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AATTEEN AUKKO 

ARJA ALHO päätoimittaja

Y din-lehti on uudis-
tunut. Teemme lehteä 
nyt paitsi painettuna 
myös iPad-versiona 

niille, joille väkivallattomuus ja 
vastuu maailmasta ovat intohi-
mo. Kiitokset Aalto-yliopiston 
opiskelijat  Iina, Luyi, Martina 
ja Simo!

Uskomme, että eri näkökul-
mien aktiivisella hakemisella ja 
uskalluksella kysyä uusia kysy-
myksiä totutuista asioista, Ydin-
lehdellä on paikkansa kiinnos-
tavana mielipidelehtenä. Samalla vahvistamme 
kansanvaltaa, mikä on hieno päämäärä. 

Neljässä kuluvan vuoden numerossamme 
pengomme eriarvoisuutta eri näkökulmista. 
Tämän numeron teemamme on työhön liit-
tyvien kysymysten ja eriarvoisuuden käsittely, 
niin kotimaassa kuin globaalistikin. Erityisesti 
käsittelemme muuttoliikkeitä, työtä ja niiden 
yhteyttä eriarvoisuuteen. 

M aailmanlaajuiset muuttoliikkeet 
muuttavat kulttuureja, vaikutta-
vat globaaleihin rahavirtoihin, 
panevat koetukselle työvoiman 

suojelun ja testaavat työmarkkinakäytäntöjä. 
Ne, joilla on vähiten valtaa, joutuvat eniten 
alistetuiksi. Siksi alistetut tarvitsevat tukeamme 
kanssaihmisinä, mutta myös apua ammattiyh-
distysliikkeeltä, järjestöiltä ja viranomaisilta. 

Sananvapaus kuuluu demokratiaan, mutta  
mitään vapausoikeutta ei saa käyttää toisen  
ihmisen alistamiseen. Siksi vihapuhetta  
ei voi eikä saa perustella sananvapaudella. 
Vihapuheeseen puuttuminen ei liioin ole dele-
goitavissa jollekin muulle.

Maahanmuuttajan tie suomalaiseen yh-

teiskuntaan on kivistä teh-
ty. Kyse ei aina ole erilaisuu-
den yllättämien kansalaisten 
reaktioista tai suoranaisesta 
 rasismista, vaan usein myös 
 viranomaistoiminnasta. Laki 
ei ole kaikille sama, tulkinnat 
vaihtelevat. Tästä keskustelin 
Nasima Razmyarin ja Petr 
Potchinchtchikovin kanssa.

Suomesta on muutettu ja 
Suomeen muutettu. Noin    
1,3 miljoonaa suomalaista on 
lähtenyt viimeisen 150 vuoden 

aikana täältä muualle. Kun Riitta Oittinen 
kirjoittaa siivoojista, oli se myös suomalaisnais-
ten siirtolaiskokemusta. Edesmennyt kana-
dansuomalainen professori Varpu Lindström 
kirjoitti Sannista, joka maahanmuuttajana tunsi 
arvonsa ja kapinoi isäntäperhettään vastaan: I 
no dog, I Sanni.

Tänne tulleita on myös aina ollut. Mahtaako 
sellaista sukua löytyäkään, jossa ei olisi muualta 
tulleita? Läpi ihmiskunnan historian yhteisöt 
ovat hakeneet tiiviyttä ja turvallisuutta suo-
jautumalla vieraita vastaan. Silti juuri vierau-
den yhdistäminen tuttuun on ollut yhteisöille 
 kehittymisen ehto. 

Meillä on paljon tehtävää. Ulkomaisten 
 yritysten, jotka toimivat Suomessa, tulee nou-
dattaa suomalaisia työnantajavelvollisuuksia. 
Palkkoja ei saa polkea. Meidän on vapaudutta-
va stereotypioista ja valittava johtajiksi, opetta-
jiksi ja uutisankkureiksi maahanmuuttajia.

E uron kriisillä on myös yhteys muut-
toliikkeisiin. Espanjaan on ennen tul-
tu, nyt sieltä lähdetään. Euroalue on 
onnistunut kurjistamaan itse itseään, 

aiheuttamaan sosiaalisen sekasorron ja poliit-
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tisen epävakauden. Kiristyspolitiikan hinta 
on liian kova. Vaikka on vaikeaa selittää, että 
kansantalous ja kotitalous ovat eri asia, sitä on 
yritettävä. 

Kansantalouden velka ei ole sama kuin 
 kotitalouden velka. Espanja ja Irlanti eivät 
olleet velkaantuneita maita, silti ne joutuivat  
finanssikeinottelun kohteiksi ja vaikeuksiin. 
Belgian velka on aina ollut valtava ja silti se 
on euron sydänmaita. Lukemalla Keynesiä 
 ymmärtää paljon.

Velalla on peloteltu vetoamalla niin kut-
suttiin Reinhart-Rogoff-tutkimukseen. Sen 
mukaan talouskasvu alkaa hiipua kun velka 
ylittää 90 prosenttia bruttokansantuotteesta.  
Pelkästään kansantalouksien tilastojen silmäily 
osoittaa väitteen paikkaansapitämättömyyden, 
mutta että se paljastuu excel-taulukointivir-
heeksi, on jo murheellista.

Y din-lehti oli mukana euroalu-
een kiristyspolitiikkaa käsittele-
vässä seminaarissa huhtikuisessa 
Sosiaalifoorumissa. Monet haluaisi-

vat nähdä ratkaisun yksinkertaisena valintana: 
 eurosta ulos tai liittovaltio. Kun menneisyyt-
tä ei voi elää uudestaan, euroalueen ongelmia 
 pitää ratkoa monilla eri tavoin. 

Kiristyspolitiikka vie hengen kaikilta  
eikä vain niiltä, joita halutaan kurittaa. 
Työkalupakissa on ainakin velkasaneeraus, 

Ne, joilla on 
vähiten valtaa, 

joutuvat 
eniten 

alistetuiksi.

 rahan itseisarvoisesta vakausopista luopuminen 
ja pankkiunioni. Liittovaltiota puolestaan ei voi 
synnyttää, ellei läheisyysperiaatteen vakiinnut-
tamisessa edetä, ellei demokraattisia instituuti-
oita vahvisteta, eikä ainakaan ilman kansalais-
ten tukea.

Veroparatiiseissa makaa enemmän tai 
 vähemmän rikollisen rikkaimman prosentin 
 varallisuus. On hyvä, että niiden kuriinpane-
mista puuhataan pontevasti. Mutta olisiko sit-
tenkin jotakin älyllistä epärehellisyyttä ilmassa,  
kun Suomen talouden kasvua ja työllisyyttä 
 haettiin verokilpailulla samaan aikaan, kun 
 paratiisien alhaista verotasoa paheksutaan? 

K iitos Paavo Arhinmäen, yhteisö-
veron jättialennus ja siihen liittyvät 
osinkoverotuksen porsaanreiät tulivat 
tunnustetuiksi. Minun mielestäni tämä 

oli korjauksista huolimatta väärää politiikkaa. 
Oikeaa politiikkaa olisi ollut hakea kasvua ja 
työllisyyttä kiinnittämällä huomiota ihmisiin, 
jotka pätkätöissä ja yksinyrittäjinä joutuvat elä-
mään riskillä.

Kun tietäisi, ettei putoa toimeentuloturvasta, 
ja että se joustaa elämäntilanteiden ja työpät-
kien mukaan, voi työllistyä ja työllistää. Pelon 
ja epävarmuuden sumussa ovat uudet ideat ja 
tuotteet, joita Suomi voisi viedä maailmalle.

Olivatko keväiset veroratkaisut oikeuden-
mukaisia? Eivät olleet. Platon jo sanoi: epäoi-
keudenmukaisuuden korkein aste on teesken-
nelty oikeudenmukaisuus. Tästä teeskentelystä 
syntyy myös se aatteellinen aukko, josta kirjai-
lija Sirpa Kähkönen puhuu ja jonka ihmiset 
haluaisivat täyttää. 

Mutta silti politiikan katsomossa on osal-
lisuutta vailla olevien joukko, joka ei viihdy 
järjestetyissä tilaisuuksissa ja joissa heillä ei ole 
muuta kuin tuolintäytteen virka.  
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 ”KANSALAISET tietävät aina 
valtiota tai markkinoita parem-
min, mikä on heille hyväksi. Kyse 
onkin enemmän siitä, ovatko 
poliittiset tai taloudelliset eliitit 
valmiita kuuntelemaan.”
Näillä sanoilla Jay Naidoo avaa 
tuoreeseen Kansalaisyhteiskun-
nan tila 2013 -raporttiin kirjoit-
tamansa esipuheen. Naidoo on 
eteläafrikkalainen vaikuttaja, 
entinen poliitikko, ay-johtaja ja 
yksi apartheidin vastaisen taiste-
lun kärkitekijöistä. 

Nelson Mandelan president-
tikaudella Naidoo istui hallituk-

KANSALAISYHTEISKUNTA 
TARVITSEE TEKIJÄNSÄ

sessa ja vastasi Etelä-Afrikan 
jälleenrakennus- ja kehittämis-
ohjelmasta ennen siirtymistään 
viestintäministeriksi. Tällä 
hetkellä Naidoo vaikuttaa kan-
sainvälisessä aliravitsemuksen 
poistamiseksi työskenteleväs-
sä  organisaatiossa nimeltään 
Global Alliance for Improved 
Nutrion (GAIN) ja on myös 
Afrikan kehittymistä edistävän 
Mo Ibrahim -säätiön hallituksen 
jäsen. 

Naidoo onkin mies paikallaan 
ottamaan kantaa kansalaisyh-
teiskunnan tilaan. Esipuhees-

saan hän toteaa, että monta 
apartheidin vastaisen taistelun 
aikana opittua läksyä on mah-
dollista edelleen hyödyntää:

”Tärkeimmät läksyni opin 
syrjäytetyiltä yhteisöiltä ja siirto-
työläisiltä, jotka asuivat kaikkein 
brutaaleimmissa olosuhteissa 
kaivoksilla ja tehtaiden asun-
toloissa. Monet olivat lukutai-
dottomia, mutta heiltä opin 
kuuntelun taidon, opin kuunte-
lemaan huolella ja sisäistämään 
heidän viisautensa, mikä auttoi 
minua luomaan strategiaa, joka 
lopulta oli osa liikettä ja yksi 
vapaustaistelumme peruspila-
reista Etelä-Afrikassa.

Opin, että ne, joilla on valtaa, 
kunnioittivat meitä vain, kun 
meillä oli valtaa. Ja meillä oli 
valtaa ainoastaan silloin, kun 
me vaivalla organisoimme 
yhteisömme, työntekijät, naiset, 
opiskelijat ja uskontoon pohjaa-
vat organisaatiot heitä itseään 
koskevien elämän perusasioiden 
ympärille. 

Kaikki tämä pitää edelleen 
paikkansa: meidän tehtävämme 
aktivisteina on toimia katalyyt-
teinä. Menestys on mahdollista 
ja kestävää ainoastaan silloin, 
kun paikallinen johtajuus nousee 
ja ihmiset omistavat asian ja joh-
tavat omia kamppailuitaan.” 

Kansalaisyhteiskunnan tila -ra-
porttia julkaisee CIVICUS. Huhti-
toukokuun taitteessa ilmestyneen 
raportin The State of Civil Society 
2013 voi ladata kokonaisuudessaan 
osoitteesta 

www.civicus.org 
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“KUINKA PALJON 
TODISTEITA 

SOTARIKOKSISTA JA 
RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ 

VASTAAN YK:N 
TURVALLISUUSNEUVOSTO 

VIELÄ TARVITSEE, 
ENNEN KUIN SE VIE 
SYYRIAN TILANTEEN 

KANSAINVÄLISEN 
RIKOSTUOMIOISTUIMEN 

TUTKITTAVAKSI?” 
– Anu Tuukkanen, Maakohtaisen työn asiantuntija,  

Amnesty International
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MAAILMA kylässä -festivaali 
tulee taas toukokuun viimeise-
nä viikonloppuna. Ydin-lehti on 
mukana Maailman kirjat -tapah-
tumassa, joka on osa festivaalia. 
Maailman kirjat on lukemises-
ta pitäville kävijöille suunnat-
tu suurkatselmus, joka tarjoaa 
luettavaa kirjateltassa lauantai-
na klo 11–20 ja sunnuntaina klo 
11–18. 

Amazon-lavalla puolestaan 
käydään kiinnostavia keskuste-
luja, joista Ydin emännöi yhtä: 
Sunnuntaina 26.5. kello 12-12.40 
puhutaan mielipidelehtien mer-
kityksestä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa.

Maailma kylässä -tapahtumaa 
on järjestetty vuodesta 1995. Se 
on kasvanut yhdeksi Suomen 
suurimmista festivaaleista, joka 
on tarkoitettu koko perheelle ja 
on ilmainen. Viime vuonna kävi-
jöitä oli reilut 100 000. 

Maailma kylässä -festivaali  on 
myös järjestö-, kehitysyhteistyö- 
ja monikulttuurisuustapahtuma. 
Näytteilleasettajia on 450. Festi-
vaali tarjoaa elämyksiä kaikil-
le aisteille vatsan nautinnoista 
puhumattakaan. Tänä vuonna 
Maailma kylässä kohtaa Teatris-
nuorisoteatterifestivaalin. Se tuo 
yli sata erilaista tanssi- ja teat-
teriesitystä festivaalivieraiden 
iloksi. 

KIINASSA astui voimaan maan 
ensimmäinen mielenterveysla-
ki 1. päivä toukokuuta. Human 
Rights Watch arvostelee lakia 
kuitenkin siitä, ettei se eliminoi 
kaikkia porsaanreikiä koskien 
henkilöiden pakottamista hoi-
toon vastoin tahtoaan. Huo-
li johtuu siitä, että Kiinassa on 
suljettu hoitolaitoksiin poliittisia 
aktivisteja ja muita hallinnolle 
epämieluisia henkilöitä mielen-
terveysongelmiin vedoten. 

On arvioitu, että Kiinassa 70-80 
prosenttia hoitolaitosten potilais-
ta on lähetetty laitoksiin vastoin 
tahtoaan. Läheisillä sukulaisilla, 
työnantajilla ja poliisilla on valta 
lähettää mahdollisista mielenter-
veysongelmista kärsivä henkilö, 
jonka voidaan katsoa vahingoit-
tavan itseään tai muita, arvioi-
tavaksi psykiatriseen sairaalaan. 
Mikäli psykiatrit toteavat, että 
henkilöllä on vakavia mielenter-
veyden häiriöitä, he voivat ottaa 
hänet pakkohoitoon ilman poti-
laan omaa suostumusta.

Human Rights Watch kritisoi 
lakia siitä, ettei siinä määritel-
lä tarkemmin tekijöitä, joiden 
perusteella henkilö täytyy ottaa 
välittömästi hoitoon. Näin ol-
len valta jää pitkälti psykiatrien 
käsiin. Laissa ei myöskään taata 
hoitoon määrättyjen henkilöi-
den oikeusturvaa. Lisäksi laitok-
siin suljettujen mahdollisuutta 
pitää yhteyttä ulkopuolisiin ta-
hoihin on hoitolaitoksessa oloai-
kana rajoitettu. 

Maapallo 
sylissämme

Työuria ei 
pidäkään venyttää

Kiinaan 
mielenterveyslaki

PITÄISIKÖ opiskelijoiden val-
mistua nopeammin vai eläke-
ikää lähestyvien pysyä töissä 
pidempään, jotta Suomen talous 
saataisiin tervehtymään? Ei 
kumpaakaan, ilmoittivat Tilas-
tokeskuksen tutkijat helmikuus-
sa. Opiskeluaikoja ja eläkeikää 
tärkeämpää olisi nimittäin 
keskittyä siihen, mitä tapahtuu 
työurien keskivaiheilla, eli työt-
tömyyteen.

Ylen uutisessa yliaktuaari Mar-
kus Rapo sekä kehittämispäällik-
kö Pekka Myrskylä toteavat, että 
nuorimpien ja vanhimpien työn-
tekijöiden osuus työvoimasta on 
suhteellisen pieni. Siksi muutok-
set heidän työssäkäynnissään 
eivät juuri vaikuta huoltosuhtee-
seen, joka kuvaa työllisten suh-
teellista osuutta koko väestöstä.

Lisäksi 55–64-vuotiaiden työl-
lisyysaste on jo kasvanut verrat-
tuna 1990-luvun lamaa edeltä-
neeseen aikaan. Opiskelijoista 
taas puolet on jo työelämässä, 
mikä ehkä pitkittää opiskeluai-
koja, mutta myös parantaa hei-
dän työllistymistään valmistu-
misen jälkeen.

Huoltosuhteen parantamisek-
si pitäisikin kiinnittää huomio-
ta erityisesti 30–44-vuotiaisiin, 
joiden työllisyysaste on edelleen 
huonompi kuin ennen 1990-lu-
vun lamaa. Tämä on tärkeää 
myös siksi, että kerran työttö-
mäksi joutuminen tekee myös 
työelämään palaamisen hanka-
laksi. 
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KENIAN vaalit sujuivat rauhallis-
esti, mutta maan viranomaiset 
ovat saaneet kritiikkiä siitä, että 
he antavat vihapuheen levitä 
internetissä. Instute for Peace 
and War Reporting nostaa kysy-
myksen esiin uutisessaan, jossa 
todetaan, että Keniassakin on 
siirrytty käyttämään sosiaalista 
mediaa vihan lietsomiseen.

Vuoden 2007 väkivaltaisuuksi-
in päättyneissä vaaleissa syyn vi-
hapuheen levittämisestä saivat 
niskoilleen maan viralliset jouk-
kotiedotusvälineet. Tämänkertai-
sissa vaaleissa mediaa valvottiin, 
mutta viranomaisilta jäi lähes 
tyystin huomioimatta se, että 
mielipiteet ovat siirtyneet print-
istä verkkoon. 

Tiedotusvälineet ovat itsekin 
tarkastaneet käytäntöjään ja 
tehneet yhteistyötä virano-
maisten kanssa. Tämä on 
osaltaan siirtänyt kaikkein 
kiivaimmat kommentoijat käyt-
tämään hyväkseen sosiaalista 
mediaa. Kenialaisen Umati-
hankkeen laskelmien mukaan 
noin 28 prosenttia läpikäydyistä 
792 verkkokommentista sisälsi 
”vaarallista puhetta”. 

GENEVESSÄ on ydinsulkusop-
imuksen tarkistamisesta käyty 
valmisteluneuvotteluja. Suomen 
hallitus jättäytyi ydinaseiden in-
himillisistä seurauksia koskevan 
päätöslauselman ulkopuolelle, 
vaikka yli 70 valtiota äänesti sen 
puolesta. Rauhanliiton puheen-
johtaja ja europarlamentaarikko 
Tarja Cronberg arvioi Suomen 
poisjääntiä kriittisesti.

-Poisjättäytyminen tästä 
ryhmästä voi kyseenalaistaa 
Suomen uskottavuuden ydina-
seriisunnassa ylipäänsä. 

Cronberg oli myös pettynyt, 
ettei Helsingin kokous joukko-
tuhoaseista vapaasta Lahi-Idästä 
edistynyt Genevessä. Muun 
muassa Egypti jätti valmiste-
lukokouksen protestina tästä 
syystä.

Joukkotuhoaseista vapaan 
vyöhykkeen muodostamisesta 
Lähi-itään on sovittu jo 1990-lu-
vulla. Toteutus on jäissä, koska 
kaikkia alueen maita ei saada 
neuvottelupöytään. 

-Yhdysvalloilla olisi nyt näytön 
paikka, jotta myös Israel saadaan 
mukaan. Obaman visio ydina-
seettomasta maailmasta uhkaa 
jäädä pelkäksi puheeksi, jos Lähi-
idän vyöhyke ei toteudu, totesi 
Cronberg. 

BANGLADESHISSA vaaditaan, 
että hallituksen tulisi varmistaa, 
etteivät maan turvallisuus-
joukot enää käytä voimakeinoja 
mielenosoittajiin. Lisäksi hal-
litusta vaaditaan asettamaan 
tutkintalautakunta selvittämään 
mielenosoituksissa kuolleiden 
ihmisten kohtaloa. 

Bangladeshissa on järjestetty 
laajoja mielenosoituksia helmi-
kuusta alkaen. Tähän mennessä 
surmansa on saanut noin 12 mie-
lenosoittajaa, joukossa lapsia. 
Human Rights Watch raportoi, 
että Bangladeshin rajavarti-
omiesten ja nopean toiminnan 
joukkojen on nähty ampuvan 
aseistamattomia mielenosoit-
tajia kumiluotien lisäksi oikeilla 
luodeilla. 

Joissain tilanteissa väkijoukko 
on heitellyt poliisia ja turval-
lisuusjoukkoja esimerkiksi tiilillä 
ja kivenmurikoilla, johon poliisi 
on vastannut tulella. Osa silmin-
näkijöistä on kertonut turval-
lisuusjoukkojen avanneen tulen 
varoittamatta ja äkillisesti. 

Kenian vaaleissa 
vihapuhe siirtyi 
verkkoon

Ydinsulkusopi-
muksen uudet 
kuulumiset

Tutkinta turvallisuus-
joukkojen 
väkivallasta



YDIN 2 / 2013

11  KOLUMNI

P itkään vaadittu, toivottu ja odotettu 
asekauppasopimus aukeaa allekirjoitet-
tavaksi kesäkuun 3. päivä. Voimaantulo 
vaatii 50 ratifiointia. Joidenkin arvioi-

den mukaan sopimus voisi siis astua voimaan 
parin vuoden kuluttua.

Järjestöt ovat vaatineet sitovaa kansainvälis-
tä asekauppasopimusta jo pitkään. Maailmassa 
on säädelty esimerkiksi banaanien ja tekstiili-
en kauppaa tiukemmin kuin aseiden. Suomi ja 
joukko muita maita tarttui tähän järjestöjen ja 
myöhemmin myös Nobelin rauhanpalkinnon 
saajien aloitteeseen 2006. 

Valtioiden aloitteen jälkeen kului vielä  
 vuosia, mutta sopimuskonferenssia päästiin  
järjestämään 2010-luvulla ja heinäkuussa 
2012 pidettiin kuukauden kestäneet neuvotte-
lut. Nämä neuvottelut päättyivät umpikujaan 
 kokouksen viimeisenä päivänä Yhdysvaltojen 
ilmoittaessa, ettei vaadittua yksimielisyyttä 
löydy.

Syksyllä 2012 aloitteentekijämaat veivät pää-
töslauselmaehdotuksen YK:n yleiskokoukseen. 
Se sisälsi lähinnä päätöksen uudesta kokouk-
sesta, jossa sopimusta voitaisiin hioa, jotta se 
voitaisiin hyväksyä yksimielisesti. Kokouksessa 
päätöslauselma hyväksyttiin ja keskustelut 
lupaavasti  ”viimeiseksi asekauppasopimus-

Vihdoin meillä on asekauppasopimus

EEKKU AROMAA 
Kirjoittaja on Sadankomitean 

pääsihteeri, joka osallistui 
molempiin  sopimusneuvotteluihin 

Suomen delegaation kansalais-
järjestöedustajana.

neuvotteluksi” nimetyssä kokouksessa sujuivat 
huomattavasti heinäkuun neuvotteluja parem-
missa tunnelmissa.

K okouksen viimeisenä päivänä Syyria, 
Pohjois-Korea ja Iran kuitenkin il-
moittivat, että saavutettu kompromissi 
on niiden mielestä epätasapainoinen, 

eivätkä maat voi sitä hyväksyä. Kulissien takana 
pidetty neuvottelutauko ei auttanut eripuraan, 
vaan kokouksesta poistuttiin viileään iltaan 
kello  22.30 viimeisen kokouspäivän jälkeen.

Sopimus hyväksyttiin kuitenkin äänestyk-
sellä YK:n yleiskokouksessa jo seuraavalla vii-
kolla, heti seuraavana arkipäivänä. Sopimuksen 
hyväksymistä vastustivat vain nuo kolme maail-
manpolitiikan häirikkövaltiota.

Sopimus ei missään tapauksessa lopeta kaik-
kia asekaupan ongelmia, mutta hyvin imple-
mentoituna se voi olla tehokas väline kaikkein 
ongelmallisimman asekaupan rajoittamiseen. 
Ja joka tapauksessa se on ensimmäinen YK:ssa 
hyväksytty sopimus aikoihin. Edellinen oli 
YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista, 
 joka hyväksyttiin 2006. 

Uusi sopimus paitsi suitsii asekauppaa, myös 
antaa toivoa kansainvälisen diplomatian mah-
dollisuuksista. 
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A mmattiyhdistysliikkeen tavoit-
teena on turvata Suomessa oikeu-
denmukaiset työmarkkinat, jonka 
ytimen muodostavat yleissitovat työ-

ehtosopimukset sekä toimiva työlainsäädäntö. 
Hyvin toimivilla, oikeudenmukaisilla työ-

markkinoilla kaikkia työntekijöitä kohdel-
laan yhdenvertaisesti ja sovittujen reunaehto-
jen mukaisesti. Monikulttuuriset työyhteisöt 
ja maahanmuutto rikastuttavat työelämää ja 
yleensä suomalaista yhteiskuntaa.

Valitettavasti edellä kuvattuja oikeudenmu-
kaisia työmarkkinoita on välillä vaikea löytää tä-
män päivän Suomessa. Suomalaisen työelämän 
tuntemuksen tai kielitaidon puutteen vuoksi 
maahanmuuttajat ovat alttiimpia eriasteiselle 
vedätykselle ja hyväksikäytölle työelämässä. 

Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat ne 
maahanmuuttajat, joiden lupa oleskeluun 
Suomessa perustuu työntekoon. Tätä haavoit-
tuvaa asemaa jotkut työnantajat käyttävät häi-
käilemättä hyväkseen.

Palvelualat ovat monikulttuuristuneet no-
peasti Suomessa. Tämä näkyy muun muassa 
Palvelualojen ammattilliiton PAMin äidinkie-
lenään vieraskielisten jäsenten määrän nopea-
na kasvuna. Tällä hetkellä jäsenenä on yli 8000 
maahanmuuttajataustaista henkilöä. 

Uusia keinoja turvata 
maahanmuuttajien oikeudet 

JAANA YLITALO 
Kirjoittaja on Palvelualojen  

ammattiliiton ensimmäinen  
varapuheenjohtaja.

PAMissa käsitellään vuosittain maahan-
muuttajataustaisten jäsenten riita-asioita suh-
teessa enemmän kuin heidän lukumääränsä 
koko jäsenistöön verrattuna on. Tämäkin on 
yksi signaali siitä, että heikompaa työmarkkina-
asemaa ollaan valmiita käyttämään hyväksi.

Maahanmuuttajataustaisten jäsenten autta-
minen on kuitenkin vain jäävuoren huippu, mi-
tä tulee työehtojen polkemiseen. Valitettavasti 
kaikkein törkeimmät tapaukset jäävät ammatti-
liittojen avun ulkopuolelle, sillä nämä työperäi-
sen hyväksikäytön uhrit uskaltavat vain harvoin 
lähteä hakemaan apua. 

P AMin yhteiskuntavaikuttamisen 
kärkitavoitteena on alipalkkauksen 
kriminalisointi. Mikäli alipalkkaus 
määriteltäisiin rikoslaissa rangaistavak-

si teoksi, loisi se selkeän pelotevaikutuksen ali-
palkan maksamiseen. Tällä hetkellä alipalkkaa 
maksavan työnantajan ”rangaistus” on palkka-
saatavien maksaminen jälkikäteen. 

Vähäinen kiinnijäämisen riski ja sankti-
oinnin puuttuminen houkuttavat liian mo-
nia työnantajia lipsumaan työehtosopimusten 
mukaisesta palkanmaksusta. Kriminalisointi 
antaisi lisää eväitä myös maahanmuuttajatyön-
tekijöiden oikeuksien turvaamiseen. 
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LÄHDETTÄVÄ

Ydin tapasi Helsingin 
 kaupunginvaltuutettu 

 Nasima Razmyarin ja yrittäjä  
Petr Potchinchtchikovin. 

Keskustelimme kulttuureista, 
työmarkkinoista ja 

 kotouttamisesta – ja hiukan 
kukkahattutädeistä.

Kirjoittaja Arja Alho Kuvat Pekka Elomaa
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Nasima Razmyar ja 
Petr Potchinchtchikov 
ovat itse kokeneet suo-
malaiset työmarkkinat 
maahanmuuttajan 
näkökulmasta.
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Nasima: Kauneimmat lapsuus-
muistoni Kabulista ovat iso-
vanhempieni luota. Heillä oli 
suuret pihat ja suuri perhe. 
Perjantaisin kokoonnuttiin 
viettämään aikaa yhdessä. 
Tehtiin yhdessä ruokaa, syö-

tiin pihalla ja oli paljon iloa. 
Isälläni oli virka Afganistanin suurlähetti-

läänä Moskovassa, jonne muutimme kun olin 
viisivuotias. Tarkoitus ei tietenkään ollut lopul-
lisesti muuttaa pois, mutta Afganistanin tilan-
ne paheni 1990-luvun alussa. Tuli sisällissota.  
Jääminen Moskovaan oli mahdotonta, mutta 
vielä mahdottomampaa oli palata. Tulimme 
Suomeen kun olin kahdeksanvuotias.

Petr: Minä olen syntynyt ja kasvanut 
Moskovassa. Moskova nyt on yksi maa-
ilman mahdottomimpia suurkaupunkeja. 
Lapsuudessani siellä ei ollut niin ahdasta, pö-
lyistä, likaista ja aggressiivista kuin nykyisin.  
Lapsi muistaa – olosuhteista riippumatta – ar-
jen myönteiset asiat ja niihin liittyvät yksityis-
kohdat. Niistä muodostuu onnellisuus.

Tulin Suomeen yksin 18-vuotiaana. Kyse oli 
mahdollisuuksien etsimisestä, opiskelin musiik-
kia. Vuonna 1993 asevelvollisuuslakia muutet-
tiin kolme tai neljä kertaa. Välillä opiskelun 
vuoksi ei pitänyt joutua armeijaan, välillä taas 
piti. En kokenut missiokseni palvella Venäjän 
armeijaa ja uhka siitä sai minut lähtemään. 

Olen perheeni ainoa lapsi. Olihan se kova 
paikka, että 18-vuotias lähtee kotoa. Mutta var-
masti äitini sisäisesti tajusi, ettei parempia vaih-
toehtoja ollut. Siinä oli kyse tulevaisuudestani.

Ydin: Millaisen Suomen kohtasitte?

nasima: Olin oppinut venäjän kielen hyvin ja 
pidin kovasti elämästäni Moskovassa. Muutos 
oli nopea ja raju.  Ensimmäiset muistoni liit-
tyvät poliisiin. Oli pitkiä kuulusteluja. Oli 
vastaanottokeskus ja vieraita tuoksuja. Aika 
pian siirryimme Rovaniemen vastaanottokes-
kukseen. Alkoi tuntua, että täällä on uusi koti. 

Ystävällisyys ja lämpö oikein huokuivat. Oli 
talvi, pulkkamäki, luistelua – ja olin tietenkin 
oman rakastavan perheeni kanssa.

Petr: Matkustin Moskovan- junalla tuttavie-
ni kanssa Lahteen, josta olin saanut työpaikan. 
Siihen liittyi paljon jännitystä. Kiitos Venäjällä 
vallinneen 90-luvun alun kaaoksen, pääsin 
perille. Mietin, että jospa rajalla otetaan ulos 
junasta ja pakotetaan armeijaan. Vainikkalasta 
eteenpäin tunsin suurta helpotusta.

Ensimmäiseen Suomen vuoteeni liittyy pal-
jon myönteistä. Piti keskittyä hyviin asioihin ja 
toivoa parasta. Jos olisin välittänyt siitä, mikä 
oli huonoa tai vaikeaa, en olisi selvinnyt.

Ydin: Entä arki? Entä suhde omiin yhteisöi-
hinne? Siinähän kohtaavat oman kulttuurin eri-
tyisyys ja sopeutumisen paineet.

nasima: Ihmettelin, kuinka vastaanottokeskuk-
sessa kaikki söivät makaronia. Jälkikäteen aja-
tellen, sehän oli halpaa ja hyvää ruokaa. Ihmiset 
yrittivät lähettää rahaa myös kotiin.  Mutta ei 
ollut munakoisoa, kurpitsaa tai tuttuja maustei-
ta. Afganistanilaisessa kulttuurissa ruoka on iso 
asia. Maahanmuuttajalapset muuten toivovat 
kouluruuan olevan mausteisempaa.

1990-luvulla afgaaniperheitä ei Suomessa 
juuri ollut. 2000-luvulla tuli turvapaikanhaki-
joita. Silloin tutustuimme ja kanssakäymistä oli 
paljon. Olin oppinut jo hyvin kielen ja saatoin 
olla avuksi yhteisölle. Teini-ikäiselle se oli hyvin 
merkittävää, kun mietin, millainen kuuluisi ol-
la? Tuntui ihmeelliseltä, kun samanikäiset tytöt 
alkoivat mennä naimisiin ja hankkia perheitä.

Olen kuullut negatiivistakin ja se on ollut 
loukkaavaa. Nykyään elän kuitenkin tasapai-
nossa yhteisöni suhteen. En ole riippuvainen 
eikä miellyttämisen tarvetta ole, kunnioitan 
heitä lämpimästi, mutta en mieti mitä he mi-
nusta ajattelevat. 

Petr: Minulle muodostui laaja ystäväpiiri, jo-
hon ei kuulunut venäjänkielisiä. En välttämättä 
edes halunnut hakeutua venäläiseen yhteisöön. 
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Tietoisuus siitä kasvoi myöhemmin. Nyt tun-
nen sen paljon paremmin.

