön kattojärjestö. Voit tukea työtä liittymällä liiton
tukijäseneksi 30 eurolla / vuosi. Tukijäsenet saavat Ydin-lehden
ja/tai Fredsposten lehdet kotiin neljä kertaa vuodessa.
SADANKOMITEA on pasifistinen rauhanjärjestö, joka toimii
muun muassa asevarustelun vähentämiseksi ja kansainvälisten
aseidenriisuntasopimusten aikaansaamiseksi.

Haluan liittyä Sadankomitean jäseneksi.

Tue
rauhantyötä.

Liity rauhanjärjestöön.

maksaa
postimaksun

Haluan liittyä Rauhanliiton jäseneksi.

Suomen Sadankomitea ry
Tunnus 5007611
00003 VASTAUSLÄHETYS

Haluan liittyä sähköpostilistalle.
Nimi
Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymävuosi

45 VUOTTA!
PARAS

SYNTYMÄPÄIVÄLAHJASI
LEHDELLE ON

UUSI TILAUS!

VUOSITILAUS 35 €

Tänä vuonna Ydin on ilmestynyt 45 vuotta. Aikoinaan
lehden mainos-sloganeja olivat ”Vaihtoehto valtajulkisuudelle” ja ”Valta valvoo sinua. Ydin valvoo valtaa”.
Kummatkin sopivat tähänkin päivään.
Onko Ydin vaihtoehtolehti vai kulttuurilehti? Meistä
molempia. Rauhanpolitiikka on lehden ytimessä, mutta
se tarkastelee ja taustoittaa ennakkoluulottomasti
kaikenlaisia ajan tuntoja ja virtauksia.
Ydin-lehteä tehdään vapaaehtoisvoimin ja hyvin pienin
kirjoituspalkkioin. Kirjoittajia on yli neljä vuosikymmentä
motivoinut halu sanoa ja ottaa kantaa. Samalla kirjoittajat
ovat tienneet, että lehden lukijakunta arvostaa laadukasta
taustoittavaa journalismia. Olemme ylpeitä siitä, että
olemme laatulehti, emmekä usko nettiviestinnän tekevän
laatulehteä tarpeettomaksi.
Lehden talous on aina ollut kuilun reunalla. Kriiseistä on
selvitty kuin ihmeen kaupalla. Kulttuuri- ja mielipidelehtituki
on ollut ja on merkittävä apu lehdelle. Lehden markkinointiin

KESTOTILAUS 28 €

ja levikin kasvattamiseen on kuitenkin aina ollut liian vähän
rahaa. Laatunsa vuoksi lehti ansaitsisi paljon laajemman
tilaajakunnan. Samalla se vahvistaisi lehden taloutta.
Ydin-lehden 45. juhlavuotena haastamme lehden ystävät
auttamaan lehden markkinoinnissa. Tilaa lehti ystävälle
lahjaksi – tai vakuuta ystäväsi tilaamaan.
Osallistu myös juhlavuoden tapahtumiin. Lokakuussa
(27.–31.10.) Ydin osallistuu kirjamessuille ja samassa
yhteydessä järjestetään juhlatilaisuus 28.10. Rauhanasemalla. Pane päivämäärät jo nyt kalenteriisi.
JOKAI N E N TI LAAJA ON TÄR KEÄ!

… ja haluamme tehdä lehteä, joka on jokaiselle tilaajalle
tärkeä! Lehden nettisivuilla voit katsella myös lehden arkistoa
ja jatkaa omilla kommenteillasi keskustelua lehden jutuista.
TI LAAM I N E N sujuu kätevästi oheisella tilauskortilla

tai netissä osoitteessa www.ydinlehti.fi.

VÄHÄVARAINEN 20 €
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LAHJAN SAAJA JA OSOITE

POSTITOIMIPAIKKA

Ydin-lehti
Tunnus 5006002
00003 VASTAUSLÄHETYS