Ydin: Moskova suurkaupunkina oli varmasti 
hyvin monikulttuurinen.

nasima: Muistan, että osasin erottaa ulkonä-
ön perusteella tsetseenit. Muistoni venäläisistä 
ovat hyvin myönteiset. Kulttuurimme ovat toi-
silleen varsin läheiset.

Petr: Moskova, Venäjä ylipäätään, on hyvin 
moninainen ja monikulttuurinen maa. Minussa 
on etnisesti paljon muutakin kuin venäläistä. 
En oikeastaan osaa sanoa, mikä nimenomaises-
ti on juuri venäläisyyttä. 

Pääkaupunkina Moskovassa moninaisuus 
oli esillä. Talo, jossa asuimme, sijaitsi lähellä 
Patrice Lumumban yliopistoa. Siellä oli paljon 
vasemmistotaustaisia opiskelijoita hyvin erilai-
sista maista, eivätkä he herättäneet meissä mi-
tään ihmetystä.

Ydin: Maahanmuuttajan ei ole helppo saada 
töitä. Suomalaisten työttömyysaste on rei-
lu kahdeksan prosenttia, mutta vieraskielisten 
lähes kolminkertainen. Eniten vieraskieliset 
tekevät siivous-, myynti- ja rakennusalan töitä, 
joskin vieraskielisten osuus kaikkien ammat-
tiryhmien työntekijöistä on yhä varsin pieni. 
Maahanmuuttajat ovat myös yrittäjiä kantavä-
estöä suhteellisesti useammin.

Petr: Ensimmäisessä työpaikassani oli melkein 
enemmän ulkomaalaisia kuin suomalaisia. Se 
oli kehitysvammaisten lasten yhteisö Lahdessa. 
Se ei tietenkään antanut minulle oikeaa kuvaa 
Suomesta.

Suurimman osan työelämästäni olen toi-
minut omassa yrityksessä. En koe, että minut 
on siihen pakotettu. Minulla on ollut halu olla 
riippumaton ja itsenäinen. Välillä toki olen ol-
lut muuallakin töissä.

Ikävin kokemukseni liittyy ongelmiin oles-
keluluvan kanssa. Olin ollut vain vuoden 
Suomessa ja saanut kolme kielteistä päätöstä. 

Ketkä?
NASIMA RAZMYAR 
on Helsingin 
kaupunginval-
tuutettu ja SDP:n 
eduskuntaryhmän 
viestintäsihteeri.  
Hänet valittiin 
vuoden 2010 
 pakolaisnaiseksi.

PETR POTCHINCHT-
CHIKOV  
on muusikko, tuot-
taja, yrittäjä. Hän 
on toiminut Suo-
men Venäjänkie-
listen Yhdistysten 
Liiton toiminnan-
johtajana.
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Minua uhattiin, että ellen lähde vapaaehtoises-
ti, minut viedään väkisin. Se oli hirveä shokki, 
miten poliisi minua tuolloin käsitteli. Kielteiset 
kokemukseni eivät liity ollenkaan tavallisiin 
ihmisiin, vaan viranomaiskoneistoon. Siinä pal-
jastui miten mielivaltaista kohtelu silloin oli.

nasima: Molemmat vanhempani ovat lähes 
aina olleet työttömiä. Isälleni sanottiin, ettei 
noin hyvin koulutetulle löydy 
töitä. Perheeni  taloudellinen 
tilanne vei minut aika aikai-
sin työelämään. Etsin töitä 
muutamalta huoltoasemalta ja 
kolmannelta sain. Mutta ei se 
papereita lähettämällä käynyt. 
Kysyin omistajaa ja hänellä 
sattui olemaan vartti aikaa ja 
saatoin esittää hänelle asiani.

Varsinaiset aikuisiän työ-
paikkani ovat olleet monikulttuurisia nykyistä 
sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vies-
tintäsihteerin työtä  lukuunottamatta.

Ydin: Akhlag Ahmad haki tutkimustaan var-
ten vuonna 2005 joko kirjallisesti tai puheli-
mitse 400 työpaikkaa. Hän sai vain kuusi työ-
tarjousta. Monta kertaa paikan sanottiin olevan 
jo täytetyn, vaikka näin ei ollut, kun kontrolli-
henkilö tiedusteli asiasta. Eräässä toisessa kent-
tätutkimuksessa todettiin, että henkilön, jolla 
on  venäjänkielinen nimi, piti lähettää kolme 
kertaa enemmän hakemuksia tullakseen kutsu-
tuksi haastatteluun kuin sellaisen, jolla on suo-
menkielinen nimi. 

Vähemmistövaltuutettu on esittänyt, että 
nimetöntä työnhakua syrjinnän vähentämisessä 
pitäisi selvittää. Helsingin kaupunki puolestaan 
suosittaa rekrytointiohjeissaan niin kutsuttua 
positiivista syrjintää eli, jos on kaksi ansioiltaan 
tasaveroista hakijaa, maahanmuuttajaa suosit-
taisiin. Millaisia kokemuksia teillä on ja mitä 
ajattelette positiivisesta syrjinnästä?

nasima: Sitä ajattelee, että pitääkö tähän 
 tosiaan mennä? Miksi nimi ja tausta painavat? 

Mutta niin vain on, että ne vaikuttavat. Siksi 
positiivinen syrjintä on kokeilemisen arvoista ja 
on syytä katsoa miten se toimii. Helsingissä on 
tehty aloitteita asiassa ja se koskee muutakin, 
esimerkiksi kouluja. 

Petr: Pitää muistaa, että kiintiöratkaisut ovat 
sitä varten, ettei niitä tarvitsisi olla. Ne ovat 
muutosväline. Minä en halua saada työtä siksi, 

että täytän kiintiön. Pätevyys 
ja osaaminen toivottavasti 
ratkaisevat.

Hyvä veli -verkostot ovat 
mielestäni se  todellinen on-
gelma. Kutsun näitä ver-
kostoja ”alastoman keisa-
rin” ilmiöksi. Tämä on ehkä 
provokatiivista, mutta Suomi 
on täynnä alastomia keisa-
reita. Monissa viranomais- ja 

palveluorganisaatioissa tehdään kaikki mahdol-
linen, etteivät omassa asiassaan oikeat asian-
tuntijat pääse esille tai saa ääntään kuuluviin. 
Silloinhan myytti romahtaa ja alastomuus pal-
jastuu. 

Kotouttamista hoitavat ne, jotka ovat vailla 
todellista asiantuntijuutta. Meitä maahanmuut-
tajia kutsutaan neuvottelukuntiin. Tarjotaan 
kahvia ja pullaa ja kuunnellaan kiltisti – ja sitten 
sanotaan näkemiin. Hullua arkipäivää on, että 
instituutioissa ja järjestöissä, joiden tehtävänä on 
kehittää jonkun ryhmän identiteettiä, työsken-
televät ne, joilla ei ole mitään tekemistä kyseisen 
identiteetin kanssa. Minulla on hyvin tuore ko-
kemus juuri perustetusta Cultura-säätiöstä, jossa 
asiat hoidettiin alusta asti juuri näin. 

Ydin: Mahtaisiko tuo olla yleisempi ilmiö 
Suomessa? Ainakin hyvä veli -verkostot ovat, ja 
sitä suurempi ongelma, mitä pienemmät ympy-
rät. Eliitti tuppaa uusintamaan itse itseään.

nasima: Kyllä ja ei. Minulle ei ole ollut taus-
tastani haittaa, vaikka olen kokenut kyllä ovien 
sulkeutuvan. Kielitaidostani on ollut vain hyö-
tyä. Mutta faktaa on, että maahanmuuttajien 

MAAHAN-
MUUTTOVASTAISUUS 

ON LÄHINNÄ  
 SEURAUSTEN 

 ILMENTYMÄ. SYYT 
OVAT  JOSSAIN 

 MUUALLA.
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ja myös heidän suomen kieltä hyvin osaavien 
lasten työnsaanti on vaikeaa. 

Ylipäätään maahanmuuttajien paikka eri-
laisissa kotouttamisen hankkeissa on sivuosas-
sa. Emme halua olla seinäruusuja. Positiivinen 
syrjintä on siksi tärkeää, ainakin kokeilumie-
lessä. Hiukan on päästy viime vuosina eteen-
päin. Etenkin kansalaisjärjestöissä on halut-
tu maahanmuuton substanssia lisää ja siksi 
maahanmuuttajia valitaan. Mutta viranomai-
sissa on hirveän vähän maahanmuuttajia. 
Johtotehtäviin pääseminen on tosi haasteellis-
ta. Päätösvalta on muilla ja muualla.

Olisipa opettajissa ja nuorten parissa työs-
kentelevissä enemmän maahanmuuttajia! 
Silloin nuorilla olisi enemmän samaistumisen 
kohteita. Minusta on myös väärä viesti täällä 
kasvaville lapsille, että kyllä töitä tekevälle riit-
tää: bussien ajoa, siivousta tai muuta sellaista. 

Tärkeitä ja hyviä töitä sinänsä, mutta ei pidä 
kuitenkaan luoda lokeroivia rakenteita. Kun 
ajattelen vaikkapa kesätyömahdollisuuksia, 
meillä ei ole täällä tätejä ja setiä, jotka tietävät 
ja voivat auttaa, tai isoisiä ja -äitejä, joilla on 
firma ja kontaktit. Silloin me olemme riiippu-
vaisia yhteiskunnan rakenteiden muodostumi-
sesta ja siitä miten ne toimivat.

Petr: Suomalainen lainsäädäntö on sinän-
sä kunnossa. Mutta toteuttaminen käytän-
nössä ei välttämättä ole. Asenteet vaikut-
tavat, miten tulkitaan ja toteutetaan lakeja. 
Maahanmuuttovirasto esimerkiksi tekee tie-
tyntyyppisiä päätöksiä, vaikka laki voisi sallia 
muunkinlaisen tulkinnan.

Minulla on ollut epäily – joka on vain 
vahvistunut – että päätöksenteossa ja viran-
omaistoiminnassa maahanmuuttajat halutaan 
lähtökohtaisesti nähdä avuttomina, kielitaidot-
tomina ja kyvyttöminä valitsemaan omaa tie-
tään. Kun näin ei todellisuudessa ole, aletaan 
pelätä, että itsestään tietoiset maahanmuuttajat 
ovat juuri niitä pikkupoikia, jotka uskaltavat 
 sanoa keisarin olevan ilman vaatteita.

Ydin: Piiloisia, syrjiviä rakenteita on siis 

 kokemuksenne mukaan paljon sen ohella, et-
tä avointa syrjintää ja suoranaista rasismiakin 
esiintyy.

Petr: On tietenkin aina parempi keskustella 
asioista julkisesti kuin pitää syrjivää kohtelua 
piilossa. Yleensä se mikä näkyy, on kuitenkin 
seurausta. Lisääntynyt maahanmuuttovastai-
suus on lähinnä seurausten ilmentymä. Syyt 
ovat kuitenkin jossain muualla.

Syrjintää on rakenteissa, mutta se on sivisty-
neessä muodossa ja siksi usein piilossa. Sitä ei 
huudella kaduilla humalassa. Tavanomaisessa 
elämässä kyllä selviää, mutta viranomaisten 
kanssa on vaikeaa. Viranomaisten pitäisi osoit-
taa esimerkkiä. Jos näytetään huonoa esimerk-
kiä, että näin on maan tapa ja näin hyvä veli 
-verkostot toimivat, miksi yksittäinen työnan-
taja muuttaisi syrjiviä asenteitaan? 

Sitä pitäisi olla lokerossa.  Kun olen venä-
läinen, tietenkin soitan balalaikaa ja juon teetä 
samovaarista! Ei voi menestyä, kun ei kuulu 
mihinkään lokeroon.

Myös kukkahattutädeillä on vääriä käsityk-
siä. Meidän pitäisi olla heidän kanssaan samaa 
mieltä, että kaikki on loistavasti. Jos rohkenee 
epäillä, kerrotaan miten paljon huonommin 
asiat ovat muualla maailmassa ja jos se ei tepsi, 
vedotaan kuinka Suomessakin oli ennen toisin.

nasima: Yhdet pitävät maahanmuuttajia sei-
näkoristeina, toiset vaativat, että ulos maasta. 
Mutta väliin mahtuu paljon, enemmistö ihmi-
sistä. 

Keskustelu sinänsä ei minua huolestuta. 
Olen istunut vaikka minkälaisissa tilaisuuksissa. 
Mutta, kun rasistisesta keskustelusta tulee tällä 
tavoin salonkikelpoista, on se sitten sallittua 
kaikille – ja se näkyy.

Perheeni on asunut Suomessa 20 vuotta. 
Koskaan he eivät ole kokeneet, että heitä olisi 
katsottu ikävästi bussipysäkillä, kaupassa tai 
terveysasemalla. Mutta nyt he kokevat näin. 
Tämä ei ole oikea kehityssuunta.  
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YHÄ USEAMPI IHMINEN  
JÄTTÄÄ KOTIMAANSA 

PAREMMAN ELÄMÄN TOIVOSSA. 
VUONNA 2010 MAAILMASSA OLI 
YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN 

LASKELMIEN MUKAAN 214 
MILJOONAA SIIRTOLAISTA. MITEN 

KÄY PERHEEN MUUTTOVIRRAN 
PYÖRTEISSÄ?

Maastamuutto 
perhe

Kirjoittajat Simo Ortamo, Shadia Jemal, 
Kristiina Koivunen ja Kirsi Koivuporras-Masuka
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G lobaaleihin muuttovirtoihin  
perehtyneen tutkija Petri 
Hautaniemen mukaan länsimai-
hin muuttaa Afrikasta ja Lähi-idästä 

enimmäkseen nuoria miehiä. Itä-Aasiasta läh-
tee myös nuoria naisia etenkin kotiapulaisik-
si. Lapset jäävät tyypillisesti puolison, omi-
en vanhempien tai suku laisten hoiviin. Näin 
perinteisten suurten perheyhteisöjen merki-
tys vahvistuu lähtömaissa. Myös naisen asema 
muuttuu.

−  Esimerkiksi Somaliassa miesten lähtiessä 
heidän vaimoistaan tulee käytännössä yksin-
huoltajia. Toisaalta heidän elämänsä on myös 
itsenäisempää, Hautaniemi kertoo.

Siirtolaisen elämä lännessä ei ole helppoa. 
Työ voi olla raskasta ja huonosti palkattua, 
 tulevaisuus epävarmaa, syrjintä yleistä ja perhe 
kaukana. Siirtolaisuus kuitenkin houkuttaa. 
Pärjääminen länsimaissa herättää ihailua, ja 
paluumuuttajilla on korkea status yhteisöissä. 
Samalla heidän koetaan muuttuneen. Palaajat 
pukeutuvat ja puhuvat eri tavalla kuin ennen, 
mikä saatetaan tulkita maallistumisen merkiksi.

Petri Hautaniemen mukaan perheiden 
 taloudellista merkitystä siirtolaisille ei voi 
aliarvioida. Tyypillisesti perhe ja sukulaiset 
rahoittavat kalliin matkan mantereelta toisel-
le. Vastavuoroisesti länteen päässeet siirtolai-
set lähettävät rahaa sukulaisilleen kotimaihin. 
Maailmanpankin arvion mukaan kehitysmaihin 
suuntautuvien rahalähetysten arvo kohosi 325 
miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2011.

− Summa on moninkertainen valtioiden 
viralliseen kehitysyhteistyöhön verrattuna, 
Hautaniemi kertoo.

Perheelle ja sukulaisille lähetetty raha nostaa 
ihmisten elintasoa. Rahat sijoitetaan parem-
paan ravintoon, terveyteen ja lasten koulutuk-
sen. Toisaalta paikallisyhteisöt tulevat helposti 

riippuvaisiksi sukulaisten lähettämistä rahoista.
− Somalimaassa yhä harvempi pystyy elättä-

mään itsensä ilman rahalähetyksiä, Hautaniemi 
toteaa.

Riippuvuutta voimistaa se, etteivät paikal-
liset elinkeinot kuten maatalous enää kanna-
ta työikäisten nuorten muuttaessa ulkomaille. 
Taloudelliset rakenteet muuttuvat ja ovat entis-
tä herkempiä maailmantalouden suhdanteille.

Ajan kuluessa kotimaahan jääneet ja pois 
muuttaneet perheenjäsenet muodostavat 
 yhdessä useissa maissa elävän sukuyhteisön. 
Hautaniemi puhuukin rajat ylittävistä, trans-
nationaalisista perhetalouksista. Rahan lisäksi 
myös perheenjäsenet liikkuvat herkästi maasta 
toiseen toimeentulomahdollisuuksien mukaan. 

− Lasten koulutuksen takia somaliperhe voi 
muuttaa Helsingistä Lontooseen, Hautaniemi 
kertoo.

Kaikille rajojen ylittäminen ei kuitenkaan 
ole mahdollista. Matkustusasiakirjat ja kan-
salaisuus jakavatkin ihmisiä kahteen kastiin. 
Länsimaan kansalaisuuden saanut siirtolainen 
ja hänen perheensä ovat etuoikeutetussa ase-
massa. Passia taskussaan kantavat ovat tavoitel-
tuja aviopuolisoita kotimaassaan.

Hautaniemeä mietityttää monissa maissa 
elävien perhetalouksien tulevaisuus. Nyt koti-
maissa asuvat äidit ja lähisukulaiset varmista-
vat, että lapset pitävät huolta sukuyhteisöstä. 
Kolmannen sukupolven yhteys lähtömaahan ei 
välttämättä ole enää yhtä vahva. 

Toisaalta nykyteknologia on helpottanut 
perheenjäsenten keskinäistä yhteydenpitoa 
 ennennäkemättömällä tavalla. Matkustaminen, 
soittaminen, internet ja rahalähetysfirmat pitä-
vät globaaleja perheitä koossa.

- Hämeentieltähän voi lähettää rahaa sekun-
nissa Mogadishuun, Hautaniemi kertoo.
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Paluumuutto Irakin Kur-
distaniin on lisääntynyt 
paljon erityisesti viimeksi 

kuluneen vuoden aikana, kertoo 
Dilpak Tahir, joka työskente-
lee Patriotic Union of Kurdistan 
-puolueen kansainvälisessä yksi-
kössä Sulaylamaniassa.

Tähän on Tahirin mukaan 
kolme syytä: Irakin turvallisuus-
tilanne on parantunut, erityi-
sesti täällä pohjoisessa. Ihmiset 
uskaltavat toteuttaa haaveen-
sa palata  kotimaahansa. Lisäsi 
Irakin taloudellinen tilanne on 
hyvä,  palkat nousevat koko ajan. 

Irakia jälleenrakennetaan 
kymmenien sotavuosien jälkeen, 
ja siellä tarvitaan koulutettua 
työvoimaa muun maailman kär-
vistellessä laman kourissa. Koska 
Irakin koulutustaso on alhainen, 
Euroopassa edes jonkin verran 
opiskelleet ihmiset ovat hyvissä 
asemissa työmarkkinoilla. Öljyn-
porausta lisätään Kurdistanissa,  
ja öljytulot tuovat talouteen 
vaurautta ja muidenkin alojen 
työpaikkoja.
– Jotkut paluumuuttajat ovat 

tehneet työsopimuksen öljy-
yhtiön kanssa toisessa asuin-

Mahdollisuus työhön ja parantunut turvalli-
suustilanne houkuttavat perheitä toteutta-
maan unelmansa kotiinpaluusta Irakiin.

OMASSA 
MAASSA

IRAKIN 
KOULUTUSTASO ON 

ALHAINEN,
EUROOPASSA EDES 

JONKIN VERRAN
OPISKELLEET IHMISET 

OVAT HYVISSÄ
ASEMISSA 

TYÖMARKKINOILLA.

– 

Dilpak 
Tahir 
kylässä 
kirkuki-
laisper-
heessä.
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maassaan. Öljy-yhtiöt järjestävät 
heidän muuttonsa tänne, Tahir 
kertoo.

Jotkut muuttavat omatoimi-
sesti, asuvat ensin sukulaisten 
luona ja etsivät töitä paikan 
päällä. Ne, joilla oli valtion virka  
ennen pakolaisuutta, saavat 
entisen  työpaikkansa takaisin, 
vaikka olisivat olleet parikym-
mentä vuotta poissa Irakista.
– Kolmas tekijä, joka kannus-

taa perheitä palaamaan tänne, 
ovat parantuneet koulutusmah-
dollisuudet, selittää Tahir.

Suuriin kaupunkeihin on 
perustettu englanninkielisiä 
oppilaitoksia. Kurdistanin pää-
kaupungissa Erbilissä on englan-
ninkielinen Kurdistan-yliopisto, 
jonka opiskelijoista suuri osa on 
paluumuuttajien lapsia. Sieltä 
valmistuvat nuoret työllistyvät 
nopeasti hyväpalkkaisiin töihin. 

Sulaymaniassa toimii myös 
amerikkalainen yliopisto samoil-
la periaatteilla kuin Kairossa ja 
Beirutissa.

Kurdistanin suuriin kaupun-
keihin on lisäksi perustettu yksi-
tyisiä englanninkielisiä kouluja, 
joissa voi suorittaa peruskoulun. 
Myös hyvätasoiset lastentarhat 
ovat uusi ilmiö.

Paluumuuttajiin kuuluva 
Pistiwan Muhamad Rostam 
asui Englannissa yli kym-

menen vuotta. Viisi vuotta sitten 
hän haki kotimaasta vaimoksi  
Bokan Yassin Asaadin. Tämä 
 ikävöi jatkuvasti kotimaahan:
– Elämä siellä oli vaikeaa, 

asuntomme oli tosi pieni ja joka 
päivä satoi, Bokan muistelee elä-

mää Englannissa.
Kun pariskunnan nuorempi ty-

tär Hilan oli kahden kuukauden 
ikäinen, perhe pakkasi tärkeim-
män omaisuutensa autoon ja 
ajoi Irakiin. Koska he pelkäsivät 
olla Turkissa, Pistiwan ajoi yli 
1500 kilometrin matkan Istanbu-
lista Irakin rajalle Haburiin lähes 
ilman pysähdyksiä.

Vuodessa uusi elämä on lähte-
nyt hyvin käyntiin. Pistiwan sai 
töitä öljy-yhtiön tulkkina ja pa-
riskunta rakentaa taloa Pistiwa-
nin veljen Shwanin talon viereen. 

Kaikkein onnellisin on veljes-
ten äiti, sillä 25 vuotta sitten 
hänelle tapahtui pahin mahdolli-
nen asia, kun vanhin poika katosi 
Saddam Husseinin vankileirillä. 
Nyt ilo on palannut hänenkin 
elämäänsä, kun talossa juoksee 
neljä pientä lastenlasta. 

Englannin yksinäisen elämän 
tilalle Bokan on saanut uuden 
siskon kälystään Kurdasta.
– On ihanaa asua 

omassa maassa, su-
kulaisten lähellä,  
toteaa  Bokan 
Yassin Asaad.

NYT ILO ON 
PALANNUT 
HÄNENKIN

ELÄMÄÄNSÄ, KUN 
TALOSSA JUOKSEE

NELJÄ PIENTÄ 
LASTENLASTA.

Takaisin kotona. 
Anoppinsa seurassa 
Bokan (vas.) ja Kurda, 
jolla on sylissä tytär 
Hilan.  S
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Somalialaisessa kulttuurissa 
perhe on laaja. Kaikki, joilla 
on yhteiset sukujuuret, kuu-

luvat perheeseen.
– Liberaalissa tavassa hahmot-

taa perhe kyse on koko klaanista, 
saman klaanin jäsenet kuulu-
vat samaan perheeseen, toteaa 
toimittaja ja tutkija Abdi Aynte 
naurahtaen.

Aynte itse pakeni sodan ai-
kana Somaliasta. Tarina on ta-
vallinen, sillä lähes jokaisella on 
perheenjäsen, joka on paennut 
Somaliasta ulkomaille. Ainakin 
niillä perheillä, joilla on ollut va-
raa lähteä itse tai mahdollisuus 
hankkia matkarahat edes yhdel-
le perheenjäsenelle.

Yhdysvalloissa vuosia asunut 
Aynte on nyt palannut takaisin 
kotimaahansa ja perustanut He-
ritage Institute for Policy Studies 
-nimisen ajatushautomon, jonka 
palveluita ostaa muun muassa 
Somalian tuore hallitus.
– Päätin palata, koska ajatte-

lin, että voin vaikuttaa Somalian 
palautumiseen sodasta, Aynte 
toteaa.

Ayenten mielestä pitkät 
sotavuodet ja se, että 
merkittävä osa somalia-

laisissa asuu ulkomailla, ei ole 
muuttanut perheen merkitystä. 
Klaanisuhteet ja klaanien asema 
on entisensä. Klaanit ovat myös 
perheenjäsenten vakuutusturva.

Diasporan jäsenillä on myös 
velvollisuutensa taakse jäänyt-
tä perhettä kohtaan. Näin ollen 

ulkomaille paenneet sukulaiset 
lähettävät merkittäviä summia 
kotimaahan. 

Somalian rauhan ja uuden 
hallituksen myötä palaajia on 

maassa yhä enemmän. Aynte to-
teaa, että osaltaan ihmisten pa-
laaminen on aiheuttanut jännit-
teitä. Osa Somaliaan jääneistä 
kokee, että nyt kaikki työpaikat 
menevät palaaville diasporan jä-
senille ja he jäävät tyhjin käsin.
– Toisaalta osa vanhemmista 

on myös iloisia siitä, että koulu-
tetut lapset palaavat takaisin. 
Ja sitä Somalia nyt myös kaipaa, 
ihmisiä, joilla on kapasiteettia 
jälleenrakentaa maata.

Somalian 1980-luvun lopulta 
lähes tauotta jatkuneen so-
tatilan yksi näkyvä seuraus 

ovat lukuisat ottolapset. Soma-
liasta on paennut myös mer-
kittävä määrä lapsia, jotka ovat 
alaikäisinä turvapaikanhakijoina 
päätyneet esimerkiksi Suomeen.

Suomessa odottaakin edelleen 
perheenyhdistämistä joukko 
 pakolaisstatuksen saaneita lap-

sia ja nuoria, joiden vanhemmat 
ovat lähtömaassa tai jossain 
muualla ulkomailla.

Mielenkiintoista Somalian ke-
hitykselle on myös se, että Soma-
liassa on tällä hetkellä huomat-
tavasti enemmän tyttöjä kuin 
poikia. Tällä on todennäköisesti 
merkitystä naisten tulevaan ase-
maan ja rooliin yhteiskunnassa.
– Ensimmäiseen meillä avau-

tuneeseen työpaikkaan saimme 
90 hakemusta, joista 70 oli nai-
silta, Aynte kertoo.

Huolimatta erilaisista perhe-
käsityksistä ja rooleista on per-
heen ydinmerkityksessä jotain 
univeraalia. Sen Aynte kiteyttää 
sanoessaan:
– Perheen merkitys on sen jä-

senten tukemisessa, paitsi talou-
dellisesti myös emotionaalisesti. 
Perheenjäsenet ovat toistensa 
tuki.  

Somalian lapset ovat kohdanneet sodan,  
diasporan ja nyt paluumuuton. Tästä huolimatta 
perheen perusmerkitys on säilynyt ennallaan.

PERHE 
PYSYY

SITÄ SOMALIA NYT 
MYÖS KAIPAA,

IHMISIÄ, JOILLA 
ON KAPASITEETTIA
JÄLLEENRAKENTAA 

MAATA.

Kotimaahansa palannut Abdi 
Aynte kävi huhtikuun lopulla 
Suomessa kertomassa Somalian 
nykytilanteesta.
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Ääriryhmien 
mosaiikki

Keskusvallan 
hylkäämästä, 

kurjistuneesta 
Pohjois-Malista 

kehkeytyi ääri- ja 
rikollisliikkeiden 

tukialue.

Kirjoittaja Aino Haavio 

N aiset verhottiin huntuihin. Siveet-
tömästi käyttäytyneitä ruoskittiin 
toreilla. Varkailta katkaistiin raajoja. 
Uskonnollisesti maltillisena tunne-

tun Malin pohjoisosat joutuivat keväällä 2012 
alistumaan islamistiryhmien ankaraan sharia-
komentoon. 

Miten tällaiseen päädyttiin?
– Malin pohjoisosissa väkivalta on kuulunut 

arkipäivään maan itsenäisyyden ensimetreiltä 
lähtien, pohjustaa kansainväliseen turvallisuu-
teen perehtynyt ohjelmajohtaja Mika Aaltola 
Ulkopoliittisesta instituutista.

Nykyisen kriisin hahmottamiseksi on 
palattava ajassa itsenäisen Malin alkulähteille, 
Ranskan siirtomaa-aikaan. 

1800-luvun lopulta lähtien Ranska piirteli 

länsiafrikkalaiseen hiekkaan rajoja jokseenkin 
sattumanvaraisesti. Vuosisatoja erillään elänei-
tä kansoja niputettiin yhteen. 

Niin myös nykyisen Malin alueilla etelän 
tummaihoisista kansoista sekä pohjoisen tuare-
geista ja arabeista koottiin Ranskan Sudaniksi 
kutsutun siirtomaan alamaiset. 

Erityisesti Saharan alueilla vuosituhansia 
paimentolaisina eläneet, feodaalista järjestel-
mää vaalineet tuaregit vastustivat kolonialistis-
ta hallintoa.

Vuonna 1960 Mali itsenäistyi.  
– Itsenäisessä valtiossa pohjoisen vähem-

mistökansojen tilanne heikkeni entisestään. 
Ne jäivät paitsi merkittävistä valta-asemista, 
Aaltola sanoo.  

Valta keskittyi etelän kansoille – tai pikem-
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minkin niihin kuuluville eliiteille.
– Alusta lähtien tuaregien keskuudessa 

koettiin, ettei Malin tasavaltaa ollut perustettu 
palvelemaan heidän tarpeitaan, Aaltola kuvaa.

– Valta on edelleen vinoutunut etelän eliit-
tien hyväksi, hän lisää.

Paitsi vallan lipeämisestä väestön ulottumat-
tomiin, Pohjois-Mali on kärsinyt kautta vuosi-
kymmenten myös äärimmäisestä köyhyydestä 
ja kehittymättömyydestä. 

Puutetta ja osattomuutta on toki koettu koko 
maassa. Sisämaavaltiolla ei ole 
taloudellisesti tärkeää yhteyttä 
merelle. Mahdollisia uraani-
esiintymiä lukuun ottamatta 
luonnonresursseja on vähän-
laisesti. Valtaeliitit kahmivat 
omiin taskuihinsa sen, minkä 
irti saavat. 

Vuonna 2012 maa asettui 
YK:n inhimillisen kehityksen 
mittarilla 175. sijalle 187 val-
tion joukossa. Lukutaitoisia on 
vain neljännes aikuisväestöstä. 

Pohjois-Malin kurjuus on kuitenkin vielä 
paljon eteläistä syvempää. Aavikolla toimeentu-
lon edellytykset jäävät niukoiksi. 1970-luvulla 
äärimmäinen kuivuus johti laajalti nälänhätään. 

– Lisäksi keskusvalta on jatkuvasti laiminlyö-
nyt pohjoisten alueiden kehittämistä, Aaltola 
sanoo.

Pohjois-Malin ensimmäiset separatistikapinat 
sijoittuvat jo 1960-luvulle. Tuaregit vaativat 
laajempaa itsemääräämisoikeutta sekä talou-
dellisia resursseja. 

Jatkoa kapinointiin oli luvassa seuraavi-
na vuosikymmeninä. 1990-luvulla taistelut 
yltyivät niin kiivaiksi, että suuria väestömassoja 
pakeni naapurimaihin.

Hallituksen joukot kuitenkin kukistivat ka-
pinat yhden toisensa jälkeen. Paimentolaisilla 
ei ollut takanaan sotilaskoulutusta eikä käytet-
tävissään kunnollisia aseita. 

– Kansannousuista seurasikin tuaregeille en-

tistä huonompaa kohtelua, jopa vainoa, Mika 
Aaltola sanoo.

Perustukset koston kierteelle oli valettu.

Osa köyhistä, työttömistä tuaregi-miehistä 
etsi toimeentuloa naapurimaista. 1970-luvulta 
alkaen moni lähti palkkasoturiksi Muammar 
Gaddafin johtamaan Libyaan. 

– Gaddafin kukistuttua vuonna 2011 näitä 
miehiä, modernin sotilaskoulutuksen saaneita, 
hyvin aseistettuja tuaregi-taistelijoita, alkoi kui-
tenkin virrata takaisin Maliin, Aaltola kertoo.

Uuden separatistikapinan 
ainekset olivat koossa.

Tammikuussa 2012 alkanut 
tuaregi-liikehdintä paljastui 
pian entistä kunnianhimoisem-
maksi. Azawadin kansallisen 
vapautusliikkeen MNLA:n, 
nimissä taistelevat separatistit 
ilmoittivat tavoittelevansa poh-
joisten alueiden, ”Azawadin” 
itsenäisyyttä. 

Malin asevoimien taistelu-
kunto ei ollut koskaan ollut 

kehuttava, mutta tuaregi-paimentolaisia vastaan 
hallituksen joukot olivat tottuneet pärjäämään. 
Nyt armeija sai järkyttyä MNLA:n taistelutai-
doista, aseistuksesta ja sitkeydestä. 

Maan johdon valtasi paniikki. 
Seurasi sotilasvallankaappaus, yksi monista 

Afrikan historiassa. Malin keskusjohdon pakka 
oli täysin sekaisin.

Hallituksen joukkoja tieltään työntävä 
MNLA ei kuitenkaan edustanut koko pohjoi-
sen väestöä. Oikeastaan liike ei voinut puhua 
edes tuaregi-kansan nimissä. Kautta vuosi-
satojen tuaregi-klaanien välillä oli esiintynyt 
keskinäistä kilpailua ja vastakkainasettelua. 

Niin Azawadin vapautusliikkeenkin kilpai-
lijaksi oli noussut muita tuaregi-klaaneja edus-
tava ryhmittymä, uskonnollisuutta korostava 
Ansar Dine. Sen joukkojen taidot pohjautuivat 
niin ikään libyalaiseen koulutukseen. 

– Ansar Dinen lisäksi Pohjois-Malin valvo-

 TODENNÄKÖISESTI 
KESKEISET 

VALLANKÄYTTÄJÄT 
TEKIVÄT MYÖS 
YHTEISTYÖTÄ 
TERRORISTIEN 

KANSSA.
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mattomilla lakeuksilla oli alkanut 2000-luvulla 
viihtyä kansainvälisiä islamistisia ryhmittymiä, 
kuten Islamilaisen Maghrebin al-Qaidaan, AQ-
MIin, kuuluvia soluja, Aaltola kertoo. 

AQMI on profiloitunut länsimaisten ih-
misten kidnappaajana sekä Etelä-Amerikasta 
saapuvien huumeiden salakuljettajana. 

Pohjois-Malin osuuksilla rikolliset saattoivat 
liikkua vapaasti. Alue oli kuin ”ei kenenkään 
maata”, jota kukaan ei valvonut. 

– Malin hallitus ei ilmeisesti ainoastaan salli-
nut rikollisten läsnäoloa pohjoisessa. Todennä-
köisesti keskeiset vallankäyttäjät tekivät myös 
yhteistyötä terroristien kanssa, Aaltola jatkaa. 

Valtiokoneiston edustajat lienevät käärineet 
rikollisyhteyksistään sievoisia summia rahaa. 
Lisäksi yhteistyöhön ovat mahdollisesti johta-
neet sotataktiset syyt. 

– Malin hallitus saattoi houkutella islamis-
teja maan pohjoisosiin tuaregien vastustajiksi, 
Aaltola pohtii. 

Kevään 2012 tilanteessa opportunistiseksi 
luonnehdittu AQMI näki joka tapauksessa 
herkullisen sauman toiminta-alueensa laajenta-
miseen ja asemansa vakiinnuttamiseen Malissa. 

Malin heikko väliaikaishallitus ei siten 
saanutkaan vastaansa ainoastaan itsenäisyyttä 
tavoittelevia separatisteja. Sen sijaan se kohtasi 
vähintään kolme fanaattisesti asennoitunut-
ta, sotilaallisesti pätevää ja hyvin aseistettua 
ääriryhmittymää. 

– Jonkin aikaa Ansar Dine ja AQMI tukivat 
MNLA:n taistelua hallitusta vastaan, Mika 
Aaltola sanoo. 

Ryhmittymät ottivat helpohkosti haltuunsa 
pohjoisen suuret kaupungit, Timbuktun, Gaon 
ja Kidalin. Huhtikuussa 2012 MNLA julisti 
Azawadin itsenäiseksi valtioksi.

Malin armeijan kaaduttua MNLA sai kui-
tenkin huomata islamistien yhteistyöhalujen 
häviävän. Ansar Dine ja al-Qaida valtasivat 
siltä ripeässä tahdissa suuren osan pohjoisista 
alueista. 

MNLA oli toiminut Troijan hevosena uskon-
nollisille fanaatikoille ja ulkomaisille rikollisille.  

 Vuoden 2012 lopulla Malin neuvoton väli-
aikaishallitus kääntyi kansainvälisen yhteisön 
puoleen. Oli käynyt selväksi, ettei maan armei-
jalla olisi keinoja ääriryhmittymien lyömiseen.

YK-operaatiota ei kuitenkaan voitu ajatella 
näin nopealla aikataululla. Länsiafrikkalaiset 
Ecowas-joukot olivat nekin hajallaan. 

– Kun islamistit lähestyivät tammikuussa 
2013 pääkaupunkia Bamakoa, hallitus painoi 
hätänappia: se pyysi apuun entisen siirtomaa-
isännän Ranskan, Aaltola kuvaa.

Ranska tarttuikin toimeen, pelastajan säde-
kehä ympärillään.

– Sotilasoperaationa Ranskan interventio 
näyttäisi onnistuneen. Muun muassa ilmais-
kuillaan se on pakottanut islamistit peräänty-
mään, Aaltola kertoo. 

Interventio on saanut osakseen myös Malin 
siviiliväestön laajan tuen.

– Ranskan motiivien puhtautta kuitenkin 
epäillään yleisesti. Moni korostaa, että voima-
yhtiö Areva louhii rajan takaa Nigeristä leijo-
nanosan ydinenergiamahti Ranskan käyttämäs-
tä uraanista. Ranska turvaisi siis alueella myös 
omia taloudellisia etujaan, Aaltola sanoo. 

Niin tai näin, Mali tarvinnee Ranskaa vielä 
vuosien ajan. Maan oman armeijan koulutus 
on alkutekijöissään. Afrikkalaisillakaan joukoil-
la ei ole yleisen arvion mukaan vielä moneen 
toviin valmiuksia taistella itsenäisesti sirpaloi-
tuneita ääriryhmiä vastaan.

Pysyvää rauhaa Ranska ei kuitenkaan pysty 
malilaisille tarjoamaan.

– Islamistit ovat vetäytyneet kätköihinsä, 
osittain Etelä-Libyaan asti. Siellä niiden kapi-
na kytee. Ne odottavat Ranskan vetäytymistä, 
Aaltola arvioi.

Vaikka MNLA on siirtynyt Ranskan puo-
lelle ja ilmaissut valmiutensa neuvotteluihin, 
senkin pyrkimykset lienevät tosiasiassa ennal-
laan. Aaltolan mielestä MNLA:n myönnytyk-
set vaikuttavat taktisilta.

– Rauhanneuvotteluihin Malilla on vielä 
matkaa, Aaltola kiteyttää.
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Kirjoittaja Anja Portin Kuvitus Pirita Tolvanen

Kansanmurhan 
todistajat
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Ennen vuotta 1992 Šuhra Ahmetović 
illa oli kaikki hyvin. Hänellä oli töitä, ja 
perhe eli mukavasti. Heillä oli kaikkea, 
mitä he tarvitsivat. 

Šuhra Ahmetović  syntyi Šušnjarin kylässä 
Bosnia ja Hertsegovinassa 25. päivänä touko-
kuuta vuonna 1953. Bosnia oli silloin vielä osa 
Jugoslaviaa. Šuhran isä oli varakas maanviljelijä, 
jolla oli paljon karjaa ja maata. Šuhralla oli kol-
me siskoa ja kolme veljeä.

Kun Šuhra meni naimisiin, hän muutti mie-
hensä kanssa kotikylänsä lähellä sijaitsevaan 
kaupunkiin, Srebrenicaan. Pian Šuhrasta tuli 
äiti. Hän sai kaksi lasta, tytön ja pojan.

Srebrenica oli niihin aikoihin suosittu kyl-
pyläkaupunki. Šuhra työskenteli kesäisin ter-
veyskylpylässä, jonne tuli asiakkaita kaikkialta 
Bosniasta. Kylpylän rautapitoinen vesi auttoi 
moniin vaivoihin, kuten anemiaan. Šuhra työs-
kenteli kylpylässä kuusi kesää. 

Hänen miehensä oli töissä samassa kylpy-
lässä. Vuoden 1992 alkupuolella mies lähti vie-
mään kylpylän asiakkaita autolla Zvornikiin. 
Sillä matkalla hän katosi. Šuhra ei nähnyt mies-
tään enää koskaan, ei elävänä eikä kuolleena.

– Mieheni oli Srebrenican ensimmäinen uhri, 
Šuhra kertoo kaksikymmentä vuotta myöhem-
min kuvatulla videolla.

Srebrenican kansamurhasta on 
kulunut sukupolven mittainen aika. 

Sodan arvet ja vanhat jakolinjat 
elävät kuitenkin yhä. Sovinnonteon 

ja toipumisen edistämiseksi 
Bosniassa on meneillään hanke, 
jonka tavoitteena on tallentaa 

10 000 kansanmurhasta selvinneen 
tarinaa. 

Šuhra Ahmetović in tarina on yksi niistä tari-
noista, jotka on tallennettu tuleville sukupolvil-
le todisteeksi siitä, mitä Srebrenicassa tapahtui 
vuosina 1992–1995. Se oli jotakin, mitä kukaan 
ei uskonut näkevänsä enää 1900-luvun lopun 
Euroopassa. 

Käynnissä oli Bosnian sota, Jugoslavian ha-
joamissotien väkivaltaisin konflikti. Bosnian 
serbijoukot pyrkivät ”puhdistamaan” valtaa-
mansa alueet muista etnisistä ryhmistä. Vaino 
kohdistui ennen kaikkea Bosnian muslimeihin, 
bosniakkeihin. Heinäkuussa 1995 väkivalta 
 eskaloitui tavalla, joka palautti mieleen toisen 
maailmansodan julmuudet. 

Heinäkuun 11. päivä kenraali Ratko  
Mladić in johtamat Bosnian serbijoukot saa-
puivat Srebrenicaan, joka oli julistettu YK:n 
suoja-alueeksi. Kaupungin asukkaat pakenivat 
läheiseen Potoč arin kylään hakeakseen suojaa 
hollantilaisilta rauhanturvaajilta. 

Kaikki eivät kuitenkaan luottaneet YK-jouk-
kojen kykyyn taata ihmisten turvallisuutta. 
Monet yrittivät paeta metsien läpi vapaalle alu-
eelle, mutta vain jotkut heistä pääsivät perille. 
Osa joutui matkalla serbien väijytykseen, osa 
kuoli nälkään ja väsymykseen.

Potoč arissa ihmisten piti olla hollantilais-
ten rauhanturvaajien suojeluksessa. Toisin kui-
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tenkin kävi. Serbit olivat jo aiemmin saartaneet 
Srebrenican alueen eivätkä päästäneet alueel-
ta poistuneita rauhanturvaajia palaamaan. Kun 
Potoč arissa olevat hollantilaissotilaat huoma-
sivat tilanteen kiristyvän, he pyysivät Natol-
ta apua. 

Apua ei kuitenkaan tullut, ja serbisotilaat 
 saivat jatkaa julmaa operaatiotaan kenenkään 
estämättä. Serbit erottelivat miehet ja nuoret 
pojat naisista ja lapsista rauhanturvaajien silmi-
en edessä. Seuraavien päivien aikana he tappoi-
vat noin 8 000 miestä ja poikaa. 

Seitsemäntoista vuotta rau-
han solmimisen jälkeen moni 
bosnialainen on sitä mieltä, et-
tä sota jatkuu edelleen. Daytonin 
rauhansopimus, Dayton Peace  
Agreement, jota paikalliset kut-
suvat ironisesti nimellä Dayton 
Disagreement, sinetöi sodan aikai-
set jakolinjat. 

Maa jaettiin Bosnia ja Hert-
segovinan federaatioon, jossa 
valtaosa väestöstä on bosniakkeja ja kroaatte-
ja, ja Serbitasavaltaan, jossa suurin osa väestöstä 
on serbejä. Rauhansopimuksen pohjalta laa-
dittu perustuslaki antoi alueellisille hallinnoil-
le paljon valtaa, mikä vahvisti etnisiä rajalinjoja 
entisestään ja teki yhteisten tavoitteiden ja sovi-
tuksen ilmapiirin luomisesta vaikeaa, ellei jopa 
mahdotonta.

Uusia aloitteita sodan traumojen käsitte-
lemiseksi ja sovinnon edistämiseksi kuitenkin 
syntyy, ja osalle niistä löytyy myös rahoittajia. 

Harmaassa kerrostalossa hiljaisella sivuka-
dulla Sarajevon keskustassa pitää majaansa stu-
dio, jossa sodan traumoja käsitellään päivittäin. 
Studion eteisessä vastaan tulee hymyilevä nuo-
ri nainen. Hän on Selma Hadžić , Genocide 
Film Library -hankkeen projektipäällikkö ja 
Cinema for Peace Foundationin Bosnian toi-
miston johtaja.

Hadžić  kättelee reippaasti ja pyytää astu-
maan peremmälle. Studion odotustilassa istuu 
ryhmä huivipäisiä naisia. Päivän viimeiset ku-

vaukset ovat vielä kesken, joten Hadžić  ehdot-
taa, että istuisimme keittiönurkkaukseen. Hän 
täyttää juomalasin vedellä, laskee sen pyöreälle 
pöydälle ja istahtaa sitten pöydän ääreen.

Hadžić  puhuu innostuneesti, ja tottunees-
ti. Hanke on herättänyt kotimaassa ja muissa 
entisen Jugoslavian alueen maissa kiinnostusta. 
Myös Saksassa se on huomattu, sillä saksalaisil-
la on ollut osansa hankkeen käynnistämisessä: 
hankkeen aloittamisesta neuvoteltiin Berliinissä 
Cinema for Peace Foundationin päämajassa, ja 
Saksan ulkoministeriö on rahoittanut hanketta.

 Genocide Film Library  on 
runsas vuosi  sitten aloitettu  
hanke, jossa tallennetaan 
Srebrenican kansanmurhasta  
selviytyneiden tarinoita. 
 Tavoitteena on kuvata viidessä 
vuodessa  10 000 haastattelua ja 
tallettaa ne tutkijoiden, koulu-
laisten ja muiden kiinnostunei-
den käytettäviksi. 

Bosniassa ei ole aiemmin 
 tehty mitään vastaavaa. Muualla  

maailmassa sotiin liittyvää muistitietoa on sen 
sijaan kerätty. Yksi mittavimmista keruista on 
elokuvaohjaaja Steven Spielbergin perusta-
man Shoah-säätiön hanke, jossa haastateltiin 
50 000 toisen maailmansodan  holokaustista sel-
vinnyttä ihmistä. Siitä tuli myös bosnialais-
hankkeen esikuva.

– Ajattelimme, että Bosniassa pitäisi tehdä 
jotakin samanlaista, koska Srebrenican kansan-
murhasta selvinneiden muistot ovat samankal-
taisia, Hadžić  sanoo.

Muistojen kerääminen Srebrenican tapah-
tumista oli slovenialaissyntyisen toimittajan ja 
tuottajan Jaka Biziljin idea. Hankkeen ripe-
ää toteutumista selittää se, että Bizilj on hank-
keen takana olevan säätiön, Cinema for Peace 
Foundationin perustaja. Säätiö antoi rahaa 
hankkeen käynnistämiseen, ja marraskuus-
sa 2011 Hadžić  ja kaksi muuta naista, Naida 
 Balić   ja Ida Smailbegović , perustivat toimis-
ton  Sarajevoon. 

SUURIN OSA 
SREBRENICAN 
SELVIYTYJISTÄ 

ON NAISIA, 
SILLÄ MIEHET 

TAPETTIIN.
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Nyt studioita on kaksi Sarajevossa ja yksi 
Tuzlassa, jossa asuu paljon Srebrenican kansan-
murhasta selviytyneitä. Suunnitelmissa on avata 
vielä toinen studio Tuzlaan ja nauhoittaa kesällä 
haastatteluja myös Srebrenicassa, missä monet 
alueelta pois muuttaneet viettävät kesiään. 

– Pitkän ajan tavoitteemme on mennä myös 
ulkomaille, erityisesti Yhdysvaltoihin, Itäval-
taan, Sveitsiin, Saksaan, Ruotsiin ja ehkä myös 
Australiaan, Hadžić  sanoo.

Näihin maihin muutti sodan aikana paljon  
bosnialaispakolaisia. Hadžić  haluaisi tietää, 
eroavatko kaukana kansanmurhan tapahtuma-
paikasta asuvien muistot kotimaahan jääneiden 
muistoista. Hän arvelee, että uuden elämän 
muualla aloittaneiden suhtautuminen sota-ajan 
tapahtumiin voi olla erilaista kuin niillä, jotka 
joutuvat arjessaan yhä kohtaamaan sota-ajalta 
periytyneitä pelkoja ja kiistoja.

Suurin osa Srebrenican selviytyjistä on nai-
sia, sillä miehet tapettiin. Haastatteluihin osal-
listuvat miehet ovat lähinnä niitä, jotka olivat 
sodan aikaan pikkupoikia ja selvisivät sen vuok-
si teloitukselta, tai niitä, jotka onnistuivat pa-
kenemaan Srebrenicasta. Heinäkuun helteessä 
tehty pakomatka kesti useita päiviä, jopa useita  
viikkoja. 

Haastattelijoiden työtä vaikeuttaa se, että  
Srebrenican naisten tavoittaminen on usein 
vaikeaa. Monet heistä ovat köyhiä ja syrjäyty-
neitä. Ne, jotka asuvat maalla, eivät käy kau-
pungissa, ja kaupungissa asuvat puolestaan 
lähtevät harvoin kodeistaan liikkeelle. 

Kuten voi arvata, he eivät myöskään käytä 
sosiaalista mediaa. Sen vuoksi studion työnte-
kijät menevät naisten luo. Samalla he tutus-
tuvat heidän elämäänsä, kuten siihen, miten 
he viettävät päivänsä. Tästä on apua yhteisön 
luottamuksen saavuttamisessa, mikä on  
Hadžić in   mukaan hyvin tärkeää muistitiedon 
keräämisessä. 

Hadžić  pitää tärkeänä sitä, että haastatelta-
vilta kysytään myös, mitä he tekivät ja miten he 
elivät ennen sotaa, sillä kansanmurhan kaltaiset 
kokemukset tekevät ihmisestä muiden silmissä 
helposti vain uhrin. 

– He ovat suurenmoisia ihmisiä, joilla on 
suurenmoisia tarinoita, hän sanoo.

Traumaattisiin muistoihin palaaminen on 
useimmiten raskas kokemus. Siksi studion väki 
pyrkii pitämään haastateltavista hyvää huolta. 
Autonkuljettaja käy hakemassa heidät kotiovel-
ta ja vie kuvauksen jälkeen takaisin. Kuvausti-
lanne on pyritty järjestämään mahdollisimman 
rauhalliseksi. Ihmisiä kannustetaan myös ot-
tamaan mukaan yksi tai useampia läheisiä ih-
misiä, ettei heidän tarvitsisi yksin kohdata 
ventovieraita ihmisiä studiolla.

Mutta miksi juuri 10 000 haastattelua? 
 Tavoite perustuu arvioon Srebrenican uhrien  
lukumäärästä. Uhrien tarkkaa lukumäärää ei 
tiedetä, sillä tutkimukset uhrien tunnistami-
seksi ovat vielä kesken. Tutkimuksia johtava 
Thomas Parsons pitää 8 000 uhrin arvioita  
kuitenkin melko tarkkana, sillä suurin osa 
 uhreista on jo tunnistettu.

Kaikkia joukkohautoja ei ole vielä löydetty, 
mutta Parsons on varautunut siihen, että osa 
uhreista jää löytämättä ja tunnistamatta. Siltä 
osin rikoksentekijät siis onnistuivat tavoittees-
saan pyyhkiä tuhoamansa ihmiset täysin jäljet-
tömiin.

Srebrenican uhrien tunnistaminen on ollut 
tutkijoille poikkeuksellisen vaikeaa. 

– Dna-näytteen ottaminen näin vanhoista  
haudatuista jäännöksistä on hyvin haastavaa 
ja vaatii erityisosaamista sekä erittäin herkkiä 
 menetelmiä, Parsons sanoo.

Tunnistamista vaikeuttaa Parsonin mukaan 
myös se, mitä ruumiille tapahtui hautaamisen 
jälkeen. Useita kuukausia uhriensa hautaami-
sen jälkeen rikoksentekijät avasivat joukkohau-
dat järeillä välineillä ja siirsivät ruumiit toisiin 
hautoihin jälkien peittämiseksi. Tässä operaa-
tiossa ruumiit hajosivat ja niiden osat sekoit-
tuivat keskenään. Saman ihmisen luita voi siis 
löytyä eri haudoista.

Uhrien tunnistaminen on tärkeää ennen 
kaikkea kadonneiksi ilmoitettujen ihmisten 
omaisille, jotka ovat eläneet vuosikausia epätie-
toisina siitä, mitä heidän läheisilleen tapahtui, 
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mutta se on tärkeää myös sotarikoksia käsitte-
leville tuomioistuimille. 

Ehkä tietojen tarkentuminen vielä jonakin 
päivänä myös hillitsee puheita, joiden mukaan 
kansanmurhaa ei koskaan tapahtunut. Maan 
nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä siihen tosin 
on vielä pitkä matka. Vaikka Haagissa toimi-
vat Jugoslavia-tuomioistuin ja Kansainvälinen 
tuomioistuin ovat todenneet, että Srebrenicas-
sa tehtiin kansanmurha, Bosniassa on Hadžicin 
mukaan yhä poliitikkoja, jotka kerta toisensa 
jälkeen kieltävät sen.

Yksi heistä on Bosnian  
Serbitasavallan presidentti  
Milorad  Dodik. Dodik on 
myöntänyt, että Srebrenican 
alueella   tapettiin ihmisiä, mut-
ta hän on myös sanonut, että 
kyseessä ei ollut kansanmurha. 
Jugoslavia-tuomioistuimessa 
useista sotarikoksista syytetty-
nä oleva Bosnian serbien enti-
nen johtaja Radovan Karadžić  
puolestaan ilmaisi oman kan-
tansa sota-ajan tapahtumiin 
lokakuussa, jolloin hän sanoi, 
että hänet olisi pitänyt palkita 
kaikesta tekemästään hyvästä.

Kansanmurhan kieltäjiä on myös naapu-
rimaassa Serbiassa. Maan uusi presidentti  
 Tomislav Nikolić  sanoi ensi töikseen vuosi 
sitten, että Srebrenicassa ei tehty kansanmur-
haa vaan joitakin vakavia sotarikoksia. 

Hadžić in mukaan kansanmurhan kieltäminen  
loukkaa syvästi sen kokeneita ihmisiä. Hän 
 ihmettelee sitä, että Bosnia on ainoa entisen 
Jugoslavian alueen maa, jossa tehtiin kansan-
murha, mutta siellä ei ole vielä kansanmurhan 
kieltoa koskevaa lakia. Hän toivoo, että muis-
tojen tallentaminen edistäisi kansanmurhan 
julkista tunnustamista. 

– Kun meillä on 10 000 kertomusta ihmisil-
tä, jotka todella kokivat sen, sitä on vaikea enää 
kieltää.

Muistojen keräämisellä on muitakin kuin 

poliittisia tavoitteita, kuten eloon jääneiden 
auttaminen. Hadžić  on huomannut, että ihmi-
set ovat yleensä helpottuneita siitä, että joku 
haluaa kuunnella heitä. Sodan julmuudet kun 
ei ole aihe, josta ihmiset mielellään puhuisivat 
kahvipöydässä.

Hadžić  haluaisi, että muistoarkistoa 
 hyödynnettäisiin myös lasten ja nuorten 
 kasvatuksessa. Kuten maan hallinto, myös 
 koulut on Bosniassa eriytetty etnisten ryh-
mien mukaisesti. Kouluissa on käytössä kol-
me erilaista opetussuunnitelmaa: bosniakkien, 

 kroaattien ja serbien. Näin 
yhteiskunta kasvattaa lap-
set  katsomaan maailmaa vain 
oman ryhmänsä näkökulmasta. 
Historianopetus on valikoivaa, 
ja esimerkiksi kansanmurha 
on yhä vaiettu aihe  kouluissa. 
Hadžić in mukaan sitä  ei käsi-
tellä kunnolla edes yliopistossa.

Hadžić  toivoo, että hanke 
huomattaisiin myös ulkomail-
la, sillä Bosnia on vaikeasta ti-
lanteestaan huolimatta jäänyt 
syrjään kansainvälisessä yhtei-
sössä ja mediassa. Hadžić  ei 

halua  sälyttää vastuuta maan tulevaisuudes-
ta pelkästään kansainväliselle yhteisölle, mutta 
hän  haluaisi, että se puhuisi Bosniasta yhdellä  
 äänellä ja vaatisivat suositusten ja ehdotusten 
sijaan selvemmin muutoksia maan poliitikoilta. 

– Bosniassa suositukset eivät toimi, vaan 
 pitää sanoa, mitä pitää tehdä, hän sanoo.

Jotta tieto kansanmurhasta saavuttaisi kan-
sainvälisen yleisön, haastattelut tallennetaan 
palvelimille, joita voi käyttää myös ulkomailla. 
Lisäksi noin kaksi prosenttia niistä käännetään 
englanniksi. 

Vaikka poliitikkojen kinastelu on hidastanut 
sodasta toipumista, sovinnonteosta puhutaan 
Bosniassa paljon. Sovinto, reconciliation, on 
 sana, joka toistuu lukuisten seminaarien, kon-
ferenssien ja selvitysten nimissä ja otsikoissa. 
Mutta entä ihmiset, jotka ovat joutuneet todis-

MUISTOJEN 
KERÄÄMISELLÄ 
ON MUITAKIN 

KUIN POLIITTISIA 
TAVOITTEITA, 

KUTEN ELOON 
JÄÄNEIDEN 

AUTTAMINEN.
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tamaan kaikkein kauheimpia rikoksia? Ovatko 
he valmiita tekemään sovinnon niiden kanssa, 
jotka osallistuivat heidän omaistensa tappami-
seen ja kotiensa tuhoamiseen?

Selma Hadžić  uskoo, että ihmiset ovat kai-
kesta kokemastaan huolimatta valmiita sovin-
toon. 

– Jos olen rehellinen, niin olin yllättänyt, 
kun huomasin, että he ovat halukkaita elämään 
aiempien naapuriensa kanssa. 

Yksi ehto kansanmurhan nähneillä kuitenkin 
on: he sanovat, että rikolliset on löydettävä ja 
vietävä oikeuteen, muuten he eivät saa rauhaa.

Hadžić  pitää myös tärkeänä, että ihmiset 
ymmärtäisivät rikoksen yksilöllisen luonteen. 

– Rikokset ovat ihmisten, eivät kansojen, 
 tekemiä.

On tullut ilta. Naida Balić  , hankkeen tuotan-
topäällikkö ja yksi haastattelijoista, on saanut 
päivän urakan valmiiksi. Hän sytyttää tupa-
kan, avaa parvekkeen oven ja astuu ulos. Par-
vekkeelta näkee yli laakson, jonka pohjalle 
Sarajevo aikoinaan syntyi. Laakson reunoilla 
kohoavat rinteet, jotka suojaavat kaupunkia. 

Kaksikymmentä vuotta sitten, Sarajevon 
 piirityksen aikana, niistä tosin ei ollut suojaksi. 
Kukkuloilta serbijoukoille avautui suora näky-
mä kaupunkiin, jota he moukaroivat raskaasti 
koko 1 425 päivää kestäneet piirityksen ajan. 

Balić  nojaa parvekkeen kaiteeseen ja puhal-
taa savut taivaalle. Tuolla, vastapäisellä rinteellä, 
hän asui lapsena. Ja tuolla, vähän länteen päin, 
oli hänen koulunsa. Kaupungin piirityksen aika-
na koulumatkat piti juosta, sillä katuja vahtivat 
tarkka-ampujat eivät säästäneet edes lapsia. 

Ei, Naida Balić  sanoo, silloin emme olisi 
 seisoskelleet parvekkeella niin kuin nyt. Silloin 
emme olisi jääneet tähän ihastelemaan, miten 
kaupunki muuttuu illan pimetessä valomereksi. 

– Jos olisin seisonut tässä, olisin jo kuollut, 
Balić  sanoo ja naurahtaa. 

Sitten hän tumppaa tupakan. 
Balić  on väsynyt ja valmis lähtemään jo ko-

tiin. On maanantai, ja edessä on vielä neljä työ-
päivää ennen viikonloppua. Niiden aikana hän 

kuulee jälleen tarinoita, joiden ei soisi olevan 
totta. Sellaisia kuin Šuhra Ahmetović in tarina. 

Vähän sen jälkeen, kun Šuhran mies oli 
 kadonnut, Srebrenicaan saapui serbialainen 
puolisotilaallisten joukkojen johtaja Arkan, 
 oikealta nimeltään Željko Ražnatović  jouk-
koineen. Arkanin joukot alkoivat tuhota paik-
koja ja ihmiset pakenivat lähikyliin. Ne, jotka 
jäivät, tapettiin. 

Šuhra lähti lastensa kanssa äitinsä luokse. 
Hän palasi Srebrenicaan vasta, kun kaupunki oli 
taas vapaa. Kotona häntä odotti hävitys. Talot 
oli ryöstetty ja kaikki ruoka oli viety. Seuraavina 
kuukausina ihmiset näkivät nälkää. He taisteli-
vat lentokoneesta pudotetuista avustuspaketeis-
ta yön pimeydessä. Toiset kuolivat nälkään.

Sodan jatkuessa Srebrenicaan tuli pakolaisia 
muualta Itä-Bosniasta. Šuhra auttoi heitä, min-
kä pystyi. Kun serbijoukot heinäkuussa 1995 
valtasivat jälleen Srebrenican, Šuhran talossa 
asui 25 pakolaista.

Šuhran poika oli silloin 17-vuotias. Poika oli 
päättänyt paeta parhaan ystävänsä kanssa. Hän 
pyysi äitiä mukaan, mutta Šuhra ei voinut jät-
tää kotiaan, joka oli täynnä väkeä. 

Šuhra muistaa yhä hetken, jolloin hän ero-
si pojastaan. Se on hänen surullisin muistonsa. 
Poika seisoi ovenpielessä. Hän oli peloissaan 
ja kysyi: ”Äiti, mitä tietä minun pitäisi mennä? 
Menisinkö metsän läpi?” 

Šuhra ei tiennyt, mitä hänen olisi pitänyt 
vastata. Hän löysi palan leipää ja antoi sen po-
jalle. Poika ei halunnut ottaa leipää, sillä hän 
uskoi heidän pääsevän seuraavana päivänä 
 Tuzlaan, vapauteen. 

Ennen lähtöään poika sanoi itkien Šuhralle: 
”Äiti, en enää koskaan näe sinua.”

”Kyllä sinä näet”, äiti vastasi. 
Pojat lähtivät matkaan. Šuhra katseli, kun he 

kävelivät bensa-aseman ohi. Se oli viimeinen 
kerta, kun hän näki poikansa. 

Tammikuussa 2012 kuvatulla videolla Šuhra 
esittää yhden toiveen. Hän toivoo, että hänen 
miehensä ja poikansa ruumiit löytyisivät, jotta 
hän voisi haudata heidät. Edes toisen heistä. 
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odottaa kasvun 

ihmettä.
Kuva Pekka Elomaa
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M inun elämääni vaikuttivat 
nuorena  Kauppakorkeakoulun 
opiskelijana kaikki 1960-luvun 
tapahtumat niin ylioppilas- kuin 

opiskelijapolitiikassakin. Suomessa pidettiin 
vuonna 1968 laaja Ylioppilaiden Kristillisen 
Maailmanliiton kansainvälinen kokous, jon-
ka teemana oli vallankumous. Tästä avautui 
minulle  ikkuna maailmaan, joka alkoi kiinnos-
taa ja jota halusin yhä syvemmin ymmärtää. 

Osanottajia oli kaikista maanosista, ja he 
edustivat hyvin erilaisia reippaita ja raikkai-
ta ajattelutapoja. Koin tämän avaraksi henki-
reiäksi. En nimittäin oikein löytänyt itseäni 
tiukoista poliittisista luokitteluista. Ryhdyin 
toimimaan aktiivisesti Suomen Kristillisessä 
Ylioppilasliitossa (SKY), myös kansainvälisesti.

Tuolloin SKY oli vahvasti edustettuna yli-
opistoissa ja korkeakouluissa, mutta sittemmin 
kirkon sisäiset jännitteet johtivat korkeakou-
lupastorien ja muiden työntekijöiden toimien 
lakkautumiseen, mikä jälkikäteen katsoen on 
ollut hyvin valitettavaa. 

Kiista kulminoitui Terho Pursiaisen va-
lintaan SKY:n julkaisu- ja koulutussihteeriksi.  
Hän oli juuri julkaissut Uusin testamenttti 
-kirjan. Tuolloin pääsihteerinä toimi edes-
mennyt Martti Lindqvist, rakas sielunveljeni. 
Enemmistö SKY:n hallituksesta halusi vali-
ta parhaan hakijan, mutta kirkon piirissä se 
 koettiin liian radikaaliksi ja SKY:n rahoitustuki 
lakkautettiin.

Valmistuttuani olin eri tehtävissä muun 
muassa Kuntien keskusjärjestöissä ja sitten 
Eduskunnan alaisessa Valtiontilintarkastajain 
kansliassa. Ne olivat hommia, joihin opin-
toni olivat minua valmentaneet. 1980-luvun 
alussa aloitin taloudellisena neuvonantajana 
Luterilaisessa maailmanpalvelun Intian ohjel-
massa Kalkutassa. Tässä työssä saatoin yhdis-
tää sekä ammatillisen osaamisen että kristilli-
sen vakaumukseni mukaisen pyrkimyksen olla 
 mukana poistamassa köyhyyttä.

Kalkutan jälkeen palasin vielä pariksi vuo-

deksi eduskuntaan, mutta 1980-luvun  lopulla 
siirryin ulkoministeriön palvelukseen. Olin 
alkuun muutaman vuoden kehitysyhteistyö-
osastolla toimistopäällikkönä ja sen jälkeen  
Suomen suurlähettiläänä muun muassa 
Sambiassa ja Tansaniassa. 

Helsinki-prosessi tuli ajankohtaiseksi, kun 
idän ja lännen vastakkainasettelu lientyi, mutta 
tilaa valtasi etelän ja pohjoisen vastakkainaset-
telu. Globalisaation pitää hyödyttää kaikkia, ja 
siksi oli tärkeää saada kaikki saman neuvottelu-
pöydän ääreen. 

Siinä oli monenlaisia aiheita, jotka johtivat 
yhteisiin sitoumuksiin, joita myös YK sitoutui 
edistämään. Hallittu globalisaatio ja demo-
kratian edistäminen on ollut minulle hyvin 
mieluinen tehtävä. Vuonna 2005 ehdotimme 
esimerkiksi, että G20 olisi valtiojohtajatasoinen 
valtiovarainministereiden sijaan. Silloin se ei 
saanut kannatusta, mutta finanssikriisi muutti 
tilanteen. 

Helmikuussa 2012 pidimme arviointikoko-
uksen, eräänlaisen Helsinki-prosessin kevyt-
version sekä uusien että vanhojen toimijoiden 
kesken päivittääksemme sitoumuksen etenemi-
sen. Monet asiat olivat iloksemme edenneet. 
Nyt on menossa muun muassa investointire-
giimin arviointi, joka sisältyy myös nykyisen 
hallituksen ohjelmaan. 

Olen aina ollut mukana uskontojen väli-
sessä vuoropuhelussa. Sitä edistetään tietysti 
monin tavoin, mutta myös YK:n hyväksymän 
päätöslauselman ja suosituksen mukaisesti.  
Tavoitteena on turvata yhteiskuntarauhaa ja 
korostaa dialogin merkitystä kipeiden glo-
baalien ongelmien ratkaisemisessa. YK:n 
 uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikko 
hyväksyttiin esimerkiksi YK:n Sivilisaatioiden 
allianssin, jonka Suomen koordinaattorina toi-
min, tukemana.

Jos elämästäni pitää hakea joku kantava tee-
ma, on se ymmärtämistä ja suvaitsemista eteen-
päin vievän vuoropuhelun edistäminen. Pitää 
kylvää ja malttaa odottaa kasvun ihmettä. 
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VERKOSTA PONNISTAVAN SUORAN 
DEMOKRATIAN VALLANKUMOUKSELLA, 

POPULISMILLA JA ENNEN KAIKKEA 
BEPPE GRILLON KARISMALLA 

RATSASTAVA VIIDEN TÄHDEN LIIKE 
ON NOUSSUT ITALIASSA KOLMEN 

SUURIMMAN JOUKKOON. 

Kirjoittaja Pirkko Peltonen Rognoni
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M eidän liikkeemme on vallanku-
mous, mutta ilman giljotiinia. Jos 
meitä ei olisi, italialaisissa kytevä 
suuttumus olisi jo vienyt nat-

siraivoon kaduilla, mihin Kultainen aamun-
koitto esimerkiksi Kreikassa yllyttää, sanoo 
Beppe Grillo, Italian Viiden tähden liikkeen 
(Movimento Cinque Stelle, M5S) perustaja ja 
karismaattinen johtaja.

Tuskinpa sentään. Sillä niin kaukana toi-
sistaan ovat Kreikka ja Italia mitä tulee paitsi 
historialliseen taustaan, myös tämänhetkiseen 
taloudelliseen tilanteeseen. Sen sijaan on totta, 
että nyky-Euroopassa leviävien populistisen 
liikkeiden ja puolueiden joukossa italialainen 
M5S on luku sinänsä. 

Siinä on mukana pa-
sifistien ja vihreiden tee-
moja ja eurokriittisyyttä. 
M5S ei missään tapauk-
sessa ole muukalaisvastai-
nen, antisemistinen eikä 
väkivaltainen. Se am-
mentaa voimansa Italian 
politiikan skitsofreniasta, 
johon maan ovat vieneet 
viimeiset kaksikymmentä 
Berlusconin vuotta.

Viiden tähden liikkeen viisi tähteä ovat: 
vesi (sen omistus ja jakelu yhteisön, ei yksi-
tyisten haltuun), ympäristö (ei yltiörakenta-
mista,  ympäristöystävällinen jätteiden huolto), 
kulkuyhteydet (paikallisyhteydet paremmiksi, 
ekoystävälliset autot, ei megaprojekteja), vapaa 
internet (nettiyhteydet ja laajakaista kaikille 
ilmaiseksi) ja kehitys (kestävä kehitys, nollata-
lous).

Näin siis periaatteiden tasolla. Kaikki tämä 
pannaan käyntiin ruohonjuuritasolla, järjeste-
tään spontaaneja keskustelutilaisuuksia, mutta 
ennen muuta kommunikoidaan ja vaihdetaan 
mielipiteitä netissä. 

Perin positiivista kansalaisaktiivisuutta, voisi 
todeta. Pienillä paikkakunnilla, mutta myös 
Parman kaupungissa ja suuressa Sisilian maa-
kunnassa, missä M5S:n edustajia on valittu pai-
kallishallintoon, ruohonjuuritason kontrolli on 
ollut pääosin hyväksi.

Käännekohta kuitenkin tuli, kun kansalais-
liikkeestä tuli poliittinen voima, joka sai Italian 
helmikuisissa eduskuntavaaleissa yli kahdeksan 
miljoonaa ääntä ja kohosi yhdeksi niistä kol-
mesta suurin piirtein tasapäisestä poliittisesta 
voimasta, joista kukaan ei halua olla tekemisis-
sä toistensa kanssa: ei synny yhteisymmärrystä 
eikä siis myöskään hallitusta.

Tässä pattitilantees-
sa Italia nyt on. Yllättävä 
vaalitulos, 163 valittua 
Viiden tähden liikkeen 
kansanedustajaa, muutti 
protestipuolueen imagon. 

Nyt M5S on vaa’ankie-
liasemassa. Yhteistyö, jota  
PD (Demokraattinen 
puolue) on tarjonnut 
maan perinpohjaiseksi 
uudistamiseksi, ei käy. Ei 

vaikka PD on vahvasti remontoinut ja nuoren-
tanut joukuettaan. Esimerkiksi PD:n kansan-
edustajista 40 prosenttia on naisia, ja se on 
täysin uutta. 

Miksi? Koska M5S pitää kiinni periaatteesta, 
että se on sodassa kaikkien puolueiden kanssa.

− Pitkät paskat kaikille poliitikoille! 
Perseennuolijoita kaikki! Ulos, pellolle puo-
luetrukit ja ammattiliittojen perseennuolijat! 
Vain kansa määrää! Ei liittoon kenenkään kans-
sa, vanhoja paskiaisia kaikki puolueet!

Suurin piirtein näin puhuu tai huutaa – 
miedosti käännettynä – M5S:n perustaja ja 
johtaja Beppe Grillo. Hänellä on pitkä taus-
ta estraditaiteilijana, jonka show-esiintymisiä 

KANSALAISLIIKKEESTÄ 
TULI POLIITTINEN 
VOIMA, JOKA SAI 

ITALIAN HELMIKUISISSA 
EDUSKUNTAVAALEISSA 

YLI KAHDEKSAN 
MILJOONAA ÄÄNTÄ.
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on Italiassa seurattu, kritisoitu ja aplodeerattu  
kymmenien vuosien ajan. Poliitikot ovat aina 
olleet hänen hampaissaan, nuo ”korruptoitu-
neet yhteiskunnan loiseläjät”. 

Vuonna 2005 koomikko Grillon tielle  
osui verkkomarkkinointiin erikoistunut 
Gianroberto Casaleggio. 
Yhteisin voimin lansee-
rattiin uusi verkkotuote: 
Grillon blogi ja sen kautta 
suuri nettiyhteisö, joka 
voitiin aktivoida tiettyjen 
teemojen ympärille. 

Hyppy tulevaisuuteen 
tapahtui vuonna 2009, kun 
blogin myötä synnytettiin 
Viiden tähden liike. Se on netti-yhteisö, M5S:n 
mielestä ei missään tapauksessa puolue, jossa 
jokainen on toisensa väärtti. Kaikki päätökset 
tehdään netissä käydyn keskustelun pohjalta, 
edustajat valitaan nettiäänestyksen perusteella, 
ja päällimmäisenä puhuu kansa, eivät siis totu-
tun puoluejärjestelmän kautta valitut edustajat.

Itse asiassa: eihän eduskuntaa eikä hallitusta-
kaan tulevaisuudessa edes tarvita, koska kansa 
voi osallistua kaikkeen ja päättää kaikesta netin 
kautta.

Tämä on M5S:n uusi uljas maailma, jonka 
tulevaisuuden kartoittajan, liikkeen nettigu-
run Gianroberto Casaleggion scifi-ideat löytää 
Youtubesta. Uusi uljas maailma syntyy vuonna 
2054, kun suurten katastrofien ja maailmanso-
tien jälkeen nettikansa kommunikoi planetaari-
sella tasolla. 

Italialainen nykypäivä vain on vähän karumpi. 

Grillon äänekäs  polemiikki puolueita ja sys-
teemiä vastaan saa Italiassa helposti  suurta 
vastakaikua. Laajat korruptioskandaalit, polit-
tiisten elimien törkeä ylirahoitus ja politiikan 
soluttautuminen yhteiskunnan jokaiseen rattaa-
seen ovat kehittäneet vihan politiikkaa kohtaan. 

Grillon vetämässä maailmankuvassa kaik-
ki puolueet ovat yhtä lailla mätiä, niin berlus-

conilaiset kuin vasemmistokin. Kun kuvaan 
lisää tämän päivän karkean totuuden, sen että 
Italian keskiluokka köyhtyy päivä päivältä, ve-
roprosentti on 45 prosentin paikkeilla, yrityk-
siä joutuu konkurssiin (52 539 yritystä vuosina  
2008−2012), 15−24-vuotiaiden työttömyys on 
miltei 40 prosenttia ja puolet koulutetuista 

nuorista aikoo lähteä ulko-
maille onneaan yrittämään, 
niin pommi on enää syty-
tintä vailla. 

Oman lisämausteensa 
antaa keittoon Euroopan 
unioni, jonka kireä talous-
ohjelma – ”Merkelin joh-
tama!” - koetaan rangais-
tuspolitiikaksi. Siitä onkin 

lyhyt askel yllyttää eurokielteisyyteen: M5S ei 
vaadi Italian eroa unionista, mutta ehdottaa 
kansanäänestystä eurosta.

  − Miksi äänestit Viiden tähden liikettä? ky-
syn Emmanuelelta, tuntemaltani nuorelta muu-
rarilta, joka, kuten vanhempansakin, on  aina 
ennen äänestänyt vasemmistoa.

− Koska tätä maata täytyy ravistaa, mutta 
kunnolla. Vasemmisto on jäänyt Berlusconin 
jalkoihin, ei ole pystynyt uudistumaan, vetää 
yhtä lailla ”palatsipolitiikkaa”, aina ne samat 
kiemuraiset puheet ja kompromissit, jotka ei-
vät johda mihinkään. Työttömyys, verot, lah-
jonta ja järjestäytynyt rikollisuus, jota ei ole 
saatu kuriin. M5S puhuu konkreettisista asi-
oista, niin kuin jätehuollosta ja vedestä, vastaa 
Emmanuele.

M5S:n äänestäjistä, joita on yli kahdeksan 
miljoonaa, noin 49 posenttia on niitä, jotka 
ovat ennen äänestäneet vasemmistoa. Noin 
40 prosenttia tulee oikeistosta, ennen muu-
ta pettyneistä Pohjoisen Liiton pienyrittäjis-
tä, ja 14 prosenttia on niitä, jotka ilman tätä 
uutta tarjousta eivät olisi äänestäneet lainkaan. 
Äärimmäisen harvat heistä ovat ikinä olleet yh-
teydessä Grillon blogiin tai M5S:n foorumiin.

Grillon kannatuksen taustalla on monta  
kuukautta kestänyt showretki läpi Italian, 

GRILLON VETÄMÄSSÄ 
MAAILMANKUVASSA 

KAIKKI PUOLUEET OVAT 
YHTÄ LAILLA MÄTIÄ, 

NIIN BERLUSCONILAISET 
KUIN VASEMMISTOKIN.
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”Tsunami-tour” niin kuin hän itse kutsuu.  
Koomikko ui Manner-Italiasta Sisiliaan 
yli Messinan salmen ja valloitti sisilialaiset. 
Lukemattomat esitykset Italian piazzoilla ”pas-
kamaista politiikkaa” vastaan saivat liikkeelle 
kymmenet, sadat tuhannet italialaiset. 

Grillo, joka ei suostu puhumaan Italian 
TV:n ja lehdistön kanssa, sai 
täysin ilmaista ponniketta, kun 
uutiset - tietenkin – laajasti 
 raportoivat hänen yleisötilaisuuk-
sistaan.

Mutta nyt Emmanuele on huo-
lissaan. Ja niin on moni muukin. 
Viiden tähden liikkeen logo, nimi 
ja oikeus sen käyttöön on Beppe 
Grillon omaisuutta. Vain hän voi 
päättää kuka voi nimeä  tai logoa 
käyttää, ja vain hän myös voi 
tarpeen tullen poistaa käyttöoi-
keuden. 

Tätä omistusoikeutta on jo 
käytetty, sillä M5S:n riveistä on 
poistettu väärin- tai toisinajattele-
via. Rekisteröityjä nettikansalaisia, 
jotka voivat osallistua verkkoää-
nestyksiin, on noin 250 000−  
300 000 (tarkkaa lukua ei kerrota), 
mutta eduskuntaan valitut kan-
sanedustajat ovat usein perin har-
van nettikontaktin tulosta. Heistä 
suurin osa on tavallisia nuoria, 
hyvin monilla on jonkin tason 
akateeminen tutkinto.

Nettidemokratia sen sijaan 
vastaa vain M5S:n perustajal-
le ja johtajalle. Beppe Grillo ei 
itse istu eduskunnassa, mutta 
valvoo valittujensa toimia. ”Ei 
yhteistyötä kenenkään kanssa!” 
hän vaatii äimistyneiltä valituil-
taan. Sillä päämääränä on Grillo−
Casaleggio-ideologian mukaan 
edustuksellisen demokratian ylit-

täminen ja siirtyminen siihen nettiaikaan, missä 
kansa ottaa ohjakset puolueilta.

Onko Grillon liike populistinen? On tieten-
kin, sillä se ammentaa voimansa protestista ja 
suuttumuksesta: koska se välittää uskoa kansan 
puhtauteen ja vilpittömyyteen vastaan polii-
tikkojen kieroutta ja paskamaisuutta. Ja koska 

se vaatii pystyssä pysyäkseen ka-
rismaattisen johtajan, Italian ta-
pauksessa suorasuisen koomikon 
Beppe Grillon. 

Mutta verkkodemokratiaansa 
levittäessään M5S puhuu myös 
monille muille eurooppalaisille: 
tilausta perinteisen parlamentaa-
risen  demokratian päivittämiseen 
tuntuu olevan. 

− Tämä liike on kuin virus. 
Kun se alkaa levitä, sitä ei voi 
enää pysäyttää, sanoo Beppe 
Grillo.  

Jää nähtäväksi, kuinka kauan 
Italian nettidemokraatit kestävät 
epädemokraattista johtajaansa? 
Ja kuinka kauan M5S voi pitää 
Italian politiikan umpikujassa?

− Tämä on maa, joka ei kai-
kesta päätellen voi tulla toimeen 
ilman suurta johtajaa. Kenelle se 
on Berlusconi, kenelle nyt Grillo, 
johon minä sentään luotin, toteaa 
Emmanuele lohduttomasti. 

− Mutta jos vastaus kaikkeen on 
aina ei, vain koska Beppe sanoo 
ei, niin minkä ihmeen takia me 
valitsimme eduskuntaan meidän 
aktivistimme? 

Luettavaa 
liikkeestä
Viiden tähden liik-
keestä on ilmesty-
nyt Italiassa suuri 
määrä kirjallisuut-
ta. Pirkko Peltonen 
Rognoni suosit-
telee mielestään 
kolmea tärkeintä 
teosta:

• PIERGIORGIO 
CORBETTA, 
ELISABETTA 
GUALMINI: 
Il partito di 
Grillo; il Mulino, 
Bologna, 2013

• GIANROBERTO 
CASALEGGIO, 
BEPPE GRILLO: 
Siamo in 
guerra. Per una 
nuova politica; 
chiarelettere, 
Milano, 2011

• DARIO FO, 
GIANROBERTO 
CASALEGGIO, 
BEPPE GRILLO: 
Il grillo canta 
sempre al 
tramonto; 
chiarelettere, 
Milano 2013
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AATTEEN 
NÄLKÄ JA 

JANO
SIRPA KÄHKÖSESTÄ PITI TULLA 

HISTORIOITSIJA. EI TULLUT, MUTTA 
TULI HISTORIASTA KIRJOITTAVA 

KIRJAILIJA. KÄHKÖSEN 
KUULEMAT TARINAT MUUTTUVAT 

KAUNOKIRJALLISUUDEKSI JA 
TEKEVÄT HISTORIASTA ELETYN.

Kirjoittaja Arja Alho Kuva Pekka Elomaa



YDIN 2 / 2013

43  YDINHETKI



YDIN 2 / 2013

44  YDINHETKI

IHMISET, JOTKA 
EIVÄT KOSKAAN 

OLE OLLEET 
MINKÄÄN AATTEEN 

KANNATTAJIA, 
EIVÄT VOI KÄSITTÄÄ 
AATTEELLISUUDEN 
ULOTTUVUUKSIA. 
MITÄ ON TUNTEA, 
KOKEA JA NÄHDÄ.

L apsuuden Kuopioon 1970-luvun alussa 
sijoittuvat Kähkösen tärkeät keskustelut 
isoäidin kanssa. Myöhemmin lukioikäi-
senä rauhanmarssit ydinaseita vastaan. 

Vietnamin sodasta kertovat uutiskuvat palaut-
tivat isoäidin mieliin muistoja, jotka siirtyivät 
Sirpalle.

− Sotakuvat saivat isoäitini kertomaan 
järkyttävästi sodanaikaisista pommituksista  
Kuopiossa.  Hän oli siellä yksin vastasynty-
neen poikavauvansa kanssa  
ja hyvin herkässä tilassa. 
Puutalokaupungissa ei suojaa 
oikein ollut. 

Kähkösen mummo ker-
toi paljon tosielämän tarinoita 
ja ukki aivan mitä vaan − hän 
oli Kähkösen sanoin ”mie-
letön  tarinaniskijä”. Ehkäpä 
Kähkösen suvussa on ker-
tomisen perinne, jota Sirpa 
Kähkönen nyt jatkaa?

− Olen elänyt ympäristös-
sä, jossa vanhat ihmiset olivat 
kiinni kertomisen kulttuurissa.  
Sillä tavalla viihdytettiin. Eihän vanhemmilla 
ihmisillä juurikaan ollut lapsuudessaan radioita 
tai muita. Mutta suullisen kertomisen tapa oli. 

− Oman tyttäreni kohdalla olen huoman-
nut, ettei samanlaista kertomisen perinnettä 
ole. Me menimme lapsina pimeään kellariin 
ja kerroimme toisillemme kummitustarinoita, 
Kähkönen lisää. 

Kähkösen lapsuudenkodin vasemmistolaisuus 
tulee sukupolvien takaa. Monessa pohjoissavo-
laisessa perheessä yhdistyi uskonto ja politiik-
ka. Tiukassa elämässä aatteellis-uskonnollinen 
kattila keitti lapsista periaatteellisia, tulisielui-
sia ja oikeudenmukaisuudenjanoisia. 

Kaikista ei suinkaan tullut punikkeja eikä 
edes vasemmistolaisia mutta palavia tyyppejä 
kuitenkin. 

− Ukkini oli kansalaissodan aikaan 14-vuoti-
as. Hän oli Tammisaaren vankilassa myöhem-
min yli seitsemän vuotta, parhaat miehuusvuo-
tensa.  Sitten tuli vielä sodanaikainen palvelus, 
Kähkönen kertaa. 

Jo 1920-luvulla maanpetokselliseksi toimin-
naksi katsottiin se, että meni Neuvostoliittoon 
punaupseerikouluun. Myöhemmin tulivat 
kommunistilait. Ajat olivat kovat aatteeltaan 
vasemmistolaisille. Ajasta ja isoisänsä vaiheista 

Kähkönen kertoo tietokirjas-
saan Vihan ja rakkauden liekit.

− Tammisaaren Dragsvikin 
vankila oli oikea Baabelin 
torni. Monta asiaa ukki joutui 
kätkemään ja salassa sure-
maan. Hänen veljensä me-
nehtyminen Neuvostoliitossa 
ja nuoruusaikaisen rakastet-
tunsa katoaminen ja kuolema 
siellä ovat olleet hänelle ras-
kaita asioita.

Kähkönen toteaa, että 
kommunistit kyllä keskusteli-
vat Stalinin vainoista ja niistä 

oli tietoa jo silloin, kun pahin vaihe vuonna  
1937 oli menossa. Se söi aatteelta pohjaa. 
Täydellinen hulluus oli tekeillä.

− Kun ihmiset menivät sinne sodan jälkeen 
etsimään omaisiaan eikä heitä löytynyt, ym-
märrettiin, etteivät kaikki voineet olla pahan-
tekijöitä. 

Neuvostoliiton hajoaminen ja vasemmis-
ton kannatuksen alamäki olisi luultavasti ollut 
Kähkösen ukille kova paikka. Hän kuoli vuon-
na 1971 juuri taistolaisuuden vahvan nousun 
aikoihin. Vaikka Kähkönen oli tuolloin lapsi, 
aika jätti häneen jälkensä.

− Ukin aate oli sementoitunut Tammisaaressa 
ja vielä sen päälle sodassa. En tiedä miten hänen 
elämänsä perustukset olisivat huojuneet, jos hän 
olisi joutunut sen kokemaan.
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MINULLA ON 
VAHVA TARVE 

SELVITTÄÄ 
POLIITTISEN 

HISTORIAN JA 
IHMISEN VÄLISTÄ 

LEIKKAUSPISTETTÄ

Kommunistinen liike saattoi tuolloin ottaa 
osansa nuorison levottomuudesta ja liikehdin-
nästä. Se oli molemminpuolista: nuoriso etsi ja 
jotkut löysivät.

− Minä kasvoin aikuiseksi toisenlaisessa to-
dellisuudessa, ja se aiheutti ulkopuolisuutta. 
Lapsena, kun on oppinut jonkun ajattelutavan 
ja sitten myöhemmin tutkii sitä pohjia myöten, 
kasvaa paljon henkisesti. Taiteen tekemiselle sii-
tä oli hyötyä, Kähkönen toteaa.

Aatteellisuuden ymmärtämi-
selle Kähkösen oma perhehisto-
ria on antanut ehkä eniten. 

− Ihmiset, jotka eivät kos-
kaan ole olleet minkään aatteen 
kannattajia, eivät voi käsittää 
aatteellisuuden ulottuvuuksia. 
Mitä on tuntea, kokea ja nähdä. 

Kähkösestä piti tulla histo-
rioitsija. Koska häntä kiin-
nosti juuri ihminen, tutkimuksessa ei kuiten-
kaan tuntunut olevan sen kokoista paikkaa. 
Kaunokirjallisuuden kautta oli mahdollista 
tutkia suurten poliittisten linjausten näkymistä 
ihmisten elämässä. 

Kiinnostus juuri sotahistoriaan ja vielä 
erityisesti siviilien kohtaloihin juontuu sekin 
Kähkösen perhetaustasta.

− Minulla on vahva tarve selvittää poliitti-
sen historian ja ihmisen välistä leikkauspistettä. 
Minulle tyypillinen tapa kirjoittaa on ehdoton 
pidättäytyminen siviileihin. 

Kähkösen teos Neidonkenkä käsittelee esi-
merkiksi sotavankien kohtaloa syvällä kotirin-
tamalla. Kähkönen toteaa, että uuden sotahis-
torian aallon myötä on nähty tärkeäksi kuvata 
myös sota-ajan eettistä puolta. Sitä, mitä  ihmi-
set voivat tehdä toisilleen, paitsi pahaa myös 
hyvää, vaikka sota asettaa tiukan toimintarajan.

Myös tämänvuotisen Kansallisen veteraa-
nipäivän teemassa ja haastatteluissa tuli esille 
jonkinlainen muutos suhteessamme sotaan.

− Ylen uutisissa haastateltiin veteraania, joka 
vältteli sankaruutta. Nuorena miehenä sotaan 
vain piti mennä. Pohdin kerran vastaavanlai-
sessa tilaisuudessa, mikä jää nuorelta miehel-
tä sotaan. Viattomuus jää. Eräs veteraani tuli 
minulle puhumaan, kuinka pahan näkemisen 
kokemus jättää taakseen nuoren pojan.

Meneillään on jatkuvan tulemisen tila: miten 
siviilien kokemus kuvataan ja miten naisten, 

pienten poikien ja vanhojen 
miesten kokemuksista tulee 
yhteisiä. 

− Teen kunniaa niille suku-
polville, jotka ovat kestäneet 
sodan ja eläneet monella tapaa 
rikkonaisessa yhteiskunnassa. 
Juuri sodan ylisukupolvisuu-
desta on puhuttava.

  − Ylisukupolvisuus selittää 
vahvaa autoritaarisuuden ja vä-

kivallan taakkaamme. Autoritaarisuutta on se, 
että meille aina toistuvasti esitetään, ettei ole 
vaihtoehtoja, Kähkönen lisää.

Vasemmistolaisuuden pohjan pettäminen  
1990-luvun alussa on jättänyt Suomeen valta-
van aatteellisuuden kokemusaukon, joka nä-
kyy janona ja nälkänä. Kähkönen oli mukana  
Lahdessa, Fellmannin pellolla huhtikuun 
 lopussa järjestetyssä performanssissa.

− Oli koskettavaa nähdä, millä valtaval-
la alttiudella ihmiset heittäytyivät esitykseen.  
Kun kuulin vanhojen miesten huutavan äitiä, 
ajattelin, että ihmisillä on jotain suurta taakkaa 
kannettavanaan, ja että se voi liittyä aatteelli-
seen muutokseen. Ettei ole kotia. Mutta mistä 
se löytyy?

Keskustelun lopputulemana voisi olla se, 
ettei vanhoja perinteitä tarvitse romuttaa. 
Kähkönen huomauttaa, että historialta voi 
 kysyä aina uusia kysymyksiä. 
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Sovinto
Tuhansia ihmisiä eläytyi 

vuoden 1918 sodan 
muistoihin Fellmannin 

puiston performanssissa 
Lahdessa. 

Kirjoittaja Kirsi Koivuporras-Masuka 
Kuvat Pekka Elomaa
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Lahdessa sunnuntaina 28.4. 
järjestetty performanssi 
kuvattiin 15 kameralla. 
Materiaalista koostettava 
video tulee nähtäväksi Lahden 
taidemuseoon syyskuussa.

YDIN 2 / 2013



48  YDINHETKI

YDIN 2 / 2013YDIN 2 / 2013

Kun et enää 
muuta voi, 
huuda äitiä.
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S e kuuluu jo kaukaa. Kuin huuto,  pitkä 
ja ankea valitus. Sello ja rummut on 
otettu mukaan taiteilija Kaisa Salmen 
performanssiin Lahden Fellmannin 

puistossa. Sellon vahvistettu ääni on osuva, 
siinä  kuuluu tällä pellolla vuonna vuonna 1918 
kohtaloaan odottaneen punavangin itku. 

Fellannin pellon vangeista 20 000 oli mie-
hiä, mutta heidän lisäkseen leirillä oli myös lu-
kuisia naisia ja lapsia. Pellolla paleltiin, odotet-
tiin − ja nähtiin nälkää.

Nyt puistossa performanssin eläytyy  monta 
tuhatta ihmistä, osa pellolla  punavankeina ol-
leiden sukulaisia. Performanssia varten raken-
nettu lava on tehty nokkelasti  ja vaikuttavasti 
osaksi Erkki Kannoston Punavankien muisto-
merkkiä. 

Tunnelma puistossa on käsin kosketeltava. 
Ilmassa on vahva tunnelataus, liikutusta, jopa 
kyyneliä, mutta myös naurua ja rupattelua. 
Ihmisten osallistuminen koreografiaan, joten-
kin hyvin epäsuomalainen avoimuuus ja heit-
täytyminen, on vaikuttavaa.

Koreografin ohjeiden mukaan joukko muun 
muassa kiertyi alas kohti maata hakemaan lei-
vän palaa ja juoksi paikallaan päästäen raivon 
ulos huutamalla. 

Vuoden 1918 sodasta on pian 100 vuotta.  
Tarve puhua ja käsitellä   tapahtumia on 
edelleen hyvin todellinen. Performanssin 
kolmannessa  osassa laulettiin uudet sanat saa-
nut Marseljeesi Mikko Kuustosen johdolla.  
Yksinkertainen kertosäe kuului: ”Nyt uusi aika 
on ja kutsu sen on voittamaton.”

Kaisa Salmi lopetti tapahtuman sanomalla, 
että performanssin ja siitä koostettavan videon 
teemana on sovinto. 
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”Näe lähelläsi toinen ihmi-
nen ja katso häntä silmiin. 
Haasta häntä vastaamaan 
siihen katseeseen. Kulje 
sitten kohti tätä ihmistä ja 
kiedo kädet hänen ympäril-
leen.” Performanssin toisen 
osan viimeinen tehtävä 
ilmensi aidosti tapahtuman 
teemaa, sovintoa.

Erkki Kannoston Punavankien muis-
tomerkki paljastettiin vuonna 1978. 
Tuolloin paikalla oli miltei 30 000 
ihmistä todistamassa, kun president-
ti Urho Kekkonen paljasti patsaan.

Performanssin osana kuvitel-
tiin pellolla makaavat kuollei-
den ruumiit. Näky peitettiin 
nostamalla kädet silmille.



YDIN 2 / 2013

51  YDINHETKI
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VALOTTAVAT AJANKOHTAISIA 

KYSYMYKSIÄ JA OTTAVAT 
KANTAA. TÄSSÄ NUMEROSSA 
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F
inanssikriisi nosti esille veroparatiisit, joihin maailman rik-
kain prosentti ja kansainväliset yritykset ovat siirtäneet varal-
lisuuttaan. Sitä arvellaan olevan paratiiseissa 8−21 biljoonaa 
dollaria. Varat makaavat tileillä, eivätkä ne palaa sieltä kan-
santalouksien kannalta mihinkään hyödylliseen, kuten esi-

merkiksi investointeihin.
Suomessa harmaata taloutta on torjuttu ainakin vuodesta 1996, jol-

loin hyväksyttiin ensimmäinen toimintaohjelma. Harmaasta aiheutuneita 
veromenetyksiä on vaikea arvioida, mutta miljardeista on kuitenkin ky-
se. Nykyisen hallituksen tavoitteena on saada ohjelman avulla takaisin 
300−400 miljoonan tulot. Sekin on vaikeaa. 

Maksatko kuitilla vai Hautalana? -ilkeily osuu moraalisen paatoksen ja 

Niin kauan kuin veroja 
on kerätty, niitä on myös 
kierretty. Enää ei tarvitse 
ostaa panamalaishattua, 
mustia laseja ja pakoilla 
verottajaa salkku täynnä 

rahaa. Kaikki käy kätevästi 
verkossa. 

Paratiisin 
harmaa 

Kirjoittaja Arja Alho
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elävän elämän saumaan. Yhtäältä verotarkastuksia pitäisi tehostaa ja ta-
lousrikollisuutta torjua, mutta silti viranomaisilta puuttuu voimavaroja ja 
valtuuksia. Tietojen ristiintaulukointi voisi olla hyvin tehokasta. 

Toisaalta lainsäätäjä jahtaa yhtä innokkaasti nappivarkaita ja suuria 
roistoja. Oikein suurille verojen välttelijöille poliittinen päättäjä on an-
tanut laillisen erityiskohtelun. Yhteisöveron alennuksen myötä osinkojen 
verotukselle avautuu suuromistajia suosivia tapoja pahimpien epäkohtien 
tilkitsemisen jälkeenkin.

M
utta puhutaan ensin meistä kansalaisista, jotka vaih-
damme palveluita, joista joskus pitäisi maksaa myös 
veroa. 

Kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautalan oven 
korjauksesta paisui hänen luottamustaan horjuttanut 

skandaali. Hautala nimittäin teetätti pienehkön remontin pimeästi. 
Todellisuudessa yksittäisen kotitalouden ei ole kovin yksinkertaista 

toimia työnantajana. Yhden luukun periaatteesta on puhuttu, mutta sel-
laista luukkua ei vain ole löytynyt. Palkka.fi-sivuston käyttäminen satun-
naisiin palkanmaksuihin on hyvin vaivalloista. Kotitalouden tosin ei tar-
vitse pidättää veroa eikä maksaa sosiaaliturvamaksuja, mikäli vuotuinen 
palkkasumma jää 1500 euroon. 

Helpompaa on hankkia tarvittavat palvelut yritykseltä, joka kotitalous-
työssä ja muutoinkin on useimmiten yksinyrittäjä. Yksinyrittäjä on oike-
astaan sankariyrittäjä, jota palkansaajan ei todellakaan kannata kadehtia.  

Yksinyrittäjä tekee myymänsä työn tai tavaran, markkinoi ja hoitaa vie-
lä tarvittavan hallinnonkin. Silti häntä kuormitetaan lähes samoilla vaati-
muksilla kuin suuria yrityksiä. Jos esimerkiksi arvonlisäveron ilmoitukset 
ovat myöhässä, verottaja mätkäisee arvioveron − eikä se ole pieni. Sen 
jälkeen aika ja energia menee asioiden selvittelyyn. Sairastaa ei voi, eikä 
lomiin ole varaa.

V
erovelan pääoma vuoden 2011 lopussa oli 2 788 mil-
joonaa euroa. Kun verovelka vanhentuu yleensä viidessä 
vuodessa, kyseessä on vuosilta 2007−2011 kertynyt velka. 
Majoitus- ja ravintola-alalla toimivista yrityksistä lähes 
joka  viidennellä on verovelkaa. Rakentamisen toimialalla 

on seuraavaksi eniten. Euromääräisesti rakennusalan yrityksillä on velkaa 
kuitenkin eniten, noin 750 miljoonaa euroa.

Suurin osa veloista on toimimattomilla yrityksillä. Kun katsotaan yh-
tiömuotoja, velka kohdentuu alle 300 000 euron liikevaihdon yrityksiin. 
Yleensä verovelat ovat olleet alun perin pieniä, pääomaltaan alle 5000 eu-
roa. Pienet joutuvat haaviin helpommin kuin suuret.

Kotitalousvähennystä ei kuitenkaan aikanaan luotu pelkästään pimeän 
työn vähentämiseksi, vaan myös kannustamaan kotitalouksia palveluiden 
käyttämiseen. Ikäihminen voi pärjätä kauemmin kotona, jos saatavilla on 
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siivous- tai lumenluontiapua. Lapsiperheen arkea voi keventää kotitalo-
uspalveluilla.

Kotitalousvähennyksen suosio on kasvanut koko ajan siitäkin huoli-
matta, että palvelujen ostaja saa hyödyn jälkikäteen.  Ruotsissa on käytös-
sä nykyään järjestelmä, joka on siirtänyt verotuen hakemisen yrityksille ja 
madaltanut näin erityisesti ikäihmisten kynnystä hankkia palveluita.

Kotitalousvähennystä käytti vuonna 2010 noin 370 000 henkilöä. Sen 
arvo oli 410 miljoonaa euroa. Vähennyksen käyttö oli ennätyksellistä, 
kun verovähennyksen enimmäismäärää nostettiin ja käyttöaluetta laajen-
nettiin vuotta aikaisemmin. Sittemmin euromäärät ovat vaihdelleet, tänä 
vuonna vähennyksen enimmäismäärä on 2000 euroa ja ensi vuonna 2400. 

R
emonttitöiden osuus hankituista palveluista on aina ol-
lut korkea, noin 80 prosenttia. Kotitaloustöiden osuus oli 
17 prosenttia ja hoivatyön 3 prosenttia. Suomessa, kuten 
Ruotsissakin, kotitalousvähennystä käyttävät eniten ikäih-
miset. Vähennyksen saa maksettavasta verosta. Tästä syystä 

se suosii niitä, joiden maksama vero on suurempi.
Kovin tarkkoja tietoja ei ole, kuinka paljon kotitalousvähennys on vä-

hentänyt harmaata taloutta. Vuonna 2004 sen arvioitiin vähentäneen pi-
meää työtä noin 2200 henkilötyövuoden verran. Kovin luotettavia tieto-
ja ei liioin ole kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista. Syynä on 
puutteellinen tilastointi. Työministeriön tutkimuksessa vuodelta 2004 ar-
vioitiin kotitaloustöihin syntyneen noin 2000 työpaikkaa ja remontointi-, 
piha- ja puutarhatöihin noin 10 000 työpaikkaa. 

Kotitalousvähennyksestä hyötyvät naisten pyörittämät palveluyrityk-
set. Niinpä myös työn osuuden vähentäminen vähennysoikeudessa vai-
kuttaa enemmän heihin kuin remonttipalveluissa, joissa työn osuus on 
vähäisempi ja kotirempat rakennusalan kannalta muutoinkin sivuliiketoi-
mintaa. Kotitalousvähennyksen kiistaton hyöty on kuitenkin se, että se 
palaa täysimääräisesti kansantalouden kiertoon.

Harmaan talouden varsinaiset ongelmat eivät kuitenkaan ole perhe 
Hautalassa. Rakennusala ja ravintolabisnes ovat paljon ongelmallisemmat. 
Käännetty arvonlisävelvollisuus on kääntänyt tilanteen. Tilaajavastuu oli-
si myös tärkeä uudistus.

U
udessa käännetyssä järjestelmässä arvonlisäveron suo-
rittaa rakentamispalvelun ostaja. Yleensä veron suorittaa 
myyjä. Rakennusurakkaketjussa tämä tarkoittaa sitä, että 
pääurakoitsija tilittää verottajalle koko urakkaan sisälty-
vän rakentamispalveluiden arvonlisäveron. 

Tuoreen, viime vuoden lopulta olevan raportin mukaan järjestelmä 
toimii. Veronmaksu on siirtynyt urakkaketjussa ylemmälle tasolle. Näin 
on arvioitu saadun 75 miljoonaa euroa lisää vuodessa.

Poliisihallitus selvitti vuosi sitten ulkomaisen työvoiman asemaa. 
Ongelmia löytyi erityisesti sellaisista ulkomaisista yrityksistä, jotka lä-
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hettävät työntekijöitä Suomeen. Jos ulkomaalaisella yrityksellä ei ole 
Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ei sillä ole työnantajavelvollisuuksia-
kaan. Ehdottomasti pitäisi.

Lähetettyjä työntekijöitä oli 30 000, joista verottajan rekisterissä oli 
vain 7000. Tutkimuksessa arvioitiin, että lähetettyjen työntekijöiden ve-
ronalaisia palkkoja oli jäänyt ilmoittamatta verottajalle 345 miljoonaa eu-
roa. Kun lähetetyt työntekijät tekevät halvemmalla töitä, Suomen vero-
pohjasta jäi selvityksen mukaan puuttumaan vuonna 2010 yhteensä noin 
675 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa vähintään 200 miljoonan euron ve-
rotulon menetystä.  

Ongelmallista on, että ulkomainen yritys voi toimia Suomessa vuo-
sia ilman, että sen toiminta tulee veroviranomaisten tietoon. Kun yritys 
ei anna säädettyjä ilmoituksia työntekijöiden palkoista, myös työntekijät 
voivat jäädä verottamatta ja eläkevakuutusmaksut maksamatta.

Erityisesti pitkät aliurakointiketjut vaikeuttavat ulkomaisten työnte-
kijöiden aseman selvittämistä. Nykyiset säädökset mahdollistavat ulko-
maisen työvoiman jäämisen laillisesti Suomen viranomaisvalvonnan ul-
kopuolelle. Osa käyttää hyväksi säädöksiä ja toimii vilpillisesti. 

P
aratiisinharmaa on kuitenkin globaalia. OECD määritte-
lee veroparatiisiksi sellaisen alueen tai maan, joka on yhteis-
työhaluton. Alue ei siis noudata kansainvälisiä sopimuksia. 
Kansainvälinen valuuttarahasto puolestaan määrittelee niin 
kutsutuksi offshore-finanssikeskukseksi maan, jonka kansan-

taloudesta finanssipalveluiden osuus on merkittävä ja jossa ulkomaalaisil-
la on merkittävä osuus talletuksista. 

Yhdysvallat esimerkiksi määrittelee veroparatiisiksi maan, jossa on alhai-
nen verotus ja finanssisalaisuus. Salaisuus onkin veroparatiiseille yhteistä.

Huhtikuun lopun Sosiaalifoorumissa Matti Kohonen Tax Justice 
Networkista kertoi, että helpoin määritelmä on offshore-finanssikeskus, 
jolloin esimerkiksi Iso-Britannia määrittyy veroparatiisiksi. Tämän luo-
kittelun mukaan noin 50 aluetta on veroparatiiseja. Salaisuuskäytäntöjen 
perusteella veroparatiiseja on yli 70. Todellisuudessa kaikissa valtioissa on 
jotain finanssisalaisuuksien muotoja.

Kohosen mukaan tervehdyttäviä toimia voi tehdä varsin yksinkertai-
sesti. Pankkien pitäisi antaa kaatua. Tallettajien varat sitä vastoin pitäisi 
turvata 100 000 euroon asti. Pankkisalaisuus pitäisi kieltää EU:n piirissä 
ja turvata automaattinen tiedonvaihto. Hyvä vaihtoehto olisi myös yritys-
veroille asetettava samanlainen eurooppalainen vaihteluväli, kuten arvon-
lisäverossakin on.

Suomella on verosopimuksia veroparatiisimaiden kanssa. Tiedonsaanti 
edellyttää kuitenkin konkreettista kohdetta. Mielenkiintoinen ero tulee  
esiin siinä, että Ruotsi on pystynyt tekemään 160 tutkintapyyntöä, kun 
Suomi vain 10. Ero on tietenkin resurssoinnissa. Äkkiseltään luulisi 
myös, että paratiiseja ja harmaata taloutta suitsitaan alhaisilla verokan-
noilla. Euroopan tilastokeskus tyrmää luulon. 
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Morphou

Kyproksen saarivaltio nousi 
uutisotsikoihin kevättalvella ja pysyi 
niissä pitkään. Vaikka pankkikriisiä 

käsiteltiin seikkaperäisesti, yksi 
perusasia kuitenkin näytti usein 

jäävän kertomatta: Kypros on 
jaettu saari ja pankkikriisi koskee 

Kyproksen tasavaltaa.

Tynkä-Kyproksen  
rahavaikeudet 

Kirjoittaja Hannu Reime 

Nicosia
Famagusta
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E uroopan unionin jäsenmaa Kypros on ollut jaettuna pian 
40 vuotta. Kolmea viidesosaa saaren pinta-alasta hallitsee 
vain kreikkalaisia edustava Kyproksen tasavalta. Saaren poh-
joisosassa valtaa käyttää Turkin armeijan suojeluksessa pe-
rustettu Pohjois-Kyproksen turkkilaistasavalta, jota mikään 

maa ei ole tunnustanut miehittäjävaltio Turkin lisäksi.
Turkki hyökkäsi Kyprokselle heinäkuussa 1974 heti sen jälkeen, kun 

saaren kreikkalaisnationalistiset piirit olivat Ateenassa valtaa pitäneen 
sotilasjuntan tukemina syösseet Kyproksen presidentin, arkkipiispa 
Makarioksen vallasta. 

Kaappaajat yrittivät toteuttaa nationalistisen EOKA-järjestön pitkä-
aikaisen haaveen, Kyproksen liittämisen Kreikkaan. Hanke tunnetaan 
Kyproksen historiassa kreikankielisellä nimellä enosis.   

Turkin aseellinen väliintulo teki kaappauksen ja siis myös enosiksen 
tyhjäksi. Niin operettimainen kuin kaappausyritys olikin, sillä oli kauas-
kantoisia seurauksia. Saari jakautui kahteen etnisesti ”puhtaaseen” osaan, 
kun parisataatuhatta Kyproksen tasavallan kansalaista joutui pakolaiseksi 
omassa maassaan.

Noin 150 000 kreikkalaista pakeni pohjoisesta etelään ja 50 000 turk-
kilaista päinvastaiseen suuntaan. Toinen merkittävä ja tässä tapauksessa 
myönteinen seuraus Kyproksen kaappausyrityksestä oli seitsemän vuotta 
vallassa olleen sotilasjuntan kaatuminen Kreikassa.     

K yproksen pankki- ja finanssikriisin juuret ulottuvat noi-
hin lähes 40 vuoden takaisiin tapahtumiin. Sota, vaikka ly-
hytkin, yhdessä pakolaisongelman kanssa romahduttivat 

”puhtaaksi” kreikkalaisvaltioksi muuttuneen Kyproksen ta-
savallan talouden. 

Sellaiset taloudelliselta kannalta keskeiset laitokset, kuin saaren ainoa 
syväsatama Famagusta ja pääkaupungin Nikosian kansainvälinen lento-
kenttä jäivät turkkilaiselle puolelle. Turkkilaisen sektorin taloudellista 
elpymistä taas vaikeutti kansainvälinen boikotti, joka melko tehokkaasti 
rajoitti muun muassa matkailua pohjoisrannikon ja Famagustan suosit-
tuihin turistikohteisiin. 

Kreikkalaisen puolen kansantulo laski kolmanneksella vuosien 1973–1975  
välisenä aikana. Kyproksen tasavallan asukasluku ei vieläkään yllä edes 
900 000 ihmiseen. Turkkilaisella puolella arvellaan 
asuvan ihmisiä runsaan neljännesmiljoonan verran. 
Luku on epävarma, sillä Turkin kansalaisia on tiettä-
västi muuttanut saarelle kansainvälisen lain vastaisesti. 

Hankalassa taloudellisessa tilanteessa kreikkalais-
puolen hallitus teki sodan jälkeen tietoisen talouspo-
liittisen päätöksen keskittymällä finanssialan kehittä-
miseen turismin ohella: 6−7 prosentin talletuskorko 

SOTA JA 
PAKOLAISONGELMA 

ROMAHDUTTIVAT 
KYPROKSEN 
TASAVALLAN 
TALOUDEN.
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ja vain 10 prosentin yhtiövero tekivät kreikankielisestä Kyproksesta hou-
kuttelevan maan niin tallettajille kuin sijoittajillekin. 

Kun Kypros liittyi Euroopan unioniin vuoden 2004 toukokuussa, 
finanssi alan osuus tasavallan kansantulosta oli 45 prosenttia. 

EU-jäsenyys lisäsi Kyproksen kiinnostavuutta sijoituskohteena myös 
unioniin kuulumattomissa maissa. Erityisesti venäläiset alkoivat sijoittaa 
rahaa Kyprokseen yhtenä motiivinaan Venäjän oman pankkijärjestelmän 
epäluotettavuus. Ortodoksiseen uskontoon perustuva kulttuuri helpotti 
osaltaan venäläisten sopeutumista saarelle. 

Noin 60 000 venäläistä on muuttanut asumaan Kyprokselle. Venäjällä 
lienee myös Neuvostoliiton ajoilta periytyviä yhteyksiä Kyprokseen 
maan kommunistipuolueen AKELin kautta. AKEL eli Työkansan edis-
tyspuolue kilpailee suurimman poliittisen ryhmän paikasta Kyproksen 
kreikkalaisten parissa. 

Kun rahamarkkinoita vuosisadan vaihteessa edelleen vapautettiin sal-
limalla spekulatiivinen sijoitustoiminta myös talletuspankeille, alettiin 
Kyproksen pankkien rahaa sijoittaa suurten voittojen toivossa riskialttii-
siin kohteisiin. 

Houkuttelevimpia olivat Kreikan valtion velkakirjat, joita Kyproksen 
pankit ostivat yli 4,7 miljardin dollarin arvosta. Sijoituskohteet arvioi-
tiin Kreikan viranomaisten antamien väärien tietojen perusteella. Kupla 
puhkesi, kun Kreikka itse kuluvan vuosikymmenen alussa ajautui syvään 
rahoituskriisiin. 

V uonna 1960 itsenäistynyt Kypros ei koskaan ole ollut 
kansallisvaltio. Mitään Kyproksen kansakuntaa ei ole ole-
massa. Ennen jakautumistaan tämä rakkauden jumalattaren 
Afroditen luonnonkaunis saari oli kahden kansallisuuden, 
kreikkalaisen enemmistön ja turkkilaisen vähemmistön, yh-

teinen valtio.     
Kyproksen kreikkalaiset ovat viimeinen jäänne niistä suurista kreikka-

laissiirtokunnista, jotka jo klassista antiikkia edeltäneenä aikana asuttivat 
Vähää-Aasiaa, nykyistä Turkkia. 

Alueen kreikkalaisasutuksen suuruuden kausiin kuuluu antiikin lisäksi 
Bysantin aika, joka päättyi vuonna 1453, kun Ottomaani-suvun hallitseman 
Turkin valtakunnan joukot piirityksen jälkeen valtasivat Konstantinopolin. 

Kreikkalaiset jäivät kristityksi vähemmistöksi isla-
min vallan alle. 

Kreikan itsenäistyttyä 1820-luvun vapaussodassa 
Vähän-Aasian kreikkalaiset jatkoivat elämäänsä vie-
lä lähes vuosisadan ajan Turkin vallan alaisuudessa. 
Näiden ikivanhojen yhteisöjen historia päättyi en-
simmäiseen maailmansotaan, jossa Osmanien valta-
kunta, Euroopan sairas mies, lopullisesti hajosi. 

Uusi Turkin tasavalta ja Kreikka kävivät 1920-lu-
vun alussa katkeran sodan, jonka seurauksena to-

KREIKKALAISPUOLEN 
HALLITUS TEKI SODAN 

JÄLKEEN TIETOISEN 
TALOUSPOLIITTISEN 

PÄÄTÖKSEN 
KESKITTYMÄLLÄ 
FINANSSIALAN 

KEHITTÄMISEEN.
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teutettiin brutaali väestönsiirto. Kreikkalaiset ”palasivat” kotimaahansa. 
Ainoa alue, jota kreikkalaisten ja turkkilaisten keskinäinen väestönsiir-

to ei koskenut, oli Kyproksen saari. Poikkeus johtui siitä, että Britannia 
otti 1870-luvulla käydyn Turkin ja Venäjän sodan jälkeen Kyproksen 
kontrolliinsa ja teki siitä myöhemmin kruununsiirtomaansa. 

Britannia rakensi saaren etelärannalle kaksi suurta tukikohta-aluetta, 
Akrotirin ja Dhekelian tukikohdat, jotka ovat edelleen toiminnassa. 

I tsenäistyttyään Kypros pysyi liittoutumattomana maana.  Enosis 
NATO-maan Kreikan kanssa olisi merkinnyt Yhdysvaltojen joh-
taman sotilasliiton laajenemista Kyprokselle, mistä syystä kesän 
1974 kriisillä oli myös suurpoliittinen ulottuvuutensa. 

Neuvostoliitto tuki vahvasti arkkipiispa Makarioksen hallitus-
ta, jonka se katsoi takaavan sen, että Kypros pysyy NATOn ulkopuolella. 
Turkki, niin ikään NATOn jäsen, ei ole koskaan ajanut saaren liittämistä 
omaan alueeseensa, turkinkieliset kun muodostavat vain noin viidennek-
sen vähemmistön saarella. 

Kypros liittyi Euroopan unioniin vapunpäivänä vuonna 2004 yhdek-
sän muun maan kanssa. Vain viikkoa ennen liittymistä Kyproksella pidet-
tiin kansanäänestys saaren poliittisesta yhdistämisestä. Äänestettävänä oli 
YK:n pääsihteerin Kofi Annanin suunnitelma, jonka mukaan Kyproksesta 
olisi tullut kreikkalaisten ja turkkilaisten yhteinen liittovaltio. 

Turkkilaiset hyväksyivät suunnitelman, kreikkalaiset hylkäsivät sen. 
Erityisen periaatteettomasti ja opportunistisesti käyttäytyi AKEL-puolue, 
joka vain pari päivää ennen äänestystä pyörsi aikaisemman, myöntei-
sen yhdistymiskantansa ja kehotti Kyproksen kreikkalaisia äänestämään 
Annanin suunnitelmaa vastaan. 

Periaatteettomuus ei tietenkään ole mitenkään poikkeuksellista niin 
kutsutuissa ”virallisissa” kommunistipuolueissa, jotka rämettyivät stali-
nismin pitkinä vuosikymmeninä. 

Yhtä periaatteettomasti toimi myös Euroopan unioni hyväksyessään 
Kyproksen jäsenekseen. EU:n laajenemisen keskeisiin ehtoihin on kuulu-
nut vaatimus, että jäseneksi liittyvällä maalla ei saa olla ratkaisemattomia 
rajakiistoja naapurimaidensa kanssa. Kyproksen tapauksessa kysymys ei 
ole vain rajakiistasta, vaan siitä, että vieras valtio miehittää kahta viides-
osaa maasta. 

Omien periaatteiden rikkominen ei tietenkään ole harvinaista unio-
ninkaan toiminnassa, mutta silti voi kysyä, miksi tynkä-Kypros hyväk-
syttiin Unioniin. Syynä oli se, että Kreikka uhkasi estää EU:n itälaaje-
nemisen, ellei Kyproksen liittymistä hyväksyttäisi. Euroopan unionihan 
laajeni samaan aikaan entisen itäblokin alueelle ja Baltiaan. 

Mitään uutta suunnitelmaa Kyproksen yhdistämisestä ei ole tarjolla. 
Kypros pysyy jaettuna vain siitä syystä, että irrationaalinen nationalismi 
voitti järjen yhdeksän vuotta sitten. 
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Kalevi Suomelan mielestä oleellista on  
luopua markkinatalouden ja kapitalismin 

käsitteiden synonyymisesta käytöstä.

HYVÄKSYTÄÄN 
MARKKINATALOUS, 

HYLÄTÄÄN 
KAPITALISMI

Kirjoittaja Kalevi Suomela

M ietin pitkään, mitkä verbit tulisi valita otsikkoon? 
Kohottaa kunniaan versus kirota? Säilyttää versus tor-
jua? Vai Suitsia? 

Päädyin mahdollisimman neutraaleihin verbeihin, 
koska oleellista on luopua markkinatalouden ja kapita-

lismin käsitteiden synonyymisesta käytöstä. Et voi hylätä kapitalismia ja sa-
malla hyväksyä markkinataloutta, jos ne ovat sanastossasi yksi ja sama asia.

Sixten Korkmanin kirjassa Talous ja utopia (Docendo 2012) noita kä-
sitteitä käytetään synonyymeina. Korkman edustaa tässä suhteessa eko-
nomistien, politologien ja journalistien valtavirran käytäntöä. 

Käytäntö ei ole vain harmillinen, se on analyyttista ajattelua kahlitseva 
virheellinen pelkistys, joka on valitettavasti kivettynyt kyseenalaistamat-
tomaksi postulaatiksi.

Tämä kirjoitus ei ole Korkmanin kirjan esittely eikä arviointi, saati tyr-
mäys. Kirja on parasta lukemaani suomenkielistä talouspolitiikan perus-
teiden ja toimintamekanismien kansantajuista tarkastelua. 

Olen valmis ylistämään kirjaa aivan erinomaiseksi ja suosittelen sen lu-
kemista jokaiselle, joka haluaa seurata julkisuudessa käytävää keskustelua 
taloudesta − ja myös oikeasti ymmärtää siitä jotakin.
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Sitäkin tärkeämpänä pidän kuitenkin keskustelun herättämistä tuosta 
käsitteellisestä ongelmasta. Tämä kirjoitus on puheenvuoro siitä.

K orkmanin kirja alkaa lauseilla: ”Arkikielessä utopia on to-
dellista pohjaa vailla oleva kuvitelma, unelma tai pilvilinna, 
saavuttamaton ihanne. Erityisesti sillä on tarkoitettu epä-
realistista ihanneyhteiskuntaa.”

Korkman palauttaa mieliin utopiat paratiisista Thomas 
Moren utopiaan, Atlantiksesta El Doradoon, Shagri-Lahan ja Matti 
Kurikan Kalevan kansan Sointulaan, unohtamatta myöskään kansallisso-
sialismia ja kommunistien Neuvostoliittoa. 

Lukijalle herää epäily, että kaiken tämän tarkoitus on vain pohjustaa aja-
tusta, että utopiat todellakin ovat utopioita, mutta taloustiede on realismia.

Eikä epäily olekaan perää vailla. Korkmanilla on kuitenkin järkevä siir-
tymäajatus: utopiassa kaikki on hyvin, siellä ei ole niukkuuden ongelmaa 

− mutta yritykset utopioiden toteuttamiseksi ovat aina epäonnistuneet. 
Taloustieteessä on siis kuitenkin aina pidetty selviönä, että yhteiskunnas-
sa on niukkuuden ongelma. 

Tämän sanottuaan Korkman ei palaa utopian problematiikkaan en-
nen kuin kirjansa viimeisillä riveillä. Niillä hän palauttaa uudelleen mie-
liin, että utopia on todellista pohjaa vailla oleva saavuttamaton ihanne. 
Mutta: ”Rationaalisella politiikalla voidaan kuitenkin kaventaa merkittä-
västi ihanteiden ja todellisuuden välistä kuilua.” 

K orkman kuvaa, miten toisen maailmansodan jälkeen hal-
litusten harjoittamassa talouspolitiikassa ja sitä tukenees-
sa akateemisessa taloustieteessä omaksuttiin yleisesti John 
Maynard Keynesin opit: täystyöllisyystavoite, kysynnän 
korostaminen talouden dynamiikan perustana ja suhdan-

teiden sääntely finanssipolitiikan ja rahapolitiikan avulla. Sen tuloksena 
syntyivät eurooppalaiset hyvinvointivaltiot. 

Korkmanin kirja ei ole poleeminen pamfletti. Hän antaa kuitenkin sel-
västi ymmärtää, että pitää toisen maailmansodan jälkeistä suuntausta vii-
saana ja rationaalisena. 

1970-luvulla tätä suuntausta vastaan alkoi ideologi-
nen vastahyökkäys. Taloustieteessä se näkyi paluuna 
klassiseen taloustieteeseen, jonka tärkeimmät opit liit-
tyvät rahapolitiikassa rahanarvon vakauteen, talouden 
valtiollisen sääntelyn purkamiseen, sosiaalipolitiikan 
alasajoon ja ay-liikkeen roolin kaventamiseen.

Vuonna 2008 alkaneen yleismaailmallisen talous-
kriisin puhkeamisen jälkeen on tehty paluuta keyne-
siläiseen analyysiin ja talouspolitiikkaan. Varsinkin 
ra hoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan tiukenta-
misesta on jo tehty monia euroaluetta ja laajemminkin 
EU-aluetta koskevia päätöksiä ja suunnitelmia.

JOS 
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E ikö vain olekin oikein tuon toteutuneen historian valossa 
nähdä, että poliittisen oikeiston suosima klassinen talous-
tiede on ollut ja on todellinen utopia? Se ei kestänyt toisen 
maailmansodan jälkeen demokratioiden vakiintumisen ja 
kansanvallan laajenemisen paineessa. 

Yleisesti jouduttiin tunnustamaan, että markkinoiden näkymätön käsi 
tarvitsi julkista sääntelyä ja ohjausta, jos haluttiin edistää rauhallisesti toi-
mivia työmarkkinoita ja yleisen hyvinvoinnin lisääntymistä.

Kapitalismi on käsitteenä viittaus vain neutraaliin tosiasiaan, jos on ky-
symys yritystoiminnan yksityisiin pääomiin perustuvasta rahoitusjärjes-
telmästä, viittaus pääomien omistuksen yksityisissä yrityksissä tarjoamaan 
päätöksentekovaltaan tai viittaus siihen ansaintamotiiviin, jonka weberi-
läisittäin katsotaan liittyvän omistajayrittäjyyteen. 

Kansan kielessä kapitalismi on ahneuden synonyymi, eikä aivan aiheetta.
Kapitalismi koko yhteiskuntaa luonnehtivana attribuuttina muuttuu 

kuitenkin järjettömyydeksi, jos yhä suurempaa määrää yritysten päätök-
senteosta säädellään kuluttajansuojelu-, työsuojelu- ja ympäristönsuoje-
lulaeilla samalla, kun valtava osa yhteiskunnan taloudellisesta toiminnasta 
tapahtuu verotuksella rahoitetun hyvinvointijärjestelmän puitteissa. 

Ja, jos verotuksella ja erilaisilla tulonsiirroilla pyritään aktiivisesti ta-
kaamaan yleinen hyvinvointi.

Kapitalismi missään sanan asiallisessa merkityksessä ei ole tällaista yh-
teiskuntaa, tai edes sen talousjärjestelmää, luonnehtiva keskeinen piirre. 
Keskeistä siinä on taloudellisen toiminnan demokraattinen ohjaus. 

Hyvinvointivaltio ei ole kapitalistinen valtio. Siinä kapitalismi on vain 
oikeiston viaton, mutta virheellinen utopia − tai sitten se on kielen tarkoi-
tuksellista manipulaatiota pääomatuloja nauttivien kohtuuttomien etujen 
säilyttämiseksi.

V asemmiston utopia on 1800-luvun viimeisistä vuosikym-
menistä alkaen ollut sosialismi, ymmärrettynä tuotantovä-
lineiden valtiollisena omistuksena ja keskitetysti johdettuna 
suunnitelmataloutena. 

Keskeinen utopistinen elementti on ollut usko tuollai-
sissa oloissa tapahtuvaan palkkatyön kumoutumiseen ja vieraantumi-
sen voittamiseen. Irvokkaaksi utopia muuttui Neuvostoliiton synnyttyä. 
Neuvostoliitto kylläkin ulotti valtion poliittisen vallan talouden alueelle, 
mutta valtio ei ollut demokraattinen, vaan Osmo Jussilan termiä laina-
takseni, jengivaltio. 

Totalitaristinen jengivaltio pystytettiin ja sitä ylläpidettiin seitsemän 
vuosikymmentä väkivallan, propagandan, sensuurin, vankiloiden ja mie-
lisairaaloiden − sanalla sanoen terrorin avulla. Jälkikäteen voidaan väittää, 
että millään muulla tavoin se ei olisi ollut mahdollistakaan. Irvokkaaksi 
tuon sosialistisen utopian teki juuri neuvostotodellisuus. 

Realistinen sosialismi ei ole utopia, vaan liberalismin ylittävä poliit-
tinen filosofia, joka on olemassa ja vaikuttaa tässä ja nyt. Se on varsin 
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pitkälle samaa mieltä klassisen liberalismin ihmisoikeus- 
ja demokratiakäsitysten kanssa, mutta eroaa siitä jyrkästi 
poliittisen taloustieteen alueella. 

Liberalismin poliittinen taloustiede, eli sen talousfi-
losofia, on lähtenyt siitä, että valtion tulee rajoittua vain 
niin sanottuun yövartijatehtävään ja olla millään tavoin 
puuttumatta markkinoiden omalakiseen toimintaan. 

Realistinen sosialismi on ollut eri mieltä. Sen mukaan ihmiset elävät 
keskinäisessä riippuvuudessa. Modernin ajan pitkälle eriytynyt työnjako 
ja kaikille elämänaloille ulottuneet markkinat ovat syventäneet keskinäi-
sen riippuvuuden äärimmilleen.

N opeasti kehittynyt varhainen moderni yhteiskunta 
alisti suuret määrät ihmisiä tuotantoprosessin avutto-
miksi koneiston osiksi ja turvasi heidän elantonsa vain 
minimitasolla. Kehittynyt modernisaatio on edellyttänyt 
kaikilta ihmisiltä yhä enemmän henkistä pääomaa. 

Tämä kehitys on väistämättä johtanut sellaisen poliittisen kulttuurin ke-
hittymiseen, jossa Ranskan vallankumouksen suuret tunnukset vapaudesta, 
veljeydestä ja tasa-arvosta ovat saaneet yhä useampien mielissä sosiaalista ja 
taloudellista tasa-arvoa edellyttävän ja yhteisvastuuta korostavan tulkinnan.

On sosialismia edellyttää yhteiskuntapolitiikkaa, joka takaa koko väes-
tölle korkean koulutustason, kaikille työtä ja kunnolliset työolot, kattavan 
sosiaaliturvan ja -palvelut sekä työaikana että eläkevuosina. Tässä katsan-
nossa sosialismi on ollut ainakin yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden tasolla 
voittoisa poliittinen filosofia. 

O liko Keynes sosialisti? Missään kirjoituksessaan hän ei 
ole sellaiseksi tunnustautunut, eikä hän tietääkseni ole 
koskaan ottanut mitään kantaa sosialismiin poliittisena fi-
losofiana. Mutta sosialistit ovat tukeutuneet hänen talous-
oppeihinsa, koska ne ovat olleet täydellisessä sopusoinnus-

sa realistisen sosialismin eetoksen kanssa. 
Korkmankaan ei liene sosialisti, mutta hänenkin talouspolitiikassaan 

on paljon sellaista, mistä sosialistit saavat pyrkimyksilleen tukea.
Realistisella sosialismilla on sitä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 

toteutuvaan yhteiskuntapolitiikkaan, mitä perusteellisemmin se kykenee 
tekemään tilinsä selviksi sosialismin utopistisen menneisyyden kanssa.

Sosialistisen yhteiskuntafilosofian näkökulmasta kapitalismin käsitteen 
nostaminen nykyaikaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja säädeltyä markkina-
taloutta kuvaavaksi attribuutiksi, tai suorastaan niiden nimeksi, on contra-
dictio in adiecto, looginen virhe.

Jos sosialismilla aatteena on tänään jokin keskeinen ja kiireellinen teh-
tävä, se on tämän käsitesekaannuksen suoristaminen.  

HYVINVOINTI-
VALTIO EI OLE 

KAPITALISTINEN 
VALTIO.
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Kirjoittaja ja kuva Riitta Oittinen 

Y ksityisiin kotitalouksiin aputyövoimaa välittävät fir-
mat mainoksineen ovat toistuva näky Brysselin katukuvassa. 
Yleisimmin ilmoituksissa esiintyy hymyileviä nuoria naisia, 
joilla on kampaus ja meikit kohdallaan. 

Piirroskuvissa näkyy myös klassiseen palvelijatarasuun 
sonnustautuneita neitoja. Yhdessä mainoksessa siivooja heittelee riemus-
ta peräti voltteja, toisessa liitelee keiju pölyhuiskun kera. 

Todellisuus on vähemmän hohdokas. 
Brysselissä maahanmuuttajien erottelu ja arvottaminen ilmenee siinä, 

miten käsitteitä siirtolainen ja ekspatriaatti käytetään arjessa. Ainakin van-
hemmista EU-maista kotoisin olevista valkokaulustyöntekijöistä ja poh-
joisamerikkalaisista puhutaan tiedotusvälineissä yleensä ekspatriaatteina. 

Siirtolaisiksi nimetään hanakammin EU:n ulkopuolelta tulleita, mutta 
myös ruumiillisen työn tekijöitä, kuten vain lyhyillä rakennustyökeikoilla 
olevia puolalaisia, joilla ei ole aikomustakaan varsinaisesti muuttaa maa-
han. Termiä laiton ekspatriaatti en ole havainnut, sen sijaan termi laiton 
maahanmuuttaja on kiistellyssä käytössä. 

Vähävaraisia, usein Euroopan ulkopuolelta tai entisistä sosialistisista 
maista tulleita maahanmuuttajia työskentelee erilaisilla palvelualoilla − 
myös euroekspatriaattien kotona, varsinkin siivoojina ja lastenhoitajina, 
joskus remonttimiehinäkin. 

Kotitöitä 
PIKKU-

RAHALLA

Siivoaminen ja muut 
kotitalouteen liittyvät pätkätyöt 

ovat arkipäivää varattomille 
naisille ympäri maailmaa, myös 

Belgiassa. 
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Maksetun avun tarjonta kotitalouden erilaisiin töihin on Belgiassa 
näkyvämmin esillä kuin Suomessa. Tuttavankaupan ohella työntekijöi-
tä löytyy erilaisilta ilmoitustauluilta, televisiosta, internetistä ja lehdistä. 

Perfect Lady Cleaning, Clean XXL, Yeswecare, Nodust  ja lukuisat 
muut toimistot kehottavat mainoksissaan asiakasta antamaan ”lisää aikaa 
itselle”, ”valitsemaan mitä tekee” sekä ”yksinkertaistamaan elämänsä”.

Esimerkiksi maassa pitempään olleilla filippiiniläisillä kotityönteki-
jöillä on oma välitystoimisto. Brysselinpuolalaisen yhteisön Gazetka-
lehdessä oli pääsiäisen tienoilla yli 20 kotiapufirman mainosta, eikä kyse 
ole pikkuilmoituksista.

Perinteisesti kotitöitä on tehty myös harmaan talouden piirissä, eikä 
sen parissa työskentelevillä ole yksiselitteistä profiilia. Haavoittuvimmassa 
asemassa ovat kokonaan ilman papereita maassa oleskelevat työntekijät. 

Ennen kaikkea Latinalaisesta Amerikasta ja Filppiineiltä tulleita paperit-
tomia kotityöntekijöitä varten Brysselissä on jopa  oma vapaaehtoisjärjes-
tö, joka tarjoaa kieliopetusta sekä virkistäytymis- ja informaatiotilaisuuksia. 

Toisaalta väliaikaista ansiota kotitöitä paiskimalla hankkivat varsinkin 
opiskelijat ja au pairit.

Belgian hallitus on myös luonut niin sanotun Titres Services -palve-
lushekkisysteemin saamaan kuriin nimenomaan kotitalouden 
piirissä tehtävää pimeää työtä. Ideana on, että hankkimalla 
valtion sponsoroimia palvelushekkejä yksityinen asiakas  voi 
ostaa apua siivoamiseen, silittämiseen, kaupassakäyntiin ja 
ruuanlaittoon. 

Toisin kuin pimeä työ, shekkisysteemi tarjoaa työntekijälle 
jonkinlaista perusturvaa: sen piirissä työskenteleville makse-
taan sosiaaliturvamaksut ja työajan kattava vakuutus. 

Setelin hinta on niin alhainen, vuoden 2013 alusta 8,50 
euroa tunnilta, että se kilpailee pimeästi maksettujen korva-
usten kanssa. Verovähennyksen jälkeen kustannukseksi jää 
5,95 euroa tuntia kohden. 

Yksittäinen aikuinen voi hankkia itselleen apua 500 sete-
lin verran vuodessa, joskin esimerkiksi vammaisille, yksin-
huoltajille ja vanhuksille seteleitä myönnetään huomatta-
vasti enemmän. Lienee selvää, ettei kaikilla kuitenkaan ole 
varaa tällaisiin rahallisiin sijoituksiin. 

Viime aikoina Titres Services -systeemi on ollut vasta-
tuulessa, sillä siinä on havaittu runsaasti väärinkäytöksiä. 
Työvoimaviranomaisten mukaan viime vuodelta jäi tilittä-
mättä noin 7 miljoonaa euroa. 

Peräti 90 yrityksen toimilupa onkin peruutettu, ja osa on 
tehnyt vapaaehtoisen konkurssin. Näin pitkälti parempiosais-
ten elämän helpottaminen ja vapaa-ajan lisääminen menee 
mutkan kautta valtion ja tätä kautta veronmaksajien piikkiin.

Siivoojaksi 
oppimassa
Aiheesta enemmän 
kiinnostuneille:
      
• MAJA EKELÖF: 

Siivoojan raport-
ti, (suom. 1971).

• MARI KÄYHKÖ: 
Siivoojaksi oppi-
massa. Etnogra-
finen tutkimus 
työläistytösstä 
puhdistuspalve-
lualan koulutuk-
sessa (2006). 

• BARBARA  
EHRENREICH: 
Nälkäpalkalla 
(2003).

• POLLY TOYNBEE: 
Hard work: Life 
in Low-pay  
Britain (2003).
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Rauhan aikaansaaminen yli kaksi  
vuotta kestäneeseen konfliktiin Syyriassa 

ei ole yksiulotteinen kysymys. Mikko 
Patokallio toteaa, että luovia ratkaisuja 

olisi tarjolla, mutta riittävästä poliittisesta 
tahdosta ei ole takeita.

Miten Syyriaan 
rakennetaan rauha?

Kirjoittaja Mikko Patokallio 

S
yyrian sota on kehittynyt keskeiseksi kysymykseksi Lähi-idän 
aluepolitiikassa ja laajemmin kansainvälisessä politiikassa. Eri 
ulkopuoliset toimijat ovat yrittäneet ratkaista konfliktia luomal-
la erilaisia kansainvälisiä rauhansuunnitelmia, asettamalla kan-
nusteita ja pakotteita osapuolille ja yleisimminkin korostamalla 

neuvotellun ratkaisun tärkeyttä.
Syyrian konfliktia ja sen ratkaisumahdollisuuksia on käsitelty pääosin 

joko sotilaallisen kamppailun tai diplomaattisen raiteen lähtökohdista. 
Paljon vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne haasteet, joita Syyria väis-
tämättä kohtaa rauhanrakennuksen yhteydessä.

IS
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Pitkällä tähtäimellä maa kohtaa huimia taloudellisia, humanitaarisia ja 
yhteiskunnallisia ongelmia, jotka väistämättä vaikuttavat konfliktin lopet-
tamisen ja rauhanrakennusyritysten menestykseen. Näiden haasteiden 
käsittelyn on oltava kriittinen osa kestävän rauhan rakentamista Syyriassa. 

K
onfliktin seurauksena Syyria kärsii akuutista, syven-
tyvästä ja moniulotteisesta humanitaarisesta kriisistä. 
Pakolaismäärän häkellyttävä kasvu on selkein indikaattori 
maan humanitaarisesta tilasta. YK rekisteröi yli 1,3 mil-
joonaa pakolaista Syyrian naapurimaissa vuonna 2013, kun 

vielä vuosi sitten huhtikuussa pakolaisia oli vain 50 000.  
Maan sisäisten pakolaisten määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta luvun 

arvioidaan olevan vähintään 3-4 miljoonaa. Yhdessä tämä tarkoittaa sitä, 
että noin joka viides syyrialainen on paennut kodistaan. 

Pakolaismäärän kasvu heijastaa laajemmaltikin siviiliväestön ahdinkoa. 
Esimerkiksi Syyrian suurimmassa kaupungissa Aleppossa, jossa käydään 
verisiä taisteluita, maaliskuisen YK-arvion mukaan noin 75 prosenttia vä-
estöstä on humanitaarisen avun tarpeessa. 

Miltei jokaisessa arvioidussa korttelissa siviiliväestö kärsii merkittävis-
tä puutteista ruuan, turvallisen majoituksen ja puhtaan veden saamisessa.  
Konfliktin kehittyessä Syyriassa sekä humanitaarisen kriisin laajuus että 
syvyys on kasvanut huolestuttavaa tahtia.

Katastrofaalinen humanitaarinen tilanne on, valitettavasti, vain osa 
konfliktin aiheuttamaa tuhoa. Syyrian konfliktin tuhoisuuden kokonais-
valtaisuus ilmenee parhaiten siinä, miten se on vaikuttanut Syyrian inhi-
millisen kehityksen mittariin. 

Viimeksi julkaistussa syyrialaisekonomistien tutkimuksessa arvioitiin, 
että Syyrian inhimillisen kehityksen indeksi on vuonna 2012 pudonnut 
takaisin vuoden 1993 tasolle – 20 vuoden taantumus kahden vuoden so-
timisen seurauksena.  

I
nhimillisen kehityksen indeksin romahdus kätkee sisäänsä lu-
kuisia huolestuttavia tilastoja. Jo ennen sisällissotaa Syyrian talous 
kärsi mittavista ongelmista: köyhyys, työttömyys, korruptio ja tu-
loerojen kasvu. Nämä ongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti 
konfliktin aikana, kuten laajemmaltikin Syyrian kansantalouden 

tappiot: noin 48 miljardia dollaria vuoteen 2012 mennessä. 
Myös aikaisemmin suhteellisen toimivat sosiaalipalvelut, kuten kou-

lu- ja terveysjärjestelmä ovat ”romahtaneet” eri YK-arvioiden mukaan. 
Syyrian infrastruktuuri on kärsinyt suurta tuhoa, joka vaikeuttaa jälleen-
rakennusta. Aikaisemmin suhteellisen omavarainen ruuantuotanto on su-
pistunut ja FAO:n arvion mukaan maataloustuotanto on supistunut yli 40 
prosenttia. 

Infrastruktuurin tuho yhdessä suunnattoman humanitaarisen ahdin-
gon kanssa luo syventyvän noidankehän Syyriassa, jota on mahdotonta 
pysäyttää kesken konfliktin. Vaikka humanitaarisen avun lisääminen on 
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tärkeä tapa lieventää siviiliväestön kärsimystä, näitä ongelmia pystytään 
kestävästi käsittelemään vain osana poliittista ja yhteiskunnallista jälleen-
rakennusprosessia.

R
iippumatta siitä, miten Syyriassa käy, on päivänselvää, että  
paluuta menneeseen ei ole. Samalla tavalla riippumatta sii-
tä, syntyykö konfliktin ratkaisu taistelukentillä tai neuvot-
telupöydän äärellä, syyrialaisilla on edessä pitkä ja vaikea 
prosessi  maan jälleenrakentamisessa ja siirtymässä kohti 

Ba’athin jälkeistä Syyriaa. 
Siirtymän taakse kätkeytyy monimutkaisia kysymyksiä Syyrian tulevai-

suudesta: alkaen valtiorakenteen reformoinnista – muodossa tai toisessa 
Ba’athin hallinnon purkaminen on kiistattomasti tarpeellista ja välttämä-
töntä – aina turvallisuussektorireformiin, poliittisen edustuksellisuuden 
ja vähemmistöoikeuksien kysymyksiin. 

Vastaavasti itse siirtymävaiheen oikeudenmukaisuuskysymykset ja so-
danaikaisten ihmisoikeusrikkomusten käsittely ovat pitkän aikavälin asioita.  

Näiden kysymysten käsittelyssä Syyrian ei-poliittisten valtionraken-
teiden, etenkin paikallishallinnon, mutta myös teknokraattisten kesku-
selinten, säilyttäminen niin ehjänä kuin mahdollista on paras toivo maan 
jälleenrakennukselle. 

Syyrian valtion muuntaminen ja akuuttien taloudellis-humanitaaris-
ongelmien käsittely onnistuu parhaiten, jos jäljellä on jotain, mitä uu-
distaa. Mitä enemmän konflikti tuhoaa Syyrian valtiota, sitä hankalam-
maksi ja kalliimmaksi muuttuu maan rakentaminen aseiden hiljennettyä. 
Syyrian hajoaminen pienempiin paikallistason yksikköihin onkin suurin 
haaste ja este kestävälle rauhalle. 

Konfliktin aikana Syyrian valtio on enenevässä määrin heikentynyt. 
Pääosin siksi, että valtiovallan legitimiteetti ja läsnäolo on surkastunut 
hallintojärjestelmän kohdistaessa voimavarojaan sortoon ja sodankäyn-
tiin kansalaisiaan vastaan. 

Aseellinen oppositio, saavutuksistaan huolimatta, ei ole täysin kyennyt 
täyttämään syntynyttä valtatyhjiötä. Sisällissodan rinnalle on kehittynyt 
vaikeaselkoinen tilanne, jossa pääjako säilyy hallintojärjestelmän ja sen 
vastustajien välillä mutta joka kätkee sisäänsä muita merkittäviä potenti-
aalisia jakolinjoja.

Länsimaita huolestuttaa eniten jihadistien rooli Syyrian konfliktis-
sa, mutta missä tahansa tapauksessa on varmaa, että  
Syyriassa on hyvin aseistettuja, kokeneita ryhmiä, 
joiden uudelleenintegrointi yhteiskuntaan on vähin-
täänkin haastavaa tai ääriliikkeiden tapauksessa lähes 
mahdotonta. 

Etenkin Syyrian rauhanrakennuksen kontekstissa 
jihadistit muodostavat merkittävän häirikkötekijän, 
sillä heidän tavoitteitaan on lähes mahdotonta sovit-
taa mukaan laajempaan kansalliseen kehykseen.

SE, ETTÄ RAUHAN 
LUOMINEN ON 
HANKALAA, EI 
PITÄISI OLLA 

TEKOSYY SILLE, ETTEI 
SEN LUOMISTA EDES 

YRITETÄ.
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Sota synnyttää oman sitä pitkittävän logiikkansa, sillä se edesaut-
taa paikallisten aseellisten ryhmien hallitsematonta kasvua. Puhe 
Syyrian”somalisoitumisesta” on vielä ennenaikaista, mutta jo nyt on huo-
lestuttavia enteitä sotapäälikköilmiön kasvusta. 

Jopa parhaimmassa tapauksessa – hallintojärjestelmän nopea luhistu-
minen ilman valtatyhjiötä – on silti todennäköistä, että matalan tason vä-
kivalta jatkuu aseellisten ryhmien kilpaillessa vallasta. Irak on tässä suh-
teessa varoittava esimerkki, jossa nyt kymmenen vuotta myöhemminkin 
väkivalta jatkuu sinnikkäästi poliittisesta prosessista huolimatta. 

Valitettavasti on useimmin helpompaa todeta, mikä ehdotus ei toi-
mi, kuin identifioida selvästi toimivaa ja toteutettavissa olevaa ratkaisua.  
Vahvasti näyttää siltä, että konflikti Syyriassa on pitkäkestoinen ja sen 
puinti kestää vielä useamman vuoden opposition ja hallinnon välisen so-
dan laannuttua.

Sisällissodan kansainvälistyminen monimutkaistaa ja pitkittää konflik-
tia, mutta samalla onnistunut kansainvälinen diplomatia on edelleen paras 
tapa tuoda siihen rauhanomainen ratkaisu.  Sen pitää kuitenkin olla osa 
pitkäjänteistä ja monitasoista sitoutumista maan jälleenrakentamiseksi.

Syyria ei tarvitse lisää väkivaltaa – Syyrian aseellisen kamppailun to-
dellisuutta ei voi kuitenkaan kiistää, eikä sivuuttaa. Siitä huolimatta, että 
diplomaattinen raide on syvästi lukkiintunut suurvaltojen ja alueellisten 
toimijoiden eturistiriitaan, on vaarallista odottaa ja antaa konfliktin ke-
hittyä siinä toivossa, että sotilaallisen tilanteen muuttuminen synnyttää 
suotuisan avauksen.

Pikemminkin humanitaarisen avun antamisen lisäksi pitäisi vahvem-
min pyrkiä rajoittamaan valtatyhjiön syntyä. Toimivan paikallishallinnon 
palauttaminen olisi jokaisessa skenaariossa edullinen kehitys.

Neuvoteltu ratkaisu tarjoaa parhaimman mahdollisuuden kestävän 
rauhan palauttamiseksi Syyriaan. Ottaen huomioon tuhon ja kärsimyk-
sen kokonaisvaltaisuuden Syyrian jälleenrakennus kaipaa välttämättä 
ulkoista apua, ja kansainvälinen yhteisö – puutteistaan huolimatta – on 
edelleen ainoa, joka sen pystyy näin kattavasti tarjoamaan.

Ratkaisuyritysten tavoitteena tulisi olla sellaisten rakenteiden löytämi-
nen, jotka luovat eri osapuolten silmissä uskottavan tasapainon ja takaavat 
heidän sitoutumisensa prosessiin, jonka keinoin Syyrian syvempiä ongel-
mia voi käsitellä. 

Maksimaalisella tasolla tämä tarkoittaa YK-operaatiota, jossa jälleen-
rakennuksen mukana tulee iso rauhanturvaoperaatio. Todennäköisempi 
ratkaisu on muoto, jossa kansainväliset ja alueelliset toimijat avustavat 
paikallisen ja uuden järjestelmän syntyä vallantyhjiön vähentämiseksi ja 
toimivan paikallishallinnon luomiseksi. 

Luovia ratkaisuja löytyy, mutta asia, joka kaikista niistä puuttuu, on 
poliittinen tahto. Ilman sitä mikään ratkaisumalli ei kestä. Mutta se, että 
rauhan luominen on hankalaa, ei pitäisi olla tekosyy sille, ettei sen luo-
mista edes yritetä.  
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V allankumouksen ja lyhytkestoisen sotilaallisen interven-
tion läpikäynyt Libya hävisi jo hetkeksi otsikoista, mutta 
palasi parrasvaloihin 9/11-muistopäivänä 2012. Bengazissa 
tapahtunut terrori-isku vaati muun muassa Yhdysvaltojen 
suurlähettilään, J. Christopher Stevensin hengen.  

Itä-Libyassa toimivien jihadistiryhmien toteuttama hyökkäys paljasti 
maan heikkenevän turvallisuustilanteen. 

Libyassa nähtiin Gaddafin kaatumisen jälkeen onnistuneet ja suhteellisen 
vapaat vaalit, jossa ääri-islamistiset puolueet jäivät vaille merkittävää kanna-
tusta. Libyan uusi hallinto ei ole kuitenkaan pystynyt vakauttamaan maata 
tai ottamaan näkyvää roolia suurkaupunkien ulkopuolella, mikä on mahdol-
listanut aseellisten ryhmittymien itsenäisen toiminnan suurissa osissa maata. 

Tämän seurauksena poliittinen väkivalta on lisääntynyt merkittävästi, 
ja sen kohteeksi ovat joutuneet uuden hallinnon virkamiehet ja turvalli-
suusjoukot, uskonnolliset vähemmistöt, ulkomaalaiset diplomaatit ja kan-
salaisjärjestöjen edustajat. 

Vaikka maan hallinto on pyrkinyt riisumaan ryhmiä aseista, on se 
myös joutunut käyttämään heitä eri alueilla oman vallansa heijastamiseen. 
Hallinnon heikkous ja sen tapa tukea aseellisia ryhmittymiä rahallisesti ja 
tarvittaessa sotilaallisesti on edesauttanut vallan fragmentoitumista ja tur-
vattomuutta. 

E
rityisen huolestuttavaa Libyan tulevaisuuden kannalta 
on useiden pienten, paikallisten sekä al-Qaidaan sidoksis-
sa olevien jihadiryhmittymien aktivoituminen. Jihadistien 
nousua Libyassa on edesauttanut heikko turvallisuustilanne, 
pienaseiden laaja saatavuus, kokeneiden jihadistien vapautu-

minen arabikevään aikaisten poliittisten mielipidevankien vapautusten yh-
teydessä sekä jihadistien toiminnanvapauden lisääntyminen.  

Vaikka julkinen tuki maassa toimiville islamistimilitanteille ja uskonnol-
lisille äärikonservatiiveille on ollut äärimmäisen vähäistä, keskushallinto ei 
ole kyennyt merkittävästi rajoittamaan heidän toimintaansa. 

Juha Saarinen tiivistää Libyan hallinnon 
turvallisuusogelmat otsikon kahden sanan taakse 
analysoidessaan maan huolestuttavaa kehitystä. 

JIHADISMI JA 
POLIITTINEN VÄKIVALTA 

Kirjoittaja Juha Saarinen 
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Huolestuttavammaksi jihadistiryhmien lisääntymisestä tekee Libyan 
rooli al-Qaidan ympärille muodostuneen globaalin jihadiliikkeen his-
toriassa. Libyassa toimi pitkään kotikutoinen jihadiliike LIFG (Libyan 
Islamic Fighting Group), jonka useat johtohahmot siirtyivät 2000-luvun 
alussa al-Qaidaan. 

Käytännössä LIFG:n Gaddafin hallinnon vastainen aseellinen vastarin-
ta loppui 1990-luvulla, mutta Gaddafin vastainen väkivalta jatkui vuoteen 
2006 järjestön luopuessa virallisesti väkivallasta kolme vuotta myöhem-
min. Toisaalta useat ryhmän jäsenistä ottivat kuitenkin osaa hallinnon vas-
taiseen taisteluun. 

Useat libyalaiset ovat myös taistelleet al-Qaidan riveissä muualla Lähi-
idässä. Al-Qaidan Irakissa sijaitsevasta turvatalosta Sinjarissa vuonna 2007 
takavarikoidut tiedostot paljastivat useiden libyalaisten sotineen maassa. 
Useiden libyalaisten tiedetään lähteneen vapaaehtoisesti myös Syyriaan. 

V
allankumousten jälkeen uusien jihadistiryhmien synty-
minen on ollut valitettava ilmiö. Bengazin iskuista syytetty 
Ansar al-Sharia on yksi näistä ryhmistä. Ryhmän uskotaan 
olevan suurlähettiläs Stevensin hengen vaatineen iskun ta-
kana, ja se on mitä todennäköisimmin myös viime aikaisten 

sufi-muslimeiden pyhättöihin kohdistuneiden iskujen takana. 
Toinen vastaavanlainen ryhmä on Omar Abdul Rahmanin prikaatit, jot-

ka on nimetty egyptiläisen Gama’a al-Islamiyya -terroristijärjestön hen-
gellisen johtajan mukaan. Ryhmä on hyökännyt kesällä muun muassa 
Punaista Ristiä, Yhdysvaltain konsulaattia ja Ison-Britannian suurlähetti-
lästä sekä useita paikallisia virkamiehiä ja poliitikkoja vastaan. 

Vaikka näiden ryhmittymien ja al-Qaidan sekä sen alueellisten sisarjär-
jestöjen välillä ei ole tiettävästi läheisiä siteitä, Libyan läheiset suhteet glo-
baaliin jihadiliikkeeseen antavat syytä varovaisuuteen. Pohjois-Afrikassa ja 
erityisesti Sahelin alueella aktiivisesti toimiva Islamilaisen Maghrebin al-
Qaida on toistaiseksi pitänyt matalaa profiilia, mutta sen ja useiden mui-
den alueella toimivien ryhmittymien toiminnan lisääntyminen ei merkitse 
positiivista kehitystä Libyalle.

Erityisen riskialttiita ovat turvattomat alueet Etelä- ja Itä-Libyassa, 
joissa paikallisten aseellisten ryhmittymien välinen kilpailu lisää heimora-
jat ylittävien ideologioiden suosiota, kuten on vaihtelevalla menestyksellä 
nähty muun muassa Afganistanissa, Irakissa, Pakistanissa ja Jemenissä vii-
meisen kymmenen vuoden aikana.

Nämä ryhmittymät luovat toistaiseksi rajallisen mutta todennäköisesti 
kasvavan turvallisuusuhkan, jota pahentaa heikko rajavalvonta, alueellinen 
epävakaus sekä Pohjois-Afrikan jihadistiryhmittymien lisääntynyt toimin-
ta Sahelin alueella. 

Libyan poliittisen johdon tapa käyttää aseellisia ryhmittymiä oman val-
tansa heijastamiseen ei ole kestävä ratkaisu maan tulevaisuutta ajatellen, 
vaan sen jatkaminen todennäköisesti heikentää maan turvallisuustilannet-
ta entisestään. 
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Kurdit ovat maailman suurin 
valtioton kansa, jonka ongelmana on 
hajaantuneisuus. Kristiina Koivunen 

kysyy: Syntyykö Lähi-itään Kurdistan ja 
muita uusia valtioita, vai mikä on kurdien 

tulevaisuus?

Kirjoittaja ja kuvat Kristiina Koivunen 

K urdeihin liittyy suorastaan paradoksaalisia lukuja. 
Moni  tietää, että he ovat maailman suurin valtioton kan-
sa. He ovat Lähi-idän neljänneksi suurin kansa – kurdeja 
enemmän on vain arabeja, turkkilaisia ja persialaisia. 

Itse asiassa kurdeja on lähes yhtä paljon kuin kahta vii-
meksi mainittua ryhmää, sillä Turkin ja Iranin asukkaista puolet kuuluu 
vähemmistökansoihin. Näissä kummassakin maassa on noin 80 miljoo-
naa asukasta. Arviot kurdien lukumäärästä vaihtelevat 30 miljoonasta 40 
miljoonaan.

Kurdien 
kansanmurhan 

seuraukset
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Vaikka Turkin virallinen kanta viime vuosiin asti oli, ettei kurdin kiel-
tä ole edes olemassa, se on yksi maailman sadasta yleisimmästä kielestä.

Joten miksi kurdien asema on huono? Miksi he eivät ole saaneet perus-
tettua omaa valtiota, kun siihen ovat pystyneet monet hyvin pienetkin kan-
sat? Kun olen joskus yrittänyt kohteliaasti pohtia, mikä on kurdien osuus 
omaan kurjaan asemaansa, minulle on vastattu, etten saa syyllistää uhria. 

Näin on varsinkin keskustelun sivutessa kurdien kansanmurhia. Mutta 
syiden etsiminen ei tarkoita kenenkään syyttämistä, ei varsinkaan objektin.

Kurdien kyvyttömyys tehdä yhteistyötä keskenään on kaikkien heidän 
kanssaan toimivien ihmisten hyvin tuntema asia. Samaan aikaan kurdit ovat 
erittäin sosiaalisia ja vieraanvaraisia. Mistä näin räikeä ristiriita johtuu?

Usein vastaus on, että ”vuoristokansat ovat erilaisia, katso vaikka sveit-
siläisiä ja skotteja” – ja tämä pitää varmaankin paikkansa, mutta selittää 
kurdien yhteistyökyvyttömyyttä vain osittain. Sveitsiläiset hallitsevat itse 
vuoriaan, samoin skotit. He ovat säilyttäneet kulttuurinsa – vai oletteko 
kuulleet puhuttavan vuoristoenglantilaisista?

S aatuani maahantulokiellon Turkkiin matkustin viisi vuotta 
sitten Etelä-Kurdistaniin, eli Pohjois-Irakiin. Häpeäkseni on 
tunnustettava, että tiesin silloin vain vähän alueesta. Tosin tä-
mä on tyypillinen tilanne Kurdistan-tutkijoiden keskuudessa: 
yleensä jokainen on perehtynyt vain yhteen Kurdistanin neljäs-

tä osasta. Kurdistanin pirstominen on johtanut sen kehittymiseen neljään 
erilaiseen suuntaan, mikä vaikuttaa jopa tutkimukseen.

Etelä- ja Pohjois-Kurdistanissa on monia yhtäläisyyksiä ja toisaalta 
eroja. Olen vieraillut niissä kehityksen erilaisissa vaiheissa: kurdien sorto 
ja toisaalta kansannousu sitä vastaan jatkuu edelleen pohjoisessa. Etelän 
kurdeilla on autonomia, joka ei tosin kata kaikkia kurdienemmistöisiä 
alueita Irakissa.

Ensivaikutelmani Irakin suurimmassa kurdikaupungissa Hewlêrissa 
keväällä 2008 oli alueen rauhallisuus. Turkin kurdikaupungeissa luotilii-
vit poliisienkin yllä ovat jokapäiväinen näky, mutta Hewlêrissa ei valoi-
saan aikaan näkynyt juuri muita poliiseja kuin liikennepoliiseja valkoisis-
sa univormuissaan. Toinen silmiinpistävä ero oli öljyntuottajamaa Irakin 
vauraus verrattuna Turkin köyhyyteen. 

Silti minua hämmensi tunne siitä, että oli myös jotain hyvin tuttua – 
tarinat kurdien kärsimyksestä, ihmisten katoamisesta, tuhottu maaseutu, 
jossa ei näkynyt kylän kylää kymmeniin kilometreihin.

Löytääkseni vastauksen hämmennykseeni etsin ensimmäisen Irakin 
matkani jälkeen tietoja Irakin ja Turkin kurdien joukkomurhista ja ih-
misten katoamisista nähdäkseni oliko niissä yhtäläisyyksiä. Kun aihetta 
käsittelevää kirjaa ei löytynyt, päätin kirjoittaa kurdien kansanmurhan 
historian.

Urakkaa aloittaessani en täysin tajunnut aiheen laajuutta.
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A utonomisen Kurdistanin aluehallitus ja diaspo-
rassa asuvat kurdit kampanjoivat Saddam Husseinin 
vuonna 1988 toteuttaman Anfal-kampanjan tunnus-
tamiseksi kansanmurhaksi. Samana vuonna tehdyn 
Halabjan kemiallisen pommi-iskun hengissä sel-

vinneet uhrit vaativat huomiota oman kaupunkinsa kohtalolle, 
ja Barzanit yrittävät saada huomiota lähes kymmenen tuhannen 
miehen katoamiselle.

Turkin hallitseman Dêrsimin alueen alevi-kurdit keräävät voimiaan 
saadakseen kansanvälisen yhteisön tuomitsemaan siellä vuonna 1938 ta-
pahtuneen kymmenien tuhansien ihmisten joukkomurhat, jota he kut-
suvat Dêrsimin kansanmurhaksi. Ja 1990-luvulla Turkissa kadonneiden 
tuhansien ihmisten omaiset vaativat viranomaisia avaamaan salaiset jouk-
kohaudat, joita siellä on ainakin pari sataa.

Kurdit ovat joutuneet hirveiden julmuuksien kohteeksi kaikkial-
la Kurdistanissa. Hajanaiset kurdiklaanit ovat taistelleet yksin Turkin ja 
Irakin armeijoita vastaan, pystymättä yhdistämään voimiaan. Edes nyt 
kurdit eivät toimi yhdessä saadakseen kansainvälisen yhteisön ymmärtä-
mään kohtalonsa. Miksi?

Kerron kirjassani Etelä- ja Pohjois-Kurdistanin kansanmurhien histo-
rian vuosilta 1920-2011. Taustojen ymmärtämistä varten etenen histori-
assa vuoteen 1839 asti, jolloin hajoavaa ottomaanivaltiota yritettiin pitää 
kasassa Tanzimatiksi kutsutulla hallinnon keskittämisohjelmalla. 

Kurdien keskinäisen hajanaisuuden ymmärtämiseksi on mentävä his-
toriassa vielä kauemmas, 1500-luvulle asti, jolloin suurin osa kurdeista 
siirtyi persialaisten safavidien alaisuudesta osmanien liittolaisiksi. Bitlisin 
kurdiemiraatin hallitsija. Mir Idris liittoutui osmanien johtajan sulttaa-
ni Selimin kanssa, ja osmanit ja kurdit voittivat persialaiset Chaldiranin 
taistelussa vuonna 1514. Tämä oli Kurdistanin ensimmäinen jako.

Toisen kerran Kurdistan jaettiin 1920-luvun alussa. Kurdit eivät pys-
tyneet käyttämään ottomaanivaltion hajoamisen tarjoamaa historiallista 
tilaisuutta itsenäisen valtion perustamiseen, vaan ottomaaneille kuulunut 
Kurdistan jaettiin uusien valtioiden Turkin, Irakin ja Syyrian kesken.

Ottomaanien ja Safavidien imperiumin eli Persian alaisuuteen kuuluvat 
kansat elivät satoja vuosia autonomisissa oloissa aikana, jolloin maailma ei 
vielä tuntenut käsitettä ”kansallisvaltio” – niitä alkoi syntyä vasta Ranskan 
vallankumouksen (1789) jälkeen.

Persialaisten alaisuuteen jääneet kurdit elivät vuorillaan omissa olois-
saan keskushallinnosta piittaamatta. Persian eli Iranin kurdit 
ovat aina eläneet klaanijärjestelmän puitteissa.

Sen sijaan ottomaanien puolelle siirtyneet kurdit alkoivat 
perustaa autonomisia emiraatteja, joita sulttaani Selim tunnus-
ti 16 kappaletta. Pienet autonomiset alueet, eli emiraatit, ovat 
myös arabien keskuudessa perinteinen hallintomuoto, joka on 
säilynyt nykypäivään asti. Yhdistyneet arabiemiirikunnat, jon-
ka tunnetuin kaupunki on Dubai, on tästä yksi esimerkki. 
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Kurdiemiraatit saivat verovapauden vastineeksi siitä, että ne huolehti-
vat ottomaanivaltion itärajan puolustuksesta. Seuraavat vuosisadat olivat 
ottomaanivaltiossa asuville kurdeille kukoistuksen aikaa. Osa kurdialu-
eista ei alistunut koskaan ottomaanien valtaan. Muun muassa Dërsimissä 
ja Barzanien alueella asuttiin omavaraistaloudessa ja vastattiin aseellisesti 
kaikkiin osmanien yhteydenottoihin.

K urdien kansallisidentiteetti ei ole vahva, se on vas-
ta kehittymässä. Tutkijat ovat erimielisiä siitä, olivatko 
kurdit esikansallisessa eli protonationalistisessa vaiheessa 
1800-luvun alkupuolella. Minun mielestäni olivat, tai aina-
kin he olivat kehittymässä siihen suuntaan. Kurdikulttuuri 

ja agraari elämäntapa on samanlainen kaikkialla Kurdistanissa, mutta 
heillä ei ole yhteistä kirjakieltä. Paikallisissa murteissa on niin suuria ero-
ja, etteivät kurdit ymmärrä toistensa puhetta ilman harjoittelua.

Ottomaanien Tanzimat-ohjelma merkitsi kurdeille katastrofia, joka py-
säytti heidän kansallisidentiteettinsä kehityksen. Kuudentoista kurdiemi-
raatin hallinto murskattiin ja niiden vahvimmat johtajat siirrettiin pois kan-
sansa luota. Valta siirtyi alemmalle yksikölle, eli kurdiklaaneille, jotka olivat 
pienempiä hallinnollisia yksikköjä kuin emiraatit. 

Kun turkkilaisten ja arabien kansallisidentiteetti vahvistui, poliittinen 
kehitys kurdien keskuudessa kulki taaksepäin. Siksi kurdien johtajat eivät 
pystyneet yhdistämään voimiaan viime vuosisadan alussa, kun os-
manien maita jaettiin.

Irak puolestaan on täysin keinotekoinen valtio. Ei ole olemas-
sa etnistä ryhmää nimeltä ”irakilaiset”. Sanotaan, että Winston 
Churchill piti elämänsä suurimpana virheenä sitä, että pakotti kol-
me kansaa – sunniarabit, shiia-arabit ja kurdit – samaan valtioon.

Koko Lähi-itä on nyt arabikevääksi kutsutun muutosaallon kou-
rissa. Se on siirtänyt diktaattorit pois vallan kahvasta useassa val-
tiossa, mutta valtioiden rajat eivät ole muuttuneet. Tämä saattaa 
olla seuraava kehitysvaihe, jonka alkusysäyksenä demokratiaa vaativat 
mielenosoitukset ovat vain yksi tekijä.

Sekä Irak että Syyria saattavat hajota kolmeksi valtioksi: kolmen erillisen 
alueen muodostuminen kumpaankin maahan on jo pitkällä. Syyria on ja-
kautunut siten, että shiia-arabit hallitsevat Etelä-Syyriaa ja Libanonin vas-
taista raja-aluetta, sunni-arabit Keski-Syyriaa ja kurdit maan pohjoisosaa.

Sama kehitys on menossa myös Irakissa, jossa vähemmistönä olevat sun-
ni-arabit hallitsivat maata sen perustamisesta amerikkalaisten miehitykseen 
asti eli vuoteen 2003, jolloin valtaan nousi maan enemmistö, shiia-arabit. 

Kuluvan vuoden keväällä Keski-Irakin sunnikaupungeissa alkoivat sa-
manlaiset perjantai-mielenosoitukset kuin Syyrian kansannousun alussa 
pari vuotta sitten: sunni-miehet eivät mene perjantaisin entiseen tapaan 
moskeijoihin, vaan he kokoontuvat kaduille rukoilemaan ja huutamaan 
hallituksen vastaisia iskulauseita.

Käytännössä Irak on jo jakautunut kolmeen alueeseen, joista shiia-ara-
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bien alue etelässä ja Kurdistan pohjoisessa ovat rauhallisia ja oman po-
liittisen johtonsa hallinnassa. Saddam Husseinin vahvan hallinnon tilalle 
noussut Irakin uusi hallitus ei ole pystynyt luomaan itselleen yhtä vahvaa 
asemaa, vaan perinteisten klaanien valta on lisääntynyt kaikkien kolmen 
ryhmän keskuudessa.

I rakin ja Syyrian mahdollinen hajoaminen olisi kurdeille Ottomaa-
nien imperiumin hajoamista vastaava tilaisuus perustaa itsenäinen 
valtio. Aika näyttää pystyvätkö he tällä kertaa hyödyntämään tilai-
suuden, jos sellainen tulee. Se, etteivät kurdit pysty tekemään yhteis-
työtä hakiessaan tunnustusta kansanmurhilleen, herättää epäilyksen, 

etteivät he kykene yhteistyöhön vaikeammissakaan asioissa.
Kurdit eivät ole pystyneet organisoitumaan, koska heidän poliittiset 

johtajansa on murhattu tai pakkosiirretty 1830-luvulta lähtien. Raphael 
Lemkin, jonka teorioihin YK:n julistus kansanmurhia vastaan perustuu, 
puhuu kansanmurhan eri muodoista. Yksi niistä on poliittinen kansan-
murha, joka tarkoittaa miehitetyn alueen jakamista keinotekoisiin vyöhyk-
keisiin ja johtajien eristämistä kansastaan.

Lemkin oli perheensä holokaustissa menettänyt Puolan juutalainen. 
Hänen esimerkkinsä ovat natsi-Saksasta, mutta ne sopivat myös muiden 
kansanmurhien analysoimiseen. Kurdien kansanmurha on pitkä prosessi, jo-
ta on toteutettu monilla keinoilla – joukkomurhat ovat sen viimeinen vaihe.

Kansanmurhien vaikutus kurdiyhteisöön on paljon laajempi ja moniulot-
teisempi kuin satojen tuhansien ihmisten kuolema. Poliittisella kansanmur-
halla kurdit on lamaannutettu niin, etteivät he ole pystyneet kehittymään 
yhteisönä ja kansana pystyäkseen ajamaan oikeuksiaan. Tämä on perimmäi-
nen syy siihen, etteivät he ole pystyneet yhdistämään voimiaan.

Turkissa on edelleen tuhansia kurdipoliitikkoja kaltereiden takana, 
vaikka pääministeri Recep Tayyip Erdogan yrittää tosissaan saada kurdi-
kysymyksen ratkaistua (kurdit puhuvat Turkki-kysymyksestä).

Se, että Erdogan on aloittanut rauhanneuvottelut Kurdistanin työväen-
puolueen PKK:n kanssa, liittyy neo-ottomanismin nousuun. Turkkilaiset 
kaipaavat menneen suurvallan aikoja. Koska Euroopan unionin portit ei-
vät näytä aukeavan muslimimaalle, Turkki uskoo pystyvänsä laajentamaan 
vaikutusvaltaansa tehokkaammin Lähi-idässä, ensimmäiseksi kaaoksessa 
olevassa naapurimaa Syyriassa. 

Tällä hetkellä Turkin voimavarat kuluvat armeijaan ja maan kaakkois-
osassa käytävään sotaan, jonka taisteluissa kuolee edelleen ihmisiä lähes jo-
ka päivä, PKK:n maaliskuussa julistamasta yksipuolisesta tulitauosta huo-
limatta. Jos sota päättyy, valtiolta vapautuu valtavasti resursseja muuhun 
käyttöön.

”Erdogan uskoo olevansa uusi Sulttaani Selim, joka perustaa uuden ot-
tomaanivaltion ja palauttaa turkkilaisten suuruuden päivät”, eräs Turkin 
kurdi selittää. 

Kurdien kannalta tämä ei olisi huono asia – Sulttaani Selim teki yhteis-
työtä kurdiemiiri Mir Idrisin kanssa.

Kristiina 
Koivunen: 
The Kurds, 

A Nation of 
Genocides. 

julk. Apec, 
Stockholm 

ja PUK-Me-
dia, Kirkuk, 
Irak. 276 s.
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Nairobi Half Life 
kertoo Mwasista 
(Joseph Wairimu), 
joka ajautuu 
hankaluuksiin 
Nairobissa. 

Kirjoittaja Kirsi Koivuporras-Masuka
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Nuori lahjakkuus, ohjaaja 
Tosh Gitonga katsoi lapsena 

kungfu-elokuvia, kopioi aluksi 
käsikirjoituksia ja haluaa nyt 

nostaa afrikkalaisen elokuvan 
kansaivälisille areenoille.

T osh Gitonga on nuori lempeäkatsei-
nen mies kenialaisesta pikkukaupun-
gista Nanyukista. Tämä tavanomaisen 
oloinen mies on yltänyt ensimmäi-

sellä elokuvallaan epätavanomaiseen. Nairobi 
Half Life ylsi siihen, mistä moni vain haaveilee: 
Oscar-ehdokkuuteen vieraskielisten elokuvien 
sarjassa ja kansainväliseen levitykseen. 

Nairobi Half Lifen nostattama huomio sai 
New Yorkerin listaamaan Gitongan Afrikan 
kolmanneksi kiinnostavimmak-
si ihmiseksi. Elokuva kertoo 
nuoresta miehestä Mwasista, 
joka haluaa palavasti näytteli-
jäksi. Unelmansa perässä Mwas 
lähtee kotikylästään Nairobiin, 
jossa hän ajautuu pikkurikolli-
siin piireihin. 

Elokuvaa on ylistetty eten-
kin sen aidosta miljööstä ja todenmakuisesta 
kerronnasta. Nairobi Half Life on todellinen 
kenialainen elokuva, vaikka onkin tuotettu sak-
salais-kenialaisena yhteistyönä Tom Tykwerin 
toimiessa projektin mentoria. 

Osaltaan Nairobi Half Life on yksi merkki-
paalu afrikkalaiselle elokuvalle, joka näyttää 
hiljalleen murtautuvan myös laajemman kan-
sainvälisen yleisön tietoisuuteen.

T osh Gitongalle elokuva merkitsee 
 tarinoiden kertomista. 

− Tunnen olevani elossa, kun voin 
kertoa tarinaa elokuvan keinoin. 

Rakasta sitä, se tuo esiin parhaat puoleni.
Gitongan ensimmäinen elokuviin liitty-

vä muisto ulottuu lapsuuteen. Olleessan noin 
8-vuotias pikkupoika Gitongalla oli tapana 
käydä katsomassa kungfu-elokuvia paikallisissa 
teattereissa.

− Leijuin aina monta päivää 
esitysten jälkeen, Gitonga muis-
telee. 

Gitonga ei ole sukunsa ainut 
elokuvantekijä, sillä hänen tätinsä 
Njeri Karago on elokuvaohjaaja.  
Miehen ura alkoikin koulun jäl-
keen tädin perustamssa Nairobin 
toimistossa, jossa Gitonga keitti 

aluksi teetä filmiryhmälle ja monisti käsikirjoi-
tuksia. Harjoitteluaika tuotantoyhtiössä kui-
tenkin kypsytti päätöksen ammatinvalinnasta.

Gitonga kokee, että on ollut onnekas, kun 
on päässyt näkemään elokuvanteon eri puo-
let alusta loppuun monesta eri näkökulmasta. 
Työskentely tuotantoyhtiöissä on ollut myös 
miehen elokuvakoulu: Gitongalla ei ole muo-
dollista ohjaajakoulutusta, vaan hän on oppinut 
elokuvanteon tekemällä.

TUNNEN  
OLEVANI ELOSSA, 

KUN VOIN
KERTOA TARINAA 

ELOKUVAN 
KEINOIN.
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Eniten uralla ovat vaikuttaneet ihmiset. 
Inhimilliset hetket ovat elokuvakerronnan 
 ytimessä.

− Rakastan ihmisiä, etenkin sitä, kuinka ih-
miset reagoivat asioihin. Nämä ovat hetkiä, 
jotka tunnen jossain syvällä ja jotka yritän van-
gita elokuviini.

L upaavasti alkanut ura povaa Gitongalle 
myös mahdollisuuden vaikuttaa afrikka-
laisen elokuvan piireissä. Gitonga halu-
aisi tuoda Afrikan elokuvateollisuuden 

kansainväliselle tasolle.

Tosh Gitongan 
ensimmäistä elokuvaa 
on ylistetty aitoudesta. 
Nairobi Half Life piirtää 
kuvan nykypäivän 
Keniasta.

David Tosh 
Gitonga
•  s. 1981
• Opiskellut  

markkinointia
• Työskennellyt 

apulaisohjaajana 
ja tuotantoassis-
tenttina

• Ensimmäinen 
elokuva Nairobi 
Half Life (2012) 
oli Oscar-ehdo-
kas vieraskielis-
ten elokuvien 
sarjassa
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− Olen sitä mieltä, että meillä on kapasiteet-
tia ja osaamista kertoa tarinoita kansainvälisellä 
tasolla. Meillä on niin paljon kertomattomia 
tarinoita menneisyydestä ja tulevaisuudesta. 
Niitä minä haluan kertoa ja haluan myös, että 
me afrikkalaiset lakkaamme näyttämästä aina 
vain uhreilta.

Tällä hetkellä Afrikan elokuvateollisuuden 
suurinta genreä näyttelevät Gitongan mukaan 
rakkauselokuvat. Puute on rahoituksesta ja 
strategisesta suunnittelusta. Mutta parempaan 
päin ollaan menossa, ja Gitonga näkee valoisan 
tulevaisuuden.

− Kehittäisin elokuva-alaa puskemalla eteen-
päin elokuvien laatua sekä tekemällä työtä sen 
eteen, että paikalliset elokuvantekijät kampan-
joisivat elokuviensa puolesta. Näin voisimme 
osaltamme kasvattaa alaa ja tehdä töitä laaduk-
kaampien elokuvien eteen.

Kaksi vuotta sitten Gitonga perusti kahden 
kumppanin Ezekiel Onyangon ja Ledama 
Sempelen kanssa oman tuotantoyhtiön.  
Jäämme odottamaan, millaista tarinaa tulevai-
suus tästä miehestä kertoo.
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Risteyksessä
Kansallisteatterissa pyörivä Neljäs tie lataa tuutin täydeltä 

talouspolitiikkaa ja herättää katsojan miettimään, onko 
tämä sellainen maailma, jossa me haluamme elää?

Kirjoittaja Kirsi Koivuporras-Masuka 

O lipa kerran maa, joka katosi ja muut-
tui toiseksi. 

Aluksi tuossa maassa juodaan 
pullakahvit. Uunista kaivetaan 

pellillinen höyryävää vehnästä, josta kaikki 
saavat palasen. Paitsi yksi ohuemman lipareen 
ja toinen kämmenenkokoisen särpimen. 

Ensimmäisenä nousee ylös se ohuimman 
pullapalan saanut, tarttuu kuokkaan ja pukee 
päälleen takin, jonka hihassa loistaa punainen 
nauha.

Kansallisteatterin yleisön heti alkumetreil-
tä vangitseva Esa Leskisen ja Sami Keski-
Vähälän  kirjoittama Neljäs tie kuljettaa katsojan 
aluksi ryminällä läpi kansakunnan historian sisäl-
lissodasta aina 1980-luvun nousukauteen saakka. 

Suo, kuokka ja Jussi -tunnelmissa työkalut 
vaihtuvat aseisiin, paininta Venäjän karhun 
kanssa päättyy tappioon ja maata luotsataan 
tulevaisuuteen Paasikiven−Kekkosen linjalla. 
Hyvinvointivaltiota rakennetaan ja 1960-luvul-
la uusvasemmistolainen nuoriso huutaa: ”Älä 
luota pappiin, poliisiin” Björn Wahlroosin 
lausuessa kauniita maailmasta, jossa ei ole sotaa 
ja väkivaltaa.

1970-luvulle tultaessa vuo-
sikymmenten näytelmän kulku 
rauhoittuu ja keskittyminen 
talouspolitiikkaan terävöityy. 
Käännekohdan muodostaa öl-
jykriisi, josta Urho Kekkonen 
jyrähtää, ettei ”paluuta entiseen 
enää ole”.

Laman syövereissä Kalevi Sorsan toinen 
hallitus hakee ratkaisua. Näytelmässä päämi-
nisteri ottaa puhelun puoluetoimistoon Paavo 
Lipposelle, kun vakauspaketti ei pidä yhtään 
ja demareiden kannatus on jyrkässä laskussa. 

Puoluetoimistolta Lipponen lähettää mat-
kaan konsensus-keijun, jonka taikapölyn vai-
kutuksesta luodaan elvytysohjelma yrityksille. 
Vuonna 1977 Sorsa kutsui koolle jo myyttistä 
mainetta saaneen Korpilampi-seminaarin, jos-
sa synnytettiin poliittinen konsensus Suomen 
tulevasta talouspolitiikasta.  

Valtiotieteiden tohtori, SKDL:ssä ja 
SKP:ssä 1990-luvun alkuun asti vaikuttanut 
Jouko Kajanoja on todennut, että Korpilam-
mesta lähtien elvytys alkoi merkitä elinkeino-
elämän elvyttämistä.

Näytelmässä keiju riemastuttaa katsomoa 
vielä toisenkin kerran, kun Saksan liittokansle-
ri Angela Merkel ottaa paniikkipuhelun Rans-
kan Nicolas Sarkozylle. Tällä kertaa vuosi on 
2010 ja kriisin aiheena Kreikan kyvyttömyys 
maksaa velkojaan. Tällä kertaa matkaan lähete-
tään luottamus-keiju, jonka taikapölyn ansiosta 
lainataan lisää rahaa ja leikataan menoja.

S uomi nousee öljy-
kriisin aiheuttamasta 
lamasta, Sorsa jatkaa 
pääministerinä ja hyvin-

vointivaltion rakennus jatkuu. 
1980-luvulla kulutusjuhlat 
kovenevat. Finanssimaailmassa 
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puhaltavat muutoksen tuulet, jota siivitetään 
osuvasti Scorpionsin klassikolla Winds of 
Change. Valtion ohjausta vastustetaan koko 
ajan voimakkaammin, ja lopulta ulkomainen 
lainananto vapautetaan ilman eduskunnan 
hyväksyntää.

Näytelmässä katsoja kuulee, kuinka ”paris-
sa vuodessa kotitalouksien ja yritysten velka 
tuplaantuu.” Ja sitten kupla puhkeaa. 

Euroopan yhdentymisen tuulet puhaltavat jo, 
ja paikalla tuntuu olevan vain yksi vastatuuleen 
kulkija: Esko Seppänen. Neljännessä tiessä Sep-
pänen on raikas hahmo, joka näyttäytyy useaan 
kertaan tietäjänä epäuskoisten keskellä. 

Tässä käsikirjoittajat ovat luoneet mielenkiin-
toisen jännitteen Esko Seppäseen kiinnittyneen 
vastarannankiiski-maineen ja 
lavalla nähtävän Seppäsen välille. 
Nuorelle polvelle, jota itsekin 
edustajan, Seppänen on nykyme-
diassa näyttäytynyt vasemman 
laidan persuna, joka ei ymmärrä 
edistyksen eli muun muassa 
eurooppalaistumisen  ja globaalin 
markkinatalouden vaatimuksia.

Jukka Puotilan mainiosti esittämä Sep-
pänen pitää yhden näytelmän parhaimmista 
monologeista, jossa selitetään, miten valtion 
yhtiöt yksityistettiin. Kelpona esimerkkinä 
tuodaan esiin Fortum ja surullisenkuuluisiksi 
nousseet optio-ohjelmat.

Lamaan johtavan kehityksen aikaan lavalle  
nousee myös Esko Aho, joka rummuttaa 
sitoutumista ECUun. Vuonna 1991 valtaan 
nousee Ahon johtama porvarihallitus, ja lopul-
ta ECU-päätös runnotaan hallituksessa läpi 
pääministeri Ahon ja valtionvarainministeri 
Iiro Viinasen voimin.

H etken päästä Suomi devalvoi ja 
markka kelluu. Sen muistan itsekin 
televisiosta, vaikka olen ollut vasta 
peruskoulun alaluokilla. Mieleen ovat 

painuneet uutiset Neuvostoliiton hajoamisesta 
ja markan kellumisesta. Ylen uutisissa oli piir-
rosmarkka, joka kellui uutistenlukijan takana.

En muista leipäjonoja, mutta muistan 
epävarmuuden ja välituntipuheet äidin tai isän 
työttömyydestä. Lapsillakin oli huoli. Muistan 
kierrätettävät koulukirjat, kunnan maksamien 
luokkaretkien loppumisen ja kirpputoriostok-
set. Muistan ammattiyhdistysliikkeen suurmie-
lenosoituksen, äiti lähti sitä varten Helsinkiin.

Tässä kohtaa näytelmää Neljäs tie onnis-
tui varmasti koskettamaan jokaista katsojaa, 
1990-luvun lama on osa kollektiivista muistia.

Näytelmässä katsoja seuraa intensiivisesti, 
kuinka tapahtumaketjua lamasta Euroopan 
unioniin ja nykyiseen talouskriisiin rakennetaan. 
Esiin piirretään kuva, kuinka kaikki pienen 
ihmisen puolesta puhuneet raivataan pois ja 
kuningaspaikalle nostetaan finanssimaailma, 

jatkuvan rikastumisen ja vaihto-
ehdottomuuden eetos. 

Säästöleikkuriin lykätään 
toistuvasti sosiaali- ja terveyspal-
velut, kun ei ole vaihtoehtoja. 

Jos Suomen laman ajan piru 
on Neljännessä tiessä Viinanen, 
on rooli nykyaikaa kuvatessa 
annettu José Manuel Barrosol-

le. Käsikirjoittajat ovat löytäneet paikat, joissa 
nykyisen talouskriisin hoitaminen yhdistyy 
monin paikoin 1990-luvun tapahtumiin. Tämä 
todentuu etenkin valtioiden talkoissa pankkien 
pelastamiseksi. 

Neljännen tien lopussa katsoja on vaikuttu-
nut ja pumpattu piripintaan talouspolitiikkaa. 
Kyllä, näytelmä on julistava ja ideologialtaan 
vasemmistolainen. Neljäs tie vetää surutta joitain 
mutkia suoriksi ja kertoo, kuinka asiat ovat. 

Toisaalta juuri siksi näytelmä on raikas tuu-
lahdus farssien ja pekkoaikamiespoika-genren 
pöhöttämässä teatterimaailmassa. On hienoa, 
että Kansallisteatterin lavalla voidaan ottaa 
kantaa. Sanoman jytkeessä pitää vain muistaa 
ajatella myös itse. 

Neljännen tien lopuksi paistetaan taas pullaa. 
Nyt ottajia on enemmän, ja osa jää kokonaan il-
man. Ilmaan jää leijumaan ennustus tulevaisuu-
desta, joka kannustaa tekemään asioille jotain. 
Tarvitaan neljäs tie. Vai onko se jo viides? 
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Suomalainen ymmärsi  
tavallista duunaria

Professori, pilapiirtäjä Kari 
Suomalainen tunsi tavallisen 

työssäkäyvän ihmisen 
ajatusmaailmaa. Sotaveteraanin 
ja taiteilijan elämänkokemus oli 

opettanut. Maailmaa nähnyt  
mies tiesi, mistä piirsi.

Kirjoittaja Pekka Tuomikoski  
Pilakuvat Kari Suomalaisen perikunta

K otimaisen pilakuvahuumorin grand 
old manin huumoripläjäyksissä tuotiin 
esille ”tavallisen suomalaisen” näkö-
kulmaa sekä naureskeltiin norsun-

luutornissa asuville elitisteille. Usein pilaku-
vissa toistuivat poliittiset ja koko yhteiskuntaa 
mullistavat teemat. Kokonaisuus paljastui 
jonkin hauskan, yksittäisen epäkohdan kautta.  
Irvileuka yhdisti ihmisiä. Karin pilakuvista 
 puhuttiin paljon esimerkiksi työpaikoilla.

Usein Kari onnistuikin yhdistämään taval-
lisia ihmisiä koskettavat teemat ajankohtaisiin 
aiheisiin ja saattelemaan lukijat kädestä pitäen 
hauskalle mielelle. Hän ei säästänyt vallan-
pitäjiä, vaan joskus ulkoministerikin joutui 
lähtemään Moskovan matkaltaan kotiin Karin 
julkaistua liian terävän pilakuvan. Koko kansan 
pilapiirtäjälegendan kuolemasta tulee pian 
kuluneeksi 14 vuotta. 

Työntekijän oikeudenmukainen asema oli 
Karille tärkeä teema. Hän korosti pilakuvis-

saan työelämän muutosta ja uusia tuulia joskus 
 liiankin kanssa. Kun jokin asia lyödään sopivasti 
lekkeriksi ja nauretaan sille, voidaan sen jälkeen 
hieman vakavoitua miettimään kokonaisuutta 
uusiksi. Huumori auttaa arpien pehmittämi-
sessä ja paranemisessa. Moni kansalainen kuuli 
työelämän trendeistä ensin pilakuvan kautta.

Toisinaan Karin pilakuvan kohteeksi jou-
tuneet valtakunnan keulamiehet pahoittivat 
mielensä armoitetun humoristin satiirista. 
Tästäkös Kari ilahtui! Hän ei kuitenkaan ollut 
luonteeltaan pahantahtoinen, mutta iloitsi siitä, 
että saattoi huumorin avulla vaikuttaa asioihin. 
Nauru oli siis hyväntahtoista ja sydämellistä. 

Syvällisen pohdiskelijan pilakuvilla sanotaan 
vaikutetun jopa palkkaneuvotteluihin. Koti-
maisessa työelämässä lakot olivat vitsauksena 
erityisesti 1970-luvulla, jopa siinä määrin, että 
kulissien takana mietittiin koko maan kattavia 
toimia ay-liikkeen vallan rajoittamiseksi. Tässä 
ei kuitenkaan onnistuttu vielä tuossa   vaiheessa.
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– Ennen oli suo, kuokka ja Jussi 
– nyt on pelto, paketti ja bussi. 
Vaikka pilakuvasarja on piirretty 
1970-luvun alkupuolella, se kuvaa 
hyvin maassamme yhä jatkuvaa, 
kaupunkeihin suuntautuvaa 
muuttoliikettä: lyödään laudat 
ikkunoiden eteen ja lähdetään 

stadiin. EU:n koetaan nykyisin vain 
vahvistaneen tällaista ”ammatista 
luopumista”, tilakokojen kasvaessa 
ja viljelijöiden vähetessä. Maanvil-
jelijöiden luopuessa toimestaan 
pelätään kotimaisen omavarai-
suusasteen laskevan liiankin alas. 
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Palkkauksen suuntaaminen 
työn vaativuutta vastaavaksi on 
työelämän ydinkysymyksiä. Ei ole 
oikein, että poljetaan hoitajien 

palkkoja ja kotimaassa koulutettu,  
ammattitaitoinen väki luisuu 
muille maille paremmin palkattui-
hin hommiin.
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Suurten harppausten Kiina
Kiinan kansantasavallan 

historia pyrkii selittämään, 
miten takapajuisesta ja 

sulkeutuneesta valtiosta syntyi 
taloudellinen jättiläinen ja 

miksi Kiinalta kesti niin kauan 
hyödyntää edellytyksiään nousta 

2000-luvun suurvallaksi.

LAURI PALTEMAA  
& JUHA A. VUORI

KIINAN 
KANSAN-

TASAVALLAN 
HISTORIA

Gaudeamus 2012
504 s.

Kirjoittaja Eero Suoranta
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K iinan kansantasavallan historia 
on suomalaisen Kiina-tutkimuksen 
merkkitapaus. Turun yliopiston tutki-
jat Lauri Paltemaa ja Juha A. Vuori 

ovat kirjoittaneet ensimmäisen suomenkie-
lisen yleisesityksen Kiinasta kattaen vuodet 
1949−2009. 

Tekijöiden mukaan heidän tarkoituksenaan 
oli tuottaa uutta opetusmateriaalia yliopistoi-
hin sekä yleistajuinen teos niille, jotka haluavat 
ymmärtää Kiinan muutosta. Tuloksena on 
500-sivuinen tiiliskivi, todellinen kansantasa-
vallan historian suuri kertomus.

Kirjan painopiste on keskushallinnossa ja 
puoluejohdossa, tekijöiden sanoin ”vanhojen 
miesten eliittipolitiikassa”. Tutuiksi tulevat 
paitsi suuret johtajat Mao Zedong ja Deng 
Xiaoping, myös sellaiset kommunistisen puo-
lueen vähemmän muistelemat herrat kuin Hua 
Guofeng, Hu Yaobang ja Zhao Ziyang.

Naisista näkyvimmin on esillä Jiang Qing, 
Maon neljäs vaimo ja tukija. Johtajakeskei-
syys on ymmärrettävää yleiskuvaan pyrkivässä 
teoksessa, mutta se kannattaa tiedostaa kirjaan 
tarttuessa.

T eos menee nopeasti asiaan. Aika 
Kiinan tasavallan perustamisesta vuon-
na 1912 kommunistiseen vallankumo-
ukseen käydään läpi johdannossa ja 

Kiinan keisarilliseen aikaan viitataan vain sil-
loin, kun se jonkin tapahtuman tai lausahduk-
sen selittämiseksi on välttämätöntä. 

Kirjan alkupisteenä toimiikin kansantasaval-
lan perustaminen ensimmäinen lokakuuta 1949 
sekä Maon saman vuoden syyskuussa pitämä 
puhe, jossa hän julisti Kiinan nousseen jaloil-
leen. Keskeinen kysymys kirjassa onkin, missä 
mielessä ja milloin tämä julistus alkoi todelli-
suudessa pitää paikkaansa.

Maon vuoteen 1976 kestäneen valtakauden 
tulkinnat riippuvat pitkälti siitä, millainen on 
tulkitsijan näkemys ”suuresta ruorimiehestä”. 
Vuori ja Paltemaa arvioivat Maon ajan tuoneen 

mukanaan joitain tavallisia kiinalaisia hyödyt-
täneitä uudistuksia, kuten parannuksia kansan-
terveydessä ja koulutuksessa. 

Koko aikaa kuitenkin leimasivat jaettu 
köyhyys ja jopa nälänhädät, epäonnistuneet 
taloudelliset kokeilut sekä poliittinen vaino. 
Suuren harppauksen sekä kulttuurivallanku-
mouksen aiheuttamat tuhot selittävät pitkälti 
sekä Kiinan nousun lykkääntymistä että puolu-
een uudistajien halua luopua Maon politiikasta 
tämän kuoleman jälkeen. 

Tästä huolimatta jotkin maolaisen ajan 
piirteet vaikuttavat edelleen nyky-Kiinassa, 
erityisesti sen poliittisessa järjestelmässä. Yksi-
puoluevalta ei ole kadonnut mihinkään ja esi-
merkiksi kansalaisten liikkumista säätelemään 
luotu hukou- eli asuinpaikkarekisterijärjestel-
mä vaikeuttaa nykyään yli sadan miljoonan siir-
totyöläisen pääsyä julkisten palveluiden pariin.

K uvatakseen Maon ajan ja nykypäi-
vän Kiinan eroja tekijät hyödyntä-
vätVáclav Havelin erottelua totali-
tarismin ja jälkitotalitarismin välillä. 

Ensimmäisessä puolue ja sen lähes täysin kor-
vaama valtio pyrkii hallitsemaan kaikkia yhteis-
kunnan puolia oman ideologiansa pohjalta.

Tavoitteena on lain tai kansalaisten mielipi-
teen rajoittamatta muokata koko yhteiskunta 
ideologiaa vastaavaksi. Maon kohdalla tämä 
muotoiltiin ajatukseksi kommunistisen vallan-
kumouksen jatkamisesta.

Jälkitotalitarismissa sen sijaan ideologiaa 
käytetään kyllä yksipuoluevallan oikeuttami-
seen, mutta se ei enää ohjaa vallankäyttäjiä. 
Puoluevaltio käyttää totalitarismin keinoja 
lähinnä turvaamaan oman valta-asemansa ja 
sallii entistä laajemman kansalaisyhteiskunnan 
syntymisen. Samalla puolueen kyky ohjata 
yhteiskunnan muutoksia heikkenee, mikä voi 
lopulta vaarantaa sen valta-aseman.

Maon ajan jälkeen Kiinan kommunistinen 
puolue on siis käytännössä menettänyt uskonsa 
omaan ideologiaansa ja pitää kiinni vallasta sen 
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itsensä takia. Kiina ei kuitenkaan näytä selkeitä 
merkkejä siitä, että kommunistisen puolueen 
valta olisi horjumassa. 

Vuoren ja Paltemaan mukaan juuri jälki-
totalitaristisen linjan onnistuminen on yksi 
tärkeimmistä puolueen selviämisen syistä. 
Samalla se mahdollisti talouden vapauttamisen 
ja Kiinan vaurastumisen.

Teos tekee kuitenkin selväksi, että Kiina ei 
ole noussut ongelmitta Maon ajan jälkeenkään. 
Deng Xiaopingin käynnistämät talousuudistuk-
set loivat epävakautta, joka yhdessä poliittisten 
uudistusten puutteen kanssa johti mielenosoi-
tuksiin Tiananmenin aukiolla vuonna 1989. 

Puolue päätti hallinnastaan karanneen 
tilanteen väkivalloin, mutta vastaavanlaisen ke-
hityksen estäminen ohjaa edelleen sen politiik-
kaa.Turvana tyytymättömyyden räjähtämistä 
vastaan puolueella on ollut kaksi asetta, elinta-
son kasvu sekä isänmaallisuuden korostaminen 
koulutuksessa ja propagandassa. 

Vuoden 1989 jälkeen maolaisuudesta luopu-
misen jättämää ideologista tyhjiötä on paikattu 
nationalismilla, joka näkyy kiinalaisten suh-
tautumisessa niin muihin maihin kuin omaan 
menneisyyteensäkin. Viimeaikainen esimerkki 
tästä on ollut saarikiista Japanin kanssa.

V iime lokakuussa Helsingin yliopis-
tolla pitämällään luennolla Lauri 
Paltemaa kuvasi Kiinan lähihistori-
an tutkimiseen liittyviä kysymyksiä. 

Yksi niistä on se, missä määrin voidaan luottaa 
kiinalaisten omaan tutkimustietoon. 

Kiinan historiasta puhuttaessa ”virallinen 
tulkinta” ei ole mikään kielikuva, vaan kom-
munistisen puolueen keskuskomitea todellakin 
tekee päätöksiä siitä, miten historiaa tulee 
tulkita. Ne taas velvoittavat tutkijoita aina 
käytettyä sanastoa myöten – esimerkiksi vii-
meisimmässä päätöksessä linjattiin, että vuoden 
1989 tapahtumissa oli kyse ”vakavasta epäjär-
jestyksestä”.

Virallista linjaa haastavat niin läntiset, 
taiwanilaiset kuin Kiinan ulkopuolella jul-
kaisevat kiinalaiset tutkijatkin, joilla on myös 

omat erimielisyytensä. Paltemaan ja Vuoren 
linjana on pääosin pyrkiä muodostamaan näistä 
yhtenäinen tulkinta, mutta he myös täyttävät 
lähdeviitteet eriävillä mielipiteillä ja vaihtoeh-
toisilla näkemyksillä.

Toinen ongelma on tutkimustiedon vähene-
minen nykyaikaa lähestyttäessä. Joitain asioita, 
kuten suuren harppauksen tarkkaa uhrimäärää, 
tuskin saadaan koskaan selville. Toisia taas 
ei voida kunnolla arvioida ennen kuin kaikki 
tarpeelliset seikat ovat tiedossa. 

Voi vain arvella, haastaako joku myöhem-
min paljastuva tieto esimerkiksi Paltemaan ja 
Vuoren suhteellisen posiitivisen arvion viime 
vuonna johdosta väistyneen Hu Jintaon poli-
tiikasta, jota he jopa kutsuvat ”hyvinvointival-
tioprojektiksi kiinalaisin erityispiirtein”.

K iinan kansantasavallan historia on 
hyvä johdatus aiheeseensa, ja sitä voi 
suositella sekä yliopistoihin että laa-
jemmalle yleisölle. Sille on varmasti 

myös tilausta, sillä nyky-Kiinaa ei voi ymmär-
tää tuntematta sen menneisyyttä.

Entäpä tulevaisuus? Sen suhteen tekijät esit-
tävät vain kysymyksiä, todennäköisesti viisaasti. 
Paltemaa ja Vuori muistuttavat, että Deng 
Xiaopingin aloittamat uudistukset ovat edel-
leen kesken, eivätkä niiden lopulliset tulokset 
ole vielä selvillä. 

Maolainen jatkuvan vallankumouksen pro-
jekti taas on loppunut, mutta sen jäljet ovat yhä 
näkyvissä – kuinka kauan, sitä tuskin kukaan 
tietää.

Kansantasavallan kertomus on ollut histori-
assa ainutlaatuinen, ja vaikka tuntisikin maan 
menneisyyden, sen tulevaisuutta ei ole helppo 
ennustaa. 

Juuri tällä hetkellä Kiinan kansantasavallan 
historian tärkein opetus onkin ehkä se, että 
Kiinan nousu ei ollut vääjäämättömyys, vaan 
tietynlaisen politiikan seuraamisen tulos. Siitä 
riippuu myös, kuka Kiinaa tulee tulevaisuudes-
sa johtamaan. 
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MAAHANMUUTTO 
LÄPIVALAISUSSA

PÄÄTTÄJIEN käsikirjasto ja 
oppimateriaalikeskus on saanut 
uuden teoksen ”pakko lukea” 
-osastolle. Muuttajat-kirjan 
artikkelit käsittelevät niin ko-
touttamisen onnistumista ja 
epäonnistumista, perheiden 
elämää ja asumisolosuhteita, 
koulutuksen ja kielen opetuksen 
järjestämisen vaikeuksia kuin 
osallisuuttakin.

Maailmanlaajuisesti muut-
toliikkeiden historia alkaa noin 
200 000 vuotta sitten, jolloin 
nykyihmisen esi-isät lähtivät liik-
keelle Itä-Afrikasta ja syrjäyttivät 
muut ihmislajit. Ihmiskunnan 
toinen muuttoaalto ajoittuu 
jääkauden päättymiseen, jolloin 
Pohjois-Euroopan asutus alkoi.  

Erilaiset yhteiskunnalliset 
muutokset, kuten orjuuden lak-
kauttaminen niin Yhdysvalloissa 
kuin myös Venäjällä 1800-luvun 
loppupuolella, samoin kuin 
siirtomaavallan purkautuminen, 
ovat aikaansaaneet liikkeelle 
lähtemistä. Kaikki muuttoliik-
keet yhdistyvät valtaviin kehityk-
sen ja kulttuurisen kukoistuksen 
loikkiin.

Tänä päivänä Yhdysvallat 
ottaa vastaan määrällisesti eni-
ten maahanmuuttajia Saksan, 
Saudi-Arabian ja Kanadan ja 
Venäjän ohella, viimeinen enti-
sen Neuvostoliiton hajoamisen 
vuoksi. Piskuinen Qatar ottaa 
vastaan suhteellisesti eniten 

maahanmuuttajia. 
Muuttajissa Matti Sarvimäki 

pohtii artikkelissaan muuttoliik-
keitä, työmarkkinoita ja julkista 
taloutta. Monet kustannusvaiku-
tukset ovat tietenkin riippuvaisia 
oletuksista. Mutta Sarvimäki 
viittaa muutamaan mielenkiin-
toiseen tutkimukseen: esimer-
kiksi, kun kuubalaisia tuli Fidel 
Castron muuttovapauspäätök-
sellä Floridaan, eivät floridalais-
ten työllisyys tai palkat heiken-
tyneet voimakkaasta muutosta 
huolimatta.  

Uskomme siihen, että maa-
hanmuuttajat vievät meiltä 
työn ja toimeentulon, mutta se 
ei perustu tutkimustietoon. Sitä 
vastoin maahanmuutolla on 
taloutta virkistäviä vaikutuksia. 

Kirjan artikkelien keskeinen 
viesti on, että monien maahan-

muutosta seuraavien arkisen 
elämän ongelmien oikeanlai-
seen ymmärrykseen tarvitaan 
ajattelutavan muutosta: maa-
hanmuuttajille on annettava 
heille kuuluva asianosaisuuden 
ja asiantuntemuksen ääni.  

Arja Alho

Tuomas Martikainen, 
Pasi Saukkonen ja Minna 

Säävälä (toim.)
MUUTTAJAT. KANSAIN-
VÄLINEN MUUTTOLIIKE 

JA SUOMALAINEN 
YHTEISKUNTA.

Gaudeamus 2013
376 s.

PISKUINEN 
QATAR OTTAA 

VASTAAN 
SUHTEELLISESTI 

ENITEN MAAHAN-
MUUTTAJIA. 
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Hanna Kuusela &  
Matti Ylönen

KONSULTTIDEMOKRATIA: 
KUINKA VALTIOSTA  

TEHDÄÄN TYHMÄ  
JA TEHOTON

Gaudeamus 2013
183 s.

MITÄ YHTEISTÄ ON Finnairin 
johdon bonuksilla, VR:n epäon-
nistuneella lippu-uudistuksella 
ja valtion tuottavuusohjelmalla? 
Hanna Kuuselan ja Matti Ylösen 
mukaan se, että ne kaikki liitty-
vät konsulttien vallan kasvuun 
suomalaisessa demokratiassa.

Tehostamisen varjolla valtion 
työntekijöitä on vähennetty ja 
tietotaidon annettu valua yrityk-
sille, jotka käyttävät hyväkseen 
sitä, että julkinen sektori ei tiedä, 
mitä tilaa. Konsulttidemokratias-
sa tehottomuus lisääntyy, kulut 
kasvavat ja avoimuus katoaa.

Teos sai minut hieromaan sil-
miäni: luinko väärin vai näinkö 
Suomen valtiota nykyään joh-
detaan? Ei riitä, että konsultit 
korvaavat valtion työntekijät tai 
myyvät julkiselle sektorille yhä 
uusia johtamisoppeja, IT-palve-
luiden monopoleista puhumat-
takaan. 

Lainsäädännön hankaluuksi-
en takia konsultteja palkataan 

nimittäin myös auttamaan kil-
pailuttamisessa, jossa työt siir-
retään konsulteille jo valmiiksi. 
Lopuksi vielä arviointikonsultti 
toteaa hankkeen onnistuneek-
si ja palkkiokonsultti neuvoo ne 
porsaanreiät, joiden avulla val-
tionyrityksen johdolle voidaan 
myöntää lisää bonuksia.

Kirjan eteen tehty tutkimus-
työ kattaa kymmeniä haastatte-
luja, kirjallisuutta, raportteja ja 
asiakirjoja. Perinpohjaisuudes-
taan huolimatta alle 200-sivui-
sen kirjan lukee nopeasti, kiitos 
sujuvan, tieteellistä ja journalis-
tista lähestymistapaa yhdistele-
vän kirjoitustyylin. 

Pieni heikkous on ajoittainen 
toisto haastateltavien ja tekijöi-
den tuodessa esille samoja asioi-
ta. Tasapainoksi kirjaa kuitenkin 
elävöittävät suorat lainaukset 
konsulttifirmojen mainosmateri-
aaleista ja johtamisoppikirjoista, 
joiden sanahelinä saa joko nau-
ramaan tai itkemään. 

Eero Suoranta

Julkinen valta 
konsulttien armoilla
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ANU SILFERBERG kirjoittaa 
teoksessaan Äitikortti vanhem-
muudesta sillä tavalla, että se 
tuntuu todelta. Mediassa ja 
ainakin minun somekuplassani 
Äitikorttia on ehditty kritisoida 
erilaisista synneistä, kuten isien 
unohtamisesta ja ekovanhem-
pien solvaamisesta - kirjaa 
lukematta.

Kirjan lukemalla voi kuiten-
kin päätellä, että ennakkoluulot 
ovat väärässä ja Silfverberg oi-
keassa, kuten tavallista.

Kirjan takakansi kertoo teok-
sen olevan utelias, ihmettele-
vä, ärtyisä ja vähän absurdikin 
kirja vanhemmuudesta. Kirjassa 
Silfverberg käy vaiheitaan läpi 
nuoruuden e-pillereiden tuotta-
masta kokemuksesta: ”voisi olla 
seksielämä”, siihen lyhyeen epä-
toivon aikaan, kun lasta ei kuulu. 
Elämänkaaren kautta päädytään 
siihen, millaisia ajatuksia ja poh-
dintoja elämä vauvan kanssa 
hänessä tuottaa. 

Äitikortti on sillä tavalla yksi-

tyinen ja yksityiskohtainen, että 
siitä varmasti monet voivat tun-
nistaa paljon itselleen tuttuja 
ajatuksia ja tapahtumia. 

Ja loppuun täytyy sanoa olen-
nainen disclaimer. Minä en ole 
kenenkään ihmisen äiti tai isä. 
Jos se tekee mielipiteestäni näis-
sä teemoissa arvottoman, niin 
lue kirja itse ja tee siitä omat 
päätelmäsi. Mutta vaikka uskoi-
sitkin minua, tämä on kirja, joka 
kannattaa lukea. 

Eekku Aromaa

KIRJAA, JOKA AVAISI syvällisesti 
1960-lukua ja saisi ymmär-
tämään ”60-lukulaisuutta” 
Suomessa, Euroopassa, Yhdysval-
loissa ja laajemminkin OECD-
lännessä, ei ole vielä kirjoitettu.
Bjarne Nitovuoren Pentti Järvi-
sen henkilöön keskittyvä kirja 
- muistelmateoksen ja historiikin 
yhdistelmä - on siksikin tervetul-

Äidiksi ja äitinä

1960-luvun marssijat

Anu Silfverberg
ÄITIKORTTI
Teos 2013
251 s.

lut yritys valottaa tuota aikaa ja 
sen tuntoja.

Suomessa 1970-luvun taisto-
laisuus on ollut niin väkevästi 
tunteita nostattanut inhok-
ki-ilmiö, että sitä edeltänyttä 
1960-luvun radikalismia ei ole 
osattu mieltää muuna kuin esi-
taistolaisuutena. Mikään ei voisi 
olla nurinkurisempi hahmotus.

1960-lukulaisen radikalismin 
ydintä oli juuri puolen valitse-
misesta kieltäytyminen idän ja 
lännen välisessä ideologioiden 
sodassa, sitoutumattomuus ja 
itsenäinen ajattelu. 1960-luvun 
vanhetessa, kun kritiikki Yhdys-
valtoja kohtaan yltyi Vietna-
min sodan eskaloituessa, se oli 
vaikeasti hahmottuva positio, 
varsinkin näkökulmaan sitoutu-
mattomalle.

Tätä lukuohjeeksi suositellen 
yhdyn Erkki Tuomiojaan kirjan 
takakannessa: ”Ajatuksia herät-
tävä ajankuva sellaisellekin lu-
kijalle, joka on itse elänyt kirjan 
kuvaamissa vaiheissa mukana.” 

Kalevi Suomela

Bjarne Nitovuori
BARRIKADIMAISTERI

Into 2013, 
226 s
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Nikkes 
plättar

Musiikin suur-
kuluttaja Niklas 
Piiparinen jakaa 

Ytimen lukijoiden 
kanssa valikoituja 

ajatuksiaan 
äänistä, joihin 

harrastuksensa 
parissa törmää.

Jotain perin tuttua ja turvallista 
tässä on, mutta ei jälkeäkään 
kaavoihin kangistumisesta. 
Levyn aloittava ja täysin aiheesta 
hitiksi noussut Mennyt mies 
asettaa riman korkealle seuraa-
ville biiseille, ja yksi kerrallaan 
rima ylitetään. Korvaamaton osa 
levyä ovat muusikot Gröhn,  
Haavisto, Lankinen ja Nyman, 
jotka saumattomasti soittavat 
yhteen. Kun kauniin musiikin 
kruunaavat hienot sanoitukset, 
ei ole ihme, että tekee mieli 
laulaa mukana. Voin todeta klas-
sikon syntyneen, tapana ei ni-
mittäin ole julkaista kahtatoista  
täysosumaa samalla levyllä. 

Martti Servo & Napander on 
loistavassa vedossa. Showtime! 
kipuaa yhtyeen tuotannon par-
haimmistoon. Kesähitiksi löytyy 
reggae Kesä alkaa Kelasta, jossa 
muusikon liksanpuutteeseen 
tulee avuksi Kelan ylimaallisen 
upea palvelu. Lisäksi paketista 
löytyy oodi koripallolle sekä han-
nukarpomainen pienen ihmisen 
puolelle menevä eetos. Servon 
sanoituksista piirtyy kuva nyky-
yhteiskunnan synkistä ja aurin-
koisista puolista. Kaikki aiheet 
saavat arvokkaan käsittelyn, 
vaikka kieli alinomaa löytyykin 
poskelta. Sävellykset ovat tuttua 
vanhan (tässä tapauksessa hyvin 
toimivan) kierrätystä. 

Vihdoin bändi, jonka hilpeä 
nimi sopii Ytimeen kuin Suomi 
Natoon. Kyseessä on levyllisen 
verran jatsirytmejä, Radioheadis-
ta tuttua säksätystä, surinaa, 
mourintaa, miellyttäviä synteti-
saattorin viemiä sointukulkuja. 
Kuulasta tunnelmaa alleviivaa 
Thom Yorken hyvin eleetön lau-
lu. Loistavaa musiikkia luoneen 
Yorken bändikavereina on muka-
na vanhoja tekijöitä. Lupaavista 
spekseistä huolimatta tämä 
on vähän tylsää, keskittyminen 
uhkaa usein herpaantua ja levy 
voi jäädä helposti taustamusii-
kiksi. Suositellaan kuuntelemaan 
pimeässä hyvillä kuulokkeilla. 

J. Karjalainen
ET OLE YKSIN
Warner Music 2013

Martti Servo & Napander 
SHOWTIME!
Universal Music 2013

Atoms for peace
AMOK
XL Recordings 2013

KUN KAUNIIN 
MUSIIKIN 

KRUUNAAVAT 
HIENOT 

SANOITUKSET, 
EI OLE IHME, 
ETTÄ TEKEE 

MIELI LAULAA 
MUKANA. 

3.1.

2.

2.

1.

3.
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GAME CHANGE -ELOKUVA ei ole 
fiktiota, mutta ei liioin faktaa-
kaan. Se on elokuva amerikkalai-
sesta perheenäidistä ja urhei-
lutoimittajasta, joka nousee 
Yhdysvaltojen varapresidenttieh-
dokkaaksi vuoden 2008 vaaleis-
sa. Amerikkalaisessa unelmassa 
kaikki on mahdollista.

Sarah Palin on entinen Miss 
Alaska ja pitkäaikainen Kansal-
lisen kivääriyhdistyksen jäsen 
(NRA). Palin vastustaa aborttia 
ja kannattaa kuolemantuomio-
ta. Ihan pystymetsästä hän ei 
Joe Bidenin, jota Palin kutsuu 
O’Bideniksi ankarasta harjoitte-
lusta huolimatta, vastaehdok-
kaaksi noussut. Palin valittiin 
ensimmäisenä naisena, ja myös 
nuorimpana, Alaskan kuvernöö-
riksi vuonna 2006. Hän luopui 
kuvernöörin tehtävistä vuonna 
2009 ja julkaisi kirjan vaalikam-
panjastaan. Kirjalla hänen väi-
tetään ansainneen 12 miljoonaa 
dollaria.

Vaikka Palin on edelleen suo-
sittu konservatiivisessa Teaparty-
liikkeessä, vaikuttaa siltä, että 
hänen poliittinen uransa on 
ohi. Palinista on kuitenkin tullut 
ehtymättömien vitsien kohde. 
Viimeisin, jonka kuulin, oli hänen 
vaatimuksensa miehittää  
Tš  ekkoslovakia kostona Bostonin 

pommi-iskusta. Palin nimittäin 
ei koskaan ymmärtänyt Etelä- ja 
Pohjois-Korean eroa saati sitten 
Tš  ekkoslovakian ja Tš  etš  enian.

Sarah Palinin nousu politiikan 
huipulle perustui hänen mutkat-
tomaan tapaansa olla ihmisten 
kanssa. Hänen puhelahjansa 
ovat kiistattomat, kuten myös 
halunsa kosiskella suosiota 
vetoamalla ihmisten ennakko-
luuloihin ja pelkoihin. 

Obamasta oli helppo tehdä 
ei-amerikkalainen kaappimusli-
mi. Elokuvan mukaan tämä repi 
republikaanista puoluetta, jonka 
keskilinjaa Palinin äärimielipi-
teet kauhistuttivat. Näin myös 
lopulta Obaman vastaehdokasta 
senaattori John McCainia.

Politiikasta kiinnostuneelle Jay 
Roachin käsikirjoitus on pelkkää 
ilottelua. Järkyttävää on, että Pa-
linin ja miksei  Ronald Reaganin 
kaltaiset poliitikot voivat päästä 
pitkälle olemalla uskottavia 
roolissa, jonka he ovat oppineet, 
mutta eivät sisäistäneet. 

Hollywoodin huttutuotannos-
sa Game Change on virkistävä 
poikkeus kantaaottavuudes-
saan, joskin Palin itse tekee sen 
helpoksi. Elokuvassa Julianne 
Moore on erinomainen Sarah. 

Arja Alho

TEETÄ SARAH 
PALININ KANSSA

GAME CHANGE (2012)
• Ohjaus: Jay Roach
• Käsikirjoitus: Danny Strong
• Kuvaus: Jim Denault
• Rooleissa:  Julianne Moore, Woody 

Harrelson, Ed Harris
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O len viime viikkoina kantanut 
mukanani kahta kirjaa. Toinen on 
Wolfgang Streeckin Gekaufte Zeit. 
Die vertagte Krise des demokrati-

schen Kapitalismus, suomeksi suunnilleen näin: 
Ostettu aika. Demokraattisen kapitalismin 
umpeutunut kriisi. Toinen on Armin Schäfe-
rin ja Streeckin toimittama Politics in the Age 
of Austerity. 

Molemmat kirjat käsittelevät armottomalla 
tavalla politiikan ja talouden nykyisiä ehtoja. 
En ota vielä kantaa siihen, ovatko nämä tutkijat 
jotakuinkin oikeassa vai ovatko he hakoteillä. 
Yritän pelkästään sulattaa heidän viestejään. Jo 
siinä on ihan riittävästi tekemistä.

Streeck aloittaa teemalla, joka on meille 
tuttu. Sodanjälkeinen kasvukausi – kapitalismin 
kultainen aika – perustui valtiojohdon, työnan-
tajien ja ammattiyhdistysliikkeen linnarauhaan. 
Sitä tukivat enemmän tai vähemmän innos-
tuneesti eurooppalaiset maltilliset konservatiivi-
puolueet ja eurooppalainen sosiaalidemokratia. 

Taustalla olivat 1920- ja 1930-lukujen yh-
teiskunnalliset epäonnistumiset ja niistä synty-
nyt maailmansota. Suomessa tätä hädän edessä 

Ainoa tapa 
selviytyä 

on luopua 
opportunistisista

lupauksista 
ja rehellisesti 

todeta, että rahat
ovat lopussa ja 

eväät syöty.

NILS TORVALDS 
Kirjoittaja on 

europarlamentaarikko  
ja toimittaja.

POLITIIKKA SÄÄSTÖKURIN 
AIKAKAUDELLA
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syntynyttä yhteisymmärrystä kuvastaa hyvin 
sekä ”tammikuun kihlaus” että kokoomuksen 
ja SDP:n aseveliakseli. Välillä akseli näytti 
murenevan, mutta se johtui ennen kaikkea ay-
liikkeen sisäisestä kilpailutilanteesta. 

Mielenkiintoista – ja hivenen yleisestä 
eurooppalaisesta mallista poikkeavaa – oli, että 
tämä tapahtui Urho Kekkosen ja maalaisliiton 
johdolla. Aseveliakseli sopi ulkopoliittisista 
syistä huonosti kylmän sodan puristuksessa toi-
mivalle Suomelle.

K auden alussa politiikassa oli mahdol-
lista tehdä valintoja, mikä kuvastuu 
tutkijoiden käyttämässä käsitteessä 
fiskaalinen demokratia. Silloisessa 

fiskaalisessa demokratiassa parlamentilla oli 
käytettävissään vaihtoehtoja, koska vain noin 
60 prosenttia budjetista oli sidottu edellisten 
vuosien ja vuosikymmenten päätöksillä. 

Oli siis mahdollista raivata yhteiskunnalli-
sella toiminnalla tilaa erilaisille ideologisille 
tavoitteille. Poliittiset vaihtoehdot synnyttivät 
näin demokratian toteuttamisen kannalta vält-
tämättömän toimintakentän.

Talouspolitiikan johtotähtenä oli tieten-
kin John Maynard Keynes. Suhdanteiden 
heiketessä hallitukset harjoittivat ekstensiivistä 
politiikkaa ja rahoittivat alijäämäisiä budjette-
jaan lainoilla tai setelipainokoneella. Inflaatio 
söi lainoja ja hyvinä aikoina oli mahdollista 
toteuttaa ylijäämäbudjetteja.

Tässä lintukotomaailmassa oli myös mah-
dollista toteuttaa työväenliikkeen hellimiä 
taloudellisen tasa-arvon projekteja. Niihin 
kuului koulutus, eläkejärjestelmät ja työttö-
myysvakuutus.

Sitten järjestelmä pysähtyi. Se pysähtyi 
ensimmäiseen öljykriisiin, joka paljasti että po-
litiikan ikuinen opportunismi oli houkutellut 
lupamaan enemmän kuin oli mahdollista to-
teuttaa. Päätökset sisälsivät kustannuksia, jotka 
tulisivat maksuun vasta paljon myöhemmin ja 
joista ei juuri juhlapäätöksen hetkellä tarvinnut 
kantaa huolta – tai vastuuta. 

Vanhan fiskaalisen demokratian väljät raamit 
olivat supistumassa pakkopaidaksi, jossa edel-
listen parlamenttien päätökset määräsivät yhä 
suuremman osan budjetista. Siitä seurasi myös, 
että ideologinen kenttä supistui.

Tästä alkaa lainattu aika.

M ancur Olson oli vähän aikai-
semmin kirjoittanut teoksen 
The Logic of Collectiv Action, jossa 
kyseenalaistettiin linnanrau-

han lähtökohtia. Hänen kirjansa The Rise and 
Decline of Nations. Economic Growth,Stagflation, 
and Social Rigidities puolestaan ilmestyi 1982. 
Turhautuneena ikuiseen sopimiseen ja tulopo-
litiikkaan markkinakapitalismi oli tekemässä 
paluuta politiikan kentille. 

Mutta jotain oli opittu menneiden vuosi-
kymmenten erehdyksistä. Luokkaristiriitoja ei 
voitu kärjistää, koska konservatiiviset puolueet 
tarvitsivat joukkokannatuksensa, ja siihen roo-
liin kävi ainoastaan kohtalaisen hyvin toimeen-
tuleva keskiluokka. Eliittipuolueiden aika oli 
ollut jo kauan sitten ohi.

Mutta ainoa tapa naamioida politiikan 
kaventuvat valintamahdollisuudet oli elää velak-
si. Sitä olemme nyt tehneet kohta 40 vuotta. 
Fiskaaliset vaihtoehdot ovat melkein nollassa. 
Hallitusvaltaan nousevat puolueet pääsevät 
pääasiassa vain jakamaan jo kerran jaettua – ja 
vähän toisella tavalla. Muuttuvuuden illuusion 
ylläpitämiseksi esille nostetaan suuria vaatimuk-
sia, joiden toteuttaminen vaatii vuosikymmeniä.

Ainoa tapa selviytyä on luopua opportunisti-
sista lupauksista ja rehellisesti todeta, että rahat 
ovat lopussa ja eväät syöty. Mutta miten ulos 
kriisistä? 

Säästökuri syö kannatusta ja levittää epäus-
koa. Sisäinen devalvaatio on pelkästään tekno-
kraattisen kaunis nimi erittäin häijylle palkkojen 
polkemiselle. Tämä palkkakuri alkaa Etelä-Eu-
roopan kriisimaissa, mutta muuttuu Euroopan 
työmarkkinoiden rakenteelliseksi osaksi.

Sitten mietimme, miten me tähän päädyim-
mekään. 
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I rak on Arabimaa. Kurdit ovat vieraita 
maassamme, mutta Irakin vieraanvarai-
suudellakin on rajansa.” Näin todettiin 
yksipuolisesti Saddam Husseinin panara-

bilaisuuden nimeen vannovan Baathin puolue-
kokouksessa 1970-luvulla. 

Saddam tovereineen oli nopeasti unohtanut 
Irakin syntyhistorian: maa oli itsenäistynyt 50 
vuotta aiemmin ensimmäisen maailmansodan ja 
suurvaltojen mielivaltaisen politiikan myllerryk-
sessä. Uusia rajoja piirrettäessä oli tyystin unoh-
dettu alueen alkuperäiskansat ja vähemmistöt.

Baath pyrki Saddamin johdolla asteittai-
seen kurdien hävittämiseen Irakista. Vuonna 
1974 aloitettiin öljyrikkaan kurdikaupungin 
Kirkukin ja sen ympäristön arabisointi pakot-
tamalla kurdeja pois koti-kaupungistaan ja tuo-
malla tilalle arabeja etelästä. 

Maaliskuussa 1987 Saddamin serkku Ali 
Hassan al-Majid nimitettiin Baath-puoleen 
Pohjois-Irakin osaston pääsihteeriksi. Vuotta 
myöhemmin Irak käytti kemiallisia aseita 
Halabjan kurdikaupungissa. Pommitusten seu-
rauksena yli viisi tuhatta ihmistä sai välittömäs-
ti surmansa ja tuhannet haavoittuivat. 

Kansanmurhan 
tunnustus

olisi merkittävä  
apu hirmu

tekojen uhreille,
heidän omai
silleen ja koko 
 kurdikansalle.

KURDIEN JOUKKOTUHONTA 
TUNNUSTETTAVA

 WELAT NEHRI I & MAJID HAKKI
Kirjoittajat ovat Suomessa asuvia  

aktiivisia kurdivaikuttajia. 
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Halabjan kaasuiskuista kemikaali-Alina 
tunnetuksi tullut al-Majid oli päättänyt tehdä 
kurdikysymyksestä lopun. Kaasuisku oli lopulta 
vain pieni osa hänen Anfaliksi nimittämäänsä 
operaatiota, joka toteutettiin 23.2.–6.9.1988.

Anfal-operaatiossa pidätettiin ja tapettiin 
ihmisiä sekä tuhottiin kyliä järjestelmällises-
ti. Al-Majidin käskystä kaikki 15–70-vuotiaat 
miespuoliset vangit oli hävitettävä. Vankeja 
kerättiin riveiksi tai sidottiin toisiinsa ammut-
taviksi ja välillä haudattiin elävältä. Tuhannet 
lapset, naiset ja vanhukset menehtyivät vanki-
loiden poikkeuksellisen vaikeisiin oloihin tai 
pakomatkojen aikana.

Anfal-operaation aikana yli 182 000 kurdia 
sai surmansa tai haavoittui, ja yli 4000 kylää 
tuhottiin. 

Kansanmurhan politiikka jatkui eri muo-
doissaan vuoteen 1991 saakka, jolloin 
Persianlahden sodan seurauksena kurdit saivat 
de facto autonomian.

Tämän vuoden huhtikuussa Suomessa asu-
vat kurdit ja heidän suomalaiset ystävänsä 29 
järjestön nimissä jättivät vetoomuksen Suomen 
eduskunnalle Anfal-operaation ja Halabjan 
kaasupommitusten tunnustamisesta kansan-
murhaksi. 

S uomi on ratifioinut YK:n yleiskokouk-
sen vuonna 1948 hyväksymän joukko-
tuhontana pidettävän rikoksen eh-
käisemistä ja rankaisemista koskevan 

yleissopimuksen. 
Sopimuksen toisen artiklan mukaan joukko-

tuhonnalla tarkoitetaan tekoja, jotka tähtäävät 
jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai us-
konnollisen ryhmän hävittämiseen joko koko-
naan tai osittain.

Joulukuussa 2005 Haagin kansainvälinen 

tuomioistuin tuomitsi 1980-luvulla tapahtu-
neet kurdien joukkomurhat Irakissa kansan-
murhaksi. Sittemmin Euroopan maista muun 
muassa Ruotsi, Englanti ja Norja ovat ottaneet 
ensimmäiset askeleet kurdien kansanmurhan 
tunnustamiseksi. 

Suomen rikoslaissa kansanmurha tunnetaan 
joukkotuhontana. Rikoslain mukaan joukkotu-
honnasta on tuomittava vankeuteen vähintään 
neljäksi vuodeksi tai korkeintaan elinkaudeksi. 
Suomen historian ensimmäinen ja toistaiseksi  
ainoa tuomio joukkotuhonnasta langetettiin 
elinkautisena vankeusrangaistuksena ruanda-
laismiehelle 1990-luvun tapahtuneesta tutsien 
kansanmurhasta.

Kurdit ovat vapautuneet Saddam Husseinin 
hirmuhallinnon kahleista ja Kurdistanin itse-
hallintoalueella on otettu suuria askeleita, vaik-
kakin öljykaupunki Kirkukin kohtalo ja monet 
muutkin kysymykset ovat toistaiseksi vailla 
ratkaisua. Tästä kaikesta huolimatta sorron 
ajan tapahtumat elävät kansan kollektiivisessa 
muistissa. 

M ielestämme Suomella on kaikki 
edellytykset tunnustaa Saddam 
Husseinin hallinnon1980-luvulla 
toteuttamat rikokset ihmisyyttä 

vastaan kansanmurhaksi. Kansanmurhan tun-
nustus olisi merkittävä apu hirmutekojen uh-
reille, heidän omaisilleen ja koko kurdikansalle. 

Tunnustus vahvistaisi Suomen pyrkimyksiä 
edistää demokratiaa globaalisti ja olisi vahva 
viesti kansainväliselle yhteisölle ihmisoikeusso-
pimusten sitovuudesta.
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EUROVAALIT kirvoittivat Marja 
Härmänmaan kirjoittamaan 
artikkelin Italiasta, joka julkais-
tiin Ytimessä 4/1999 otsikolla 
Saappaan jäljet. Härmänmaa 
kirjoittaa:

”Siinä, missä yksi kolmasosa 
vaivautui helteisessä kesä-Suo-
messa vaaliuurnille nimeämään 
europarlamentaarikkoja, on 
suhdeluku Italiassa täysin päin-
vastainen. Yhdessä Luxembur-
gin kanssa äänestysinnokkuus 
eurovaaleissa on saapasmaassa 
unionin korkein, ja huolimatta 
siis siitä, että aurinko epäile-
mättä porotti myös eteläisessä 
Euroopassa, noin 70 prosenttia 
äänioikeutetuista italialaisista 
suoritti eurokansalaisen velvolli-
suutensa.”

Härmänmaa ottaa kantaa 
myös italialaisten itsetietoi-
seen olemukseen eurovaltioi-
den joukossa toteamalla, että 
”Siinä missä me mallioppilaina 
kiirehdimme oikomaan di-
rektiivien mukaan liian käyriä 
kurkkujamme, jotta varmasti 
noudattaisimme kaikkia säädök-
siä ja pykäliä, jotta ansaitsisim-
me paikkamme auringossa (lue 
unionissa), Italialla ei muulle 
Euroopalle ole osoittaa muuta, 
kuin vaateita. Sisä- ja ulkopoliit-
tiset kysymykset, siinä vaihees-
sa, kun niistä tulee ongelmia, 
eivät ole enää Italian oma asia, 
vaan koko unionin huolenai-
he.”  

VEROPARATIISIT puhuttivat jo 
vuonna 1998. Heikki Hiilamo kir-
joittaa Ytimessä 3/1998 otsikolla 
Asianajajat pönkittävät vero-
paratiiseja. Jutussa kerrotaan, 
että Suomessa on kamppailtu jo 
pitkään veroparatiiseja vastaan, 
mutta ongelmia tuottavat tiukka 
pankkisalaisuus ja haluttomuus 

Armoitettu Italia

Veroparatiiseissa 
pötkötelty pitkään

solmia verosopimuksia. 
Hiilamon mukaan vuonna 

1998 veroparatiiseissa arvioitiin 
olevan varoja 125 kertaa Suomen 
valtion vuosibudjetin verran. 
Hän kertoo myös, että vuonna 
1995 astui Suomessa voimaan 
laki ulkomaisten väliyhtiöiden 
osakkaiden verotuksesta. Lain 
mukaan suomalaisen hallitse-
man veroparatiisiyhtiön tuloa 
verotetaan, kuten suomalais-
ta tuloa. Laki ei ole kuitenkaan 
estänyt veroparatiisien käyttöä 
Suomessa. 

PALA 
HISTORIAA

Ytimen kirjoittajat ovat 
puuttuneet ajankohtaisiin 
aiheisiin aiemminkin.






